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Madde 11, e) Çocuk suçluluğu konusunda Adli 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alına-
cak istatistik bilgilerini değerlendirmek, çocuk 
suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler 
yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu 
hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve 
kuruluşlarla ilişki kurmak.



Suçun Evrenselliği

Suç herhangi bir ülkeye özgü olmayıp; yaşam ve 
uygarlığın bir kısmıdır. Toplumdaki yüksek suç
oranının varlığı ve devamı karşısında kamuoyu 
gündeminde ilk sıraya oturan bu sorunla baş
edebilmek için her siyasi iktidarın ekspres çözümler 
aramasına hiç şaşmamalıdır. Yalnız yüksek suç oranı
oluşturan nedenler, ceza adaleti sisteminin olası
etkisini göstermesinden çok önce var olduğundan 
böyle yanıtların her zaman tatmin edici olması
beklenmemelidir.  Öte yandan, kısa süreli çözümlerin 
(çoğu yönlerden) pahalı olacağı gibi dikkatleri uzun 
süreli çözümlerden saptıracağı da göz ardı
edilmemelidir.



Suç Etmenleri ve Etkileşim

-Bireysel Etmenler
Düşünce ve davranışlar
Kişisel değerler, inançlar, yetenekler v.s.  

E              
T           - Ailevi İlişkiler
K             Ebeveynlik stili, aile değerleri, normları ve beklentiler v.s.
İ -Okul ve Yerel Toplum
L               Toplumsal etmenler, okul, rehber öğretmenler, sosyal destek  hizmetleri v.s
E
R -Ulusal Toplum

Kültür, medya, ekonomi v.

-Global Toplum
Dünya siyaseti, global ekonomi v.s.          



Sosyal Normlar
Bir toplumdaki hukuk düzeni, yasaların çokluğu ile de 
oluşmaz. Diğer bir anlatımla, hukukun varlığı ile düzen
eş anlamlı değildir. Düzenin varlığı için hukuka saygının 
geliştirilmesi gerekmektedir. Ne var ki, her çağda her 
topluma özgü olmak üzere bazı kişilerin "suçlu", "sapık" 
ve "akıl hastası" gibi etiketlerle soyutlanması sosyal bir 
gereksinme ürünü; normatif sınıflandırmanın doğal bir 
sonucudur. Bu toplumsal etiketleme sürecinde, toplum 
dışı edileceklerin belli bir oranda olmasına özen 
gösterilmelidir. Bilinmelidir ki, toplum herkesi 
etiketleyemez; toplum dışına bırakamaz. Sosyal psikoloji 
ve toplum sağlığı bu girişimi engelleyecektir. Örneğin, 
belirli bir davranışın suç yapılması sonucu günümüz 
gençliğinin %25'inin etiketlenmesi söz konusu 
olduğunda, toplumun geleceği sağlık öğesinden yoksun 
kalacak ve adalete olan saygı yitirilecektir.



Arz-Talep Eğrisi

Bir toplumda suç pazarında olası mağdurlar suç
olgusunun “arz” tarafını oluştururken, (potansiyel) 
suçlular da “talep”i oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
suçlu ve mağdur bir elipsin iki odağı gibidir. 
Suçlulukla mücadelede geleneksel talebe yönelik 
yatırımlar istenilen sonucu veremediğinden potansiyel 
mağdurların olası mağduriyetlerini önlemeğe yönelik 
yatırımların daha iyi sonuç verebileceği dile 
getirilmektedir. Suçlular bir bakıma mağdurlarca 
sağlanan kriminal fırsatların tüketicisidirler.



Suç Aralığı: 0<SUÇ<1
Suç yadsınamayacak bir ekonomik problem ve 
hem de ciddi olan olgular serisidir. Suç sayısın-
da görülmemiş derecede bir azalma saptanan 
ülkelerde, bazı nesnelerin orantısız ölçüde 
“yanlış” olduğu; halkın kıtlıktan veya epidemi-
den ölmesi; suç işleme enerjisini yitirmesi veya 
tüm hürriyetlerden yoksun kalınması gibi 
olasılıklarla karşılaşılabilmektedir. Bu çerçevede 
, her demokratik ülkedeki suç oranı aralığının 
0<suç<1 ifadesi toplumdaki dinamik dengeyi 
bozmadığı oranda oldukça normal görülmelidir. Öte yandan, 
sıfır-suç düzeyini tutturmanın (herkesin ceza normlarına 
tümüyle uymasını sağlamanın) yalnızca ekonomik açıdan ele 
alınsa bile; bedelinin çok büyük olacağı çok da açıktır.



Suç İstatistiği: Suç Korkusu, Mağdurluk ve 
Suçun Ciddiyeti

• Kolluk istatistikleri

- Güvenlikleri birimlerine gelen çocuklar

• Adalet istatistikleri

• Suç mağdurları anketi(?)

• Özel suç sorunlarına örneğin kadına karşı şiddet, 
okullarda öğrenci güvenliği gibi konularda mağdur 
anketleri(?)

• Halk sağlığı hakkında, müessir fiil, kazalar, şiddet 
içeren ölümler gibi hususlarda bilgi edinilmesi(?)



Karanlık Sayı: Suçlu davranışın ölçülmesi

• Doğası gereği suç niceliğinin ölçülmesi kolay değildir. 
Suçlar bazen mağdurları tarafından; bazen de, üçüncü
kişilerce “neme lazımlık” sonucu ihbar edilmediği için 
kayıtlara geçmemekte; karanlıkta kalmaktadır.  Suç
aritmetiğinde “karanlık sayı” kadar sorun olan bir konu 
da “artık sayı”dır. Bunlar asılsız suç ihbarları ile 
işlenmiş bir suçun daha ağır gösterilmesinden 
kaynaklanmaktadır.  Ayrıca ceza adaletinde erime 
(attrition) olgusuna tanık olunmaktadır.

• Kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize 
dikkat çeken ilk önce USA’de başlayan ve sonra 
Avrupa’ya sıçrayan «Me Too» (Ben de) kampanyasının 
ortaya koyduğu karanlık sayı tablosu.



Karanlık Sayı

• İngiltere’de 50.000 mağduru kapsayan anket 
sonuçlarına göre meskenden yapılan hırsız- lıklardan 
ancak ¼‘ü kayıtlara geçerken ¾’ünün karanlıkta 
kaldığı belirlenmiş;

• Fransa’da 10.000 mağdur kapsamlı araştırmada 
%21’inin kayıtlara geçtiği saptanmıştır.  Genelde bu 
karanlık sayının % 90’a yükseldiği; ve

• Almanya’da dörtte üçü kayıt dışı kaldığı
saptanmıştır.



