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Aksiyon Tanımlarına yönelik Referanslar 

Bileşen 
C. Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması 

Aktivite 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ilgili yasal düzenlemelere dayalı olarak ülke 

genelinde Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının oluşturulması. 

Çıktı Yerel Güvenlik Eylem Planları Pilot Uygulama Kitabı  

Tanım 

Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarını (YÖGK) Türkiye geneline yaygınlaştırmak ve 
Projenin önceki iki aşamasında biriken deneyim ve bilgi birikimini artırmak 
amacıyla, Projenin üçüncü Aşamasında 10 yeni YÖGK kurulmuştur. Uygulama 
Kitabı, YÖGK’lerin işleyişini, Yerel Güvenlik Eylem Planlarının hazırlanmasını ve 
uygulanmasını açıklamaktadır. Kitapta üyeler, karar alma süreçleri, hedefler, 
izleme ve değerlendirme gibi Kurulların çalıştırılması sürecinde  gerekli tüm bilgiler 
yer almakta ve ayrıca seçilen pilot ilçelerdeki iyi uygulama örneklerini 
içermektedir.  Uygulama Kitabı, tüm YÖGK’ler için kullanıma hazır bir araçtır ve  
üyelerin rotasyonunun gerçekleşebileceği YÖGK’lerin sürdürülebilirliği için 
uygulayıcılar bir kılavuz görevi görecektir. 
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Özet 

Bu kitap, İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının kurulması ve sürdürülmesi ile Yerel Güvenlik Eylem 
Planlarının geliştirilmesi ve izlenmesi amaçları dâhilinde Valilerin, Kaymakamların ve ilgili paydaşların 
uygulamada başvurması ve kullanması için, Projenin C Bileşeni olan Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının 
Yaygınlaştırılması kapsamında hazırlanmıştır. 

Bu kitap İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ulusal Suç Önleme Konseyi ve Ulusal Suç Önleme Ofisini ile ilçe 
düzeyinde Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları ve il düzeyinde Yerel Güvenlik Komisyonlarını tesis 
edecek olan ön taslak kanun bağlamında yayımlanmaktadır. Yukarıda belirtilen ön taslak kanun 
çalışması, Ulusal Suç Önleme Konseyi, Ulusal Suç Önleme Ofisi ve İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulları ve 
Komisyonlarının kurulması, yapısı, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile bunlarla ilgili sivil toplum 
kuruluşları ve idareler arasındaki ilişkiler hakkındaki ilkeleri ve gerekli eylemleri tanımlar. 

Ön Taslak Yasal Metnin 10-1 sayılı maddesi uyarınca, İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulları ve “İl Suç 
Önleme Komisyonları" her bir il ve ilçede kurulacaktır. 

Özelde bu kılavuz, İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının ve İl Yerel Önceleme ve Güvenlik 
Komisyonlarının işleyişini açıklamaktadır.  Bu kitapta, kurulların işletilmesi için üyeler, karar alma 
süreçleri, amaçlar, değerlendirme, ilçelerdeki iyi uygulama örnekleri dâhil olmak üzere gerekli tüm bilgi 
mevcuttur. Kılavuz, tüm YÖGK’ler için kullanıma hazır bir araçtır. 
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Giriş 

 

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi-Aşama III Avrupa Birliği Delegasyonu 
(ABD) tarafından finanse edilmekte ve UNDP Ülke Ofisi tarafından uygulanmakta olup, Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Projenin ana faydalanıcısı ve Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi 
Toplama Dairesi Projenin odak noktasıdır. Proje Aralık 2018 tarihinde başlamış ve Aralık 2021’de sona 
ermiştir.  

Bu kitap, İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının kurulması ve sürdürülmesi ile Yerel Güvenlik Eylem 
Planlarının geliştirilmesi ve izlenmesi amaçları dâhilinde Valilerin, Kaymakamların ve ilgili paydaşların 
uygulamada başvurması ve kullanması için, Projenin C Bileşeni olan Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının 
Yaygınlaştırılması kapsamında hazırlanmıştır.  

Bu kitap İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ulusal Suç Önleme Konseyi ve Ulusal Suç Önleme Ofisini ve ilçe 
düzeyinde Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarını tesis edecek olan kanun tasarısı taslağı bağlamında 
yayımlanmaktadır. Yukarıda belirtilen kanun, Ulusal Suç Önleme Konseyi, Ulusal Suç Önleme Ofisi ve 
İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının kurulması, yapısı, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile bunlarla 
ilgili sivil toplum kuruluşları ve idareler arasındaki ilişkiler hakkındaki ilkeleri ve gerekli eylemleri 
tanımlar. 

Ön taslak Kanunun 10-1 sayılı maddesi uyarınca, İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulları tüm ilçelerde”, "İl 
Suç Önleme Komisyonları" ise her bir ilde kurulması planlanmaktadır. 

 

Kitabın Amacı ve Metodolojisi 

 

Bu kitap, ilçe düzeyinde istişare amaçlı İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının (İÖGK), il düzeyinde ise İl 
Suç Önleme Komisyonlarının (İLSÖK) kurulması, Yerel Önleme ve Güvenlik Planlarının geliştirilmesi ve 
suçun önlenmesine yönelik belirleyecekleri ilgili eylemlerin ortaklıklar içerisinde uygulanması için 
gerekli araçları Valiliklere ve Kaymakamlıklara sunmayı amaçlamaktadır.  

Bu kitap, Önleme ve Güvenlik Komisyonları veya Kurulları oluşturma ve Yerel Önleme ve Güvenlik 
Planları yapma süreçlerine dair kısa ve kolay ancak aynı ölçüde eksiksiz bir genel bakış sağlamaktadır. 
Kitabın amacı, bu yerel modelleri geliştirme sürecine dâhil olan herkes için faydalı olabilmektir. 

Her bölüm, YÖGK’lerin kolayca oluşturulmasına ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına 
yönelik aşamaların daha fazla ayrıntısına girmektedir. Her bölüm, gerçek hayattan örneklerle birlikte 
her aşamada atılması gereken gerekli pratik adımları içerir. 
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BİRİNCİ KISIM: Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları ve Komisyonları 

Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları, Türkiye’deki idari teşkilatlanmaya uygun olarak il ve ilçelerde olacak 

şekilde iki düzeyli olarak illerde ve ilçelerde kurulmaktadır. İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulu ilçeler için Yerel 

Güvenlik Eylem Planını hazırlar ve uygulamakla yetkili ve görevlidir. İl Suç Önleme Komisyonlarının ise ilde 

faaliyet gösteren farklı İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarındaki faaliyetleri koordine etme, Kurullara destek 

verme ve kılavuzluk etme işlevi bulunmaktadır.   

 

1. BÖLÜM: İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının Organizasyonu ve Çalışması 

 

1.1. İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının Kurulması  
 

İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarını (İÖGK) üye yapısı, ilçelerde hâlihazırda faaliyet gösteren kurullara benzemekle 

beraber, İÖGK’nin öne çıkan özelliklerinden birisi suç önleme konusunda yetkin ve ilgili kişilere söz hakkı vermesi 

ve sivil toplumun önemli aktörlerinin sürece dâhil edilmesidir. Ön taslak Kanunun 11. Maddesine göre, İÖGK’lerin 

başkanlığını ilçede Kaymakam, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde ise Vali Yardımcısı yapar. 

İÖGK’lerde, kamu idaresi ile sivil toplum arasında, müsaitliğe bağlı olarak, aşağıdaki temsilcilerden oluşan dengeli 

bir üyelik yapısı olacaktır: 

a) Kaymakam,  
b) Belediye Başkanı  
c) İlçedeki Genel Kolluk Kuvvetlerinin Amirleri 
d) İlçe Milli Eğitim Müdürü 
e) İlçe Gençlik ve Spor Müdürü 
f) Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü 
g) İlçe Müftüsü 
h) Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
i) Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 
j) İl Barosunun temsilcisi veya kaymakam tarafından davet edilecek ilçede faaliyet 

gösteren bir avukat 
k) Muhtarlar Birliği Başkanı veya Kaymakam tarafından belirlenecek Muhtarlar 
l) Okul Aile Birliklerinin Başkanları arasından Kaymakamca seçilecek 3 kişi (Her eğitim 

düzeyini temsil edecek şekilde) 
m) İlçe sınırlarında üniversite bulunuyorsa Rektör tarafından belirlenecek uygun akademik 

çalışma alanlarına sahip akademik personel veya ilçede fakülte bulunuyorsa Dekan 
veya fakülte sekreteri,  Yüksekokul bulunuyorsa Müdür veya genel sekreteri,  

n) Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi Müdürü  
o) Kent Konseyi Başkanı 
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Kurulun diğer üyeleri, İÖGK’lerin icra komitelerinin teklifi üzerine, Kaymakam tarafından, sivil toplum kuruluşları, 
yerel basın ve meslek birlikleri arasından seçilecektir (aşağıya bakınız). İÖGK üyelerinin yarısı, suçun önlenmesi, 
kırılgan grupların sağlığı, çevrenin korunması ve sosyal konularda il veya ilçe düzeyinde faaliyet gösteren 
akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler veya meslek birliklerinden seçilmelidir. İlçe önleme ve 
güvenlik konseylerinin üyelerinin üçte birinin kadın olmasına özel önem gösterilecektir. Pilot uygulamada kadın, 
çocuk, engelli gruplarla çalışan, güvenlik öncelikleri konusunda faaliyetleri olan en az 5 STK’dan temsilci 
temsilciler yer almaktadır. İÖGK’lerin toplam üye sayısı otuzu (30) geçmeyecektir. 

 

1.2. İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının Çalışması 
 

Ön taslak Kanunun 12. Maddesi İÖGK’lerin görevlerini şu şekilde tanımlamaktadır: 

(1) Yerel suç istatistiklerinin toplanması da dâhil çeşitli yöntemlerle vatandaşın görüşlerinin analiz edilmesi 

suretiyle yerel güvenlik problemleri ve tehditlerinin tespit edilmesi, 

(2) İl/ilçedeki suçlu veya mağdur grupları hakkında risk değerlendirmesi yapılması,   

(3) Suçun işlenmeden önlenmesi amacıyla yereldeki vatandaşlar için farkındalık oluşturucu kılavuzların 

oluşturulması ve bilinçlendirme,  

(4) Kolluk kuvvetlerinden toplanan bilgiler, yereldeki yıllık suç istatistikleri, anketler yolu ile elde edilen vatandaş 

beklentileri dayalı olarak yerel önceliklerin göz önünde bulundurulması ile bir “Yerel Güvenlik Eylem Planının” 

hazırlanması,  

(5) Yerel Önleme ve Güvenlik Planında yazılı her bir konu için “suç önleme eylem planlarının” hazırlanması,   

(6) Planın uygulanmasını takip dilmesi ve yeni durum ve beklentilere göre planın güncellenmesi, 

(7) Vatandaşların beklentilerinin belirlenmesi ve yerel suç önleme ve güvenlik planları, KK’lar ve kamu 

hizmetlerinin diğer suç önleme eylemlerine ilişkin vatandaşların memnuniyet ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi 

amacı ile vatandaş anketlerinin yapılması.  

(8) İl veya ilçede ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki suç önleme çalışmalarının koordinasyonun sağlanması, 

 (9) Suçun önlenmesine ilişkin gerekli eğitim, etüt ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde 

Ulusal Suç Önleme Ofisinden destek istenmesi. 

(10) İÖGK kararı ile yerel güvenlik ihtiyaçlarına bağlı olarak daimi veya geçici olarak alt-komisyonlar 

oluşturulabilir. Alt komisyonların rolü, yerel güvenlik sorunlarının incelenmesi, eylem planlarının oluşturulması 

ve planların uygulanması konusunda destek sağlamasıdır. İhtiyaç halinde, USÖO, diğer kurumlar veya 

kuruluşlardan temsilci ve uzman görevlendirmesi istenebilir.  

İÖGK’ler “İlçe Suç Önleme ve Güvenlik Planlarının” hazırlanması sürecinde birçok kez toplanabilir. Yerel Güvenlik 

Eylem Planı hazırlanıp “İl Suç Önleme Komisyonu” ile paylaşıldıktan sonra, İÖGK yılda iki kez toplanacaktır. 



  
 

 
 

 

11 
 
 

Bununla birlikte Kaymakam, gerekli gördüğünde veya İÖGK’nin İcra Heyetinin talebi üzerine ya da üyelerin mutlak 

çoğunluğunun talebi üzerine İÖGK üyelerini toplantıya çağırabilir. 

Ön taslak Kanunun 13. Maddesine göre, her bir İÖGK’de kaymakamlık bünyesinde bir İcra Heyeti tesis edilecektir 

ve bu heyet İlçe Kaymakamı başkanlığında ilçe belediye başkanı, kolluk kuruluşlarının ilçe amirleri, ilçe milli eğitim 

müdürü, ilçe gençlik ve spor müdürü, sosyal hizmet merkezi müdürü ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanından 

oluşacaktır. Heyetin sekreterya işleri ilçe yazı işleri müdürlüğünce yapılacaktır. Uygulamada STK’lardan da 

temsilciler İcra Heyetinde yer alabilmektedir. 

İcra Heyeti, “İl Suç Önleme ve Güvenlik Planının” (bakınız Bölüm 3) uygulanmasını, paydaşlar arası gerekli 

eşgüdümü ve üzerinde mutabık kalınan yerel suç önleme ve güvenlik planı uyarınca gerçekleştirilmesi gereken 

“suç önleme eylem planlarının” uygulamasını izlemekten sorumludur. 

İÖGK İcra Heyeti yılda en az dört kere toplanacaktır; ilaveten, komite Kaymakamın kararı üzerine de toplanabilir. 

İcra Heyetinin yazışmaları, toplantı gündemleri ve raporlama usulleri Kaymakamlık tarafından yürütülecektir. 

1.3. Büyükşehirlerde İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulları: Özel Bir Örnek 

Büyükşehirlerde1 ilin bütününe özel suç önlemeye yönelik eylem planlarının hazırlanması durumunda yerele özgü 

meseleler yerine ulusal güvenlik meselelerine odaklanma riski oldukça yüksek olduğu için, yerele özgü kamu 

güvenliği ihtiyaçlarına hitap edemeyeceklerdir. Bu nedenle, büyükşehir olsun veya olmasın, Türkiye’deki tüm 

illerde Yerel Güvenlik Eylem Planlarının il ölçeği yerine ilçe bazında hazırlanması uygun olacaktır. 

1.4. İl Suç Önleme Komisyonu 

Ön taslak Kanunun 14. Maddesine göre, her ilde Vali başkanlığında bir İl Suç Önleme Komisyonu 
kurulacaktır. Komisyon aşağıdaki katılımcılardan oluşan dengeli bir üyelik yapısına sahip olacaktır: 

a) Vali 

b) Belediye Başkanı,  

c) İl Emniyet Müdürü,  

d) İl Jandarma Komutanı,  

e) İl Sahil Güvenlik Komutanı, 

f) İl Milli Eğitim Müdürü, 

g) Gençlik ve Spor İl Müdürü, 

h) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 

i) Kent Konseyi Başkanı,  

j) İl Muhtarlar Birliği Başkanı, 

k) İl Genel Meclisi Başkanı (Büyükşehir statüsünde olmayan ilerde) 

 
1 Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na (md.4) göre nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri 
kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. 
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l) Komisyonun talebi üzerine Vali tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri  

Komisyon, tüm üyelerin katılımı ile yılda en az iki kere toplanacaktır.  

