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1. Giriş
1.1. URBIS projesi, Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Leonardo da Vinci Programı mali desteğiyle
gerçekleştirilmektedir. Projenin amaç ve hedefleri:
 Kentsel güvenliğin yönetiminde mevcut durum hakkında bilgi sahibi olmak;
 Bu rolün, özellikle yükseköğretim yeterlilikleri yoluyla daha profesyonel hale gelmesi için
ihtiyaçları tespit etmek;
 Kentsel güvenlik yönetimine dair bir öğrenme ve yüksek öğrenim eğitim programı
tasarlamak ve
 Bu programı mevcut ve gelecekteki kentsel güvenlik yöneticileri arasında denemektir.
1.2. Projenin 2 numaralı ortağı olan Cardiff Üniversitesi tarafından yürütülen 3 numaralı iş paketi
özellikle ilk amaçla, yani mevcut durum hakkında bilgi edinmekle ilgilidir. Bu çerçevede, bu
bilgilenme çalışmasının 3 amacı ya da hedefi bulunmaktadır. Bunlar:




Kentsel güvenliği yönetmek ve bu rolün kurumsal çerçevesiyle ilgili diğer yönler hakkında
yerel düzeydeki yetkilileri ve yasal çerçeveleri açıklamak (Çıktı 3.1);
Avrupa’da kentsel güvenlik yönetimi konusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar, mevcut profiler ve
eğitim kursları hakkında rapor oluşturmak (Çıktı 3.2) ve
Bu yasal yetkileri, ihtiyaçları, profilleri ve eğitim kurslarını karşılaştıran bir kontrol listesi
oluşturmak (Çıktı 3.3).

1.3. 3 numaralı iş paketi için oluşturulan raporun bu bölümü 3.2 nolu proje çıktısının bulgularını
özetlemektedir.
2 numaralı ortağın çalışanlarının katıldığı konferanslardaki tartışmalar ve mevcut literatürün birincil
incelemeleri yoluyla Avrupa’nın bazı kısımlarında, özellikle Kuzey Avrupa’da “kentsel güvenlik
yönetimi” kavramının çok fazla tanınmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak, kentsel
güvenlik yönetiminde halihazırda profiller ve eğitim kursları olduğu varsayımından yola çıkmak
yerine mevcut duruma ilişkin araştırmanın öncelikle kavramın Avrupa’nın herhangi bir yerinde
anlam taşıyıp taşımadığı sorusunun sorulması ve kullanıldığı yerlerde kimlerin sorumlu kılındığı ve
bu sorumluluğu karşılamak için ne tarz uzmanların gerekli olduğuna odaklanılmasının daha gerekli
olduğu tartışılmıştır. Bu kapsamda, Ortak 2 aşağıdaki sorular çerçevesinde ortaya çıkan ihtiyaçları
mevcut profiler ve eğitim kurslarına ilişkin birincil bilgileri ve varsayımlara dayalı bilgiler ışığında
yeniden şekillendirmiştir.





“Kentsel güvenlik yönetimi” ne anlama gelebilir ? (SORUNLAR)
Kentsel güvenliği yönetmekten hangi yetkililer yasal olarak sorumlu kılınmış ve
görevlendirilmiştir ya da sorumlu kılınmalıdır? (SORUMLU AKTÖRLER)
Bu sorumluluğu üstlenebilmek için hangi beceri ve yeterliliklere sahiptirler ya da sahip
olmalıdırlar? (UZMANLIK)
Bu konudaki çalışmayı desteklemek amacıyla hangi eğitim ve öğretim olanakları mevcuttur
veya mevcut olmalıdır? (UZMANLIK)
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2. Araştırma Yöntemi
Tablo 1’de özetlendiği üzere, Avrupa’da “kentsel güvenlik yönetimi” ile birlikte ele alınan ya da
alınması gereken şu üç konu; “sorunlar”, “sorumlu aktörler” ve “uzmanlık”, Avrupa’da 3 düzeyde
saptana iletişim ağlarından cevaplar bulmaya çalışan bir çoklu yöntem kulllanılarak araştırılmıştır.
Bu ağlar:




Kentsel Güvenlik için Avrupa Forumu (EFUS) üyesi yerel politika memurları;
Avrupa Suç Önleme Ağı’nda (EUCPN) Avrupa Birliği üye devletlerini temsil eden ulusal
politika memurları; ve
Suç önleme politikaları üzerine yazıları mevcut olan Avrupa Kriminoloji Topluluğu (ECS)
üyesi sosyal bilimciler.

Suçu önlemeye yönelik bu birincil odaklanma çalışması, araştırma ve politikalara ilişkin literatürün
gözden geçirilmesiyle oluşmuştur ve dikkat çekici biçimde daha çok toplumsal suçu önleme
sorunlarıyla birlikte kentsel güvenlikle ilgili manifestolar ve politikalara ilişkin literatürün 1987’deki
kuruluşundan itibaren EFUS tarafından yaygınlaştırıldığı tespit edilmiştir (http://efus.eu/en/ournetwork/). Diğer ana belge kaynakları, üye devletlerin EUCPN sayfasında yayınlanan suçu
önlemeye yönelik ulusal stratejileri (http://www.eucpn.org/strategies/index.asp) ve AB’nin kendi
“CRIMPREV” programında raporlanan akademik araştırmalar ve Avrupa çapındaki hakemli
dergilerde yayınlanmış bulunan araştırma literatürüdür (Levy, 2010). Bu masabaşı araştırması,
Avrupa Kriminoloji Topluluğu, Amerika Kriminoloji Toluluğu, İngiltere Ulusal Toplum Güvenliği Ağı
ve EUCPN’nin 25-26 Mart 2013 tarihinde Dublin’de düzenlenen toplantısı gibi bahsi geçen
organizasyonların konferans ve toplantılarına katılarak ve bu projenin 3 nolu iş paketinin
bulgularına ilişkin dönütler alınmaya çalışarak tamamlanmıştır. Nihai olarak, Delphi politikası
fikirbirliğine varılan ana alanlarda ve sorunlardaki uyuşmazlıklar hakkında, ayrıca Avrupa çapındaki
ağlarda kentsel güvenlik yönetimine ilişkin uzmanlık ve sorumlulukların tesptine ilişkin birincil veri
toplama yöntemi olarak kullanılmıştır.
Tablo 1. Kentsel güvenlik yönetiminde mevcut durumu öğrenebilmek için tasarlanan
yöntem
Araştırmaya Katılanlar

Temalar
Sosyal Bilimciler (ESC)
Kentsel
Güvenlik
Yönetimine
İlişkin
Problemler

Sorumlu
Aktörler

• Urbis Delphi
politikası
• Literatüre ilişkin
masabaşı
araştırma
• Konferanslar (ESC,
ASC)
•
•

Urbis Delphi
politikası
Araştırma
Literatürünün
İncelenmesi
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Ulusal Politika
Memurları (EUCPN)
• Urbis Delphi
Politikası
• Ulusal Politika
Belgelerinin
İncelenmesi
• Konferanslar
•
•

Urbis Delphi
politikası
Ulusal Politika
Belgelerinin
İncelenmesi

Yerel Politika
Memurları (EFUS)
• Urbis Delphi
Politikası
• EFUS belgelerinin
incelenmesi
• Konferanslar
(NCSN, EFUS)
•
•

Urbis Delphi
politikası
EFUS
belgelerinin
incelenmesi
5
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Uzmanlık

•

Konferanslar
(ESC, ASC)

•

Konferanslar

•

•

Urbis Delphi
politikası
Araştırma
Literatürünün
İncelenmesi
Konferanslar
(ESC, ASC)

•

Urbis Delphi
politikası
Ulusal Politika
Belgelerinin
İncelenmesi
Konferanslar

•

•
•

•
•

Konferanslar
(NCSN, EFUS)

Urbis Delphi
politikası
• EFUS
belgelerinin
incelenmesi
• Konferanslar
(NCSN, EFUS)

Bu yöntemin kullanılmasının, özellikle Delphi’yi birincil veri toplama yöntemi olarak kullanan bir
politikada karar kılınmasının gerekçesi, araştırmayı yerel düzeyde suçu önlemeye ilişkin Avrupa
çapında kurulmuş politika ağlarının önemi ve bu ağlara giderek artan ilgiyle bağlantılıdır. Kentsel
güvenlik yönetimine ilişkin yerel otoriteleri yetkilendiren ve bu rol için diğer kurumsal boyutları
mevcut ulusal ve AB düzeyinde yasal düzenlemeler ekseninde açıklayan bir sonraki bölüm, ayrıca
3 numaralı iş paketinin 3.1. nolu çıktı dökümanı ile bağlantılı okunmalıdır.

2.1. Araştırmanın Kapsamı: ‘Küresel Düşün, Yerel Hareket Et’
Urbis projesi için Leonardo da Vinci programına yapılan başvuruda ve Aralık 2011’deki yıllık
ortaklar toplantısında yapılan tartışmalarda açıkça görülmüştür ki “kentsel güvenlik yönetimi”
kavramının sokak suçları ve düzensizlik için fuhuş, yasal olmayan ilaçların kullanımı ve bununla
ilgili kamu sağlığı ve güvenliği problemleri gibi önemli konulara işaret ettiği görülmüştür. Bunlar tabii
ki egemen ulus devletlerin içişleriyle ilgili temel problemlerdir. Ancak bir dizi neden dolayısıyla AB
için de giderek artan oranda dikkat çekici hale gelmektedir.
“İç güvenlik” konularının insan kaçakçılığı ve kıtalararası uyuşturucu ticareti gibi ciddi suçlardan
ayrılamayacağı öne sürülmektedir. AB Komisyonu’nun görüşü, bu konuların Avrupa nüfuslarının
tek Avrupa pazarının bir sonucu olarak Avrupa içindeki göçünden de, Birliğin güney ve doğu
sınırlarında Sovyetler Birliği’nin çökmesi, Balkanlar’da ve Afrika’da sivil savaş ve Orta Asya’da
çatışma gibi büyük jeostratejik olayların sonuçlarının etkisiyle gerçekleşen ulusal sınırlarötesi
göçlerden de ayrı düşünülemeyeceği yönündedir. 2004 yılında Madrid ve 2005 yılında Londra
ulaşım sistemlerinde görüldüğü üzere kamu güvenliğine ilişkin terörist saldırılar ve web dünyasının
artan oranda mağduriyet yaratması gibi sorunlar, yerel düzeyde özellikle Avrupa’nın kent
merkezlerinde dile getirilse de aslında kökenleri bu merkezlerin çok daha ötesindedir.
Avrupa Birliği’ni kuran Maastricht Anlaşması, kamu güvenliğinin bu ulusötesi boyutunu yansıtır
niteliktedir ve bir “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı”nın yaratılmasını Birliğin birincil amaçları
arasında belirtmiştir. Bu amaçla üye devletler ve aday üyeler arasında çok yıllı politika ve adli
işbirliği programları kurmuştur. Bu kapsamda şimdiye dek yayınlamış 3 adet Özgürlük, Güvenlik ve
Adalet Alanı programı mevcuttur. Bu programlar 1999-2004 arasını kapsayan Tampere, 2005-2009
yıllarını kapsayan Hague ve 2010-2014 arasını kapsayan Stockholm Programları’dır. Tampere ve
Hague programları, Avrupa’ya uyuşturucu trafiğini düşürmeye ve bu amaçla uluslararası politika ve
adli işbirliğini teşvik etmeye odaklanan “kaynağa yönelik” bir politika üretmeyi amaçlamıştır. Mevcut
Stockholm programı ise yukarıdan aşağı bir stratejiyi de vurgulamakta, örneğin cadde köşeleri,
parklar ve ulaşım terminalleri gibi belirli alanlarda ve kamu güvenliği açısından belirli sosyal, siyasi
ve ekonomik durumlarda suçun oluşumu ihtimalini düşürmeye yönelik önlemlere odaklanmaktadır.
Bu siyaset değişiminin daha büyük bir önemi, sadece polis ve adli yetkililerle sınırlı kalmayıp yerel
URBIS_D3.2_V1.0_30042013_P2_GH/AE
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belediyeler düzeyinde eylemlerin ve sosyal politika aktörlerinin önemindeki artıştır. Bu amaçla,
Stockholm Programı küresel düşünme ve yerel davranma ihtiyacını vurgulamaktadır.
Stockholm Programı'nın işaret ettiği değişim, suçun ya da düzensizliğin önlenmesi veya
azaltılmasıyla ilgili daha uzun süreli bir tartışmayı yansıtmaktadır. Bu tartışma, yerel hükümet
yöneticileri ve polis ile birlikte gözaltı ve sağlık otoriteleri kadar sivil toplum örgütleri, ticari girişimler
ve vatandaşların doğrudan katılımını içeren bir ortaklığı kapsamaktadır. Bu “önleyici dönüş”te yasa
uygulama ve cezai yargılamanın sınırlılıklarının önemi tanımıştır ve bu kapsamda büyük bir vurgu
risklerin tahmini ve önlenmesine, onarıcı adaletin saldırganların mağdurlara yol açtığı zararların
düzeltilmesinde kullanılmasına ve artan toplumsal eşitsizliklerle sivil itiaatsizlik arasındaki algılan
ilişkiye yönelik sosyal adalet önlemlerine dair yapılmıştır.
Buna rağmen, bu önleyici dönüşe ilişkin mevcut araştırmalar cezai adaletin, risk yönetiminin,
onarıcı ve toplumsal adaletin kamu güvenlik gündeminde yer almak için birbirleriyle yarışması
dolayısıyla bunun Avrupa’da yerel yönetimlerde gelişiminin hem istikrarsız hem de tartışmalı
olduğunu savunmaktadır (Crawford, 2002, 2009; Edwards and Hughes, 2005, 2012; Hebberecht
and Duprez, 2002; Sessar, Stangl and van Swaaningen, 2007).