Karanlık Sayı
1. Vatandaşın suçu ihbar etme konusundaki isteksizliği-

%50’si ihbar etmemektedir; 
2. Kolluk gücündeki ihmaller; 
3. Faillerinin yakalanamaması-büyük mağaza ve super-

marketlerden yapılan çoğu hırsızlıklarda olduğu üzere; 
4. Mağdurların suçlulardan korkması veya zanlının-

kuşkulanan komşu çocuğu veya evdeki hizmetçinin-
zarar görmesini istememesi; 

5. Kolluğa başvurunun-bazı ırza geçme suçları için-bir 
yararı olmayacağı düşüncesi veya kendini kısmen 
sorumlu görmesi; 

6. Mağdurun suçu, bildirmeye değer görmemesi yer 
almaktadır.



Karanlık Sayı
Aile içi şiddet açısından “Türkiye’de Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”(2009) 
sonuçları

• Eşi veya eski eşi tarafından fiziki şiddete maruz 
kalan kadınların  oranı % 43.9; 

• Cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı % 15.3;
• Kadınların % 7’si, 15 yaşından önce cinsel istismar 

yaşamış;
• Kentte fiziki şiddet oranı % 38, kırsal alanda % 43;
• Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatmayan kadınların oranı % 

48.5;
• Eşi veya birlikte olduğu kişiden fiziki veya cinsel şiddet 

gören kadınların % 92’sinin hiçbir yere başvurmadığı.
Kadına yönelik şiddetin kreşendoya vardığı ölüm 
pornografisi için bkz. “Kadına Şiddette Son Nokta”
Haber Türk (7/10/2011) s.1.



Gerçekçi Yaklaşım
Toplum doğası gereği suça karşı olduğu gibi karşı da 
olmalıdır. Yalnız bu yaklaşımda dikkatler suçtan çok 
suçluya kaydırılmıştır. Ne var ki, sosyal sorunlar 
illegal yapılmak suretiyle çözümlenemezler. Toplum 
olarak ihtiyacımız, daha fazla kişiyi suçlu yaparak 
“sabıkalı” damgasını vurmak yerine daha fazla 
sorunların üzerine eğilmektir.

En az çabayı gerektiren bu yaklaşım, “fail bulundu, 
suç çözümlendi” türü söylevler yanılgıya gebe 
bulunmaktadır. Toplum, suçlulara eğilerek olgulardan 
oluşan suçlulukla mücadele edilebileceği yanılgısına 
düşmemelidir



Önleme Kavramı

2002 Birleşmiş Milletler Suçların Önlen-
mesi konusundaki Rehberlik Kılavuzunda
yer alan önleme kavramı, «Suçların çoklu 
etmenlerine müdahale ederek suçların 
kişiler ve toplum üzerinde suç korkusunu 
da içeren zararlı etkilerini ve riski azaltma-
ya yönelik stratejiler ve tedbirleri 
kapsamaktadır.» Bkz. ESOCOS Resolution 
2002/13.



Beccaria ve Önleme
«Suçlar ve Cezalar»

Beccaria’nın(1738-1794 belirgin üç temel vasfı
şunlardır:

1.Bir aydınlanma sembolü,

2.Cezalandırmanın ahlaki temeli olarak geçmişteki suç
yerine gelecekteki suçların önlenmesini ön 
gördüğünden adalette «sonuçsallık» nedeninin lideri, 
ve

3.Yargı kararlarının sonuçlarını geometrik kesinlikle 
keşfedilip sınıflandırılabilmesi ile adalet biliminin 
mimarı olmuştur.



Suçları Önleme
Suçluluğun önlenmesi yaklaşımları, tabiatı, derecesi, 
kapsamı, zaman dilimi ve parasal değeri bakımından 
değişiklik göstermektedir. Etkilerini değerlendirmek 
kolay olmasa da, eşitsizliklerin azaltılması ve sosyal 
adaletin artan ölçüde gerçekleştirilmesi, suçluluğu 
önlemede kritik derecede önemlidir. Suç ve 
suçluluğun önlenmesinde etkisi olan ve birbiriyle 
bağlantılı olan sorunlardan fakirlik, işsizlik ve sosyal 
çözülme, bireysel ve toplumsal güvenlik ile korkudan 
özgür olmayı içeren öğeler insanca yaşamın öğeleridir. 



Kriminolojik Akıl/İmgelem

Kriminoloji, hukuki varsayımlarla değil, sosyal 
realite ile ilgilenmekte; “nedenler/niçinler”
açıklamalarını bulmaya çalışmaktadır. Toplum-
daki ideal davranışı değil, olan davranışları
incelemekte ve insanların neden davrandıkları
gibi davrandıklarını anlama ve açıklamaya 
çalışmaktadır. Şimdilerde epidemiolojik 
kriminoloji devreye girmekte; ve gerçekte sosyal 
olan sorunlara cezai çözümler getirilmemelidir.



Suçları Önleme Ekonomisi

Cezaevinde bir hükümlünün bütçeye olan bedeli ile 
bir kişinin dışarıdaki bedeli karşılaştırıldığında 
beliren fark karşısında   önlemenin ne derece 
ekonomik bir enstrüman olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bedeli yalnızca  cezaevi konuğu olmanın bedeli ile 
dışarıda eğitim bedeli karşılaştırıldığında beliren bu 
fark, kişinin işlediği suçların ceza adaleti sistemine 
ve mağdur kişilere verdiği zararlar da göz önüne 
alındığında bu farkın büyüklüğü daha da korkutucu 
olacaktır. İşte bu nedenle, önleyici hizmetler ve 
kurumlar kriminolojik akıl gereğidir.



Polisiye Tedbirler Ekonomisi(?)

• Polisiye tedbirlerle, yağmura karşı şemsiye 
tutulması metaforunda olduğu gibi yalnızca sınırlı
bir önleme sağlanabilir; önemli olan bulutların 
oluşmasını önlemek veya oluşanların giderilmesini 
sağlamaktır.

• Cezaevi hizmetinin harcanan vergi gelirlerine değer 
sağlaması baskısı altında olması bağlamında 
denetimli serbesti hizmetleri  ile suçluların mükerrir 
olmasını önlemek amaç değer olmalıdır. İşte vergi  
gelirlerinin  başarı veya başarısızlık söz konusu 
olmaksızın harcanması kamuoyuna nasıl 
açıklanabilecektir?



Egemen İdeoloji: Önleme
Önleme olası suç risklerini olabildiğince azaltmak; yoksa  tüm 
suçları elimine etmek değildir. Önleme, birincil, ikincil ve 
üçüncül olmak üzere üç evreli/fazlı bir süreçtir.   

•Birincil önleme: Uzun dönemli ele alınarak  hedef gruplara 
yönelik örneğin şiddet ve saldırganlığın,  çocukların cinsel 
istismarının vuku bulmadan önleme yaklaşımlarıdır. 

•İkincil önleme: En yüksek risk altında olanlara/ sergileyenlere 
örneğin şiddet ve saldırganlık ile çocukların cinsel istismarına 
odaklanan önleme yaklaşımlarıdır.

