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Kentsel güvenlik yönetimi ile ilgili son modele ilişkin keşif
çalışması
Amaçlar ve önemli bulgular
URBIS projesi Avrupa Birliği tarafından, Leonardo da Vinci Yenilik Geliştirme için
Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında finanse edilmektedir.
Projenin hedef ve amaçları şunlardır:

Kentsel güvenlik yönetiminde son modeli özetlemek;

Kentsel güvenlik yönetiminde bu rolü özellikle yüksek öğrenim vasıflarıyla
daha da profesyonelleştirmek için yeni gereksinimleri belirlemek;

Kentsel güvenlik yönetiminin öğrenilmesi ve anlaşılmasını sağlayan bir
formasyon süreci belirlemek;

Yeni formasyon programını mevcut ve gelecekteki kentsel güvenlik
yöneticileriyle test etmek.
Cardiff Üniversitesinin liderlik ettiği Çalışma Paketi 3 (WP3), spesifik olarak son
modelin keşfine odaklanmış olup, şunları amaç edinmiştir:




Yerel makamları kentsel güvenlik yönetiminde yetkili kılan mevcut yasal
çerçeveyi (ulusal ve Avrupa) ve bu rolün oturtulduğu kurumsal çerçeve ilgili
diğer hususları tanımlamak;
Avrupa'da kentsel güvenliğin yönetimi için mevcut mesleki profiller ve
formasyon kurslarına ilişkin yeni gereksinimleri belirlemek;
Vazifeler, gereksinimler, mesleki profiller ve formasyon kurslarını içeren bir
çapraz karşılaştırma tablosu oluşturmak.
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Araştırmanın amaç ve yöntemi
Çapraz karşılaştırma araştırmasının başlarında, ‘kentsel güvenlik yönetimi’
kavramının Avrupa'nın bazı kısımlarında, özellikle de kuzey Avrupa'da pek bilinmediği
fark edilmiştir.
Dolayısıyla, tanımlanan profillerin ve konu ilgili spesifik formasyon kurslarının mevcut
olduğunu farz etmekten ziyade, esas soru olan Avrupa'nın farklı bölgelerinde ‘kentsel
güvenlik yönetimi’ kavramının bilinen bir kavram olup olmadığını sorarak son
modelin durumunu araştırmaya karar verilmiştir. Kavramın bilindiği durumlarda,
buna tam olarak nasıl bir anlam yüklendiği, sorumlu şahısların kimler olduğu ve bu
görevi yerine getirmek için ne tür yetkinliklere sahip olunması gerektiği sorularak
analize devam edilmiştir.
Bu itibarla, analizin başlangıcında gözetilen, yeni gereksinimler, profiller ve mevcut
formasyon kursları ile ilgili amaç, aşağıdaki sorular ile sorgulanmıştır:
• ‘Kentsel güvenlik yönetiminden’ ne anlam çıkarılabilir? (SORUNLAR)
• Kentsel güvenliği yönetme sorumluluk ve yetkisi kanunen hangi otoritelere aittir
veya ait olmalıdır? (SORUMLU ŞAHISLAR)
• Bu sorumluluğu üstlenmek için söz konusu otoriteler ne gibi kapasite ve
yetkinliklere sahip veya sahip olmalı? (YETKİNLİKLER)
• Görevi desteklemek için ne tür formasyon kursları sağlanmakta veya sağlanmalı?
(FORMASYON)
Araştırmanın yürütülmesinde benimsenen metodolojilere göre ilk olarak gerek
ülkede gerekse Avrupa'daki mevcut yasal ve politik çerçeveye ilişkin
dokümantasyonlar ve halihazırda sağlanan formasyon kurslar ile ilgili bir araştırma
yapılmıştır.
Araştırma, akabinde yeni bir yöntem olan Delphi Yöntemi ile tamamlanmıştır. Bu,
bilinçli ve nitel tipte karma bir araştırma yöntemi olup, üç farklı uzman grubu
(akademisyenler, ulusal düzeyde politik karar mercileri ve yerel düzeyde yöneticiler)
ile görüşme ve yukarıda belirtilen dört soru konusu ile ilgili bilgilerini sorgulama
imkânı tanımıştır.
Tüm araştırmaya paralel diğer bir amaç da son modelin bugünkü durumunu
tanımlamak ve ileriye ilişkin geliştirme senaryolarını kurgulamak olmuştur.
Dolayısıyla, araştırma sadece kullanılan politika ve uygulamaların mahiyetini
açıklayan bir sunum olmakla kalmayıp, en önemli çalışmaların yürütüldüğü
alanlardan birinin; gelecek vaat eden ancak Avrupa ülkelerinde halen heterojen bir
görüntü çizen bir alanın uzun vadede geliştirilmesine ilişkin görüş ve tavsiyeler de
sunmaktadır.
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Temel bulgular