2.2. Araştırma Problemi: Kentsel Güvenlik Yönetiminin Tartışmalı Kalitesi
Bu araştırma ve politika yönetimi kapsamında kentsel güvenlik yönetimine ilişkin mevcut durum
araştırılırken bir dizi sorun tespit edilmiştir:
2.2.1. Birçok politika konusuna dayanarak, kentsel güvenlik yönetimi ile ne kastedildiği ya da ne
olması gerektiği, nasıl bu konunun profesyonelleştirilebileceği ya da profesyonelleştirilmesinin
gerekip gerekmediği konularında bir fikirbirliğine varılmayacağı düşünülmüştür.
2.2.2. Kentsel güvenlik yönetimi kavramının ortak bir tanımının olamayacağı ve yukarıda tartışılan (
bkz 2.1.) iç güvenlik tehditlerine “aşağıdan yukarı” çözümlerin önemini vurgulamak için farklı diğer
terimlerin de kullanılabileceği düşünülmüştür. Örneğin, mekana bağlı bir ifade olan “kentsel”
sözcüğü yerine ana dili İngilizce olan ülkelerde “toplum güvenliği” kavramının tercih edildiği
gözlemlenmiştir. Başka yerlerde “kamu güvenliği”nin devlet odaklı dili ya da “veiligheidbeleid”
sözcüğüyle ifade edilen “yaşanırlık ya da yaşam kalitesi” vurgusunu yapan kültürel kavramlar tercih
edilmektedir (Edwards and Hughes, 2005).
2.2.3. Bu alternatif terimler sadece dilsel değil kavramsal farklılıkların da önemine işaret edebilirler.
Politika önerilerinin devlet odaklı olup olmaması gerektiğine, iç güvenlik konularında sorumluluğun
vatandaşlara ve ticari girişimlere kaydırılmasının gerekip gerekmediğine ve suç ile düzensizliğe
ilişkin önerilerde vatandaşların doğrudan katılımı konusunda isteğin ve uygulanabilirliğin var olup
olmadığına ilişkin sonuçlara ulaştırabilir. Bu kavramların kullanıldığı kültürel ortamlar, risk yönetimi
stratejilerine göre cezai adalet önerilerinin ya da onarıcı veya sosyal adalet programlarının ve
benzer girişimlerinin önemine ve tercih edilebilirliğine ilişkin fikirlerdeki farklılıkları bizlere işaret
edebilir. Sonuç olarak, kentsel güvenlik yönetimini sağlama konusunda gerekecek bilgi, beceri ve
yeterlilikler ve farklı Avrupa alanlarında kentsel güvenlik yönetiminin başarılmasına katkıda
bulunacak hayatboyu öğrenme becerileri konusunda farklılıklar bulunabilmektedir.
Özet olarak, Avrupa’da kentsel güvenlik yönetimine ilişkin mevcut durumun araştırılmasına dair
temel sorun, bu bilimin/mesleğin halihazırda mevcut olup olmadığının ve eğer mevcutsa istenilen
beceri, yetenek ve bilgiyi ifade edip etmediğinin kesin tahmininin mümkün olmamasıdır. Dahası, bu
araştırma problemi Delbecq tarafından (1975:5) tanımlanan ve Delphi gibi üzerinde çalışılmış
URBIS_D3.2_V1.0_30042013_P2_GH/AE
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yöntemlere yönelik ihtiyacı gerekçelendirmek için kullanılabilecek bir duruma bir örnektir. Delbecq
bu durumu:
…problemin doğasına ya da başarılı bir çözümde kapsanması gereken bileşenlerine
ilişkin bir uzlaşının ya da mevcut durum bilgisinin eksikliğinin bulunduğu bir durumdur.
Bunun sonucunda, tatminkar bir eylem planı geliştirebilmek ya da keşfedebilmek için
farklı yapıdaki grup üyelerinin yagılarını bir araya getirmelidir.

2.3. Araştırma Stratejisi: Tanıma, Tartışma ve Tahmin Etme
Bu araştırma sorununa dayalı olarak, 3 nolu iş paketi için önemli bir problem, hem Avrupa’da
mevcut durumu tanıtacak derecede kapsamlı olan hem de bu meslek ya da bilimin ne derece
konuya özel olduğunu tanıtacak kadar yoğun bir araştırma stratejisi geliştirmektir. Buna ek olarak,
Urbis projesinin varsayımı, kentsel güvenlik yönetimi konusunda sorunlar, sorumluluklar ve ortak
uzmanlığa ilişkin gereken konsensusu kurmanın, bu kapsamda bu rolün Avrupa çağında
profesyonelleşmesinin mümkün olduğundur. En azından hangi ortak sorun ve sorumlulukların
tartışılabileceği ve paylaşılabileceğine yönelik uzmanlığa ilişkin bir kavramsal çerçevenin
kurulabileceği varsayılmıştır.
Kısacası, araştırma stratejisi Avrupa’nın dört bir yanından sosyal bilimcileri ve politika aktörlerini
mevcut durum veya geçmişten konuşmaktansa ortak çıkarlar üzerinde konuşmaya
yönlendirmelidir. Eğer hiçbir ortak nokta yoksa, bir tartışma veya diyaloğun olması da mümkün
değildir. Bu kapsamda, özellikle politika söyleminin misyon beyanları ve taraflı manifestoları başta
olmak üzere belgelere kaynak olarak aşırı bağlanma tehlikesi mevcuttur.
Metinlerin analizi, “suçu önleme” gibi kavramların farklı sosyal gruplarda ve farklı kontrol
gruplarında aynı şeyi ifade ettiği varsayımının olduğu yanlış bir evren sunabilir. Tam tersi biçimde,
bu yöntem çeşitli mevcut kontrol kültürlerine, örneğin kentsel güvenlik için Merkez ve Güney
Avrupa politika aktörlerine ilişkin sadece metinsel kaynaklara dayalı çıkarımlarda bulunarak yanlış
bir özellik yüklenmesine de neden olabilir (see Stenson, 1998). Her iki yanlış yorumlama
durumunda da tartışma, diyalog ve farklı sosyal ortamlar kapsamında öğrenmeye ilişkin fırsatlar
kaybolabilir ya da en azından sınırlanmış olabilir. Bu nedenle, projenin üç numaralı iş paketinin
diyaloğa dayalı araştırma stratejisini destekleyebilecek herhangi bir ek yöntemi tespit etmek için
Avrupa’da suç önlemeye ilişkin mevcut literatürün incelenmesi gerçekleştirilmiştir (Edwards,
Hughes and Lord, 2013a). Bu inceleme Avrupa’da suçu önlemeye ilişkin 4 farklı araştırma geleneği
içerisinde kullanışmış çeşitli yöntemleri tespit etmiştir:





Deney, anket ve etki değerlendirme bilimi;
Büyük sosyolojik anlatılar;
Ulusal vaka çalışmaları;
Yerel vaka çalışmaları.

Bu geleneklerin her biri Avrupa’da suç önleme konusunda diyolağa yönelik bir stratejiye ilişkin bilgi
edinmek adına önemli bilgiler sağlarken hiçbirinin istenilen derecede kültürlerarası diyaloğa ilişkin
bir çaba içermediği hissedilmiştir. Deneyler, anketler ve etki değerlendirmeleri suçun nedenleri ve
önleyici müdahaleye ilişkin genelleştirilebilen, hatta evrensel nitelikte olan bilgiye ulaşmaya
çalışmaktadır. Bu ise bu bilginin genel anlamda uygulanabilirliğini ya da ilgililiğini veya bilginin
bağlama uygunluğunu doğrulama ya da yanlışlamaya ilişkin tartışmaya yönelik diyaloğu
sınırlandırmaktadır. Bu araştırma kendi başına farklı bağlamlarda suç ve kontrole ilişkin diyaloğu
teşvik etmez. Tam tersi, ulusal ve yerel vaka çalışmaları belirli bağlamlarda istisnalara ilişkin
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tanımlardan yola çıkmaktadır ve bunların suç eğilimleri ve kontrol yönelimlerine dair önemli
anlatıları tanımlamaktaki etkilerine odaklanır (cezalandırıcı populist kontrol kültürleri ya da
“güvenlik devletinin” doğması veya suçla hükmetmeye yönelik eğilim gibi…)
Bu yüzden bu geleneksel yöntemler, katılımcıları iknaya açık oldukları bir detaylı argümana
entegre etmektense yapıcı eleştirilerin paylaşılmasına ve yerel ya da ulus bazlı deneyimlerin
paylaşılmasına yönelik diyaloğu sınırlarlar.
Bunun sonucu olarak, araştırma için kültürlerarası diyaloğu destekleyecek sosyal araştırma
yöntemine dayalı daha geniş kapsamlı bir literatürden yararlanılmıştır. Bu kapsamda ayrıntılı
araştıma tasarımları, ileriye yönelik önemli bir yol haritası sunmuştur. Bunların içerisinden en
olgun, denemiş ve test edilmiş, diyaloğa dayalı araştırmayı destekleyecek bir yöntem olarak Delphi
yöntemi seçilmiştir. Delphi politikasının kaynağı, büyük belirsizlik koşullarında sosyal değişimi
öngörme becerisinde yatmaktadır ve bu kapsamda özellikle suçun önlenmesi, daha geniş kapsamlı
bakıldığında güvenliğin öngörüsel mantığına ilişkin (geleceğe yönelik) araştırmalar için oldukça
uygundur.

2.4. Araştırma Tasarımı: Delphi Politikası
Delphi politikası, son 40 yılda araştırılan problemlere ilişkin çalışmaları yapanlar arasında
çalışmaya ilişkin fikirbirliğinin olmadığı durumlarda daha güvenilir bir davranış ve tanınma sağlama
yolu olarak gelişmiştir (Delbecq et al, 1975; Linstone and Turoff, 1975; Adler and Ziglio, 1996;
Franklin and Hart, 2007). Farklı bir araştırma yöntemi olarak kökenleri RAND adlı kuruluş
tarafından 1950’lerde ve 1960’larda bilim ve teknolojideki gelişmeleri ve bunların toplumsal
ilişkilerde, özellikle Soğuk Savaş’ın özelliği olan nükleer silahlanma yarışında (ve balistik roket
teknolojileri ile uzaydaki) etkilerini tahmin edebilme girişimlerinde yatmaktadır (Gordon and Helmer,
1964; Dalkey, 1968). Bu olası felaketlere açık ortamda, ne Soğuk Savaş’ın hangi yönde
ilerleyeceği ne de varsayımlardan yola çıkrak nükler silahlara ilişkin olası bir savaşın nasıl
önlenebilir ya da kazanılabilinir olduğuna ilişkin tespitlerde bulunabilme lüksü mevcuttu. Bu
kapsamda yeni bir araştırma yöntemine ihtiyaç vardı çünkü deneyimleme ile kesin bilgiye ulaşmayı
başarmanın imkansızlığı bir tarafta yer alırken diğer tarafta bu soruna ideolojik doktrin, bağnazlık
veya spekülasyonlar çamuruna başvurarak yaklaşma gibi öznel ve olası bir biçimde felaketlere yol
açabilecek yöntemlerden ayrı olarak yeni bir yol açılması gerekmektedir. Adı Yunan efsanesinin
kehanetinden esinlenen Delphi Metodu bu görev için tasarlanmıştır ve temel önerileri Ziglio (1996)
tarafından şu şekilde özetlenmiştir:








Kesin bilimsel bilgi ve öznel spekülasyonun aşırı kutupları arasında bilinçli yargıların yer
aldığı gri bir alan mevcuttur;
Eğer etkin biçimde örneklem oluşturulabilir ve sorgulanan problem ilişkin uzmanlık ve
deneyim sahibi bilgi sağlayıcıların oluşturduğu bir panel tarafından yapılandırılmış diyalog
ile gözden geçirilirse, bu bilinçli yargı sadece spekülasyon olarak adlandırılamayacak ya da
sadece panelistlerin katkılarının bir özeti olmayan bir nesnelliğe sahip olacaktır.
Delphi panelistlerinin belirli katkıları, tekrarlanan grup iletişimi ile daha nesnel bir hale
dönüştürülür;
Tipik olarak bu iletişim panelistlerin ortak, birincil bir ankete (Q1) yanıt vermeleriyle oluşur
ve bu anket soruna ilişkin, yeterli kapsamlılıkta, yönlendirici olmayan ama diyalog ve
tartışma için ortak çıkış noktalarına odaklanan açık üçlü sorulardan meydana gelir;
Q1’e yanıtlar sonrasında Delphi paneli koordinatörleri tarafından toplanır ve panelistlere
paneldeki diğerlerinin fikirlerini de entegre etme olanağı sağlayacak ve tüm panelden gelen
kapsamlı dönütler ışığında birincil yargılarını savunma ya da gözden geçirme olanağı
sunan müteakip bir ikinci anket oluşturmak için (Q2) kullanılır;
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Panelistler arasında bu yöntemin sürekli tekrarı ( Q3, Q4, … Qn) hem katılımcıların
yanıtlarının he de araştırma probleminin doğrulanmasını sağlar ve bu yüzden panel
tarafından ulaşılan yargının nesnelliğinin kontrolünü sağlar;
İlk olarak Delphi yöntemi, panalistler arasında ulaşılan fikrin üzerinde mutabakat sağlamak
için kullanılmıştır ama takibinde “Delphi Politikası” fikri (Turoff, 1975), kesin sonuçlara
ulaşılması güç olan kamu politikası konularında tartışma ve yaratıcı eleştiriyi teşvik etmek
amacıyla değer katan bir yöntem olarak tanımlanmıştır;
Bu çerçevede, Delphi politikasının nesnelliği, birbiriyle rekabet eden politika alanlarının
temsilini sağlamasında ve konsensusu üretebilecek ya da bozacak taraflar arasında
diyaloğu organize etmesinde yatmaktadır.
Bu tarz bir temsil ve diyaloğu sağlamak için panalistlerin saklı tutulması özellikle paneller
sonuçlanana kadar çok önem taşımaktadır. Bu gizliliğin olmaması, mülakat ve odak grup
çalışması gibi yüzyüze araştırma yöntemlerinde Delphi panellerinin başarısını sağlayan
ifade özgürlüğünü kısıtlayabilir.

