
Turkish 

Polis servisinin, Londra’nın gereksinimlerini 
karşılamasını sağlama 
MPA Nedir? 

Metropolitan Polis İdaresi (Metropolitan Police Authority – MPA), Londra polisinin, başkentteki 

insanlara sağladığı hizmetler konusunda sorumlu olmasını sağlamakla görevlidir. 

İdare’nin görevleri şunlardır: 

 Londra’daki polis hizmetlerinin sunulma biçiminin sürekli olarak geliştirilmesini 
sağlamak 

 toplumun Londra polisine olan güvenini ve inancını geliştirmek 

 polisten neler beklediklerini öğrenmek üzere Londra’daki toplumlara danışmak 

 polis bütçesinin yönetimini gözlemlemek 

 polis için hedefler belirleyen yıllık polis hizmetleri planı hazırlamak 

MPA Londra’daki insanlar için gerçek kazanımlar elde etmiştir. Başkent çapında 630 adet Daha 

Güvenli Semtler (Safer Neighbourhoods) ekiplerinin oluşturulmasında İdare’nin desteği çok önemli 

olmuştur. Polis memurlarından ve Polis Toplum Destek Görevlileri’nden (Police Community Support 

Officers) oluşan her ekip, anti sosyal davranışların, suçların ve suç korkusunun önlenmesi ve 

azaltılması için toplumla birlikte çalışma ilkesine bağlıdır. 

Polisin £3 milyar tutan yıllık bütçesinin planlanması ve yönetimi, İdare’nin temel sorumluluklarından 

biridir. Bütçenin yaklaşık %78’i merkezi hükümet tarafından, gerisi de Londra’da Büyük Şehir 

Belediye Başkanı tarafından toplanan belediye vergisinden karşılanmaktadır. 

İdare polis servisi içinde eşitlik ve çeşitlilik ilkesini desteklemekte ve başkentte yaşayan ve çalışan 

herkese karşı saygılı davranılmasını sağlamak üzere ortaklık halinde çalışmaktadır.  

MPA nasıl çalışır? 

MPA 23 üyeye sahiptir – hepsi de dört yıllığına görev yapan, Londra Meclisi (London Assembly) 

Üyeleri tarafından seçilen 12 üye, 4 sulh hakimi (magistrate) ve 7 bağımsız üye.  

Her üye Londra’daki belediyelerden birisiyle yakından bağıntılıdır ve yerel düzeyde işlenen suçları 

azaltmak üzere yerel polisle ve başkalarıyla irtibat kurmaktan sorumludur. İdare, ortaklık halinde 



çalışmanın, Londra’yı en güvenli şehir haline getirme amacımıza ulaşmak için en etkili yol olduğu 

inancındadır. 

Üyeler, polisle ilgili politikaları tartışmak ve performanslarını izlemek üzere düzenli olarak komite 

halinde toplantılar yaparlar. Gelişmeyi gerçekleştirecek ve Londra’daki toplumların gereksinimlerini 

karşılayacak değişiklikler önerirler. 

Londralıları Dinlemek 

MPA’nın önemli bir rolü, polis, performansları ve bunların nasıl geliştirilebileceği konularında 

Londralılarla konsültasyon yürütmektir. 

Bu konsültasyon, MPA’nın bir sonraki yılda polis için öncelik olarak belirlenecek konuları 

öğrenmesine yardımcı olur. 

Konsültasyon şu şekillerde yürütülür: 

 Daha Güvenli Londra Paneli (Safer London Panel) 
 Londra nüfusunu yansıtacak şekilde seçilen 3000 kişiden oluşan, İdare’nin 
vatandaşlar paneli. Bunlardan Londra’daki polis hizmetlerinin nasıl yürütüleceği 
konusuyla ilgili belirli konularda görüşlerini belirtmeleri istenir.  

 Her belediye bölgesinde toplumun katılımı 
 MPA, Londra’daki her belediye bölgesinde halkın yöredeki polisle iletişim 
kurmasının yollarının bulunmasını sağlama konusunda kararlıdır. 

Bu genellikle Toplum Polis Konsültasyon Grubu (Community Police Consultative Group) şeklinde 

olur. Ancak bazı bölgelerde değişik yöntemler geliştirilmektedir. 

MPA çeşitli etkinliklere katılır ve başkent çapında toplumun katılımı için çeşitli programlar düzenler. 

Bu etkinliklerle ilgili olarak web sitemizde ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

Halka açık MPA toplantıları 

MPA komite toplantıları halka açıktır ve herkes katılabilir. Bu toplantıların tarihleri, saatleri ve raporları 

MPA web sitesinde yayımlanır ve ayrıca halka açık kütüphanelerde de bulunabilir. 

Halka açık toplantıların yapıldığı odaya tekerlekli sandalyeyle girilebilir ve yardımcı işitme cihazı 

kullananlar için “loop” sistemi denen ses yükseltme sistemi bulunmaktadır.  

Metropolitan Polis İdaresi: 

 Londra için gerçek kazanımlar elde etmektedir 



 polisi Londralılara karşı sorumlu kılmaktadır 

 Londra’yı dünyanın en güvenli büyük şehri yapmak için ortaklık halinde çalışmaktadır 

 

 MPA ile temasa geçme (genel konular) 
 

Tel: 020 7202 0202 

Minikom: 020 7202 0173 

Faks: 020 7202 0246 

E posta: enquiries@mpa.gov.uk 

Yazışma adresi: 

Enquiries 

Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London SW1H 0NY 

MPA ile ilgili bilgilerin tercümesi 
Web sitemizde bulunan bilgileri otomatik olarak başka dillere tercüme etmiyoruz. Ancak istendiği 

takdirde belgeleri kendi dilinizde sağlayabiliriz. Tercümeleri, mümkün olduğunca çabuk sağlarız. 

Tercüme yapılmasını istemek için lütfen aşağıda belirtilen adresle temasa geçin: 

Online Communications 

The Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London 

SW1H  0NY 

E posta: webenquiries@mpa.gov.uk  

Tel: 020 7202 0219 (lütfen isteklerinizi İngilizce olarak bırakın) 

Minikom: 020 7202 0173 

Faks: 020 7202 0241 

 

 


