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GÜVENLİK YÖNETİMİNE SİVİL TOPLUMUN KATILIMI: 
KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE’YE BAKMAK  

Toplantı Programı 

 
Tarih: 5 Ekim 2017 
Yer: The Marmara Pera Oteli – Pera 1 Salonu 
Meşrutiyet Caddesi Tepebaşı, Beyoğlu/Istanbul 

 
I. BÖLÜM:   SİVİL TOPLUM VE GÜVENLİK YÖNETİMİ  

 

Moderatör: Özge Genç, PODEM 

 

09:30    Açılış Konuşması, İlhami Alkan Olsson, RWI 

 

Konuşmacılar: 

 

09:45 – 10:05  A. Erkan Koca, PODEM Araştırmacısı 

“İstanbul Beyoğlu’nda faaliyet gösteren STK’larla yapılan saha 
çalışmasının bulguları: güvenlik ve güvende olma algıları” 

 

 

 

10:05 – 10:25  Sebastian Roché ve Max-Valentin Robert, University of 
Grenoble 
“Hükümet, güvenlik kurumları ve halkın terör saldırıları 
karşısında tepkileri: Fransa’dan Bir Bakış” 

 

10:25 – 11:00 Tartışmacılar:   
 

Yezid Sayigh, Carnegie Beirut  
“İç güvenlikle bölgesel ve ulusal güvenlik arasındaki karşılıklı 
etkileşim: demokratik güvenlik politikaları önündeki zorlukların 
üstesinden nasıl gelinebilir? Arap Ülkelerinden Bir Bakış” 
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    Peter F. Sheridan, Co-operation Ireland 

“Toplumsal gruplar arasında ve güvenlik kurumlarıyla toplum 
arasında güven, güvenlik ve emniyet nasıl tesis edilebilir? Kuzey 
İrlanda’dan Bir Bakış” 

 

11:00 – 12:15  Soru & Cevap 

  Tartışma Soruları:  

o Farklı ülkelerde iç güvenlikle bölgesel (dış) ve ulusal güvenlik arasındaki ilişki nasıl 

gerçekleşiyor? Bu kapsamda, güvenlik risk ve tehditleriyle nasıl baş edilebilir ve 

bunlara ne tür çözüm yollarıyla etkin şekilde karşı konulabilir? 

o Güvenlik politikaları ve uygulamalarının yönetimi sürecinde sivil toplumun rolü ve 

işlevi ne olabilir? 

o  Güvenlik tehditlerinin artması ve olağanüstü hal ilanı gibi koşullarda devletle sivil 

toplum arasında nasıl bir ilişki oluşuyor? Bu anlamda, sivil toplumun güvenlik 

politikalarına dahil olması ne ölçüde mümkün olabilir? 

o Sivil toplumun temsil ettiği işbirliği, dayanışma, güven, sosyal adalet ve barış gibi 

pozitif değerler ne ölçüde etkin bir demokratik güvenlik yönetimine etki edebilir? 

 

12:15 – 13:30   Öğle Yemeği Arası 

 

 

II. BÖLÜM:  GÜVENLİK KURUMLARI VE GÜVENLİK YÖNETİMİ  

 

Moderatör: A. Erkan Koca, PODEM Araştırmacısı 

 

Konuşmacı: 

 

13:30 – 13:50  Özge Genç, PODEM  

“Polisin kendi mesleği ve kurumuna dair algısı üzerine 

İstanbul’da yapılan saha çalışmasının bulguları” 
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Tartışmacılar:  

 

13:50 – 14:05  Mike Hough, Birkbeck, University of London 

“Güvenlik tehditlerin arttığı kriz zamanlarında demokratik 

polisliğin zorlukları: Polis, adalet sistemi ve halk arasındaki 

ilişkinin güven ve meşruluk temeli nasıl korunabilir?” 

 

14:05 – 14:20  Sebastian Roché, University of Grenoble 

“Çatışmalı süreçlerde polis ve halk arasında güven temelli 

meşruluk nasıl sağlanır: Avrupa ve Amerika Örnekleri” 

 

 

Tartışma Soruları:  

o Güvenlik kurumları karşılaştıkları güvenlik tehditleri ve risklerine nasıl karşılık veriyor? 

o Güvenlik tehditleri ve zorluklarıyla  başederken bundan sorumlu kurumların ne tür 

içsel karakteristikleri ve eğilimleri belirginleşerek ortaya çıkıyor? 

o Tehditlerin arttığı kriz zamanlarında güven ve meşruluk-temelli bir güvenlik   

yönetiminin koşulları nelerdir? 

o Halkın beklentileriyle kurumların iç işleyişi arasında uyuşmazlık doğurmayan başarılı 

bir güvenlik reform süreci nasıl mümkün olabilir? ‘Sivilleşme’ ve demokratik gözetim 

bu anlamda işe yarar kavramlar mıdır? Yoksa yeni kavramlara ve tanımlara veya 

yeniden-tanımlamalara ve varolan kavramların eksiklerini tamamlamaya mı ihtiyaç 

bulunmaktadır? 

	

14:20 – 15:30  Soru & Cevap 

 

15:30 – 16:00  Kahve Arası 
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III. BÖLÜM:  SİVİL TOPLUMUN GÜVENLİK POLİTİKALARINA KATILIMI VE 

İŞLEVİ  

 

Moderatör: İlhami Alkan Olsson, RWI  

 

Açılış Konuşmaları:  

 

16:00 – 16:15  Mehmet Ali Çalışkan, YADA  
“Sivil toplumun politika yapım süreçlerine katılımı ve etkisi;  
güvenlik krizi zamanlarında sivil toplumun katılımı, rolü ve işlevi 
nasıl etkileniyor?” 

 

 

16:15 – 16:30 Cuma Çiçek, Araştırmacı / Akademisyen  
“Türkiye'de Güvenlik Krizi ve Sivil Toplum: Süreklilikler ve 
Kopuşlar” 

 
16:30 – 18:00      Soru & Cevap 

 
 
Tartışma Soruları: 

 

o Güvenlik tehditlerine karşı, hukukun üstünlüğü ve temel haklardan taviz vermeksizin 

etkin politikalar nasıl geliştirilebilir? 

o Sivil toplumun ve güvenlik kurumlarının her ikisinin de yararına çözümler geliştirmek 

nasıl mümkün olabilir? 