Delphi politikasının savunucuları, ayrıca bu yöntemin coğrafi olarak birbirine uzak ve yüzyüze
görüşme için bir araya getirmenin maliyet ve zaman açısından kısıtlar yarattığı bilgi sağlayıcıları
arasında iletişimi sağlama konusundaki avantajlarınıın da altını çizmektedirler (Ziglio, ibid.).

2.5. Araştırma Yöntemleri: Urbis Delphi Politikası
Delphi yönteminin nitelikleri, özellikle yöntemin “Delphi Politikası” versiyonu Avrupa’da kentsel
güvenlik yönetimine ilişkin mevcut durumu analiz ederken ortaya çıkan lojistik ve kavramsal
sorunların anlaşılması için oldukça uygundur. Ayrıca yukarıda (bkz. 2.2) tartışılan kavramsal
okumalara ilişkin harekete geçmek ve anlamak; projenin 3 numaralı iş paketinde öngörüldüğü üere
Avrupa’da yerel düzeyde kentsel güvenlik yönetimine ilişkin derin bir karşılaştırmalı bakış
oluşturmak ve bunu kısa süre içerisinde paylaşabilmek için de Delphi politikası oldukça uygundur.
Etnografik yöntemler güvenliğin belirli sosyal bağlanlarına ilişkin daha derin bir bakış açısı sunsa
da (Nelken, 2007; Young, 2011), pratikte böyle yaklaşımlar Avrupa çapındaki deneyimler arası
farklılıkları yakalayamamaktadır. Belirli bağlamların daha derin anlaşılabilmesi için idiyografik
yaklaşımlar üretilmektedir. Diğer yandan, güvenlik konularında hazırlanmış ikincil analizler ve geniş
ölçekli anketler (mağdurlara yönelik anketler, polis kayıtlarına ilişkin istatistikler, Eurobarometer
anketi gibi) daha heniş bir uygulama alanı sunabilir ama yine de istatistik model ve trendlere dayalı
tanımlamalar dolayısıyla bunlarda da deneyimlerin hetorejenliği gözden kaçmaktadır. Bunlardan
farklı olarak Delphi yöntemi Avrupa’da kentsel güvenlik yönetimine ilişkin deneyimleri
karşılaştırmalı bir derinlikle sunma konusunda daha tatmin edicidir. Açık bir biçimde bu
karşılaştırmalı bakışın kalitesi belirli panelistlerden oluşan örneklemin kalitesine ve farklı
tekrarlarda ve Delphi turlarında panelistlerin yorulmamasına bağlıdır.
2.5.1 Urbis Delphi Politikası İçin Panel ve Panelist Örnekleminin Oluşturulması
Paneller, araştırma projesinin zaman ve maliyet kısıtlarına bağlı derecede özenli olabilirler. 3
numaralı iş paketinde verilen kaynaklar, bu iş paketinin diğer iş paketleriyle ilişkisi ve son olarak
tamamlamak için sunulan zaman planına bağlı olarak panelistler amaca uygun biçimde sosyal
bilim ve politika alanından, özellikle farklı Avrupa ülkelerinde suç önleme konusunda politikalar
geliştirmeye ilişkin uzmanlığı olanlar arasından seçilmiştir. Bu amaçla, yukarıda belirtildiği üzere (
bkz.2) panelistler Avrupa Kriminoloji Topluluğu (ESC) ve Avrupa Birliği Suç Önleme Ağı (EUCPN)
ulusal temsilcileri, Kentsel Güvenlik için Avrupa Forumu ( EFUS) yetkilieri ve yerel temsilcilerinden
seçilmiştir.
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Avrupa çapındaki bu ağlar içerisinde, ESC, EUCPN ve EFUS’tan panelistler ilk önce bu
kuruluşların sekreteryaları ile birincil iletişim kurularak, sonrada bu iletişim kişilerinden diğer kişilere
ulaşılarak kartopu yöntemiyle oluşturulmuştur. Bu nedenle, panellerin hiçbirinin sosyal bilimcilerin
tümünü ya da Avrupa’da suç önleme konusunda uzmanlığa sahip tüm yerel politika uygulayıcı ve
üreticilerini temsil ettiği iddia edilemez. Bununla birlikte, Avrupa’da suç önlemeye ilişkin ortak
argümanları ve bu argümanlara bağlı olarak herhangi önemli bir referansı düzgün biçimde
oluşturabilmek için, örneklem oluşturulurken katılımcıların önemli ve tanınır Avrupa çapında
ağlarda uzman kişilerden seçilmesi amacı odak noktası alınmıştır.
Delphi yönteminin önemli bir avantajı, anket-rapor-anket şeklinde ilerleyen sürekli tekrar turları
vasıtasıyla kavramlara ilişkin katılımcıların ortak teyidine olanak tanımasıdır (bkz 2.5.2., aşağıda).
Bu yolla kavramların ve öngörülen sosyal problemlerin önemine ilişkin uzman katılımcılar arasında
bir konsensusa ulaşılmasının mümkün olup olmadığını gösterir. Farklı uzmanlar ve paneller
arasında konsensus (fikirbirliği) tespit edildiği müddetçe ortak argüman referanslarından
bahsetmek mümkündür ve bu da üçüncü iş paketinin farklı Avrupa ülkelerinde suç önleme
konusundaki uzman sosyal ve politik bilimciler arasında konuya ilişkin ortak kontrol kültürlerinden
hareket edilmesi hedefinin karşılanabildiği anlamına gelmektedir.
2.5.2 Urbis Projesi için Delphi Politikası Tasarımı
Delphi yönteminin tanımlayıcı bir özelliği, panelistler arasında yinelenen grup iletişimidir. Bu ise
panel koordinatörlerinin bir birincil anket tasarlamaları (Q1), bütün panellist cevaplarını bir raporda
toplamaları, bunu tüm panel üyelerine dağıtmaları, bu raprodan yola çıkarak yeni bir anket
tasarlamaları, buna bağlı biçimde ikinici turu başlatmaları ve bu yinelemeleri aynı sırada devam
ettirmeleriyle gerçekleşmektedir. Bu yinelenerek pekiştirilen iletişimin farklı sözel ve kavramsal dile
sahip topluluklar arasında kavramların yorumlanabilmesini anlamak açısından önemi büyüktür.
Çünkü katılımcılar tartışılan terimleri ve sorunları doğrulamaya davet edilir. Bu çerçevede sonraki
yinelemeler açık bir fikir ayrılığının olduğu alanlarda ve fikirlerde konsensusun oluşup
oluşamayacağını doğrulamaya fırsat sağlamaktadır. Bu ise farklı Avrupa dillerindeki çevirilerde,
özellikle kültürlerarası iletişimin birincil dili sayılabilecek İngilizce’ye yapılan çevirilerde çok sık
tartışmaların yaşandığı Avrupa kriminolojisi bağlamında kavramların yanlış yorumlanmasını
önlemek için özellikle önemlidir. Böylece yinelenerek pekiştirilen iletişim, panelistlerin öznel
değerlendirmelerini panelin nesnel görüşlerine dönüştürebilmektedir. Bireysel olarak panelistlerin
öznel değerlerdirmelerinin nesnel hale dönüştürülmesine duyulan güven, panelistlerin gizliliği
korunduğu sürece daha da artacaktır. Katılımcıların birbirinden haberdar oldukları gruba dayalı
yüzyüze ya da online odak grup yöntemlerinin aksine, Delphi politikasında panelistlerin gizliliği,
onları ifade özgürlüklerini sınırlayabilecek baskılardan kurtarır. Bu husus, devlet memurlarının
fikirlerinin alınmaya çalışıldığı ve seçilmiş temsilcilerin kendi inanç ve önceliklerini yansıtmaktan
kaçınabilecekleri durumlarda özellikle önemlidir. Uyuşturucuyla ilişkili sorunların önlenmesi bu
sorunun önemli bir örneğidir çünkü bu vakalarda devlet memurları “uyuşturucuya karşı savaş”
konusunda ümitsizdirler ancak bu politik önceliğe yönelik eleştirileri konusunda sınırlandırılmış
hissetmektedirler.
Urbis projesi kapsamında, aşağıdaki mantıksal çerçeve içerisinde 3 yineleme ya da başka bir
değişle tur yapılması kararlaştırılmıştır:
Birinci Tur: Kavramsallaştırma
Kentsel güvenlik yönetimiyle bağlantılı uzmanlık, sorumluluklar ve sorunlara yönelik katılımcıların
kavramsallaştırmalarını öğrenmek amacıyla ilk turda açık uçlu, analize dayalı yanıtlar talep eden
bir anket (Q1) doldurulması istenmiştir.
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1. ‘Kentsel güvenliğin yönetimi’nin anlamı ne olabilir?
2. Bölgenizde kentsel güvenliğin yönetimi için mevcut sorunlar nelerdir?
3. Gelecek on yılda bölgenizde kentsel güvenliğin yönetimine ilişkin olası sorunlar nelerdir?
4. Kentsel güvenliğin yönetiminden kimler sorumludur (mevcut durum)?
5. Kentsel güvenliğin yönetiminden kimle sorumlu olmaldır?
6. Bu sorunlara yanıt vermek için bu yetkililerin sahip olması mevcut durumda sahip oldukları
uzmanlık ve eğitim nedir?
7. Bu yanıtları verebilmek için hangi uzmanlığa sahip olmalılar?
8. Bu uzmanlık eğitim ve öğretim programlarında en iyi biçimde nasıl geliştirilebilir?
İkinci Tur: Önceliklendirme
Takibinde, Urbis projesinin 2 numaralı ortağından Delphi politikası koordinatörleri, üç panelin her
birinden panelistlerin yanıtlarına dayalı olarak bir rapor oluşturmuşlar ve sonrasında bunu kentsel
güvenlik yönetiminin beraberinde getirdiği uzmanlık, sorumluluklar ve sorunlar hakkında fikirbirliği
ya da fikir ayrılıkları alanlarını tespit edebilmek üzere bir ikinci anket tasarlamak üzere
kullanmışlardır. Sonuç olarak, panelistlere en önemli ve en önemsiz 5 sorunun ve önleyici
yaklaşımın sorulduğu daha biçimli bir anket sunulmuştur. 2. Anket’te (Q2) ayrıca kentsel güvenlik
yönetiminden sorumlu aktörlerin arasındaki fikirbirlikleri ve ayrılıklarına ilişkin ve bu aktörlerin bu
sorumlulukları alabilmek için ne çeşit uzmanlıklara sahip oldukları / olmaları gerektiği hakkında bir
şablon oluşturmak amacıyla Likert ölçeği soruları da kullanılmıştır. Yapılandırılan anket, daha nitel
yanıtlar için açık metin kutuları kullanmayı olanaklı kılan “Qualtrics” adlı (bkz. www.qualtrics.com )
bir online anket programı kullanılarak tasarlanmıştır. Bu program ek olarak penlistlerin yanıtlarına
dayalı olarak oluşturulan nitel ve nicel karma yöntemlerle desteklenmiş ama aynı zamanda
panelistlere de bu yanıtları nitel olarak tanımlama olanağı sunulmuştur.
Üçüncü Tur: Doğrulama
Urbis Projesi Delphi politikasının son turunda da ayrıca 3 numaralı anketi tasarlamak ve ikinci
ankette dayalı olarak çıkarılan fikirbirliği ve fikir ayrılığı alanlarını doğrulamak için Qualtrics
programından yararlanılmıştır. Panelistlere . ankette öncelik verdikleri sorunların ne derece zararlı (
ve sık rastlanır ve çeşitli) olduğu; bu alanlardaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla hangi önleyici
yaklaşımlara (cezai adalet, risk yönetimi, onarıcı adalet ve sosyal adalet) öncelik verdikleri
sorulmuştur.

