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A. AB Düzeyi
1. Kentsel güvenlik ve suç önleme söylemi ve stratejisi
1.1 “Kentsel güvenlik” kavramına ilişkin söylem, AB düzeyinde açık bir biçimde yer almazken, “suç
önleme” daha fazla tercih edilen bir terminolojidir. 1993 yılında Avrupa Parlamentosu kentsel
alanlarda küçük çaplı suçlara ve bu suçların organize suçlarla bağına ilişkin bir Karar
yayınladığından bu yana suç önleme söylemi ulusüstü, AB düzeyinde resmi biçimde de görünür
hale gelmiştir1. Burada Avrupa Topluluğu düzeyinde deneyim değişimleri yoluyla farklı tarafları
dahil etmeye dayalı ve “önlemeye yönelik projelere daha fazla odaklanlması” konusuna vurguda
bulunulmuştur. Bu ilk aşamalarda bile çok aktörlü yaklaşımların gerekli olduğu konusunda genel
bir kabul mevcuttur.
1.2 1996 yılından bu yana, AB suçu önleme üzerine aktif olarak çalışmaktadır: 1996 yılındaki
Stockholm Konferansı suçu önlemeyi Avrupa ekonomik bütünleşmesi ve sosyal dışlanma
ekseninde ele almış, sonrasındaki çeşitli seminerler (Brüksel, 1996; Nordwijk, 1997; Londra, 1998;
Algarve, 2000 gibi ) suçu önlemeye ilişkin bir AB yaklaşımını geliştirip şekillendirmeye devam
etmiştir2.
1.3 Suçu önleme ihtiyacının bu şekilde tanınması yine 1998 yılında Avrupa Parlamentosu’nun
onayladığı özel olarak suçun önlenmesine ilişkin hazırlanan karar ve önlemleri içeren Karar
bağlamında tekrar vurgulanmış ve suçla mücadele için kapsamlı bir strateji oluşturulmasına ilişkin
ihtiyaca referansta bulunulmuştur3. Benzer biçimde Avrupa Parlamentosu, suçu önlemede sivil
toplumun önemini belirtmiş ve sivil topluma şu konularda çağrıda bulunmuştur:
(i) iş, sağlık, eğitim, öğretim, kültür, gençlik ve aile politikaları alanlarında mevcut durumu ve
suçun nedenleriyle mücadeleyi olumlu biçimde etkileyecek hedef önlemler belirlenmesi;
(ii) önleyici yaklaşımlar oluşturmak ve suçu engellemek için yenilikçi ve insanı odak alan şehir
planlamasının geliştirilmesi;
(iii) AB’nin büyük şehirlerinin organize suçların gözde mekanı haline gelmesini önleyecek
olanakların kullanılması;
(iv) Toplumsal bozuklukların düzeltilmesi ve gayri resmi bir toplumsal kontrol mekanizmasını
geliştirecek bir toplumsal ortamın güçlendirilmesi;
(v) toplum duygusunun, bireysel özsaygının, toplumsal değerler ve amaçlara başkalarının da
düşüncelerine saygılı olarak bağlılığın güçlendirilmesi;
(vi) marjinal grupların entegrasyonu.

1

Kararın tam metni Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yer almaktadır: (OJ C) 20, 24.1.1994, p. 189: D. available
at: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:1994:020:SOM:EN:HTML <Erişim 02/03/12>
2
2000 yılı suç önleme Tebliğinde belirtildiği üzere http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0786:FIN:EN:PDF <Erişim 15/03/12>
3
Kararın tam metni: OJ C 379, 7.12.1998, p. 44. Link: http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:1998:379:SOM:EN:HTML <Erişim 02/03/12>
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(vii) suçu önlemeye yönelik yerel ve bölgesel düzeyde kurumların oluşturulmasını teşvik
edecek önlemler almak;
(vii) Bireylerin suç örgütlerine karşı hoşgörü ve desteğini azaltmak için suç örgütlerinin gerçek
yüzlerine ilişkin kapsamlı bilgi sunmak;
(viii) vatandaşları yasalara uyma konusunda eğitecek proje ve önlemleri teşvik etmek ve
deteklemek;
(ix) toplumsal politikalar üretmek;
(x) vatandaşları polis ve yasal otoritelerle işbirliğine daha istekli hale getirecek önlemler almak;
(xi) ihtiyaç sahiplerine yönelik önlemler;
(xii) tekrarlanan suçları azaltmaya yönelik önlemler;
(xiii) mağdur olanları destekleyecek sistemlerin kurulması;
(xiv) çocuk ve kadın kaçakçılığını engellemeye yönelik önlemler;
(xv) Özellikle çocukların dilendirilmesiyle savaşacak etkili önlemlerin alınması;
ve;
(xvi) kadın kaçakçılığı ağlarını kaynak ülkelerle işbirliği yaparak ortadan kaldırmak .
1.4 Yukarıdaki önlemler suçu önlemeye yönelik hem adli hem de sosyolojik amaç ve yaklaşımları
içermektedir. Örneğin, yasa uygulama ve ceza hukukunda, durumsal önleme alanında, gelişimsel
önleme alanında ve toplumsal düzeyde önleme alanında (bkz. Tonry ve Farrington, 1995; Hughes
1998) suçu önlemeye ilişkin müdahalelerin oluşturulmasında birinci, ikinci ve üçüncü suç önleme
yaklaşımı olmak üzere üç farklı entellektüel yaklaşım mevcuttur (bkz. Brantingham ve Faust, 1976;
Hughes 1998). Bu yüzden AB’nin konuya ilişkin kullandığı dil, suçu önlemeyi amaçlayan çok çeşitli
stratejileri, müdahale şekillerini ve işbirliklerini kapsamaktadır.