Vali, ilgili il müdürlerini, rektörleri veya akademik personeli ve sivil toplum kuruluşu mensuplarını 
komisyon toplantılarına katılmaları için davet edebilir. Komisyon, yerel suç önleme planları ve eylem 
planlarına ilişkin bilgi alış-verişi yapmak üzere Kaymakamları, Belediye Başkanlarını veya İÖGK üyelerini 
de bu toplantılara davet edebilir ve Cumhuriyet Başsavcısı toplantılara gözlemci olarak katılabilir.  

İldeki kolluk kuruluşlarının ve diğer kamu idarelerinin uzman ve teknik personeli, Valinin kararı ile bu 
Komisyonda görevlendirilebilir. Komisyonun sekretaryası Valilik hukuk işleri birimi tarafından 
yürütülür.  

İLSÖK’lerin görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) İl sınırları dâhilinde yerel güvenlik önceliklerini belirlemek.  

b)  “Yerel Güvenlik Eylem Planlarını” hazırlamaları esnasında İÖGK’leri koordine etmek ve onlara 
teknik ve danışmanlık desteği ile rehberlik sağlamak. 

c) Yerel Suç Önleme ve Güvenlik Planlarının kanun hükümlerine, ulusal stratejik/kalkınma 
planlarına ve ulusal düzeyde uygulanan eylem planlarına uygunluğunu kontrol etmek,  

d) İÖGK’ler tarafından teklif edilen suç önleme eylem planlarındaki öncelikli olan eylemleri 
belirlemek ve hangi eylemlerin USÖO’dan mali desteğe ihtiyacının olduğunu belirtmek, 

e) “Yerel Önleme ve Güvenlik Planını,” İÖGK’ler tarafından sunulan yerel suç önleme planlarına 
ilişkin bir analiz ve sentez raporu ile USÖO ile paylaşmak. 

f) Uygulamayı takip etmek ve Planın yıllık olarak revize edilmesini ve en geç üç yılda bir yeniden 
hazırlanmasını sağlamak. 

 

1.5. Yerel Önleme Politikalarının Ulusal Koordinasyonu 
 

Önceliklerin önerilmesi ve ulusal suç önleme faaliyetlerinin koordine edilmesi için Ön taslak Kanunda 
bir Ulusal Suç Önleme Konseyine yer verilmiştir.  Konsey, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir daimi Konsey 
olarak görev yapar. Suçun önlenmesi için ulusal düzeyde kılavuzları oluşturur ve güvenlik önceliklerini 
belirler ve bunlar da Ulusal Suç Önleme Stratejisini oluşturur. Konseyin tavsiyelerinin uygulanması ve 
takibi KİHBİ’ye bağlı Ulusal Suç Önleme Ofisinin (USÖO) görevidir. 

USÖO, İÖGK’ler ile iletişim ve irtibatı Valilik üzerinden sağlar. Gerekli olduğunda, uzmanlar teknik 
konularda İÖGK’ler ile doğrudan temasa geçebilirler. USÖO içerisinde bir bilgi merkezi kurulmuştur. 
Bilgi merkezi Yerel Suç Önleme Eylem Planları rehberi ve İÖGK’lerce hazırlanan diğer raporlar gibi 
belgeleri depolar ve paylaşır. USÖO gerekli veriyi toplamak için bir BT aracı oluşturup kullanabilir. İÖGK 
ve Ulusal Suç Önleme Konseyi üyelerinin bilgi merkezinde depolanan tüm belgelere erişim hakkı vardır.  

İlçe Suç Önleme ve Güvenlik Planının izleme raporları İLSÖK tarafından planın uygulamaya 
başlanmasından itibaren yılda iki kez olmak üzere USÖO’ya gönderilir.  

Ulusal Suç Önleme Ofisi (USÖO) bilgiyi toplar, değerlendirir ve işler, yerel düzeyde iyi uygulama 
örneklerini belirler ve bunları İÖGK’ler ve diğer ilgili kuruluşlar ile paylaşır. Seçili iyi uygulama örnekleri, 
uzman analizleri, suç ve memnuniyet anketleri Konseyin onayını müteakiben web sayfasında 
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yayımlanır.   

İyi uygulamaların analiz edilip değerlendirilmesi için Ulusal Suç Önleme Ofisinde bir Analiz, Değerlendirme, Suç 

Önleme Stratejisi Birimi tesis edilmiştir. İÖGK’ler için eğitim ve uzmanlık desteği ile birlikte BT ve iletişim alt yapısı 

USÖO tarafından sağlanır. Kolluk kuruluşlarından, diğer kamu kuruluşlarından ve üniversitelerden, Bakan 

Yardımcısının kararı ile uzmanlar geçici veya daimi olarak görevlendirilebilirler. 

Şekil 1: Ulusal Suç Önleme Konseyi, İl Önleme ve Güvenlik Komisyonu ve İlçe Önleme ve Güvenlik 
Kurulu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiyerarşik iletişim ve komuta yetkisi 

 Yatay iletişim ve kurmay yetki 

Bakan Yrd. 

KİHBİ Dai. Bşk.   

Ulusal Suç Önleme Ofisi 

İçişleri Bakanı   

Ulusal Suç 

Önleme Konseyi 

KAYMAKAM 

İlçe Suç Önleme ve 

Güvenlik Kurulu (üye 

sayısı:en fazla 35) 

VALİ 

İl Suç Önleme 

Komisyonu (üye 

sayısı:12) 

)   
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1.6. İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının İlk Toplantısı: Gündem ve Görüşülecek 

Konular 
 

i. Açılış Konuşması – Kurulun Kuruluş Sebepleri  

Hükümetimiz, sivil demokratik hakların daha iyi kullanılabilmesini ve iç güvenliğin demokratik 
gözetiminin Türk gözetim sistemine ve kamu yönetimine yapısal olarak entegre edilmesini 
amaçlamaktadır. 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, bürokratik denetim ve mevzuata dayalı kolluk 
gözetiminden insan odaklı güvenlik anlayışına, şeffaf aynı zamanda sivil toplum ve vatandaş ile 
işbirliğine dayalı bir güvenlik sektörü yönetişimine geçişi sağlamak amacıyla, İçişleri Bakanlığı Valiler ve 
Kaymakamlar için çerçeve koşulları tesis etmek üzere gerekli adımları atmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik hizmetlerinde daha fazla hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlanması, sivil 
toplum ile iç güvenlik sektörü arasındaki ilişkilerin kurumsal hale getirilmesi, hizmet kalitesinin 
artırılması suretiyle vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi ve temel hak ve hürriyetlerin daha geniş 
ölçüde kullanılmasını sağlamak için politika ve önlemlerin geliştirilmesi konularına azami önem 
atfetmektedir.  

Bunların yanında, “devletin güvenliği” kavramından “vatandaşın güvenliği” kavramına ve “reaktif 
güvenlik hizmetinden” “Proaktif güvenlik hizmetine” geçişin sağlanması ve bu sayede güvenlik 
hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi hususları da önem taşımaktadır. 

Ayrıca, “bürokratik yönetimden” “demokratik yönetime” geçişin hızlandırılması ve gerekli 
mekanizmaların oluşturularak uygulamaya konulması, Türk Hükümetinin yüksek önem atfettiği 
“işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans” politikaları bağlamında yapılan çalışmaları da 
desteklemektedir.  

ii. Katılımcıların kendilerini tanıtması 

iii. Yerel Güvenlik Eylem Planı nedir?  

Bir Yerel Güvenlik Planının içeriğinin genel hatları ile anlatılır.  

iv. Uygulama Sürecinde Yerel Güvenlik Eylem Planı nasıl hazırlanır?  

Dört aşama anlatılır. 

v. Yerel Güvenlik Eylem Planı kimlerle hazırlanır?  

Paydaşlar ve İcra Heyeti konusu tanıtılır. 

vi. Güvenlik Srounlarının Tespiti Aşamasının Başlaması 

Yerel suç bağlamı hakkında İlçe kolluk kuvvetlerinin görüşleri ve yerel güvenlik durumlarına ilişkin 
katılımcıların görüşleri alınır. 

Güvenlik sorunlarının tespiti aşaması gerçekleştirilirken kullanılacak metodolojiye ilişkin kısa 
bilgilendirme yapılır.  

vii. Kamuoyunun Nabzını Tutmak İçin Bir Araç  

Ulusal ve yerel araştırmanın ve kullanımının paylaşılması 
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viii. Takvim 

Planlanan işlerin sürelerinin belirlenmesi ve ikinci toplantının tarihinin kararlaştırılması. 

Sonuç olarak, her toplantı sonrasında herkesin işin içinde kalmasının ve herkesin tartışmalara ve karar 
alma süreçlerine katılımının sağlanması son derece önemlidir. Medya ve STK’lar, sivil toplumun sesi 
olmaları ve daha açık konuşabilmelerinin yanında kurumsal aktörlerinkinden farklı algı, ihtiyaç ve 
beklentilere sahip olabilmeleri hasebi ile özellikle hesaba katılması gereken paydaşlardır. 

I. Yerel Güvenlik Eylem Planının Hazırlanması 

 

1. Yerel Güvenlik Eylem Planının Yapısı  

Yerel Güvenlik Eylem Planı, yerel güvenlik için ortaklık stratejisini ortaya koyar ve üç yıllık bir süre zarfında suçun 

önlenmesi ve caydırılması için gerekli eylemlerin uygulanması yönündeki taahhütleri belirtir. Yerel Önleme ve 

Güvenlik Kurulu çatısı altında bir araya gelen kamu idaresi ve yerel sivil toplumdan paydaşlarca şekillendirilir. 

Somut bir ifade ile Yerel Güvenlik Eylem Planı iki belgeden oluşur: doğası itibarı ile teknik ve gizli nitelikteki uzun 

ve ayrıntılı bir belge ile kamuya yapılan bir açıklama niteliği taşıyan daha kısa bir belge. 

 Teknik ve ayrıntılı olan belge aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

i. Planın kapsamına giren nüfusun ve toprakların tanımı ve tasviri 

ii. Suçun önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması (ve Cumhuriyet Savcısı da katılıyor ise suçluların 
topluma yeniden kazandırılması) için eldeki mevcut kaynaklar ve personel 

iii. Suç bağlamı: suçluluk düzeyi, yereldeki ana güvenlik meselelerini oluşturan, kamu 
düzenindeki ana eğilimler ve özel problemler 

iv. Halkın, kolluk kuvvetlerinin, belediyenin, STK’ların ihtiyaç ve isteklerinin ve yerel güvenliğin 
iyileştirilmesi için öneriler 

v. Yerel Güvenlik Eylem Planının stratejisini oluşturacak olan amaçların geliştirilmesi için 
yukarıda belirtilen 3 hususun analizi 

vi. Eylem planlarının açıklaması ve yerel paydaşların üstlenmeye söz verdiği taahhütleri içeren 
her bir eylem için bir “eylem formu” 

vii. Yerel Güvenlik Kurulu ve Komisyonunun özelliklerinin ve planın uygulanmasının izleme ve 
değerlendirme süreçlerinin anlatımı. 

2. Kısa ve halka açık belge aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

i. Kurul üyelerinin bir sayfalık niyet beyanı 

ii. Durum, öncelikler, amaçlar ve Yerel Güvenlik Eylem Planındaki taahhütleri içeren kısa bir 
özet 

iii. Paydaşların katkılarının kapsamı 

iv. Katılımcıların imzası 
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2. Yerel Güvenlik Eylem Planını Hazırlama ve İzlemenin Aşamaları  

Yerel Güvenlik Eylem Planı hazırlanırken takip edilen farklı aşamalar şu şekilde sıralanabilir: 

i. Güvenlik Sorunları Teşhisi Aşaması 

İlk aşamada, tanımlanmış bir coğrafi bölgedeki yerel güvenlik durumu, yerel güvenlik politikaları, 
mevcut yerel güvenlik yapıları açıklanır ve halkın güvenlik ihtiyaçları tespit veya analiz edilir. 

ii. Öncelik ve Amaçlar Aşaması 

İkinci aşamada ise gerçekleştirilebilecek öncelikler belirlenir ve paydaşlar için ortak amaçlar veya 
hedefler tanımlanır. 

iii. Taahhüt Aşaması 

Üçüncü aşamada, amaçlara ulaşmak için yapılması gereken önleyici ve caydırıcı eylemler geliştirilir 
ve tanımlanan her bir eylem planının desteklenmesi veya uygulanmasından sorumlu olmak üzere 
ortakların taahhütleri belirlenir. Böylece eylem planları, içerisinde amaç, hedef gruplar, 
gerçekleştirilecek faaliyetler, beklenen kazanımlar, her bir Eylem Planında rol alacak olan 
kuruluşlar, zaman çizelgesi ve başarı göstergelerini içerecek şekilde ayrıntılı olarak hazırlanacaktır.  

Özetle, ikinci ve üçüncü aşamalarda, planın amacı ve öncelikleri (eğilmek gereken genel sorunlar), 
genel sorunlar ile bağlantılı olarak net bir şekilde belirtilmiş hedefler ve son olarak da eylemleri 
(sahada gerçekleştirilecek bir dizi faaliyeti) belirlenmektedir. 

iv. Yerel Güvenlik Eylem Planının Duyurulması Aşaması 

Dördüncü aşamada, mutabık kalınan Eylem Planları imzalanarak resmi bir hal alır ve kapsayıcı bir 
anlayışla planın ilgili bölümleri halkla paylaşılır. Halka açık bu belge resmi bir niyet beyanı ve söz 
konusu ilçe için hazırlanan eylem Planlarından oluşan bir özetidir. Bu an halka açık olmalıdır:, diğer 
bir deyişle yeler imzalarken fotoğraflanmalı ve bu fotoğraf belge ile birlikte medya ile 
paylaşılmalıdır. 

v. Yerel Güvenlik Eylem Planının Değerlendirme Aşaması 

Beşinci aşamada, Yerel Güvenlik Eylem Planı kapsamında belirlenen eylem planları uygulanır ve 
plan izlenir, değerlendirilir ve nihayetinde planda gerekli olan revizyonlar yapılır.  
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2.1. Aşama 1. Yerel Güvenlik Sorunları Teşhisi 
 

Yerel Güvenlik Eylem Planı hazırlanırken en kritik aşama güvenlik sorunlarını teşhis aşamasıdır. Bu 
aşama eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir. İlçedeki yerel güvenlik durumunun detaylı bir analizini 
yapmak için, anket çalışması gerçekleştirmek, odak grup toplantıları yapmak ve paydaşlarla bire bir 
görüşmeler düzenlemek gibi farklı yöntemler kullanılmalıdır. 