2.6. Yanıtlar ve Yıpranma (Yorulma)
Tablo 2’de detaylandırıldığı üzere, 26 Avrupa ülkesindeki suçu önlemeye yönelik veriler 1 nolu
ankete yanıt veren kişilerden alındı ve Kuzey, Güney, Merkez ve Doğu Avrupa bölgeleriyle birlikte
Balkanlar ve Baltık devlerlerini de geniş biçimde kapsadı. 3. Iş paketinin araştırmaya yönelik
yoğun amaçlarının başarılması, katılımcıların özellikle birinci tur sonrası EFUS panelinde
yıpranması ve yorulması dolayısıyla belirsizdi. Ayrıca 3 farklı panel boyunca suçun önlenmesi
konusu bağlamında aynı ülkeyi tartışan katılımcılar arası sınırlı oranda eşleşme mevcuttu. Yine de
koordinatörler Urbis projesinin üç panelinin tümünün, iki panel arasında fikir birliği ve ayrılığı tam
olarak karşılaştırabilmek için ve sosyal bilimcilerle ulusal politika üreticileri arasında kentsel
güvenliğe ilişkin ortak noktaları bulmak için gereken katılımcıların ESC ve EUCPN panellerinde
tamamlanabildiği kanaatine vardılar.
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TABLO 2: Tamamlanan Anket Turu, Panel ve Ülke Bazlı olarak Urbis Delphi Politikası
Katılımcıları
Ülke
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kıbrıs
Çek
Cumhuriyet
Danimarka
İrlanda
Estonya
İngiltere ve
Galler
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Hollanda

Kuzey
İrlanda
Malta
Norveç
Portekiz
Romanya
İskoçya
Slovenya
İspanya
İsveç
Türkiye
Toplam

Q1

ESC Paneli
Q2

Q3

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet
Evet
Evet
Evet

Evet
Evet
Evet
Evet

Evet
Evet
Evet
Evet

Evet

Evet

Evet

Evet
(Belçika ile
birlikte)

Evet
(Belçika ile
birlikte)

Evet
(Belçika
ile birlikte)

EUCPN Paneli
Q1
Q2
Q3
Evet
Evet Evet
Evet
Evet Evet
Evet
Evet Evet
Evet
Evet Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Evet
Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet
Evet
Evet

Evet

Evet

Evet
Evet

Evet
Evet
Evet

EFUS Paneli
Q1
Q2
Q3
Evet Evet

Evet Evet Evet

Evet Evet
Evet Evet
Evet

Evet
Evet Evet

Evet
Evet
Evet
Evet

Evet
Evet

Evet
Evet
Evet

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
15

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
15
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Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
15

Evet

Evet

Evet
Evet

Evet

Evet Evet

Evet

15

13

9

11

6

1
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3. Araştırma Bulguları
Ek 1’de her bir panelinin her turunun tam raporu verilmektedir. Burada ise, Urbis projesi Delphi
uygulamasının 3 turunun her birinden kentsel güvenlik yönetimine ilişkin çıkan uzmanlık,
sorumluluk ve sorunlar hakkındaki ana bulgular burada fikirbirliği ve ayrılığına ilişkin önemli
alanlara odaklanarak, özet olarak sunulmaktadır.

3.1. Sorunlar
3.1.1. Delphi 1. Turdan (Q1) Bulgular
3.1.1.1. 1 numaralı ankete sözlü yanıtlarda panelistler kentsel güvenlik yönetimi için sorun olan
noktalarla kentsel güvenlik yönetiminin kendi sorunları arasında bir ayrım gerçekleştirdiler. Bu
ayrımı daha iyi açıklamak için panel koordinatörleri kentsel güvenlik için sorunlar ile kentsel
güvenlik yönetimine yaklaşımlar arasında bir ayrım yaptılar. ESC, EUCPN ve EFUS penellerinin
panelistlerinden alınan yanıtlar neticesinde 25 sorunu ve 15 yaklaşımı tanımlamak mümkün oldu.
Bunlar aşağıdaki şekilde Tablo 3’te özetlenmektedir:
Table 3: Panellerden Elde Edilen Sorunlar ve Anket 1’den Tespit Edilen Yaklaşımlar
Sorunlar

Yaklaşımlar

1. Kaba ve toplum dışı davranışlar
2. Uyuşturucu kaçakçılığı
3. Mülk suçları (hırsızlık, kapkaç, soygun)
4. Cezai zarar (vandalizm, graffiti)
5. Dolandırıcılık
6. Kişilere yönelik şiddet (aile içi şiddet de dahil
olmak üzere)
7. Alkol ve ilaçların yanlış kullanımı
8. Ateşli silahlarla ilgili suçlar
9. Çevresel bozulma (yasadışı atık boşaltma,
kirlilik)
10. Bıçaklı suçlar
11. Suç çeteleri ve organize suçlar
12. İnsan kaçakçılığı
13. Fuhuş ve yasadışı cinsel hizmetler
14. Şirket suçları (yolsuzluk da dahil olmak
üzere)
15. İşyerinde sağlık ve güvenlik
16. Komu yönetiminde yolsuzluk
17. Devlet polisi şiddeti
18. Terör
19. Vergi kaçakçılığı
20. İklim değişikliği ve doğal afetler
21. Kritik durumdaki altyapıların korunması (
su ve gıda güvenliği, ulaşım ve iletişim
sistemleri, enerji kayakları vb…)
22. Göç ve sosyal uyum
23. Kitle gösterileri ve kemer sıkma
önlemlerine bağlı sivil itaatsizlik

1. Cezai hukuku güçlendirmek
2. Toplumsal bölümeyi azaltmak ve
sosyal uyumu teşvik etmek
3. Toplum dışı davranışları bastırmak
4. Hapis ve diğer düzeltici imkanların
daha fazla kullanılması
5. Kapalı devre kamera izleme
sistemlerinin kullanılması
6. Güvenlik ve suça ilişkin
vatandaşların kaygılarını gidermek
7. Suçlardan dolayı mağduriyet
oluşmasını önlemek
8. Hanehalkı geliri, eğitime erişim,
istihdam, sağlık ve barınmaya ilişkin
sosyal eşitsizlikleri azaltmak
9. Saldırdan ve toplum dışı
davranışların oluşmasını önlemek
10. Cezalandırıdı hüküm uygulamaları
11. Vatandaşların kendi güvenliklerine
ilişkin sorumluluk almalarını teşvik
etmek ve onları bu sorumluluğu
karşılayacak kapasite ve kaynaklarla
donatmak
12. Suçun failleri ve mağdurları ile
birlikte onarısı adalet girişimleri
13. Sosyal çeşitliliği teşvik ve azınlık
gruplarının haklarını korumak
14. Güvenlik stratejilerinin ve tetkiklerin
demokratik olarak sağlanmasını
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24. Sosyal dışlanma ve genç işsizliği
25. Yönetme kapasitesinin bozulması

arttırma
15. İş yerinde daha fazla sağlık ve
güvenliğin teşviki

3.1.1.2. Araştırma sorunun incelenmesi aşamasında beklendiği üzere ( bkz. 2.2, yukarıda), bazı
panelistler, özellikle Kuzey Avrupa, İngiltere ve İrlanda’dan katılanlar, kentsel güvenlik kavramının
özensiz kullanımının altını çizdiler; “toplum güvenliği”, “iç güvenlik” ve “kamu güvenliği” gibi
alternatif kavramlar önerdiler. Bununla birlikte, bu alternatif kavramlar daha dar bir kavram olan
“suç önleme” kavramını suç önlemeyi toplumsal ve ekonomik bir problem olduğu kadar cezai
adalet ve risk yönetimiyle ilgili tanımlayan kavramlarla tanımlama çabasını içermektedir. Bu durum
“ sosyal bölünmeyi azaltma ve sosyal uyumu teşvik etme” ya da “ eğitime, istihdama, sağlık
hizmetlerine ve barınmaya erişimde toplumsal eşitsizlikleri düşürme” gibi yaklaşımlara yapılan
referanslarda belirtilmektedir.
3.1.1.3. Bu amaçla, panelistlerin bazıları mülk hırsızlığı gibi semptomal sorunlara odaklanırken
bazıları da sosyal dışlanma ve genç işsizliği ya da yönetme kapasitesinin bozulması gibi kaynak
sorunlara odaklanmıştır.
3.1.1.4. 1. Ankete verilen yanıtlar, büyük oranda tarımsal olan Norveç ve İrlanda gibi ülkelerde
kentsel güvenlik yönetimi kavramının uygunluğunu sorgular nitelikteydi. Çünkü bu bölgeler hem
suçu önlemeye hem de güvenliğin daha geniş tanımına yönelik daha çok kırsal bağlama
odaklanan öncelikler içeren yaklaşımlara mevcuttur. Örneğin, bu bölge insanları için sel
basamasıyla, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla, kritik alt yapı olanaklarıyla ya da besin zinciriyle ilgili
öncelikler görülebilir.
Bu belirtilen sorunlar güvenlik kavramının ne kadar geniş, esnek ve kapsamlı olduğunu
göstermektedir. Bu durum, güvenlik kavramının İrlanda ve Norveç örneklerinde görüldüğü üzere
kırsal alanlar gibi geniş bağlamlarda ve İngiltere, Kuzey İtalya ve Almanya’nın Ruhr bölgesi gibi
kentsel alanlarda mevcut sorunları kapsar şekilde daha iyi kullanılabildiği sürece aslında olumlu bir
durum olarak sayılabilir.
Buna rağmen, Avrupa çapında bir diyalogta suçun semptomal ve kaynak sorunlarına ve uygun
önleyici yaklaşımlara ilişkin ortak referans noktaları oluşturma konusu sorunludur. Bu nedenle,
Urbis Delphi uygulamasının ikinci turu panelistlerden kendi deneyimleri ekseninde en önemli
gördükleri sorun ve yaklaşımları önceliklendirmesini istemiştir. Sonuç olarak bu uygulama mevcut
ortak referans noktalarının varlığını ve böylece suçun önlenmesi ve güvensizliğe ilişkin diğer
sorunlarda Avrupa çapında diyalog için uygun çerçeveyi açıklığa kavuşturabilir.
3.1.2. Delphi’nin İkinci Turundan (Q2) Bulgular
3.1.2.1. Birinci ve ikinci ankette verilen cevaplarda kentsel güvenliğe odaklanma üzerine gelen
eleştiriler dikkate alınarak Avrupa’da suç ve güvenliğin bağlamla ilişkili olup olmadığı ve bu
bağlamlarda asıl sorunlar ve yaklaşımlarla ilgili herhangi bir fikirbirliğine ulaşılıp ulaşılamayacağı
doğrulanmak istenmiştir. Eğer bu konuda bir bilgi elde edilemezse, Urbis projesinin temel
varsayımlarından biri, “bilgi değişimi ve yüksek öğrenim için bir eğitim programı için ortak referans
noktalarına ulaşılabilmesi” hedefi tehlikeye düşecektir. Bu yüzden panelistlere birinci ankette
tanımlanan 25 sorun listesinden en önemli ve en önemsiz gördükleri 5’er konuyu ve 15
yaklaşımdan 5 en önemli en önemsiz yaklaşımı sıralamaları istenmiştir. Tablo 4 ve 5 bu önceliklere
ilişkin EUCPN ve ESC panellerinin ortak yargılarını özetlemektedir. Yukarıda da tartışıldığı üzere,
EFUS paneli katılımcılarının yorulma düzeyi bu panelin katılımcılarıyla karşılaştırmalı analiz
URBIS_D3.2_V1.0_30042013_P2_GH/AE

15

URBIS - 518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
KENTSEL GÜVENLİK YÖNETİMİ ALANINDA
ORTAYA ÇIKAN İHTİYAÇLAR, MEVCUT PROFİLLER
VE EĞİTİM KURSLARI HAKKINDA ÜLKE RAPORLARI

yapabilme ihtimalini azaltmıştır ve aşağıdaki tartışma raporları daha çok ESC ve EUCPN
panellerinin yanıtlarına ilişkin karşılaştırmalı bulguları sunmaktadır.

Tablo 4: Urbis Projesi Delphi Politkasında Panel Tarafından Anket 2’de (Q2)
önceliklendirilen sorunlar
Q2 (Anket 2)

ESC

EUCPN

Yüksek düzeyde
konsensus
(fikirbirliği)
>75-100%

•

Bireylere yönelik şiddet
(Aile içi şiddet de dahil
olmak üzere)

Orta seviyede
konsensus
(fikirbirliği)
>50 – <75%

•

Toplumsal dışlanma ve
genç işsizliği
Toplum dışı davranışlar
ve kaba hareketler
Mülk suçları

•
•

•
•
•
•

Düşük düzeyde
konsensus
>25 – <50%

•
•
•

Alkol ve ilaçların kötüye
kullanımı
Göç ve sosyal uyum
Suç çeteleri ve örgütlü
suçlar

•
•
•

Bireylere yönelik şiddet
(Aile içi şiddet de dahil
olmak üzere)
Toplumsal dışlanma ve
genç işsizliği
Kaba ve toplum dışı
davranışlar
Mülk suçları

Alkol ve ilaçların
kötüye kullanımı
Göç ve sosyal uyum
Suç çeteleri ve örgütlü
suçlar

3.1.2.2. Tablo 4, 3 numaralı iş paketinin ana bir bulgusunu ortaya koymaktadır ve bu da ortak
olarak fikirbirliğine varılan sorunlar konusunda ESC ve EUCPN panelleri arasında yüksek düzeyde
uyum olduğudur. ESC paneli katılımcılarının yaklaşık ¾’ünden fazlası, bireylere yönelik şiddeti (
aile içi şiddet de dahil olmak üzere) kentsel güvenlik için en önemli 5 sorunda en öncelikli sorun
olarak belirtmiştir ve EUCPN panelinin de yarısından fazlasının ayrı soruna öncelik verdiği
görülmektedir. Her iki panel katılımcılarının yarısından fazlası toplumsal dışlanma ve genç
işsizliğini de kaba ve toplum dışı davranışlarla birlikte öncelikli sorunlar arasında saymaktadır.
Yine panel katılımcılarının yarısından fazlası alkol ve ilaçların kötü amaçlarla kullanımı, göç ve
sosyal uyum, suç çeteleri ve örgütlü suçlara öncelikler arasında yer vermiştir. Bu yedi sorunun bir
arada düşünülmesi, Avrupa çapında kentsel güvenlik için bir diyalog gündemi oluşturma ve yüksek
öğretim programları müfredatlarıyla desteklenen bir uzmanlık oluşturmada hangi parametlerin esas
alınacağını belirlemede yardımcı olacaktır (bkz. 3.3., aşağıda).
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3.1.2.3. Bu yedi öncelik, panelistler arasında mevcut öncelikli sorunların üzerinde fikirbirliğine
varılmasıyla ortaya çıkmıştır. Delphi politikasının bir başka güçlü yönü, öngörüde bulunma
konusunda sağladığı destektir. Bu çerçevede ESC ve EUCPN panelleri ayrıca önümüzdeki on
yılda, borç krizi yaşayan ve kamu harcamalarını düşürme baskısıyla karşılaşan Avrupa ülkelerinin
güvenlik ve suç konusunda problemlerini arttırarak etkilemesi muhtemel bir sorun olarak “yönetim
kapasitesinin bozulmasını” (kamu harcamalarındaki kısıtlamalar nedeniyle) tespit etmiştir. EUCPN
paneli ayrıca kentsel nüfustaki artışın yine önümüzdeki on yılda önemi artan bir sorun olduğu
tespitinde bulunmuş, barınma, sağlık hizmetleri ve eğitime ulaşma konularında sorunları
tetikleyeceği, sonuç olarak da sosyal uyum ve sivil itaatsizlik gibi sorunları doğuracağını tespit
etmiştir. Katılımcılardan bazıları Avrupa Birliği’ne yönelik göçlere karşı artan populist ve siyasi
tepkilere dikkat çekmiştir. ESC paneli ayrıca kentsel nüfus artışını ileri dönem için bir sorun olarak
tespit etmiş ancak panelistler açıkça bu sorunu şehirlerin kritik altyapılarını ( su ve gıda güvenliği,
ulaşım ve iletişim sistemleri, enerji kaynakları gibi) koruma başlığının bir altbaşlığı olarak
bağdaştırmıştırlar.
Table 5: Urbis Projesi Delphi Politikası ESC ve EUCPN Panelleri Tarafından İkinci
Ankette (Q2) Önceliklendirilen Yaklaşımlar
Q2