1.5 1998 Viyana Eylem Planı4 `Amsterdam Anlaşması’nın (1997’de imzalandı) 1999’daki
yürürülüğe girişinden sonra 5 yıl içerisinde suçu önlemeye ilişkin önlemlerin ve işbirliklerinin
geliştirilmesi” ihtiyacını tekrar belirtmiştir.5 Amsterdam Anlaşması AB düzeyinde suçu önlemeye
ilişkin yaratılan yasal çerçevenin dayanağını oluşturmaktadır.
1.6 Maastricht Anlaşması olarak da bilinen 1992 tarihli Avrupa Birliği Anlaşması üzerinde
değişiklikler yapan Amsterdam Anlaşması üye devletler arasında suçu önlemeye ilişkin
yapılacaklara dair bazı öngörülerde bulunmaktadır. Daha açık belirtmek gerekirse, Anlaşma’nın 5.
Başlığı altında yer alan 29. Maddesi özgürlük, güvenlik ve adalet alanında vatandaşları için yüksek
4

Viyana Eylem Planı’nın tam metni için: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Y0123%2801%29:EN:NOT <Erişim 02/03/12>
5
Amsterdam Anlaşması’nın tam metni için: http://eurlex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001 >Erişim 09/03/2012>
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derecede güvenliğin sağlanmasını bir ana amaç olarak ortaya koymuştur. Bu amaç ise üye
devletlerin suçu önleme ve suçla mücadele, organize suçlar, özellikle, terör, insan kaçakçılığı ve
çocuklara yönelik diğer tehditler, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, sahtekarlık gibi alanlarda adli ve
idari işbirliği ile başarılacaktır. Sonuç olarak, bu önleyici yaklaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen “
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı”nına ilişkin 3 farklı ve çok yıllı program tasarlanmıştır. Bu
programlar 1999-2004 Tampere, 2005-2009 La Hey ve 2010-2014 Stockholm Programlarıdır.
1.7 1999 tarihli Tampere Konseyi6 suçu önlemeye yönelik yaklaşımların entegrasyonunu, iyi
uygulamaların değişimini, suçu önleme için yetkin ulusal otoriteler arası bağların güçlendirilmesini
ve ulusal düzeydeki suçu önlemeye ilişkin kuruluşların işbirliğini teşvik eder niteliktedir. Gençlik,
kent yaşamı ve uyuşturucuyla ilgili suçlar bu mekanizmanın öncelikli 3 konusu olarak saptanmıştır.
Bu konudaki amaçların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla Topluluk düzeyinde bir fon
programının oluşturulması olasılığı da ayrıca gündeme getirilmiştir (Bkz, Avrupa Suçu Önleme Ağı
(EUCPN)).
1.8 Önem sırasından bakıldığında, Tampere buluşması aynı zamanda bölgedeki komşu ülkelere
yönelik (AB dışı ülkeler) “daha güçlü dış eylem” gerekliliğinin de altını çizmiştir ve insan ve
uyuşturucu kaçakçılığını, terörü yaratan dış unsurları da azaltmaya ilişkin politikalar üretilmesi
gerektiğini vurgulamıştır. Sorunun kaynağı olarak görülen noktalara yönelik yapılan bu vurgu aynı
şekilde “La Hey Programı’nda7 da ifade edilmiş ve bu programda yeni önlemlerin Tampere
Programı’nın bu konudaki başarıları üzerine inşa edildiği belirtilmiştir.
1.9 2005-2009 La Hey Programı suçu önlemeyi Avrupa Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanı
yaratabilmenin vazgeçilemez bir parçası olarak göstermiştir ve Tampere Programı’yla benzer
biçimde uluslararası bir adli ve idari işbirliği içerisinde, uyuşturucunun Avrupa’ya girişini sağlayan
bölgelere uyuşturucu kaçakçılığı operasyonları düzenlemek gibi önlemlerle kaynak bölgelere
yönelik politikalar ve eylemler ekseninde odaklanmıştır.
1.10 2010-2014 Stockholm Programı8 bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı geliştirme ihtiyacını
yeniden vurgular ve önceki La Hey ve Tampere Programları’nın hedeflerini ileriye taşıyarak bir “iç
güvenlik stratejisi”nin tanımlanması ihtiyacının altını çizer. Burada, örneğin uyuşturucu ticaretinde
cadde kenarları, parklar ve ulaşım istasyonları gibi belirli alanlarda suçun yoğunlaştığı yerlere
yönelik ve Avrupa toplumlarında belirli toplumsal, politik ve ekonomik anlamlarda kamu güvenliği
için değer teşkil eden alanlara ilişkin yukarıdan aşağıya bir politika izlemenin önemi gündeme
getirir.
1.11 Bu gelişmeler ışığında, Avrupa Konseyi bölgesel ve ulusal düzeydeki eylemleri de entegre
ederek Avrupa düzeyinde bu konudaki eylemlerini genişletilmesinin ulus ötesi tehditlere karşı
korunmak için gerekli olduğuna ikna oldu (Stockholm Programme, 2010: 17). Daha önemlisi,
Program toplumsal dahil etme ve çokdisiplinli yaklaşım gibi idari önlemler almayı ve idari otoriteler
arasında işbirliğini geliştirmeyi gerektiren daha etkili suçu önleme yaklaşımlarının önemini
güçlendirmiştir.