Teşhis aşaması ayrıntılı ve eksiksiz bir analiz yapılmasını gerektirir ki bu analiz Yerel Güvenlik Eylem 
Planlarına temel teşkil edecek bir bileşendir. 

Teşhis veya analiz, belirli öncelikleri olan bir güvenlik sorunları tespiti yapabilmek ve bunları analiz edip 
plandaki somut amaçlara dönüştürmek için, daha önce tanımlanan 9 adımda gerçekleştirilmelidir. Bu 
iş, büyük ölçüde 1. Bölümde açıklanan İcra Heyetinin görevidir.  

Aşağıdaki bölüm her bir kurum için takip edilmesi gereken yöntemi ve komisyon üyelerinin neler 
yapması gerektiğini açıklamaktadır. 

i. İlçe ve Nüfusun Tanımlanması 

 İşi Yapacak Olan Birim(ler): İcra Heyeti 

Planın kapsadığı coğrafi bölge ile ilgili yanıtlanması gereken bazı sorular olabilir. Yerel 
güvenlik sorunları, ilçenin yapısı ve ilçede yaşayan nüfusun özelliklerinin güvenlik sorunları 
ile ilişkisi ile güvenlik meseleleri arasındaki bağlantıyı kuracak şekilde  bir bağlantısı olması 
gerekir (örneğin, zorlu ilçeler, problemli şehir merkezleri, çok sayıda işsiz vatandaş, polisin 
olmadığı kurtarılmış bölgeler vs. var mı?). 

ii. Mevcut İç Güvenlik Kuvvetlerinin Durumu  

İşi Yapacak Olan Birim(ler): Kolluk Kuvvetlerinin İlçe Yönetimleri  

Yerelde suçların önlenmesi ve caydırılması için mevcut kaynaklar (personel ve diğer 
kaynaklar) teşhis aşamasında belirtilmelidir. Bu adımda şu sorulara cevap aranmalıdır: 
Suçun önlenmesi amacıyla çalışmakla görevlendirilmiş kaç personel vardır? Asayiş 
birimlerinde kaç kolluk personeli vardır? Gece ve gündüz olmak üzere kaç devriye ekibi 
vardır? Önleme programları var mıdır? Sokaklarda güvenlik kameraları mevcut mu ve 
çalışıyorlar mı? Önleyici ve caydırıcı önlemlerin maliyeti nedir? Sürece kimler dâhildir? 

iii. Yerel Suç Faaliyetlerinin Analizi 

İşi Yapacak Olan Birim(ler): Kolluk Kuvvetlerinin İlçe Yönetimleri 

Yerel suç faaliyetleri kolluk kuvvetleri tarafından beş kısımda analiz edilmelidir: 

1) Bazı önemli yerel suçlar için mevcut suç istatistikleri nelerdir? (insanlara karşı şiddet, mala 
karşı işlenen şiddet, oto hırsızlığı, mağaza hırsızlığı, sokak suçları, soygun, silah kullanımı, 
uyuşturucu, polise karşı şiddet, vs.)  

2) İlçedeki tüm bu suçların ulusal suçlara oranı nedir? 

3) Yerel suçların faillerinin ve mağdurların profilleri nasıldır? 
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4) “Düşük Suç” ve “Yüksek Suç” bölgeleri nerelerdir? 

5) Polise ve diğer paydaşlara göre ana güvenlik meseleleri nelerdir? 

iv.  Mevcut Güvenlik Mekanizmaları  
İşi Yapacak Olan Birim(ler): Valilik/Kaymakamlık  

 

Kolluk kuvvetleri ve ilçede suçun önlenmesine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan, Kurulda 

temsil edilen kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerçekleştirilen mevcut program 

ve projelerin öğrenilmesi. 

v. Halkın İhtiyaçları 

İşi Yapacak Olan Birim(ler):  İcra Heyeti 

Yerel güvenlik anlamında halkın ihtiyaçlarını etüt etmek için anketleri kullanmak demokratik bir 
yaklaşımdır, bu sayede söz konusu ihtiyaç ve kaygılar yerel politika planlarına aktarılır. Böylece, Kolluk 
Kuvvetlerinin sivil gözetimine katkı yapılmış olur. Anketler “kollukla ilgili politikaların yenilenmesine” 
katkı yapmak üzere en gelişmiş araç niteliğindedir.  

Bu araç vasıtası ile birçok soru sorulabilir. Yerel güvenlik analizinin bir unsuru olarak, ortaklık vasıtası 
ile suç önleme kavramına sorular beş kısma ayrılır: 

i. Mağduriyet Oranları: Mağduriyet oranlarının öğrenilmesi (Polise bildirilmeyen suçlar da dâhil) 

ii. Suç korkusu: Güvenlik meselelerinin duygusal etkilerinin ölçülmesi  

iii. Suç hakkında bilgi sahibi olmak: Halkın bilgi düzeyinin belirlenmesi 

iv. Kolluk kuvvetleri hakkında görüşler: Polisin ve polis verimliliğinin nasıl algılandığının 
bilinmesi 

v. Kamusal hayata katılım: sivil toplumun gücünün anlaşılması  

Yerel Güvenlik Anketinin tamamı ekler kısmında mevcuttur.  

vi. Kolluk Kuvvetlerinin İhtiyaçları 

İşi Yapacak Olan Birim(ler): Kolluk Kuvvetlerinin İlçe Yönetimleri 

Yerel güvenliğin daha iyi olmasını sağlamak için, kolluk kuvvetlerinin bazı uygulamalarını 
değiştirmesi gerekebilir ve yine kolluk kuvvetleri bazı donanıma/kaynaklara ihtiyaç duyabilir. Bu 
durum, kolluk mensupları ile yapılan toplantılarda veya görüşmelerde öğrenilebilir. 

vii. Belediyenin Görüşleri 

İşi Yapacak Olan Birim(ler): İcra Heyeti ile birlikte Belediye 

Yerel güvenliğin daha iyi olmasını sağlamak için, belediye kendi görüşlerini ortaya koyabilir, kaygı 
duydukları konulara ilişkin bilgi verebilir ve icra kurulunun sivil üyelerine mümkünse yazılı olarak 
önerilerini iletebilir. 

viii. Muhtarların Görüşleri 

İşi Yapacak Olan Birim(ler): Muhtarlar Derneği 

Muhtarlar, güvenlik meselelerine ilişkin sorular soracak bir toplantıda özetlenebilecek halkın ana 
önceliklerine ilişkin görüşlerini bildirecek bir konuma sahip paydaşlardır. 
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ix. Yargının Görüşleri 

İşi Yapacak Olan Birim(ler):  İcra Heyeti ile birlikte Savcı 

Cumhuriyet Savcısı (veya yardımcısı) komitedeyse, özellikle yeniden suç işlemenin önlenmesiyle alakalı onun 

analizi mutlaka alınmalıdır. Alternatif yaptırımların geliştirilmesi de Yerel Güvenlik Eylem Planına eklenebilir. 

2.2. Aşama 2. Yerel Güvenlik Önceliklerinin Belirlenmesi 

 

Teşhis aşaması öncelikle güvenlik meselelerinin belirlenmesini ve sonrasında da yerel güvenlik anketi, 

suç istatistikleri, çeşitli paydaşlarca önerilen öncelikler, mevcut kaynak ve önleme mekanizmaları göz 

önünde bulundurularak bu meselelerin öncelik sırasına konulmasını sağlar. Yerel Önleme ve Güvenlik 

Kurulu toplantılarından en az biri, Yerel Güvenlik Eylem Planının odaklanacağı öncelik alanını 

belirlemeye ayrılmalıdır. Bununla birlikte, böylesi geniş kapsamlı toplantılarda,  toplantının amacına 

ulaşabilmesi için toplantı akışı sıkı bir şekilde yönetilmelidir,  Her zaman var olan şu üç riskten kaçınmak 

gerekir: 

 

Risk 1: Yerel Yerine Ulusal Meselelere Odaklanmak 

Yerel Güvenlik Eylem Planının uygulama aşamasında, kurulların kendi güvenlik analizlerinin sonuçlarını 
unutup, bunun yerine uyuşturucu ticareti, terörizm, seri cinayetler vb. gibi medyada yer bulan ulusal 
konuları göz önünde bulundurma riski vardır. Bu durum, özellikle kurul üyelerinin teşhis sonuçlarını 
dikkatlice okumadığı veya bu sonuçlara ilişkin sınırlı bilgi sahibi olduklarında görülür. 

Bazı ulusal meseleler, yerel bağlamda da geçerlilerse (örneğin aile içi şiddet) yerel kurullarda üzerinde 
durulmalıdır. Özetle, meseleler yerel düzeyde taşıdıkları öneme göre ve her bir ilçenin/ilin güvenlik 
ihtiyaçları ile bağlantılı olarak ele alınmalıdır.  

Bunu sağlamak için de, dört temel nokta bir araya getirilmelidir: 

- Önemini değerlendirmek için, yerel suç oranları diğer illerdeki diğer benzer ilçeler ile (ya da bu 
mümkün olmuyorsa ulusal suç oranları ile) karşılaştırılmalıdır  

- Ulusal güvenlik önceliklerinin yerel düzeydeki etkisine vurgu yaparak önleyici ve caydırıcı 
eylemlerin geliştirilmesi sağlanabilir  

- Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun, genellikle merkezi düzeyden gelen emirlerle çözülmeye 
çalışılan bir problem ile mücadelede önemli katkı yapabilme becerisi dikkate alınmalıdır. Eğer 
Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun bir meseleyi çözebilecek uygulama araçları yoksa o 
meseleyi öncelik haline getirmenin faydası olmayacaktır. 

- Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun üyelerinin çoğunluğunun toplanarak yerel düzeyde öneme 
haiz bir ulusal suç meselesi hakkında karar vermesi, bunu önlemesi veya caydırıcılık 
oluşturması olasılığı bulunmaktadır. 

Risk 2: Yerel Güvenlik Meselelerinin ve Yerel Güvenlik İhtiyaçlarının İhmal Edilmesi 

Tespit aşamasında belirlenen kamu güvenliği ihtiyaçları öncelik haline getirilmelidir. Kolluk kuvvetlerinin 
faaliyetleri ve sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunması (ki kamuoyu tarafından bunlar genelde 
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görmezden gelinir) veya mevcut yerel güvenlik politikalarının anlaşılması gibi, bunların bazıları somut ve 
özel olabilir. Diğerleri ise, örneğin geceleri sokakta yürümek gibi, öznel ve olgulara dayanmıyor olabilir. 
Ancak tüm bunlar Yerel Güvenlik Eylem Planının öncelikleri olarak ele alınmalıdır. 

Risk 3: Kolluk kuvvetlerinin Adli Görevlerine Odaklanmak 

Kurulların görevi iç güvenlik kuvvetleriyle işbirliği içerisinde önleyici ve caydırıcı eylemler geliştirmektir. 
Bu eylemler iç güvenlik kuvvetlerinin adli yetkileri ile çelişmemelidir. Kurullarda temsil edilen kurumlar 
tamamıyla önleyici kolluk konularına odaklanmalıdır. 

Risk 4: Kapsayıcı olamamak ve ilçe sakinlerinin sesini yansıtamamak  

İlgili STK’ların kurulda temsil edilmemesi durumunda tecrit edilmiş veya dezavantajlı grupların temsil 
edilmemesi riskini beraberinde getirir. 

2.3. Aşama 3. Amaçların Belirlenmesi 

Yerel Güvenlik Eylem Planı için bir stratejinin belirlenmesi, amaçların da belirlenmesi anlamına gelir. 
Amaç, gelecekteki belli ve belirli bir süre içerisinde erişmeyi amaçladığınız durumu betimleyen kısa bir 
cümle şeklinde özetlenebilir. Genelde, uygulamada bir önceliği gerçekleştirmek için birden fazla amaç 
birleştirilmek zorunda kalınır. 

Somut bir ifadeyle, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun başkanı her bir güvenlik meselesi veya 
güvenlik ihtiyacı (bunların ikisi veya üçü birleştirilir) için sahip olabilecekleri bir “dilek listesi” şeklinde 
katılımcıların görüşlerini belirtmelerini ister. Meseleler ve ihtiyaçlar tespit aşamasında belirlenmiştir. 
Örneğin, katılımcıların dilekleri şu şekilde olabilir: “Bölgemizdeki vatandaşlarımız için daha güvenli bir 
ortam yaratabilmek için, …yapsak iyi olurdu” şeklinde ve hemen ardından da gelecekte iyileştirilmiş 
olan duruma dair ayrıntılı ve sayılar içeren betimlemeler bunu takip eder. “Dileği” emir kipi kullanarak 
bir “emir” haline getirirseniz, amacı oluşturmuş olursunuz. 

Bu kural benimsendiğinde, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun katılımcıları çok sayıda öneriyi dile 
getirecektir ve 6 ile 12 arasında amaç belirlenmesi başkan için yeterli olabilir. Gerektiğinde, toplantılar 
arasında kalan zaman zarfında da amaçlarını göndermeleri için katılımcılara ilave süre verilebilir. 

Yerel Önleme ve Güvenlik Planları için, suçun önlenmesi veya caydırılması amacıyla birçok eylem alanı 
keşfedilebilir. Uluslar arası uygulamalara baktığımızda aşağıdakiler gibi yirminin üzerinde alan karşımıza 
çıkmaktadır: 

• Güven artırıcı önlemlerin kuvvetlendirilmesi 

• Kentsel iyileştirmelerin yapılması 

• Suç korkusunun azaltılması 

• Kentsel alanlarda çöpün azaltılması 

• Toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi 

• Sosyal faaliyetler geliştirilmesi 

• Sosyal arabuluculuğun geliştirilmesi 

• Bağımlılık yaratan kötü davranışların önlenmesi 

• Çocuk istismarı ve aile içi şiddetin önlenmesi  
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• Yasalarca garanti altına alınmış haklara erişimin artırılması 

• Vatandaşlık görevlerinin daha fazla öğretilmesi  

• Okula devamsızlığın önlenmesi ve okul ders başarılarının yükseltilmesi için çalışmalar yürütülmesi 

• Huzursuz ailelerde ebeveyne yardım edilmesine önem verilmesi  

• Okulda, sporda ve diğer serbest zaman faaliyetlerinde şiddetin önlenmesi ve caydırılması 

• Toplu taşımada suç işlemenin önlenmesi 

• Toplum destekli kolluk faaliyetlerinin güçlendirilmesi 

• Durumsal suç önlemeye geçişin sağlanması 

• Sosyal önlemenin teşvik edilmesi 

• Gençlerin suç işlemesi ile mücadelede ortaklıkların kurumsallaştırılması  

• Yerel suç eğilimlerinin etüt edilmesi 

• Hayvanlarla duygudaşlığın artırılması ve sokak hayvanları ile ilgilenilmesi 

• Risk altındaki gençlerin güçlendirilmesi için meslek ve spor faaliyetlerinin artırılması 

• Yaya ve yolcu güvenliğine ilişkin bilinç artırılması 

• Toplumda ihbar kültürünün yaygınlaştırılması 

Yerel Önleme ve Güvenlik Planlarındaki Amaçlara Örnekler 

2.3.1. Pilot bölgelerde seçilmiş gerçek hayattan alınan amaç örneklerinin kullanılması, amaçların 
hem erişilecek noktayı hem de o noktaya hangi yollarla erişileceğini işaret etmesi 
gerektiğinin vurgulanması için iyi bir yoldur.. İlerleyen bölümde 2.43. Yerel Önleme ve 
Güvenlik Planlarındaki Önleyici Eylem Planı Örnekleri başlıkları altında ise detaylı Eylme 
Planlarına örnekler sunulacaktır. Bununla birlikte aşağıda projemiz kapsamında 
hazırlanan Yerel Önleme ve Güvenlik Planlarındaki amaçlardan örnekler bulabilirsiniz 

 

“Polis ve zabıtanın seferber edilmesiyle, MOBESE kameralarının sayısının artırılması, kontrollerin 
sıklaştırılması, vatandaşların araçlarını otoparklara park etmesinin sağlanması ve okul önündeki yaya 
geçitleri ile diğer kavşak noktalarında gönüllü personelin varlığının teşvik edilmesi suretiyle, yaralanma 
ile sonuçlanan trafik kazalarının sayısının bir yıl içerisinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20 
azaltılması.” 

