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1Sakinlerine konforlu ve sağlıklı bir yaşam kali-
tesi sunmak bir şehrin en temel özellikleri arasında 
yer almaktadır. Altyapıdan planlı yapılaşmaya, 
kültürel faaliyetlerden spora kadar birçok unsur 
yaşam kalitesinin bir bütündür. Bu bütün içeri-
sinde diğer unsurlarla etkileşim düzeyi yüksek ve 
diğer unsurların sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını 
yerine getirmesinde katkı sağlayan şehir güvenliği 
günümüzde önem kazanmaktadır.

Güvenli şehir kavramı, insanlık tarihinde her 
zaman medeniyetin bir ölçütü olmuştur. Şehir 
güvenliğinin sağlamak kamu düzenini sağlamakla 
eşdeğer bir durumdur. Şehir güvenliği kavra-
mı iki farklı boyutuyla ön plana çıkmaktadır. İlk 
olarak, şehir güvenliği kavramı, kentleşme süreci 
içerisinde meydana gelen güvenlik gereksinimi ve 
buna yönelik geliştirilen stratejileri ele almaktadır. 
Diğer boyut ise, modernleşme ve sanayileşme sü-
recinde günümüz kent yapısını ifade etmekte kul-
lanılmaktadır. Modern yaşamın gereksinimleri ve 
şehrin sanayileşme dinamikleri bu yapı içerisinde 
yer almaktadır2.

Güvenli şehir sakinlerinin kendilerini kentin her-
hangi bir noktasında, günün herhangi bir saatin-
de güvende hissettikleri kenttir. 
1  Pendik Belediye Başkanı
2  Zeynel KİZİR; Kent Güvenliğinin Sağlanmasında Güvenlik 
Yönetişiminin Etkinliği Sorunu; Muğla Örneği;Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2017, s.17.

Güvenli şehri oluşturmaya yönelik tüm çabalar 
güvenli kent olarak tanımlanabilir. Güvenli şehir 
yaklaşımı, güvenli şehri oluşturabilmeye yönelik 
kent planlaması, bina tasarımları, trafik düzeni, 
kent bilgi ve güvenlik sistemleri, suça ilişkin sosyo-
lojik, ekonomik, politik boyutlar da dahil kentin ta-
sarım ve gelişimine yön verirken güvenlik kaygıla-
rını ve kamu düzenini göz önünde tutan, suçların 
önlenmesi için ideal sosyal ve fiziki koşulları sağla-
maya çalışan, suç işlendikten sonra da suçluların 
yakalanmasını kolaylaştıran kentle ilgili aktivitele-
rinin tümüdür.3 

Bu noktada proaktif bir anlayışı içerdiği ve 
şehrin planlanması ile sürecin başladığı söylene-
bilir.

Toplumun huzur içinde bir hayat sürdürmesin-
de yerel yönetimlerin büyük rolü vardır. Yerel dü-
zeyde sunulan hizmetlerin bir ya da birkaçının ek-
sikliği hatta yeterince yerine getirilmemesi kente 
yaşayanların huzur ve sükûnunu etkileyebilir. Yerel 
hizmetler yerel halkın sükûn ve huzuru için gerekli 
olan hizmetler olduğuna göre, buna katkı sağla-
mak amacıyla güvenlik hizmetine katkı sağlayıcı 
destek faaliyet ve çalışmaların olarak sunulabile-
ceği ortaya çıkmaktadır.4
3  İlker GÜNDÜZGÖZ, Türkiye ve Dünyada Güvenli Kent Yaklaşımı: 
Kentsel Güvenlik mi? Güvenli Kent mi?, Türk İdare Dergisi 483, s.334.
4  Eyüp KAYA, Kırıkkale Örneğinde Yerel Yönetimlerin Kent Güven-
liğine Katkısı, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
2015, s.97.
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Yerel yönetimler şehir güvenliğine destek 
sağlamaya yönelik olarak Güvenli Şehir Stratejileri 
oluşturmalıdır. Güvenli Şehir Stratejileri, kent 
sakinlerinin yaşamlarını huzur ve sükûnet içerisinde 
geçirmeleri sağlayan güvenli şehir olgusunun 
oluşumuna katkı sağlayan entregre kavram ve 
uygulamalar bütünüdür. 

Güvenli Şehir Stratejileri, güvenli trafik, güvenli 
sokaklar, güvenli okullar, güvenli parklar, güvenli 
yapılaşma ve güvenli çevre bileşenlerden meydana 
gelmektedir. Bu bileşenlere oluştururken şehrin 
ekonomik ve sosyal durumu ile coğrafi konumu 
gibi etmenlerde dikkate alınması gerekmektedir. 
Bileşenlerin bireysel değil sistematik ve bütüncül 
bir bakışla kentlerde uygulanması güvenli şehir 
yapısını meydana getirilmesinde önemli katkılar 
sağlayacaktır.

Güvenli Şehir Stratejileri

1.Güvenli Trafik(Ulaşım)

Kent yaşamının bir parçası olan 
trafiğin(ulaşımın), kent sakinlerinin konforu 
ve yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmalıdır. 
Bunu yaparken dünya standardında altyapı 
sistemleriyle destekleyerek güvenli ve gelişmiş bir 
ulaşım ağı sunmak bu yaklaşımın temeli olmalıdır. 
Bunun yanında trafik güvenliği bilinci kent 
genelinde yaygınlaştırılmalıdır.

