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EXECUTIVE SUMMARY
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TÜRKİYE, İNGİLTERE, SLOVENYA VE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDEN
SEÇİLMİŞ İYİ UYGULAMALAR

Mevcut tehlikeler ve şiddet biçimleri, ele alınması gereken sosyal, ulusal ve uluslararası
sorunların yanı sıra güvenliği de en önemli önceliklerden biri kılmaktadır. Kişinin can ve mal
güvenliği temel insan hakları olup, hayatının kalitesini etkiler. Vatandaşlar bulundukları
ortamda güvende hissetmediğinde, polis, güvenlik amirleri ve yerel yönetimler güvenlik
koşullarını

yeniden

sağlamakta

zorlanmaktadır.

Toplumun

savunmasızlığı,

güvenlik

taleplerini gitgide yükseltmekte ve dolayısıyla bu özel alanla ilgilenen kişi sayısını
artırmaktadır. Devlet, mevcut tehdit ve tehlikelere etkin biçimde yanıt vermek için, etkili
güvenlik sistemlerine ve vatandaşların ihtiyaçlarını anlayabilen işler bir yanıt türüne ihtiyaç
duymaktadır.
İstikrarlı bir gelişme için suç önleme esastır; zira güvenlik sorunlarının önlenmesi yoksulluk,
sağlık, eğitim ve kentsel gelişim ile bağlantılıdır. Ayrıca, güvenlik ve sosyal bütünleşme
sağlanmaksızın dinamik toplumlar elde etmek mümkün değildir. (Sagant, 2009)
Özellikle yerel düzeyde, kamu yöneticileri suç önleme ve toplumu koruma yönetiminde birçok
sorunla karşılaşmaktadır. Gerek geleneksel olarak koruma rolünü üstlenen kurumlara (polis
teşkilatı gibi) destek aracılığıyla gerekse ilave aracılık ve sosyal kontrol hizmetleri temin
etmek suretiyle güven hissini artırabilecek çeşitli modern yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu
girişimler akşam ve gece saatlerindeki kişi varlığını arttırmakta olup, hoşgörüye ve
makamlarla diyaloga teşvik etmektedir.
“Halihazırda, özel sektör de dahil olmak üzere yerel aktörler ve otoritelerin rolü, ulusal ve
uluslararası kuruluşlar tarafından gün geçtikçe daha çok kabul görmektedir. Bununla birlikte,
bu alanda kaydedilen ilerlemelerin belirlenen hedefler ölçüsünde olmadığı görülmektedir.
Yerel makamlar, yerel nüfusun ihtiyaç ve potansiyellerinin belirlenmesi için en uygun yerler
olmakla birlikte, yasal statüleri ve finansal kaynakları son derece sınırlıdır. Vatandaşların
katılımı da genellikle gayrı resmi danışmanlıklar ile sınırlı olup, sürdürülebilir kaynakların
istikrarsızlık ve yetersizliği nedeniyle azalmaktadır. Son olarak, kamu sektörünün amaçları,
ekonomik olmayan ortaklıklar entegre etme gereksinimiyle halen sıklıkla ters düşmektedir ”
(Sagant, 2009).
Yüksek eğitim kurumlarının emelleri, güvenlik ve suç sorunlarını yerel çevrede etkin şekilde
ele alabilecek profesyoneller yetiştirme açısından mevcut sosyal gerçekliğin ötesindedir.
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Gerçekte, bu sorunların büyük kısmı genellikle güvenlik ve suç sorunları konusunda yeterli
bilgisi olmayan ‘uzmanlar’ tarafından ele alınmaktadır. Bu sebeple, güvenlik, kargaşa ve suç
önleme meseleleri, toplumun güvenliğini artırmak için suç önleme ile ilgili yerel çalışmalar
yürüten tek ve ana teşkilat olan polisin sorumluluğunda kalmaya devam etmektedir.
WP 3'te, araştırmacılar, hangi kamu otoritelerinin kentsel güvenlik yönetimi konusunda yetkili
ve sorumlu olduğunu; bu sorumluluğu üstlenmek için nasıl bir kapasite ve yetkinliğe sahip
olmaları gerektiğini ve mevcut koşullarda böyle bir sorumluluğu üstlenmek için ne tür bir
eğitim (kentsel güvenlik sorunlarının karmaşık ve çok yönlü mahiyetini vurgulayan) verildiğini
belirlemeye yönelik bir araştırma başlatmıştır. Spesifik olarak, URBIS projesi, ulusal sınırlar
dahilinde mal, kişi ve hizmetlerin hareket serbestliğinin arttığı; ekonomik koşulların gitgide
ciddileşerek Avrupa şehirlerinin yönetim kapasiteleri üzerinde baskı yarattığı bir ortamda
‘kentsel güvenlik yönetimi’ olanaklarını araştırmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa devletleri ‘iyi uygulamalar’ olarak adlandırılan, belirli bir tehlike,
suç veya kargaşa üzerine yoğunlaşmış çeşitli projeler geliştirmiştir. Bir kentsel güvenlik
yöneticisinin sahip olması gereken yetkinlikler arasında bu projelerin bilinmesi önem arz
etmektedir. Bu araştırmada, söz konusu ‘aktarılabilir iyi uygulamaların’ genel bir
değerlendirme ve analizi sunulmakta, sonuçları gösterilmekte ve bu uygulamaların
bilinmesinin kentsel bağlamda suç ve diğer