“Madde kullananların listesi çıkarılarak ve bu listeden on dezavantajlı genç seçilerek ücretsiz bir pilot 
mesleki eğitim kursuna katılmalarının sağlanması ve onlara bir yerel işletmede çalışma imkânı verilmesi 
suretiyle potansiyel madde kullanıcılarının suça meyletmelerinin azaltılması.”  

 “İyi aydınlatılmış dört ayrı belediye otoparkının araç sahiplerinin hizmetine sunulması ve polis 
tarafından belirlenecek beş noktaya kamera sistemi yerleştirilmesi sayesinde arabaların lastiklerinin 
patlatılması, boyalarının çizilmesi ve çalınmasının önüne geçilmesi”. 

“’Modern bir şehirde daha iyi bir güvenlik için modası geçmiş davranışlara karşı’ harekete geçmeye 
davet eden bir medya ve broşür kampanyası başlatarak, polis tarafından sistematik olarak silahlara el 
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konularak, halka açık toplantılarda sistematik uyarılar yaparak ve polisin eylemlerini artırarak bıçak ve 
silah taşınmasının, geleneksel düğünlerde veya futbol maçlarından sonra ateşli silahların 
kullanılmasının ve dikkatsiz araç kullanımının azaltılması.” 

“Polis ve belediye arasında koordine edilen ortak bir önleyici ve caydırıcı eylem planı ile yukarıda 
belirtilen yerlerde geceleri suç korkusunun azaltılması. Bu eylem planının sonuçları uygulama süresince 
her altı ayda bir yerel basında yayımlanmalıdır.”  

“Polisin, apartman yöneticilerinin, apartman görevlilerinin ve apartman sakinlerinin katılımıyla evden 
hırsızlıklara ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılması, evden hırsızlıklara karşı alınması gereken 
önlemler hakkında kâğıt ve broşür basım ve dağıtımına ilişkin kolluk kuvvetleri ile yerel medya arasında 
işbirliğinin artırılması ve evden hırsızlıkların yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde devriye sayılarının 
artırılması suretiyle evden hırsızlıkların azaltılması.” 

2.4. Aşama 4. Yerel Güvenlik Amaçlarına Ulaşmak için Önleyici Eylem Planları  

Yerel Önleme ve Güvenlik Planlarının eylemleri önleme amaçlıdır. İlk aşamada, Yerel Önleme ve 
Güvenlik Kurulu paydaşlarının birlikte etkili biçimde çalışabilmeleri için suç önleme strateji ve 
uygulamalarına ilişkin temel bilgi sahibi olmaları gerektiğinin altının çizilmesi önem taşımaktadır. 
Paydaşların bazılarının diğerlerine nazaran daha fazla bilgi sahibi olması nedeniyle Yerel Önleme ve 
Güvenlik Kurulundan sorumlu Kaymakam, genel kavramları tüm paydaşlarla paylaşmalı ve gerekiyorsa 
da eğitim oturumları tertip etmelidir. 

2.4.1.  Önleyici Uygulamaların Klasik Formları: 

Kamu güvenliği paydaşlarınca kullanılan suç önleme uygulamaları tıp bilimi ve suç bilimine göre klasik 
şekilde sıralanabilir: 

Birincil Önleme: İçerisinde, suç meydana gelmeden çok önce yapılan tüm eylemleri barındırır 
(örneğin, eğitimle alakalı tedbirler, ailelerin çocuklarını yetiştirmesi vs.); 

İkincil Önleme: Nispeten anlık ortaya çıkan suçları engelleyecek eylemler (örneğin nefsi müdafaa, 
vs.); 

Üçüncül Önleme: İlk suç işlendikten sonra aynı fail tarafından yeni suçların işlenmesinin önlenmesi. 

Yeni Uluslararası 
Standartlar 

Faydalanıcılar Faaliyetler 

Sosyal Önleme • Gruplar (Toplum 
Önlemesi) 

• Aileler  

(Gelişimsel 
Önleme) 

• Yaşam kalitesinin, grupların sosyal uyumunun ve bireylerin bilgi 
düzeylerinin iyileştirilmesi (Ör. Suça meyilli bir çocuk ile nasıl 
ilgilenilir) 
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Durumsal 
Önleme 

Kamusal Alan, Belirli 
hedefler (dükkânlar, 
bankalar, 
apartmanlar) 

• Suçtan elde edilecek karlılığı azaltmak veya 

• Yakalanma riskini artırmak veya 

• Suç hedeflerine kolay erişilmesini önlemek 

Davranışsal 
Önleme 

Kişiler 

• Mağdurlar, 
Potansiyel 
Mağdurlar 

• Suçu tekrar 
işleyenler 

• Potansiyel mağdurlarlara temel korunma kurallarının öğretilmesi. 

• Ödüllendirme çabaları (olumlu olarak) ve saptırma yolu (olumsuz 
olarak) ile faillerin tehlikeli davranışlarının değiştirilmesi ve bilişsel 
önyargılarının değiştirilmesi (örneğin mağdurun hırsızlıktan zarar 
görmeyeceği fikri). 

 

2.4.2. Eylem Planlarının İçeriği 

Ortaklık yolu ile önleyici güvenlik oluşturma yönünde Projemiz kapsamında  Türkiye’de ilk defa önleyici 
eylem planları (sosyal, durumsal veya davranışsal) geliştirilmiştir. Tüm bu planlar Yerel Önleme ve 
Güvenlik Planları için onaylanan ve üzerinde mutabık kalınan standart modele uygun biçimde 
sunulmuştur. Her planın içerisinde sekiz ana başlık vardır:  

1) Eylemin Amacı 

2) Eylemin Adı 

3) Hedef Grup 

4) Faaliyetler 

5) İşbirliği yapılan paydaşlar 

6) Takvim  

7) Beklenen sonuçlar 

8) İzleme ve değerlendirmeden sorumlu birim 

9) Bütçe 

2.4.3. Yerel Önleme ve Güvenlik Planlarındaki Önleyici Eylem Planı Örnekleri  

Niğde İlinde Sosyal Önleme Eylem Planı Örneği: Eylem: Kadın hakları, kadın-erkek eşitliği ve kadın ve 

çocuklara karşı şiddet ve istismar hakkında eğitim ve bilgilendirme. 

Hedef Gruplar: Ortaokul ve Lise Öğrencileri. 

İşbirliği yapılacak kuruluşlar: Akademisyenler, Eğitim Gönüllüleri, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortaokul 
ve Lise Müdür ve Öğretmenleri. 

Planlanan süre: Nisan-Mayıs 2010. 

Beklenen sonuçlar: Kadın hakları, kadın-erkek eşitliği ile kadın ve çocuklara karşı şiddet ve istismar 
hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi. 
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Değerlendirme: Eğitimin verildiği okulların sayısı ve bu eğitimle ilgili izlenim ve geri bildirimlere dair 
Kurulla aylık bilgi paylaşımı. 

İzleme ve Değerlendirmeden Sorumlu Birim(ler) Kurulun akademik üyeleri eğitim faaliyetlerinin 
uygulanması ve İcra Heyetini denetlemiştir. 

Erzurum İlinde Durumsal Önleme Eylem Planı Örneği: 

 

Metruk binalar ve yapımı devam eden inşatlar konusunda 2010 yılında Erzurum ilinde Proje 
kapsamında hazırlanan Erzurum Yerel Güvenlik Eylem Planı kapsamında hazırlanmış bir önlem olup, 
ilerleyen yıllarda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan bir düzenleme ile tüm ülkede yaygınlaştırılmış 
örnek bir uygulamadır. Özellikle metruk binaların ve kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle inşaatlara 
ara verilen kış aylarında binaların içine girilmeyecek şekilde çevresinde önlem alınmasının zorunlu 
tutulması şeklinde örnek bir uygulama yapılmıştır. 

 

Güvenlik 
önceliği 5 

Terk edilmiş binalar ve yapımı uzun süren inşaatlar 

Hedef 5 Terk edilmiş binaların ve inşaatı uzun süre devam eden binaların güvenlik durumunu 
artırarak etrafındaki kişilerin mal ve can varlığı açısından tehdit oluşturmalarını 
engellemek 

Eylem 11 Terk edilmiş binaların ve inşaatı uzun süre devam eden binaların çevresinde gerekli 
önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayarak etrafındaki kişilerin mal ve can varlığı açısından 
tehdit oluşturmalarını engellemek üzere gerekli tüm önlemleri almak. 

Yararlanıcıl
ar 

Banliyölerde yaşayan vatandaşlar ve terk edilmiş binalar çevresinde oturan tüm 
vatandaşlar  

Faaliyetler Yapımı uzun süre devam eden binaların etrafının kapatılarak yetkili kişiler dışında hiç 
kimsenin girmemesi için gerekli önlemlerin alınması 

İşbirliği 
Yapacak 
Kurumlar 

Valilik  

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Yakutiye, Aziziye ve Palandöken Belediye Başkanlıkları 
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Faaliyetin 
Süresi 

Mart 2010’da başladı. Bu tarihten itibaren sürekli devam ettirilecek. 

Beklenen 
Sonuçlar 

Banliyölerde yaşayan vatandaşların kendilerini daha fazla güvende hissetmelerini 
sağlamak 

Suç işleme niyetinde olan kişilerin ve / veya suçluların terk edilmiş binaların etrafında ya 
da içerisinde barınmalarının engellenmesi 

Değerlendi
rme & 
Takip 

İnşaatı devam eden tüm binalarda uygulamanın gerçekleştirilmesi  

Bütçe    

2.4.4. Yerel Önleme ve Güvenlik Planlarında Önleyici Eylem Planı Örnekleri  

Yerel Önleme ve Güvenlik Planları suçun tamamen bitiremez çünkü suçun önlenmesi amaçlı kurulmuş 
ortaklık yapılarıdır, suçun soruşturulması ve suçluların cezalandırılmasından sorumlu adli bir kurum 
değildir. Yine de Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının üyeleri potansiyel suçluları caydırmak için 
eylemler geliştirebilir.  

Caydırıcı önlemlere verilebilecek birçok önlem vardır: 

Polis, jandarma, zabıta ve hatta özel güvenlik kuruluşları arasında işbirliği protokolleri geliştirmek 
suretiyle güvenlik kuvvetlerinin varlığı artırılabilir. 

Caydırıcılık, aynı zamanda bilginin artırılması ile de elde edilebilir. Sokak kameraları “sürekli izleme” 
yapmanın tek yolu değildir. Kolluk kuvvetleri ile bazı paydaşlar arasında Yerel Önleme ve Güvenlik 
Planları içerisinde düzenli bir şekilde bilgi alışverişi sağlamanın yolları hakkında mutabakata varılabilir. 
Erzurum pilot modelinde olduğu gibi, halkın desteğini artırma yönünde tedbirler de eklenebilir. 

Erzurum Yerel Güvenlik Planındaki Okul Önleri Güvenliği konusundaki Eylem Planının özeti: 2 

Güvenlik 
Önceliği 

Okul Önleri güvenliği 

Amaç İlköğretim ve lise okullarının önündeki öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul 
önlerindeki kavgaların sayısının azaltılması 

 
2 Yukarıdaki Eylem Planın tam halinde işbirliği yapılacak kurumlar, bütçe, zaman planı, beklenen 
sonuçlar, değerlendirme ve takip boyutları da detaylandırılmış, ancak burada eylemin özeti sunulmuştur. 
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Eylem Özellikle dersler esnasında ve derslerden sonra okul öğrencisi olmayanların okulların 
etrafında dolaşmalarının önlenmesi ve okul dışına çıkmak için geçerli bir sebepleri 
olmadıkça okulun öğrencilerinin okul saatlerinde mutlaka okul alanı içerisinde 
kalmalarının sağlanması 

Faydalanıcılar Öğrenciler, veliler 

Yine de caydırıcı önlemler geliştirmenin en iyi yolu, Yerel Güvenlik Eylem Planı içerisinde Toplum 
Destekli Polislik birimleriyle birlikte çalışmaktır. Grup halindeki birçok suçun önlenmesi için ortaklık 
yapmayı gerektiren “problem çözme yöntemlerinin” uygulanması için de bir fırsattır. 

Problem çözen polislik 

Grup 
halindeki 
suç 
eylemleri 

Bilindik ve klasik kolluk 
teknikleri yetersiz 
kalmaktadır 

Çok Taraflı Analiz 

 +  

Harici polis ortaklarının  

Katılımı 

Buca Yerel Güvenlik Eylem Planından bir başka örnek: 

Güvenlik 
Önceliği 

Uyuşturucu Bağımlılığı 

Amaç Buca’daki bağımlılık oranlarının azaltılması. 

Eylem Bir Kaymakamlık Kupası düzenlenmesi 

• 31 Ortaokul ve 21 liseden 20 kişinin seçilmesi 

• Fikstürün hazırlanması 

• Lig heyetinin oluşturulması 

• Kupanın her yıl belli bir tarihte düzenlenmesi 

• Yıl boyu antrenman yapılması 

• Belediyedeki antrenörlerden destek alınması 

• Çocukların da İcra Heyetine dâhil edilmelerinin sağlanması 
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• Başarılı sporcuların teşvik edilmesi 

• Türk futbolunda yeri olan ünlü kişilerin katkılarının alınması 

• Sponsor bulunması 

• Türkiye Jokey Kulübü ile ilişki tesis ederek destek talep edilmesi 

 

Faydalanıcılar Risk altındaki gençler 

Ortak ve 
Paydaşlar 

Çorlu Kaymakamlığı 

Çorlu Belediyesi 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

Buca Spor Kulübü 

 

Yerel Güvenlik Eylem Planları toplumda değişmesi arzu edilen bazı davranışlara da 
odaklanabilmektedir. Projenin 3. Aşamasının pilot ilçelerinden olan Trabzon-Akçaabat Yerel Önleme ve 
Güvenlik Kurulu bu konuya özel bir önem vermiş ve süregelen toplumsal bir alışkanlık olan silah atma 
konusunda örnek bir eylem planı hazırlamıştır. 