6

Tampere Program hakkında detaylı bilgi için : http://www.eurunion.org/partner/summit/summit9912/jha.html
<Erişim 02/03/12>
7
La Hey Programı’nın tam metni için: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF <Erişim 02/03/12>
8
Stockholm Programı’nın tam metni için: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF <Erişim 08/03/12>
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1.12 Stockholm Programı, yerel suçlarla organize suçlar arasında artan ilişkiye ve bu suçların
karmaşık sınır ötesi boyutlarına atıfta bulunur. Bununla birlikte üye devletleri, suçu önleme
stratejilerinin etkinliği ve etkililiğine ilişkin ülke bazlı bilgi toplamak için iyi uygulama deneyimlerini
paylaşmaya teşvik etmektedir. Hem kitle suçlarının (kapsamlı suçlar gibi) hem de AB
vatandaşlarının günlük hayatını etkileyen sınır ötesi suçların önlenmesinin üye devletlerce aktif
biçimde teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1.13 Yukarıda bahsedilen programların dışında çeşitli yasalar ve tebliğler de suçu önleme
konusuna değinmiştir ancak hepsi önceden bahsedilen 3 farklı programla benzer temaları öne
çıkarmıştır. Buna ragmen Avrupa Komisyonu’nun Konsey ve Parlamento’ya yönelik “Avrupa
Birliği’nde Suçun Önlenmesi – Ortak İlkeler Üzerinde Fikirler ve Topluluk Mali Desteği İçin Öneri
2000” başlıklı tebliği AB’nin suçu önleme stratejisinin genel çerçevesini göstermesi açısından
özellikle faydalıdır9. Bu belge iki düzeyde bir stratejiden bahseder:
(i) ulusal önleyici politikalar ve
(ii) bu ulusal politikaları destekleten AB eylemleri. Bu eylemler aynı zamanda ulusal, bölgesel
veya yerel eylemlerin yerini almazlar ancak sorumluluklar hiyerarşisini tamamlarlar ve ortak
çıkar noktalarını vurgulayarak ulusal eylemleri kolaylaştırırlar.
1.14 Komisyon, cezaların etkin kullanımının halihazırda caydırıcı ve böylece önleyici olacağını, bu
stratejinin uygulama ve önlemeye yönelik araçlar arası tamamlayıcı olması gerektiğini önermeye
devam etmektedir. Ancak bu önleyiciliğin hukuk ve kamu özgürlüklerinin temel ilkelerine saygılı
olması gerektiğini belirtmektedir.
1.15 Komisyon, hem vatandaşları hem de toplumu korumak için AB’ni aşağıdaki hedefleri
benimsemesi gerektiğini belirtmektedir:
Suç olanaklarını azaltmak, aynı zamanda suç işleyenlerin tespit edilme ve cezalandırılma
ihtimalini yükseltmek ve bu suçtan fayda sağlama olasılıklarını azaltmak.
Suç dünyasına girmeyi ve tekrar suç işlemeyi kolaylaştıran unsurları azaltmak.
Mağduriyetlere yol açan unsurları bir kişinin suçlardan mağdur olmasını engelleyerek
önlemek.
Güvensizlik duygusunu azaltmak.
Yasalara uyma kültürünü ve çatışmaları önleyecek idari kültürü teşvik etmek ve
yaygınlaştırmak;
İyi yönetişimi teşvik etmek ve özellikle yozlaşmayı önlemek.
Ekonimik ve toplumsal yapılar içerisine suçun sızmasını önlemek

1.16 Komisyon önleyici eylemin hem genel olarak hem de organize suçlarla ilgili olarak
hedeflendiği belirli suç alanlarının çerçevesini çizmeye devam etmektedir:
‘Genel suça yönelik dikkat öncelikle kent, gençlik ve uyuşturucu ile ilişkili suçlara
odaklanmalıdır. Organize suçlar açısından öncelikli eylemler yüksek teknoloji suçlarını,
uyuşturucu kaçakçılığını, kadınlar başta olmak üzere insan kaçakçılığını, kadınların ve
çocukların cinsel istismarını, mali suçları ve Avro kalpazanlığını odak noktasına almalıdır’
(2000: 9)
9

Tebliğ’in tam metni için: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0786:FIN:EN:PDF <Erişim
15/03/12>
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1.17 Bu amaçlar şu yollarla başarılmalıdır:
(i) bilgi (suça ilişkin anlayışı geliştirmek)
(ii) ortaklık (tüm düzeylerde suçu önlemeyle ilgilenenlerin işbirliği ve iletişim ağları) ve
(iii) çok disiplinli yaklaşım ( önleyici teknikler ve yöntemler geliştirme hedefiyle tamamlayıcı
araçları teşvik etmek).