• Üçüncül önleme: Suçluların/mağdurların mükerrir  olmasına 
yönelik  önleme hizmetleridir. Benzer mağdurların da benzer 
zararlara uğrası doğrudan önleme işinde başarısızlıktır.

Geleneksele yaklaşım   suça odaklı iken modern yaklaşım 
riske odaklıdır. 



Kriminolojik Akıl/İmgelem

Hâkimlerde kriminolojik aklın/imgelemin ne derece 
olduğunun işte sizlere somut bir kanıtı: Ankara 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi, eşini öldüren M.Öztürk’ün eşinden ters 
ilişki istediğini, geçmiş yıllarda dövdüğünü… davanın 
gerekçeli kararında, «Mahkemelerin suçları önleme 
yükümlülüğü yoktur. Görevi, eylemleri değerlendirip, 
karar vermekle sınırlıdır. Sırf kadın cinayetlerini 
engellemek için sanığa daha fazla ceza  verilmesi veya 
haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaması
beklenmemelidir. Beklenmesi dahi düşünülemez.»

(Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı : 2013/14,  Karar Sayısı
2013/56 Karar Günü : 10/04/2013-İlke vaz eden bir karar)



Yargılama Gerçeği-Suçluyu anlamak
SİR’ın Önemi

Bu sistemde sanığı ya da daha önemlisi suçluyu «anlamak» üzerine 
bir eğitim ve deneyimimiz yoktur. İnsandan soyutlanmış bir hukuk 
eğitimi ardından hâkim olarak çalışmaya başladığımızda da «sanığı
yargılamaya» odaklanmış CAS’ta buluyoruz kendimizi. 
Hukuk eğitiminde kriminoloji ve adalet psikoloji seçimlik dersler 
arasında yer alıyor. Füsun Sokullu hoca, «Ceza Hukukunun 
Kriminoloji, Psikoloji ve Sosyoloji bilmeden eksik olacağını
Dönmezer’den öğrendim.» diyor(*).

Hans-Heinrich Jescheck,  ”Kriminolojisiz ceza hukuku kör, ceza 
hukuksuz  kriminoloji ise sınırsızdır.”(**)  Ne çare ki,  tekerrür  
önlenemiyor. 

(*) Füsun Sokullu Sulhi Dönmezer Armağanı C.I, Ank., 2008, 
s.333.

(**)M.T. Yücel. Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi, TBB; Yeni 
Türk Ceza Siyaseti, İmge.



Suç İşleme Koşulları

Yangın çıkması için nasıl ki sıcaklık, oksijen ve yakıt 
gerekli ise, suçun oluşması için de, rutin faaliyetler/ fırsat 
teorisine göre, gerekli motivasyon, uygun hedefler ve 
koruyucuların olmayışı (suçun üç ana bileşeni)gereklidir. 
Başka bir açıdan  suça iten anahtar nitelikli altı bileşen: 
1.Fırsat, 2. Karakter, 3.CAS’in etkililiği, 4. Kazanç, 
5.Uyuşturucu  madde, 6. Alkol ve 7. Ateşli silah/kesici alet

Çoğu suç sorunları birden fazla faktörü içerdiğinden 
sofistike çağdaş yaklaşım birden çok cephede koordineli 
eylem/eylemleri gerektirecektir. Çoğu suçların da ufak 
sayıda insanlar (mükerrir suçlular) tarafından işlendiği 
bilinmelidir. Kuşkusuz, fırsat işlevini görmektedir.



Suç üçgeni:Suç işleme koşulları



Fırsat
Suç işlemek için fazlaca fırsat olduğunda suçların 
arttığına, fırsatlar azaldığında da düştüğüne dair kesin 
kanıt vardır. Kuşkusuz, bu önerme, herkesin yakalanma-
yacaklarında suç işleyeceği anlamına gelmemektedir. Bazı
kişiler durumundan bağımsız olarak hiç suç işlemezler. 
Ne var ki, bazı kişiler ve bazı suçlar açısından “fırsat 
derecesi” işlenecek suçlar için oldukça fark yaratabilmek-
tedir. Bu bölümde üzerinde durulan husus, suç işleme 
fırsatının kaldırılması ile suçun önlenebileceğidir. Bu 
konuda alınacak başlıca tedbirler arasında  “görüntüleme 
sistemi”, hedeflerin muhkem hale getirilmesi, illegal 
maddelere erişimin sınırlandırılması, meskenler ve çevre 
tasarımın suçları önleyecek şekilde tasarlanması,



Karakter
Bazıları suç işlerken, ötekileri  aynı mahalle veya hatta 
aynı aileden gelmesine karşın neden suç işlemiyorlar? Bu 
sorunun yanıtında “karakter” önemli bir kısmı
oluşturmaktadır. Bunu oluşturan bazı nitelikler arasında 
kişinin sosyal normları ihlal etme istek ve eğilimi, empati 
seviyesi ve kendini kontrol edebilme yetisinin düşüklüğü
güçlü tahmin göstergeleridir. Bu niteliklerin yoğun 
olduğun yetişkinlerde de pozitif karakter niteliklerin yer 
etmesi üzerinde yoğunlaşmalıdır. Beyin yeni davranış
biçimlerini/ standartlarını öğrenebilmektedir. Bu tıpkı
vücut kaslarının eksersizlere yanıt  vermesi gibidir. Bu da 
yüksek suç işleme eğilimi olan kişilerin de empati ve 
kendini kontrol edebilme yetilerinin gelişebileceğine 
işaret etmektedir.  



CAS

CAS’ın etkililiği: Kolluk, yargı, cezaevi ve denetimli 
serbesti kurumları bağlamında önleme, adillik/ 
meşruiyet, hürriyetten yoksunluk ve iyileştirme/islah 
ile suçlar önlenebilir. Kanıtlar, yakalanma olasılık 
algısı arttığı ve belli ölçüde hızla yaptırıma 
hükmedildiğinde  önleme işlevi söz konusu olduğunu 
göstermektedir. Ceza adaletinin meşruiyeti halkın 
işbirliği açısından da önemlidir. Ceza adaleti sistemine 
giren zanlı/sanıklara olumlu yaklaşım ve adil davranış
sergilendiğinde halkın gözünde sistemin meşruiyeti 
artırabilir ve hukuka daha fazla oranda uyumlu 
davranış motive edebilir.