ESC

EUCPN

Yüksek oranda
konsensus
(fikirbirliği)
>75-100%

• Toplumsal bölünmeyi
azaltma ve sosyal uyumu
teşvik etme
• Hane başına düşen gelir,
eğitime erişme, sağlık
hizmetleri ve barınma
konularında sosyal
eşitsizlikleri azaltma

• Toplumsal bölünmeyi
azaltma ve sosyal uyumu
teşvik etme
• Suç işleme olanaklarını
düşürme

Orta Seviyede
Konsensus
(fikirbirliği)
>50 – <75%

• Güvenlik ve suça maruz
kalma konusundaki korkuları
konusunda vatandaşlara
güven verme
• Saldırgan ve kaba
davranışların oluşumunu
önleme

• Vatandaşlardan kendi
güvenliklerine sahip
çıkmalarını ve onlara
isteme ve bu sorumluluğu
alacak donanım ve
kaynakları kazandırma
• Cezai saldırıların mağdurları
ve uygulayıcılarını dikkate
alan onarıcı müdahaleler
• Hane başına düşen gelir,
eğitime erişme, sağlık
hizmetleri ve barınma
konularında sosyal
eşitsizlikleri azaltma
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Düşük düzeyde
konsensus
(fikirbirliği) >25
– <50%

• Demokratik biçimde tahkik ve
güvenlik stratejilerinin
gözetimini sağlamak
• Suçtan mağdur olma
olasılığını düşürmek
• Cezai saldırıların mağdurları
ve uygulayıcılarını dikkate
alan onarıcı müdahaleler
• Vatandaşlardan kendi
güvenliklerine sahip
çıkmalarını ve onlara isteme
ve bu sorumluluğu alacak
donanım ve kaynakları
kazandırma

• Saldırgan ve kaba
davranışların oluşumunu
önleme
• Video kamera takip
sistemlerini kullanma
• Vatandaşlardan kendi
güvenliklerine sahip
çıkmalarını ve onlara
isteme ve bu sorumluluğu
alacak donanım ve
kaynakları kazandırma
• Cezai hukuku uygulama

3.1.2.4. İkinci ankette (Q2) yer alan sorunlara yönelik yaklaşımların kendi içlerinde sıralaması,
paneller arasında fikirbirliği ve ayrılıklarına ilşkin bazı ilginç noktaları ortaya çıkardı (bkz. Tablo 5).
Sosyal uyumu teşvik etme ve toplumsal bölünmeyi azaltma ihtiyacına ilişkin iki panel arasında
yüksek düzeyde fikirbirliği mevcut olduğu görülmüştür. Buna rağmen ardından gelen oturumlarda
ESC paneli sosyal eşitsizlikleri azaltmaya yönelik daha yoğun bir vurguda bulunurken EUCPN
paneli güncel suç biliminde, kamu politikalarında suçu önlemeye yönelik “tasarrufi” ve “duruma
bağlı” yaklaşımlar arasında önemli bir tartışma gündemini oluşturan “suçlardan dolayı mağduriyeti
azaltma” konusuna daha büyük bir öncelik vermiştir (Clarke, 2004). Bir diğer önemli bulgu, video
kamera izleme sistemlerinin ve cezai hukukun uygulanmasının EUCPN panelinde
önceliklendirilmesi ve bu yaklaşımların ESC panelindeki öncelikler arasında yer almamasının
akademik kriminolojinin izleme ve uygulama sistemlerinin yararları konusunda pek de umutlu
olmadığını yansıtmasıdır. EUCPN paneli ayrıca vatandaşların kendi güvenliklerinden sorumlu
olmaları ve saldırıya maruz kalanlar ile faillere ilişkin onarıcı müdahale konusunda büyük bir
fikirbirliğine ulaşmıştır (Edwards, Hughes ve Lord, 2013: 11-12). ESC panelistlerinin dörtte birinden
fazlası, sorunlara yönelik ideolojik ve kurumların çıkarlarına uyan yaklaşımlardansa hesap verebilir,
kanıta dayalı yaklaşımlar oluşturmak için “ demokratik tahkiki güçlendirme ve güvenlik stratejilerinin
denetimii”ni öncelikler arasında yer vermiştir.
3.1.3 Delphi’nin Üçüncü Turundan Bulgular (Q3)
3.1.3.1. Q2’de tanımlanan öncelikleri daha fazla detaylandırmak amacıyla, Q3’te bu yaklaşımlar
Avrupa’da hem akademik hem de politika odaklı kriminolojinin aşina olduğu ve suç ile güvenliğe
ilişkin kamu söyleminde kendine sıkça yer bulan 4 ana başlıkta toplanmıştır: cezai adalet, onarıcı
adalet, sosyal adalet ve risk yönetimi. Bununla birlikte bu söylemle ilgili önemli bir sorun, suçu
önleme konusunda bu yaklaşımlardan birinin veya birkaçının uygulanabilirliğini fazla
genelleştirmesi (örneğin,Clarke, 2004; EFUS, 2012) ya da anlatılarda bir yaklaşımın (örneğin,
sosyal adaletin) bir diğerine göre (örneğin cezai adalet ya da risk yönetimiyle) üstün olduğu
algısını yaratabilmesidir (örneğin, Garland, 2001; Wacquant, 2009).
3.1.3.2. Sonuç olarak Q3’te panelistlerden bu yaklaşımları Q2’de önceliklendirilen belirli sorunlarla
ilişkileri ekseninde önceliklendirmeleri istenmiştir. Bu karar, ayrıca yoğun politika yanıtları için
kurumları çıkış noktası alan (örneğin, polis, hapishane veya mahkemeler gibi) daha fazla bilinen
gerekçelendirme yöntemlerindense bu kurumsal yanıtlardaki somut sorunlara ağırlık veren daha
“sorun odaklı” bir yaklaşıma yönelik çağrıyı yansıtmaktadır (bkz. Goldstein, 1990). Buna istinaden
Q3, sosyal bilimlerle politika üreticiler arasındaki diyaloğu kurumların nasıl etkilediğindense, suç
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ve güvenliğe ilişkin kamu söyleminin yeniden şekillenme sürecinin nasıl olduğunu tespit etmek için
kullanılmıştır. Daha açık belirtmek gerekirse, sorunların önceliği ve önlemeye ilişkin en uygun
yaklaşımlara ilişkin bir fikirbirliğine ulaşmanın mümkün olup olmadığı üzerinde durmuştur.
3.1.3.3. Q3’te panelistlerden Q2’de öncelik verdikleri sorunlarla ne sıklıkla ve hangi şekillerde
karşılaştıklarını açıklamaları istenmiştir. Bu uygulamada suçun “ciddiyeti” kavramını zararlı etkileri,
algılanan çeşitleri ve sıklıkları açısından ele alan ve çok yakın zamanda yapılan bir çalışmadan
yola çıkılmıştır (Greenfield and Paoli, 2012). Panelistlerden mevcut öncelikler içerisinde
tanımladıkları her bir sorun üzerinde önümüzdeki on yıl içerisinde yeni oluşmakta olan sorunlar
olarak öngördükleri yeni sorunlarla birlikte düşünmeleri ve 7 dereceli Likert ölçeğinde ( çok sık, sık,
orta derecede sık, belirsiz, orta derecede etkisiz, etkisiz, çok etkisiz ) sıralamaları istenmiştir. Bu
sorunların sıklığı açısından panelistler arasında fikirbirliği iki farklı ölçeğin kullanılmasıyla
sıralanmıştır: ortalama panel yanıtları ve panelin fikirbirliği düzeyi. Temel bulgular Şekil 1 ve Şekil
2’de görsel olarak sunulmuştur (bkz. Ek 2). “Radar Diyagram’ın Merkezi, daha sık karşılaşıldığını
düşündüğü belirli bir sorunu göstermektedir ve bu alandaki daha geniş bir vurgu (marker) sorunun
sıklığı konusunda panelistler arasında daha yoğun bir fikirbirliği olduğunu göstermektedir.
3.1.3.4. Bu ölçümler ve görselleştirme, ESC ve EUCPN panellerinin hem içerisinde hem de
birbirleri arasında kentsel güvenlik için sorunların önceliklendirilmesiyle ilgili bazı ilginç yargı
modellerini ortaya çıkardı.En çarpıcısı, her iki panelde de tüm yargı modelleri arasındaki benzerlikti
ki bu akademik suç bilimcilerle politika üreticiler arasında bir fikirbirliğine ulaşılabileceğini
gösteriyordu. Her iki panel de bireye karşı şiddeti, mülk suçlarını, sosyal dışlanma ve genç
işsizliğini politika önceliği olarak öne çıkarmaktaydı. Biz, bu üç yinelemeli tur sorunucnda ortaya
çıkan paneller arası fikirbirliğine ilişkin modelin Avrupa örneğinde akademisyenler ve politika
üreticiler arasında suçu önlemeye ilişkin sorunlar ve bunların sosyal ve ekonomi politikası
konularında bazı ortak referans noktalarının olabileceği yönünde güçlü bir kanıt olduğunu
düşünüyoruz.
3.1.3.5. Bu görseller aynı zamanda bu sorunlara cezai adalet, risk yönetimi, onarıcı adalet ve
toplumsal adalet politikaları yaklaşımları konusunda paneller arası fikirbirliği ve uyuşmazlıkları
karşılaştırmak ve göstermek için de kullanıldılar (Bkz. Ek 2). Yer darlığı, ESC ve EUCPN
panelistleri arasında yargılara ilişkin benzerlik ve farklılıkların hepsine yer verilmesini
engellemektedir. Bu nedenle tartışma en fazla göze çarpan noktalarla sınırlandırılmıştır ancak nihai
olarak bu bilgi bile bize Avrupa çapında bir diyalog olanaklarına ilişkin fikir sağlamaktadır.
3.1.3.6. 3. ve 4. şekiller ESC ve EUCPN panellerinde önceliklendirilen sorunlara uygun bir yanıt
olarak cezai adalete ilişkin yargı modellerini göstermektedir. Yine aynı biçimde her iki panelin de
sorunlara yönelik cezai adalet konusunda en fazla öne çıkardıkları noktalar bireylere yönelik şiddet,
mülk suçları ve örgütlü suçlar olmuştur ancak sosyal dışlanma bu sefer yer almamıştır. Her iki
panel arasındaki önemli bir farklılık, bu yanıtlarda EUCPN panelistleri arasında ESC panelistlerine
göre çok daha kuvvetli bir fikirbirliğinin bulunmasıdır ve bu tartışmalı biçimde bu sorunlarla
özdeşleşen zararları azaltma konusunda cazai adaletin etkililiğine dair akademik suç bilimindeki
karamsar bakışı yansıtmaktadır. Dikkat çeken diğer iki farklılık, toplum dışı ve kaba davranışlarla
alkol ve ilaçların kötüye kullanımı konusunda görünmektedir. EUCPN panelistleri bu yaklaşımları
destekler bakış açısına sahipken ESC daha kararsız görünmektedir. Yine bu yargı modellerini
akademik kriminoloji uzmanları ile Avrupa’daki politika üreticiler arasında bir yapıcı diyalog için
ortak referans noktaları olarak almamız mümkün olabilir.
3.1.3.7. 5. ve 6. şekiller bu sorunlara uygun risk yönetimi yanıtlarını, özellikle oluşmasını önlemek
için duruma yönelik önlemleri görsel olarak sunmaktadır. Burada iki panel arasında ilginç farklılıklar
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gözlemlenmektedir. ESC panelistleri özellikle mülk suçlarına ilişkin bu yaklaşımı kullanma
konusunda olumlu bir fikirbirliğine sahipken EUCPN’deki panelistlerde aynı uyum tespit
edilememiştir. Diğer yandan bu yaklaşımın göç ve sosyal uyum gibi konulara uygulanabilirliği
konusunda iki panelde de yüksek derecede fikirbirliği vardır (ESC panelinde daha fazla
fikirbirliğinin olduğu toplum dışı davranışlar konusu hariç).
3.1.3.8. 7’den 10’a kadar olan şekiller, 2. Ankette önceliklendirilen sorunlara yönelik sosyal adalet
ve onarıcı yaklaşımların uygunluğuna ilişkin yargı modellerini göstermektedir. Organize suçlar ve
yönetme kapasitesi dışında tüm sorunlarda sosyal adalet yaklaşımlarına (özellikle suçu ve
güvensizliği azaltmak için sosyal eşitsizlikleri azaltma fikrine) odaklanmaları, EUCPN panelistlerinin
cezai adalet yaklaşımlarına alternatifler sunma isteğinin bir kanıtı olarak görülebilir.
Bu yargılar ayrıca ESC panelistleri tarafından da paylaşılmıştır ve bu durum da akademik
kriminolojistlerle politika üreticiler arasında sosyal eşitsizliğin organize suçlara karşı yanıtlar
üretmede pek de alakalı olmadığına dair güçlü bir fikirbirliğini göstermektedir. Buna rağmen
organize suçlara ilişkin iki panel arasında göz çarpan bir fikir ayrılığı onarıcı adalet yaklaşımlarının
uygunluğu konusundadır. ESC panelistleri bu konuda kararsızken EUCPN panelistleri güçlü bir
şekilde desteklemektedirler.

