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Taylan ŞANLI
Sakarya İl Sosyal Etüt ve 
Proje/GAMER Müdürü toplumun güvenliği sosyal devlet 

olma ilkesinin en vazgeçilmez he-
deflerinden bir tanesidir. Devlet, 

vatandaşlarına huzurlu ve güvenli bir 
yaşamı sunmak, insanların tedirgin olma-
dan, rahat ve özgürce yaşayabilmelerini 
temin ve tesis etmek durumundadır. Bu 
amaçtan hareketle güvenlik kuvvetleri 
gerek ülke güvenliği gerekse toplum gü-
venliği açısından büyük önem arz etmek-
tedir.

Güvenlik, sosyolojik açıdan sosyal bir 
değer ve politik hedefler için kullanılan 
çok anlamlı bir kavramdır. Değer ifade 
eden boyutu ile güvenlik kavramı dış 
güvenlik (korunma ve tehlikede olmama 
durumu) ile iç güvenliği (emin olma ve 
güven duygusu) bir bütün olarak almak-
ta birlikte toplumun güvenlik imkânları 
ile psikolojik güvenlik şartlarını yansıt-
maktadır

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi-GAMER’in 
kuruluş ruhunda Geleneksel “Devlet Merkezli” güvenlik 
anlayışının yerini “Toplum Destekli”, hatta bir adım önüne 
geçerek toplumun güvenlik ihtiyacını öne alan “Toplumu 
Destekleyen” güvenlik anlayışı almaktadır.

VE DEĞİŞEN  
GÜVENLİK ANLAYIŞI

GAMER



27

İDARECİNİN SESİ / MART / NİSAN

Günümüzde tüm dünyada güven-
lik anlayışı yeniden sorgulanarak, 
geleceğin güvenlik ortamı tanım-
lanmaya çalışılmaktadır. Tehdit 
kavram ve düşünce kalıplarının 
değişmesi ve tehdidin yayılması 
sonucunda karmaşıklık ve belir-
sizlik olarak nitelendirilen yeni 
güvenlik ortamında, kolluk kuv-
vetlerinin de kendilerini yeni bir 
bakış açısıyla bu ortamın gerek-
lerine göre hazırlamaları gerek-
mektedir. Güvenlik kavramının 
tanımı yapılırken birçok değişke-
nin dikkate alınması gerekliliği ve 
değişen şartlara göre kavramın 
çerçevesinin yeniden belirlenmesi 
durumu herkes tarafından kabul 
gören ve her dönem geçerli olan 
bir tanımın ortaya çıkmasına en-
gel olmaktadır. Bununla birlikte 
güvenliğe ilişkin “tehlikelerden ve 
korkulardan uzak kalma, bir teh-
didin olmaması” gibi ifadelerin 
birçok tanımda kullanılmış olması 
ortak bir anlayışın olduğunu da 
göstermektedir.1 Buradan anla-
şılacağı üzere güvenlikle tehdit 
arasında doğrudan bir ilişki vardır 
ve güvensizlik durumu bir tehdi-
din var olduğuna işaret etmekte-
dir. Sözü edilen tehdit bir yanıyla 
gerçek olgulara ve olaylara dayan-
makta iken, bir yanıyla da algı ve 
tahminlere dayanmaktadır.2 Bu 
da olaya müdahale eden kollu-
ğun yanı sıra yeni nesil Güvenlik 
ve Güvenlik kaynaklı acil durum 
yönetimine olan ihtiyacı ortaya çı-
karmaktadır. Bu durum güvenlikle 
ilgili yapılan değerlendirmelerde 
objektif kriterler yanında sübjektif 
yaklaşımların da etkili olduğunu 

1 Özcan, Arif Behiç (2011), “ Uluslararası 
Güvenlik Sorunları ve ABD’nin Güven-
lik Stratejileri “, Selçuk Üniversitesi İİBF 
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 
22, ss. 451-470,

2 Dedeoğlu, Beril (2008), Uluslararası Gü-
venlik ve Strateji, İstanbul: Yeniyüzyıl Ya-
yınları.

göstermektedir. Objektif güvenlik, 
bir tehlikenin var olmadığını, süb-
jektif güvenlik ise şüphelenilecek 
bir tehlikenin olmadığına inan-
ma durumunu ifade etmektedir.3 
Dünyada iç güvenliğin, toplumun 
kamu düzeni ve asayişin sağlan-
ması anlayışından öteye taşınma-
sı 1990’lı yıllara rastlamaktadır. 
Kuşkusuz bu süreçte, günümüze 
kadar karşılaşılan en önemli olay-
lardan biri ABD’de 11 Eylül 2001 
tarihinde meydana gelen terörist 
saldırılar3 ve sonrasında iç güven-
lik bağlamında alınan tedbirlerdir. 
11 Eylül saldırıları, iç güvenlik ala-
nında ABD’nin anayurt güvenliği 
adıyla (ABD’nin İç Güvenlik Bakan-
lığının da adı olan Homeland Se-
curity “Anayurt Güvenliği” olarak 
tercüme edilmiştir. ) hem bir an-
layış değişikliğine gitmesi hem de 
devlet içerisinde yeni bir teşkilat-
lanmaya yönelmesi ile sonuçlan-
mıştır. Zaman içinde buna benzer 
güvenlikle ilgi uluslararası değişim 
ve gelişmelere Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçiş ile bir-
likte ülkemiz de ayak uydurmuş-
tur. İçişleri Bakanlığında yapılan 
köklü değişiklik sonucu yeni nesil 
Güvenlik ve Güvenlik kaynaklı acil 
durum yönetimine olan ihtiyacın 
ortaya çıkmasıyla birlikte İçişleri 
Bakanlığının genelgesi ile4 İçişleri 
Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum-
lar Koordinasyon Merkezinin mer-
kez ve taşra teşkilatının kuruluş 
çalışmaları başlamıştır. Çalışma 
usul ve esasları konusunda çıka-
rılan İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve 
Acil Durumlar Koordinasyon Mer-

3 Caşın, Mesut Hakkı ve diğerleri (2007), 
Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi, 
İstanbul: Nokta Kitap.