Ekonomik Motif: Kazanç
Organize suç fazla sayıda insanca talep edilen eşya ve hizmetleri (yoğun 
ihtiyaç duyulan para temini/tefecilik, uyuşturucu madde, fuhuş ve kumar 
gibi) sunmaktadır.  Bunlar suçta temel gelir kaynaklarıdır. Bunların çoğu  
tüketici halkça arzulanan rızai suçlardır. Bu gerçek, organize suçun esaslı
faaliyetlerini çoğu diğer suçlardan ayırmaktadır. Çok az kişi dolandırıl-
mak, gaspa uğramak veya arabasını çaldırtmak isterken, kamusal istem/ 
talep, organize suç faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Organize suç, 
binlerce müşterisine hizmet ederken devamlılık sergileyen bir işletme 
olarak  kolluk güçlerinin koruması olmaksızın da dal budak salamaz; 
faaliyetlerini gizlice yürütemez. Büyük çapta kumar oynatmak, tefecilik, 
uyuşturucu trafiği, fuhuş, tehdit ve diğer yaygın organize suç faaliyetleri 
uzun süre kolluk dikkatinden uzak kalamaz. Teknoloji, suç dahil her şeyi 
değiştirmektedir. Nitekim, internet teknolojisi,  dolandırıcılık, kimlik 
hırsızlığı ve çocuk pornografisi gibi geleneksel suçların yeni biçimler 
alarak geliştiği yeni bir çevre yarattı. Kısmen yeni teknolojisinin ürünü
olan globalleşme bağlamında kara para aklama, kredi kartı sahtekarlığı
ve organ ticareti gibi organize suçlar  ile terör için oldukça çaplı yeni  
fırsat kapıları açıldı.



Uyuşturucu madde ve ilaç

Uyuşturucu madde çeşitli şekillerde suça sebebiyet 
vermektedir: Uyuşturucu madde kullanımı için para 
temini; psiko-aktif ilaçların psiko-farmakolojik etkileri; 
organize suç gruplarının ilaç pazarını beslemesi; ve ek 
olarak uyuşturucu madde kullanımının suç olması yer 
almaktadır. Önleme açısından ilk önce kişilerin 
uyuşturucu kullanımına başlamalarını durdurmak veya 
başlamışlarsa daha ağır madde kullanımına sıçramalarını
durdurmak olmalıdır. Tretman açısından, kullanıcıları
tretmana almak birincil öncelik olmalı; ve tretman 
sürecinde suç işleme seviyelerini azaltmak amaç olarak 
benimsenmelidir.



Önleme

Fırsatların azaltılması, bir önleme yaklaşımı ise de, 
bir tedavi amacı yoktur. Önemli olan kriminojenik 
alanların/ ihtiyaçların (sert ve tutarsız aile deneyimi, 
zayıf aile bağları, fakirlik, mesken, suçlu arkadaş
grubu ile birliktelik, okul, evlilik, uyuşturucu madde 
ve alkol gibi etmenlerin) saptanarak mahalli 
seviyelerde onlara odaklanılmalıdır. Gençler 
bakımından ekonomik sıkıntılar, aile çözülmesi gibi 
sosyo-ekonomik göstergeler oldukça önemlidir.   
Anayasa  58/2.



Hedef Gruplar/Önleme Tiplolojisi
Suçlulukla savaş ve önleme artık hükümetlerin tekelinde 
olmadığı gibi kolluk güçleri ile de sınırlı değildir. Özel sektör 
ile kolluk, baskı grupları ve vatandaşlar dışında diğer kamu 
kuruluşları da güvenliği sağlamakta rol oynamaktadırlar. Bu 
bağlamda öncelik taşıyan husus suçun olduğunca geç bir yaşta 
işlenmesinin sağlanması; kişilerce ilk defa işlenecek suçların 
ertelettirilmesidir. Bu doğrultudaki yaklaşımlarla, ülkede genç
kuşağın nüfusun büyük bir yüzdesini oluşturması sonucu 
işlenen suç miktarı azaltılmış; suçluluk kariyeri de o ölçüde 
kısaltılmış veya önlenmiş olacaktır. Kriminolojik bir gerçek, ilk 
suç ne kadar erken yaşta işlenirse, suçluluk kariyerinin de o 
derecede yoğunlaşma göstereceğidir. İlk defa işlenecek suçun 
geciktirilmesini de kapsayıcı nitelikte suçların önlenmesine 
ilişkin  şimdi sergileyeceğimiz iki boyutlu bir önleme tipolojisi 
pragmatik bir yaklaşım sağlamaktadır.





Hedef Gruplar

• “Suçlu” temeline dayalı bu önleme yaklaşımları 1, 2 ve 3. 
kategorileri içermektedir.

• Durum temeline dayalı önleme, tüm konut ve binalardaki 
güvenlik tedbirlerine; kentin suç işleme oranı yüksek 
yörelerindeki tedbirlere ve suç haritasında (suç coğrafyasında)  
tehlikeli yöre olarak beliren alanlara yöneltilebilir. Bu grupta 
ise 4, 5 ve 6. kategoriler yer almaktadır.

• Mağdur içerikli önlemede, halk arasındaki potansiyel 
mağdurlara (örneğin halka standart güvenlik tedbirleri 
hakkında öğüt verme), yüksek risk gruplarına (örneğin banka 
veznedarları ile mutemetler) ve gerçek suç mağdurlarına 
(örneğin mağdurlara mali destek ve psikolojik danışmanlık 
hizmeti vermek) yöneltilebilir. Mağduru esas alan bu önleme 
7, 8 ve 9. kategorileri kapsamaktadır.





Önleme/Ceza Adaletinin Etkililiği

Önleme(deterrence): Potansiyel suçluların yakalanma 
ve  cezalandırılma algısındaki artışın önlemedeki payı
küçümsenemez. Örneğin kolluğun suç üreten 
mahallerde varlığı bu türdendir. Bu konuda Emniyet 
Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı “suç
haritası” önemli bir referans olacaktır. 



Homel’ın Önlemede “Delik Kova” Teorisi

Kollukça yapılan 
uygulamanın
görünürlüğü

Önlenen Kişiler Havuzu

Arkadaş baskısı Alkollü araba kullananlardan
yakalanmayanlar

Alkol testine maruz 
kalmayanlar



Delik Kova Teorisi

Grafiğin belgelediği üzere,  kovadaki deliklerin 
sergilediği kayıplar  oranında tedbirlerin 
etkinliği zafiyet gösterecektir. Bu teorinin 
çıkarımı kolluğun görünürlüğü artırıldığı ölçüde 
kovadaki deliklerin kapatılacağı; bu durumda 
kişilerin akıllı seçim kuramı ile davranacakları
kaçınılmaz olacaktır.

Teorik yaklaşımlar için bkz. M.T.Yücel. 
Kriminoloji, 2018.



CAS’ın Etkililiği 
• Meşruiyet(legitimacy): Usuli adalet teorileri, sisteme giren 

kişilere olumlu yaklaşım ve adil davranış halkın gözünde 
sistemin meşruiyetini artırabilir ve hukuka daha fazla oranda 
uyumlu davranmayı motive edebilir.