tehlikeleri önleme açısından önemi

tartışılmaktadır.
Kentsel güvenlik politikalarının aktarımı ile suçun, suça verilecek yanıtın ve ayrı politika ve
kurumların (yurt içi ve yabancı) anlaşılmasından söz edilmektedir.
Belirli bir fikir, politika ve uygulamanın sebepleri, koşulları ve yasal ve sosyo-ekonomik
bağlamı son derece önemlidir. Belirli bir fikrin otoriteler tarafından mı, sivil toplum tarafından
mı, kriminoloji uzmanlarının çabası veya tüm bu şahıslar arasındaki işbirliğinin sonucu olarak
mı oluşturulduğunun bilinmesi gerekmektedir.
Çalışma Paketi 3'ün (WP3) sonuçlarına dayanarak başlatılan bu analizin ana hedefi, kentsel
alanların güvenliğine ilişkin proje ve programların örneklerini WP3'te belirtilen dört farklı
‘Yanıt tipi’ ve yedi ‘Sorun tipi’ (bkz. tablo 1) ile elde edilen 28 olası kombinasyonun
(kategoriler) her biri için bir örnek temsil edecek şekilde tanımlamaktır.
Kentsel güvenlik kavramının Avrupa'nın çeşitli bölge ve ülkelerine nakledilmesinde çekilen
güçlüklere rağmen, sorun tipleri, bu sorunlara verilen karşılıklar ve yönetim yöntemlerine
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ilişkin ortak paydaların bulunabileceği kanıtlanmıştır. Spesifik olarak, araştırmaya katılan
çeşitli uzman grupları (akademisyenler, kamu yöneticileri ve profesyoneller) tarafından yedi
ana güvenlik sorunu ve dört yanıt tipi belirlenmiştir.
Tablo 1: Yanıt tipleri ve spesifik Kentsel Güvenlik sorunları

Spesifik sorunlar:
1) aile içi şiddet dahil olmak üzere bireylere yönelik şiddet
2) sosyal dışlanma ve genç işsizliği
3) anti-sosyal davranışlar ve kabalık
4) hırsızlık
5) alkol ve uyuşturucu kullanımı
6) göç ve sosyal bütünleşme
7) suç çeteleri ve organize suçlar

Yanıt tipi:
CJ: cezai adalet
RJ: onarıcı adalet
SJ: sosyal adalet
RM: risk yönetimi