3.2. Sorumlu Aktörler
3.2.1. Delphi 1. Turdan (Q1) Elde Edilen Bulgular
3.2.1.1 Delphi politikasının birinci turunu takiben 3 paneldeki tüm katılımcılar yerel yönetimler ve
merkezi hükümet arasında ikili bir sorumluluk üstlendiler.
3.2.1.2 ECS panelinde gelen önerilerden birine kulak verilerek yerel yönetime ve kamu polisine
özel vurgu yapmak polisin güvenlik konusundaki tekelini resmi olarak kaldıran bir uygun iş bölümü
olarak görünmektedir. Çünkü bu yaklaşım, örneklem olarak alınan tahkikatlarda en fazla
gözlemlenen suç kontrolüne ilişkin muhalif bir yaklaşım olarak kamu güvenliğine ve refahına ilişkin
yerel stratejileri tamamlamaktadır.
3.2.1.3 Duyulan yüksek düzeyde güven ve iç sorunlara yanıt vermek için merkezi otoritenin
konumu göz önüne alındığında, bazı tahkikatlar için bu çerçevede polisin görevi öncelikli
kalmalıdır.
3.2.1.4 Ancak, polisin güçlü rolüne ihtiyaç duyulan bu tahkikatlarda bile farklı alanlardan sayısız
devlete bağlı ve devlet dışı aktörler ve birimler kentsel güvenlik yönetimine dahil olabilmektedirler.
3.2.1.5 Bu yüzden paneller arasında devlet dışı gelişmelerin de devlet tarafından düzenlenmesi ve
kurala bağlanması konusunda değil ama yerel ayağının yerel düzeydeki otoriteler tarasında devlet
düzeyinde düzenlenmesi konusunda bir fikirbirliği mevcuttur.
3.2.1.6 Polis, belediye başkanı ve/veya diğer sorumlu birimler başta olmak üzere, devlet
düzeyindeki birimlerin vatandaşlara hizmet sundukları ilgili alanlarda, doğrudan hesap verebilir
olduğu konularda sorumluluğun öncelikle yerel düzeyde (belediyeler, şehirler) konumlandırılması
konusunda daha güçlü bir destek mevcuttur.
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3.2.2. Delphi’nin İkinci Turundan ( Q2) Bulgular
3.2.2.1 Panelistlerden stratejik ve operasyonel sorumluluk konusundaki cümlelerle ilgili fikirbirliği
düzeylerini belirtmeleri istenen 2. turda kimin sorumlu olduğu ve kimin sorumlu olması gerektiği
arasındaki ayrım iyice belirginleşti. ESC panelinde tartışılan güvenlik sorunlarının belirli çeşitlerini
stratejik yönetim sorumluluğu ile ve oluştukları sosyal ortamla eşleştirme eğilimi yüksek düzeyde
mevcuttu. Ayrıca kentsel güvenlik yönetimini yerel ölçekle ve belirli kapsamlarla sınırlandırma
konusunda da panelde bir fikirbirliği mevcuttu
3.2.2.2 ESC panelistleri, yerelde yaşayan halkın algılarını yansıtan kentsel sorunların
önceliklendirilmesini sağlamak için seçilmiş görevlilere / memurlara stratejik yönetim konusunda
sorumluluk vermeye ilişkin açık bir destek gösterdiler. Buna parallel olarak panelistler ulusal
düzeydeki politika üreticilere ve tüm şehirlerde ve bölgelerde geçerli olaracak güvenlik yönetimine
ilişkin standart yaklaşımlara karşıydılar.
3.2.2.3 Tüm ESC panelistleri çok birimli bir ortaklığın kentsel güvenlik yönetimi için en uygun yol
olduğu konusunda fikirbirliğine sahiptiler. Bununla birlikte yerel ve ulusal otoritelerin sorumluluğu
paylaşması fikrine sıcak bakarlarken kentsel güvenlik konusundaki otoritelerin anlaşmazlığa
düşmeleri halinde hakemlik yapabilecek hiyerarşik bir üst otoritenin olması fikrinde düşük düzeyde
bir fikirbirliği sağlanabilmiştir.
3.2.2.4 ESC panelinin %80’I, seçilmiş yerel otoritelerin sorumlu olmaları gerektiğini düşünürlerken
üçte biri kentsel güvenlik için polisin, %40’ı ise seçilmiş olan belediye başkanının birincil birim
olmasını düşünmektedir. Son olarak panel katılımcılarının %80’i operasyonel liderliklerini
sürdürebilmek için kentsel güvenlik yöneticilerine hem devlet hem de devlet dışı düzeyde
müzakere ve uygulatma resmi gücü verilmesi gerektiği fikrine katılırken, hangi birim ve aktörlerin
son karar gücüne sahip olması ve operasyonel bağımsızlığa sahip olması gerektiği konusunda
belirsizlik oluşmuştur.
3.2.2.5 EUCPN panelinde hem yerel düzeyde seçilmiş yetkililere hem de yerel memurlara
sorumluluk verilmesi konusunda yüksek düzeyde fikirbirliği mevcuttur. Ek olarak, stratejik
planlamalar yapılırken iş dünyası, sivil toplum kuruluşları gibi sektörlerden gönüllülük alanlarından
da önemli düzeyde katılım sağlanması fikri de yüksek oranda desteklenmektedir.
3.2.2.6 Operasyonel sorumluluk açısından bakıldığında EUCPN panelinde güvenlik yönetimi
konusunda hangi aktörlere bu sorumluluğun verilmesi gerektiğine dair yüksek bir fikirbirliği
mevcuttur ve bunlar yerel otoriteler ile merkezi otoritelerdir.
3.2.2.7 EUCPN paneli eğer operasyonel sorumluluk birçok paydaşla anlaşmalar, sözleşmeler ve
ortaklıklar yoluyla gerçekleşirse, karar verme gücünün açıkça dağıtılmasını sağlamak için bunların
resmi olarak saydam ve yaptırım gücüne sahip olması gerektiğini belirtmiştir.
3.2.2.8 Atanan memurların kentsel güvenlik yönetimini pratikte hayata geçirebilmeleri gerektiği
konusunda EUCPN panelinde üst seviyede bir fikirbirliği mevcuttur. Buna rağmen panelin %80’i
ketnsel güvenlik yöneticilerine operasyonel liderlik sağlayacak resmi bir gücün verilmesi fikrine orta
düzeyde katılmışlardır. EUCPN paneline göre seçilmiş bir belediye reisi (ya da eşdeğer
pozisyondaki başka birisi) kentsel güvenlik yönetiminden sorumlu olmalıdır ancak bu rolü
gerçekleştirmek için gerekli olan eğitimi de almalıdır.
3.2.2.9 EFUS panelinde farklı düzeylerde birçok farklı devlete ait ve devlet dışı aktörün dahil
olabileceği şekilde stratejik sorumluluğun atanmış memurlara verilmesi gerektiği konusunda
yüksek düzeyde bir fikirbirliği mevcuttur. Bununla birlikte, devlet görevlililerinin stratejik sorumluluğa
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sahip olmaları düşünülürken bu işi üstlenmeleri halinde yerel düzeyde konumlandırılmaları
gerekmektedir.
3.2.2.10 EFUS panelinde ayrıca polisin operasyonel sorumluluğa sahip birincil birim olması
gerektiği ve atanmış memurların kentsel güvenlik yönetiminin uygulamaya konması konusunda güç
sahibi olmaları gerektiğine dair yüksek düzeyde bir fikirbirliği mevcuttur. Bu kapsamda çok birimli
bir ortaklık, kentsel güvenlik yönetimini gerçek hayata geçirmek için en uygun yaklaşımdır ama
yukarıda belirtildiği gibi eğer operasyonel sorumluluk işbirlikleri yoluyla gerçekleştiriliyorsa bu resmi
olarak yaptırım gücüne sahip ve şeffaf anlaşmalar, sözleşmeler ve ortaklıklarla sağlanmalıdır.
3.2.2.11 Son olarak, EFUS paneli ayrıca yerel düzeyde kentsel güvenlik yöneticisinin devlete bağlı
ve devlet dışı birimlerin emirlerini takip etmesi için resmi biçimde müzakere ve uygulatma gücüne
sahip olacak şekilde donatılması gerektiğini düşünmektedir.
3.2.3. Delphi’nin Üçüncü Panelinden (Q3) Bulgular
3.2.3.1 EFUS panelinde katılımcıların yeterli ilgiyi göstermemeleri ve az katılım göstermeleri
nedeniyle Delphi’nin üçüncü turuna ilişkin analiz, ESC ve EUCPN panellerine odaklanmıştır.
3.2.3.2 Q3, panelistlerden Q2’da tanımlanan sorunlar için hangi aktör ve birimlerin stratejik ve
operasyonel sorumluluklara sahip olmaları gerektiğini tanımlamalarını istemiştir. Ancak, el olarak
daha üst sorun düzeylerinde stratejik yönetimin olasılığı ve istenirliğine de değinmiştir.
3.2.3.3 Stratejik yönetim açısından tüm dokuz problem için de seçim gücüyle gelen politikacıların
sorumluluk sahibi olması gerektikleri konusunda ESC panelinde yüksek düzeyde bir fikirbirliği
mevcuttur. Bilimsel yeteliliğe sahip danışmanların stratejik sorumluluğa sahip olup olmaması
konusu daha az açıkken, atanmış resmi görevliler konusunda ise az bir mutabakat ya da belirsizlik
vardır.
3.2.3.4 Ancak tam tersi biçimde EUCPN panelinde hem politikacıların, hem atanan resmi
görevlilerin hem de bilimsel yeterliliğe sahip olanları stratejik yönetim için ne derece sorumluluk
sahibi olmaları gerektiği konusu çok da açık değildir ve panelistler arasında ortalama bir fikirbirliği
mevcuttur.
3.2.3.5 Polis hizmetleri, cezai adalet ve refahı sağlayıcı birimlerin sorumlulukları paylaşması
gerektiği fikri çerçevesinde operasyonel yönetim açısından bakıldığında, kentsel güvenlik
yöneticilerinin operasyonel sorumluluk sahibi olması gerektiği konusunda ve buna bağlı olarak
bireylere yönelik şiddet, sosyal dışlanma ve genç işsizliği, toplum dışı davranışlar, göç ve sosyal
uyumun azalmasına ilişkin son karar gücüne sahip olması konusunda ESC panelinde yüksek
düzeyde fikirbirliği mevcuttur (ancak sonraki üç probleme ilişkin refahı sağlayıcı birimlerin son karar
gücüne sahip olması konusunda orta seviyede bir fikirbirliği mevcuttur).
3.2.3.6 ESC panelistleri arasında kentsel güvenlik yöneticilerinin mülk suçları (bu konuda polisin de
sorumlu olması konusunda orta düzeyde fikirbirliği mevcuttur), yönetim kapasitesinin bozulması,
kritik altyapıların korunması ve kentsel nüfusun genişlemesi konularında son karar gücüne sahip
olmaları gerektiği konusunda orta derecede fikirbirliği tespit edilmiştir. Alkol ve ilaçların kötüye
kullanımı konusunda toplum huzurundan sorumlu birimlerin karar verme gücüne sahip olması
gerektiğine ilişkin yüksek düzeyde fikirbirliği vardır.
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3.2.3.7 ESC panelinde polisin rolü daha belirsizdir. Panel, polisin suç çeteleri ve örgütlü suçlarla
mülk suçları konusunda karar verme gücüne sahip olması gerektiği konusunda ortalama bir
fikirbirliği sergilerken sosal dışlanma, genç işsiziliği, göç ve sosyal uyumda azalma gibi konularda
polisin karar verme gücüne sahip olmaması gerektiği yüksek bir konsensusla savunulmaktadır.
Ayrıca polisin toplum dışı davranışlar konusundaki rolüne ilişkin de “karşı olma” açısından orta
düzeyde fikirbirliği mevcuttur. Tanımlanan diğer problemlar açısından bakıldığında ise polisin rolü
tamamen belirsizdir.
3.2.3.8 ESC panelindeki belirsizliğin yanında EUCPN panelinde operasyonel yönetim konusunda
kesin yargılar mevcuttur ve bu iki panel arasındaki önemli bir farklılıktır. Bu kapsamda polisin
sorumluluk ve son karar gücüne sahip olması gerektiği konusudna EUCPN panelinde yüksek
düzeyde mutabakat mevcuttur. Polis bu panelde en fazla desteği almıştır ve polisin bireylere karşı
şiddet, mülk suçları, suç çeteleri, örgütlü suçlar, alkol ve ilaçların kötüye kullanımı, göç ve sosyal
uyumun azalması ve kentsel nüfusun artması konularında operasyonel sorumluluğa sahip olması
gerektiği konusunda büyük bir fikirbirliği mevcuttur.
3.2.3.9 EUCPN panelnde operasyonel sorumluluklar konusunda daha az mutabakat ve daha fazla
belirsizlik vardır. Sadece kentsel güvenlik yöneticilerinin mülk suçları konusunda sorumluluk sahibi
olmaları konusunda az çok bir mutabakat vardır ama burada bile fikirbirliği düzeyi polisin
sorumluluklarına ilişkin fikirbirliği düzeyinden düşüktür.
3.2.3.10 Toplum huzurundan sorumlu birimlerin sorumluluğu konusunda EUCPN panelinde yüksek
düzeyde bir belirsizlik söz konusudur.
3.2.3.11 Belirlenen sorunlar için polisin ve cezai adalet birimlerinin mi yoksa toplum huzurundan
sorumlu birimlerin mi operasyonel bağımsızlığa sahip olması gerektiği sorulduğunda ESC
panelistleri sorunların çoğuna ilişkin kararsızlık göstermişlerdir. Buna rağmen, polisin ve suçla ilgili
birimlerin suç çeteleri ve örgütlü suçlar konularında operasyonel bağımsızlığa sahip olması
gerektiği konusunda yüksek düzeyde, mülk suçları ve bireylere yönelik şiddet konusunda
operasyonel beğımsızlığa sahip olması gerektiği konusunda orta düzeyde bir mutabakat olmuştur.
Yukarıda da belirtildiği üzere, polisin ve suçla ilgili birimlerin, genç işsizliği, sosyal uyum, göç ve
sosyal dışlanma gibi konularda operasyonel bağımsızlığa sahip olmasına ilişkin yüksek oranda bir
itiraz mevcuttur. Ayrıca toplum huzuruyla ilgili birimlerin alkol ve ilaçların kötüye kullanımı
konusunda operasyonel bağımsızlığa sahip olmasına ilişkin yüksek bir mutabakat vardır.
3.2.3.12 Tam tersi biçimde EUCPN paneli polis ve suçla ilgili birimlerin bireylere karşı şiddet,
kentsel nüfusun genişlemesi ,mülk suçları, suç çeteleri, ve örgütlü suçlar konularında operasyonel
bağımsızlığa sahip olabilmesi hakkında yüksek bir fikirbirliği göstermiştir. Ancak bireylere yönelik
şiddet konusunda polis ve toplum huzuruyla ilgili birimlerin operasyonel bağımsızlığına ilişkin her
ikisinde de aynı düzeyde olmak üzere yüksek bir mutabakat mevcuttur. Diğer yandan toplumla
bağdaşmayan davranışlarda toplum huzurundan sorumlu birimlerin operasyonel bağımsızlığı
konusunda yüksek düzeyde fikirbirliği olmuştur.
3.2.3.13 Üst düzey sorunlara ilişkin stratejik yönetim açısından bakıldığında, ESC panelinde
kentsel güvenlik sorunlarının birbiriyle ilişkisini tanımlamanın mümkün olduğu, bunların orta ve
uzun dönemde azaltılmasını planlanabileceği, ve bunları gerçekleştirmekten kentsel güvenlik
yöneticilerinin birinici derecede sorumlu olması gerektiği konularında yüksek oranda bir fikirbirliği
gözlemlenmiştir. İlginç bir biçimde panel bireysel sorunlar düzeyinde seçimle gelen siyasetçileri
ana aktör olarak tanımlanırken üst düzey sorunların stratejik yönetimindeki rolleri konusunda
kararsızlık sergilemiştir.
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3.2.3.14 EUCPN paneli kentsel güvenlik sorunlarının birbiriyle ilişkisini tanımlamanın mümkün
olduğu, bunların orta ve uzun dönemde azaltılmasının planlanabileceği, ve bunları
gerçekleştirmekten seçilmiş politikacılar ve bilimsel danışmanların birinci derecede sorumlu olması
gerektiği konularında yüksek oranda bir fikirbirliği göstermiştir.