• CAS’ın halkasından biri olan infaz sisteminde de yeni 
projelere yelken açılmalı; her şeyi Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürlüğünce yürütmek yerine bazı cezaevi 
müdürlüklerine otonomluk sağlayarak sağlanan bütçe 
imkanları ile  tretman olanaklarını değerlendirme, eğitsel 
sözleşmeler akdetme gibi tasarrufları icra edebilmelidirler. Bu 
cezaevlerine infaz rejimini özelleştirmek üzere daha fazla 
özgürlük verilmeli örneğin aile bağlarını güçlendirmek üzere  
izinler artırılmalı; amaçlı faaliyetler için koğuş dışı zaman 
artırılmalıdır.

• CAS’ta sorun çözüme odaklı mahkeme yaklaşımı
benimsenmelidir. Örneğin uyuşturucu madde mahkemeleri, 
akıl sağlığı mahkemesi, ve aile içi şiddet mahkemesi gibi.



Çocuk Mahkemeleri

• SİR’ın 12-15 yaş grubu çocuklar için bir norm 
haline geldiği görülmekte ise de, bu raporların 
sosyal görüşme raporları haline dönüştüğü ve 
çocuğun/gencin psko-sosyal-fiziki gerçeğini ne 
derece yansıttığı kuşkulu görülmektedir.

• Denetimli serbestiye uyuşturucu kullananlar için 
başvurulmakta ise de, uzun vadeli çözüm getirici 
tretman öğelerinden yoksun bulunmaktadır. 
Uzlaşma tedbirine de yalnızca şikayete bağlı suçlara 
özgü olmaktan çıkarılıp kapsamının genişletilmesi; 
ve hâkimlerin bu konuda eğitilmeleri gerekmektedir.  
Tedbir uygulamasına da pek sıcak bakılmamaktadır.



Verilerle Çocuk Mahkemeleri

Yıllar göre toplam dava sayısı

Yıl  Sayısı Görülme süresi(gün)(*)

2005       88,821       282

2010       85,543       312

2013      117,367      258

2014      115,841      240

2015      105,763      226

2005 yılında 100,000 nüfusta suça sürüklenen suç
oranı 1530 iken, 2015 yılında 2251’i bulmuştur.

(*) İlk derece yargılamasındaki süre



Verilerle Çocuk Mahkemeleri
2015 yılı Karar Türleri

Mahkumiyet Beraat Diğerleri   Toplam

52,314(%35,6)    27,126(%18,5)   67,331(%45,9)   146,771

Mahkumiyet + beraat toplamına göre beraat oranı % 34,1

Davanın düşmesi              .               

Uzlaşma Zamanaşımı Öteki nedenler

2449                1106               9192

Hükmün açıklanmasının    Hüküm verilmesine   Ceza verilmesine 

geri bırakılması yer olmadığı yer olmadığı

30,586                               1012                 4592

Hapis   Para cezası Hapis-erteleme

14,122(% 27)      29,577(%56,5)     3,854(%7,4)



Verilerle Çocuk Mahkemeleri

En yoğun suç türleri %

Mala karşı 41

Vücut dokunulmazlığı 17,5

Hürriyete karşı 16,7

Mala karşı suçlarda yargılama süresi (%) 

2011 ve öncesi     2012    2013    2014     2015

1,7                    2,9      11,9     42,0      41,5



Sorumluluk
Suçluluğu önleme, tek bir Bakanlık yerine tüm toplumun 
amacı ve aktivitesi olarak algılanmalıdır: Ticaret (örneğin 
dükkanlardan hırsızlık), endüstri (örneğin araba modeli-
tasarımı), toplumsal (örneğin komşuların birbirini 
kollaması-yoklaması), bireysel (ebeveynlerin iyi anne-
babalık yapması, çocukların ahlaki gelişmesine ağırlık 
vermeleri). Bu anlayış, suçları kontrol görevinin (suça 
tepki gösterilmesinin), kolluk, mahkemeler ve genelde 
ceza adaleti sistemindeki uzman personelin alanı olarak 
vurgulayan klasik anlayıştan esaslı ölçüde de sapmayı
gerektirmektedir. Kuşkusuz, sorunları ve sorumluluğu 
başkasına devretmek (yol ve kanalizasyon hizmetlerinin 
vergi gelirleri ile finanse edilerek üstesinden gelinmesini 
beklemek gibi) daha kolaydır. Önlemenin değerine 
getirilmek istenen yeni anlayış, pekte rahatlatıcı değildir. 



Sorumluluk

Bu anlayış suçların kontrolünde hepimizin (anne-baba, 
tüketici, vatandaş, işçi olarak) katkı ve rolünü
gündeme getirmekte; doktorun hastasından iyileşmesi 
için yazılan ilaçları kullanmasını beklemesi kadar ceza 
adaleti kurumları da fazlaca kamu güvenliği için 
toplumun sorumluluk almasını beklemektedir. Bir 
doktor hastasındaki enfeksiyonu onun yardımı
olmaksızın tedavi edemeyeceği gibi anılan 
kurumlarda, mağdur olan toplumun yardımı
olmaksızın güvenlik üzerinde etkili olamayacaktır.



Önleme İmajı
Araştırmaların ortaya koyduğu basit mesaj, fırsatların giderilmesi 
ölçüsünde suçların azaltılacağı doğrultusundadır. Kuşkusuz, bu 
sadeliğin sınırları ve sakıncaları vardır. Bu şekildeki önleme 
yaklaşımının, kilit, zincir ve demirden biraz daha fazlasını ifade ettiği 
ve yorumlandığı görülmekte ise de, gerçek hiç de böyle değildir. Bu 
sınırlı algılamayla yetinmek bazılarını, önleme etkinliğinin kapsamı
ve genişliğini takdir ve değerlendirmede başarısızlığa yöneltmiş ve 
önlemenin, ev tahsisleri siyaseti, ebeveyn gözetimi, gayri resmi sosyal 
kontrol mekanizmaları ve suça alternatif davranış sağlayıcı olanaklar 
gibi alanlarda gelişmesini yavaşlatmıştır. Bu faaliyetlerin tümü, 
illegal davranış için fırsatları gidermeye veya kabul görür alternatifler 
sağlamaya hizmet eder nitelikte; yukarıda belirttiğimiz hedef gruplar 
(suçlu/durum/mağdur) teorik yaklaşımı ile uyumlu bulunmaktadır. 
Yalnız geniş anlamdaki bu önleme kavramının bizatihi kendisi girift 
olmazsa da, kamuoyuna takdimi, tartışılması ve benimsenmesi 
medyayla yönlendirilen ve kısa sürede sonuç almaya odaklanmış bir 
kültür karşısında zorlu olabilir. Bunun sonucu olarak, dar ve sınırlı
anlamdaki önleme imajı halen egemenliğini sürdürmektedir.



