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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Güvenlik, devletin var oluş nedenidir. Devletin ilk ve en önemli görev ve 

sorumluluğu, insanların güvenlik ihtiyacını karşılamaktır. Bu görev ve sorumlulukta yaşanan 

aksamalar ya da eksiklikler, insanların doğrudan doğruya günlük yaşamlarını, huzur ve 

refahını olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Güvenlik hizmetlerinin etkin ve etkili bir şekilde 

yürütülmesi ise insanların kendilerini güven içinde hissetmelerini sağlayacak, devlet ile 

vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirecek ve vatandaşların devlete olan bağlılığını 

arttıracaktır. 

Tüm kamusal hizmetlerin yürütülmesindeki temel ve öncül rolü nedeniyle güvenlik, 

dinamik ve farklı boyutları olan bir kavramdır. Küreselleşme ile birlikte toplumların 

birbirleriyle daha fazla iletişim imkanlarına sahip olması sonucunda güvenlik, yerel, bölgesel, 

ulusal, uluslararası ve küresel düzeylerde karşılıklı bir ilişki ve etkileşim çerçevesinde ele 

alınan bir alan olmuştur. Nitekim bu düzeylerden birinde meydana gelen güvenlikle ilgili bir 

kırılganlık tüm diğer düzeyleri de etkileyebilmektedir. Bu durum güvenliğin yerelden küresele 

uzanan bir boyut kazandığını göstermektedir. Diğer taraftan yaşanılan siyasal, sosyal, 

ekonomik, kültürel, teknolojik gelişmeler ve değişimler, güvenlik alanın kapsamını da 

değiştirmiştir. Terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçlar küresel bir 

düzeye taşınırken siber ya da bilişim suçları gibi adlarla ifade edilen yeni suç türleri de ortaya 

çıkmıştır. Güvenlik alanında yaşanan bu değişimler sonucunda küresel düzeydeki asimetrik 

tehdit, tehlike ve riskler, ülkelerin ulusal ve iç güvenlik politikalarında da köklü değişimlere 

neden olmuştur. 

Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde birtakım uluslararası standartlar ve 

ilkeler söz konusudur. Güvenlik hizmetlerinde insanların can ve mal güvenliğinin esas 

alınmasını gerektiren insan odaklılık; güvenlik politika ve uygulamalarına sivil otorite 

tarafından karar verilmesini öngören sivil otoriteye bağlılık; güvenlik hizmetlerinin toplumun 

gözetimi ve denetimine açık olmasını ifade eden sivil gözetim ve denetim; güvenlik alanının 

gerek yapı gerekse işleyiş bakımından açık ve sorgulanabilir olmasını belirten şeffaflık ve 

hesap verebilirlik; güvenlik hizmetlerinin tüm insanlara özellikle de kırılgan kesimlere etkin 

bir şekilde sunulması gerektiğini anlatan kapsamlılık bu standart ve ilkelerin başında 

gelmektedir. 
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Türkiye'de güvenlik hizmetlerinin gerek teşkilatlanma gerekse görev ve sorumluluklar 

bakımından şekillenmesinde iç ve dış dinamikler, gelişmeler ve süreçler etkili olmaktadır. 10. 

Kalkınma Planı döneminde güvenlik alanına etki eden iç gelişmelerin başında Fetullahçı 

Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe girişimi, bu girişim sonrasında 

olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi ve yönetim sisteminin değişmesi sürecinde güvenlik 

alanında gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri gelmektedir. Güvenlik alanına etki eden dış 

etmenleri ise Avrupa Birliği süreci ile güvenlik alanına ilişkin tehdit, tehlike ve risklerin 

küreselleşmesi ile yaşanan özellikle uluslararası terörizm ile ilgili gelişmeler oluşturmaktadır.   

Hükümet programları esas alınarak ortaya konulan güvenlik alanına ilişkin ulusal 

politikalar, bu alanın şekillenmesine ilişkin temel bir çerçeve sunmaktadır. Bu kapsamda, 

güvenlik hizmetleri, hak ve özgürlüklerin garanti altına alınabilmesi ve eksiksiz bir biçimde 

kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan temel bir kamu hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Bu 

kapsamda güvenlik alanında devlet-toplum-birey ilişkisini güçlendirecek bir yaklaşım öne 

çıkarılmaktadır. Güvenlik ve asayiş ortamını bozarak, vatandaşların temel hak ve 

özgürlüklerine yönelik baskı ve tehdit oluşturabilecek bütün yapıların üzerine kararlılıkla ve 

ödün vermeden gidilmesi, uluslararası ve bölgesel teröre destek veren çevre ve odaklarla, 

etnik, dinsel veya mezhepsel kavramları suistimal eden tüm terör örgütleri ile kararlılıkla 

mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Güvenlik hizmetlerinin şeffaflık, katılımcılık 

ve hesap verebilirliği artıracak mekanizmalarla daha fazla desteklenmesi yanı sıra toplumun 

bütün kesimlerini kapsayan, özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşların güvenlik 

hizmetlerine erişimini kolaylaştıran politikaların uygulanmasına devam edilmesi gerektiği 

ifade edilmektedir. Terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla 

mücadelede ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde 

durulmaktadır. Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine öncelik verilmesi, vatandaşla 

kolluk güçleri arasındaki ilişkinin güven esasına dayalı olması gerekliliğinden hareketle 

toplum destekli kolluk yaklaşımının güçlendirilmesi, güvenlik alanında risk yönetimine 

geçilmesi, güvenlik hizmetlerini yerine getiren personelin nitelik ve nicelik bakımından 

geliştirilmesi ve profesyonelleşmesini sağlamaya yönelik her türlü önlemin alınması gerektiği 

belirtilmektedir. 

Güvenlik hizmetlerine ilişkin uzun vadeli hedefler; Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünün korunması ve bunu hedef alan tüm terör örgütleri ile etkin bir şekilde 

mücadele edilmesi, Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla 
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korunmasının sağlanması, bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellemeye yönelik terör 

örgütlerinin her türlü faaliyetlerinin önlenmesi için etkin mücadele yöntemlerinin 

geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası güvenliğin sağlanmasında söz sahibi bir ülke olunması 

şeklinde belirlenmiştir. 

Güvenlik hizmetlerine ilişkin 11. Kalkınma Planı (2023) Hedefleri ise kamu düzeni ve 

güvenliğinin, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, can ve mal emniyetinin, toplumun 

güven ve huzurunun etkin ve etkili bir şekilde sağlanması, güvenlik hizmetlerinde insan 

odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi, güvenlik güçlerinin sivil otoriteye tam anlamıyla bağlı 

bir yapılanmaya kavuşturulması, güvenlik hizmetlerinde çağdaş tekniklerin daha yaygın 

kullanıldığı bir alt yapının oluşturulması, güvenlik hizmetlerinde toplum katılımının ve 

desteğinin sağlanarak şeffaf ve hesap verebilir bir kamu hizmeti anlayışının benimsenmesi, 

güvenlik hizmetlerinde sivil gözetim ve denetimin sağlanması, yerel, bölgesel ve ulusal 

kalkınma yoluyla halkın devlete ve millete aidiyet duygusunun arttırılması, güvenlik 

hizmetlerinde elektronik devlet (e-devlet), mobil devlet(m-devlet) ve akıllı devlet (a-devlet) 

uygulamaları ile erişilebilirliğin tam olarak sağlanması, tüm insanların özellikle de kırılgan 

kesimlerin güvenlik hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarının sağlanması şeklinde 

ifade edilmiştir. 

Güvenlik hizmetlerine ilişkin belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için güvenlik 

hizmetlerinde etkinliğin sağlanması, bu amaçla güvenlik kurumlarının teknolojik 

altyapılarının geliştirilmesi, kritik öneme sahip tesislerin ve altyapıların güvenliğinin 

arttırılması, radikalleşme ve şiddet içeren aşırılığın önlenmesi, terör örgütlerinin yurtiçi ve 

yurtdışı propaganda faaliyetlerine engel olunması, terörizmin finansmanının önlenmesi, 

terörizmle mücadelede toplumun bilgilendirilmesi, terörizmden etkilenen kesimlerin 

rehabilitasyonunun sağlanması, sınır güvenliğinin arttırılması konularında politikalar 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Güvenlik hizmetlerinde etkinliğin sağlanması için güvenlik alanındaki güncel tehditler 

ve sürekli değişen suç olgusu dikkate alınarak güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum ve 

kuruluşlar arasında işbirliği mekanizmasını geliştirecek ve teşkilatlanmayla ilgili sorunları 

giderecek bir temel hukuki çerçeve oluşturulmalıdır. Güvenlik güçleri arasında uyum ve 

koordinasyonun kurumsallaşmasını sağlayacak kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle 

terörle mücadele eden birimler arasındaki koordinasyon imkanları arttırılmalı, kaynakların 

etkin kullanılması sağlanmalı ve operasyonel imkanlar güvenlik kurumlarının tamamının 
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istifadesine sunulmalıdır. Güvenlik birimlerindeki personel ihtiyacı hızlı bir şekilde ve kaliteli 

personel seçimine de dikkat ederek karşılanmalıdır. İnsan kaynağı ihtiyacının giderilmesinde 

niceliğin yanı sıra nitelik bakımından da hassasiyet gösterilmelidir. Güvenlik hizmetlerinde 

etkinliği sağlayacak teknolojik altyapı ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları daha da 

arttırılmalıdır. Savunma sanayinde yaşanan ilerlemeler, sektörün ileri-geri bağlantıları ile daha 

da güçlendirilmelidir. Güvenlik yönetimi etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanıtım 

politikasına sahip olmalıdır. Bu kapsamda güvenlik hizmetlerinde; itibar yönetimini dikkate 

alan, halkla ilişkiler ve kurumsal imajın güçlendirilmesine önem veren, tanıtım ve 

bilgilendirme faaliyetlerinde etkin olan bir yaklaşım geliştirilmelidir. 



1 

GİRİŞ1 

Güvenlik, insanoğlunun varoluşundan itibaren en temel ihtiyacı olmuştur. İnsan, bazen 

doğal olaylardan, bazen diğer canlılardan ve çoğu zaman da diğer insanlardan gelen 

tehlikelere karşı kendi can ve mal güvenliğini sağlamak için çeşitli şekillerde önlem almak 

ihtiyacı hissetmiştir. Bu güvenlik ihtiyacı ve tehlike algısı, tarihsel süreç içerisinde toplumsal 

değişime koşut olarak sürekli değişmiştir. 

Güvenlik kavramındaki değişime bağlı olarak ülkelerin kendi sınırları içerisindeki 

güvenlik algılayışlarının ve devletlerin kendi güvenlik hizmetlerinin sunumunun zaman 

içerisinde birbirlerinden farklılaştığı görülmektedir. Bu bakımdan toplumların sahip oldukları 

siyasal, sosyal ve kültürel deneyimler ve pratikler, güvenlik hizmetlerinin nasıl 

örgütleneceğinin temel belirleyicisi olmuştur. Günümüzde güvenlik hizmetlerinin, 

merkeziyetçi veya yerinden yönetilen bir anlayışla örgütlendirildiği görülmektedir. 

Güvenlik ihtiyacının insan yaşamındaki önemini ifade eden tezlerin başında 

Maslow’un ihtiyaçlar piramidi (hiyerarşisi) yaklaşımı gelmektedir. Bu yaklaşıma göre, 

insanın en temel ihtiyacı olan yeme, içme ve barınma gibi fizyolojik ihtiyaçları karşılandıktan 

sonra ortaya çıkan en önemli ihtiyacı güvenliktir. Güvenlik ihtiyacı, insanların kendilerini 

fiziki, sosyal, ekonomik, siyasal, hukuki ve psikolojik bakımdan emniyette hissedebilecekleri 

bir ortamın varlığını gerektirmektedir. Bu anlamda kişinin, yaşamını sürdürebileceği bir işe ve 

sosyal güvenceye sahip olması, can ve mal emniyetini sağlayan bir konutunun bulunması, 

güvenli bir fiziki ve sosyal çevreye ait olmaya çalışması ve toplumsal emniyetin sağlanması 

amacıyla bir siyasal kurum olan devleti oluşturması, bu güvenlik ihtiyacının karşılanmasına 

yöneliktir. Bireylerin ve toplumların en temel güdüsü ve en ilkel ihtiyacı olan güvenlik 

ihtiyacı karşılanamadığı takdirde, toplumların özgürlük ve refah arayışlarını 

gerçekleştirmeleri de mümkün değildir. 

Güvenlik, devlet egemenliğinin sürdürülmesi için önemli olduğu kadar, bireyler ve 

ekonomik aktörler için de önemlidir. Bunun temel nedeni, hem devlet hizmetlerinin 

yürütülmesinin, hem bireylerin yaşamlarını sürdürmelerinin, hem de ekonomik aktörlerin 

faaliyetlerini devam ettirebilmelerinin, ancak ülke genelinde güvenliğin sağlanması ile 

mümkün olabilmesidir. Devlet hizmetlerini yürüten kamu görevlileri de, diğer vatandaşlar da 

1 Güvenlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyon toplantılarının düzenlendiği tarihler itibarıyla yürürlükte olan düzenlemeler 

esas alınmıştır. 
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can ve mal güvenlikleri sağlanmadan yaşamlarını ve faaliyetlerini sürdüremezler. Bu nedenle 

güvenlik, toplum yaşamında çok önemli ve temel bir işleve sahiptir. İnsanlar tarih boyunca 

örgütlenerek birlikte yaşamışlardır. Bu örgütlenmelerden en önemlisi de devlet 

yapılanmasıdır. İnsanların birlikteliğinin sürdürülebilmesi, toplumda belli bir düzen ve güven 

ortamının oluşturulmasına ve sağlanan bu güven ortamının sürdürülmesine bağlıdır. 

Güvenlik, temel hak ve özgürlüklerin sağlanması ve korunmasının en temel şartıdır. 

Aslında insanın kendisini güvende hissetmesi, başlı başına bir özgürlüktür. Güvenliğin 

sağlanamadığı yerlerde insanlar, endişeli bir hayat sürerler. Güvenliğin bulunmadığı ya da 

yeterince sağlanamadığı yerlerde kamu hizmetlerinden yeterli düzeyde yararlanılamaz. Bu tür 

ortamlarda, kamu hizmetlerinin sabote edilme ihtimali ve riski, diğer hizmet ve yatırımların 

da durmasına, gecikmesine ya da buralara yatırım yapılmasından vazgeçilmesine yol 

açabilecektir. Bir başka deyişle, güvenliğin sağlanması, diğer kamusal hizmetlerin de topluma 

sağlıklı bir şekilde sunulmasını sağlar. Güvenliğin tam anlamıyla sağlanamaması halinde ise 

güvenlik zafiyeti ile karşılaşılır ve devletin eğitim, sağlık gibi diğer toplumsal ihtiyaçları 

karşılaması zorlaşabilir. Başka bir hizmet alanındaki aksaklık veya eksiklik, yalnızca o alanı 

etkilerken güvenlik alanındaki sorun diğer tüm hizmet alanlarını da etkileyebilmektedir. 

Güvenlik, dinamik bir kavramdır ve bu nedenle yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik 

gelişmelere bağlı olarak farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Kapsam boyutuyla güvenlik 

yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve küresel güvenlik olarak değişik düzeylerde 

incelenebilir. Bu düzeylerin herhangi birinde meydana gelen bir güvenlik değişimi, tüm 

düzeyleri de etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bu düzeyler arasında karşılıklı bir ilişki ve 

etkileşim söz konusudur. Bu noktada iç güvenlik ile ulusal güvenlik arasındaki ilişki üzerinde 

ayrıca durulmalıdır. 

İç güvenlik kavramı, bazen ulusal güvenlik kavramıyla eşdeğer gibi kullanılsa da, 

aslında aralarında çok açık bir anlam ve kullanım farkı bulunmaktadır. Ulusal güvenlik, bir 

devletin varlığını ve güvenliğini sağlamak için aldığı tüm önlemlere işaret etmekle birlikte, 

daha çok uluslararası alanla ilgilidir. İç güvenlik kavramı ise ülke sınırları içerisinde faaliyet 

gösteren ve düşmana karşı ülke sınırlarını savunmayı amaçlayan bir güç anlamında 

kullanılmaktadır. Bu noktada vurgulanması gereken önemli bir konu da, ulusal güvenlikle 

birlikte ifade edilen iç güvenlik kavramının dış güvenlikle de yakından ilişkili olduğudur. 

Ulusal güvenlik kavramı, özünde ulusal sınırların savunulmasını içermekle birlikte, 

bundan daha geniş bir anlama da sahiptir. Nitekim ulusal güvenlik, sadece dıştan gelecek 
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saldırı ve tehlikelere karşı korunmayı ve savunma yapmayı değil, ama aynı zamanda ülke 

içerisinde ortaya çıkabilecek olaylara karşı koyabilmek anlamına da gelmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında ulusal güvenlik, devletin iç ve dış güvenliğini içine alan bir üst kavram olarak 

görülür. Yabancı ülkelerden gelen tehlikelere karşı devlet tüzel kişiliğinin korunması, dış 

güvenlik olarak; devletin silahlı ayaklanma ve yıkıcı eylemlere karşı korunması ise iç 

güvenlik olarak bu üst kavramın içinde yer almaktadır. Dolayısıyla ulusal güvenlik ile iç 

güvenlik arasında birbirini tamamlayan güvenlik politikalarının geliştirilmesi önemlidir. 

Ayrıca iç ve dış güvenlik birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik olarak 

gerekli eşgüdüm mekanizmalarının oluşturulması da bir zorunluluktur. 

Günümüzde küreselleşmenin bir sonucu olarak ulusal güvenlik kapsamında iç ve dış 

tehdit algıları değişmiş ve içiçe geçmiştir. Nitekim iç güvenliğe ilişkin bir sorun, ulusal 

güvenliğe ilişkin politikaları da olumsuz etkiyebilmektedir. Aynı şekilde ulusal güvenlik ile 

ilgili gelişmeler, iç güvenliğe ilişkin etkiler de meydana getirebilmektedir. Bu nedenle, ulusal 

güvenliği, iç ve dış güvenlikle birlikte bir bütün olarak kapsamlı bir şekilde düşünmek 

gereklidir. 

Küreselleşmeyle birlikte, terörizm, bilişim suçları, düzensiz göç ve insan ticareti, 

uyuşturucu madde kaçakçılığı, sınır aşan organize suçlar, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile 

yabani bitki ve hayvan varlığının kanun dışı yollarla kaçırılması gibi küresel güvenliği tehdit 

eden suçların iç güvenliğe etkileri de farklı bir boyuta ulaşmıştır. Küresel düzlemde ortaya 

çıkan asimetrik tehdit, tehlike ve riskler, ülkelerin ulusal ve iç güvenlik politikalarında köklü 

değişimlere yol açmıştır. Diğer taraftan ulusal ve uluslararası güvenlik kurumları arasındaki 

suç ve suçlular ile mücadelede yaşanan işbirliği ve koordinasyon eksikliğinin yanı sıra 

internetin ve teknolojinin yanlış kullanımı, düzensiz göç, çarpık kentleşme, etnik ve 

mezhepsel ayrışmalar gibi gelişmeler, güvenliğe ilişkin tehdit, tehlike ve risk algılarının da 

farklılaşmasını gündeme getirmiştir. 

Siyasal, ekonomik, sosyal, çevresel ve insan kaynaklı tehditlere karşı devletler 

güvenliklerini sağlama sorumluluğunu güvenlik kurumları aracılığıyla yerine 

getirmektedirler. Bu kurumlar, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları 

önlemek, suçluları yakalamak ve adalete teslim etmek, vatandaşların güvenliğini ve huzurunu 

bozacak her türlü bireysel ve toplu davranışları engellemek gibi asayişin ve kamu düzeninin 

sağlanmasına yönelik olarak kanunların verdiği görevleri yerine getirerek güvenlik 

hizmetlerini yürütmektedirler. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Dünyada Genel Durum 

2.1.1. Dünyada Güvenlik İle İlgili Gelişmeler ve Eğilimler 

10. Kalkınma Planı döneminde güvenlik anlayışında meydana gelen değişimin kökleri,

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleştirilen terör 

saldırıları sonrası ortaya çıkan güvenlik anlayışına dayanmaktadır. Söz konusu terör 

saldırıları, güvenlik riski, tehdidi ve tehlikesini ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşımış, 

güvenlik anlayışı uluslararası terör tehdidi çerçevesinde şekillenmiştir. “11 Eylül” 

tanımlaması, her ne kadar başlangıçta 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de gerçekleştirilen terör 

eylemleri için kullanılmışsa da, daha sonraları diğer ülkelerde meydana gelen benzer olayların 

tanımlanmasında ve medyada sunumunda da kullanılmıştır. 

11 Eylül saldırıları sonrasında, insani güvenlik kavramsallaştırması ile insanı odağına 

alan, insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü temel ilkeler olarak benimseyen, 

askeri kaygıları ikinci plana iten ve güvenlik kavramını askeri kalıpları aşacak şekilde 

genişleten yeni güvenlik ve insani güvenlik anlayışı büyük bir darbe almış, geleneksel 

güvenlik anlayışı yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Böylece, “devlet merkezli” ve 

“korkuyu esas alan” bir güvenlik anlayışı yeniden ortaya çıkmıştır. 11 Eylül sonrası küresel 

terör tehdidi karşısında uygulamaya konulan Teröre Karşı Küresel Savaş doktrini, dünya 

genelinde baskı ve şiddeti arttırırken, paradoksal bir şekilde bu güvenlik yöntemlerine karşı 

tepkilerin yükselmesine yol açarak uluslararası alanda sürekli bir güvensizlik üretmiştir.  