1.18 Bu AB stratejisi şu yollarla desteklenecektir a) B’nin politikalarında suçu önleme boyutunu
geliştirerek (ekonomik/mali faliyetlerin, sosyal politikaların düzenlenmesi gibi…) b) yasal teklifleri
gözden geçirip deneyerek suça hiçbir açık olmadan izin vermez hale getirmek (mevcut
düzenlemelerin değerlendirilmesi gibi…), c) suç fenomenine ilişkin bilgiyi geliştirmek (verilern
karşılaştırılabilirliğini arttırmak gibi…), d) suçu önlemeyle ilgilenenler arası iletişim ağları geliştirme
(suçu önlemeye yönelik forumlar kurmak gibi) ve e) bir mali araç yaratmak (araştırma ve projelere
fon sağlamak gibi…).
1.19 Üye devletler ve diğer ülkeler arasında bilgi ve iyi uygulama paylaşımı amacıyla Avrupa
çapında birçok politika forumu ve organizasyonun kurulması bu suçu önleme stratejilerinin bir
parçasıdır.

URBIS_D3.1_V1.0_30042013_P2_GH/AE
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2. Avrupa Çapında Politika Forumları
2.1 Operasyonel düzeyde çok çeşitli ulusüstü ve Avrupa çapında politika forumları ortaya çıkmıştır.
Bu organizasyonlardan bazıları aşağıdaki AB düzeyinde girişimleri yaratırken diğerleri daha
bağımsız biçimde gelişmişlerdir. En dikkat çekicileri, Tampere programıyla oluşturulan Avrupa Suç
Önleme Ağı (EUCPN), Stockholm Programı’nda öngörülen Suç Önleme Gözlemevi, AB projeleri
kapsamında ortaya çıkan Kentsel Güvenlik için Avrupa Forumu, ve 2009’da tamamlanan, önleyici
dönüşüm açısından önemli AB fonlu CRIMPREV projeleri sayılabilir.
2.2 Avrupa Suç Önleme Ağı (EUCPN)
2.2.1 Avrupa Suç Önleme Ağı (EUCPN) Konsey Kararı ile 10 Mayıs 2001’de kurulmuştur ama
kuruluşu yukarıda anlatıldığı gibi Tampere Buluşması’na dayanmaktadır.
2.2.2 EUCPN La Hey Programı tarafından da etkili suç öneme stratejileri geliştirmek için Konsey’e
ve Komisyon’a uzmanlık ve bilgi sağlanması ve bunun güçlendirilmiş ve profesyonel olması
gerektiği kabul edilmiştir.
2.2.3 EUCPN’nin operasyonel çerçevesi 2001’de Konsey Kararı ile tasarlanmıştır ve burada ayrıca
suç önlemenin temel parametreleri de belirlenmiştir. Bu düzenlemeler daha sonra EUCPN’nin
genel değerlendirmesini takiben (aşağıda görebilirsiniz) 2009 Konsey Kararı ile yeniden
düzenlenmiştir ve en güncel Konsey kararı parametreleri aşağıdaki şekilde belirlemişlerdir:
‘Suç önleme, hem nitel hem de nicel anlamda vatandaşların güvensizlik hisini ve suçları
azaltmaya yardımcı olacak, doğrudan suç faaliyetlerinden caydırma ya da politkalar ve
eylemler yoluyla suç olasılığını azaltma ve suçun sebeplerini azaltmaya yönelik
yaklaşım ve yöntemleri kapsamalıdır. Avrupa’da kurulmuş olan hükümetlerin, yetkili
otoritelerin, cezai adalet birimlerinin, yerel otoritelerinin ve uzman derneklerin yanısıra
özelve gönüllü sektörün, araştırmacıların, kamunun medya ile desteklenen çalışmalarını
içerir (Konsey Kararı, 2009: Madde 1, Pragraf 311).
2.2.4 EUCPN websitesinde tanımlandığı üzere, temel amaçlar:
(i) suç önlemede iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve kazanılan bilgi ve deneyimleri üye
devletler arasında paylaşmak
(ii) suç önleme faaliyetleri hakkında bilgi toplama ve değerlendirme
(iii) ağ içerisinde bilgi ve fikir değişimini geliştirmek
(iv) üye devletler arasında işbirliği ve anlaşmaları geliştirmek ve kolaylaştırmak
(v) suç önleme üzerine yerel ve ulusal stratejilerin gelişimine katkı sağlamak ve;
(vi) toplantılar, seminerler ve konferanslar gibi faaliyetler düzenleyerek suç önlemeyi tanıtmak
2.2.5 Bu amaçlar, belirli bir zaman aralığında çeşitli küçük projelerin üretilmesine özel vurgu yapan
bir çalışma programının uygulanması çerçevesinde başarılacaktır. Çalışma Programı özel bir
10

Konsey Kararı’nın tam metni için: http://www.eucpn.org/key-papers/index.asp <Erişim 02/03/12>
2009 tarihli Konsey Kararı için: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:321:0044:0046:en:PDF <16/03/12>
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zaman planlamasını içermemektedir ve yeni projeler ihtiyaç doğdukça eklenebilir. Çalışma
Programı’ndaki projeler 7 ana başlıktaki konulardan bir veya birkaçının altına düşmektedir:
yasaların suç önleyici hale getirilmesi, malları suçlar karşısında daha az kırılgan hale getirmek, iyi
uygulama örneklerini değerlendirmek için ortak yöntemler, iyi uygulamaların envanteri, üye
devletlerin iyi uygulama politikalarının gözlemlenmesi, iyi tanımlanmış suç türleri üzerine ( gençlik,
şehir, uyuşturucu) odaklanmak ve EUCPN’nin profesyonelleşmesi ve güçlendirilmesi
2.2.6 Çalışma Programı:
Sadece literatür ve diğer araştırma faaliyetlerinden çıkartılan iyi uygulama örneklerinin
tespitini (ve en üst düzeyde yaygınlaştırılması) içermelidir. Suç önleme stratejilerinin
geliştirilmesini ya da bu temelde bu tarz girişimlerin değerlendirilmesini içermemelidir.
