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Suç henüz meydana gelmeden suçu oluşturan birey-
sel, durumsal ve sosyal faktörlerin kontrol edilmesini, 
suçun oluşabileceği yer ve zamanın öngörülerek önle-
yici tedbirlerin alınmasını esas alan proaktif suç önle-
me yaklaşımları özellikle 1960’lı yıllardan itibaren baş-
ta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere 
dünyanın pek çok ülkesinde uygulamaya konulmuştur. 
Modern çağ suç önleme stratejileri olarak adlandırı-
lan Topluluk Destekli Kolluk ve Problem Odaklı Kolluk 
gibi yeni kolluk uygulamaları ile suç henüz oluşma-
dan sosyal ve durumsal tedbirler geliştirilmeye gayret 
edilmektedir. Bilgisayar tabanlı teknolojik sistemlerde 
meydana gelen gelişmelerle birlikte Sıcak Noktalar 
Kolluğu, Compstat ve Öngürücü Kolluk uygulamaları 
ile suçun zamanı ve mekânı tahmin edilmeye çalışıl-
maktadır. 

Yukarıda anılan modern çağ kolluk uygulamalarının et-
kinliği Anthony Braga ve David Weisburd’un öncülüğünü 
yaptığı akademisyenlerin yürüttüğü sayısız araştırmaya 
konu olmuş ve suç önleme alanyazını önemli gelişmeler 
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kaydetmiştir. Ancak, ülkemizde suç araştırmalarına olan 
ilgi giderek artmakla birlikte suç önleme stratejilerinin 
etkinliğini ölçen ampirik çalışmaların azlığı dikkat çek-
mektedir. Suç önleme çalışmalarına olan ilginin azlığının 
nedenlerinden birisinin alanyazında Türkçe eserlerin 
sayısının kısıtlı olduğunu değerlendirilmektedir. Bu bağ-
lamda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve İçişleri 
Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan bu çalışmanın önce-
likli amacı suç önleme çalışmalarına olan akademik ilgiyi 
artırmaktır. 

Demircioğlu, İ. H., Akdemir, N. ve C. O. Tuncer (Ed.) 
(2021) Dünya Örnekleri ile Suç Önleme Stratejileri ve 
Güvenlik, Ankara: TİAV Yayınları.
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Bu kitap, 1900’lü yılların başında V.V. Moşkov tarafından bir merakla 
başlayarak derinlemesine bir bilimsel araştırmaya dönüşerek gerçek-
leştirilen araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Birkaç yılın emeğini 
ortaya koyan kitapta Gagauz halkının o dönemdeki gündelik hayatı, 
dünyaya bakış açısı, inanışları, giyim-kuşamı, aile ilişkileri gibi pek çok 
konuya değinilmiş, her biri ayrı konuyu ele alan bölümlerin sonunda 
yer alan notlar kısmında konuyla ilgili başka halklarla olan benzerlik-
ler ve farklılıklarla da örneklendirilmiş ve zenginleştirilmiştir.

Kitabı okurken Gagauzların yaklaşık 120 yıl öncesindeki yaşam tarzı-
na dair, inanışları, sosyal ilişkileri, eğlenceleri, masalları gibi çok farklı 
alanlardan kesitlere rastlanmaktadır. Bu kesitlere dikkat edildiğinde 
ülkemizdeki yaşam tarzına ilişkin pek çok yakınlık ve benzerlik dikkati 
çekmektedir. Bu bağlamda bu eserin Türkçe’ye kazandırılması titiz bir 
çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır.

Moşkov, V. A. (2021) Bender İlinin Gagauzları, Çev: Y. Bayram, Anka-
ra: TİAV Yayınları.
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Türkiye tarih boyunca ana göç güzergahında yer alması sebebiyle 
göçlere sahne olmuş bir ülkedir. Ancak özellikle 1990 sonrasında, 
Körfez Krizi başta olmak üzere diğer çatışma ve istikrarsızlıklar ne-
deniyle yakın coğrafyalardan göç akımları yaşanmıştır. Bu dönemde, 
Somali, Sudan, Afganistan ve Etiyopya gibi ülkelerden, transit ülke 
olarak mülteci akımlarının devam etmiştir. Halen devam etmekte 
olan Suriyeli göçmen akımı bu sürece eklenmiştir. Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre Türkiye, bu-
gün birçok yabancı ülke vatandaşının iltica etmek istediği devletler 
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

Türkiye’nin göç politikalarının ve Avrupa Birliği’ne tam üyelik süre-
cinin bu politikalara yansımalarının ne şekilde olduğunun/olacağının 
incelenmesi, uluslararası normlar, Avrupa Birliği müktesebatı ve ilgi-
li olduğu tüm konuları da kapsayacak şekilde etkin bir göç yönetimi 
modeli önerisinde bulunulması çalışmanın konusunu oluşturmuştur.

Göç yönetiminde her ülkede uygulanabilecek standart bir uygulama 
modeli olduğu ve/veya olması gerektiği düşünülmemektedir. Göç yö-
netimi uygulamaları ülke gerçekleri, ihtiyaçları ve deneyimlere göre 
şekillendirilerek geliştirilmektedir. Bu çerçevede göç yönetimi için bu 
olgunun tüm boyutlarını kapsayan sürdürülebilir bir model geliştiril-
mesi gerekmektedir. Çalışmamızda bu ihtiyaç göz önünde bulunduru-
larak öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Konunun teorik boyutunun 
yanı sıra uluslararası hukuk, AB müktesebatı, ulusal mevzuat, politika 
belgeleri ve kurumsal yapılanma bağımsız değişkenler olarak incele-
nerek temel bir perspektif sunulmuştur.

Tavas, O. E. (2022) Uluslararası Göç Yönetimi-AB ve Türkiye İlişkile-
ri, Ankara: TİAV.
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