11 Eylül saldırıları sonrası güvenlik anlayışı, uluslararası terörizm tehdidi 

çerçevesinde şekillenmiş ve askeri müdahaleci bir siyaset takip edilmeye başlanmıştır. Söz 

konusu saldırı, ülkeler açısından güvenlik açığını gözler önüne sermiştir. Bu güvenlik açığının 

kapatılması için daha saldırı başlamadan ya da saldırı ihtimali ve riski ortaya çıkmadan terör 

örgütlerini yok etmek anlayışı benimsenmiştir. Bu aslında dost-düşman ayrımına dayanan 

çatışmacı ve “önleyici saldırı” (preventive attack) olarak adlandırılan proaktif bir güvenlik 

anlayışı ile hareket etmek anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım beraberinde güvenlik 

gerekçesiyle yaygın bir şekilde hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması hatta askıya alınmasını 

gündeme getirmiştir. İnsan haklarını ve hukukun üstünlüğünü göz ardı eden ve şiddetin 

yüksek oranda kullanıldığı 11 Eylül sonrası dönem, dünyada yaşanabilecek terör saldırılarına 

altyapı hazırlayan radikalizmin gelişmesine ve yaygınlaşmasına da zemin hazırlamıştır. 
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11 Eylül sonrası küresel terörizme karşı açılan savaş, terör riskini azaltmak yerine 

terör örgütlerini barındıran ya da barındırdığı iddia edilen ülkelerin iç güvenliklerine ve 

bütünlüğüne zarar vermiş, bu ise uluslararası göç ve mülteci sorunu gibi sonuçlara yol açarak 

yeni bir kaos ortamına zemin hazırlamıştır. 

11 Eylül sonrası ortaya çıkan güvenlik yaklaşımı, değişen, çeşitlenen ve karmaşıklaşan 

güvenlik sorunları karşısında yetersiz kalmıştır. Günümüzde devlet ve egemenlik gibi 

kavramların klasik anlamlarının değiştiği, devletlerin etnik ya da dini motifli birbirinden farklı 

terör gruplarının aynı anda tehditlerine ve saldırılarına uğradıkları, insanların kendi ülkeleri 

içerisinde ya da diğer ülkelere doğru göçe zorlandığı, tüm bu gelişmelere karşılık uluslararası 

örgütlerin ve mekanizmaların yetersiz ve etkisiz kaldığı bir süreç yaşanmaktadır. Dünya’da, 

Suriye örneğinde somutlaşan hali ile bir ülke sınırları içerisinde bir devlet yapısının yanı sıra 

motivasyonları birbirinden farklı ve uluslararası güçlerle de irtibatlı birden çok silahlı grubun 

aynı anda var olduğu bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Suriye’de yaşanan kriz sonucunda 

ortaya çıkan uluslararası düzensiz göç ve mülteci sorunu, sadece Suriye’yi ya da sınırdaş 

ülkeleri değil, tüm dünyayı etkileyebilecek sonuçlara yol açmıştır. Artık tehditler asimetrik, 

terör anlık, savaşlar ise hibrid bir nitelik taşımaktadır. 

2.1.2. Uluslararası Standartlar 

Etkin ve kaliteli bir güvenlik hizmeti sunumu için bir takım standartlar ve ilkeler 

benimsenmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

a) İnsan Odaklılık: Güvenlik hizmetlerinde insanın can ve mal güvenliğini sağlamak 

esas olmalıdır. Diğer tüm kamu hizmetleri gibi güvenlik hizmetleri de insan odaklı bir 

yaklaşımla yerine getirilmelidir. Bu çerçevede güvenlik birimleri insanların bugünkü ve 

gelecekteki güvenlik beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya ve anlayışa sahip 

olmalıdır. İnsan odaklı yaklaşım, güvenlik birimlerinin etkinliğini ve etkililiğini arttırmanın 

yanı sıra, toplum nezdinde güvenilirliğini, inanılırlığını ve itibarını da pekiştirecektir. 

b) Sivil Otoriteye Bağlılık: Güvenlik politikaları ve uygulamaları sivil otorite 

tarafından belirlenmelidir. Güvenlik güçleri, sivil otoritenin kontrolü altında çalışmalıdır. Bu 

kapsamda sivil otorite, güvenlik güçleri üzerinde atama, sicil, disiplin, izin, denetim gibi idari 

yetkilere sahip olmalıdır. 
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c) Sivil Gözetim ve Denetim: Güvenlik hizmetleri, bu hizmetin sunulduğu toplumun

gözetim ve denetimine açık olmalıdır. Sivil gözetim ve denetim, güvenlik birimlerinin 

faaliyetleri ile bu faaliyetlerin dayanağını oluşturan politikaların çok katmanlı ve sürekli 

olarak sivil otoriteler tarafından izlenmesidir. Burada sözkonusu edilen sivil otoriteler; 

parlamento, hükümet, yargı, hükümetten bağımsız organizasyonlar ve sınırlı düzeyde teftiş 

yapmak üzere kamu otoriteleri tarafından resmen görevlendirilmiş kişilerdir. 

ç) Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Çağdaş devletlerde kurumlar, topluma sundukları 

hizmetleri açık, şeffaf bir anlayışla ve hesap verebilir bir kurumsal yapılanmayla yerine 

getirirler. Tüm kamu hizmetleri vazgeçilmez olan şeffaflık ve hesap verebilirlik, insanların 

hak ve özgürlükleri ile doğrudan ilişkili olan güvenlik hizmetleri için de olmazsa olmaz birer 

ilkedir. 

d) Kapsamlılık: Tüm insanlar, hiçbir ayrıma tabi olmaksızın herhangi bir şiddet ve

tehdide karşı eşit hukuki korumaya ve etkin bir güvenlik hizmeti alma hakkına sahiptir. Bu 

konuda özellikle, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, mülteciler, sığınmacılar, yerinden edilmişler 

gibi kırılgan/savunmasız kesimler bakımından gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 

2.1.3. Güvenlik İle İlgili Ülke Uygulamaları 

Suriye Krizi ile daha fazla belirginlik kazanan DEAŞ ve türevi terör örgütleri özellikle 

Avrupa başkentlerini hedef almıştır. Bu saldırılar karşısındaki önlemler bakımından iki ülke 

öne çıkmaktadır: 

a) Fransa: Art arda yaşanan bir dizi terör olayları sonrasında Paris’te 130 kişinin

ölümüne yol açan terör saldırısı ardından 13 Kasım 2015’te olağanüstü hal ilan edilmiştir. 

OHAL süresince Fransa’da 5 terör saldırısında 92 kişi hayatını kaybetmiş,13 saldırı girişim 

aşamasında, 32 saldırı hazırlığı ise planlama aşamasında önlenmiştir. 4.469 adrese baskın 

düzenlenmiş, bu baskınlarda 78’i ağır olmak üzere 625 silah ele geçirilmiştir. Ayrıca 754 kişi 

hakkında ev hapsi kararı alınmış ve 75 alan güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.  

Fransa’da olağanüstü hal, 6 kez uzatıldıktan sonra 1 Kasım 2017’de kaldırılmıştır. 

Olağanüstü halin kaldırılması ile birlikte Fransa, yeni bir terör kanununu yürürlüğe 

koymuştur. Bu kanuna göre, adreslerde arama yapma, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapsi 

gibi güvenlik önlemlerini alma yetkisi valiliklere verilmiştir. Ayrıca bu kanunda, çocuklarını 
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terör saldırısı yapmaya veya yurt dışına bu amaç için gitmeye teşvik eden ebeveynlerin de 

cezalandırılabilmesi de düzenlenmiştir. 

b) İngiltere: 2015 yılında terör saldırıları karşısında etkin tedbirlerin alınması 

amacıyla Terörle Mücadele ve Güvenlik Kanunu çıkarılmıştır. Yeni kanun ile İngiliz 

istihbarat kurumları ve güvenlik birimlerinin, terör tehdidi oluşturan kişileri daha yakından 

takip edebilmeleri, terör bağlantılı faaliyetlerde bulunmak amacıyla seyahat edeceğinden ya 

da terör eylemlerinde bulunduğundan şüphelenilen ve ülkesine dönmek isteyen kişilerin 

pasaportlarına geçici süreyle el koyulabilmesi, yurt dışındaki terör bağlantılı faaliyetlerde 

bulunan İngiliz vatandaşlarının ülkelerine dönüşlerinin kontrol altında tutulabilmesi için bu 

kişilere geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirilebilmesi yetkileri tanınmıştır. Ayrıca kanunda, 

havayolu şirketlerinin, yolcu listelerini uçakları İngiltere’ye iniş yapmadan önce İngiliz 

makamlarıyla paylaşmaları, aksi halde uçakların İngiltere'ye inişlerine izin verilmemesi, 

üniversitelerden, okullardan, belediyelerden ve hapishanelerden kişilerin terör örgütlerine 

çekilmemesi ve aşırılaşmaması için önlemler almaları, radikalleşmenin önlenmesi için 

gönüllü yardım programları başlatılması, polisin terör şüphelileriyle ilgili bilgi edinmek ve 

kimlik tespiti için internet şirketleriyle işbirliği yapması gibi düzenlemelere yer verilmiştir.  

İngiltere’de 2017 yılının Mart ve Haziran ayları içerisinde 4 önemli terör saldırısı 

meydana gelmiştir. Bunlardan 22 Mayıs 2017’de Manchester kentinde meydana gelen 

saldırının hemen sonrasında tehdit seviyesi, gerçekleşen saldırının etkilerinin devam etmekle 

birlikte yeni bir saldırı olasılığının yüksekliğini ifade eden “kritik” seviyeye yükseltilmiş, 

ardından yeni bir saldırı ihtimalinin yüksek olduğu “ciddi” seviyeye düşürülmüştür. Bu 

süreçte askeri güçler, polise yardımcı olmak ve polisin emrinde çalışmak üzere 

görevlendirilmiştir. 

İngiltere’de terör saldırıları sonrası köktencilik ve radikalizm ile mücadele konusunda 

birtakım önlemler alınmıştır. Hükümet tarafından internet sağlayıcılar ve sosyal medya 

şirketlerine internet üzerinden terörist faaliyetler ve terör propagandasının önlenmesi, terör 

içeriklerinin otomatik olarak engellenmesi çağrıları yapılmıştır. Ayrıca bu konuya ilişkin 

olarak Paris’te 3 Haziran 2017’de hazırlanan Eylem Planı üzerinde Fransa Cumhurbaşkanı ve 

İngiltere Başbakanı anlaşmaya varmıştır. Eylem Planında teröristler ve onlardan etkilenen 

insanların haberleşmek, örgütlenmek, propagandalarını ve operasyon yöntemlerini yaymak, 

talimatlar almak, eylemlerini sergilemek için interneti, web sitelerini, elektronik posta 

servislerini ve sosyal ağları kullandıkları vurgulanmıştır. Bu nedenle internet, teröristler ve 
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suçlular için güvenli bir alan olmaktan çıkarılmalıdır. Bu konuda, G-7 ve Avrupa Birliği (AB) 

ülkeleri ile işbirliği yapılmalıdır. 

Diğer taraftan İngiltere’de terör saldırıları konusunda toplumda farkındalığın 

arttırılması amacıyla kamu spotu, rehber, broşür şeklinde çalışmalar da yapılmıştır.    

2.1.4. Uluslararası Yükümlülükler 

Türkiye bakımından güvenlik alanındaki en önemli uluslararası etkileşim kanalı 

Avrupa Birliği’ne katılım süreci olarak ifade edilebilir. AB’ye katılım süreci, sistematik 

olarak AB Komisyonu tarafından yıllık olarak hazırlanan İlerleme Raporları ile sürdürülen bir 

süreçtir. Bu raporlarda Türkiye’nin 33 fasılda kaydettiği yıllık gelişmelere yer verilmektedir. 

En son İlerleme Raporu, Kasım 2015- Kasım 2016 dönemini kapsamaktadır ve 09.11.2016 

tarihinde yayımlanmıştır. 

AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, bugüne kadar 33 fasıldan 16 tanesi 

müzakereye açılmış olup, bunlardan 1’i geçici olarak kapatılmıştır. 2016 İlerleme Raporu’nda 

Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Fasıl ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. Fasıl 

için hazırlık belgelerinin tamamlanma aşamasında olduğu ifade edilmiştir.  

2016 Yılı İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin; 

- Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında kısmen hazırlıklı olduğu, 

- 2016 yılında zorlu bir ortamda iyi düzeyde ilerleme kaydedildiği, 

- Suriye, Irak ve başka ülkelerden gelen, yaklaşık 3 milyonu bulan ve sürekli artmakta 

olan mülteci akını karşısında, geçici koruma hakkındaki mevzuatın kapsamını genişlettiği, 

- İş piyasasına erişim sağlanması da dahil olmak üzere, önemli ölçüde ve diğer 

ülkelere göre emsalsiz bir insani yardım ve destek sağlanmasına yönelik kayda değer çaba 

sarf etmeye devam ettiği, 

- Vize Serbestisi Yol Haritası'nın tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik 

reformları gerçekleştirdiği, 

ifade edilmiştir. 

Buna karşılık 2016 İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin; 

- Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nı tüm hükümleriyle uygulaması, 
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- Kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa standartlarına uygun hale getirmesi 

ve buna uygun olarak Avrupa Polis Birimi (Europol) ile bir operasyonel işbirliği anlaşmasını 

müzakere etmesi, 

- Terörle mücadele mevzuatını ve uygulamalarını, Türkiye'nin terörle mücadele 

kapasitesini azaltmadan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi (AİHM) içtihadıyla ve AB müktesebatı ve uygulamalarıyla uyumlu hale getirmesi 

yanı sıra uygulamada orantılılık ilkesinin gözetilmesi gerektiği, 

belirtilmiştir. 

2016 İlerleme Raporu’nda güvenlik alanında ifade edilen hususlar şunlardır: 

a) Düzenli ve Düzensiz Göç: Türkiye, Asya'dan ve Afrika'dan Avrupa'ya giden 

düzensiz göçmenler için başlıca geçiş ülkesi olmaya devam etmiştir. Rapor döneminde, 

tamamı olmamakla birlikte büyük bölümü Suriye'deki çatışmadan kaçan çok sayıda mülteci 

ve düzensiz göçmen, AB'ye doğru ilerlerken Türkiye'den geçmiştir. 2015'te bu sayı yaklaşık 

16 kat artarak 888.457'ye yükselmiştir. 

Bu alanda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 2013'te yürürlüğe 

girmesinin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kapasitesini geliştirmeye ve illerdeki 

teşkilatlanma düzeyini daha da artırmaya devam etmiştir. Mart 2016'da, Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye'de, toplam kapasitesi 8.276 olan 18 geri gönderme merkezi bulunmaktadır. Ancak 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü mevcut kapasitede 4.050 kişilik bir artış meydana getirecek 8 

geri gönderme merkezi daha inşa etmeyi planlamaktadır. Ayrıca 7 geri gönderme merkezi de 

AB finansmanıyla inşa edilecektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geri gönderme 

merkezlerindeki koşulların düzenli biçimde gözetimini ve göçmenlere yönelik koruma 

tedbirlerine erişimi sağlamak amacıyla bir ulusal izleme sistemi oluşturulmasına yönelik 

çalışma başlatmıştır. Mart 2015'te onaylanan Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem 

Planı Kasım 2015'te uygulanmaya başlamıştır.  

b) İltica: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca, Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü (GİGM) tüm mülteci statüsü tespit işlemlerinden ve bağlantılı kararlardan 

sorumludur. Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni coğrafi sınırlama ile kabul etmeye devam 

etse de GİGM, sığınma başvurusu yapanların menşe ülkeleri arasında ayrım gözetmeksizin, 

tüm sığınmacılar için görevini yerine getirmektedir. GİGM uluslararası koruma statüsünün 

belirlenmesi işlemini ve idari işlemleri belirli süreler içerisinde yerine getirmekle 

yükümlüdür. GİGM, illerde bulunan birimlerinde sığınmacıların kayıtlarının alınmasına ve 
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başvurularının işleme konulmasına başlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı, 

kayıt işlemleriyle ilgili olarak GİGM'ye destek sağlamaya devam etmiştir. Halen Türkiye'de 

sığınmacıların, Türk mevzuatında tanımlanan adıyla şartlı mültecilerin ve geçici koruma 

altında bulunan Suriyelilerin yerleştirildiği 62 uydu şehir bulunmaktadır.   

Nisan 2016'da, Türkiye bütün uluslararası koruma başvuru sahiplerinin ve koruma 

statüsü sahiplerinin iş piyasasına erişimlerini sağlayan bir yönetmelik çıkartmıştır. Temmuz 

2016’da Uluslararası İşgücü Kanunu'nun TBMM tarafından kabul edilmesiyle bu durum teyit 

edilmiştir. Buna uygun olarak, şartlı mülteci statüsü başvurusunda bulunanlar ve geçici 

korumadan faydalananlar dahil olmak üzere, tüm uluslararası koruma başvurusu sahipleri 

çalışma izni için başvuruda bulunabilmektedir. Uluslararası koruma başvurusu sahipleri genel 

sağlık sigortası kapsamına alınmakta ve devlet okullarına kaydolabilmekte ve sosyal yardım 

için başvuruda bulunabilmektedirler.   

c) Vize Politikası: Türkiye'nin, vize politikasını AB ortak vize politikasıyla daha

uyumlu hale getirmesi, bu çerçevede mevzuatın, Vize Tüzüğü, Vize Kodu ve ilgili diğer AB 

mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu uyum, Türkiye'nin vize 

yükümlülüklerinin AB'nin vize muafiyeti tanınan ülkeler ve vize uygulanan ülkeler listeleriyle 

uyumlu hale getirilmesini, sınırlarda vize verilmesine ve e-vize uygulamasına son verilmesini 

ve konsolosluklarda vize verilmesi ile ilgili işlemlerin Vize Kodu'nda öngörülen koşullara ve 

usullere uygun biçimde yapılmasının sağlanmasını da içerecektir. Sınırda vize verilmesi 

uygulaması tamamen sona erdirilmemiştir. 

ç) Schengen ve Dış Sınırlar: Dış sınırlar ve Schengen konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Sınır Yönetimi Alanında Kurumlar Arası İş Birliği ve Koordinasyon 

Hakkında Yönetmelik'in Mart 2016'da kabul edilmesi olumlu yönde atılmış bir adımdır ve bu 

yönetmelik hem belirli sınır geçiş noktalarında yapılan sınır kontrollerinde hem de kara ve 

deniz sınır kapılarındaki sınır gözetimlerinde uygulanmaktadır. Sınır Yönetimi Uygulama 

Kurulu faaliyete geçmiş ve sınır yönetimi yetkililerine yönelik etik kuralları kabul etmiştir.  

Sınır güvenliğine ilişkin verilerin toplanması, veri alışverişi ve verilerin işlenmesi ile ortak 

risk analizinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz 

Merkezi (UKORAM) yasal bir düzenlemeyle kurulmuştur ve UKORAM, merkezi düzeyde 

faaliyete geçmiştir.  Sınır bölgelerinde de yerel düzeyde oluşturulacak benzer bir yapıya 

ihtiyaç duyulmaktadır.    

d) Örgütlü Suçlarla Mücadele: İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların

Korunması Hakkında Yönetmelik, Mart 2016'da yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu yönetmelik 

ile insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin 
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oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmek, eylem planı hazırlamak, kamu kurum ve 

kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu 

sağlamak için yetkilendirilmiş bir İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu 

oluşturulmuştur. 

Bununla birlikte, AB müktesebatı ile tam uyuma yönelik atılması gereken adımlar 

vardır. Ayrıca, yeni oluşturulan İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu öncelik 

alanlarını henüz belirlememiştir.   Siber suçlara ve tanık korumaya ilişkin mevzuatta bazı 

iyileştirmeler kaydedilmesi gerekmektedir. Türkiye, bu alandaki temel uluslararası 

sözleşmelere taraftır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat Mart'ta kabul edilmiştir; 

ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bağımsızlığına dair endişelerin yanı sıra, yargı 

birimleri ve infaz mercileri tarafından kişisel verilerin işlenmesinin de dâhil olduğu 

istisnalardan oluşan kapsamlı bir listeyi içermesi nedeniyle mevzuat henüz AB standartlarıyla 

uyumlu değildir. Sonuç olarak, Türkiye Europol ile operasyonel bir anlaşma 

imzalayamamaktadır. 

Tanık Koruma Kanununun kapsamı, bazı ciddi suçlarda tanık koruma tedbirlerinin 

uygulanmasını sınırlamaya devam etmektedir. İş birliğinin artırılması için yargı 

mensuplarının ve kolluk görevlilerinin görevleri ayrı ayrı ve daha açık bir biçimde 

belirlenmelidir. Tanık koruma tedbirleri, ancak duruşma esnasında tanığın ifade vermesinden 

sonra uygulanabilmektedir.  Bu yetersizliklere çözüm bulunması için ilgili kanunda değişiklik 

yapılması gerekmektedir. 

Organize Suçlarla Mücadele Strateji Belgesi (2016-2021) ve Eylem Planı (2016 - 

2018), Mart 2016'da kabul edilmiştir. İçişleri Bakanlığı, stratejinin ve eylem planının 

uygulanmasını koordine edecektir. 

Türkiye ve AB, özellikle Ocak ve Eylül 2016'da gerçekleştirilen Türkiye-AB Yüksek 

Düzeyli Siyasi Diyalog toplantıları neticesinde, terörle mücadele, Suriye, Libya ve Irak 

konuları da dâhil, dış ve güvenlik politikası alanındaki diyalogunu güçlendirmiştir. 

Terörizmle mücadele konusu, 29 Kasım 2015 tarihli Türkiye-AB Zirvesi’nde bir öncelik 

olarak kabul edilmiş; PKK ve DEAŞ tarafından gerçekleştirilen birçok büyük çaplı kanlı terör 

saldırısı ve Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Küresel Koalisyona katılması neticesinde, Haziran 

2016'da gerçekleştirilen AB-Türkiye Terörizmle Mücadele İstişareleri'nde de ele alınmıştır2.   

2 2016 AB İlerleme Raporu, s. 7 
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2.2. Türkiye’de Genel Durum 

2.2.1. Kapsam ve Mevzuat 

Türkiye’de güvenlik alanına ilişkin birçok yasal düzenleme olmakla birlikte güvenlik 

kurumlarının teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını doğrudan doğruya düzenleyen ilgili 

mevzuata Tablo 1 ve Tablo 2'de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Temel Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnameler (KHK)  

Sıra 

No. 

Kanun 

No. 