Önleme İmajı

İkinci bir sorun da “önleme” kelimesinin olumsuz 
(negatif) ve sınırlayıcı etkinliği telkin etmesi; suça 
yönelik olan ve önlenmesi ihtiyacı duyulan bir 
“istidada” yönelmeyi öngörmesidir. Bu sorundan bir 
çıkış yolu bulmak zor ise de, halk sağlığı konusuna 
yapılacak yararlı bir kıyas söz konusu edilebilir. Halk 
sağlığı alanında egemen olan mesaj, hastalıkların 
önlenmesinden iyi sağlığın geliştirilmesine doğru 
kaymıştır. Bu paralelde “sağlıklı ve düzenli bir 
toplum” için uğraş verilmeli; sınırlayıcı değil iyiye, 
doğruya yöneltici bir tablonun çağdaş unsurlarıyla 
gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır.



Uyarma
Vatandaş olarak sosyal/legal normlara uyumunu sağlayıcı
motivasyonları yakalamak (nudge teorisi)1 yöntemi 
bağlamında örneğin vergi ödemesini hatırlatmak üzere Maliye 
vergi dairelerince gönderilen mektuplar standart tipte 
olabileceği gibi çeşitli türde de olabilir. Önemli olan hangi 
türün vatandaşı motive edeceğini saptamaktır. Örneğin çoğu 
insanların vergilerini zamanında ödediklerini içeren bir 
mektupla hatırlatma gibi pozitif hatırlatma yöntemi seçilebilir. 
Başka bir türü, toplanan vergilerle gerçekleştirilen projeleri 
sergilemektir. Kuşkusuz, bu motivasyonun sağlamada 
kültürün etkisi de göz ardı edilemez. Komşunun yaptığından 
etkilenme Fransa’da söz konusu değilken, Anglo-Saksonlar’da 
oldukça yaygındır. İşte en üst toplumsal yarar için güdülerin 
yaratılmasına yönelmeli ve tesadüfi olarak seçilen her 
yöntemin sonucu test edilmelidir. 
1. “Nudge”, yapmayı düşündüğünüz davranışı çevrenizdeki en ufak bir iti/şey/vasıfla değiştiren bir olgu; yapacağınız seçimi 
etkileyici bir nesnedir.



Mağdur Odaklı Yaklaşım

Mağdur odaklı yaklaşımda mağdur kişilerin CAS’taki 
deneyimini modernize etmek üzere geliştirilmesine 
odaklanılmalıdır. Bu yaklaşım, çok ciddi suç
faillerinin yakalanarak cezalandırılması için   
mağdurların sisteme cesaretle gelmeleri ve 
kendilerinin ciddiye alınacağından emin olmaları
bakımından önemlidir. Onların tanık olarak ifadelerine 
başvurulduklarında kolaylaştırıcı bir hizmet sunarak  
bu deneyimin kendileri için daha az travmatize olması
sağlanmalıdır. Bu bağlamda  cinsel istismar veya 
cinsel suçlarda mağdurların SEGBİS ortamında 
dinlenmesine başvurulmalıdır.



Veri ve Veri Analistlerin Önemi ve YZ

Veri ve teknoloji kullanarak suçların önlenmesi: Veri 
ve teknoloji suça iten majör nedenler değilse de, 
başarılı suç önleme faaliyetlerinde kritik  öneme sahip 
ve suç nedenleri üzerinde de oldukça önemli 
uygulamaları içerebilmektedir: online banka 
sistemlerindeki koruyucular, online kişilik yaratılması, 
cyber saldırılara karşı koruyucu fire-wall’lar, ebeveyni 
çalışan çocuklar, yaşlıların online tehditlere(siber 
zorbalığa) karşı korunması. 

Ekte kolluğa özgü stratejiler/hipotezler ve sonuçlarına 
tanık olacaksınız. 





Stratejiler Kataloğu
Ülkemizde kentlerimiz güvensiz hale geldiğinde, daha fazla sayıda 
kolluk görevlisi çalıştırıp, daha fazla sayıda cezaevi inşa edilmektedir.  
“Daha fazla” ise sorunu şimdiye dek çözememiştir. Asıl sorun kolluk 
sayısından çok güvenliğe odaklanılmasıdır.  Nitekim,  bu konuda şu yeni 
yaklaşımlara tanık olunmaktadır:

(1) Kolluk ve güvenliğin meta olarak pazarlanmasına tanık olunduğu 
üzere, özel sektörün güvenlik alanına artan ölçüde katılımı; (2) Suçun 
özel bir açıklama gerektiren ahlaki bir sapkınlıktan çok riski (suçlu ve 
potansiyel mağdur tarafından) hesaplanacak bir olgu ve kaçınılması
gerekli bir kaza olarak algılanması; (3)Suçun “arz” tarafına özgü siyase-
tin bir öğesi olarak insanların günlük yaşamındaki adetlerinin değiştiril-
mesini araştırmak; (4) Vatandaşların işlenen suçlara karşı (suç önleme 
için girişilen kampanyalar, komşuluk /mahalle bilinci oluşturulması, ve 
gönüllü mahalle bekçileri) kendilerini sorumlu sayması ve (5) Ceza 
adaleti sisteminde yer alan kurumların, suçun azaltılmasına ilişkisi 
olmayan türde icraat ölçümleriyle irdelenmesi ahlakının yaratılmasıdır.



Stratejiler Kataloğu
Genelde, suçluluğun önlenmesi yaklaşımları, tabiatı, derecesi, 
kapsamı, zaman dilimi ve parasal değeri bakımından değişiklik 
göstermektedir. Etkilerini değerlendirmek kolay olmasa da, 
eşitsizliklerin azaltılması ve sosyal adaletin artan ölçüde 
gerçekleştirilmesi, suçluluğu önlemede kritik derecede 
önemlidir. Suç ve suçluluğun önlenmesinde etkisi olan ve 
birbiriyle bağlantılı olan sorunlardan fakirlik, işsizlik ve sosyal 
çözülme, bireysel ve toplumsal güvenlik ile korkudan özgür 
olmayı içeren insanca yaşamın öğeleridir. 
Önleme biliminin ilkeleri olarak halk sağlığı modeli oldukça 
mantıki gözükmektedir.  Bu model aşağıdaki sıralamadan 
oluşmaktadır:
•Sorunun tanımlanması;
•Risk ve koruyucu faktörlerin belirlenmesi;
•Uygun gelişim evresinde gecikmeksizin yapılan müdahaleler;
•Program/ların icrası ve değerlendirilmesidir.



Üçüncül Önleme

Suçluların tretmanı ve iyileştirilmesi (özel önleme) 
konusundaki girişimlerin planlanması ve uygulaması
sürecinde genelde şu  soruların dinamik bir anlayışla 
irdelenmesi  gerekmektedir:
•Tasarlanan suç önleme teknik ve mekanizmaları nelerdir?
•Bunların  suçu azaltacağına nasıl inanılmaktadır?
•Bunlar gerçekte nasıl çalışmaktadırlar?
•Hangi parametreler (engeller veya hatalar) bu 
mekanizmaların düşünüldüğü gibi çalışmasını
önlemektedir? 
•Bu engeller veya hataların giderilmesi için yapılabilecek  
şeyler yok mudur?