 

Güvenlik 

Önceliği 5 

KAMUYA AÇIK ALANLARIN GÜVENLİĞİ 

 Hedef 16 Kamuya açık alanlardaki güvenlik hissinin artırılması 

Eylem Planı 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halka açık yerlerde silah atmama konusunda bilgilendirme 

yapmak; hedefe atanlar ile görüşerek gençleri bu spora 

yönlendirmek. 

Hedef Kitle Tüm vatandaşlar 
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Faaliyetler • “Söz veriyorum, silah atmıyorum” ve ”Akçaabat söz veriyor, 
silah atmıyor” kampanyalarına Muhtarların yazılı taahhüt 
vermesi 

• Uyarı levhaları, bez afişler ve Belediye’ye ait billboardlarda 
duyuruların yapılması, el broşürleri bastırılması ve özellikle 
düğün alanlarında dağıtılması  
Hedefe atanlar ile görüşerek gençleri bu spora yönlendirmek. 

• İlçede atış poligonu yapılması 

• Müftülük vasıtasıyla özellikle dini bayramlarda atılmaması için 
uyarılarda bulunulması 

Paydaşlar İlçe Gençlik ve Spor Müd., İlçe Belediyesi, Müftülük, Muhtarlıklar, 

İlçe Emniyet Müd. İlçe Jandarma Komutanlığı, STK’lar  

Zaman Planı Mart 2021’den itibaren 

Beklenen 

Sonuçlar 

Silah atma ile silah atma kaynaklı yaralanma ve ölüm vakalarında 

azalma  

Bütçe  

 

2.5. Yerel Güvenlik Eylem Planının Duyurulması 

Yerel Güvenlik Eylem Planının hazırlanmasının son aşaması Kaymakam liderliğinde yapılmalıdır. Bu 
aşama belediye ve plana önemli katkılarda bulunacak olan diğer paydaşlarla birlikte kamuoyu 
önünde imzalanacak olan planın kısa bir özetinin sunumundan ibarettir. 

Bu etkinlikte, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu tarafından sunumu yapılacak olan Yerel Güvenlik 
Eylem Planının ana noktaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir basın bülteni de 
hazırlanabilir.  

3. Aşamaya dair pilot-model örneği aşağıda verilmiştir: 

 

Beşiktaş Yerel Güvenlik Komisyonunun, Yerel Güvenlik Planının Uygulanmasına İlişkin 
Kararı  

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi bağlamında, güvenlik meseleleri 
ile alakalı kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, sivil toplum katılımının artırılması ve yerel 
düzeyde çözümler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Beşiktaş Kaymakamlığı 
liderliğinde, Beşiktaş Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Ocak 2020’de kurulmuştur. Bu Kurulun 
amacı yerel güvenlik öncelikleri tespit etmek ve çeşitli kurumların da katılımı ile üç yıllık bir Yerel 
Güvenlik Eylem Planı geliştirmektir. Bu bağlamda, yerel güvenlik analizi yapılmış, güvenlik 
problemleri tespit edilip öncelik sırasına konulmuş, bu problemlerin çözümü için amaç ve eylemler 
tanımlanmış, kurumlar taahhütlerde bulunmuş ve nihayetinde uygulama aşamasına geçilmiştir. 

Kurula üye tüm kurumlar, Beşiktaş Yerel Güvenlik Eylem Planının oluşturulması için gerekli veri ve 



  
 

 
 

 

29 
 
 

bilgiyi sağlamıştır. 

Beşiktaş Yerel Güvenlik ve Eylem Planı halka açık yerlerde güvenlik, dezavantajlı gruplar, trafik ve 
sokak hayvanları konularına odaklanmıştır. Kurul üç yıl içerisinde bu problemleri çözebilmek için 22 
eylem planının uygulanmasını amaçlamaktadır. 

İlk eylemlerin uygulanmasına Ekim 2020’de başlandı. Zabıtalar ruhsatsız işletmelerdeki 
denetimlerini artırdılar. Yeşilay, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa madde kullanımının önlenmesi 
konulu çevrimiçi eğitimler düzenledi. Belediye Veteriner Hizmetleri ve Hayvan Hakları Derneği ile 
birlikte bilinçlendirme kampanyası düzenlendi. Hırsızlık konulu broşürler (Evden ve işyerinden 
hırsızlık, araç ve telefon hırsızlığı) hazırlandı ve Mayıs 2021’de bu broşürler basılacaklar. Haziran 
2021’de yaya güvenliği ve trafik kuralları hakkında bilinç oluşturmak amacıyla yerel medya kuruluşu 
ile ortaklık içerisinde bir video dizisi çekilecek. 

Beşiktaş Yerel Güvenlik Planı ortaklığa dayalı katılımcı yerel güvenlik politikasının bir örneğidir. Bu 
nedenle Kurul tarafından uygulanan eylemlere katılım göstermek çok önemlidir. 

2.6. Uygulama Aşaması 

Eylem Planlarının uygulanması aşamasında iki önemli faktörden ilki paydaşlar tarafından 

gerçekleştirilen eylemlerin şekilleri, diğeri ise eylemlerin uygulanması için ayrılan bütçedir.  

2.6.1. Paydaşlar Tarafından Gerçekleştirilen Eylem Şekilleri  

Yerel Güvenlik Eylem Planları “ortaklaşa çalışmanın” sonucu olmalıdır. Yani, tüm ortakların plandaki 
eylemleri gerçekleştirmeye kendilerini adamaları gerekir. Kurumların yapabilecekleri taahhüt şekilleri 
aşağıda örnek olarak verilmiştir. 

2.6.1.1. A. Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Tespit aşamasından sonra, Yerel Güvenlik Eylem Planlarındaki eylemlerde, kolluk kuvvetleri örnek 
olarak gerektiğinde aşağıdaki katkıları yapabilir: 

i. Bir güvenlik problemine ilişkin “kim, ne zaman, nerede” (kişi, zaman ve yer) sorularının 
cevapları hakkında verilerin bulunup analiz edilmesi; 

ii. Devriyelerin sayı ve çeşitliliğinin artırılıp (örneğin daha görünür hale getirilmesi) özel güvenlik 

görevlileri vb. kullanılarak caydırıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi;  

iii. Polis merkezlerinin ve Jandarma Karakolların kapılarının açık olduğu sürelerde yapılan işlerin 
bazılarının iyileştirilmesi (mağdurların kabulü, mağdurların hastaneye ulaştırılması vs.) veya 
faaliyet sürelerinin artırılması; 

iv. “Toplum destekli kolluğun” geliştirilmesi ve güvenlik için ortaklıklar tesis edilmesi 

v. Mevzuatla ilgili bilgi verilmesi, eğitimler düzenlenmesi veya olumlu ilişkiler tesis etmek adına 
gençler için serbest zaman faaliyetleri tertip edilmesi suretiyle sosyal korumaya katılım 
gösterilmesi; 

vi. Mağdurlar, potansiyel mağdurlar ve tekrarlayan suçların mağdurları için suç önleme 
etkinliklerinin geliştirilmesi; 

vii. Video izleme sistemlerinin etkinliğine dair durumsal önleme çalışmaları yapılması. 
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viii. Yerel Güvenlik Eylem Planındaki eylemler bağlamında suç önleyici eğitimler düzenlenmesi. 

2.6.1.2.  Belediye 

Yerel Güvenlik Eylem Planı dâhilinde, belediyeler aşağıda örnekleri belirtilmiş birçok konuda üzerine 
düşen görevleri yerine getirebilir: 

i. Yaşam kalitesinin artırılması için maddi kaynak seferber edilmesi (sokak aydınlatması, trafik 

durumu, Pazar yerleri ve serbest zaman alanları, metruk binalar vs.);  

ii. Yerel Güvenlik Eylem Planında belirtilen belli eylemlerin gerçekleştirilmesi için STK’ların finanse 

edilmesi; 

iii. Toplu taşımadaki güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması 

iv. Yerel suçların incelenmesi ve halkın ihtiyaçlarının kolluk kuvvetlerine bildirilmesi; yoksul 

veya tecrit edilmiş insanların suçtan korunması; 

vi. Önleme faaliyetlerine personel ve teknik donanım desteği sağlanması 

2.6.1.3. C. Akademik Çevreler 

Yerel Güvenlik Eylem Planı dâhilinde, akademisyenler aşağıda örnekleri belirtilen özel görevleri yerine 
getirebilirler: 

i. Öğrenci ve öğretmenlerin güveninin sağlanması; 

ii. Eğitim binalarının güvenliğinin sağlanması; 

iii. Gençlere yönelik tüm sosyal ve davranışsal önleyici tedbirlerin paylaşılması ve bunlara 
önderlik edilmesi; 

iv. Eylemler için ihtiyaç duyulan kamuoyu araştırmaları veya hukuki çalışmalara katkı verilmesi; 

v. Mevzuata ve haklara ilişkin bilgilendirme yapılması ve bu alanda çalışan STK’lara yardımcı 
olunması. 

2.6.1.4. D. STK’lar 

Böyle bir kapasiteye sahiplerse, STK’ların kendi uzmanlık alanlarında Yerel Güvenlik Eylem Planında 
belirtilen eylemlerin bazılarına katılmaları veya bunlara önderlik etmeleri gerekir. 

2.6.1.5. E. Sağlık Yetkilileri 

Sağlık yetkilileri de Yerel Güvenlik Eylem Planına dâhil olup aşağıda örnekleri verilen bazı eylemlere 
katılabilirler: 

i. Bağımlılığı önleyici tedbirlere katkıda bulunmak;  

ii. Özellikle ev içi ve cinsel şiddet vakalarındaki mağdurlara destek olmak için kolluk mensupları ve 

Adalet Bakanlığı yetkilileri ile ortak çalışmalar yapmak;  

iii. Suça maruz kalan mağdurlara psikolojik destek sunmak. 
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2.6.1.6. F. Milli Eğitim Müdürlüğü 

Eğitim sistemi de eylem planlarının bir parçası olabilir: 

i. Okul güvenlik programları ile katkıda bulunmak 

ii. Akran zorbalığı önleme programları ile katkıda bulunmak. 

2.6.1.7. G. Medya 

Yerel Güvenlik Eylem Planlarına dâhil olduklarında, yerel medya da belirtilen konularda önemli bir rol 
oynayabilir: 

i. Tespit ettikleri eylemlere ilişkin kendi inisiyatifleriyle güvenlik kampanyaları başlatmak; 

ii. Özellikle Yerel Güvenlik Eylem Planlarına ilişkin halka bilgilendirme yapmak ya da Yerel Önleme 
ve Güvenlik Kurulu belli bazı güvenlik eylemlerini halka duyurmayı istedikleri dönemde yerel 
medya bu konuda katkı verebilir. 

2.6.1.8. H. Özel Güvenlik Sektörü 

Özel güvenlik sektörü de bazı durumlarda Yerel Güvenlik Eylem Planlarının bir paydaşı olabilir. Kolluk 
kuvvetlerine veya belediye ile ortaklık içerisinde çalışabilirler ancak herhangi bir çıkar çatışmasına yol 
açmamak için özel güvenlik kuruluşlarının katkısına karşılık maddi ödeme yapılamayacağı 
unutulmamalıdır. 

2.6.1.9. I. Muhtarlar 

Muhtarların, toplum içerisinde güvenlik de dâhil olmak üzere birçok alanda halkın isteklerini 
derinlemesine bilmelerini sağlayan özel bir rolleri vardır. Yerel güvenlik planlarının uygulanmasında, 
bilgi sağlamak veya seçtikleri eylemlerin uygulanmasına katılmak suretiyle katkı verebilirler.  

2.6.1.10. J. İş Dünyası 

İş dünyasından paydaşların katılımı Yerel Güvenlik Eylem Planlarında ilginç bir nitelik taşır. Bazı 
eylemlere, örneğin iki farklı yoldan katılabilirler: 

i. Kolluk kuvvetleri ile birlikte, iş dünyasını etkileyen suçların önlenmesi için ortak çalışmalar 
yapabilirler (mesela perakende sektörü);  

ii. Diğer üyelerle birlikte, kurumsal sponsorluklarla bazı eylemleri finanse edebilirler. 

 

2.6.2. 2. Yerel Güvenlik Eylem Planlarının Uygulanması için Bütçe  

Yerel uygulama süreçlerindeki çoğu katılımcı işin finansal yönünün başarı için temel arz ettiğini 
düşünmüş ve planlarını uygulamak için özel bir bütçe talep etmiştir. Ön Taslak Kanunun 20. Maddesine 
göre, İÖGK’lerin planlanan suç önleme faaliyetleri, bütçe olanakları çerçevesinde her bir faaliyet için 
ayrı olarak USÖO bütçesinden finanse edilecektir. İÖGK projelerine sağlanacak desteğe her yılın Nisan 
ayında İLSÖK’ün teklifi ve USÖO’nun onayı üzerine Konsey tarafından karar verilecektir. 

Elbette ki herhangi bir organizasyon için her zaman ek kaynaklara kapılar açıktır. Ancak, birçok 
organizasyonun zaten hâlihazırda faaliyet bütçesi olması ve tanımlanan amaçların onların görev alanına 



  
 

 
 

 

32 
 
 

girmesi nedeniyle Yerel Güvenlik Eylem Planlarına başlamak için bütçe zorunlu bir bileşen değildir. 

Birçok paydaşın zaten bütçesinin olması nedeniyle özel fonlar gerekli değildir: 

Yerel Güvenlik Eylem Planlarına dâhil olan birçok paydaşın zaten günlük faaliyetlerinde önleyici veya 
caydırıcı eylemleri gerçekleştirmeleri için kaynakları vardır. Örnek olarak, kolluk kuvvetleri, milli eğitim 
ve sağlık hizmetlerinde çalışan kamu görevlilerinin, devletin bu alanlardaki görevlerini yerine 
getirebilmeleri için sosyal ve davranışsal önleme faaliyetlerini her halükarda gerçekleştirmeleri gerekir. 

Birçok paydaş yerel önlemeden faydalandığı için mali fonlar spesifik değildir: 

İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarındaki paydaşların çoğunun önleyici tedbirlere yatırım yapmakta zaten 
doğrudan çıkarları vardır. Örnek olarak, eğer verimli çalışırlarsa, kolluk kuvvetlerinin yapması gereken 
daha az iş kalır, toplu taşıma daha fazla kazanır ve belediye daha iyi hizmet sunar. Yerel Önleme ve 
Güvenlik Planları birçok kentsel paydaşın kendi bütçesinden finanse edebileceği bir yatırımdır. 