3.3. İlgili Uzmanlık
3.3.1. Delphi’nin Birinci Turundan (Q1) Bulgular
3.3.1.1. Q1’de panelistlerden kentsel güvenlikten sorumlu otoritelerin şu anda sahip oldukları ve
aslında bu sorumlulukları yerine getirmeleri için ideal olarak sahip olmaları gereken uzmanlık ve
eğitimi tartışmaları istenmiştir. Ek 1’de her üç panelden Q1’deki cevapların açıklanması ekseninde
detaylandırıldığı üzere, mevcut ve ileride olması gereken uzmanlığa ilşkin üç ana ayrım yapılmıştır.
Bunlar:




Yöneticiler ve kamu görevlilerinin uzmanlığı (meslek olarak yönetim)
Politikacılar ve seçilmiş temsilcilerin uzmanlığı (meslek olarak siyaset)
Bilim adamları ve araştırmacıların uzmanlığı (meslek olarak bilim)

3.3.1.2. Bir diğer ana ayrım, stratejide uzmanlık (sorun ve yaklaşımların önceliklendirilmesi,
güvenlik politikası gündeminin oluşturulması, kaynakların dağıtılması, yönetimin farklı düzey ve
boyutlarında sorumlu otoriteler tarafından yapılan müdahalelerin koordine edilmesi gibi…bkz: 3.2.
aşağıda) ve operasyonlarda uzmanlıktır (yasayı uygulatma, onarıcı çalışma, rehabilistasyon
çalışması gibi daha ileri düzey müdahaleler).
3.3.1.3. Avrupa’nın kentsel güvenlik yönetimi sorunlarına yanıt vermek üzere görevlendirilmiş
otoritelerin eğitim ve uzmanlık açısından donanımlarının genel resmi, belirgin biçimde değişken bir
tablo sunmaktadır (bu bulgu aynı zamanda mevcut eğitim ve öğrenim düzeylerine ilişkin kontrol
listesinde de açıkça görülmektedir, bkz. Çıktı 3.3.).
3.3.1.4. Yöneticilerin mevcut uzmanlıkları açısından EFUS paneli önemli bir oranda bölgelere göre
değişim tespit etmiştir. Bir uçta iki Kuzey Avrupalı katılımcı ve bir Orta Avrupa’dan katılımcı kentsel
güvenlik yönetiminde ülkelerini bir derin uzmanlık bölgesi olarak tanımlamışlardır. Skalanın diğer
ucunda üç Güney Avrupalı katılımcı ise kentsel güvenlik yönetiminde alışılagelmiş polis eğitimi
dışında hiçbir özel eğitimin olmadığını belirtmiştir. Diğer katılımcılar bu iki uç arasında yer
almaktadırlar ve hem örgün eğitim programları ile hem de iş başı eğitimleri ve deneyimleri ile bu
alanda bazı gelişmelerin olduğuna vurgu yapmışlardır. Hem ESC hem de EUCPN panelistleri
arasında Avrupa’da kentsel güvenlik yönetimi alanında görülen sınırlı eğitim olanaklarının kamu
görevlileri ile ilgili olduğu ve genellikle yasa uygulatma ve suç kontrolüne odaklı kamu polisine bağlı
geleneksel yöntemlere takılı kalmaktan kaynaklandığı yönünde fikirbirliği mevcuttur. Sonuç olarak
bu aktörler hem ulusal hem yerel düzeyde konumlandırılmaktadırlar.
3.3.1.5. Tüm panellerde tespit edilen ortak bir ana problem, yönetim düzeyinde oluşturulan
önlemlerin içeriğini belirleyebilecek düzeyde, mevcut sorunlara ilişkin detaylı bilgi veren ve bu
sayede önleyici yaklaşımların nasıl işleyeceğine dair de bilgi sunan kanıta dayalı idari verilerin ve
veri kaynaklarının eksikliğidir (mağdurlara yönelik araştırmalar ve raporlardan oluşan çalışmalar
gibi..). Sonuç olarak hem operasyonel hem de stratejik yönetimde (var olduğu kadarıyla) daha çok
uygulamada elde edilen bir bilgi mevcuttur ve bilinçli, bilgi temelli bir yaklaşım eksiktir.
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3.3.1.6. Bu analitik eksikliğe bağlı olarak üç panele dahil olan panelistler verilere dayalı olarak
tasarlanmış bir eğitim ve öğretim programına ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu kapsamda
İngiltere ve Galler İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl ödüllendirilen ve veriye dayalı yaklaşımlarla
yerel ortaklılar kurarak geliştirilen sorun odaklı suçu azaltmaya yönek Tilley Ödülleri’ne referansta
bulunulmuştur. Bununla birlikte özellikle EFUS ve EUCPN panellerinde birçok katılımcıdan alınan
yanıtlarda bu tarz yönetimsel uzmanlığın geliştirilmesinde yüksek lisans eğitiminin rolünün
uygunluğu konusunda daha düşük bir fikirbirliği olmuştur ve mesleki gelişim için kısa kurslar daha
uygun bir araç olarak görülmüştür. Diğerleri ve tahminen daha yoğun olarak ESC panelinin
katılımcıları ise bu tarz bir mesleki eğitimin üniversite ve araştırmacılar ile ulusal ve yerel düzeyde
politika uygulayıcıları ve memurları ile ilgili birimler arası işbirliği içerisinde uzun dönemde
geliştirilmesine vurguda bulunmuştur.
3.3.1.7. Her üç panelde de seçilmiş olan temsilcilerin gerekli olan uzmanlıktan yoksun oldukları
yönünde ortak bir kanı mevcuttur. Ayrıca EFUS ve EUCPN panellerinde politikacılarında sahip
olmaları gereken eğitim ve öğrenim konusunda hafif bir tartışma yaşanmıştır ve bunun etkili ve
demokratik tahkikat yapabilme ile güvenlik stratejilerinin gözetimi konularının ötesine geçmesi
gerektiği dile getirilmiştir. Çok önemli olmamakla birlikte ESC panelindeki sosyal bilimcilerden
katılımcılar da siyasetçilerin uzmanlığı konusunda bir tartışma gerçekleştirmişlerdir. Bu katılımcılar
genel olarak suçu önleme konusunda seçilmiş olan siyasetçilerin populist, entellektüel birikimden
yoksun etkisini, seçilen aktörlerin kentsel güvenlik yönetimine partilerinin siyasi ve ideolojik
yaklaşımlarında üstü kapalı değinmeleri ya da konunun sorumsuz kamu yöneticilerimim elinde
olmasını eleştirmişlerdir. Bu kapsamda bazı panelistler bilimsel uzmanlığı seçilmiş temsilcilere
aktarmada yöneticilerin rolüne değinmişlerdir.
3.3.1.8. Sosyal bilimlerdeki uzmanlığın kentsel güvenlik yönetimine katkısı konusunda Q1
kapsamında hem EFUS hem de EUCPN panellerinde sınırlı bir tartışma yaşanmıştır. Bu tarz bir
uzmanlığın kentsel güvenlik yönetiminden sorumlu kamu yetkililerinin operasyonel ve stratejik
mevcut çalışmaları için bir anlamda sıradışı kaldığı fikri ortaya atılmıştır. Sosyal bilimlerin sıradışı
etkisi ESC panelistleri tarafından da belirtilmiştir ve belki de şaşırtıcı olmayan biçimde bunun
tartışılmasına bile gerek olmadığı, sosyal bilimlerin kentsel güvenlik sorunlarna kanıta dayalı
yaklaşımlar sunarak büyük katkı yaptığı vurgulanmıştır. Tüm panelistler ağırlıklı olarak kentsel
güvenlik, suçu önleme, toplum güvenliği ve daha az oranda kriz yönetimi, kentsel politikalar ve
kamu yönetimi alanlarında çeşitli yüksek lisans ve üniversitelerde bölümlerin artan rolünü destekler
yaklaşımdadırlar. Buna rağmen, mevcut durumda bu tarz eğitm olanakları çok az gözükmektedir
ve var olanların üniversite temelli, öncelikle suç bilimine odaklı ve çok disiplinli sosyal bilimler
derslerinin kentsel güvenlik yönetimi işleri için zorunlu kılınması gerekmektedir. Sonuç olarak,
Kentsel Güvenlik için Avrupa Forumu (EFUS) temelli kentsel güvenliğe ilişkin yüksek lisans
porgramları birçok katılımcı tarafından Avrupa çapında bu tarz bir eğitim gerçekleştirmek için çıkış
noktası olarak vurgulanmıştır ve Avrupa ülkelerinde genel ve koordine bir eğitimin olduğu yönünde
çok az belirti vardır.
3.3.2. Delphi’nin İkinci Turundan (Q2) Bulgular
3.3.2.1. Urbis Delphi uygulamasının ikinci turunun genel mantığı korunarak her üç panelin
katılımcılarına yöneticilerin, siyasetçilerin ve toplum bilimcilerin Q1’de tanımlanan sorunlara ve
yaklaşımlara karşı eyleme geçmek için sahip olmaları gereken uzmanlık çeşitlerini
önceliklendirmeleri istenmiştir. Bu çerçevede Q2’de elde edilen cevaplar, ilk turda saptanan
uzmanlık ve eğitime ilişkin belirsizlikleri gidererek daha net verilere ulaşılmasını sağlamıştır.
3.3.2.2. İdari uzmanlar açısından EUCPN panelistleri arasında aşağıdaki geniş beceri ve
yeterlilikler çerçevesine ilişkin yüksek düzeyde bir mutabakat mevcuttur:
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Kentsel güvenlik yönetimi konusunda sektörlerarası, zorunlu ve bu konuya yönelik özel bir
eğitim (polislik faaliyetleri, sağlık hizmetleri, eğitim barınma vb…) (100%)
Kanıta dayalı sorun çözme ve bilimsel değerlendirme (100%)
Mesleki olarak demeokratik süreçlere ve siyasetin doğasına ilişkin bilgi sahibi olma (100%)
Siyaset, etik, insan hakları ve bu alanlardaki müdahalelerin sonuçları konusunda bilgi ve
farkındalık (100%)
Yüksek lisans düzeyinde kriminoloji eğitimi ve yeterlilikleri (90%)
Yüksek lisans düzeyinde kamu yenetimi eğitimi ve yeterlilikleri (90%)
Yerel yönetimlerde bilimsel düzeyde analitik kapasite (90%)
Toplum/muhit konsultasyon süreci konusunda eğitim (özellikle ulaşılması zor gruplarla) (90%)
Bilimsel uzmanlığa sahip olanlarla kentsel güvenlik konusunda siyasi sorumluluk alanlar
arasında iletişim kurabilme becerisi (90%)
Yüksek lisans düzeyinde kriz yönetimi eğitimi ve becerisi (80%)
Başta kamu hukuku olmak üzee resmi sertifikasyona ilişkin ulusal sistemi bilme (80%)
Geleneksel yasa uygulama ve duyarlı polislik faaliyetlerine ilişkin bilgi ve beceriler (80%)