Amaçlanan çıktılar ve konuları açısından Üye Devletlerin çoğunluğunun çıkarlarına hitap
eden projeler olmalıdır.
Çıktırların hedefe uygun ve üzerinde mutabık olunan kalite standartlarında oluşması için
temel proje yönetimi yaklaşımı çerçevesinde açıkça tanımlanmış çıktılara sahip proje ve
faaliyetleri kapsamalıdır.
2.2.7 EUCPN’nin güçlü bir AB yasal zemininin olmadığı (ki halen tam olarak mevcut değildir) ve
AB’nin suç önleme konusunda sınırlı yetkisinin olduğu bir zamanda geliştirilmiş olmasına rağmen
AB organize suçlarda çok daha güçlüdür ama kitle suçları halen ulusal otoritelerin yetkisinde
kalmıştır ( Strateji ve Değerlendirme Hizmetleri Merkezi (CSES), 2009: 5).
2.2.8 2004 ve 2007’de EUCPN’e dair birçok değerlendirme gerçekleştirilmiş ve çeşitli tavsiyeler de
bulunulmuştur. 2009 Mart ayında Strateji ve Değerlendirme Hizmetleri Merkezi (CSES), Avrupa
Komisyonu Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Direktörlüğü için bir değerlendirme raporu yayınlamış12
ve EUCPN’nin amaçlarının ne ölçüde karşılandığı hususunu değerlendirmiştir.
2.2.9 Rapor, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana EUCPN’in Avrupa düzeyinde suç önlemeye
dikkat çekme konusunda önemli ve olumlu bir rol oynadığını, tüm organizasyonel ve operasyonel
engellere rağmen kısa sürede üye devletler arasında iletşim ve ağ kurmayı kolaylaştırdığını
belirtmiştir. Ancak EUCPN kurulduğundan bu yana politika üreticilerin ve uygulayıcıların bir araya
getirilmesi neredeyse hiç gerçekleşmemiştir.
2.2.10 Araştırma için danışılan ana paydaşlar Avrupa düzeyinde işbirliği fikrini özellikle
vurgulamışlardır ve bu yüzden EUCPN’nin bu süreçteki rolü çok büyük önem taşımaktadır. Fakat
bu isteğe yönelik yeterince aktif olamaması eleştiri almıştır. Daha da önemlisi, rapor EUCPN’in
faaliyetleri hakkında sınırlı farkındalık olduğu ve etkisinin de sınırlı olduğu, bu nedenle
potansiyelinin henüz farkına varılamadığını vurgulamıştır.
2.2.11 Bunun aşağıda sıralandığı üzere çeşitli nedenleri vardır:
(1) Gelişimini yeterli siyasi isteğin eksikliği ve güçlü bir AB yasal düzenleme temelinin
olmaması etkilemiştir. (Lizbon Anlaşmasının onaylanmaması AB’nin suçu önleme konusunda
yetkisinin sınırlı kalmasına neden olmuştur.).

12

Raporun tamamı için: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/evaluation_eucpn_en.pdf <Erişim
16/03/12>
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(2) AB genişlemesinin de etkisiyle ulusal düzeydeki yaklaşımlar arası farklılıklar EUCPN’in
gelişimini karmaşıklaştırmıştır. Ortak amaçlara hitap eden uyumlu bir Avrupa iletişim ağı
oluşturmak bu nedenle sorunlu bir alandır.
2.2.12 Yukarıdaki dışarıdan kaynaklı sorunların yanısıra rapor EUCPN’nin beklenen performansın
altında kalmasının nedeninin kendi yapısında yattığını belirtmektedir ve bunu organizasyonel bir
başarısızlık olarak tanımlamaktadır. Rapor, EUCPN’nin amaçlarının uygun olduğunu ancak bunları
ilerletmek için organizasyonun ihmallerinin bulunduğunu belirtmeye devam etmektedir.
2.2.13 Temelde, rapor 3 ana eylem önermektedir:
(A) mevcut durumu sürdürmek;
(B) EUCPN’nin bir AB İletişim ağı olarak geliştirilmesi ya da;
(C) EUCPN’nin kapatılması.
2.2.14 Rapor B seçeneğinin üzerinde durmaktadır ve kısa dönemde mevcut yasal/finansal
durumun geliştirilmesini, ama orta vadede EUCPN’eye yasal bir kişilik ve bir bütçe verilmesini
önermektedir. Eğer bu uygulabilinir değilse, EUCPN’nin başka bir Avrupa ajansıyla/netwroküyle
birleştirilmesi de düşünülmelidir. Gelişiminin sağlanabilmesi için organizasyonle ihmaller
düzeltilmeli ve siyasi istek sağlanmalıdır.
2.2.15 Rapor, EUCPN’nin gelişimi için 35 tavsiyede bulunarak devam etmektedir. Bu kapsamda
EUCPN 2009 Kasım ayında yeniden kurulmuş, iletişim ağı özellikle ulusal temsilcilerin önceki
2001/427/JHA Konsey Kararı’nin yerine geçen 2001/427/JHA Konsey Kararı ile daha fazla katılımı
ile güçlendirilmiştir.