Belediye veya İl Genel Meclislerinin kaynakları bazı eylemler için kullanılabilir: 

Belediyeler veya il Genel Meclisleri Yerel Güvenlik Eylem Planlarındaki eylemlerden bazıları için, kaynak 
transferi yolu ile bu işlerin STK’lara yaptırılmasına, görevli idarenin işi kendinin yapmasına veya işi 
yapmak için yeni bir kuruluş tesis edilmesine kendi bünyelerinde karar verebilirler. 

Kaynaklar İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulunun diğer üyelerince de sağlanabilir: 

Vali tarafından onaylanması ve planın taahhüt aşamasında belirlenen spesifik bir eyleme tahsis 
edilmesi şartı ile Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu içerisinde kurumsal sponsorluklar da 
mümkündür. 

Kaynaklar, bölgesel Kalkınma Ajanslarınca da oluşturulabilir 

Önceliklerine uyduğu takdirde, eylem planları tematik temelde Kalkınma Ajanslarınca da finanse 
edilebilirler. Kurullar, geliştirilen eylem planları için bu mevcut fonlara başvurabilirler. 

Her halükarda, sivil toplum kuruluşlarından veya vakıf ya da diğer ulusal veya uluslararası kuruluşlardan 
suç önleme eylem planlarına yapılacak olan mali destek veya diğer katkılar, Ulusal Suç Önleme 
Konseyinin onayına tabidir. 

2.7. İzleme, Raporlama ve Değerlendirme 

Kamunun parasını tasarruf etme amacı yönünde artan bir eğilim olmakla beraber vatandaşlara hesap 
vermek de önemli bir demokratik kuraldır. Yerel güvenlik politikalarının Yerel Güvenlik Eylem Planları 
vasıtasıyla yapılması durumunda, değerlendirmenin hesap verebilirlik açısından yapılması daha faydalı 
olacaktır. 

Bu sebeplerden dolayı, Yerel Güvenlik Eylem Planlarının değerlendirilmesi, daha en başından sürece 
dâhil edilmesi gereken bir iştir. Etkili değerlendirmenin önemi yadsınamaz ve bu iş için kullanılabilecek 
çok sayıda farklı yöntem mevcuttur. 

Ayrıca, Yerel Güvenlik Eylem Planı sonsuza dek değişmeden kalacak bir plan değildir. Şartlar 
değiştiğinde belli unsurları değiştirilebilir, yeni unsurlar eklenebilir, gereksiz veya artık günceli 
yansıtmayan kısımlar çıkarılabilir ve düzenli olarak revize edilmesi gerekir. 

2.7.1. Olası Değerlendirme Yöntemleri 

Yerel Güvenlik Eylem Planlarını değerlendirmek için kullanılacak ilk yöntem beklenen sonuçlara dair 



  
 

 
 

 

33 
 
 

göstergelerle amaçları incelemektir. Suçta beklenen azalmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini veya 
suçun artıp artmadığını görmek kolaydır (verimlilik göstergesi). 

Kullanılabilecek ikinci bir teknik ise her bir “eylem formundaki” çalışma miktarını incelemektir (örneğin 
devriye sayısı bu tip bir faaliyet göstergesi olabilir). 

Yine bir başka teknik de kamuoyundaki gelişmeleri gösterecek şekilde yıllık kamuoyu yoklamaları 
yapmaktır (halk memnuniyeti göstergesi). 

2.7.2.  Değerlendirme Aşamasına Dâhil olan Yerel Aktörler  

İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulları uygulanan eylemlerin değerlendirme sürecinden sorumludur. İlçe 
Önleme ve Güvenlik Kurullarının bazıları, paydaşların fonlarıyla, güvenlik alanında yerel bir düşünce 
kuruluşu veya araştırma komitesi (sistematik olarak bilgi toplanan ve analiz edilen bir forum) kurabilir 
ve bu komiteye eylemler önceden belirlenen düzenli aralıklarla rapor edilir. Her halükarda, her yeni 
toplantıda, Vali Komisyonun İcra Heyetinde eylemlerden veya planın tamamından sorumlu olanlardan 
eldeki bilgilere dair bir değerlendirme almalıdır. 

Harici bir değerlendirme yapılmasının daha uygun görüldüğü durumlarda, Valilik açısından 
başvurulabilecek olası üç seçenek mevcuttur: 

i. Eğer Yerel Önleme ve Güvenlik Kuruluna bir üniversite katılıyorsa, Vali üniversiteden değerlendirme 
yapmak üzere suç bilimi uzmanları veya kamu politikası uzmanları bulup görevlendirilmesini isteyebilir. 

ii. Belediye Başkanı veya Vali değerlendirmeyi yapmak üzere özel sektörden danışmanlarla sözleşme 
imzalayabilir. 

iii. Vali ayrıca Teftiş Kurulu için İçişleri Bakanlığından da yardım isteyebilir. 

Hâlihazırda üzerinde mutabık kalınmış bir değerlendirme sistemine sahip Yerel Güvenlik Eylem Planları 

olan iller iyi uygulama örneklerini paylaşacaktır, eğer bu mevcut değilse uluslararası suç önleme 

ağlarından bilgi toplayarak uluslararası örnekler bulunabilir. 
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II. Ekler ve Araçlar 

 

EK I: Yerel Güvenlik Eylem Planının İçeriği 

1. İlçenin/Alanın Tanıtılması 

1.1 Coğrafi Özellikler 

1.2 Demografik Özellikler 

1.3 Sosyokültürel Profil 

1.4 Ekonomik Profil 

1.5 Eğitim Profili 

2. Yerelde Suç, Ana Eğilimler ve Kamu Düzeninin İdamesinde Özel Konular  

2.1 Mevcut Sorunlu Alanlar  

2.2 Kırılgan Gruplar 

2.3 Suç İstatistikleri ve Suçlu Profilleri 

3. Mevcut Güvenlik Mekanizmaları 

3.1 Mevcut Doğrudan veya Dolaylı Güvenlik Kurumları/Kuruluşları 

3.2 Resmi Suç Önleyici Güvenlik Uygulamalarının Durumu 

3.3 Kurumların Mevcut Program ve Projeleri 

3.4 Kurumların Tavsiye ve Önerileri  

3.5 Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının yardımı ile geliştirilebilecek/iyileştirilebilecek projeler 

4. Yerel Güvenlik İhtiyaçları 

4.1 Halkın İhtiyaçları 

4.2 Kolluk Kuvvetlerinin İhtiyaçları 

4.3 Belediyenin İhtiyaçları 

4.4 STK’ların ihtiyaçları 

4.5 Güvenlikle alakalı kurumların ihtiyaçları 

5. Güvenlik Sorunlarının/Meselelerinin Listesi  

6. Güvenlik Öncelikleri 

7. Öncelik Sırasına Göre Güvenlik Amaçları 

8. Paydaşların Kapasite ve Taahhütleri 

9. Kurumların Taahhütleriyle Birlikte Eylem Planlarının Listesi ve Ayrıntılı Açıklaması 
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10. Yerel Güvenlik Eylem Planının İzleme ve Değerlendirme Metodolojisi 

11. İmzalayanlar 

 

EK II: Vatandaş Anketi 

BÖLÜM 1: TARAMA VE TEMASA İLİŞKİN [1] SORULAR 

 

1. Yaşadığınız mahallede ya da köyde hangi kolluk kuvvetleri yetkilidir? 
1.Polis 
2.Jandarma 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 

(99 Fikrim yok) 

2. Son 3 ay içinde kolluk kuvvetlerini resmi aracın içinde ortalama ne sıklıkta gördünüz? 
(Soruyu soran sadece o bölgede mevcut olan kolluk kuvvetlerini cevap olarak kabul 
etmeli) 
 

 Polis Jandarma 

Birçok gün   5 5 

En az haftada bir defa 4 4 

En az ayda bir defa 3 3 

Son üç ayda en az bir defa  2 2 

Son üç ayda hiç görmedim. 1 1 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 88 88 

(99 Fikrim yok) 99 99 

 
 
 

3. Son 2 yılda başka yerlerde de yaşamış olsanız (pilot ilçe dışı da olabilir) kolluk 
kuvvetleri ile herhangi bir temasınız oldu mu? Bu temas siz yürürken, araçtayken, 
evdeyken ya da bir polis merkezinde gerçekleşmiş olabilir. Bu temas, kolluk 
kuvvetleri sizin yanınıza gelmesinden sonra veya sizin kolluk kuvvetlerine 
gitmenizden sonra başlayabilir. Eğer böyle bir temas olduysa kaç defa oldu? (Anketör 
notu: bu bir çoktan seçmeli sorudur.) 
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TEMAS OLMADI/CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM/FİKRİM YOK CEVABINI VERENLER 
İÇİN SORU 9’A GEÇİNİZ 

 Temas olup 

olmadığı 

Oldu/Olmadı 

Kaç defa? 

1. Polis ile temas oldu 1  

2. Jandarma ile temas 

oldu 

2  

3. Temas olmadı  3 Geçersiz 

(88 Cevap vermek 

istemiyorum) 

88 Geçersiz 

(99 Fikrim yok) 99 Geçersiz 

 
 

4. Şimdi size yaşadığınız ilçede önceden yaşadığınız bu temas/lafınız hakkında soru 
sormak istiyorum. Bu temas siz yürürken, arabanızdayken, evdeyken veya kolluk 
kuvveti biriminde olabilir. Bu temas kolluk kuvvetlerinin sizin yanınıza gelmesiyle 
veya sizin kolluk kuvvetlerine gitmenizle gerçekleşebilir. Son 2 yılda yaşadığınız 
(pilot ilçe olmalı) ilçede kolluk kuvvetleri ile herhangi bir temas/larınız oldu mu? 
Temas/larınız olduysa kaç defa oldu? (Anketör notu: bu bir çoktan seçmeli sorudur.) 
Yaşanılan ilçedeki kolluk kuvveti türünün verilen yanıtı tutup tutmadığını kontrol 
ediniz. 

 Temas olup 

olmadığı 

Kaç defa?  

Temas olmadı  1 Geçersiz Soru 13’e git 

Polis ile temas oldu 2  Soru 5’e git 

Jandarma ile temas oldu   3  Soru 5’e git 

(88 Cevap vermek 

istemiyorum) 

88 Geçersiz Soru 13’e git 

(99 Fikrim yok) 99 Geçersiz Soru 13’e git 

 

5. Bir önceki soruda 2-3 seçeneklerinden birini seçmiş olanlar için] Kolluk kuvvetleri ile 
bir ya da daha fazla temasınız olduğunu söylediniz. Bu temas/lar kendiniz tarafından 
mı (sizin kolluk kuvvetlerine gitmenizle mi), kolluk mensupları tarafından mı, yoksa 
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temasların bazıları sizin bazıları da kolluk kuvvetleri tarafından mı (kolluk 
kuvvetlerinin sizin yanınıza gelmesiyle mi) başlatıldı? Bir diğer deyişle siz mi kolluk 
kuvvetlerine başvurdunuz yoksa onlar mı sizi durdurdu ya da sizinle iletişim kurdu? 

1. Teması sadece kolluk kuvvetleri başlattı – 6. soruya gidin. 

2. Teması sadece kişi başlattı, kişinin kendisi başvurdu. 7. soruya gidin. 

3. İkisi birden ise önce soru 6.ya ve ardından soru 7ye gidin. 

(88 Cevap vermek istemiyorum) Soru 8’e geçin 

(99 Fikrim yok) Soru 8’e geçin 

 

6. İlçenizde kolluk kuvvetleri ile [İlçenin adını yazınız] temasınız/larınız olduğunu 
söylediniz. Hangi sebeple kolluk mensubu sizinle temas/lar kurmuştu? Lütfen doğru 
olan tüm şıkları seçin. (Bu birden çok cevaplı sorudur). Kolluk kuvveti yetkilisi 

1. İşlenen bir suç hakkında suç mahallinde uyarıda bulundu (trafik kuralı ve park ihlali 
dahil) – Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 

2. Bir kavgayı ya da tartışmayı yatıştırmak amacıyla araya girdi  – Evet/Hayır/Cevap 
vermek istemiyorum/Bilmiyorum 

3. Mahkemeye celp (çağrı) göndereceklerini söyledi  – Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum 

4. Tutukladı– Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  
5. Alkol muayenesi yaptı – Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  
6. Ceza kesti – Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 
7. Karakola teslim etmem bazı belgeler olduğunu belirtti gereken belgelerle ilgili 

olarak  – Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 
8. Otomobil/araç arızası sorunuyla ilgili uyarıda bulundu  – Evet/Hayır/Cevap vermek 

istemiyorum/Bilmiyorum 
9. Sürücülükle ilgili bazı tavsiyelerde bulundu  – Evet/Hayır/Cevap vermek 

istemiyorum/Bilmiyorum 
10. Üst araması yaptı  – Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 
11. Kimlik kontrolü, genel bilgi toplama (GBT)  sorgusu yaptı – Evet/Hayır/Cevap 

vermek istemiyorum/Bilmiyorum  
12. Sadece soru sordu – Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 
13. Covid-19 nedeniyle hareket kısıtlamalarını ve/veya maske kullanımı kontrolü için – 

Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 
14. Vefa Destek Birimlerinin bir üyesi olarak yardım amacıyla – Evet/Hayır/Cevap 

vermek istemiyorum/Bilmiyorum 
15. Diğer türde bir temas  – Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 

       (88 Cevap vermek istemiyorum) 

(99 Fikrim yok ) 
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7. Teması/ları kendinizin başlattığınızı söylediniz. Bu teması/ları başlatan ne idi?   
Lütfen tüm doğru şıkları seçiniz. (Anketöre not: Bu bir çok cevaplı sorudur). 

  

1. Şahsıma ya da başkalarına karşı işlenmiş bir  suçu ihbar etmek. Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum  

2. Şahsımın ya da başkasının başına gelen bir trafik kazasını bildirmek- Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum  

3. Suç teşkil etmeyen bir sorun için yardım istemek (örnek; gürültü yapan komşu, oto parkta yer 
problemi, ev hayvanı,.) - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  

4. Suç sayılan bir sorunla ilgili yardım istemek (örnek; sokakta uyuşturucu satışı, ev içi şiddet vb., 
mahallede gezen yabancılar vb) - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  

5. Resmi belgelerin temin edilmesi  [Polis/Jandarma]ya gittiğimde - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum 

6. Kolluk kuvveti mensubu hakkında şikayette bulunmak - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum 

7. Vefa destek birimleri ile ben temas kurdum - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 
8. Diğer türde bir temas - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  

(88 Cevap vermek istemiyorum) 

(99 Fikrim yok) 

 
8. Şimdi size ilçenizdeki bir kolluk mensubu ile en son olan temasınız hakkında soru 

sormak istiyorum. Hangi kolluk mensubu ile temasınız oldu? (bir tane seçin) 
1. Polis 
2. Jandarma 
(88Cevap vermek istemiyorum) 

(99 Fikrim yok) 

 

BÖLÜM 2: MUMNUNİYET 

9. Size ilçenizdeki  [pilot ilçenin adını yazınız] bir kolluk kuvveti mensubu ile en son 
olan temasınız hakkında soru sormak istiyorum. Bir önceki soruda ilçenizde en son 
[hangi kolluk gücü olduğunu söyle] mensubu ile temasınız olduğunu söylediniz. Bu 
teması siz mi başlattınız yoksa kolluk kuvveti mensubu mu başlattı?  