2.Güvenli Sokaklar

Kentlerdeki tehlike unsurlarının hem şahıs hem 
kamuya verebileceği maddi ve manevi zararları 
ortadan kaldırmak amacıyla kolluk kuvvetlerinin 
denetim ve çalışmalarına fiziki kaynaklarla destek 
olunması ve teknolojik imkânların bu hususta 
kolluk kuvvetleriyle paylaşılması bu kapsamdadır.

Teknolojinin gelişimiyle beraber kapalı devre 
kamera sistemlerinin yaygınlaşması hem suçluların 
tespitini hem de caydırıcılığı açısından önem arz 
etmektedir. Emniyete bağlı MOBESE sistemlerinin 
yanı sıra, yerel yönetimlerin muhtelif cadde, sokak 
ve ayrıca tesislerine entegre edeceği kamera 
sistemleri, ilçede güvenliğin artması ve suç 
olaylarının azalmasını sağlayacaktır.

3.Güvenli Okullar

Şehirlerimizin geleceği olan çocuklarımızı, 
uyuşturucu, sigara vb. kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak ve bu maddelerin ticaretini okul 
alanlarında olma riskini ortadan kaldırmak 
güvenli okul konseptini oluşturmaktadır.

Yerel yönetimlerin emniyet müdürlükleriyle 
yapacağı işbirliği çerçevesinde okullarda 
suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmaları, çocuk ve gençlerde 
kalıcı bir etki oluşturulması hedeflenmektedir. 
Diğer yandan kolluk kuvvetlerinin okul önleri 
ve çevresinde denetimlerini sıkı bir biçimde 
gerçekleştirmeleri de koruyucu tedbir olarak 
uygulanmalıdır.

4.Güvenli Parklar

Şehir sakinlerinin toplu olarak güzel vakit 
geçirdiği önemli alanlarda biri olan park ve yeşil 
alanların huzur ve sükûnetini olumsuz etkileyecek 
unsurları ortadan kaldırma doğrultusunda gerekli 
güvenlik tedbirleri ve bu tedbirlere destek olacak 
şekilde kaynak ve teknoloji kullanımı sağlanması 
güvenli park bileşeninin amacını oluşturmaktadır. 
Kolluk kuvvetleriyle ortak çalışılması neticesinde 
aile ortamının korunması hedeflenmektedir.

Park ve yeşil alanların tamamının kapalı devre 
kamera istemleriyle izlenmesi ve bu izlemeler 
sonucu kolluk kuvvetlerine ihbar mekanizması 
oluşturulması, park ve yeşil alanların güvenliğinin 
azami biçimde artırılması sağlanacaktır. Ayrıca 
ışıklandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve 
yenilenmesiyle parklarda akşam vakitlerinde 
de güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmelidir. 

5.Güvenli Yapılaşma

Yapılaşma, kentsel konfor ve yaşam kalitesinde 
belirleyici konumdadır. Planlı ve modern 
yapılaşma yaklaşımları bu kavramların üstüne 
kurulu olsa da ülkemizin deprem ülkesi olması 
nedeniyle yeni üretilen yapılar ile mevcut olanların 
depremlere karşı güvenli olması gereksinimini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada planlama, 
ruhsatlandırma ve yapı denetim süreçlerinde 
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kaliteli konut üretimi esas alınmalı, tüm düzenleme 
ve uygulamaların bu esas doğrultusunda 
yürütülmesi hedeflenmelidir.

6.Güvenli Çevre

Çevre, gelecek nesillere bırakacağımız 
miraslarımız arasından en önemli yere sahiptir. 
Bu bakımdan çevrenin yaşam döngüsünün 
sürdürülebilirliğine katkı sağlama ve korumaya 
yönelik stratejiler uygulanmalıdır. Bu stratejilerin 
başında atık yönetimi ve geri dönüşüm 
hizmetlerini etkin olarak yürütmek, çevre kirliliğini 
önlemeye yönelik önleyici ve koruyucu tedbirleri 
sürdürmek ve kentin yeşil alan ihtiyacına yönelik 
proje ve sosyal alanları artırmak gelmektedir. 

Güvenli şehir stratejileri, kapsayıcı ve önleyici 
bir yaklaşım sunmaktadır. Güvenli bir şehrin yal-
nızca suç oranlarının düşük olduğu bir kent değil, 
aynı zamanda vatandaşlarının kendini huzurlu, 
güvende ve evinde hissettiği bir kavramı da kap-
samaktadır. 

Bu bağlamda, yerel yönetimlerin kendi gö-
rev ve sorumluluk alanında stratejiler geliştirmesi, 
Stratejik Planlarında bunlara yer vermesi ve uygu-
laması şehrin huzur ve yaşam kalitesini artırma-
da önemli rol oynayacaktır. Ayrıca vatandaşların 
hemşehrilik kavramını benimsemesi ve kente olan 
aidiyet duygusunun gelişmesine de katkılar sağ-
layacaktır.