Kanun ve KHK Adı RG Tarihi RG Sayısı 

1 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

25.05.2009 27261 

2 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun 

20.03.2012 28239 

3 2565 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 

Kanunu 

22.12.1981 17552 

4 5271 Ceza Muhakemeleri Kanunu 17.12.2004 25673 

5 772 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 22.07.1966 12355 

6 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu 12.06.1937 3629 

7 682 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

23.01.2017 29957 

8 640 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında KHK 

08.06.2011 27958 

9 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun 

23.02.1985 18675 

10 5442 İl İdaresi Kanunu 18.06.1949 7236 
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11 2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu  12.03.1983 17985 

12 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  31.03.2007 26479 

13 5952 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

04.03.2010 27511 

14 2918 Karayolları Trafik Kanunu  18.10.2003 18195 

15 2945 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği Kanunu 

11.11.1983 18218 

16 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun  26.06.2004 25504 

17 2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu  14.07.1934 2751 

18 2692 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu  13.07.1982 17753 

19 7126 Sivil Savunma Kanunu  09.06.1958 9931 

20 5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun 

18.10.2006 26323 

21 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 

Kanun 

16.02.2013 28561 

22 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu  08.10.1983 18185 

23 211 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet 

Kanunu  

04.01.1961 10702 

24 926 TSK Personel Kanunu  10.08.1967 12670 

25 6413 TSK Disiplin Kanunu  16.02.2013 28561 

26 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 

Kanun  

25.05.1959 10213 

27 3298 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun 19.06.1986 19139 

28 2313 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 

Kanun 

24.06.1933 2435 
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Tablo 2. Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Temel Yönetmelik ve Genelgeler 

Sıra 

No 
Yönetmelik ve Genelge Adı RG Tarihi 

RG 

Sayısı 

1 Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma 

ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması 

Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik 

15.07.1961 10855 

2 Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği 01.05.1997 22976 

3 Köy Korucuları Yönetmeliği 01.07.2000 24096 

4 Haşhaşın Ekimi Kontrolü Toplanması Değerlendirilmesi İmhası 

Satın alınması Satılması İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik 

04.05.1988 19804 

5 Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 12.12.2016 29955 

6 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Personel Yönetmeliği 

21.01.2017 29995 

7 Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması 

Yönetmeliği 

22.05.2012 28300 

8 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik 

07.10.2004 25606 

9 Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği 30.12.1982 17914 

10 Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği 17.05.2008 26879 

11 Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği 06.06.2015 29378 

12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Yönetmeliği 

21.01.2017 29995 

13 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 

Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

21.11.1982 17875 

14 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 

09.02.2008 26751 
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2.2.2. Sorumlu Kurul, Kurum ve Kuruluşlar 

A. Milli Güvenlik Kurulu 

2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Kanununa göre; Millî Güvenlik Kurulu, devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve 

uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları almakta ve gerekli koordinasyonun 

sağlanması için görüş tespit etmekte; bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna 

bildirmekte ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektedir. Kanuna göre, “milli 

güvenlik” devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda 

siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü 

dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması, “devletin milli güvenlik siyaseti” ise milli 

güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun 

belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma 

hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti ifade etmektedir. 

Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay 

Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, 

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından oluşmaktadır. 

Adı geçen Kanunla, Millî Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütmek, 

Kurulca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek üzere Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği oluşturulmuştur. Sekreterlik Teşkilatının Genel Sekreter, Genel Sekreter 

yardımcıları, Genel Sekreterlik bürosu ile Hukuk Müşavirliği, ana hizmet birimleri 

başkanlıkları ve Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığından oluşacağı ifade edilmiştir. 

B. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Türkiye’de polis teşkilatı; 10 Nisan 1845 tarihinde “Polis Nizamnamesi” ile kurulmuş, 

Cumhuriyet’in ilanından sonra 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 

Kanunu ile bugünkü yapının ana çatısı oluşturulmuştur. Polis teşkilatının görev ve yetkileri 

ise temel olarak 04.07.1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 

belirlenmiştir. 

Merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığı’nın altında yer alan 

polis teşkilatı, taşrada il ve ilçe idari yapılanması içinde vali ve kaymakamlara bağlı olarak 

çalışmaktadır. Polisin amiri illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlardır. 
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Polis teşkilatının merkez yapılanması, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’dür. EGM, 

polis sorumluluk bölgesinde genel emniyet ve asayişi sağlamak, zabıtaya görev veren 

mevzuatı uygulamak, karayollarında trafik düzen ve güvenliğini sağlamak ve adli kolluk 

hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. 

EGM’nin merkezi birimleri; daire başkanlıkları (Asayiş, Güvenlik, İstihbarat, 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme ve 

Uygulama Dairesi Başkanlıkları gibi) ile denetim ve danışma birimlerinden (Teftiş Kurulu, 

Özel Güvenlik Denetleme, İç Denetim Birimi Başkanlıkları ile Hukuk Müşavirliği, Trafik 

Araştırma Merkezi, Özel Kalem Müdürlüğü) oluşmaktadır. 

Polis hizmetlerinin halka yönelik en önemli görünümü taşra teşkilatı olan il ve ilçe 

emniyet müdürlükleri/amirlikleridir. İdari sistemimizde güvenlik hizmetlerinin taşra 

düzeyinde yürütülmesi görev ve sorumluluğu mülki idare amirlerine ait olmakla birlikte, 

mülki amirler bu görev ve sorumluluğu, illerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ise ilçe 

emniyet müdürlükleri veya amirlikleri eliyle yürütmektedirler. 

İl ve ilçe müdürlükleri ile ilçe emniyet amirlikleri, bulundukları ilin veya ilçenin 

büyüklüğü ve hizmet gereklerine göre, merkezi teşkilatta yer alan daire başkanlıklarına koşut 

olarak çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Bu çerçevede merkez teşkilatındaki daire 

başkanlıkları ve bağlı şubeleri, illerde ve ilçelerde ayrı ayrı şube müdürlüğü ya da tek bir şube 

müdürlüğü veya bir şube içerisinde büro ya da kısım olarak düzenlenmiştir. 

Polis teşkilatının personel özellikleri Ocak 2018 itibarıyla şu şekilde sıralanabilir: 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin, % 93’ü yüksekokul ve üniversite, % 6’sı

lise, % 1’i ise ortaöğretim mezunudur. Polis memurlarının çalışırken yükseköğrenimlerini 

tamamlaması ve üniversite mezunlarının Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınmasıyla, polis 

memurlarının eğitim seviyesi son yıllarda ciddi anlamda yükselmiştir. Ayrıca, 4498 yüksek 

lisans ve 52 doktora yapmış personel mevcuttur. 

b) Emniyet Teşkilatı personelinin toplam sayısı 276.963 olup, bu personelin 264.879’u

(% 96) Emniyet Hizmetleri,   12.419’ü (% 4) ise diğer hizmet sınıflarındandır (Tablo 3). 

EGM’nin misyonu, “bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun 

düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti 

sunmak”; vizyonu ise “adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve 
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toplum odaklı proaktif polislik anlayışıyla güvenlik hizmeti sunan bir teşkilat olmak” şeklinde 

ifade edilmiştir (www.egm.gov.tr). 

Polis teşkilatının görevleri, asıl olarak 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

(PVSK)’nu ile düzenlenmiştir. Kanunun 1. maddesinde bu görevler; “Polis, asayişi amme, 

şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza 

ve ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve 

acizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar” 

şeklinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 2. maddesine göre polisin genel emniyetle ilgili 

görevleri iki kısımdan oluşmaktadır: 

a) Adli Kolluk Görevleri: Bu görevler, suçun işlenmesiyle başlar. Cumhuriyet savcıları 

adına soruşturmayı yürüterek, şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim etmek, kısaca 

işlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı 

görevleri yapmak polisin adli görevidir. 

b) İdari Kolluk Görevleri: Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine 

ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri 

dairesinde önünü almak, genel asayişi ve kamu düzenini sağlayarak kişilerin can ve mal 

güvenliğini tesis etmektir. 

Polis teşkilatı, adli ve idari sorumluluklarının haricinde özel olarak belirlenmiş bazı 

görevleri yerine getirmektedir. Bu görevler; silah taşıma/bulundurma belgesi, özel güvenlik 

belgeleri ve patlayıcı maddelerle ilgili belgeleri düzenleme hizmetlerinden oluşmaktadır. 
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Tablo 3. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Durumu 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Sayı Diğer Hizmet Sınıfı Sayı 

1/1 Sınıf Emniyet Müdürü 13 Mülki İdare Hizmetleri 2 

1/2 Sınıf Emniyet Müdürü 621 Genel İdare Hizmetleri 3.650 

2. Sınıf Emniyet Müdürü 838 Teknik Hizmetler 611 

3. Sınıf Emniyet Müdürü 1.019 Sağlık Hizmetleri 351 

4. Sınıf Emniyet Müdürü 1.098 Eğitim Öğretim Hizmetleri 1 

Emniyet Amiri 810 Yardımcı Hizmetler 5.759 

Başkomiser 455 Avukatlık Hizmetleri 49 

Komiser 1.106 Akademik Kadro 98 

Komiser Yardımcısı 8.716 İşçi 1.489 

Başpolis Memuru 6.330 Sözleşmeli 74 

Polis Memuru 239.220 

Çarşı ve Mahalle Bekçisi 4.653 

TOPLAM 264.879 TOPLAM 12.084 

C. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 

Jandarma teşkilatı, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunun 

(JTGYK) önceki halinde silahlı ve askeri kolluk gücü olarak tanımlanmış, TSK’nın bir 

parçası olarak silahlı kuvvetler ile ilgili görevleri bakımından Genelkurmay Başkanlığına, 

emniyet ve asayiş işleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından ise İçişleri 

Bakanlığına bağlı bir kurum olarak örgütlenmiştir. Bu durum, 25.07.2016 tarihli 668 sayılı 

KHK ile 2803 sayılı JTGYK'da yapılan düzenlemeler sonucunda değişmiştir. Buna göre 

jandarma, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların 

verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir ve Jandarma Genel 
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Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır (3. ve 4. maddeler). Bu mevzuat değişikliği ile 

jandarma teşkilatının askeri kolluk değil genel kolluk gücü olduğu ve doğrudan İçişleri 

Bakanlığı'na bağlı bulunduğu hükmü açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

JGK karargahı, Jandarma Genel Komutanına jandarma birliklerinin sevk ve idaresinde 

yardımcı olan en üst yapıdır. Ülke genelinde meydana gelen tüm iç güvenlik olayları, bu yapı 

tarafından takip edilmekle birlikte olayların gelişimine koşut olarak büyük birlik 

görevlendirmeleri de karargah tarafından yapılmaktadır. Jandarma teşkilatının emniyet ve 

asayiş işleri ile görevli taşra teşkilatı ise Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Jandarma 

Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve bunlara bağlı jandarma karakolları ile Jandarma 

Asayiş Timlerinden oluşmaktadır. Gerek görülen yerlerde bölge komutanlıklarına veya il 

jandarma komutanlıklarına bağlı olarak Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando 

Birlikleri, ilçelerde ise Jandarma Asayiş Komando Birlikleri kurulabilmektedir. 

Jandarma teşkilatının taşra örgütlenmesinin en üst basamağında jandarma bölge 

komutanlıkları yer alır. Jandarma teşkilatının sevk ve ihtiyaçları ile hizmette etkinliğini ve 

verimliliğini sağlamak amacıyla birden çok il jandarma komutanlığını kapsayacak şekilde 

jandarma bölge komutanlıkları kurulmuştur. 25.07.2016 tarihli 668 sayılı KHK öncesinde, 

jandarma bölge komutanlıklarının mahalli mülki amirler ile bir bağlılık ilişkisi söz konusu 

olmayıp, bu komutanlıklar doğrudan Jandarma Genel Komutanı’na bağlı iken söz konusu 

KHK ile bölge komutanının, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu 

olarak görev yapması hükmü getirilmiştir (JTGYK, 5.madde). 

Jandarma teşkilatının taşradaki diğer örgütlenmesi, il jandarma komutanlıklarıdır. 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği (JTGYY), her ilde o ilin adıyla anılan il 

jandarma komutanlıklarının kurulacağını ve aynı il sınırları içerisindeki il jandarma 

komutanlığına bağlı jandarma birimlerinin o ilin jandarmasını oluşturacağını hükme 

bağlamıştır. Her ilçede de, o ilçenin adıyla anılan ilçe jandarma komutanlıkları kurulmaktadır. 

İlin merkez ilçesinde il merkez jandarma komutanlığı adı ile kurulan birim ise ilin diğer 

ilçelerine bağlı olmayan, kent merkezine bağlı, polis bölgesi dışındaki yerlerin asayişinden 

sorumludur (6.madde). İl jandarma komutanlıkları ve ast kademeleri olan ilçe jandarma ve 

karakol komutanlıkları, mülki görevlerin yürütülmesi bakımından mülki idare amirine karşı 

sorumludurlar ve il idaresi bakımından il jandarma komutanları, il idare şube başkanı; ilçe 

jandarma komutanları ise ilçe idare şube başkanı konumundadırlar. 
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JGK, 2017 yılı itibariyle, 175.684 personeli ile Türkiye yüzölçümünün %91’ine ve 

ülke nüfusunun %21’ine hizmet etmektedir. 668 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nda (DMK) yapılan değişiklikle Jandarma Hizmetleri Sınıfı oluşturulmuştur. 

JGK’nda profesyonel personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, memur ve 

işçilerdir. Yükümlü personel ise yedek subay, erbaş ve erlerden oluşmaktadır (Tablo 4). 

Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev ve sorumluluk alanı, polisin görev alanının 

dışında olup, bu alanlar il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı 

bulunmayan yerlerdir (JTGYK, 10.madde). 

JGK’nın misyonu; “emniyet ve asayiş ile kamu düzenini, bireylerin temel hak ve 

özgürlüklerini gözeterek sağlamak ve korumaktır”; vizyonu ise “insan merkezli çağdaş 

yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet 

sunan örnek kolluk kuvveti olmak” şeklinde ifade edilmiştir. 

Tablo 4. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Durumu 

Görev Unvanı Kadro Mevcut 
Mevcut / Kadro 

Oranı (%) 

General 37 36 97 

Subay 10.439 4.420 42 

Yedek Subay … 1.190 … 

Astsubay 62.450 25.745 53 

Uzman Jandarma 13.195 18.429 140 

Uzman Erbaş 58.571 50.434 86 

Kısa Dönem Er … 6.176 … 

Erbaş ve Er … 65.946 … 

Memur 7.373 2.539 39 

İşçi 817 811 99 

TOPLAM 320.707 175.726 55 
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Bir iç güvenlik kurumu olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın temel görevi, emniyet, 

asayiş ve kamu düzenini sağlayarak vatandaşların güvenlik ve huzurunu sağlamaktır. Bu 

çerçevede, jandarma teşkilatının görevleri şu şekilde sınıflandırılabilir (JTGYK, 7.madde): 

a) Mülki Görevler: Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve 

kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli 

önlemleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını 

yapmaktır. 

b) Adli Görevler: İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak 

ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmektir. Adli kolluk görevleri kapsamında 

jandarma; suçluları aramak, suçluyu ortaya çıkarmak, delilleri toplamak ve adli makamlara 

teslim etmekle yükümlüdür. 

c) Askeri Görevler: Jandarma birlikleri, Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine 

İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla 

kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar. 

ç) Seferberlik ve Savaş Halindeki Görevleri: Jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş 

hallerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları 

emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder.  

Ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu 

(SGKK) ile düzenlenmiştir. Bu Kanunun önceki halinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, 

TSK’nın kadro ve kuruluşu içerisinde, barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığı'na 

bağlı olmakla birlikte olağanüstü haller ve savaş halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

emrine girecek olan silahlı bir güvenlik kuvveti olarak düzenlenmiştir. 25.07.2016 tarihli 668 

sayılı KHK ile SGKK'nda yapılan değişiklikle, Sahil Güvenlik Komutanlığının Kanun'da 

belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere kurulmuş silahlı bir genel kolluk kuvveti olarak 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu, seferberlik ve savaş hallerinde Bakanlar Kurulu kararıyla 

belirlenecek bölümlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine gireceği, kalan bölümünün 

ise normal görevlerine devam edeceği şeklinde bir düzenleme yapılmıştır (SGKK, 2.madde). 

Yapılan bu değişiklikle, Sahil Güvenlik Komutanlığının TSK'nın kadro ve kuruluşu içerisinde 

olduğu vurgusu kaldırılmış ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu açıkça ifade edilmiştir.    
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Diğer taraftan 2692 sayılı Kanunun önceki halinde Sahil Güvenlik Komutanlığının 

görev alanlarının, üslerinin, yerleşme yerlerinin Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşü alınarak 

İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmesi öngörülmüşken, 668 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle 

Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanlarının, üslerinin, kadrolarıyla yerleşme yerlerinin, 

İçişleri Bakanlığınca düzenlenmesi, ancak seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin 

düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşünün alınması hükmü getirilmiştir 

(SGKK, 3.madde). Bu çerçevede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ankara’daki merkez 

karargahının yanı sıra Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Karadeniz Bölge 

Komutanlığı, Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Akdeniz Bölge Komutanlığı olmak üzere 4 

Bölge Komutanlığı ile Hava Komutanlığı, Eğitim ve Öğretim Komutanlığı ve İkmal Merkez 

Komutanlığı olmak üzere toplam 7 Ana Ast Komutanlık olarak teşkilatlanmıştır. Sahil 

Güvenlik Komutanlığının taşra teşkilatı arasında yer alan 4 Bölge Komutanlığının emrinde ise 

Sahil Güvenlik Grup Komutanlıkları görev yapmaktadır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopter ve gemilerin görev 

planlamaları mülki amirlerden gelen talepler ve görev ihtiyaçları öncelikle göz önüne alınarak 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Sahil güvenlik hava ve deniz araçlarının belirli 

bir sorumluluk alanı bulunmaz ve bu araçlar Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm sorumluluk 

alanı dahilinde görev icra eder. 

668 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesine Sahil 

Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsayan “Sahil Güvenlik 

Hizmetleri Sınıfı” eklenmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, devlet 

memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile işçilerden oluşmaktadır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubay kadroları 2005 yılına kadar 

tamamen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından desteklenirken, 2017 yılı sonu itibarıyla 

mevcut personelin subaylarda %2’sini, astsubaylarda %3,7’sini Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı mensubu personel oluşturmaktadır (Tablo 5). Sahil Güvenlik Komutanlığının 

personel kadrosunun 2036 yılına kadar yıllara sari olarak 17.860’a çıkarılması 

hedeflenmektedir. 
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Tablo 5. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Durumu 

Görev Unvanı Kadro Mevcut 
Mevcut / Kadro Oranı 

(%) 

Subay 1.163 573 49,3 

Astsubay 2.063 1.549 75,0 

Uzman Erbaş 1.846 1.046 56,7 

Memur 1.807 684 37,9 

İşçi 744 447 60,0 

Erbaş/Er 1.979 1.531 77,4 

TOPLAM 9.946 5.944 59,8 

   

Sahil Güvenlik Komutanlığının misyonu, “denizlerde güvenlik ve emniyeti sağlamak, 

ulusal çıkarları, çevreyi ve doğal kaynakları korumak”; vizyonu ise “denizlerde akla ilk gelen 

ve güven veren saygın bir kurum olmak” şekline belirlenmiştir.  

Denizlerde silahlı bir genel kolluk kuvveti olarak Sahil Güvenlik Komutanlığının 

görev ve yetkileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği ile 

belirlenmiştir. Bu çerçevede Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri “mülki görevler”, “adli 

görevler” ve “askeri görevler” olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmıştır: 

a) Mülki Görevler: Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sorumluluk sahasında 

arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek, deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik izleme, 

gözetleme, takip ve kontrol yeterliliğini geliştirmek ve gerekli diğer önlemleri almak, stratejik 

öneme sahip tesislerin ve gemilerin, Türk boğazlarından geçen tehlikeli ve patlayıcı yük 

taşıyan gemilerin ve devlet büyüklerinin deniz güvenliğini sağlamak, deniz güvenliği 

kapsamında denizlerde hükümranlık haklarının kullanıldığı deniz alanlarının sınırlarında ve 

deniz yan hudutlarında kontrolün sağlanmasına yönelik ekonomik devriye görevleri icra 

etmek, denizlerde ve adalarda meydana gelen tıbbi tahliye ve hasta nakli faaliyetlerini ilgili 

kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütmek, yabancı askeri gemilerin ve devlet 
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gemilerinin faaliyetlerini izlemek, gözetlemek, yabancı ülkelere ait askeri gemiler ve devlet 

gemileri tarafından Türk Bayraklı gemilere yapılan tacizler ile milli menfaatler aleyhine 

yapılan ihlallere angajman kuralları çerçevesinde müdahale etmek, deniz yetki alanlarında 

icra edilen bilimsel araştırma, hidrokarbon arama, sondaj, kablo ve boru hattı döşeme, 

balıkçılık gibi faaliyetleri izlemek, takip etmek, kontrol etmek ve izinsiz yapılan faaliyetleri 

engellemek, aidiyeti tartışmalı ada, adacık, kaya, deniz yapıları ve deniz alanlarında ulusal 

menfaatlere ve ülke politikasına uygun görevler icra etmek, deniz yolu ile yapılan her türlü 

kaçakçılık faaliyetini önlemek ve gerekli önlemleri almak, her türlü ticari ve amatör balıkçılık 

faaliyetlerini denetlemek, deniz kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, denizlerde kirletme 

yasağına aykırı eylemleri izlemek, önlemek ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak, 

Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden 

yabancılar hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak, denizlerde kültür ve tabiat varlıklarını 

meydana çıkarmak üzere izinsiz ve ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına 

engel olmak, dalışa yasak bölgelerde dalış yapılmasını engellemek, yurtiçinde korunması 

gereken kültür ve tabiat varlıklarının deniz yolu ile yurtdışına çıkarılmasını engellemek. 