Kentsel güvenlik alanında sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için yöneticilerin
alması gereken eğitim konusunda özellikle aşağıdaki cümlelere ilişkin EFUS paneli katılımcıları
arasında çok daha büyük bir fikirbirliği mevcuttur:







Yüksek lisans düzeyinde kiriminoloji yeterlilikleri
Yüksek lisans düzeyinde kriz yönetimi yeterlilikleri
Kentsel güvenlik yönetimi konusunda sektörlerarası, zorunlu ve bu konuya yönelik özel bir
eğitim (polislik faaliyetleri, sağlık hizmetleri, eğitim barınma vb…)
Toplum/muhit konsultasyon süreci konusunda eğitim (özellikle ulaşılması zor gruplarla)
Örgütsel kültürler ve davranışlara ilişkin pratik ve yönetsel bilgi ve beceriler
Bilimsel uzmanlığa sahip olanlarla kentsel güvenlik konusunda siyasi sorumluluk alanlar
arasında iletişim kurabilme becerisi.

Benzer biçimde ESC paneli katılımcıları arasında kentsel güvenlik yönetimi konusunda
yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için sahip olmaları gereken uzmanlık çeşitleri
konusunda yüksek bir fikirbirliği görülmüştür. En yüksek fikirbirliği, kentsel güvenlik yönetimi
konusunda sektörlerarası, zorunlu ve bu konuya yönelik özel bir eğitim, bilimsel uzmanlığa sahip
olanlarla kentsel güvenlik konusunda siyasi sorumluluk alanlar arasında iletişim kurabilme becerisi,
toplum/muhit konsultasyon süreci konusunda eğitim, alandaki müdahalelerin siyaset, etik ve insan
hakları konusundaki sonuçlarına dair bilgi ve farkındalık, örgütsel kültürler ve davranışlara ilişkin
pratik ve yönetsel bilgi ve beceriler konularındadır. Ayrıca panelistler arasında yöneticilerin
kriminoloji alanında ve kanıta dayalı sorun çözme ve bilimsel değerlendirme konularında yüksek
lisans düzeyinde eğitim sahibi olmaları gerektiği konusunda %100 bir fikirbirliği mevcuttur.
3.3.2.3. Q2 ayrıca panelistlerin seçilmiş olan temsilcilerin sahip olmaları gereken uzmanlık
çeşitlerine ilişkin görüşlerini de netleştirmelerine yardımcı olmuştur. EFUS paneli katılımcılarından
gelen yanıtlar seçilmiş olan temsilcilerin vatandaşların sesini ve duygularını dile getirme becerisine
sahip olma, hem yerel hem de ulusal düzeyde yönetimlerinin ve kentsel güvenlik konularının çok
boyutluluğuna ilişkin bilgi sahibi olma gibi yeterliliklere sahip olmaları konusunda %100 fikirbirliğine
sahiptirler. İlginç bir biçimde bu bulgular Q2’de 6b bölümünde altı çizilen bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını
doğrular şekildedir. Bununla birlikte kentsel güvenlik yönetiminde bu tarz bilgi ve becerilerin
seçilmiş olan siyasetçinin karizmatik otoritesi ve parti politikalarına ilişkin gelecekteki etkisine ve
katkısına ilişkin bir fikirbirliği eksikliği ve önemli bir belirsizlik mevcuttur.
Benzer biçimde EUCPN panelinden yanıtlar yüksek düzeyde (100%) bir mutabakatla seçilmiş olan
siyasetçilerin kentsel güvenlik konularının ve yönetimlerinin çokboyutluluğuna ilişkin bilgiye sahip
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olmaları gerektiğini desteklemiştir. Ayrıca siyasetçilerin bilimsel değerlendirme ve kanıta dayalı
sorun çözme hakkında bilgiye sahip olmaları ya da bu konuda bilgi edinmeye açık olmaları
konusunda yüksek düzeyde bir fikirbirliği vardır(%90).Siyasal birimler ve belediye başkanları/valiler
için özel bir eğitim ihtiyacı oldğu konusunda da yüksek bir mutabakat gözlemlenmiştir (%80). Bu
bulgular seçili temsilcilerin bilgi ve eğitimlerine ilişkin mevcut durumla oldukça çelişmektedir.
Bu tarz bir fikirbirliği ESC panelinde seçilmiş olan siyasetçilerin kentsel güvenlik konularının ve
yönetimlerinin çok boyutluluğuna ilişkin bilgi sahibi olma, belediye başkanları için özellikle yasal
olarak yetkilerinin olduğu kentsel yönetime ilişkin liderlik konularında özel eğitimlerin olması
gerektiği konusunda fikirbirliği mevcuttur. ESC panelinde de katılımcıların %93’ü seçilmiş olan
siyasetçilerin vatandaşların önceliklerini yanstımaları ve kanıta dayalı sorun çözme ile bilimsel
değerlendirme yetilerine sahip olmaları gerektiğini düşünmektedirler. Tabii ki bu her iki politika
nedeninin birbiriyle çatışmasına sahne olan seçmenlerin öncelikleri ile kanıta dayalı sorun çözme
ve bilimsel değerlendirmenin getirilerinin nasıl uzlaştırılacağı sorununu gündeme getirmektedir.
Bunun klasik bir örneği araştırma literatüründe sıkça eleştirilen ama birçok yerel seçmenin hoşuna
giden bir konu olan rutin polis devriyelerinin gezmesidir.
3.3.2.4. Q2 aynı zamanda EFUS panelinin katılımcılarının sosyal bilimcilerin kentsel güvenlik
yönetimine katkısına ilişkin beklentilerini netleştirmeye de yardımcı olmuştur. Yanıtlar sosyal
bilimcilerin kentsel güvenlik yönetimini desteklemek için sahip olması gerektiği düşünülen
aşağıdaki tüm cümleler konusunda katılımcıların %100 fikirbirliğinde olduğunu ortaya çıkarmıştır:












Kanıta dayalı sorun çözme bilgi ve becerileri
Sosyal eğilimlere ilişkin verileri toplama ve analiz edebilme bilgi ve becerileri
Suç ve düzensizliğe ilişkin hem sebepleri hem de sonuçları açıklayabilme bilgi ve becerileri
Çağdaş toplumlarda ve özellikle kentsel gelişim konusunda daha geniş ölçekteki eğilimleri
anlamaya yönelik bilgi ve beceriler
Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerarası bilgi ve bakış açısı
Suç bilimi ve deneysel yönteme ilişkin bilgi ve beceriler
Politika üretme süreçlerini anlamaya yönelik bilgi ve beceriler
Mevcut politika ve uygulamaların sınırları konusunda eleştirel farkındalık
Kentsel güvenliği yönetenlere işbirliğine dayalı pratik danışmanlık sağlamaya yönelik bilgi ve
beceriler
Kentsel güvenliğin nasıl yönetileceğine ilişkin ileriye dönük değişime odaklanan bir toplum
mühendisliği bilgisi ve becerileri
Otoritelerin yanıtlarına destek sağlayacak kanıta dayalı araştırma bilgisi üretebilme

Bu toplumun mevcut uzmanlığına ilişkin yanıtlarla karşılaştırıldığında aşağıda tümcelerin yüksek
oranda kabul görmesine rağmen mevcut durum ile ileri dönemde geliştirilmesi gereken uzmanlık
alanları arasında çok az bir fark mevcuttur:




Mevcut politika ve uygulamaların sınırları hakkında eleştirel bir farkındalık
Politika üretme süreçlerini anlamaya yönelik bilgi ve beceriler
Suç bilimi ve deneysel yönteme ilişkin bilgi ve beceriler

Bu bulgular, güvenliğin ve suçun normatif sosyal inşasına odaklanan eleştirel toplum bilimci
araştırmacıların yerinde bir katkısı olarak, karşı konulan hatta doğrudan karşı çıkılan nedensel
analiz ve müdahalelere güçlü bir bağlılığı yansıtmaları açısından önemlidir. Kriminolojide deneysel
yaklaşımların olasılığı ve istenirliğine ilişkin mevcut tartışmalara rağmen deneysel kriminolojinin
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değerine ilişkin tespit edilen güçlü bu mutabakat, kentsel güvenlik yönetimi için önem taşımaktadır
ve panelin bu konudaki fikirbirliği %100’dür. Bu beklentiler ayrıca EUCPN ve ESC panelinde de
tespit edilmiştir.
3.3.3. Delphi Uygulamasının Üçüncü Turundan (Q3) Bulgular
3.3.3.1. Q2’ye verilen yanıtlar eğitim ve öğretim programlarının nasıl ve hangi kapsamda
oluşturulması gerektiğine dair standardizasyonuna ya da kapsamına ilişkin bazı belirsizlikleri ortaya
çıkarmıştır. Aynı zamanda bu eğitimin Avrupa ülkelerinin ve şehirlerinin farklı koşullarına göre özel
biçimde tasarlanması gerekip gerekmediği konusu da net değildir. Q3 bu konuda panellerin
düşüncesini tespit etmeye ve panellerin önceliklerini doğrulamaya çalışmıştır.
3.3.3.2. Yukarıda da daha önce belirtildiği üzere EFUS panelindeki katılımcıların yorulmuş olması
bu turdan herhangi bir anlamlı sonuç çıkarılmasını önlemiştir. Buna rağmen Q3’te ESC ve EUCPN
panellerinin yanıtları Şekil 15 ve Şekil 16’da özetlenmiştir (Bkz Ek 2).
3.3.3.3. Her iki panelde belirli ortak sorunlar, sorumluluklar ve uzmanlık türleri etrafında
tasarlanmış bir eğitim ve öğretim programının olabilirliği ve istenirliği konusunda çok güçlü bir
mutabakat göstermişlerdir. Q2’de önceliklendirilen yaklaşımları ve sorunları (bkz. yukarıda bölüm
3.1) teyid etmesi açısından bu önemli bir bulgudur. Aynı zamanda kentsel güvenlik alanında
Avrupa çapında bir diyalog ve bilgi değişimi için ortak kavramsal bir çerçeve olduğunu öne sürmesi
açısından da önemlidir.
3.3.3.4. Her iki panel de farklı Avrupa ülkelerinde ve bu ülkelerdeki farklı şehirlerde mevcut özel
durumlara uygun olarak ortak bir eğitim ve öğrenim programı kullanılması ihtiyacı konusunda
büyük bir fikirbirliğine sahiptir.

4. Özet ve Tartışma
4.1. Özet olarak, ortak sorunlar ve yaklaşımlarla ilgili soyut bilgiyi paylaşan ama aynı zamanda bu
soyut bilgiyi belirli ortamlarda uygulama yetisi de kazandıran eğitim ve öğretim programlarına
ihtiyaç vardır. Bu, bilginin evrensel düzeyde uygulanabilirliği fikri üzerine kurgulanan öğrenme
programlarıyla çelişebilir.
4.2. Özellikle 3 numaralı iş paketinde kentsel güvenlik konusunda ortak referans noktalarının var
olduğu tespit edilmiştir (bireylere yönelik şiddet, mülk suçları, örgütlü suçlar, kaba ve toplum dışı
davranışlar gibi ve cezai adalet, risk yönetimi, onarıcı adalet ve toplumsal adalete öncelik veren
yaklaşımlar gibi…) (bkz. Bölüm 3.1.). Bu ise Avrupa çapında bir diyaloğu ve bilgi değişimini
mümkün kılacaktır. Buna rağmen bunların özel ifade ediliş biçimlerini ve diğer sosyal sorunlarla
karşılıklı ilişkilerini anlamak için yereli bilmek ve ona o bölgenin bağlamında bakabilmek gereklidir.
Örneğin, İrlanda ve Norveç’in kırsal alanındaki suç ve güvensizliğe ilişkin özel durumlar İngiltere ve
Almanya’nın kentsel alanlarındakilerin tam zıttır ve hala daha adli meselelerdir. Aynı biçimde
Londra, Paris ve Berlin’in metropolitan alanları Walon bölgesi, Kuzey Fransa ve Galler bölgesinden
oldukça farklıdır.
4.3. Projenin 3 numaralı iş paketi bu tarz bir müfredat geliştirmek için bir temel sağlamıştır ve bu
bilgiler 4 numaralı iş paketinde ketnsel güvenlik alanında işverenlerin bu roller ve profiller
hakkındaki beklentilerine ilişkin bulgularla birlikte 5 numaralı iş paketinde klavuz olarak alınacaktır.
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