2.3 Suçun Önlenmesi için Gözlemevi (OPC)
2.3.1 Stockholm Programı, Suçun Önlenmesi için Gözlemevi oluşturulması yoluyla AB düzeyinde
suçu önlemeye yönelik gelişim sağlamayı hedeflemiştir.13 Program metninde yer aldığı üzere:
‘Avrupa Konseyi Komisyon’u Avrupa Suçu Önleme İletişim Ağı (EUCPN) tarafından
yapılan işlerin değerlendirilmesini yapmak üzere, organize suçlarla suçun önlenmesi
konularında bilginin toplanması, analizi, yaygınlaştırılması, üye devletlerin ve Topluluk
kurumlarının önleyici yaklaşımlara teşvik edilmesi, ve iyi yugulama örneklerinin
paylaşılması görevlerini taşıyacak bir Suçun Önlenmesi Gözlemevi kurulması anlayışıyla
bir teklif oluşturmaya davet etmektedir. Gözlemevi (OPC) EUCPN bünyesinde
gerçekleştirilen işler üzerine inşa edilmeli ve ayrıca değerlendirilmesinden de sorumlu
olmalıdır. EUCPN’i mevcut Topluluk birimi içerisinde yer alan bir birim ya da ayrı bir birim
olarak içermeli ya da yerini almalıdır. (Stockholm Programı, 2010: s. 4.3.2, s. 21)
2.3.2 Böylece, EUCPN üzerine yapılan 2009 yarihli değerlendirme raporunun ışığında iletişim
ağının ilerletilmesi önerilmiştir ve Avrupa Konseyi’nin EUCPN’nin başka bir kurumla birleştirilmesi
kararı aldığı ortaya çıkmaktadır.
2.3.3 Stockholm Programı Komisyon’u Gözlemevi’ni (OPC) en geç 2013 itibariyle kurmaya yönelik
bir öneri sunmaya davet etmektedir. Ancak OPC’yi detaylı olarak tartışan bir AB kaynağı henüz
mevcut değildir.
13

Önerilen OPC hakkında detaylar için: http://efus.eu/wpcontent/uploads/fileadmin/efus/pdf/OBS%20Doc%20de%20travail%20MM%20VA.pdf?9d7bd4 <Erişim 08/03/12>
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2.4 Kentsel Güvenlik İçin Avrupa Forumu (EFUS)
2.4.1 Kentsel Güvenik için Avrupa Forumu (EFUS) bir sivil toplum örgütüdür ve 300 yerel otoriden
oluşan bir iletişim ağıdır. 1987’de kurulmuştur ve Paris’tedir. EFUS’un kuruluşu Avrupa Konseyi
(Council of Europe (CoE)) tarafından desteklenmiştir ama Epinay-sur-Seine’nin eski belediye
başkanı Gilbert Bonnemaison’ın girişimleriyle oluşmuştur.
2.4.2 Kendisinin 2000 tarihli Napoli ‘Şehirler’ Manifestosu’ ve daha yeni olan 2012 Aralık tarihli
“güvenlik, demokrasi ve şehirler” üzerine Aubervilliers ve Saint Denis Manifestosunda açıkça
vurgulandığı üzere Forum suça ve önlenmesine ilişkin belirli bir anlayış geliştirmek amacıyla
mevcuttur. Bu anlayış sosyal adalet ve sosyal ve ekonomik politikalarla, aynı zamanda cezai adalet
ve risk yönetimi desteklenen müdahaleleri içermekte ve yerel yönetimlerle birlikte polis ve cezai
adalet birimlerinin rollerini de ön plana almaktadır.
2.4.3 Suç azaltma politikalarını güçlendirmeyi ve ulusal ve Avrupa düzeyinde politikalarda yerel
otoritelerin rolünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda “kentsel güvenlik” kavramı
uygulayıcılar arasında en fazla yaygın olan kavramdır. Özetle, EFUS kentsel güvenlik kavramını
suç ve şiddet kaynaklı problemleri, sadece cezai adaletle ilgili değil sosyal adaletle ilgili sorunlar
olarak yeniden tanımlamaktadır. Bu sorunlar genellikle şehirlerde yoğunlaşsa da kökenleri
çoğunlukla farklı yerlerdedir. Örneğin finansal ve organize suçlar şeklinde ortaya çıksa da bu
sorunlar sosyal ve ekonomi politikaları girişimleri ile, yerel otoritelerin işbirliği ile hem bilimsel
içeriğe sahip hem de demokratik isteği sağlayan girişimlerle önlenebilir.
2.4.4 Bu çerçevede kentsel güvenlik kavramı suç ve şiddet üzerine Avrupa düşüncesinde yer alan
bir takım zıtlıkları ve politika önceliği olarak önlemenin ve yaptırım koymanın önemi konusunda
aktif vatandaşlar kadar bilimsel ve politik elitler arası ana gerilimleri yansıtmaktadır. Sonuç olarak
politika söyleminde yer bulan birçok kavramda olduğu gibi kentsel güvenlik kavramı (farklı çeşit
sorunlarda farklı yaklaşımlarla) farklı gruplar için (politika üreticiler, akademisyenler, uygulayıcılar)
birçok farklı anlamlara gelebilen değişken bir kavrama dönüşmüştür ve belirli politika üreticilerinin
belirli çıkarlar için kullanmakta oldukları bir kavramı yansıtmaktadır.