Yukarıda belirtilen görevlere ek olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı; açık denizlerde 

deniz haydutluğu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu madde kaçakçılığı şüphesi 

bulunan hallerde ve açık denizlerden izinsiz yapılan yayınların önlenmesi konularında 

uluslararası hukukun izin verdiği süreçlere göre yabancı ticaret gemilerini denetleyebilir ve 

belirtilen konularda Dışişleri Bakanlığının koordinesinde uluslararası işbirliği yapabilir. Sahil 

Güvenlik Komutanlığı ayrıca suçla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası hukuktan 

kaynaklanan tüm görevleri icra eder. 

b) Adli Görevler: İşlenmiş suçlarla ilgili olarak ceza muhakemesine ilişkin mevzuatta

belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek. 

c) Askeri Görevler: Sahil Güvenlik Komutanlığının seferberlik ve savaş hallerinde

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde 

görev yapar, kalan bölümleri ise normal görevlerine devam eder. Ayrıca Sahil Güvenlik 

Komutanlığı; İçişleri Bakanının izni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve 

tatbikatlara asli görevlerini aksatmayacak şekilde katılır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, çeşitli mevzuat hükümleri ile verilen bu 

görevlerin yapılmasında silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer güvenlik birimlerine 
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tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve botlar, 

devlet gemisi, hava araçları ise devlet hava aracı statüsünde olup askeri gemi ve hava 

araçlarına tanınan hak ve imtiyazlardan faydalanır. 

D. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı 

MİT, 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile 

Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. 1 Ocak 1984 tarihinde 2937 sayılı Devlet İstihbarat 

Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile MİT yeniden düzenlenmiş, 2017 yılında 

ise söz konusu kanunda yapılan değişiklikler ile Cumhurbaşkanına bağlanmıştır. 

MİT’in teşkilat yapısı incelendiğinde; kurumun Stratejik Analiz Başkanlığı, İstihbarata 

Karşı Koyma Başkanlığı, Dış Operasyonlar Başkanlığı, Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı, 

Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı, Sinyal İstihbarat Başkanlığı şekilde örgütlendiği 

görülmektedir. 

Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, 

güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı 

içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını 

Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay 

Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak, 

b) Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; 

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile 

ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik Kuruluna tekliflerde bulunmak, 

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine 

teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak, 

d) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve 

istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak, 

e) Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak, 

f) İstihbarata karşı koymak, 
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g) Dış güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliğe ilişkin konularda

Cumhurbaşkanınca veya Bakanlar Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek, 

h) Dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber

güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini 

kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen 

istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak, 

ı) İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla çağdaş istihbarat 

usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenleri 

temin etmek. 

E. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (KDGM) 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, terörle mücadeleye ilişkin politika ve 

stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu 

sağlamak üzere, 04.03.2010 tarihli ve 5952 sayılı ''Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ile İçişleri Bakanlığına bağlı olarak 

kurulmuştur. 

KDGM, 08.07.2011 tarihinde yapılan değişiklikle Başbakanlığa bağlanmış olup, 

halihazırda 03.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

KDGM, müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet 

birimlerinden oluşmakla birlikte; gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri 

belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma 

komisyonları kurulabilmektedir. 

KDGM bünyesinde, doğrudan Müsteşara bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İstihbarat 

Değerlendirme Merkezi, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile 

alınacak tedbirlere esas olmak üzere, güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri 

Bakanlığından alınan stratejik istihbaratı değerlendirerek ilgili birimler ve karar alıcılarla 

paylaşımı görevlerini yerine getirmektedir. 

KDGM’nin misyonu, “terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve 

bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak” olarak belirlenmiştir. 
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KDGM’nin vizyonu ise “toplumsal kurumların ve halkın desteğini alarak terör 

tehdidinin ortadan kaldırılmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi 

bir kurum olmak” şeklinde ifade edilmiştir. 

KDGM, teşkilat kanunu ile kendisine verilen yurtiçi görevleri ifa etmekte olup; 

güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi ve taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 

KDGM’nin görevleri, terörle mücadele alanında; 

a) Politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika ve 

stratejilerin uygulamasını izlemek, 

b) Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı 

değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak, 

c) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 

ç) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve bunlar 

arasında koordinasyonu temin etmek, 

d) Kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak, 

e) Uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde 

izlemek ve değerlendirmek, 

f) İnceleme ve denetleme yapmak ya da yaptırmaktır. 

F. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 29.05.2009 tarih ve 5902 sayılı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başbakanlığa bağlı 

bir kurum olarak kurulmuştur.  

AFAD Başkanlığı, merkez teşkilatı ile illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik 

Müdürlüklerinden oluşan taşra birimleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir. 

Afet yönetiminin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olmasından hareketle 

5902 sayılı Kanun ile makro düzeyde politikalar oluşturulması amacıyla ve bakanların 

katılımıyla Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, afetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak 

üzere üst yöneticilerden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve deprem 
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risklerini azaltma ve hazırlık faaliyetleri konusunda koordinasyonu sağlamak üzere Deprem 

Danışma Kurulu kurulmuştur. AFAD; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil 

Durum Koordinasyon Kurulu ve Deprem Danışma Kurulu’nun belirlediği afet ve acil durum 

politikalarına göre faaliyetlerini yürütmektedir. Yüksek Kurul ve Koordinasyon Kurulu’nun 

sekretarya görevini yürüten AFAD, Deprem Danışma Kurulu’na başkanlık etmektedir. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili 

kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre 

gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer 

bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını 

azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan AFAD’ın misyonu; “afetlere 

dirençli toplum oluşturmak” şeklinde belirlenmiştir. 

Söz konusu misyon çerçevesinde AFAD’ın sloganı; “Beklenmeyene hazırlıklıyız” 

olarak belirlenmiştir. 

AFAD’ın vizyonu; “Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir 

kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde 

model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak.” şeklinde belirlenmiştir. 

AFAD’ın yetki, görev ve sorumlulukları genel olarak 29.05.2009 tarihli 5902 sayılı 

Kanun ile düzenlenmiştir. AFAD’ın temel kuruluş amacı afet öncesi, sırası ve sonrasında ve 

acil durumlarda bütünleşik afet yönetim sistemini en etkin şekilde işletmek ve bu bağlamda 

üst düzey ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamaktır. AFAD, bu çerçevede afet 

zararlarının azaltılması, afetlere hazırlık yapılması ve müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki 

iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla; 

a) Gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine

edilmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda etkin olarak uygulanması için ulusal ve 

uluslararası ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini, 

b) Araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunarak toplumun afet bilinç ve

kültürünün artırılmasını, 
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c) Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını 

sağlayan; çok yönlü, çok aktörlü bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, 

faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan bir kurum olarak kurulmuştur. 

G. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün misyonu, “uluslararası koruma başvurusunda 

bulunan, insan ticareti mağduru olan ve ülkemize uyum sağlamaya çalışan yabancılar başta 

olmak üzere tüm yabancıların iş ve işlemlerini, insan odaklı politikalar geliştirerek çözmeye 

çalışmak” olarak belirlenmiştir. 

Genel Müdürlüğün vizyonu ise “etkin bir göç yönetim sistemi kurmak ve uygulamak, 

uluslararası alanda göç politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak” 

şeklinde ifade edilmiştir. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: 

a) Göç alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi, politika ve 

stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yürütmek ve Bakanlar Kurulunca belirlenen 

politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,  

b) Göç Politikaları Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının 

uygulanmasını takip etmek, 

c) Göç ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

ç) 19.09.2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda Bakanlığa verilen görevleri 

yürütmek, 

d) İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

e) Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

g) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
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h) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu

kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan 

tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, 

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin 

programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek 

ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası 

standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sürekli kurul ve komisyonları şunlardır: 

Göç Politikaları Kurulu 

Göç Danışma Kurulu 

Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu 

ç) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarından oluşur. Bu 

kapsamda Genel Müdürlük merkezde ve 81 ilde örgütlenmiş olup, yurt dışı teşkilatlanmasına 

ilişkin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.  

H. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 17.02.1997 tarihinde Maliye 

Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde, doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak 

görev yapmaya başlamıştır.  

18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanun aklama suçuyla mücadele sistematiği içerisine terörizmin 

finansmanı suçuyla mücadeleyi de eklemiştir. Böylelikle MASAK’ın temel görev alanı, suç 

gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında;  

a) Veri toplamak,

b) Mali istihbarat üretmek (Analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak),

c) Cumhuriyet Savcılıklarının taleplerini yerine getirmek,

ç) Aklama suçu incelemeleri ve yükümlülük denetimlerini gerçekleştirmek 

şeklinde belirlenmiştir. 
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MASAK’ın misyonu; aklama ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi ve tespitine 

yönelik olarak; politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve 

güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde 

edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir. 

MASAK’ın vizyonu ise suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir 

şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan 

öncü bir kurum olmaktır. 

MASAK’ın görevleri şu şekilde sıralanabilir: 

a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama 

stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, 

b) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve 

ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak, 

c) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, 

önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek, 

ç) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri 

toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek, 

d) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi 

görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak, 

e) 5549 sayılı Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme 

yapmak veya yaptırmak, 

f) Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda 

olguların varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli 

işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak, 

g) Cumhuriyet savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama 

suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek, 

h) Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut 

olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek, 
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ı) Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmak, bu 

amaçla uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak. 

I. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 

6851 sayılı ve 10.09.1956 tarihli Kanunla merkezde 1 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, 

taşrada 7 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve 6 bağımsız Bölge Amirliği kurulmuştur. Bu 

kuruluş, kadrosunun genişlemesi ve artan iş hacmi dikkate alınarak, 12.03.1976 tarihli Bakan 

onayı ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne yükseltilmiştir. 14.12.1983 tarihli 178 

sayılı KHK ile de Maliye ve Gümrük Bakanlığı çatısı altında yer almıştır. 13.07.1993 tarihli 

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı KHK ile Başbakanlığa 

bağlı Gümrük Müsteşarlığı oluşturulmuştur. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 08.06.2011 tarihli 640 sayılı Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

oluşturulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir birimi olarak Bakanlık bünyesinde hizmetine 

devam etmektedir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün misyonu “kanunlar çerçevesinde 

uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini kontrol ederek ülke ekonomisine ve güvenliğine 

gerekli katkıyı sağlamak ve kaçakçılığı önlemek suretiyle ülkenin ekonomik yönden zarara 

uğramasını engellemek” olarak belirlenmiştir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün vizyonu ise “yasa dışı ticaretle etkin 

şekilde mücadele ederek kaçakçılığı en az düzeye indirmek, ülke ekonomisine maksimum 

katkıyı sağlamak ve bağlantı birimlerimiz vasıtasıyla sınır kapılarında ülkemizi en iyi şekilde 

temsil etmek” şeklinde ifade edilmiştir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri

almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu 

adlî mercilere intikal ettirmek, 

b) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer

gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe 

sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan çıkmalarını önlemek, 
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c) Yatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

ç) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde 

gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve 

soruşturmak, 

d) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların kaçakçılıkla 

mücadele kapsamında takibini yapmak, 

e) Kaçakçılıkla mücadele için bilimsel yöntemler de kullanmak suretiyle bilgi 

toplayarak gerekli araştırma, soruşturma ve operasyonları yapmak, taşra teşkilatının yapacağı 

operasyonları koordine etmek, gerektiğinde taşra teşkilatı ile müşterek operasyon yapmak, 

f) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

bilgi değişiminde bulunmak, protokoller hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde müşterek 

operasyonlar yapmak, 

g) Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi akışına 

dayalı veri tabanları oluşturmak, verileri işlemek, değerlendirmek ve risk analizi çerçevesinde 

kullanılabilecek nitelikte olanları Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletmek. 

2.2.3. Ulusal Politikalar 

Güvenlik alanındaki ulusal politikalar, Hükümet Programı esas alınarak aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir: 

a) Güvenlik hizmetleri, ileri bir demokrasi hedefine ulaşmak amacıyla hak ve 

özgürlüklerin garanti altına alınabilmesi ve eksiksiz bir biçimde kullanılabilmesi için ihtiyaç 

duyulan temel kamu hizmeti olarak tanımlanmaktadır. 

b) Güvenlik yaklaşımı, vatandaşa güven temelinde yeniden ele alınarak, devlet-

toplum-birey ilişkisini güçlendirecek bir yaklaşım öne çıkarılmalıdır. 

c) Temel kamu hizmetlerinde özgürlüklerin güven içinde ve hukukun üstünlüğü 

çerçevesinde yaşanmasına yönelik ilke hayata geçirilmeye devam edilmelidir. 

ç) Güvenlik ve asayiş ortamını bozarak, vatandaşların anayasal hakkı olan özgürlükleri 

yaşaması açısından baskı ve tehdit oluşturabilecek bütün yapıların üzerine kararlılıkla ve ödün 

vermeden gidilmelidir. 
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d) Uluslararası ve bölgesel teröre destek veren çevre ve odaklarla kararlılıkla

mücadele edilmelidir. 

e) Etnik, dini veya mezhepsel kavramları suistimal eden tüm terör örgütlerine yönelik

mücadele kararlılıkla devam ettirilmelidir. 

f) Terör örgütlerine yönelik mücadelede hukukun üstünlüğü temel alınmalı, güvenlik

hizmetleri şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirliği artıracak mekanizmalarla daha fazla 

desteklenmeli, vatandaşların zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmeye devam 

edilmeli ve güvenlik birimlerine olan güven daha da pekiştirilmelidir. 

g) Toplumun bütün kesimlerini kapsayan, özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlı

vatandaşların güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaştıran politikalar uygulanmaya devam 

edilmelidir. 

h) Terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadelede

ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği güçlendirilmelidir. 

ı) Seçim güvenliği, özgür bir ortamda vatandaşların iradelerini sandığa yansıtabilmesi 

esasında sağlanmalıdır. 

i) Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik güvenlik önlemleri artırılmalıdır. Bu kapsamda

uyuşturucunun yurt içinde nakledilmesi ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalara 

ağırlık verilerek bu alandaki suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edilmelidir. 

Uyuşturucu maddelerin yasa dışı imal, ticaret ve kullanımıyla mücadelede personel ve teknik 

kapasite güçlendirilmelidir. Uyuşturucu ile mücadelede faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki 

koordinasyon geliştirilmeli, çevre ülkelerle ve uluslararası alandaki işbirliği arttırılmalıdır. Bu 

alanda ilan edilen Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kararlılıkla uygulanmalıdır. 

j) Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine öncelik verilmeli ve risk yönetimine

geçilmelidir. 

k) Vatandaşla kolluk güçleri arasındaki ilişki güven esasına dayalı olmalıdır. Bu

kapsamda toplum destekli kolluk yaklaşımı güçlendirilmelidir. 

l) Sınırların korunmasından sorumlu olacak yeni, profesyonel bir sınır kolluğu

teşkilatının kurulması sağlanmalıdır. 

m) Güvenlik hizmetleri alanındaki personelin nitelik ve nicelik bakımından

geliştirilmesi ve profesyonelleşmesini sağlayacak her türlü tedbir alınmalıdır. 
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n) Kayıp çocuk bulma konusundaki Kayıp Alarmı, Türkiye’nin Doğu Sınırlarında

Mayın Temizlenmesi Projesi ve Geri Gönderme Merkezleri Yapımı Projelerinin 

uygulanmasına devam edilmeli, Acil Çağrı Merkezleri (112) ülke geneline 

yaygınlaştırılmalıdır. 

2.2.4. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

10. Kalkınma Planı döneminde güvenlik alanında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu

değişiklikleri şu başlıklar altında değerlendirmek mümkündür: 

A. Terör Örgütleri İle Mücadelede Yaşanan Gelişmeler 

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı döneminde Türkiye, PKK ve 

türevi örgütler ile DEAŞ, FETÖ/PDY gibi birbirinden farklı karaktere sahip, ancak aynı 

amaçla hareket eden üç proje terör örgütünün saldırılarına maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri 

ile mücadele hâlihazırda ulusal ve uluslararası boyutları ile devam etmektedir. 

1980’li yıllardan itibaren PKK terör örgütüne karşı ağırlıklı olarak sınırlarımız içinde 

yürütülen mücadele, bu dönemde özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile 

sınırlarımızın ötesine taşınmıştır. Bu durum, “ülke güvenliğinin ülke sınırlarının ötesinde 

başladığı” anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 

Türkiye,  30.09.2013 tarih ve 5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla DEAŞ’ı terör 

örgütü olarak ilan etmiştir. Söz konusu örgütün üyelerinin yakalanması ve olası eylemlerinin 

önlenmesine yönelik mücadele Türkiye sınırlarının içinde ve dışında devam etmektedir. 

Türkiye 15 Temmuz 2016’da demokrasiye, milli iradeye ve hukuk düzenine karşı 

girişilen bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Demokratik seçimlerle işbaşına gelen siyasal 

iktidara karşı ve devlet sisteminin bütününe yönelik olarak yine devletin içine sızmış terör 

örgütünün yasa dışı dinlemeler ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla yürüttüğü süreç, 15 Temmuz 

gecesi silahlı bir kalkışmaya dönüşmüştür. Söz konusu kalkışma, millet iradesi ile çok kısa bir 

sürede bertaraf edilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütünün devlet içine sızmış uzantıları ile 

mücadeleye devam edilmekle birlikte örgütün yapısının giriftliği ve yöntemlerinin çeşitliliği, 

FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadelenin etkin ve etkili bir şekilde hassasiyetle sürdürülmesi 

gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. 
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B. İç Güvenlik Teşkilatlarının Sivil Otoriteye Bağlılığı Konusunda Yaşanan 

Gelişmeler 

31.01.2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile İçişleri 

Bakanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında bulunan her 

rütbedeki personelin disiplin amiri konumuna getirilmiştir. Ancak, aynı Kanunda disiplin 

suçları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin mülki ve 

adli görevlerinden doğan disiplin ihlallerini tam olarak ifade eder şekilde tanımlanmamıştır. 

Ayrıca vali ve kaymakamlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 

personelinin disiplin amiri olarak belirlenmemiştir. 

Kamuoyunda “iç güvenlik paketi” olarak adlandırılan ve 27.03.2015 tarihli ve 6638 

sayılı Kanun ile 2559 sayılı PVSK'da, 2803 sayılı JTGYK'da ve 2692 sayılı SGKK’da yapılan 

değişiklikle iç güvenlik makamları olan İçişleri Bakanının, valilerin ve kaymakamların iç 

güvenlik birimleri üzerindeki yetkileri genişletilmiştir. Bu kanun değişikliği ile jandarma 

teşkilatında müşterek kararname ile atanan generaller dışındaki daire başkanları ile il ve ilçe 

jandarma komutanlarını ve sahil güvenlik teşkilatında, amiraller haricinde Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Kurmay Başkanı ve karargâhta görevli başkanlar ile bölge komutanlarını atama 

yetkisinin İçişleri Bakanlığına bırakılması, askeri nitelikte olmayan görevleri ile ilgili 

işledikleri iddia edilen bir suç nedeniyle görevine devam etmesinde sakınca görülen jandarma 

ve sahil güvenlik personelinin İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilmesi, il 

jandarma komutanı hariç olmak üzere il jandarma komutanlıklarında görevli personelin vali 

tarafından da görevden uzaklaştırılabilmesi, jandarmanın ve sahil güvenlik teşkilatının askeri 

görevleri dışındaki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemlerinin İçişleri Bakanlığı, mülki 

idare amirleri ve kendi amirleri tarafından denetlenmesi ve teftiş edilmesi, il jandarma 

komutanı ile merkez ilçe jandarma komutanı hakkında il valisince, ilçe jandarma komutanı 

hakkında kaymakamın değerlendirmesi alınarak il valisi tarafından, ayrıca sahil güvenlik 

bölge komutanları hakkında mülki görevleri bakımından konuşlu oldukları yerin valisi 

tarafından her yılın sonunda değerlendirme raporu düzenlenmesi ve bu değerlendirme 

raporlarının personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınması, il 

ve ilçe jandarma komutanlarıyla karakol komutanlarının izinlerinin mahalli mülki idare 

amirlerinin onayıyla verilmesi, valilerin general ve amiraller dışındaki jandarma ve sahil 

güvenlik personelinin askeri görevleri dışındaki diğer görevlerini ilgilendiren disiplin suçları 

söz konusu olduğunda TSK Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde uyarma, kınama, 8 güne 
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kadar kısmi süreli devam ve 1/10’a kadar aylıktan kesme cezalarını verebilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca 23.01.2017 tarihli 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde mülki idare amirlerine, iç güvenlik güçlerine 

uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını verebilme yetkisi tanınmıştır. 

03.05.2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında 

Kanun ile Kolluk Gözetim Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun temel görevleri 

şunlardır: 

a) Kolluk şikâyet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığını ve 

güvenilirliğini geliştirmek üzere, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya 

disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idari merciler 

tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir sistemde kayıt altına 

almak ve izlemek, 

b) Kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını 

gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı gerektiğinde yetkili merciler tarafından 

haklarında disiplin soruşturması yapılmasını istemek, 

c) Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik araştırmalar 

yapmak veya yaptırmak, kolluk hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak 

yapılan çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve bu konularda Bakanlığa önerilerde bulunmak, 

ç) Kolluk etik ilkelerinin uygulanmasını izlemek; bu ilkelerin etkin bir şekilde 

uygulanması konusunda yetkili makamlara önerilerde bulunmak ve bu konuda kolluk teşkilatı 

ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

d) Görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurmak ve iş birliği yapmak ve görev 

alanına giren konularla ilgili mevzuat düzenlemeleri hakkında görüş bildirmek. 

 Ancak, Kolluk Gözetim Komisyonunun oluşturulmasına ilişkin ikincil mevzuat 

yapılmadığından, Komisyonun akademisyen ve avukat üyeleri atanmadığından kuruluş 

çalışmaları devam eden söz konusu denetleme mekanizması hayata geçirilememiştir. 