Urbis projesi ortaklarından dört ülke (Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya ve Slovenya), kendi
ülkelerindeki kentsel güvenlik yönetimi ve suç önlemeye ilişkin iyi uygulama örneklerini
seçmiş ve ayrıca, EUCPN (Avrupa Suç Önleme İletişim Ağı) tarafından gerçekleştirilen iyi
uygulamaların derlenmesini esas alan bir araştırma aracılığıyla Avrupa düzeyindeki iyi
uygulamalar da toparlanmıştır.
Birleşik Krallıkta toplum güvenliği ve suç önleme alanında bir ortak sorumluluğun geliştiğini
belirtmemiz yerinde olacaktır. Normalde, İngilizce (özellikle İngiltere ve Amerika İngilizcesi)
konuşulan ülkelerdeki uygulamalar, suç önleme politikaları için tüm Avrupa'da model olarak
kullanılmaktadır. Spesifik olarak, suç kontrolü fikirlerinin aktarımı ile ilgili güncel
tartışmalarda, Avrupa kıtasının ülke ve bağlamlarında suç sorunlarının çözümüne yönelik
yeni bir araştırmadan ziyade, İngiliz ve Amerikan modellerinin yeniden yorumlanması (en
azından Avrupa kültürüne göre) vurgulanmaktadır (Castells, 2001).
Bu araştırma için, Birleşik Krallıktan güvenliğin sağlanması ile ilgili on beş iyi uygulama
örneği seçilmiştir. En yaygın yanıtlama yöntemi risk yönetimi olup, bunu cezai adalet ve
sosyal adalet takip etmektedir. Onarıcı adalet, spesifik kentsel güvenlik sorunlarında yanıt
olarak

sık

başvurulmayan

bir

yaklaşımdır

ancak

Birleşik

Krallıkta

kesinlikle

yaygınlaşmaktadır. İyi uygulamalar aşağıdaki spesifik sorunlara yoğunlaşmaktadır: hırsızlık,
aile içi şiddet dahil olmak üzere bireylere yönelik şiddet, alkol ve uyuşturucu kullanımı,
kabalık ve anti-sosyal davranışlar. Spesifik sorunlara kıyasla, göç, sosyal bütünleşme, suç
çeteleri ve organize suçlar, sosyal dışlanma ve geç işsizliği sorunlarının ele alınması için
uygun programlar bakımından bir yetersizlik söz konusudur.
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Vakaların büyük kısmında, spesifik iyi uygulamaların gerçekleştirilmesi için ortaklıklar
kurulmakta ve sadece birkaç vakada salt siyasi otorite yetkili bulunmaktadır. Normalde, proje
ortakları olarak tanımlananlar şunlardır: STK, sosyal hizmetler, toplum güvenliği birimi,
danışmanlık grupları, şartlı tahliye servisleri, polis, diplomatik elçiler, yerel makamlar, okullar,
sosyal merkezler, itfaiyeler, üniversiteler, göçmenlik servisleri, sağlık servisleri, resmi
kurumlar, nakliye servisleri ve girişimciler.
İtalya'da Yerel Makamlarca en çok başvurulan yanıt tipleri sosyal adalet ve risk yönetimidir.
Başvurulması en güç yanıt tipi ise onarıcı adalettir.
Sosyal diplomasi, özellikle sosyal bütünleşme, yasallık kültürünün desteklenmesi ve
yozlaşmış bölgelerin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu gibi durumlarda, dernekler, kurumlar, özel ve kamu niteliğindeki destekleyiciler gibi çeşitli
aktörlerle daima sıkı bir işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Çoğu durumda, Yerel Makamlar
vatandaşların kentsel güvenlik yönetimine bir ‘katılımcı güvenlik’ anlayışı içerisinde direkt
katılımını desteklemek için çaba göstermektedir. Vatandaşların katılımı şu yollarla
sağlanmaktadır:
-

kamu alanlarının yönetimi hususunda vatandaşların sorumluluğunu arttırma ve sosyal
bütünleşme ve çeşitli grupların sosyal entegrasyonu üzerinde etkisi olabilecek sosyal
aktiviteler organize etme. Bunlar ‘amme menfaati’ anlayışına dayalı eylemlerdir.