2.4.5 EFUS ketnsel koruma ve güvenlik konularında tüm ana konular üzerine çalışmaktadır ve
uygulamalar, bilgi alışverişi, işbirliği ve eğitimler yoluyla Avrupa’da yerel otoriteler arasında bağlar
kurmaktadır. EFUS ayrıca ulusal, Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde yerel otoriler arasında
bağlantılar kurma ve programlarının, projelerinin ve araştırmalarının sonuçlarıyla yerel otoritelerin
rolünü tanıtma konusunda kendi özel amaçlarına da sahiptir.
2.4.6 Bu yüzden EFUS üyeleri 17 ülkeden yerel, bölgesel ve ulusal otorilerden, suç önleme
konusunu çalışan STK’lardan ve üniversitelerden meydana gelmektedir. Tüm üyeler bir ücret
ödemektedirler ve sadece yerel/bölgesel otoriteler tam üyelik hakkına sahip olabilmektedirler.
2.4.7 Ödene bu ücret karşılığında üyeler şu imkanları elde etmektedirler:
(i) geniş bir bilgi, iletişim, uzmanlık ve deneyim ağına erişim
(ii) Avrupa’da 300’den fazla şehire erişim ve onlarla irtibata geçme olanağı
(iii) Güvenlik konularında özel tasarlanmış eğitim, danışmanlık, ve teknik yardım alma olanağı
(iv) EFUS yayınlarını ve bilgi bültenlerini otomatik olarak alabilme
(v) EFUS konferans, seminer ve eğitim programlarına davet
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(vi) Avrupa Komisyonu tarafından ortak fon sağlanan şehirlerarası işbirliği ve değişiğim
programlarına katılabilme
(vii) Avrupa bütünleşmesi, Avrupa ve uluslararası programlar kapsamındaki etkinlikler hakkında
bilgi alıp haberdar olabilme
(viii) Websayfasının sadece üyelere açık olan ve kentsel güvenlik uygulamaları hakkında bilgi
veren bölümüne erişebilme
2.4.8 Rehber ve ilkeler bölümünde EFUS, insan haklarına saygının güvenlik politikalarının
uygulanmasında ana unsur olduğunun ve ilgili politikaların kırılgan grupların dışlanmasına ve
gerilemesine sebep olmaması gerektiğinin altını çizmektedir.
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B. Ulusal Düzey
1. Kentsel güvenlik ve suçu önleme söylem ve stratejisi
1.1 Yukarıda bahsi geçen EUCPN, üye devletlerden suçu önleme stratejilerini içeren bir belge
hazırlamalarını istemektedir. Bu belgeler EUCPN web sayfasında yayınlanmaktadır (link:
http://www.eucpn.org/strategies/index.asp). 17 üye (27 üye içerisinden) bu belgeyi sağlamıştır
(sadece Avusturya’nın belgesi hasara uğramıştır ve açılmamaktadır). Tablo X (eke bakınız)
yasal çerçeveler, saptanan sorunlar, yaklaşımlar, sorumlu aktörler, uzman ve eğitim ve
uygulama/politika örnekleri ekseninde bu ulusal suç önleme stratejilerinin genel çerçevesini
çizmektedir.
1.2 Yasal çerçeveler: Ulaşılabilir 16 belgeden 10’u, otoriteleri suç önlemeye dahil eden ve kentsel
güvenlik yönetimiyle ilgili yasal çerçeveler üzerine bilgi sağlamaktadır. Ancak EUCPN’deki bu ulus
devletlerin üyeliği kapsamında suç önleme ve kentsel güvenlik yönetiminin durumu konusunda
çıkarımlarda bulunulabilinmektedir. Detay veren bu belgelere göre, kentsel güvenlik yönetimine
ilişkin kurallar ulusal anayasalara, parlamento kararlarına, ceza ve medeni hukuka, çeşitli karar ve
yönetmeliklere dayanmaktadır. Bu kurallar genellikle çeşitli iç sorunlara (ulusal/iç güvenlik gibi)
odaklanmaktadır ve/veya belirli sorunlarla ilgilidir ( genç suçları, örgütlü suçlar gibi…).
1.3 Tespit edilen sorunlar: 16 belgeden 15’i suç önleme stratejileri ile ilgili çeşitli sorunlar
konusunda bilgi sağlamaktadır ancak bunlar arasında belirgin ortak noktalar mevcuttur. Örneğin,
tespit edilen sorunlar mülk suçları, bireylerarası şiddet ( aile içi şiddet de dahil olmak üzere), kaba
davranışlar, ekonomik suçlar, yolsuzluk, örgütlü suçlar ve siber suçlar gibi gibi belirgin sorunları
içerdiği gibi sosyal ayrışma, ayrımcılık, yasadışı göç, eğitim ve barınma, ırkçılık ve cinsiyet eşitliği
gibi sorunları da kapsamaktadır. Ayrıca doğal afetler, şirket güvenliği ve devlet şiddeti gibi diğer
sorunlar da tespit edilmiştir. Buna rağmen her bir davada tespit edilen sorunlar daha sık olarak
kaba davranışlar, bireyler arası şiddet ve mülk suçları gibi kitle suçlarına odaklanmaktadır.