Yukarıda belirtilen üç yasal düzenleme ile sivil otoritenin iç güvenlik güçleri 

üzerindeki gözetim ve denetim yetkileri güçlendirilmekle birlikte jandarma ve sahil güvenlik 

teşkilatlarının sivil otoriteye bağlılığı konusunda herhangi bir adım atılmamıştır. Bu konudaki 
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asıl ve önemli değişiklikler, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimi 

sonrasında ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılan başta 25.07.2016 tarihli 668 sayılı KHK olmak üzere diğer OHAL KHK’ları ile 

yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile sivil otorite ile iç güvenlik birimleri arasındaki 

ilişkiler demokratik standartlara uygun bir hukuki zemine kavuşturulmuştur. Bu değişiklikler 

şunlardır: 

a) JGK ve SGK, silahlı bir genel kolluk kuvveti olarak İçişleri Bakanlığına bağlanmış,

TSK ile yapısal bağı ve Genelkurmay Başkanlığı ile emir-komuta ilişkisi sona ermiştir. 

b) JGK ve SGK’nın askeri görevleri asıl olarak seferberlik ve savaş haline yönelik

olarak düzenlenmiş, ayrıca jandarma birliklerinin; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine 

İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi üzerine valinin onayıyla 

kendilerine verilen askeri görevleri yapmaları da ifade edilmiştir.  

c) JGK ve SGK’nın kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin, İçişleri Bakanlığınca

düzenlenmesi öngörülmüştür. 

ç) Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimatın 

esas alınacağı, ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatının da 

kurulabileceği, bölge komutanının, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı 

sorumlu olarak görev yapacağı düzenlenmiştir. 

d) İç güvenlik birimleri arasında tam anlamıyla bir işbirliği öngörülmüştür. Buna göre,

gerek görülen hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak 

görevlendirilebilecektir. İçişleri Bakanı bu yetkisini valilere devredebilecektir. Ayrıca, İçişleri 

Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma 

Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını 

birbirlerine geçici olarak tahsis edebilecekler veya bedelsiz olarak devredebileceklerdir. 

e) 657 sayılı DMK’da yapılan değişiklikle, Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında

bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsayan Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil 

Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsayan Sahil Güvenlik 

Hizmetleri Sınıfı oluşturulmuştur. Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarındaki personelin 

özlük işlerinde 2803 sayılı JGKK ve 2692 sayılı SGKK’da hüküm bulunmayan hallerde 657 

sayılı DMK’nın uygulanacağı ancak atama ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar 
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bakımından statü ve rütbelerine göre 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa, 6191 sayılı 

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi oldukları belirtilmiştir. 

f) JGK ve SGK’da subay ve astsubayların atama ve terfi işlemlerinin İçişleri 

Bakanlığının onayıyla, general ve amiraller ile SGK’da Komutan Yardımcıları ve Bölge 

Komutanlarının atanmalarının ise müşterek kararname ile yapılması öngörülmüştür. Bu 

düzenleme ile JGK ve SGK kadrolarındaki general ve amirallerin atanma ve terfi işlemleri 

Yüksek Askeri Şuranın yetkisi dışına çıkarılmıştır. 

g) İhtisaslaşma gereği olarak nokta atamasına tabi tutulanlar dışında kalan jandarma 

subay, astsubay ve uzman jandarmaların valilik emrine atanması ve bunların istihdam 

yerlerinin ve il içi yer değiştirmelerinin vali tarafından yapılması öngörülmüştür. 

h) JGK ve SGK personelinin idari görevlerinden kaynaklanan suçlarında 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, adli görevlerinden 

doğan suçlarda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, askeri görev verildiği takdirde bu 

görevlerden doğan suçlarda 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanunu hükümlerinin uygulanması, kişisel suçlarında ise genel hükümlere göre işlem 

yapılması öngörülmüştür. 

ı) Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve astsubay ve diğer personel 

ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın 

yapmak üzere bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yüksekokulları, eğitim ve 

araştırma merkezleri ve kurslar bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak İçişleri Bakanlığına 

bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur. 

i) EGM, JGK ve SGK personelinin disiplin işlerini düzenlemek üzere ortak bir Genel 

Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK yayınlanmıştır. Söz konusu KHK ile tüm iç 

güvenlik personelinin disiplin iş ve işlemleri tek bir mevzuat ile düzenlenmiş, sivil otorite 

olan İçişleri Bakanının, valilerin ve kaymakamların disiplin yetkileri açıkça düzenlenmiştir. 

C. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri 

(GAMER)’nin Kurulması 

Bakanlar Kurulunun 2011/1377 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “Afet ve Acil Durum 

Yönetim Merkezleri Yönetmeliği” ile Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezleri Yönetmeliği 
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yürürlükten kaldırılmış, afet ve acil durum hizmetlerini yürütmek üzere afet ve acil durum 

merkezleri kurulmuş, kriz merkezleri uygulamasına ise son verilmiştir. Ancak, Başbakanlık 

Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması ile terör olayları, yaygın 

şiddet hareketleri, ağır ekonomik bunalımlar, milli güvenliği, ülkenin hak ve menfaatlerini 

tehdit eden yurt dışı kaynaklı gelişmeler, siber saldırılar, enerji arz güvenliği, deniz/çevre 

kirliliği gibi konularda teşkilat, yönetim ve koordinasyon bakımından bazı boşluklar ortaya 

çıkmıştır. Bu durum Başbakanlıkça çıkarılan 2014/18 sayılı Genelge ile giderilmeye 

çalışılmıştır. Söz konusu genelgede AFAD’ın görev alanına giren koordinasyon 

hizmetlerinden ayrı olarak Başbakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar 

Yardımcısının üst koordinasyonunda; 

a) Yurt içinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte olayların

yol açtığı acil durumlarda koordinasyonun İçişleri Bakanlığı, 

b) Yurt dışında milli güvenliğimize, milli hak ve menfaatlerimize zarar verecek ciddi

gelişmelerin yol açtığı acil durumlarda koordinasyonun Dışişleri Bakanlığı, 

c) Diğer acil durum hallerinde ise koordinasyonun Başbakan tarafından

görevlendirilecek bakanlık veya kurum tarafından sağlanacağı ifade edilmiştir. 

Bu hükümler gereğince İçişleri Bakanlığı kendi görev alanıyla ilgili olarak güvenlik ve 

asayiş alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak 

üzere, 20.12.2016 tarih ve 594 sayılı Bakan oluru ile Bakanlık Merkez, 81 il ve valilerce 

uygun görülen ilçelerde GAMER’lerin kurulması uygun görülmüş, bununla ilgili açıklayıcı 

genelge 22.12.2016 tarihinde illere gönderilerek uygulamaya geçilmiştir. 12.04.2017 tarihinde 

çıkarılan “Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesi” ile de 

GAMER’lerin görev, çalışma ve teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

GAMER, merkezde İçişleri Bakanı tarafından atanan bir başkan ve çalışma gruplarından, 

illerde ise İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu, GAMER Başkanı, çalışma 

grupları ile İl GAMER bürosundan oluşmaktadır. 

GAMER örgütlenmesinin temel amacı, yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini, 

bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu 

sağlamaya yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamaktır.  
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Ç. Geçici Köy Koruculuğu (GKK) Sisteminden Güvenlik Koruculuğu (GK) 

Sistemine Geçiş  

Terör olaylarının yoğunlaşması üzerine 26.03.1985 tarihinde, 442 sayılı Köy 

Kanununun 74. maddesinde değişiklik yapılarak, Geçici Köy Koruculuğu (GKK) sistemi 

ihdas edilmiş, bu sistemin adı 29.10.2016 tarihli ve 676 sayılı KHK ile Güvenlik 

Korucusu (GK) olarak değiştirilmiştir. 

Korucuların ekipman olarak operasyonlarda iç güvenlik birimleri ile aynı silah ve 

teçhizatı kullanabilmeleri sağlanmıştır. 

Güvenlik korucularından 49 yaşını dolduranlar ile 44 yaşını doldurmuş ancak 50 

yaşından gün almamış ve hizmeti 15 yıl ve üzeri olan güvenlik korucularının başvuruda 

bulunmaları şartıyla emekli edilmeleri düzenlenmiştir. Bunların yerine, aynı yerleşim 

biriminde görev yapmak üzere öncelikle ve sırasıyla varsa 30 yaşını doldurmamış olmak 

kaydıyla çocuklarından birisi, yoksa kardeşlerinden birisinin güvenlik korucusu olarak 

görevlendirilebilmesi öngörülmüştür. Sonuç olarak 18.482 güvenlik korucusu emekli edilmiş, 

21.716 güvenlik korucusu ise işe alınarak korucuların yaş ortalaması 42’den 32’ye 

düşürülmüştür. Ayrıca eğitim yaşı tutan korucuların astsubay, subay olabilmelerinin de yolu 

açılmış, bu çerçevede 226 güvenlik korucusu uzman çavuş olmak için eğitime alınmıştır.  

D. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Uygulaması 

Çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasına 2016 yılında önce doğu illerinde olmak üzere 

yeniden işlerlik kazandırılmıştır. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında 

Emniyet Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmek üzere 6 ilde 2.315 kişinin ataması yapılmıştır. 

2017 sonu itibarıyla bekçi sayısı 4.537’dir. 7.000 bekçi alımına ilişkin iş ve işlemler ise 

başlamış durumdadır. Bunların dışında 7.500 kadro da tahsis edilmiştir. 

Çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması ile büyük kentlerin merkezlerinde başta 

hırsızlık olmak üzere asayişe ilişkin suçlarla etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.   

E. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin 

Gelişmeler 

Aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin güvenlik hizmetlerinin koordineli bir şekilde 

yürütülmesi ve aile içi şiddete maruz kalan bireylere yönelik tedbirlerin çok yönlü bir 

anlayışla ilgili kurum ve kuruluşların birlikteliğinde yaşama geçirilmesini sağlamak amacıyla; 
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 11 Kasım 2015 tarihinde, 81 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, 

‘‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’’ kurulmuştur. 

Aile içi şiddetle mücadele alanında, mağdurları oluşabilecek tehlikelerden korumak 

amacıyla 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

kapsamında alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerin yanı sıra “güvenlik butonu” uygulaması 

Bursa ve Adana illerinde pilot olarak hizmete alınmıştır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen ve paydaş kurum olarak 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘‘Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi’’ ile 

2015 yılı Aralık ayında başlayan ve 2016 yılı Mart ayında tamamlanan ‘‘eğitici eğitimleri’’ 

sonrasında 81 ilde, toplam 500 eğitici personel yetiştirilmiş, eğitici eğitimi alan personel 

tarafından 2016 yılında illerde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan 

personele eğitim verilmiştir. 

Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin, şiddet mağdurlarına 

yaklaşmadan kolluk tarafından önlem alınabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 08.03.2015 tarihinde imzalanan 

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin 

Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü” ile 2 pilot ilde uygulamaya 

başlanılan elektronik kelepçe uygulaması 6 ile yaygınlaştırılmış, böylece ülke nüfusunun 

%40’ı uygulama kapsamına alınmıştır. 

Aile mahkemelerinin, şiddet uygulayanların, mağdurlara yaklaşmaması gerektiği 

mesafeyi belirleyerek verdiği kararlara istinaden Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri 

Genel Müdürlüğüne bağlı, yalnızca Ankara’da bulunan “elektronik izleme merkezi”nde ilgili 

bakanlık görevlileri tarafından “24 saat” esasına göre coğrafi bilgi sistemleri üzerinden 

elektronik kelepçe uygulamasının takibi yapılmaktadır. 

F. Uyuşturucu İle Mücadeleye İlişkin Gelişmeler 

13.11.2014 tarihli Uyuşturucu İle Mücadele başlıklı genelge ile uyuşturucu ile 

mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek 

ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve 

uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere; Başbakan tarafından görevlendirilecek bir 

Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal 
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Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile 

Başkan tarafından uygun görülecek üst düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla Uyuşturucu 

ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. 

Kurul, 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde “Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele 

Eylem Planı”nı kabul etmiştir. Söz konusu eylem planında, 11 eylem başlığı altında 

geliştirilen stratejilere, yapılacak faaliyetlere, bu faaliyetlerden sorumlu kuruluşlar ile işbirliği 

yapılacak kurum ve kuruluşlara yer verilmiştir. Eylem Planı çerçevesinde yapılan faaliyetlerin 

gerçekleşme durumu 2017 yılında TBMM, Başbakanlık ve ilgili bakanlıklar tarafından 

hazırlanan Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyet Raporunda ifade edilmiştir. Ayrıca 2016 yılında 

ilgili 8 bakanlığın ortak çalışması ile “Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Strateji Belgesi 2016-

2018” hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarıyla mücadelede 

etkinliği artırmak amacıyla, İçişleri Bakanlığının 05.06.2015 tarihli Onayı ile Emniyet Genel 

Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı müstakil olarak kurulmuş, 

Başkanlığın 81 il emniyet müdürlüğü bünyesindeki teşkilatlanmaları tamamlanmıştır.  

Uyuşturucu ile mücadelede, ilgili birimlerinin birlikte hareket etmeleri ve 

mücadeledeki önceliklerin belirlenerek yol haritasının oluşturulması amacı ile Emniyet Genel 

Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından “İçişleri Bakanlığı 

Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası” hazırlanmıştır. Hazırlanan belge 04.07.2017 

tarih ve 2017/02 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 81 il Valiliği ile Kaymakamlıklara ve 

uyuşturucu ile mücadele alanında çalışan İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra birimlerine 

gönderilmiştir. Uygulama Politikasında arz ile mücadele faaliyetlerinin yanında; “Yerel 

Yönetimlerin Uyuşturucu İle Mücadelede Etkin Kullanımlarının Sağlanması” ve “Toplumun 

Uyuşturucu İle Mücadelede Farkındalığının Artırılması” kapsamında yetişkinlere yönelik 

“NARKOREHBER Modülü” hazırlanmış ve bu modül esas alınarak 184 katılımcıya eğitici 

eğitimleri verilmiştir. Bu eğiticiler tarafından 2017 sonu itibarıyla 81 ilde 82.316 kişiye eğitim 

faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

2014 yılında uygulamaya konulan NARKOTİM Projesi ile 29 ilde uyuşturucuyla 

sokak bazlı mücadelede yüzde 60 başarı elde edilmiştir. 2014 yılı sonunda kurulan ve 29 ilde 

görev yapmakta olan NARKOTİM ekiplerinin 2017 yılında 30 il ve 28 ilçede daha kurulması 

planlanmıştır. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde 

“Yeni Nesil Uyuşturucu Maddeler” ile mücadele eden Erken Uyarı Sistemi çalışmaları 

kapsamında 2008-2018 yılları arasında toplam 691 yeni nesil uyuşturucu madde 2313 sayılı 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. 

İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Okullarda Güvenli 

Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu–Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği 

Protokolü” kapsamında okulların yakın çevresinde bulunan umuma açık yerler, internet 

kafeler, elektronik oyun salonları ile park ve bahçeler gibi yerlere yönelik denetimler 

artırılmıştır. 

G. Düzensiz Göçe İlişkin Gelişmeler 

2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 4 milyon 351 bin 709 yabancı bulunmaktadır. 

2010-2014 döneminde yaklaşık 50 bin düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen sayısı 2015’te 

146.485, 2016’da 174.466, 2017’de 175.752 kişi olmuştur. 2011’den bugüne kadar yakalanan 

toplam organizatör sayısı 17.820’dir. Sadece 2017’de yakalan organizatör sayısı ise 3.722’dir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde; düzensiz 

göçle etkin mücadele etmek amacıyla, 27 Temmuz 2016 tarihinde, Göçmen Kaçakçılığı ve 

İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları kurulmuştur. 

2017 yılı Nisan ayından itibaren, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Parmak İzi Sisteminde 

bulunan yabancı şahıslara ait parmak izlerinin Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak 

İzi Teşhis Sistemine (OPTES) aktarılarak yabancı şahısların karıştığı suç ve suçlulara yönelik 

mücadelede etkinlik sağlanmıştır. 20 Ekim 2017 tarihinden itibaren ise anlık veri akışı tesis 

edilerek bu etkinlik pekiştirilmiştir. 

Ülkemizin düzensiz göçle mücadeleye verdiği önemin bir göstergesi olarak İçişleri 

Bakanlığı tarafından göç olaylarının yoğun olarak gerçekleştiği Ege Denizi’nde düzensiz göçe 

yönelik koordinasyonu sağlamak amacıyla 11.11.2016 tarihinde İzmir Valisi Koordinatör 

Vali olarak görevlendirilmiştir.  

Bu uygulama ile kolluk kuvvetlerinin müşterek operasyon gücü arttırılmış, oluşturulan 

kuvvet zaman mekân koordinasyonu sayesinde 2017 yılında denize çıkmadan kıyıda tespit 

edilen 7.723 düzensiz göçmen ve 139 göçmen kaçakçısının yakalanması sağlanmıştır. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2016 yılında 833 olayda 37.130 düzensiz 

göçmen kurtarılmış ve 118 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. 2017 yılında ise 495 olayda 

21.937 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 171 göçmen kaçakçısının yakalanması sağlanmıştır. 

2017 yılı sonu itibariyle 15 ilde 18 adet geri gönderme merkezi vardır. 10 tanesinin 

inşaatı devam etmekte, 6 tanesi de proje aşamasındadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geri 

gönderme merkezlerindeki koşulların düzenli biçimde gözetimini ve göçmenlere yönelik 

koruma tedbirlerine erişimin sağlanması amacıyla ulusal izleme sistemi oluşturulmasına 

yönelik çalışma başlatmıştır. Mart 2015'te onaylanan Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal 

Eylem Planı Kasım 2015'te uygulanmaya başlamıştır. 15 ilde göç danışma merkezleri 

oluşturulmaya başlanmıştır. Bu merkezlerin aynı zamanda mobil göç danışma merkezleriyle 

de eşgüdüm içinde çalışması planlanmaktadır. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 

2013'te yürürlüğe girmesinin ardından illerdeki teşkilatlanmasını tamamlamıştır. Mart 

2016'da, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

yürürlüğe girmiştir. Ayrıca göç konusunda bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak ve milli 

bir göç politikası oluşturabilmek amacıyla oluşturulan Göç Politikaları Kurulu, 2017 yılı 

içerisinde iki kez toplanmıştır. 

Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Eylem Planı, ilgili tüm kurum ve 

kuruluşların katılımıyla hazırlanmış ve İçişleri Bakanlık Makamının 05.03.2015 tarihli 

olurlarıyla onaylanmıştır. Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı, stratejik öncelikler ve 

ihtiyaçlar çerçevesinde yürütülecek faaliyetlere, faaliyetleri yürütecek ve yürütülmesinde 

işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlara, faaliyet takvimine ve faaliyetlerle elde edilmesi 

beklenen sonuçlara yer vermektedir. Kısa ve orta vadeli bir takvim öngören Strateji Belgesi 

ve Ulusal Eylem Planı’nın yenilenmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

İkamet izni başvurularının daha hızlı yapılabilmesi için e-ikamet kayıt sistemi hayata 

geçirilmiş, 2016 yılında 461.217, 2017 yılında ise 593.151 yabancıya ikamet izni verilmiştir. 

Yine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde uyum faaliyetleri ve Alo 157 Yabancılar 

İletişim Merkezi çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre yürütülmektedir. Alo 157 çağrı 

merkezinden Sahil Güvenlik Komutanlığına yönlendirilen çağrılar ile Ege ve Akdeniz’de 

2016’da 36.599, 2017 yılının Ekim ayına kadar 14.429 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. 



46 

H. Sınır Güvenliğine İlişkin Gelişmeler 

Entegre sınır yönetimi Türkiye’nin sınır güvenliği ve dolayısıyla da iç güvenliği için 

önemli bir konudur. Entegre Sınır Yönetimi başlığını taşıyan 2010/15 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere; İçişleri Bakanlığı 

Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Genelkurmay 

Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünden kurumları adına karar vermeye yetkili üst düzey 

temsilcilerin katılımı ile “Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu”nun kurulması uygun 

görülmüştür. Ayrıca 01.02.2016 tarihli Sınır Yönetimi Alanında Kurumlar Arası İşbirliği ve 

Koordinasyon Hakkında Yönetmelik ile sınır yönetimi alanında görevli kamu kurum ve 

kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, Entegre Sınır Yönetimi 

Koordinasyon Kurulu, Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu ve Ulusal Koordinasyon ve Ortak 

Risk Analiz Merkezinin kuruluşuna dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yönetmeliğe göre; 

a) Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu sınırların yasa dışı faaliyetlere karşı

korunması, güvenliğinin sağlanması, ülke içinde ve uluslararası alanda iş birliğinin 

geliştirilmesi ile sınır yönetimine ilişkin her türlü karar ve tedbirlerin uygulanmasından 

sorumludur. 

b) Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu sınırlardan geçişlerin açık, şeffaf, düzenli, kolay

ve hızlı bir şekilde yapılmasından; yasa dışı sınır geçişleri, kaçakçılık, düzensiz göç, göçmen 

kaçakçılığı, insan ticareti ve sınır aşan diğer yasa dışı faaliyetler ile mücadele edilmesinden; 

halk sağlığı, hayvan ve bitki sağlığına yönelik sınır aşan risk ve tehditlerin önlenmesinden; iyi 

korunan ve güvenli sınırlar hedefine ulaşılması amacıyla entegre sınır yönetimine ilişkin 

strateji ve politika geliştirilmesinden; kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek ortak 

faaliyetlere ilişkin kararlar alınması ve bu kararların uygulanmasının izlenmesi ve 

değerlendirilmesi konularında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasından sorumludur. 

c) Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi ise sınır güvenliğine ilişkin

bilgi ve istatistik gibi verilerin ilgili kurumlardan toplanmasını ve kurumlar arasında 

paylaşımını ve değişimini sağlamak; sınır yönetimine ilişkin verileri toplamak ve işlemek, 
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kanunlar ve uluslararası antlaşmalar çerçevesinde diğer ülke sınır kurumları ve uluslararası 

kuruluşlarla veri değişiminde bulunmak, bu amaçla ortak bir veri tabanı oluşturmak; 

muhtemel yeni durumlar, riskler, tehditler ve tehlikeler doğrultusunda ortak risk analizleri 

yapmak üzere kurulmuştur. 

Özellikle Türkiye’nin kara ve deniz sınırlarında yaşanan güvenlik sorunları da sık sık 

kamuoyu gündemine geldiği için son dönemde özellikle Suriye’de yaşanan olaylar da konuya 

ayrı bir hassasiyet kazandırmıştır. 

Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun ile kara sınırlarında 

güvenliğin sağlanması görevi, Kara Kuvvetleri Komutanlığına verilmiş bulunmaktadır ancak 

sınırlarda yaşanan her türlü güvenlik sorunu ve yasa dışı geçişler iç güvenliği de doğrudan 

etkilemektedir. Diğer taraftan Elektrik Piyasası Kanunu’yla sınır güvenliğinin önemli bir 

unsuru olan sınır aydınlatmalarına ait yatırımların yapılması ve tüketim giderlerinin ödenmesi 

de İçişleri Bakanlığı’na ait görevler arasındadır. Ayrıca Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 

Bölgeleri Kanunu sınır bölgelerinde fiziki güvenlik sistemi kurulması ve idame ettirilmesi 

görevini de hem Milli Savunma Bakanlığına hem de İçişleri Bakanlığına vermiştir. 

Türkiye’nin sınırlarının fiziki güvenlik sistemi açısından tümüyle yeniden elden geçirilmesi 

ve tam donanımlı bir güvenlik sistemine kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

2015 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliğine Katılım İçin Ulusal Eylem Planı II. 

Aşaması, sınırların İçişleri Bakanlığına bağlı ve uzman personele sahip yeni bir kolluk 

teşkilatı tarafından korunması ile ilgili mevzuat değişikliğini hedeflemektedir. Profesyonel bir 

sınır kolluğu teşkilatının kurulması 64. Hükümet Programı’nda da yer almaktadır. 

Sınır güvenliği noktasında 2015-2017 döneminde valilikler tarafından toplam 90 km 

modüler beton duvar, 28 km yol, 44 km sınır teli, Milli Savunma Bakanlığı ve TOKİ 

tarafından da 761 km modüler beton duvar yapılmıştır. İkinci faz sınır fiziki güvenlik 

tedbirleri kapsamında ise İran sınırında 144 km modüler beton duvar, fens teli ve devriye yolu 

planlanmıştır. 

Yine Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanıyla, İçişleri Bakanlığı, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde 

2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilmekte olan Türkiye-Yunanistan sınırlarında Sınır 

Gözetim Kapasitesinin Artırılması Projesi yüksek teknolojili sistemler de dahil olmak üzere 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın sınır gözetimi için kullanılacak modern araçları 
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benimsemesi konusundaki kurumsal kapasite ihtiyaçlarını değerlendirmeyi; uluslararası 

hukuk ve uygulamalar doğrultusunda bir eğitim modeli ve müfredat oluşturmayı ve Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı’nın 500 profesyonel personeline göçmenlerin temel hakları, 

uluslararası koruma ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularının yanı sıra sınır 

bölgelerindeki düzensiz hareketlerle mücadelenin usule ilişkin gereksinimleri konusunda 

eğitim verilmesini amaçlamaktadır. 

I. Trafik Hizmetlerine İlişkin Gelişmeler 

Trafik kazalarındaki kayıpları asgari düzeye indirebilmek amacıyla 2011-2020 yılları 

arasında trafik kazalarında meydana gelen ölümleri %50 azaltmayı hedefleyen “Karayolu 

Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”, 31 Temmuz 2012 tarihinde Başbakanlık 

Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. 

Kara yolu ulaşımından daha iyi yararlanılması, trafik denetimlerinde teknolojiden 

faydalanılarak trafik güvenliğinin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla il ve ilçe emniyet 

müdürlükleri ve belediyeler ile ortaklaşa olarak “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi” 

kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede 2020 yılına kadar ihtiyaç duyulan 

yollarda elektronik denetleme sistemlerinin kurulumunun büyük oranda tamamlanması ve 

etkili bir trafik denetleme sisteminin oluşturulması planlanmaktadır. 

Sürücü belgesi sınıfları, şekil ve içerik olarak AB mevzuatına ve “Karayolu Trafiği 

Konvansiyonu”na uyumlu hale getirilmiştir. Uluslararası niteliğe sahip ve 84 ülkede geçerli 

olan yeni tip sürücü belgelerinin verilmesine 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlanmıştır. 

Yeni tip sürücü belgeleri süreli olup, bu süre ağır vasıtaları kullananlar için 5 yıl, diğer 

araçları kullananlar için 10 yıldır. İlk defa sürücü belgesi alacaklar için aday sürücülük 

uygulaması getirilmiştir. Araç tescil ve sürücü belgesi düzenleme sistemi, AB ve e-devlet 

normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen “Araç Tescil ve Sürücü 

Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi” çerçevesinde 

Emniyet Genel Müdürlüğü Pol-Net sistemi ve 17 paydaş kurumun bilgisayar veri tabanlarının 

çevrimiçi (online) entegrasyonu sağlanmıştır.   

Karayolları güvenliğinin sağlanması amacıyla “maket ekip aracı”, “otoyollarda 

ortalama hız koridoru” gibi yeni uygulamalar gerçekleştirilmeye devam etmektedir.  
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İ. Özel Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Gelişmeler 

2017 yılı itibarıyla özel güvenlik sertifikası alan kişi sayısı 1 milyon 552.565’e, kimlik 

kartı alan kişi sayısı ise 906.000’e ulaşmıştır. Görev yapan özel güvenlik sayısı 2016’da 

256.273 kişi iken bu sayı, 2017 için 283.171 olmuştur. Özel güvenlik sektöründe faaliyette 

bulunan özel güvenlik şirket sayısı 1.442, özel güvenlik eğitim kurumu sayısı 444, sektörün 

yıllık cirosu 14 milyar TL’dir.   

2017 yılında 444 güvenlik şirketi, 780 özel güvenlik eğitim kurumu, 32.652 özel 

güvenlik izni alan yer denetlenmiştir. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından özel güvenlik 

görevlilerinin görev yaptıkları alanlara göre eğitime alınması planlanmaktadır. 

2.2.5. Güvenlik Alanında GZFT (SWOT) Analizi 

Güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasında stratejik planlama 

önem taşımaktadır. Stratejik planlama, örgütlerin misyonunu ve vizyonunu dikkate alarak, 

kendi güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini analiz ederek örgütlerin hedeflerine 

ulaşmalarını sağlayan bir yöntemdir. 1950’li yıllardan itibaren özel sektörde etkinlik ve 

verimliliği sağlamak amacıyla kullanılan stratejik planlama, 1980 sonrasında yeni kamu 

yönetimi anlayışının önem kazanması ile birlikte kamu yönetiminde de uygulanmaya 

başlanmıştır. Türkiye’de 2000’li yılların başında ulusal planlama alanında ifade edilmeye 

başlanan stratejik planlama, 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir.   

Stratejik planlamada, stratejilerin seçiminde kullanılan tekniklerden en önemlisi GZFT 

(SWOT) Analizidir. GZFT Analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini ifade ederek, 

var olan fırsatları ve tehditleri ortaya koyarak sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır. Bu 

nedenle, güvenlik alanında da GZFT Analizinin yapılmasının yararlı olacağı 

değerlendirilmiştir.
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1.Güvenlik kuruluşlarının organizasyon yapılarının

nicelik, nitelik ve yaygınlık bakımından güçlü 

olması 

2.Güvenlik kuruluşlarının kurumsallaşma düzeyinin

yüksek olması 

3.Güvenlik kuruluşlarının hizmetlerin sunumunda

iyi düzeyde bir deneyime sahip olması 

4.Toplumun güvenlik kuruluşlarını destekleyen bir

sosyal ve kültürel yapıya sahip olması 

5.Güvenlik kuruluşlarının yeterli teknolojik alt

yapıya, silah ve teçhizata sahip olması 

6.Güvenlik hizmetlerinde insan haklarına saygı

konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş olması 

7.Güvenlik hizmetleri alanındaki mevzuatın AB ve

uluslararası standartlara uyumu konusunda iyi bir 

düzeyde bulunulması 

8.Güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşma ve 

profesyonelleşmenin artmış olması 

9.Güvenlik hizmetlerini yürüten personelin özverili

çalışma iradesine ve yüksek motivasyona sahip 

olması 

10.Güvenlik hizmetlerine ayrılan bütçe 

olanaklarının artmış olması 

11.Savunma sanayisinde yerel imkanların kullanımı

ile önemli gelişmeler kaydedilmiş olması 

1.Güvenlik kuruluşlarının farklı örgüt 

yapılanmalarına sahip olması 

2.Güvenlik kuruluşları arasında koordinasyonun ve

işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması 

3.Güvenlik kuruluşlarının kapasitesini zorlayan bir

iş yükünün olması 

4.Güvenlik hizmetlerinin kalitesini ve hızını

arttırmaya yönelik teknolojik ve güncel 

gelişmelerin ve değişmelerin yeterli düzeyde takip 

edilememesi 

5.Güvenlik hizmetlerinin sivil gözetim ve

denetiminin uluslararası standartlara uygun hale 

gelmemiş olması 

6.Terör ve asayiş başta olmak üzere güvenlik

sorunları ile mücadelede kamuya yeterli düzeyde 

açıklayıcı bilgi verilmemesi 

7.Güvenlik hizmetlerinde kalite ve verimlilik

ölçümüne dayanmayan bir yönetim anlayışına sahip 

olunması 

8.Güvenlik personel yönetiminde ehliyet ve liyakat

esaslarının yeterli düzeyde benimsenmemiş olması 

9.Güvenlik hizmetlerinde personelin eğitimli ve

kendini geliştirmeye açık bir yapıya 

kavuşturulamamış olması 

10.Güvenlik kuruluşları ile Sivil Toplum 

Kuruluşları (STK’lar) arasında işbirliğinin yeterli 

düzeyde olmaması 

11.Siber suçlar gibi yeni suç türleri ile ilgili yeterli

altyapının olmaması, güvenlik alanında milli 

yazılım kullanılmaması 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

1.Yeni yönetim sistemi ile birlikte daha etkin ve 

hızlı bir şekilde ihtiyaçlara uygun mevzuat 

değişikliklerinin yapılabilir olması 

2.Toplumsal yapının ulusal tehditlere karşı ani ve 

hızlı tepki verme gücünün bulunması 

3.Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konum ve 

tarihsel geçmişin uluslararası alanda ülke yararına 

kullanılabilir olması 

4.Dünyada ve Türkiye’de güvenlik hizmetlerine 

ilişkin toplumsal farkındalığın artması 

5.Milli savunma ve güvenlik teknolojisinin 

geliştirilmesi konusunda güçlü bir iradenin olması 

6.Gelişen bilgi teknolojilerinin güvenlik 

sorunlarıyla mücadelede avantajlar sağlaması 

7.Genç nüfus ve eğitimde fırsat eşitliği ile nitelikli 

beyinlerin ülkeye kazandırılabilir olması 

8.Güvenlik hizmetlerinde uluslararası kuruluşlar ile 

işbirliğinin bulunması ve bu sayede güvenlik 

alanında modern yaklaşımlar konusunda iletişim ve 

etkileşim olanağının bulunması 

9.Suçla mücadelede bilimsel yöntem ve tekniklerin 

geliştirilmesine uygun bir zihinsel yaklaşıma sahip 

olunması 

10.Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının tam 

anlamıyla İçişlerine Bakanlığı’na bağlanmış 

olmasının güvenlik teşkilatları arasında 

koordinasyon, işbirliği ile iletişim ve etkileşim 

olanağını artırmış olması 

1.Türkiye’nin komşu ülkelerinde siyasal 

istikrarsızlık, çatışma ve gerginlik ortamının 

bulunması 

2.Terör faaliyetlerine ilişkin dış desteğin devam 

etmesi 

3.Düzensiz göç ve sınır güvenliğine ilişkin 

sorunların güvenlik alanında kırılganlıklara ve 

risklere yol açması 

4.Tehditlerin asimetrik ve karmaşık bir hal 

almasının milli gücün zayıflaması riskine yol 

açması 

5.Terörün çeşitlenerek ve artarak küresel bir hal 

almış olmasına karşılık güvenlik kuruluşlarının bu 

değişime yeterli düzeyde cevap verebilecek bir 

yapıda bulunmaması 

6.Siber tehdit alanının giderek genişlemesi 

7.Teknolojik gelişmelerin suç işleme amacıyla 

kullanılması ve bu yolla yeni suç türlerinin ortaya 

çıkması 

8.Düzensiz kentleşme ve nüfus hareketlerinin 

suçların niceliğinde ve çeşitliliğinde artışa yol 

açması 

9.Etnik ve mezhepsel aidiyetler üzerinden toplumda 

ayrışmayı amaçlayan çabaların bulunması 

10.Küresel güç odaklarının terörle mücadele adına 

dost ve düşman ayrımı yapan, haksız ve çatışmacı 

bir yaklaşımı benimsemesinin dünyada yeni terör 

saldırılarına zemin hazırlayan radikalizmin 

gelişmesine ve yaygınlaşmasına yol açma riskinin 

bulunması 
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2.2.6. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

A. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

Günümüzde yaşanan önemli siyasal, ekonomik, sosyal gelişmelere koşut olarak 

güvenlikten sorumlu kurumların gerek teşkilatlanmalarını gerekse görev ve sorumluluklarını 

düzenleyen mevzuatta zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 

günlük gereksinimleri karşılamanın ötesinde sistematik bir yaklaşım ile yapılmamıştır. 

Diğer taraftan güvenlik hizmetine ilişkin farklı mevzuat düzenlemeleri ile güvenlik 

kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarının ayrı ayrı ve birbirinden farklı bir şekilde 

düzenlenmiş olması, kısaca mevzuatın karmaşıklığı güvenlik yönetimini de zorlaştırmaktadır.  

Yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaşma hızı dikkate alındığında bu teknolojilerin 

yanlış kullanımı da ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle üç boyutlu yazıcı, 

insansız hava aracı (drone) gibi yeni nesil araç ve gereçlerin kullanımının mevzuatla 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

Özel güvenlik sektörünü düzenleyen 5188 sayılı Kanun, özellikle çalışanların iş 

risklerinden korunması ve menfaatlerini düzenlemekte yetersiz kalmıştır. Diğer taraftan 5188 

sayılı Kanun güvenlik hizmetlerinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) 

uygulanmasında engel teşkil etmekte sadece yüksek kaynak ayırabilen kurum ve kuruluşların 

istifadesine olanak sağlamaktadır.  

B. Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar 

Türkiye’de güvenlik hizmetleri, esas olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik olmak 

üzere üç farklı kurum tarafından yerine getirilmektedir. Merkezde İçişleri Bakanlığına bağlı 

birimler olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı şeklinde örgütlenen iç güvenlik yönetimi, il ve ilçelerde vali ve kaymakamlara 

bağlı il/ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri, il/ilçe jandarma komutanlıkları ve sahil 

güvenlik bölge komutanlıkları şeklinde örgütlenmiştir. Güvenlik yönetimindeki polis-

jandarma-sahil güvenlik şeklindeki üç kurumlu yapının yol açtığı en önemli sorun, bu farklı 

birimler arasında “koordinasyonunun sağlanması”dır. Bir başka deyişle güvenlik yönetiminde 

farklı kurumsal kimliklerin varlığının koordinasyon ve işbirliği sorunlarına yol açtığı 

düşünülmektedir. 
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Güvenlik kurumlarının her birinin kendi içinde farklı kurumsal kademelenmeye sahip 

olması güvenlik hizmetlerinin yapılanmasında standartlaşmanın sağlanmasına da engel 

olmaktadır. 

Güvenlik yönetiminde özellikle, polis ve jandarma bakımından uzmanlaşma, hizmette 

etkinliğin ve sürekliliğin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Çünkü uzmanlaşmanın 

yani branşlaşmanın tam anlamıyla sağlanması halinde, verilen hizmetin kalitesinin artması ve 

bunun sonucunda hizmetten yararlananların memnuniyetlerinin yükselmesi söz konusu 

olabilecektir. Bu nedenle polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının suçu önleme, suç ve 

suçlularla mücadele, destek ve yardım hizmetleri gibi bölümlere ve bu bölümlerin de kendi 

içerisinde ihtiyaç duyulan hizmet branşlarına ayrılmaları hizmetlerin etkin ve etkili bir şekilde 

sunulmasını sağlayacaktır. Branşlaşma konusunda emniyet teşkilatındaki aşırılığa karşılık 

jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında branşlaşmanın yeterli bir düzeyde olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

C. İnsan Kaynakları İle İlgili Sorunlar 

Güvenlik hizmetlerinde insan kaynakları sorunlarının başında personelin hem nicelik 

hem de nitelik bakımından yeterliliği konusunda karşılaşılan sorunlar gelmektedir. Etkin bir 

güvenlik hizmeti sunabilmek, ancak nicelik ve nitelik olarak yeterli personele sahip olmakla 

mümkündür. 

İnsan kaynakları bakımından önemli sorunlardan biri de personelin eğitimidir. 

Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, yetkin eğitim kurumlarını ve iyi bir şekilde 

düzenlenmiş eğitim programlarını gerektirmektedir. Güvenlik alanının doğrudan uygulamaya 

dönük olması dikkate alındığında güvenlik personelinin işe hazırlık ve hizmet içi 

eğitimlerinde teorik bilgi ile pratiği birleştiren bir anlayışın ve eğitim programlarında iş 

analizlerini dikkate alan bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. 

Jandarma ve sahil güvenlik personelinin belli bir bölümünün askerlik görevini yapan 

“er” sınıfındaki askerlerden oluşması, bir başka deyişle eğitim, uzmanlaşma ve 

profesyonelliğin önemli olduğu güvenlik hizmetinin yeterli eğitim ve tecrübeye sahip 

olmayan erler eliyle yürütülmesi, uygulamada sorunlara yol açmaktadır. Emniyet ve asayiş 

konularında yeterli herhangi bir donanıma sahip olmayan erlerin, profesyonel bir şekilde 

sunulması gereken güvenlik hizmetlerinde görevlendirilmeleri uygun olmamakla birlikte 

personel yetersizliği nedeniyle bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Türkiye’de denizci yetiştiren çok az sayıda üniversite bulunmakta ve bu öğretim 

kurumlarından da sınırlı sayıda denizci mezun olmaktadır. Söz konusu üniversitelerin 

Denizcilik Fakülte ve Yüksekokullarından mezun olanların sivil denizcilik sektöründe 

alacakları ücretler dikkate alındığında Sahil Güvenlik Komutanlığında subay ve astsubay 

olarak istihdam edilebilecek personelin temini konusunda hedeflere ulaşmada sorunlar 

yaşanmaktadır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının Sahil Güvenlik branşı subay ile güverte ve makine 

branşı astsubay ihtiyacını karşılayacak eğitim ve öğretim kurumunun olmaması personel 

temini konusunda hedeflere ulaşmada bir sorun olarak görülmektedir. 

Polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarındaki rütbe ve terfi sisteminde, terfiye 

aday olanların süreç içerisine tam anlamıyla katılamamaları, terfi sürecinin merkezdeki kurul 

ve komisyonlar aracılığıyla yapılması, sistemin yeniden düzenlenmesini ve yenilik 

yapılmasını gerektirmektedir. 

Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanunun ve ilgili yönetmeliğinin öngördüğü 

kısa süreli tek tip bir eğitim ile yetiştirilmekte, kişi koruma, para taşıma, spor karşılaşmaları, 

etkinlik güvenliği, kritik altyapıların ve halka açık alış veriş merkezlerinin korunması gibi 

birçok değişik alanda farklı hizmetleri yürütmektedirler. Özel güvenlik görevlilerinin 

yetiştirilmelerinde çalışılan yere göre bir uzmanlaşma söz konusu değildir. 

Özel güvenlik alanında ara ve üst yönetim kademeleri için gerekli insan kaynağının 

yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerdeki ilgili yüksek okullarda mesleğin ihtiyacı olan kalitede 

eğitim programlarına yer verilmeli ve özel güvenlik alanında yönetici yetiştirilmesi amacıyla 

lisans programlarının açılması önerisi değerlendirilmelidir. 

Ç. Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

Güvenlik alanına ilişkin tehdit ve tehlikelerin sürekli değişiklik göstermesine ve 

güvenlik sorunlarının genişlemesine karşılık güvenlik güçlerinin hizmet altyapılarının 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı’nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın silahlı bir genel 

kolluk kuvveti olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlanması ve teşkilat, görev ve yetkilerini 

düzenleyen yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile bu komutanlıkların yapıları, görevleri ve 

sorumlulukları genişlemiştir. Bu duruma bağlı olarak yüzer/uçar unsurlar ile ilave konuşlanma 



55 

 

ihtiyacı kapsamında karakol, liman, sahil destek tesisi, barınak benzeri altyapı ve yatırımlara 

ihtiyaç duyulmaktadır.   

Güvenlik kurumlarının kullandığı suç ve suçlularla mücadeleye yönelik kritik 

teknolojinin millileştirilmesi önem taşımaktadır. 

D. Halkla İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar 

Güvenlik hizmetlerinde etkinliğin ve etkililiğin sağlanması halkla ilişkilerin ve 

iletişimin sağlanmasını da gerektirmektedir. Bu noktada hesap verebilirlik, kamuoyunun 

güvenini ve desteğini arttırmanın bir yolu olarak görülmektedir. Güvenlik kurumlarının 

sadece kanunlara değil aynı zamanda hizmet sundukları halka karşı da hesap verebilir 

kılınması gerekmektedir. 

Güvenlik hizmetlerinde halkın memnuniyetini sağlamak için sivil katılımın ve 

gözetimin sağlanması da gerekmektedir. Bu duruma yönelik sistemli ve kurumsallaşmış bir 

yaklaşım söz konusu değildir. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

3.1. Uzun Vadeli Hedefler 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, bunu hedef alan tüm 

terör örgütleri ile etkin mücadele edilmesi, 

Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla korunmasının 

sağlanması, bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasını hedef alan her türlü terör örgütünün 

faaliyetlerinin önlenmesi için etkin mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, 

Ülke içinde ve dışında güçlü bir devlet olma yolunda, uluslararası güvenliğin 

sağlanmasında söz sahibi bir ülke olunması, 

Ülke sınırları içerisinde güvenliğin ve huzurun tam anlamıyla sağlanmasının yanı sıra 

çevre ülkelere de güven veren bir ülke olunması,  

Devlet ve millet güvenliğinin sağlanmasında tüm milli güç unsurlarının etkin bir 

şekilde kullanılması. 