1.Herhangi bir sebeple siz kolluk kuvvetlerine gittiniz – (Kişi tarafından başlatılan temas - 10. Soruyu sor) 

       2.Herhangi bir sebeple, kolluk kuvvetleri sizin yanınıza geldi (kolluk kuvveti tarafından başlatılan temas – 11. 

Soruyu sor) 

(88 Cevap vermek istemiyorum -12. Soruyu sor 

  (99 Fikrim yok)- 12. Soruyu sor 
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10. [Soru 9’da 1. Seçenek olan kişinin teması başlattığını seçenler için] Bu teması başlatan 
sebep ne idi?   

1. Şahsıma ya da başkalarına karşı işlenmiş bir suçu ihbar etmek - Evet/Hayır/Cevap 
vermek istemiyorum/Bilmiyorum  
2. Şahsımın ya da başkalarının başına gelmiş bir trafik kazasını bildirmek - 
Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  
3. Suç teşkil etmeyen bir sorun için yardım istemek (örn: komşu gürültüsü, park yeri 
problemi, kayıp ev hayvanı, yaşadığınız yerde gezinen şüphe uyandıran bir kişi vs.) - 
Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 
4. Suç sayılan bir sorunla ilgili yardım istemek (örn: sokakta uyuşturucu satıcılığı, ev içi 
şiddet vs.) - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  
5. Resmi belgelerin temin edilmesi   [Polis/Jandarma merkezleri] - Evet/Hayır/Cevap 
vermek istemiyorum/Bilmiyorum  
6. Kolluk kuvveti mensubu hakkında şikâyette bulunmak - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum 
7. Vefa Destek Birimleri ile ben temas kurdum. - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum 
8. Diğer türde bir temas - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  
(88 Cevap vermek istemiyorum)  
(99 Fikrim yok)  

11. Soruda 2. Seçenek olan kolluk kuvveti bu teması başlatmış ise] Bu teması başlatan 
sebep ne idi?  

 

1. İşlenen bir suç hakkında suç mahallinde uyarıda bulunmak (trafik kuralı ve park ihlali dahil) - 
Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 

2. Bir kavgayı ya da tartışmayı yatıştırmak amacıyla araya girmek - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum  

3. Mahkemeye celp (çağrı) göndereceklerini söylemek için - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum  

4. Tutuklama için - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  

5. Alkol muayenesi yapmak için - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  

6. Ceza kesmek için - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  

7. Karakola teslim edilmesi gereken belgelerle ilgili olarak - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum  

8. Otomobil/araç arızası sorunuyla ilgili uyarıda bulunmak için - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum  

9. Sürücülükle ilgili bazı tavsiyelerde bulunmak için - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  

10. Üst araması yapmak için - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum  

11. Kimlik kontrolü, genel bilgi toplama (GBT) kaydı yapmak için - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum  

12. Sadece soru sormak için - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 

13. Covid-19 nedeniyle hareket kısıtlamalarını ve/veya maske kullanımını kontrol için- Evet/Hayır/Cevap 
vermek istemiyorum/Bilmiyorum 

14. Vefa Destek Birimlerinin bir üyesi olarak yardım amacıyla - Evet/Hayır/Cevap vermek 
istemiyorum/Bilmiyorum  

15. - Diğer türde bir temas - Evet/Hayır/Cevap vermek istemiyorum/Bilmiyorum 

(88  Cevap vermek istemiyorum) 
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(99 Fikrim yok ) 
12. [Kolluk mensubu ile herhangi bir teması olmuş herkes için] İlçenizde kolluk kuvveti 

mensubu ile en son yapmış olduğunuz temas ile alakalı olarak kolluk kuvveti 
mensubunun size olan yaklaşımından ne kadar memnun kaldınız? 

 
1. Hiç memnun kalmadım 
2. Memnun kalmadım 
3. Ne memnundum ne değildim 
4. Memnundum 
5. Çok memnundum 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 
(99 Fikrim yok) 

 
BÖLÜM 3: GÜVEN 

13.  Kendi yaşadıklarınıza göre yaşadığınız yerde kolluk kuvvetlerinin işlerini ne kadar iyi 
yaptıklarını düşünüyorsunuz?  (Anketöre not: sadece o ilçede olan kolluk kuvvetlerini 
sor) 

 

  

 Polis Jandarma 

Mükemmel  5 5 

İyi 4 4 

Orta   3 3 

Kötü 2 2 

Çok kötü   1 1 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 88 88 

(99 Fikrim yok) 99 99 

  

14.  Kendi yaşadıklarınıza göre, eğer bir ilçe sakinine karşı şiddet içeren bir suç işlenirse 
ve kolluk kuvvetleri çağırılırsa sizce olay yerine intikal hızlı mı yavaş mı varır? 
(Anketöre not: sadece o ilçede olan kolluk kuvvetlerini sor, zabıta dâhil değil.) 

 

 Polis Jandarma 
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0. Son derece yavaş 0 0 

1.  1 1 

2.  2 2 

3.  3 3 

4.   4 4 

5.  5 5 

6.  6 6 

7.  7 7 

8.  8 8 

9.  9 9 

10. Son derece hızlı 10 10 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 88 88 

(99 Fikrim yok) 99 99 

   

 

15. Kendi yaşadıklarınıza göre ilçede kolluk kuvvetleri vatandaşlara ne kadar saygılı 
davranırlar? (Anketöre not: sadece o ilçede olan kolluk kuvvetlerini sor)  

ÜRETİM DİKKAT: Yanıt verilen sütunun T1 ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Farklılık varsa 

proje koordinatörü ile iletişim kurun  

  

 Polis Jandarma 

1. Hiçbir zaman 1 1 

2. Pek sık değil 2 2 

3. Kararsızım 3 3 

4. Sık   4 4 

5. Çok sık 5 5 
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(88 Cevap vermek istemiyorum) 
88 88 

(99 Fikrim yok) 99 99 

   

   Kendi yaşadıklarınıza göre, şu ifadenin ne kadarına  katılıyorsunuz? “Kolluk 

kuvvetlerinin dediklerine katılmıyor veya anlamamış olsanız da kolluk kuvvetlerinin dediğini 

yapmalısınız” (Anketöre not: sadece o ilçede olan kolluk kuvvetlerini sor) 

 

 Polis Jandarma 

0. Hiç bir şekilde katılmıyorum 0 0 

1. 1 1 

2. 2 2 

3. 3 3 

4.  4 4 

5. 5 5 

6. 6 6 

7. 7 7 

8. 8 8 

9. 9 9 

10.Tamamen görevim  10 10 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 88 88 

(99 Fikrim yok) 99 99 

 

16.  Kendi yaşadıklarınıza göre, ilçe sakinleri/ilçede yaşayan halk ve kolluk kuvvetleri 
arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? (Anketöre not: sadece o ilçede olan kolluk 
kuvvetlerini sor) 
 

 Polis Jandarma 



  
 

 
 

 

44 
 
 

Çok iyi  5 5 

İyi 4 4 

Orta   3 3 

Kötü 2 2 

Çok kötü   1 1 

(88 Cevap vermek 

istemiyorum) 

88 88 

(99 Fikrim yok) 99 99 

17. Kendi yaşadıklarınıza göre, ilçenizdeki kolluk kuvvetlerinin mensupları ile 
karşılaşmaktan korkar mısınız? (Anketöre not: sadece o ilçede olan kolluk kuvvetlerini 
sor). 

 

  

 Polis Jandarma 

Çok  5 5 

Epeyce  4 4 

Pek değil   2 2 

Hiç değil 1 1 

Değişir 3 3 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 88 88 

(99 Fikrim yok) 99 99 

   

18. İlçenizde bir şahsı başka bir şahsı itip yere düşürdükten sonra cüzdanını çalarken 
gördünüz. Bunu ihbar etme ihtimaliniz nedir?  

 

1. Hiç istemem  

2. Pek istemem  
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3. Kararsızım 

4. İsterim 

5. Çok isterim 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 

(99 Fikrim yok) 

BÖLÜM 4: YEREL GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ VE TOPLUMUN İHTİYAÇLARI 

19. Ödediğiniz vergilerin aşağıdaki hizmetlerden hangisine harcanmasını istersiniz? 
Lütfen sizin için en önemli 5 tanesini seçiniz. (Anketör notu; gösterge kartını kullanın)  

 

 Evet 

1. İtfaiye hizmetleri 1 

2. Park ve dinlenme alanları 2 

3. Su ve kanalizasyon benzeri altyapı hizmetleri 3 

4. Güvenlik ve kolluk hizmetleri 4 

5. MOBESE kameralarının yaygınlaştırılması 5 

6. Kütüphaneler 6 

7. Sokak aydınlatmaları 7 

8. Karayolları  8 

9. Yaşlı bakım evleri (huzur evleri) 9 

10. Eğitim tesislerinin geliştirilmesi, eğitim olanaklarının arttırılması 10 

11. Evde sağlık hizmetleri sunulması 11 

12. Kadın koruma merkezleri yapımı 12 

13. Hayvan barınakları yapımı 13 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 88 

(99 Fikrim yok) 99 
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20. Aşağıdakilerden hangileri ilçenizde sizin için ilk 8 öncelikli suç veya asayiş sorunudur? 
(Anketöre not: Aşağıdaki kartı kullanın.) 

ÜRETİM DİKKAT:  İŞARETLENEN SEÇENEK SAYISINI 8 İLE SINIRLAYIN 

 Evet 

1. Evden hırsızlık  

2. İşyerinden hırsızlık  

3. Cinsel saldırılar  

4. Şiddet suçları (örnek; kavga/darp)  

5. Yankesicilik   

6. Gasp  

7. Şiddet yoluyla el koyma  

8. Tehlikeli/başıboş hayvanlar   

9. Aile içi şiddet   

10. Uyuşturucu madde kullanımı ve satışı  

11. Etrafa rahatsızlık veren insanlar ve sarhoşlar  

12. Kamusal alanlara zarar verme, yakıp, yıkma   

13. Oto  (araç) hırsızlığı   

14. Otodan (araçtan) hırsızlık  

15. Komşularla ilgili sorunlar (gürültücü komşular)  

16. Kamu düzenini bozan davranışlar  

17.  Kötü/hızlı/kuralsız araç kullanma  

18. Çocuklar tarafında işlenen suçlar  

19. Çocuk mağdurlar  

20. Sokak çocukları (sokakta yaşayan ya da çalışan çocuklar)3  

 
3 Sokakta yaşayan çocuklar – sadece İstanbul için geçerli 
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(88:Cevap vermek istemiyorum)  

(99 Fikrim yok)  

 
 
 

21. Aşağıdaki ifadeye ne kadar katılıyorsunuz? “Kolluk mensuplarının ilçede olan bitene 
dair bilgileri var ve bunları çözmeye yönelik çalışmalar içerisindeler.”  (ANKETÖRE 
NOT: BU SORUYU HEM POLİS HEM JANDARMA İÇİN SURUNUZ) 

 

 Polis Jandar

ma 

1. Tamamen katılıyorum    

2. Katılıyorum   

3. Ne katılıyorum ne de 
katılmıyorum   

  

4. Katılmıyorum   

5. Hiç katılmıyorum   

(88 Cevap vermek istemiyorum)   

(99 Fikrim yok)   

 

 

 

 

 

 

 

 

22. İlçenizde ikamet eden kişiler için yapılacak aşağıdaki çalışmalar ne kadar ilginizi 
çeker?    
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 Çok 

ilgiliyim 

Yeteri kadar 

ilgiliyim 

Pek ilgili 

değilim 

1. Evinizle ilgili olarak suçtan korunma 

yöntemleri  

1 Çok İlgiliyim 2 Yeteri kadar ilgiliyim 

3 Pek ilgili değilim 88 Cevap vermek 

istemiyorum 99 Fikrim yok 

2. Otomobil/aracınızla ilgili suçtan korunma 

yöntemleri  

1 Çok İlgiliyim 2 Yeteri kadar ilgiliyim 

3 Pek ilgili değilim 88 Cevap vermek 

istemiyorum 99 Fikrim yok 

3. Yerel kolluk faaliyetleri 1 Çok İlgiliyim 2 Yeteri kadar ilgiliyim 

3 Pek ilgili değilim 88 Cevap vermek 

istemiyorum 99 Fikrim yok 

4. Suçlarla ilgili başvurular 1 Çok İlgiliyim 2 Yeteri kadar ilgiliyim 

3 Pek ilgili değilim 88 Cevap vermek 

istemiyorum 99 Fikrim yok 

5. İlçenizde yapılan tutuklamalar ve suçlular 

hakkındaki mahkûmiyetlerin açıklanması  

1 Çok İlgiliyim 2 Yeteri kadar ilgiliyim 

3 Pek ilgili değilim 88 Cevap vermek 

istemiyorum 99 Fikrim yok 

6. İlçenizdeki suç istatistikleri 1 Çok İlgiliyim 2 Yeteri kadar ilgiliyim 

3 Pek ilgili değilim 88 Cevap vermek 

istemiyorum 99 Fikrim yok 

7. Yol güvenliği ile ilgili önlemler 1 Çok İlgiliyim 2 Yeteri kadar ilgiliyim 

3 Pek ilgili değilim 88 Cevap vermek 

istemiyorum 99 Fikrim yok 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

49 
 
 

 

23. Geçen 3 ayda ilçenizde aşağıdakilerden birinin başınıza geleceğinden korktuğunuzu 
hatırlıyor musunuz?  

1.  Mal varlığınıza zarar verilmesi (aracınız dahil) 

2. Evinizin soyulması 

3. Aracınızın ya da aracınızdan bir şeyin çalınması 

4. Kamusal alanda saldırıya uğramanız 

5. Gaspa ya da soyguna maruz kalmanız 

6. Yukarıdakilerden hiç biri 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 

(99 Fikrim yok) 

24. Suça maruz kalmamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? 
………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

25. Sizce bu ilçede suç işlenmesinin nedenleri nelerdir? 
………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

BÖLÜM 5: DEMOGRAFİK BİLGİLER 

 

26. Bu ilçede kaç yıldır yaşamaktasınız?  
1. 1 yıldan az 

2. 1–3 yıl 

3. 4-6 yıl 

4. 7-10 yıl 

5. 10 yıldan fazla 

      (88 Cevap vermek istemiyorum) 

(100 Fikrim yok)  

http://tureng.com/search/n%c3%bcfusun%20%c3%b6zellikleriyle%20ilgili%20fakt%c3%b6rler
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27. Doğum yılınız: 

      XXXX (örnek 1948)  

      (88 Cevap vermek istemiyorum) 

      (99 Fikrim yok)  

 
 

28. Cinsiyetiniz nedir?  
1. Erkek 
2. Kadın 

      (88 Cevap vermek istemiyorum) 

      (99 Fikrim yok)  

29. durumunuz? 
 