100.000 nüfustaki mahpus oranı?(2017)

Ülkeler Oranı

Rusya Federasyonu 424

Belaruz 314

Türkiye 280   291 (7/02/22018)

Hollanda 59

Danimarka 59

İsveç 57

Finlandiya 57



100.000 nüfustaki mahpus oranı
Mahpus yoğunluğu bakımından ülkemiz üçüncü sırada iken kuzey 
ülkeleri işlenen suçlardaki artışa karşın en az mahpus yoğunluğuna 
sahiptirler.1

Düşük oranın altında yatan neden ise cezaevine giren sayısında 
fazlalığa karşın hapis cezalarının yüksek oranlı ülkelere göre daha 
kısa süreli olmasıdır. Bu konuda amaç değer olarak 100.000 
nüfustaki mahpus sayısının 100’ü geçmemesi hedeflenmelidir.
Medyanın  genelde gerçeği yansıtmayan “suç haberleri” ile 
pompalanan suç korkusu, yaratılan isterya cezaların ağırlaştırılma-
sı doğrultusundaki popülist bir yaklaşıma yol vermekte ise de, 
bunun çoğulcu bir bedeli olacağı göz ardı edilmektedir. Ekonomi, 
trafik veya eğitim konusun- da  farklı öneriler getiren siyasiler 
rasyonel planlama gereği bu önerilerin maliyeti ile kaynağın nasıl 
sağlana- cağına  işaret etmek zorundadırlar. Kuşkusuz, aynı
gereklilik suç ve ceza siyaseti bağlamındaki öneriler içinde geçerli 
olmalıdır. 
1 prisonsstudies.org (erişim 13/10/2017).



Belirgin Stratejiler

• Tehlikeli suçluların toplumdan soyutlanmasıdır: Gerçek 
tehlikeli suçlular, saldırgan ve tahripkar bir yaşam 
sürdüren kişilerdir  ve bunların işlediği suç türü ne 
olursa olsun, kolluk ve mahkemelerin bu kişiler 
hakkında çok dikkatli olması gerekir.

• Suç ve şiddetin olası nedenlerinin giderilmesidir. 

• Oluşturulan siyaset paketleri/modellerin raftan alınarak 
her tarafta uygulanmasına girişmek hatalı olacaktır. Bu 
konuda, bir taraftan, mahalli değişiklikler göz önüne 
alınırken, öte yandan, kimlerin nasıl etkili olabileceği 
ve işlerin yerel olarak nasıl rayına koyulabileceği 
irdelenmelidir.



Suç Önlemede Veri ve Teknoloji Kullanımı

• Veri ve teknoloji bizatihi  suç nedeni değilse de, başarılı suç
önleme sürecinde kritik önemde ve şimdiye dek sayılan suç
etmenleri üzerinde başarılı uygulamalara sahiptirler.  Kişilerle 
doğru güvenlik paylaşımı ve imalatçı firmalarca suça elverişli 
olmayan ürün ve hizmetlerin tasarlanması, suç işleme 
fırsatlarının azaltılmasına anahtar rolü oynamaktadır.

• Karakter etmeni açısından, farklı yerel kurumlardan edinilen 
bilgilerle oluşan veri havuzu ve analizi, profesyonel kişilere 
savunmasız veya risk/tehlike altında olan kişileri belirleme ile 
onlara yardım hizmetleri götürebilme olanağı sağlamaktadır. 
Öte yandan, dijital imajların iyice analizi yanında suçlu 
kişilerin coğrafi konumlarını belirleme yetisi CAS’ın suçluları
yakalamada (sonuçta suçları önlemede) katkısı olabilecektir.



Suç Önlemede Veri ve Teknoloji Kullanımı

Online banka hizmetleri zincirinde zayıf halkaların 
saptanıp düzeltilerek organize suçlar bakımından az 
kazançlı hale getirilmesi sağlanmaktadır. Teknolojik 
gelişmeler örneğin yapay zekalı robotlar, bio-bilimdeki 
gelişmeler dünyamızı değiştirdiği gibi suçluların da 
kapasitesini artırdığı göz ardı edilemez. Bu süreçte 
kolluğun, dron’lar gibi yeni donanımları kullanılması
veya bankalar ve öteki şirketlerin cyber saldırıları def 
edebilmesi veya çocuk/gençlerin evde yalnız olduklarında 
elektronik zorbalara karşı nasıl korunaklı olabileceği 
gündeme gelmiştir. Tüm bu gelişmeler CAS’in ajanları ile 
halkı kapsayan bir bilinçlenme ihtiyacına işaret 
etmektedir-yeni bir kültür oluşumu.



Suç Önlemede Veri ve Teknoloji Kullanımı

Veri ile veri analizcileri- Elektronik cihazlar inanılmaz oranda 
yeni veriler üretmektedir. IBM’e göre, dünyadaki verilerin 
%90’ı son iki yıl içinde üretilmiş bulunmaktadır.  Üretilen 
yazılımlarla akıllı telefonlar artık kişilerin bulunduğu yer 
bilgisini verebilmekte; yakındaki Wi-Fi hubs’larına/internet’e 
bağlanmakta; bu suretle yaratılan dijital ayak izleri suçlunun 
yakalanması imkanı sağlanabilmektedir. Bu süreçte en önemli 
kişi veri analistleri/güvenlik mühendisleri olmaktadır. Bunlar 
suçların şu şekilde önlenmesine katkıda bulunabilirler:
•Suç potansiyeli yüksek alanlarda suçların önlenmesi(tahmin ve 
önleyici kolluk);
•Tutukluk, mahkumiyet, (çocukları da içeren) hastane kayıtları
v.s. paylaşılarak  suiistimale ve istismara müsait olan bireylerin 
belirlenmesi;
•Şüpheli davranışların izlenmesi örneğin aynı adresten farklı
para transferleri



Fırsat Karakter CAS Kazanç Uyuşturucu Alkol

Veri ve veri 

analizcisi

Teknoloji İşbirliği

Analiz

Suç sorunu

Modern Önleme



Beccaria  Projesi: Yedi Adımlık Suç
Önleme Projesi-www.beccaria.de  

1. Sorunun belirlenmesi ve tasviri,

2. Nedenlerin saptanması,

3. Amaçların belirlenmesi,

4. Olası çözümlerin geliştirilmesi,

5. Proje planının tasarlanması ve tatbiki,

6. Etkinin gözden geçirilmesi, ve

7. Raporlama ve sonuçlar

Bkz.E.Marks, A.Meyer ve R.Linssen(eds.) «The 
Beccaria Project: Quality Management in Crime 
Prevention.Quality in Crime Prevention,  2005, 
ss.9-40.  The Beccaria website



Adım adım tepeye tırmanış: Kalite            

Kalite

İleri eğitim       

Eylemler

Minimum standartlar

Duyarlık

Temel amaç suç önlemede kalite gelişimi sağlamaktır.   Alt amaçlar ise 
1.Suç önlemede kalite konusuna duyarlık,2. Kalite ve değerlendirme için 
minimum standartlar geliştirilmesi, 3. Eylemlerin geliştirilmesi, ve 4. İleri 
derecede eğitim verilmesidir.                                           



Suça Etkili Değişkenler

Amaç suçluluğun olabildiğince geç yaşta 
işlenmesi ve bu amaçla önleme paradigması
bağlamında kriminolojik olan ve olmayan   
ekteki değişkenler  tablosu göz önünde 
bulundurulmalıdır.