3.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

Kamu düzeni ve güvenliğinin, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, can ve mal 

emniyetinin, toplumun güven ve huzurunun tam anlamıyla sağlanması, 

Güvenlik hizmetlerinde insan odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi, güvenlik 

hizmetlerinin aslında insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının bir 

yolu olduğunun anlaşılması,  

Güvenlik güçlerinin tam olarak sivil otoriteye bağlı bir yapılanmaya kavuşturulması, 

Güvenlik hizmetlerinde çağdaş tekniklerin daha yaygın kullanıldığı bir alt yapının 

oluşturulması, 

Güvenlik hizmetlerinde toplum katılımının ve desteğinin sağlanarak etkin, etkili ve 

hesap verebilir bir kamu hizmeti anlayışının benimsenmesi, 

Güvenlik hizmetlerinde sivil gözetim ve denetim ile halka hesap verebilirliğinin 

sağlanması,  

Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma yoluyla halkın devlete ve millete aidiyet 

duygusunun arttırılması, 
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Güvenlik hizmetlerinde elektronik devlet (e-devlet), mobil devlet (m-devlet) ve akıllı 

devlet (a-devlet) uygulamaları ile erişilebilirliğin tam anlamıyla sağlanması, 

Tüm insanların etkin bir güvenlik hizmeti alma hakkına sahip olması; bu konuda 

kırılgan/savunmasız kesimlere gerekli hassasiyetin gösterilmesi. 

3.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

3.3.1. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Politikalar 

Güvenlik hizmetlerinde etkinliğin sağlanması her şeyden önce bu hizmetlerin insan 

odaklı bir yaklaşımla yerine getirilmesini gerektirmektedir. Güvenlik güçleri kişilerin can ve 

mal emniyetini sağlamak üzere görev yapmaktadırlar ve hizmetlerin nihai amacı kişilerin hak 

ve özgürlüklerini gerçek anlamda güvence altına almaktır. 

Güvenlik hizmetlerinde etkinliğin sağlanması için bu hizmetlerin sivil gözetim ve 

denetime açık olması, dolayısıyla da güvenlik güçlerinin halka hesap verebilir olmasını 

gerektirmektedir.   

3.3.2. Güvenlik Kurumlarının Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik 

Politikalar 

Güvenlik kuruluşlarının teknolojik anlamda altyapısının geliştirilmesiyle terör 

örgütlerinin askeri tesislere ve üslere yönelik saldırıları bertaraf edilmekte ve teknolojik 

ilerlemelerle keşif, gözetleme ve tespit kabiliyetiyle terör örgütlerinin sınır geçişleri kontrol 

altına alınmaktadır. Ayrıca teknolojik anlamda üstünlük kurulması ile terör örgütlerinin üst 

düzey yöneticileri hedef alınabilmekte ve bunlar etkisiz hale getirilebilmektedir. Bundan 

dolayı, teröristlerin taktiklerini boşa çıkarmaya yönelik teknolojik tedbirler geliştirilmekte ve 

yerli savunma sanayi imkânlarından yararlanılmaya çalışılmaktadır. Güvenlik kurumlarının 

bu faaliyetleri karşısında terör örgütleri ise temin ettiği silah ve malzemeler ile eylemlerini 

sürdürmekte ve güvenlik kurumlarının kullandığı teknolojik üstünlüğü ortadan kaldıracak 

tedbirler almaya çalışmaktadır. Ayrıca teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanarak terör 

örgütleri, saldırı taktiklerini güncellemekte ve siber alanda saldırılar gerçekleştirmektedir. 

Bundan dolayı, terörle mücadele yürüten güvenlik kurumlarının teknolojik altyapısının 

güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 
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3.3.3. Radikalleşme ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesine Yönelik Politikalar 

İnternet ortamındaki terörist propaganda ve nefret söylemiyle mücadele edilmesi 

gerekmektedir. Şiddeti kışkırtan yasa dışı içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla bilgi 

teknolojileri alanında milli projeler geliştirilmelidir. Aynı zamanda, terörist propaganda ve 

nefret söylemine karşı olumlu alternatif söylemlerin geliştirilmesinde sivil toplumla işbirliği 

yapmak gerekmektedir. 

Cezaevlerinde radikalleşmenin önlenmesi ve bununla mücadelede kullanılacak uygun 

araçların ve yöntemlerin benimsenmesi hususunda, ılımlılaşma (de-radikalizasyon) 

süreçlerinin uygulanması önem arz etmektedir. Ayrıca, radikalleşme sürecine girmiş 

bireylerin rehabilitasyonuna ve topluma yeniden kazandırılmasına ilişkin uluslararası alanda 

tecrübe alışverişinde bulunulması önemlidir. 

Eğitim, sağlık ve adli hizmetler gibi temel haklara tüm vatandaşların eksiksiz 

ulaşımının sağlanması, özel yaşamın gizliliğine riayet edilmesi ve kişisel verilerin korunması 

temel ölçütlerdir. Ayrıca, vatandaşların dini vecibelerini rahatça icra edebileceği ve 

düşüncelerini serbestçe ifade edebileceği bir ortamın sağlanması radikalleşen veya 

radikalleştiren örgüt veya bireylerle mücadelede atılması gereken önemli adımlardandır. 

Devletin özel sektörle birlikte hareket ederek başta yoksullukla ve işsizlikle mücadele 

etmesi, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermesi, 

yatırımı teşvik etmesi ve milli geliri artıracak reformları hayata geçirerek şiddete varan 

aşırıcılığa zemin hazırlayacak uygun ortam oluşmasını engellemesi gerekmektedir. 

Bölgeler arası sosyal refah dengesizliklerinin giderilmesi, aile bağlarının 

güçlendirilmesine yönelik politikaların hayata geçirilmesi ve kadınlar, çocuklar gibi toplumun 

dezavantajlı kesimlerine yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının artırılması bireylerin, 

özellikle gençlerin ve çocukların radikalleşmelerinin ve şiddete başvurmalarının önlenmesi 

bağlamında büyük katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizin radikalleşme ile mücadele bağlamında gerek komşu ve diğer ülkeler, 

gerekse uluslararası örgütler ile yakın ilişkiler geliştirmesi gereklidir. 

Demokratik sistemi korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla farklı kimlik, yaşam 

tarzı ve sosyo-ekonomik nedenlere bağlı olarak toplumda var olan mağduriyet algılarının 
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giderilmesi ve terör örgütlerinin istismarına açık kitlelerin sisteme entegre edilmesi aşırılıkçı 

ideolojiler ile mücadele bakımından gereklidir. 

Radikalleşme ile mücadele kapsamında radikalleşen bireylerin ideolojik donanım ve 

silahlı eğitim almak gibi amaçlarla ülke içi ya da ülke dışına gerçekleştirmeyi planladıkları 

seyahatleri engelleme amaçlı cezai, idari ve sosyal tedbirler geliştirilmesi gerekmektedir. 

3.3.4. Kritik Altyapıların Güvenliğine İlişkin Politikalar 

“Kritik altyapıların korunması”, özellikle 11 Eylül 2001 yılında ABD’deki ikiz 

kulelere yapılan saldırı sonrasında ülkelerin üzerinde daha yoğun bir şekilde düşündüğü, 

önemi her geçen gün daha da artan bir yaklaşım olmuştur. Dünya genelinde, başta Avrupa 

ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülke tarafından kritik altyapıları belirleme ve bu 

altyapıların her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korunması için önemli adımlar atılmıştır. Kritik 

altyapıların korunması sadece ulusal bir konu olmayıp, uluslararası alanda da çalışılması 

gereken çoklu bir disiplindir. Türkiye gibi jeostratejik önemi olan bir ülkenin kritik 

altyapılarından birinin işlevsiz kalması halinde sadece ülke içerisinde değil, Türkiye’ye enerji 

arzı bakımından bağımlı ülkelerde de kaosa neden olabilecek durumlar meydana gelebilir. 

Örneğin Türkiye’den geçen petrol-doğalgaz boru hatlarının maruz kalacağı çevresel, fiziksel 

veya siber bir tehlike karşısında sadece Türkiye değil, Türkiye üzerinden enerji ithalatı yapan 

tüm ülkeler bu durumdan etkilenecektir. 

Türkiye’de kritik altyapıların korunması kapsamında Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından AB mevzuatı ve uluslararası belgeler incelenerek, ilgili kurum 

ve kuruluşların destek ve çalışmalarıyla hazırlanan “2014-2023 Kritik Altyapıların Korunması 

Yol Haritası Belgesi”, ülkemizin bu konudaki mevcut çalışmaları ile gelecek planlamaları 

hakkında bilgi vermektedir. 

Kritik Altyapı Güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla; 

- Kritik Altyapı tanım ve envanterinin yapılması, 

- Kritik altyapılarda uygulanacak asgari güvenlik seviyelerinin her sektör için 

belirlenmesi, 

- Kritik altyapılarda kullanılacak Bilişim Teknolojileri (BT) ve Siber Güvenlik ürün ve 

sistemlerinin sertifikalı ürün olmasının sağlanması, 
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- Kritik altyapılarda çalışacak personelin alması gereken eğitimlerin belirlenmesi ve bu 

eğitimlerin periyodik olarak verilmesi, 

- Kritik altyapılarda periyodik olarak uygulanacak açıklık analizi, sızma testi ve 

güvenlik testlerinin belirlenmesi ve uygulanması, 

- Kritik altyapılarda bulunan verilerin sınıflandırılması ve gizlilik seviyelerine uygun 

olarak bu verilerin saklanması ve paylaşılması 

önerilmektedir. 

3.3.5. Terör Örgütlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Propagandasının Önlenmesine 

Yönelik Politikalar 

Terör örgütlerinin yurtiçinde yürüttüğü propaganda faaliyetlerinin önlenmesi her 

şeyden önce istismar zeminlerinin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Sosyal, kültürel ve 

ekonomik alanda yaşanan birtakım aksaklıklar terör örgütlerince istismar edilmektedir. Bu 

nedenle devlet tarafından sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen iyileşme 

çabalarının doğru ve etkin bir biçimde kamuoyuna aktarılması gerekmektedir. 

Halkın hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi terör örgütlerinin propaganda 

faaliyetlerinin önüne geçilmesi konusunda kilit bir öneme sahiptir. Doğru ve hızlı 

bilgilendirme örgütler tarafından yapılan yanlış yönlendirme (manipülasyon) ve yanlış 

bilgilendirme (dezenformasyon) çabalarının önlenmesine ve toplum desteğinin sağlanmasına 

yardımcı olacaktır. Bu süreçte sosyal medya kanallarının da kullanılması gerekmektedir. 

Terör örgütleri tarafından özellikle çevrimiçi platformlarda gençlerin ve diğer 

vatandaşların duygularını istismar etmek amacıyla örgüt mensuplarını kahramanlaştıran veya 

ajitasyon tekniğinin kullanıldığı görseller yayılmaktadır. Bu yayınlar kişilerin terör 

örgütlerine katılımında etkili olabilmektedir. 

Terör örgütleri uluslararası kamuoyunun algısını şekillendirebilmek adına sistemli bir 

iletişim stratejisi takip etmektedir. Terör örgütlerinin propagandaları devamlılık arz etmekte 

olup daima göz önünde bulunma prensibiyle söylemleri de görünür kılınmaya çalışılmaktadır. 

Bu süreçte terör örgütleri tarafından kardeşlik, eşitlik, özgürlük gibi gelişmiş toplum değerleri 

istismar edilirken, Türkiye Cumhuriyetini yıpratmaya yönelik üretilmiş olumsuz kavramlar 

kullanılmaktadır. Bu çerçevede terör örgütlerinin propagandası ile mücadele edebilmek adına 
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devletimizin hizmetleri halka daha fazla anlatılmalı, terör örgütlerinin karanlık yüzü 

halkımıza gösterilmeli ve yurtdışında kamu diplomasisi faaliyetleri güçlendirilmelidir. 

3.3.6. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Politikalar 

Dünyada küreselleşmenin de etkisiyle ekonomide yaşanan gelişmelere paralel olarak, 

mali ve ekonomik suçlar da artış göstermiştir. Buna bağlı olarak terör örgütlerinin mali ve 

ekonomik suçlardan elde ettiği gelirler artmıştır. Terörizmin finansmanı, “güvenlik” ve 

“finans” alanları arasında doğrudan ve küresel ölçekte bir bağ kurarak uluslararası bir politika 

alanı oluşturmaktadır. Bu sebeple, terörizmin finansmanının önlenmesi tek devletin değil tüm 

devletlerin ortak sorumluluğudur ve bu konuda devletlerarasında işbirliğinin güçlendirilmesi 

önemli ve gereklidir. 

Yasal ve yasal olmayan kaynaklardan kendilerine finansal kaynak yaratabilen terör 

örgütlerinin finansmanın önlenmesine ilişkin öncelikli olarak kamusal ve özel finansal 

sistemin güvenlik politikalarını göz önünde bulunduran bir tarzda eşgüdüm içinde olması 

gerekmektedir. Daha sonra terörün finansmanına ilişkin kaynakların belirlenmesi ve kurumlar 

arası adli, idari ve istihbari bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. Bu amaçla terörle bağlantılı gerçek 

ve tüzel kişilerin ve terörün finansmanına ilişkin kaynakların belirlenerek bunların 

paylaşımına ilişkin hukuki altyapı geliştirilmeli ve bilgi paylaşma yöntemleri oluşturulmalıdır. 

Ayrıca terörün finansmanı konusunda farkındalık oluşturmak için kamuoyunda 

duyarlılığı arttırıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla terörün 

finansmanı ile mücadele konusunda yazılı ve görsel medyayı bilinçlendirme ve bilgilendirme 

çalışmaları yapılmalı, toplumsal duyarlılığı arttırmaya yönelik yayınlar hazırlanmalı ve kurum 

bilgisayar ağı (web) siteleri, kitle iletişim araçları veya diğer yöntemler kullanılarak terörün 

finansmanı suçu konusunda farkındalık artırılmalıdır.  

3.3.7. Terörizmle Mücadelede Toplumun Bilgilendirilmesine Yönelik Politikalar 

Terör örgütleri ile etkili bir mücadele için; caydırıcı konvansiyonel yeteneklere ek 

olarak, örgütlerin içerisinde bulunduğu grup dinamiklerini ve çatışmanın psikolojik ve algı 

boyutunu dikkate alan, terörizmin yarattığı asimetrik çatışma ortamına uygun stratejik iletişim 

faaliyetlerinin daha fazla ön planda olduğu politikaların uygulanması gerekmektedir. Bu 

kapsamda, terörizmle mücadelede stratejik iletişim faaliyetlerinin askerî ve askerî olmayan 

bütün güç unsurlarıyla birlikte kullanımı esas alınmalıdır. 
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Terör örgütlerine yönelik sınırlı da olsa belirli bir toplumsal destek, örgütlerin grup 

kimliklerini sürdürmeleri için diğer önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal 

destek, terör örgütlerinin eleman temini ve propaganda faaliyetleri için önemli olduğu kadar, 

fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasına da imkan vererek eylem potansiyellerini korumaları 

ve toplum içerisinde taban bularak grup kimliğini yaygınlaştırmalarına olanak 

verebilmektedir. Dolayısıyla, terör örgütleri ile toplum arasına fiziksel ve psikolojik anlamda 

mesafe konması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi önemlidir. 

Ayrıca, çatışma ortamlarında güvenlik operasyonlarının yerel halkın güvenliği, huzuru 

ve refahını tesis etme amacı ile icra edildiğine ilişkin bilginin halka ulaştırılması 

gerekmektedir. Bu sebeple; terörizmle mücadelede stratejik iletişim faaliyetleri güvenlik 

operasyonları ile bir bütün olarak; insan odaklı hareket temelinde icra edilmelidir. Güvenlik 

operasyonlarının özellikle yurtiçi ve yurtdışı kamuoyuna “toplum/insan odaklı” mücadele 

olarak özellikle görsel ve sosyal medya aracılığı ile sunulması gerekmektedir.  

3.3.8. Terörizmden Etkilenen Kesimlerin Rehabilitasyonuna Yönelik Politikalar 

Terörden bedensel ve ruhsal açıdan zarar gören bireylerde yaşadıkları travma 

sonucunda kendine zarar verebilme, hayattan kopma, umutsuzluk ve mağduriyetlerin 

sorumluluğunu topluma yansıtabilme gibi sorunlar görülebilmektedir. 

Türkiye’de toplumsal düzen ve uyumun sürdürülebilmesi için teröre maruz kalan 

bireylerin rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların yapılması önemlidir. Bu çerçevede 

uygulanacak rehabilitasyon politikaları, teröre maruz kalan kamu görevlileri, güvenlik 

korucuları, mağdur sivil vatandaşları kapsamalıdır. 

Rehabilitasyon politikaları öncelikli olarak şu alanlarda yürütülmelidir: 

- Terör olayları sonucu şehit olan güvenlik görevlilerinin ve vatandaşların ailelerine, 

gazi olan güvenlik görevlileri ve vatandaşlara ve aynı zamanda uzun süre terörle mücadele 

faaliyetlerinde görev yapan güvenlik personeline yönelik rehabilitasyon programlarının 

hayata geçirilmesi, 

- Terörün yoğun olduğu bölgelerde yaşayan çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik 

psiko-sosyal destek programlarının hayata geçirilmesi 
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3.3.9. Sınır Güvenliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar 

Türkiye’nin güney ve doğu sınırına komşu ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlıklar, terörizm tehdidi ile yasa dışı/düzensiz göç ve kaçakçılık gibi olgular 

Türkiye’nin bu alandaki mevcut fiziki güvenlik tedbirlerini daha da artırmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda bulunan “Entegre Sınır 

Güvenlik Sistemi” ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın sorumluluğunda bulunan “Acil SFGS 

(Kayı-Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi)” projelerinin doğu ve güney sınırları boyunca tam 

kapasite ile işler hale getirilmesi, gelecek beş yılda güvenlik alanında alınması gereken 

öncelikli tedbirler arasındadır. Bu sayede 1800 km’yi aşkın doğu ve güney sınır hattının 7/24 

saat gözetlenerek hat boyunca gerçekleşebilecek yasa dışı hareketliliklere anında müdahale 

edilmesi hedeflenmektedir.  

Sınır güvenliği alanında önemli konulardan bir diğeri, sınır birimlerinin imkân ve 

kabiliyetlerinin artırılmasına yöneliktir. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi 

(ICMPD)’nin desteğiyle İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Sınır 

Yönetiminde Yerel Seviyede İdari Kapasite Artırımına Yönelik Teknik Yardım Proje”si 

kapsamında (sınır idaresinden sorumlu koordinatör makam olan) mülki idare amirlerinin sınır 

yönetimi alanındaki kapasitelerinin ve farkındalıklarının artırılması, gelecek beş yılda 

güvenlik alanında alınması gereken öncelikli tedbirler arasında bulunmalıdır. 

Türkiye’nin sınır güvenliği alanında önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleştirmesi 

gereken güvenlik tedbirlerinden biri de sınır ötesinden ülkemize yönelik havadan saldırı 

olasılıklarına karşı uzun menzilli hava savunma sistemi tedariki, üretimi ve geliştirilmesidir. 

Bu kapsamda Rusya’dan alınması planlanan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin 

yanı sıra Fransız-İtalyan ortaklığı olan EUROSAM ile Türk ortakları ASELSAN ile 

ROKETSAN tarafından başlanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi 

projesinin başarıyla tamamlanmasıyla Türkiye’nin bu alandaki öncelikli ihtiyaçlarını 

karşılaması beklenmektedir. 

Sınır güvenliği açısından kaçakçılık ekonomisinin oluşturduğu tehditler göz önünde 

bulundurulduğunda, Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarına yakın noktalarda ticareti yasal 

ürünler için serbest ticari bölgeler oluşturması, ticareti yasal olmayan ürünler için ise alternatif 

tedbirler alması kaçakçılığın cazibesini azaltarak bu faaliyetlerde belirli bir azalmayı 

beraberinde getireceği değerlendirilmektedir. 
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3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

3.4.1. Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

Hukuki bakımdan, güncel tehditler ve sürekli değişen suç olgusu dikkate alındığında, 

güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği mekanizmasını 

geliştirecek ve teşkilatlanmayla ilgili sorunları giderecek bir temel hukuki çerçevenin 

oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda kolluk birimlerinin görev ve yetkilerinde yanlış 

anlaşılmaların ortadan kaldırılması için 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 

kaldırılarak yerine tüm kolluk birimleri için “Genel Kolluk Görev ve Yetkileri Kanunu”nun 

hazırlanması değerlendirilmelidir. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir silahlı 

genel kolluk kuvveti olduğuna ilişkin kanuni düzenlemeyi esas alan yönetmelik yürürlüğe 

girmiştir. Bu konuda üçüncül mevzuat düzenlemeleri de yapılmalıdır. 

21.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Personel Yönetmeliği doğrultusunda jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının 

personelinin atama, değerlendirme, branşlaşma, nöbet gibi konuların uygulanmasını 

düzenleyen üçüncül mevzuat çalışması yapılmalıdır. 

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları arasında personel görevlendirilmesi, 

makine, araç, gereç ve teçhizat takviyesinin sağlanması, kısacası söz konusu kurumlar 

arasında işbirliği ve koordinasyon konusuna ilişkin ayrı bir ikincil düzenleme yapılmalıdır. 

Güvenlik kuvvetlerinin mevzuatı orta vadeli bir dönemde uyumlaştırılmalıdır. Kendi 

görev alanlarına münhasır hizmetler, personel niteliği ve diğer konular dışında, Emniyet 

Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının personel 

alımından, eğitime, teşkilatlanma modelinden özlük ve kariyer olanaklarına kadar bir dizi 

uyumlaştırma yapılması gerekmektedir. Özellikle terörle mücadele ve istihbarat birimlerinin 

birbirleriyle daha iyi koordinasyon sağlamasına yönelik uyumlaştırma çalışmalarından 

başlanması yararlı olacaktır. 