Suç önleme ve kentsel güvenlik konusunda gerek Avrupa düzeyinde gerekse
ulusal düzeyde önemli yasal ve politik gelişmeler kaydedilmiştir.
‘Kentsel güvenlik yönetimi’ kavramı (gerek politik anlamda gerekse kurumsal
düzeyde gerçekleştirilen etkinlikler dizisi anlamında),
bölgeler, ülkeler ve şehirler arasındaki tecrübe, kaynak ve yetkinlikler
bakımından önemli farklılıklar nedeniyle Avrupa'da uniform olmayan bir
biçimde gelişmiş bulunmaktadır.
Nitekim, politik tartışmalarda kentsel güvenlik sorunları ve kentsel güvenlik
yönetimi ile ilişkili olarak en yaygın kullanılan ifade ‘kentsel güvenlikten
ziyade ‘suç önlemedir.
Avrupa düzeyinde, suç önleme etkinliklerini düzenleyici bir yasal çerçeve
mevcuttur. Özellikle, Lahey Programında (2005-9) suç önlemenin ‘özgür,
güvenli ve adil bir alan’ yaratmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu
vurgulanmıştır. Ayrıca, Stockholm Programında, Avrupa düzeyinde
etkinliklerin ve uluslar-ötesi tehditlere karşı bölgesel ve ulusal düzeyde
gerçekleştirilen etkinliklerle koordinasyonun iyileştirilmesi üzerine
yoğunlaşmış bir ‘iç güvenlik stratejisine’ ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
Bu yasal çerçevede, iyi uygulamaların edinimi ve yayımını kolaylaştıran çeşitli
Avrupa ağları oluşturulmuştur. Avrupa Suç Önleme Ağı (European Crime
Prevention Network, EUCPN) ve Avrupa Kentsel Güvenlik Forumu (European
Forum for Urban Security, EFUS) da bunlar arasındadır. Ancak, bu ağların ilgili
ülkeler üzerindeki gerçek etkisini anlamak şu an için kolay değildir.
Üye devletlerin çoğu, hukuka dayalı resmi suç önleme stratejileri
geliştirmiştir.
Kentsel güvenlik kavramının Avrupa'nın çeşitli bölge ve ülkelerine
nakledilmesinde çekilen güçlüklere rağmen, Delphi yöntemi sayesinde şu
hususlarda ortak paydalar bulunmuştur: 1) kentsel güvenlik ile ilgili sorun
tipleri, bu sorunlara verilen karşılıklar ve yönetim yöntemleri; 2) kentsel
güvenlik yönetiminden sorumlu aktörler; 3) kentsel güvenlik yönetimi
alanında çalışmak için gerekli yetkinlikler ve formasyon türleri.

(1) SORUNLAR
Araştırmaya katılan uzman grupları tarafından yedi ana güvenlik sorunu
belirlenmiştir:
1.
Bireylere yönelik şiddet (aile içi şiddet dahil);
2.
Hırsızlık;
3.
Sosyal dışlanma ve genç işsizliği;
4.
Anti-sosyal davranışlar ve kabalık;
5.
Alkol ve uyuşturucu kullanımı;
6.
Göç ve sosyal bütünleşme;
7.
Suç çeteleri ve organize suçlar.
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Tanımlanan sorunlara karşılık olarak dört yanıt tipi belirlenmiştir:
1.
Cezai adalet;
2.
Risk yönetimi;
3.
Onarıcı adalet;
4.
Sosyal adalet.
(2) SORUMLULUK





Kentsel güvenlik yönetiminde sorumluluk, genellikle devlet düzeyinde çalışan
aktörlere verilmektedir;
Çok aktörlü ortaklık kurma ve cezai adalet sistemi ile bağlantılı yetkinliklerin
yanı sıra önleyici sorun çözme ile ilgili yetkinlikler de geliştirme hususunda
güçlü bir fikir birliği olduğu gözlenmiştir;
Operasyonel yönetim ile stratejik yönetim arasındaki sorumluluk dengesi
halen net anlaşılır değildir;
Seçilmiş politik temsilciler, yerel idare çalışanları ve bilimsel uzmanların nasıl
bir rol üstleneceği ile ilgili bir belirsizlik söz konusudur.

(3) YETKİNLİK






Kentsel yönetimde formasyon ve özel uzmanlıklar, çok aktörlülük göz önünde
bulundurulduğunda stratejik sorun çözme gibi yetkinlikler homojen olmayan
bir biçimde kabul görmekte olup, Avrupa ülke ve bölgelerinde yetersiz
gelişmiştir;
Temel eksikliğin sebebi, sorun çözme alanında spesifik lisansüstü kursların
bulunmamasına ve Avrupa Kalifikasyon Çerçevesinin (European Qualification
Framework) 6, 7 ve 8 seviyeleri ile bağıntılı, halihazırdaki ve özellikle de
gelecekteki kentsel güvenlik yöneticilerine yönelik kentsel güvenlik yönetimi
kurslarının bulunmamasına bağlanabilir.
Çok aktörlü yaklaşımla sorun çözme, çoğu Avrupa çerçevesinin sınırında
kalmaktadır ancak formasyon kursları ve EQF 6, 7 ve 8 seviyelerine atfedilmiş
eğitim programları ile multidisipliner yetkinlikler geliştirmek için (gerek genel
düzeyde gerekse spesifik yerel bağlamlarda) halen geniş bir alan
bulunmaktadır.

4

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

İletişim kişileri
Adam Edwards, Gordon Hughes ve Nicholas Lord
Cardiff University Urbis Project Research Team
Daha fazla bilgi ve araştırmanın tam raporu ile ilgili talepler için, Profesör Gordon
Hughes ile temasa geçiniz: hughesgh@cardiff.ac.uk

5