1. Bekar, hiç evlenmemiş  
2. Evli  
3. Eşinden ayrılmış veya boşanmış 
4. Dul  

      (88 Cevap vermek istemiyorum) 

      (99 Fikrim yok)  

 

30. İlkokuldan başlamak üzere kaç yıl eğitim gördünüz? 
Tam yılı girin (örnek. 10) 

      (88 Cevap vermek istemiyorum) 

      (99 Fikrim yok) 

31. Aşağıda muhtemel gelirler gösterilmektedir. Hangisi sizin hanenizde yaşayan herkesin 
dâhil olduğu ve vergiler düşüldükten sonraki hane halkının AYLIK gelirinin tamamına 
yakındır? Sadece size uygun olan miktarın yanındaki harfi söyleyin. 

 

1. 2324 TL ve altıa (asgari ücret) 

2. 2325-3000 TL 

3. 3000-5000 TL 
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4. 5000-7000 TL 

5. 7000-8000 TL 

6. 8000-9000 TL 

7. 9000-10000 TL 

8. 10000-11000 TL 

9. 11000-12000 TL 

10. 12000-13000 TL 

11. 13000-14000 TL 

12. 14000-15000 TL 

13. 15000-16000 TL 

14. 16000-19000 TL 

15. 19000 ve üstü TL 

(88 Cevap vermek istemiyorum) 

(99 Fikrim yok) 

32. Bu adreste ne kadar zamandır yaşıyorsunuz?…………………… 
 

33. Bu muhitin (semtin?) ayrı bir adı var mı? 
34. Evet       1 Adı nedir? ------------------------------------------------------  
       Hayır 2 

35.  Hanenizde yaşayan kişi sayısını söyler misiniz? 
………………. 

 

36. Hanedeki 16 yaş altı kişi sayısı:…………                        
37. Hanedeki 65+ birey sayısı:….………………..  
38. Hane halkı reisi siz misiniz? (KARTTAN SEÇİLECEK) 

 
A. Hayır S.40 ve daha sonra 41’i sorun 
B. Evet S.41’e geçin 

39. Hane halkı reisinin mesleğini söyler misiniz? 
40. Sizin mesleğiniz nedir? 
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EK III: Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının Etkili Çalışması için Göz Önünde 

Bulundurulması Gereken Hususlar  

i. Kurulların sahiplenilmesi ve etkili çalışması için, İlçe Önleme ve Güvenlik Kurullarının amaç ve 
yetkileri ile süreçten beklenen sonuçlar katılımcılara iyi açıklanmalıdır.  

ii. Yerel Güvenlik Eylem Planlarının oluşturulmasında kullanılacak suç istatistikleri kadar, güvenlik 
tespitleri de dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.  

iii. Kurul üyeleri görüşlerini ifade ederken kendilerini özgür hissetmelidir. Üyelere eşit temsil hakkı 
tanınmalıdır.  

iv. Kurul üyeleri kurumlarının en üst düzey temsilcileri olmalıdır ve temsil ettikleri kurumlarda karar 
alma yetkisine sahip olmalıdır.  

v. Kurumlar her kurul toplantısında aynı kişiler tarafından temsil edilmelidir. Aksi halde iletişim ve 
verimlilik eksikliği doğacaktır.  

vi. Kurularda, muhtarlar ve STK temsilcileri halkın ihtiyaçlarını yansıtırlar, bu nedenle de bu 
kuruluşlardan mutlaka yüksek katılım sağlanmalıdır.  

vii. Kurul üyelik yapısında cinsiyet eşitliğine dikkat edilmelidir.  

viii. Kabul edilen eylem planları kurulların yetki alanı ve kapasitesine uygun olmalıdır. Kurul, eylem 
planlarının yerel problemlere eğilmesini sağlamalıdır. 

ix. Kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi için, tüm kurumların Yerel Güvenlik Eylem Planına 
katkı yapması ve eylemlerin uygulanmasında yer almasının sağlanması gereklidir.  

x. Eylemlerin sorumluluğu ve uygulaması sadece iç güvenlik sektörüne bırakılmamalıdır. Diğer 
kurumlar da taahhüt vermeli, sorumluluk almalı ve uygulama için çaba sarf etmelidir.  

xi. İcra Heyeti, kurul üyelerince mutabık kalınan ve plana dâhil edilen eylemlerin uygulanmasında 
etkin rol oynamalıdır.  

xii. Yerel güvenlik sorunları tespit sürecinde kullanılan yerel güvenlik anketi vatandaşların suç 
algısının ölçülmesi için faydalı bir araçtır.  

xiii. Yerel güvenlik anketinin içeriği gerektiğinde akademisyenlerin ve ilgili uzmanların desteği 
alınarak geliştirilmelidir. 

xiv. Yerel güvenlik anketinin uygulanmasında tesadüfî örnekleme prensibinin uygulanması daha 
doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ayrıca, güvenilirliğin sağlanması için, anket kolluk 
kuvvetleri tarafından ve ayrıca polis merkezi, Jandarma karakolu gibi yerlerde 
uygulanmamalıdır. Bunun sebebi, kolluk kuvvetlerine başvuran insanların genelde yakın 
zamanda suç mağduru olmuş insanlar olması ve bunun da tesadüfî örnekleme prensibine aykırı 
olmasıdır. 

EK IV: Suç Önleme Web Siteleri 

Suç önleme, genelde iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile geliştirilir. Web siteleri, suç önleme ile 
ilgili tüm paydaşların bilgilendirilmesi için önemli araçlardır. Bu sebeple, en önemli suç önleme web 
sitelerinin bazılarının bilinmesi faydalı olabilir. 
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https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-
reform/CrimePrevention.html?ref=menuside 

Compendium 2006’da Birleşmiş Milletler Suç Önleme Standart ve Normlarının bulunduğu BM’ye ait 
web sitesidir. 

www.crime-prevention-intl.org 

Uluslararası Suç Önleme Merkezi Montreal’dedir ve Avrupa’daki ve diğer uluslararası projeler 
hakkında oldukça bilgi barındırır. 

www.eucpn.org 

İsveç ve Fransa tarafından oluşturulmuş suç önleme web sitesidir.  

www.fesu.org 

Bu web sitesi daha çok yerel güvenliğe odaklanır ve çeşitli şehirlerden iyi uygulama örneklerini ortaya 
koyar.  

www.crimeprev.eu 

Bu site 10 Avrupa ülkesindeki 31 üniversite tarafından kullanılmaktadır ve Fransız CNRS tarafından 
koordine edilir. 

www.home office.gov.uk/crime prevention 

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığının resmi web sitesidir.  

www.sgcipd.interieur.gouv.fr 

Bu site Fransa İçişleri Bakanlığının suç önleme ve yerel güvenlik paydaşları ile ilgili web sitesidir. 

www.ncpc.org 

Bu Amerikan Ulusal Suç Önleme Konseyinin web sitesidir. 

www.crimepreventionottawa.ca 

Bu site, suç önleme araştırmalarına ilişkin epeyce bilgi barındıran bir üniversite web sitesidir. 

www.libertysecurity.org 

Resmi Avrupa güvenlik web sitesi 
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EK V: Suç Önleme Alanındaki Birleşmiş Milletler Norm ve Standartlarının Derlemesi 

Kentlerde suçun önlenmesi alanında işbirliği ve teknik yardım kılavuzu 

1. İşbirliği ve Yardım Faaliyetlerinin Hazırlanması ve Uygulanması – Kentlerde suçun önlenmesi 

amaçlı işbirliği projeleri aşağıda belirtilen ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır. 

1.1. Sorunlara Yerel Yaklaşım 

;Kentlerde suç çok sayıda faktörlerin etkisiyle oluşur ve çok farklı çeşitlerle karşımıza çıkar. Bütünleşik 
bir suç önleme eylem planı çerçevesinde çok paydaşlı bir yaklaşım ve yerel düzeyde eşgüdümlü 
müdahale faydalı olacaktır. 

Bunun içerisinde aşağıdaki hususlar bulunmalıdır: 

1.1.1. Suç olgusunun, özelliklerinin, suça sebep olan faktörlerin, hangi şekillerde kendisini 
gösterdiğinin ve kapsamının tespiti için yerel bir anket çalışması yapılması; 

1.1.2. Suç önleme ve suçla mücadele alanında yukarıda belirtilen anketinin oluşturulmasında yer 
alabilecek ilgili tüm aktörlerin belirlenmesi, örnek olarak kamu kuruluşları (ulusal veya yerel), yereldeki 
seçilmiş yetkililer, özel sektör (birlikler, işletmeler), gönüllüler, toplum temsilcileri vs; 

1.1.3. Mümkünse, daha yakın irtibat kurulmasını, bilgi alış-verişini, ortak çalışma yapılmasını ve tutarlı 
bir strateji geliştirilmesini teşvik edecek bir istişare mekanizmasının oluşturulması; 

1.1.4. Bu problemlere yerel bağlamda olası çözümlerin bulunması. 

1.2. Bütünleşik Yerel Güvenlik Eylem Planı 

1.3. Kapsamlı ve verimli olabilmesi için, bütünleşik suç önleme eylem planını kaleme alanlar, 
aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

1.3.1. Şu unsurlar tanımlanmalıdır: 

(i) Söz konusu problemlere doğrudan veya dolaylı olarak sebep olabilecek veya katkıda 
bulunabilecek tüm faktörler göz önünde bulundurularak, hırsızlık, soygun, gasp, ırkçı saldırılar, 
uyuşturucu ile bağlantılı suçlar, çocukların işlediği suçlar ve yasadışı yollardan ateşli silahların 
edinilmesi gibi, çözülmesi gereken suçların özellikleri ve tipleri tanımlanmalıdır; 

(ii) Hedeflenmekte olan amaçlar ve bu amaçlara hangi süre zarfında ulaşılacağı tanımlanmalıdır; 

(iii) Öngörülen eylem ve planın uygulanmasında görev alacak olanların sorumlulukları (örnek 
olarak, yerel mi yoksa ulusal kaynakların mı seferber edileceği) tanımlanmalıdır; 

1.3.2. Özellikle aşağıdaki kesimleri temsilen bir dizi aktörün işin içine katılması düşünülmelidir: 

(i) Kolluk kuvvetleri, yargı mensupları ve denetimli serbestlik hizmetlerine ek olarak sosyal hizmet 
uzmanları, eğitim, barınma ve sağlık alanında çalışanlar; 

(ii) Toplumdan seçilmiş yetkililer, dernekler, gönüllüler, veliler, mağdurları temsil eden örgütler 
vs; 

(iii) Ekonomi sektöründen işletmeler, bankalar, iş sektörü, toplu taşıma vs; 

(iv) Medya; 

1.3.3. Aşağıdaki faktörlerin Yerel Güvenlik Eylem Planı ile olan ilgisi göz önünde bulundurulmalıdır: 
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(i) Aile içerisinde kuşaklar veya sosyal gruplar vs. arasındaki ilişkiler; 

(ii) Eğitim, dini, ahlaki değerler,  hukuki normlar, kültür vs;  

(iii) İstihdam, eğitim, işsizlik ve yoksullukla mücadele tedbirleri; 

(iv) Konut ve şehircilik; 

(v) Sağlık, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı; 

(vi) Toplumun en kırılgan üyeleri için devlet ve toplum refah yardımı; 

(vii) Şiddet ve hoşgörüsüzlük kültürü ile mücadele; 

1.3.4. Çeşitli düzeylerde eyleme geçilmesi düşünülmelidir: 

(i) Aşağıdakiler yapılarak birincil koruma sağlanması: 

a. Faillerin hedeflediği kişilerin kuvvetlendirilmesi ve fırsatların azaltılması gibi durumsal suç 
önleme tedbirlerinin teşvik edilmesi; 

b. Sosyal mahrumiyetin tüm formları ile mücadele etmek suretiyle refahın ve sağlığın 
gelişiminin ve ilerlemesinin teşvik edilmesi; 

c. Toplumsal değerlerin ve temel insan haklarına saygının teşvik edilmesi; 

d. Sivil sorumluluk ve sosyal arabuluculuk prosedürlerinin teşvik edilmesi;  

e. Polisin ve mahkemelerin çalışma yöntemlerinin uyumunun kolaylaştırılması; 

(ii) Aşağıdaki yollarla yeniden suç işleme eğiliminin önlenmesi: 

a. Polis müdahale yöntemlerinin uyumunun kolaylaştırılması (hızlı müdahale, yerel toplum 
içerisinde müdahale vs); 

b. Adli müdahale yöntemlerinin uyumunun kolaylaştırılması ve alternatif hukuki çözüm 
yollarının uygulanması: 

- Vakaların mahiyetine ve ciddiyetine göre muamele yöntemlerinin ve alınan tedbirlerin 
çeşitlendirilmesi (Bazı suçların ceza hukuku dışında çözümlenmesi, arabuluculuk, reşit 
olmayanlar için özel bir sistem vs); 

- Kentsel suçlara karışan suçluların hürriyeti bağlayıcı olmayan tedbirler uygulayarak topluma 
kazandırılmaları üzerine sistematik araştırmalar yapılması;  

- Cezaevi döneminde sosyo-ekonomik destek verilmesi – cezaevindeyken ve cezaevinden tahliye 
hazırlığındayken; 

- Suçluların rehabilitasyonunda topluma aktif bir rol verilmesi; 

(iii) Ceza çekildikten sonra: yardım yapılması, sosyo-ekonomik destek ve aile desteği vs. 
sağlanması 

(iv) Aşağıdaki yollarla mağduriyetlerinin giderilmesinde iyileşme sağlanarak 

mağdurlarının korunması: 

a. Haklar ve bu hakların nasıl etkili biçimde kullanılabileceğine ilişkin bilinçlendirme 

yapılması;  
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b. Hakların güçlendirilmesi (özellikle tazminat hakkı);  

c. Mağdurlara yardım sisteminin hayata geçirilmesi 

2. Eylem planının uygulanması 

2.1. Merkezi Yetkililer 

Merkezi idareler, yetkileri ölçüsünde, aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

i. Yerel aktörlere destek, yardım ve teşvikte bulunmak; 

ii. Ulusal politika ve stratejileri yerel strateji ve ihtiyaçla koordine etmek; 

iii. Merkezi düzeydeki ilgili çeşitli idareler arasında istişare ve işbirliği mekanizmaları düzenlemek. 

2.2. Tüm Düzeylerdeki Yetkililer  

Tüm düzeylerdeki yetkili merciler şunları yapmalıdır: 

i. Bu faaliyetler teşvik edilirken her zaman için insan haklarının temel prensiplerine saygı 
gösterilmesi gerektiğini asla aklından çıkarmamak; 

ii. Suçun önlenmesine müdahil tüm profesyonellerin desteklenmesi için gerekli eğitim ve bilgi 
desteği vermek ve/veya verilmesinin teşvik etmek; 

iii. Deneyimleri karşılaştırmak ve know-how paylaşımını sağlamak;  

iv. Uygulanan stratejinin etkililiğinin düzenli olarak değerlendirilmesi için bir araç sunmak ve 

stratejinin revize edilmesi için imkân hazırlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

57 
 
 

 