Siber suçlarla mücadele ile gelişen ve hızlı bir şekilde yayılan yeni teknolojilerin 

yanlış kullanımını önlemeye yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Jandarma Genel Komutanlığının istihbarat toplama yetkisindeki coğrafi kısıtlama 

(2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu Ek Madde.5) kaldırılmalıdır. 
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Emniyet, jandarma ve askeri birliklerin birlikte gerçekleştirdikleri “meskun mahal 

mücadelesi”ne yönelik mevzuat düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. 

Patlayıcı madde olayları başta olmak üzere askeri ve sivil maksatlı patlayıcıların 

kullanılması, görev, yetki ve sorumluluk alanlarına yönelik mevzuat boşluklarının 

giderilmesini, zirai, ecza ve kimya sanayii gibi birçok alanda ekonomik bir değer olarak 

kullanılan patlayıcı ve enerjik maddelerin daha etkin kontrol altına alınmasını sağlayacak ve 

ceza hukuku açısından caydırıcı yaptırımları da konu alacak bir Patlayıcı Madde Kanunu 

hazırlanmalıdır. 

Güvenlik Soruşturma ve arşiv araştırması işlemlerinin Milli İstihbarat Teşkilatının 

yanı sıra sorumluluk sahası esasına göre tüm genel kolluk kuvvetleri tarafından da 

yapılabilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılmalı ve güvenlik soruşturması - arşiv 

araştırması yapılabilmesi maksadıyla bir ortak veri tabanı oluşturularak tüm güvenlik 

birimlerinin kullanımına sunulmalıdır. 

3.4.2. Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

Jandarma Genel Komutanlığı sahip olduğu JÖAK, Jandarma Özel Harekat ve 

Jandarma Komando birlikleri ile terörle mücadelede elde ettiği birikim, askeri özellik ve 

yeteneklerini koruyan kolluk yapısıyla önemli bir güçtür. Bu yapı ve yeteneklerin korunarak 

geliştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu yetenekler, diğer kolluk ve güvenlik birimleri ile 

yurtiçi ve yurtdışı ortak harekat kabiliyetleri de geliştirilerek muhafaza edilmelidir. 

25.07.2016 tarihli 668 sayılı KHK ile tamamen İçişleri Bakanlığına bağlanan 

Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı 

da dikkate alınarak kendi özel görev ve yapısal özellikleri doğrultusunda yeniden 

düzenlenmelidir. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü yapısında bulunan tüm daire 

başkanlıklarının karşılığı yapılanmalar oluşturularak işlerlik kazandırılmalıdır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın teşkilat yapısı, güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde 

sunmasını sağlayacak şekilde geliştirilmelidir.  

Kurumlar arası uyumlaştırma çalışmalarının zamanla güvenlik kurumlarının 

birbirleriyle daha iyi koordinasyonunu sağlamaya dönük hedeflere uygun tasarlanması 

gerekmektedir. Güvenlik güçleri arasında uyum ve koordinasyonun kurumsallaşması 

sağlanmalıdır. Özellikle terörle mücadele eden birimler arasındaki koordinasyon imkanları 
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artırılmalı, kaynakların etkin kullanılması sağlanmalı ve operasyonel imkanlar güvenlik 

kurumlarının tamamının istifadesine sunulmalıdır. 

Jeopolitik konum ve komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler göz önünde bulundurularak, 

teknoloji tabanlı sınır güvenlik kavramı esas olmak üzere, profesyonel bir sınır kolluğu 

teşkilatının kurulması hususu ülke hassasiyetleri de dikkate alınarak tüm yönleriyle 

değerlendirilmelidir. 

Emniyet teşkilatındaki çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması genişletilerek devam 

ettirilmeli, söz konusu uygulama Jandarma Genel Komutanlığı için de değerlendirilmelidir. 

Kolluk birimlerinin karargah yapıları değişen koşullara göre teşkilatlarını en iyi sevk 

ve idare edecek şekilde geliştirilmeli, çeşit ve nitelikleri sürekli artan suçlar ve suçlularla, 

daha etkin mücadele edebilecek bir teşkilatlanma hedeflenmelidir. 

Değişen suç çeşitleri ve suçlu profilleri dikkate alınarak, güvenlik güçlerinin 

teşkilatlanmasında hareketli, süratli, modüler ve esnek yapıda, çok yönlü, her an göreve hazır 

birimlerin tesis ve idamesi esas olmalıdır. Bu kapsamda jandarma teşkilatında asayiş ve trafik 

hizmetlerindeki etkinliği ve verimliliği artırmak maksadıyla, karakol seviyesinde Jandarma 

Motosikletli Asayiş Timleri kurulmalı, turizm bölgeleri başta olmak üzere muhtelif kırsal 

alanların kontrolü amacıyla kullanılmakta olan Atlı Jandarma Timleri ile özellikle yaz ve kış 

turizminde ihtiyaç duyulan Dağ Arama Kurtarma Timleri ve Sualtı Arama Kurtarma 

Timlerinin sayıları artırılmalıdır. 

Ülkemizin güvenlik çıkarları ve politikalarına uygun, uluslararası bölgesel kolluk 

işbirliği/yardımlaşma teşkilatları kurulmalıdır. 

2014 yılında çıkarılan 2014/18 sayılı genelge ile yurt içinde kamu düzeni ve 

güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte olayların yol açtığı acil durumlarda koordinasyonun 

İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanması öngörülmüş, bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı 

bünyesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kurulmuştur. 

2014/18 sayılı genelgede yurt dışında milli güvenliğimize, milli hak ve menfaatlerimize zarar 

verecek ciddi gelişmelerin yol açtığı acil durumlarda koordinasyonun Dışişleri Bakanlığı 

tarafından sağlanması öngörülmüştür. Bu hüküm çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı’nda da 

İçişleri Bakanlığı GAMER benzeri bir yapı oluşturulmalıdır. 
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Genel kolluk ile özel güvenlik işbirliğini geliştirecek faaliyetler ile daha etkin işbirliği 

sağlanmalıdır. Bu çerçevede iç güvenliğin sağlanmasında kamu güvenliğini tamamlayıcı 

mahiyette özel güvenlik hizmetlerinden yararlanılmalı, bu amaçla ihtiyaç duyulan altyapı 

geliştirilmeli ve nitelikli insan kaynağının temin edilmesi için çalışma koşulları, iş riskleri ile 

hak ve menfaatlerin ele alınarak dengelenmesi amacı ile gerekli mevzuat düzenlemeleri 

yapılmalıdır. 

3.4.3. İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

Güvenlik birimlerindeki personel ihtiyacı hızlı bir şekilde ve kaliteli personel seçimine 

de dikkat ederek karşılanmalıdır. İnsan kaynağı ihtiyacının giderilmesinde sadece nicelik 

değil nitelik açısından da değerlendirme yapılmalıdır. Güvenlik riskleri ve ihtiyacı 

önümüzdeki dönemde tartışmasız artarak devam edecektir. Bu nedenle güvenlik güçlerinin 

personel kadrolarının tamamlanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Muvazzaf personelin 

temin ve eğitim süreçlerinde yaşanan zorluklar nedeniyle öncelikle lisans mezunu eğitimli 

genç nüfustan memur teminine yönelik kadro tahsisinde pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır.  

Güvenlik birimlerindeki insan kaynakları yönetiminde hiyerarşi ve disiplin önemli iki 

unsurdur. Bu nedenle kurum içi dikey yapı sağlamlaştırılmalı, rütbe ve kıdem esasları 

güçlendirilmelidir. Terfilerde ve atamalarda ehliyet gözetilmeli, hakkaniyete uygun hareket 

edilmelidir. Batı’da yer alan “Merit Commission”(Liyakat Komisyonu) benzeri uygulamalar, 

personelin motivasyonunu artıracaktır. Bu kapsamda rütbe ve terfi sürecinin yalnızca 

merkezdeki yetkililerinin gözetiminde yapılması yerine, rütbe alacak ve terfi edecek adayların 

bulunduğu il ya da kurum yetkilileri tarafından kararlaştırılmasının ve değerlendirme 

aşamasında birinci derecedeki amirlerin görüş ve önerilerinin öncelikle dikkate alınmasının 

uygun olacağı değerlendirilmektedir 

Güvenlik birimlerindeki yetişmiş insan gücünün yitirilmemesi ve kaliteli personelin 

güvenlik birimlerinde çalışmasını sağlamak amacıyla personelin moral ve motivasyonuna 

yönelik mali ve sosyal haklar bakımından düzenleyici tedbirlerin alınması ve personel temin 

kaynağının çeşitlendirilerek, temin miktarlarının artırılması planlanmalıdır. 

Personelin profesyonelleşmesinde önemli bir fonksiyonu olan Polis Akademisi ile 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, uluslararası eğitim altyapısı ve kalite bakımından 

sürekli olarak geliştirilmeli, bu doğrultuda yapılacak proje ve yatırımlar desteklenmelidir. 
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Üye olunan veya gözlemci statüsünde bulunulan tüm uluslararası kuruluş ve 

organizasyonların faaliyetleri aksatılmadan takip edilmeli, uluslararası kuruluş toplantılarına 

katılım sağlanmalı, eğitici desteği verilmeli, karşılıklı iletişim kanalları sürekli açık 

bulundurularak eşgüdüm ve müşterek kazanımların artırılması sağlanmalıdır. 

Güvenlik personelinin eğitiminde; diğer ülkelerle tecrübe ve bilgi birikimini karşılıklı 

olarak paylaşacak şekilde sistemler oluşturulmalıdır. Bu kapsamda Erasmus, Avrupa Polis 

Koleji (CEPOL) vb. eğitim olanakları en üst seviyede kullanılmalıdır. 

Kolluğa eğitim verilirken atış, fiziki kabiliyet, kolluk becerileri vb. eğitimlerin 

yanında; uluslararası normlara uygun hukuk bilgisi eğitimi verilmelidir. Meslek yaşamı 

boyunca bu beceriler muhafaza edilmeli ve güncel tutulmalıdır. 

BM, NATO, EUROPOL, Avrupa Jandarma Gücü (EUROGENDFOR) gibi 

uluslararası örgütlerce oluşturulan Uluslararası Güvenlik Misyonlarında, Türk personelin emir 

komuta görevi alabileceği dikkate alınarak personelin hizmet içinde gerekli bilgi birikimi, 

yabancı dil seviyesi ve tecrübeye ulaşması sağlanmalıdır. 

Yabancı ülke kolluk personelinin ve yurt içi diğer kurum ve kuruluşlardan da 

yöneticilerin eğitimlerine katılma durumu da göz önüne alınarak, uluslararası standartlarda bir 

kolluk yönetici eğitim sistemi oluşturulmalıdır. 

Ülkemizde 2023 yılına kadar deniz kıyısında iki Nükleer Güç Santralinin (NGS) 

faaliyete geçmesi halinde (Akkuyu ve Sinop) ülkemizin nükleer emniyet ve güvenlik 

konusunda, saha uygulamalarında bilgi, eğitim ve tecrübe paylaşımına olan ihtiyacını 

karşılama hususunda etkin çaba gösterilmelidir. 

Özel güvenlik görevlileri, hizmet verdikleri kişi koruma, para taşıma, spor 

karşılaşmaları, etkinlik güvenliği, kritik alt yapıların ve halka açık alış veriş merkezlerinin 

korunması gibi farklı alanlara ilişkin uzmanlık sağlayacak şekilde bir eğitim programı ile 

yetiştirilmelidir. 

Güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirirken dikkat etmesi gereken etik ilkeler, 

kanuni bir düzenleme ile ayrıca belirlenmeli, güvenlik güçlerinin etik davranış ilkelerini 

benimsemelerine yönelik olarak hizmet öncesinde ve hizmet içi eğitimlerde gerekli ders 

programlarına yer verilmelidir. 
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3.4.4. Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

Altyapı ve fiziki donanım yatırımları bakımından, güvenlik teknolojilerinin en son 

sürüm ve olabildiğince milli yazılım olması önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu sürümlerin 

siber tehditlere karşı korunaklı olması da ayrıca önemlidir. Güvenlik hizmetlerinde etkinliği 

sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge ihtiyacı devam etmektedir. Savunma sanayi son 

yıllarda büyük ivme kazanmış ve önemli bir ihraç kalemi haline gelmiştir. Sektörün ileri-geri 

bağlantıları da güçlendirilmelidir.  

Asayiş hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması için teknik yeteneklerin 

geliştirilmesi maksadıyla; suç soruşturma kapasitesinin artırılmasına yönelik kamu kurum ve 

kuruluşları ile protokoller güncellenerek/imzalanmalı, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu 

verilere erişebilmesi amacıyla, gerekli yazılım çalışmaları ile donanım tedarik çalışmaları 

yapılmalı, personelin asayiş hizmetlerinde kullanacağı/kullanmakta olduğu yazılım ve 

donanımlara yönelik meslek içi eğitim, kurs, seminer, konferans icra edilmeli, gelişen 

teknolojilerin takip edilmesi amacıyla, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri 

gerçekleştirilmelidir. 

Güvenlik sorumluluk alanının tamamında ses ve veri haberleşme ihtiyacının öncelikle 

ulusal teknolojiden yararlanılarak, gerçek zamanlı, kesintisiz, güvenilir ve emniyetli olarak 

karşılanmasını sağlayacak, MEBS cihaz, yazılım ve haberleşme ortamlarına sahip 

olunmalıdır. 

Terörle mücadelede elektronik ve haberleşme sistemleri etkin olarak kullanılmalı, 

terörle mücadelede diğer devletlerin kullandığı teknolojiler yakından takip edilmeli, ihtiyaç 

duyulan materyallerin milli imkanlarla üretilmesi sağlanmalıdır. 

Üniversitelerin özel sektör ve kamu sektörü ile ortak çalışarak güvenlik güçlerinin 

ihtiyaç duyduğu teknolojilerin ülke imkanlarıyla geliştirilmesi desteklenmelidir.  

Güvenlik güçleri, birbirleri ile uyumlu olarak kullanılabilen bilişim sistemleri alt 

yapısına kavuşturulmalıdır. 

Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının araç, gereç, donanım eksiklikleri bir plan 

çerçevesinde hızlı bir şekilde temin edilmelidir. 

Sınır güvenlik sisteminin tamamlanmasına ayrı bir önem verilmeli ve gerekli kaynak 

sağlanmalıdır. 



70 

Güvenlik birimlerinin kullanımındaki bina ve tesislerin envanteri çıkarılmalı, bina ve 

tesislerden ekonomik kullanım ömrünü tamamlayanlar ve iskan şartları yetersiz olanlar 

yeniden inşa edilmeli, hizmet binası projeleri görev yapılanan yerin ve yapılan görevin 

şartlarına uygun olmalıdır. 

Güvenlik birimlerinin e-devlet altyapıları tamamlanmalı, birbirleriyle uyumlu hale 

getirilmelidir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 

entegre bir şekilde kullanılabilen Jandarma Entegre Muhabere Sistemi (JEMUS)’un bütün 

illerde kurulumu tamamlanarak yetenekleri geliştirilmeli ve diğer kamu kurumları tarafından 

da kullanılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

3.4.5. Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler 

Güvenlik yönetimi etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanıtım politikasına sahip 

olmalıdır. Güvenlik hizmetlerinde halkla ilişkiler ve kurumsal imajın güçlendirilmesi ve 

kurumun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerindeki etkinliğinin artırılması yönündeki 

hedefleri gerçekleştirmek maksadıyla çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 

Güvenlik hizmetlerinde özellikle de terörle mücadelede güvenlik güçleri ile halk 

arasındaki ilişkileri geliştirecek mekanizmalar öngörülmelidir. Bu kapsamda toplumda 

güvenilir kabul edilen kişilerle işbirliği yapılması ve işbirliği sürecine genelde süreç dışında 

bırakılan diğer aktörlerin de dahil edilmesi önemlidir. STK’ların, kanaat önderlerinin, 

araştırmacıların, akademisyenlerin, medyanın, özel sektörün ve bazı kamu kurum ve 

kuruluşlarının bir araya gelerek bu alana ilişkin deneyimlerini paylaştıkları, düzenli aralıklarla 

gerçekleşen toplantılar yapılması planlanmalıdır. 

Güvenlik hizmetlerine ilişkin vatandaş memnuniyetinin sağlanması bakımından 

güvenlik güçlerinin vatandaşlarla tam bir iletişim ve işbirliği içerisinde olması sağlanmalıdır. 

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin daha etkin bir şekilde soruşturulması amacıyla 

“Bağımsız Şikayet Komisyonu oluşturulması” önerisi değerlendirilmelidir. 
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Güvenlik hizmetleri, devletin en temel görevi, bir başka deyişle varlık nedenidir. Can 

ve mal güvenliği her vatandaşın ihtiyaç duyduğu en temel gereksinimdir. Vatandaşlar, bu 

temel ihtiyacının giderilmesine karşılık devleti meşru şiddet kullanma yetkisi ve hakkıyla 

donatmıştır. Devlet toplum içerisindeki meşruluğunu da bu noktadan almaktadır. Bir başka 

deyişle vatandaşlarının en temel ihtiyacı olan can ve mal güvenliğini sağlayan devlet, toplum 

tarafından da kabul görmektedir. 

Devletin temel işlevi, hem iç düzeni ve güvenliği sağlamak hem de dışarıdan 

gelebilecek tehlike ve tehditlere karşı vatandaşlarını korumaktır. Devlet kendinin ve toplumun 

güvenliğini sağladığı ölçüde güçlü ve başarılı, dolayısıyla da meşru kabul edilmektedir.  

Bir kamu hizmeti olan güvenlik hizmetleri, tam anlamıyla yerine getirilmeden, yani 

huzur ve güven ortamı sağlanmadan diğer kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulması da 

zorlaşacaktır. Dolayısıyla diğer kamu hizmetlerinin ön koşulu güvenlik hizmetlerinin etkin bir 

şekilde sunulmasıdır. Toplumda huzur ve güven sağlandığında hukukun ve kanunların 

gereğini yerine getirmek koşuluyla, her türlü kişisel, sosyal, ekonomik ve siyasal 

özgürlüklerin yaşanabileceği bir ortam oluşacaktır. Böyle bir ortam içerisinde, kişiler temel 

hak ve özgürlüklerini serbestçe kullanabilecek, demokratik faaliyetler sağlıklı bir şekilde 

sürdürülebilecektir. Bunun sağlanması ve çıkabilecek engellerin önlenmesi için gerekli 

faaliyetlerin yapılması, güvenlik hizmetlerinin esas amacını oluşturmaktadır. 

Güvenlik ve özgürlük arasında çelişki olduğu kabulüne dayanan ve sürekli olarak bu 

iki olgu arasında bir denge arayışı içerisinde olan klasik güvenlik anlayışları, değişen, 

çeşitlenen ve karmaşıklaşan güvenlik sorunları karşısında yetersiz kalmıştır. Artık yeni bir 

güvenlik yaklaşımı söz konusudur. Bu yeni güvenlik yaklaşımının temel nitelikleri şunlardır: 

Güvenlik ve özgürlük birbirinin alternatifi olan kavramlar olarak ele alınmamalıdır. 

Aksine bu iki kavram küresel ölçekte birbirini tamamlayan unsurlar olarak görülmelidir. 

Güvenlik olmadan özgürlüğün, özgürlük olmadan da güvenliğin sağlanamayacağı gerçeği 

dikkate alınmalıdır. 

Sadece silahlı güce dayanan ve ulus devlet sınırlarını korumayı amaçlayan bir 

güvenlik anlayışı terk edilmeli, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde siyasal, sosyal, 

ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda etkin ve güçlü bir devlet olma hedefi benimsenmelidir. 
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Güvenliğin sadece bir ülke içerisindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin 

sağlanması olmadığı, ama aynı zamanda yoksulluğun, yoksunluğun ve geri kalmışlığın var 

olmadığı, hak ve özgürlükler temelinde insan odaklı bir dünya sisteminin inşasını da gerekli 

kıldığı anlaşılmalıdır. Dünya üzerinde meydana gelen herhangi bir siyasal, sosyal, ekonomik, 

kültürel ve çevresel istikrarsızlığın aynı zamanda tüm küresel güvenliği tehdit ettiği de 

dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde insani 

kalkınma politikaları geliştirilmeli, insani yardım faaliyetlerinin etkinliği artırılmalıdır. 

Uluslararası göç ve mülteci sorununa yönelik olarak insanı, insanın onuru ile hak ve 

özgürlüklerini esas alan bir uluslararası politika benimsenmelidir. 

Tehdit, tehlike ve risk bakımından güvenliğin iç ve dış olarak ayrımının neredeyse 

ortadan kalktığı gerçeğinden hareketle iç ve dış güvenlik güçlerinin kendi içlerindeki ve 

birbirleri arasındaki ilişki ve işbirliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bu 

mekanizmaların odağında ulusal ve uluslararası güvenlik alanına ilişkin karşılıklı bilgi 

paylaşımının sağlanması yer almalıdır. 

Güvenlik yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası ve küresel düzeyde yeniden ele 

alınmalıdır. Terör gruplarının niceliği, niteliği ve etkinliğindeki değişime koşut olarak, bu 

düzeylerin birinde yaşanabilecek bir güvenlik açığının diğer düzeyleri de ani ve hızlı bir 

şekilde etkileyebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, ortaya çıkabilecek güvenlik 

açıklarına her düzeyde etkin bir şekilde cevap verilebilmesini sağlamak için devletler ve 

uluslararası örgütler arasında kurumsal koordinasyon ve işbirliği oluşturulmalıdır. 

Farklı motivasyonlarla ortaya çıkan ve klasik terör örgütlenmelerinden farklılaşmış 

olan silahlı gruplarla askeri ve polisiye tedbirlerle mücadele etmenin yanı sıra bu grupların 

oluşmasına zemin hazırlayan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel şartların ortadan 

kaldırılması esas olmalıdır. Söz konusu silahlı grupların faaliyetlerinin meydana gelmeden 

önlenmesine yönelik proaktif tedbirler etkin bir şekilde ele alınmalıdır. Terör örgütlerinin 

beslenebileceği veya istismar edebileceği alanlar kurutulmalı, propaganda faaliyetlerinin 

etkisizleştirilmesine yönelik bir karşı söylem geliştirilmelidir. 
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