1.4 Belirlenen Yaklaşımlar: 16 belge, yukarıda tespit edilen sorunlara yönelik olarak çeşitli
yaklaşım ve stratejiler sunmaktadır. Bu yaklaşımlar 5 genel suç önleme stratejisi altında
toplalanabilir: (1) sorunlu faaliyetlerin suç haline getirilmesi gibi cezai adalet yaklaşımları, yaptırım
kullanılması ve bastırma ve caydırmaya yönelik stratejiler; (2) suç olasılığını düşüren ve
ışıklandırma, kamera sistemleri ve ev/ araba güvenliğine ilişkin teknolojik mekanizmalar kullanan,
saldırıdan caydırmaya ve gençler gibi riskli gruplarda erken müdahaleye yönelik duruma göre suç
önleme stratejileri; (3) sosyal ayrışma ve dışlanma gibi konularla ilgilenen, sorunlu davranışların
nedenlerine yönelik ve suçluların rehabilitasyonunu da içeren stratejiler;(4) potansiyel ve mevcut
suçlularla birlikte aynı zamanda bütün vatandaşlar için eğitim ve farkındalık yaratma programları;
(5) Sorunlu davranışlar, bireyler ve gruplarla ilgili önleme stratejileri ile ilgili temel bilgi
sağlayabilecek, bilgi toplamayı içeren istihbarat toplama stratejileri.
1.5 Sorumlu aktörler: 16 belge, ülkeler arasında önleyici stratejiler açısından belirgin farklılıklar olsa
da ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde çalışan ve işbirliği yapan çok birimli bir ortaklık tercihini
ortaya koymaktadır. Devlet, birincil role sahip olmaya devam etmektedir ve tüm düzeylerde devletin
çeşitli birimlerinin dahil olduğu görülmektedir. Örneğin, polis ve merkezi bakanlıklar genellikle
öncül stratejik ve operasyonel sorumluluğa sahiptirler. Aynı zamanda itfaiye, kurtarma, sosyal
hizmet çalışanları, barınma yetkilileri ve okullar gibi diğer otoriteler için de roller mevcuttur. Bu
devlet otoriteleri çoğunlukla gönüllü kuruluşlar ve üçüncü sektör gibi ( klise, toplum grupları vb…)
kuruluşlarla ve ticari girişimlerle işbirliği halinde çalışmaktadırlar. Bireysel olarak vatandaşlar suçu
önlemeden ve kentsel güvenliğin sağlanmasından giderek artan oranda sorumlu olmaktadır.
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1.6 Uzmanlık ve eğitim: 16 belgeden 11’i suçu önlemeden sorumlu olanların mevcut uzmanlık ve
eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi vermektedir. Uzmanlık konularının az gelişmiş olduğu
gözlemlenmekle birlikte bazı stratejiler için kriminoloji ve sosyoloji gibi bilimlerden bilimsel uzmanlık
alınması gerektiği belirtilmektedir. Buna rağmen cinsel istismar gibi konularda uzman eğitimi ve
suçun önlenmesi konusunda profesyonelleşmeye bazı atıflarda bulunulmaktadır. Genel olarak
bilgi ve eğitim öngörüleri şunları içermektedir: (1) Bölgeler arası diyaloğu mümkün kılmak için
uzman ağları/forumları; (2) uygulayıcılar ve sorumlu aktörler arasında iyi uygulama ve bilgi
alışverişi; (3) Belirli sorunlara ya da suç önleme stratejilerinin belirli boyutlarına yönelik devlet
eğitimleri; (4) Kriminolog ve sosyolog gibi bilimsel uzmanlıktan faydalanılması; (5) Suç önleme
yaklaşımlarının etkisini anlayabilmek için proje değerlendirme ve deneyim çalışmaları; ve, (6)
Bilimsel araştırma uzmanlığını kullanmak için kanıta dayalı stratejiler.
1.7 Politika/ uygulama örnekleri: Suçu önleme stratejileri ayrıca saptanan sorunlara yaklaşımlarını
entegre etmek için kullanılan çeşitli politika ve uygulamalardan birçok örnek sunmaktadır. Bunlar
çok birimli işbirliğinin yapısı, ev soygunları gibi belirli sorunlara yanıtlar, belirli programlar ve iyi
uygulamalara yönelik ödüllendirmenin kullanılması gibi çeşitli konularla ilgilidir.
1.8 Mevcut eğitim nitelikleri: Önleme stratejilerinde tartışılmamış olmasına rağmen, mevcut eğitim
nitelikleri her bir incelemede Akademik Kriminoloji Programları Hakkında Kriminoloji uluslararası
Topluluğu Gözlemevi programları ve İş Paketi 4’ten bulgular (Lider Ortak: Maribor Üniversitesi).
kullanılarak tanımlanmıştır (http://www.criminology-programs.org/). Avrupa Komisyonu Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi kullanılarak (EQF) (bkz http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/eqf_en.htm), 6. Düzeyin mevcudiyeti (lisans yeterlilikleri ve eşdeğerleri), ve 7. Düeyin
mevcudiyeti ( Master düzeyi ya da eşdeğerleri) ve 8. düzey ( doktara yeterlilikleri veya eşdeğerleri )
tanımlanmıştır. Saptanan sorunların genel olarak suçla ilgili olması nedeniyle araştırma suçla ilgili
yeterliliklerle snırlandırılmıştır. Bu yeterliliklerin bir karşımı tüm 17 ülkede mevcuttur.
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