Kriminolojik Olan- Olmayan
-

Suça yönelik eğilimler(suçlu davranışı

destekleyen düşünce, değer ve duygular),

-Anti-sosyal kişilik(düşük irade kontrolü, 

düşmanlık besleme, maceracı, tatmin 

arayışında olmak, ötekileri hiçe saymak ve 

kabalık),

-Suça eğilimli olanlarla arkadaşlık,

-Sosyal başarısızlık(eğitim, iş açısından),

-Aile durumu(evlilik, sorunlu bir evlilik,

çocukların davranışını yönetmede 

başarısızlık,  suçluluk),

-Uyuşturucu madde bağımlılığı, ve

-Boş zamanları değerlendirme yoksunluğu.

-

Kişilik tablosu,

-Duygusal rahatsızlık(kaygı, 

soyutlanma duygusu),

-Major akıl hastalıkları(Şizofreni,

depresyon),

-Hırs/ihtiras eksikliği,

-Mağdurluk özgeçmişi, ve

-Fiziki faaliyet eksikliği



Cinsel Suçlar-Mükerrirlik
Araştırmaların belgelediği üzere, mükerrir suçlular, suçlu 
kitlesinin büyük bir kesimini oluşturmakta; cezaevinden 
salıverilen hükümlüler genel nüfustan 30-45 kat daha 
fazla yeniden tutuklanmaktadırlar.  Sonuç olarak, 
mükerirlik kamu güvenliği açısından önemli bir sorun 
olduğu ve CAS’in temel amacının da mükerrirliğin 
azaltılması konusunda geniş bir mutabakat vardır. Çoğu 
cinsel suçlular hem cinsel ve hem de  cinsel olmayan suç
işlediklerinden cinsel suçlardaki mükerrirliğe ek olarak 
genel mükerrirlik konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır.
Gerçekte işlenen cinsel suçlar ile ceza adaleti sistemine 
intikal eden suçlar arasında büyük bir boşluk vardır.  
Sisteme giren  davaların çoğu da süreç içinde 
buharlaşmaktadır.  



Tikel Ama Sistematik risk   

İstanbul’da okullarda trafik eğitim pistinde 
görevliyken tayin edilen ve kendisini beden 
eğitimi öğretmeni tanıtan E.K. Yaşları 8-12 
arasında değişen altı kız çocuklarını kandırıp  
apartman boşluklarında taciz ediyor. Sonuç 40 
yıl hapis ve meslekten men.

«Sapık Polise 40 Yıl» Posta (11/02/2018) s.3



Cinsel Suçlar-Mükerrirlik

Çocuklara cinsel istismarda bulunan suçluların ihbar 
edilmesi mağdurun yaşı ile azalmaktadır. Yalnız 
gerçek olan bir bulgu çocuk istismarcılarının 
cezaevinden salıverilme sonrası aynı suçu işlediklerine 
tanık olunmaktadır.

2015 yılı cinsel suçlar hakkındaki karar yüzdeleri(%)

Cinsel suçlar Mahkumiyet Beraat Diğer

Çocukların 
cinsel istismarı

55,9 19,0 25,1

Cinsel saldırı 48,7 26,1 25,2



Kuran-ı Kerim’de Kriminolojik Akıl
• Kuran’da herkesin normdan sapabileceği ve arkasından tövbe

edebileceğine değinilmiş; saptanan önemli husus bu sapmanın 
alışkanlık hale gelmemesi olmuştur.

• “İslah” XX. yüzyıl  kriminologlarının saptadığı bir kavram gibi 
gözüküyorsa da, Kuran’ı Kerim’de 1400 yıl önce bu kavramın 
vurgulandığı görülmektedir.  Kuran’da sözü edilen-mala, şahıslara, 
şeref ve devlete karşı işlenen- her suçtan sonra “Kim pişmanlık duyar 
ve kendini islah ederse Allah da onu affeder ve korur” ayetine yer 
verilmiştir. Bu ayet 400 den fazla gözükmektedir.  Tövbe ise 89, islah 
33 ve affedici–koruyucu 243 kez  ve Rahman (çocuğun ana rahminde 
elde etmesi gibi karşılıksız her şeyin sağlanması) 229 kez belirmekte-
dir. Günahı kınamakla beraber  günahkarı destekliyor.

• Kuran-ı Kerim’in Nur (Light) Süresi-30. Ayet-“Görünen kısımları
ayrık, ziynetlerini teşhir etmesinler….yabancılara ziynetlerini 
göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye 
ayaklarını yere vurmasınlar.” Maide Suresi’nin 32. ayeti: “Kim haksız 
yere birini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de 
birinin yaşamasına neden olursa bütün insanları/humanity yaşatmış
olur.” (Kıygın Bilim/Victimoloogy)



İnsani Ceza Yaklaşımı

• Empati sosyal evrende birleştirici psiko-sosyal bir 
çimento, tıpkı yer çekiminin fizikteki rolü gibi. 

• Beccaria önleme için yeterli olandan fazla olan her 
cezaya karşı idi. Cezanın suçluya yoksa  suça 
uygunluğu değil, O’nun için temel referans idi.

• Sherlok Holmes hikayelerin yazarı Conan 
Doyle(1927) Öç almak önemli ise de, önlemek daha 
da önemlidir, diyor.

• XVIII. Asırda dorukta olan aydınlanmayı Kant, 
«bilme cesareti» veya «kendi anlayışını kullanma 
cesaretine sahip olmak» olarak tanımlıyor.



Suç Önlemede Stratejik Hedefler

- Ulusal suç önleme konseyi

- Ulusal suç önleme stratejisi

- Sürdürülebilir suç önleme, ve

- Suç önleme eğitimi verilmesi

Suç önleme kavramları:

1.Sosyal kalkınma ile önleme,

2.Yerel suç önleme

3.Durumsal suç önleme

4.Topluma kazandırma
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