-

Vatandaşları Yerel Polis ile aktif olarak işbirliği yapmaya teşvik etme. Neighbourhood
Watch (Mahalle Devriyesi) programları ile ilgili deneyimlerin sınırlı olmasına karşın,
gönüllüler ve seçilen vatandaşlar genellikle kontrolör ve Yerel Polis asistanları olarak
hareket edebilmektedir. Örneğin, çeşitli Belediyelerde parkların ve oyun alanlarının
izlenmesi için gönüllülerden faydalanılmaktadır.

Spesifik sorunlar açısından, Yerel makamların (özellikle belediyelerin) ağırlıklı olarak ele
aldığı sorunlar, kabalık ve anti-sosyal davranışlardır; zira bunlar, vatandaşlarda ciddi suçlar
işlenmese dahi oluşabilecek güvensizlik algısı ile yakından ilişkilidir.
Türkiye'den on bir iyi uygulama örneği seçilmiştir. Türk kentsel güvenlik yönetimi teamülünde
sorunların çözümü için en sık başvurulan (veya diğerleriyle birlikte kullanılan) yaklaşım risk
yönetimidir. Sosyal, onarıcı ve cezai adalet daha nadir başvurulan yanıt araçlarıdır. Seçilen
vakalarda, özellikle kabalık ve anti-sosyal davranış sorunu ve sosyal dışlanma ve genç
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işsizliği sorunu ele alınmaktadır. Vakaların çoğunluğunda, iyi uygulamaların tatbiki polisin
sorumluluğundadır. Müdahil olan diğer aktörler şunlardır: yerel ve bölgesel makamlar, resmi
kurumlar, girişimciler, üniversiteler, polis ve yerel polis, STK. Tek bir vaka ile sınırlı olmak
üzere, mahalleler, eğitim hizmetleri, vatandaşlar, medya ve hastaneler arasında bir ortaklık
durumu da tanımlanmıştır. Programlar genellikle bölge, ilçe ve belediye düzeyinde
uygulanmakta olup, yerel makamlar tarafından finanse edilmektedir. Özellikle polis
operasyonları için merkezi hükümet ve kısmen Avrupa Birliği tarafından da finansman
sağlanmaktadır.
Slovenya'daki iyi uygulamaları incelemek için 28 vaka seçilmiştir. Ana faaliyet alanının suç
ile bağlantılı olması sebebiyle, polis, suç önlemenin geliştirilmesinde doğal olarak merkezi bir
rol üstlenmektedir (Wikström & Torstensson, 1999). Slovenya'da, polis, yerel düzeyde
güvenliği sağlamakla uğraşan teşkilatların başında gelmektedir (Meško ve ark., 2007). Bu,
yakın geçmişte kamu güvenliğinin sağlanması ile ilgili ulusal bir araştırmanın sonuçları ile de
teyit edilmiştir (Meško, Sotlar, Lobnikar, Jere, & Tominc, 2012).
Polis, ulusal seviyede suç önlemenin ayrılmaz ya da en azından sabit bir parçasıdır. Polis,
halihazırda gerçekleştirilmiş veya sürmekte olan suç önleme aktivitelerinin 100'den
fazlasında aktivatör, ortak veya destekleyici işlevini görmektedir.
Halkı daha iyi koruma çabalarında, polis memurları yerel halk, eğitim kurumları ve sosyal
hizmetlerle işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Ayrıca, Polis Teşkilatı, idari makamlar
(ulaşım bakanlığı, sosyal işler bakanlığı, vs.), yerel idareciler (belediye başkanları, yerel
güvenlik kurulları…), okullar ve STK'lar tarafından başlatılan önleyici aktivitelerin de bir
parçasıdır.
Önleyici aktiviteler özellikle şu sorun alanlarına yoğunlaşmaktadır: trafik güvenliği, kamu
asayiş ve güvenliği, suç, can ve mal güvenliği. Kamu asayiş ve güvenliğine ilişkin aktiviteler
özellikle Yılbaşı kutlamaları esnasında karşılaşılan vandal ve piroteknik eylemler üzerine
yoğunlaşmaktadır. Bir diğer önleyici aktivite grubu, kayakçıların güvenliğini konu almaktadır.
Suç önleme ise polisin ve kısmen de kendi tedbirlerini alması gereken vatandaşların
sorumluluğundadır.
Avrupa düzeyinde geliştirmeler

URBIS-518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP

Avrupa'da suç önleme hususundaki yeni eğilimler, batı toplumlarında geliştirilen suç önleme
fikirlerinin, özellikle de vatandaşlarda sorumluluk geliştirme fikri ve güvenlik ve suç önleme ile
ilgili çalışmaların yönlendirileceği önceliklerin seçiminde yerel makamların katılımını sağlama
fikrinin etkisiyle karakterizedir.
Polislik kavramının gelişmesindeki farklılıkların, güvenliği sağlama kavramının gelişmesinde
de önemli bir yeri olmuştur. Kontrol kavramının hızlı ve radikal şekilde değişmesiyle,
güvenliğin sağlanması ve denetlenmesinde polis gücünün yanı sıra giderek çoğalan ve
çeşitlenen özel kurumlar, kamu ve belediye kurumları da rol almaktadır (Newburn & Jones,
2006)
Bununla birlikte, multi subjektif yaklaşımların amacı, polis odaklı yaklaşımların kullanımını
azaltmaktır. Avrupa Birliğinin tavsiyelerine rağmen, ne ulusal veya yerel düzeydeki paydaşlar
(devlet, bölgeler ve ilçeler, resmi devlet kurumları veya bölgesel kurumlar, polis ve yerel
polis, göçmenlik servisleri, diplomatik elçiler, göçmenlik makamları, sağlık servisleri, itfaiyeler,
sosyal merkezler, okullar vs.) ne de özel sektördekiler (girişimciler, üniversiteler, STK'lar,
danışmanlar vs.) arasında istikrarlı veya uzun vadeli resmi işbirlikleri kurulmamıştır. Genel
olarak, projelere katılım, kurum ve kuruluşların menfaatine bağlıdır. Multi subjektif bir
yaklaşım yoluyla, sosyal ve onarıcı adalet yaklaşımları konusunda çok şey yapılabilir. Urbis
projesinin spesifik amaçlardan biri, farklı aktörleri müdahil eden, yeni Kentsel Güvenlik
Yöneticisi mesleki profili ile iyi yönetilebilecek bir yaklaşımın önemi hususunda farkındalık
yaratmaktır.
Güvenlik yönetimi yaklaşımı, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte bölgeler ve şehirler arasında
da değişmektedir. Dolayısıyla, yerel aktörlerin spesifik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorun
giderme aktivitesinin spesifik bağlama göre tatbik edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden,
kentsel güvenlik yönetimi için yeni bir çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel alanların
özgünlüğü nedeniyle geniş bir bilgi birikimi ve yetkinliğe gerek duyulmaktadır. İyi
uygulamaların derlenmesi, seçim yapma ve koşullara ve yerel gereksinimlere uyarlama
imkanı tanıyacaktır.
İyi uygulamalar, sadece bir ekip ve grup çalışması ile geliştirilebilir. Böylelikle, derlenen iyi
uygulamalar, spesifik bir güvenlik sorununun en iyi nasıl ele alınacağına karar verilmesi
gerektiğinde kullanılabilecektir.
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