4 İçişleri Bakanlığının 22.12.2016 gün ve 
2016/27 sayılı genelgesi

kezi Yönergesi ile5 teşkil edilen ku-
rumun omurgası belli olmuştur.

Zaman içinde devam eden çalış-
malar Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met sistemine geçilmesiyle yeni 
bir ivme kazanmış 18 Nisan 2019 
gün ve 30749 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinde Değişiklik Yapılma-
sına Dair 32 Sayılı Cumhurbaşkanlı-
ğı Kararnamesi ile merkezde İçişleri 
Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi, taşrada ise 
bu görev İl Sosyal Etüt ve Proje Mü-
dürlüğü bünyesinde İl Güvenlik ve 
Acil Durumlar Koordinasyon Mer-
kezleri teşkil edilmiştir.

Yasal zeminin tamamıyla oluşması 
sonrasında 24 Ekim 2019 gün ve 
30928 sayılı Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi Teşkilat, Gö-
rev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik yayınlamıştır.

Bu yönetmelikte GAMER’e “kamu 
düzeni ve güvenliğini, bireylerin 
temel hak ve hürriyetlerini, top-
lumun huzur ve güvenini temin 
etmeye yönelik faaliyetler ile 
doğa, insan ve teknoloji kaynaklı 
acil durumlarda ortaya çıkabile-
cek her türlü güvenlik riskinde, 
güvenlik odaklı olarak Bakanlık 
merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, 
valilikler, mahalli idareler, diğer 
bakanlık, kurum ve kuruluşlar, 
özel sektör ve sivil toplum kuru-
luşları arasında koordinasyon ve 
işbirliğini sağlama” görevi veril-
miştir. Kolluk olmayan ama kolluğa 
dair koordinasyon ve işbirliğini 
yürütecek kolluk üstü yeni nesil 
güvenlik birimi demek hem isim 

5 İçişleri Bakanlığının 12.04.2017 gün ve 
1530 sayılı yönergesi
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olarak hem de görev bakımdan 
yanlış olmayacaktır.

GAMER-Güvenlik ve Acil Durum-
lar Koordinasyon Merkezinin kısa 
görev tanımından sonra Kolluk 
kavramını incelemek doğru ola-
caktır. Kamu yönetiminin temel 
fonksiyonlarından biri olan kolluk 
hakkında yapılan çalışmalar in-
celendiğinde, kavramın tanım ve 
içeriğinin hukuk disiplini doğrul-
tusunda şekillendirildiği görülür. 
Tanımlamalar incelendiğinde or-
tak noktalar yanında bakış açısı-
na bağlı bir takım farklılıkların da 
olduğu görülmektedir. Kolluk kav-
ramını toplum merkezli bakış açısı 
ile ele alan yaklaşıma göre kolluk 
faaliyeti, idarenin kamu düzenini 
korumak ve kişilerin güvenli ve 
huzurlu bir ortamda hayatlarını 
sürdürmelerini sağlamak amacıy-
la gerçekleştirdiği faaliyetlerdir.6 
Buna göre kolluk, kamu düzenini 
koruyan, bozulduğundaysa eski 
durumuna getiren idari faaliyet-
lerdir. Kamu düzenini sağlamaya 
dönük bir kamu hizmeti faaliyeti-
dir. Kamu güvenliği, kamu sağlığı 
ve kamu huzuru unsurlarından 
oluşur. Güvenlik, esenlik, sağlık ve 
genel ahlakın korunması yönetsel 
kolluğun görev alanına girer. Yö-
netsel kolluk bireysel ve düzen-
leyici işlemler yapmak suretiyle 
görev ifa eder. Düzenleyici kolluk 
işlemlerini tüzük, yönetmelik ve 
genelge çıkararak; bireysel işlem-
lerini ise izin verme, ruhsat ver-
me, yasaklama, denetleme gibi 
yöntemlerle ifa eder.7

Geleceğin bilinmeyenlerle dolu 
güvenlik sahasında halkın güven-
lik ihtiyacını dikkate alarak süratli 

6 Günday, Metin ve Turan Yıldırım; (2009), 
İdare Hukuku, Eskişehir: Anadolu Üni-
versitesi Yayınları.

7 Gözübüyük, Şeref; (2015), Türkiye’nin 
Yönetim Yapısı, Ankara: Turhan Kitabevi.

ve doğru kararlar vermek gereke-
cektir. Bilgi toplamanın belirleyicisi 
insandır. Böylesi bir toplumda bilgi 
insanın en belirgin özelliği ise bilgi-
leri süratle geliştirebilmesidir. Elde 
edilen bir bilgi bir süre sonra di-
ğerleri tarafından da öğrenileceği 
için sürekli değer üretemez. Bunun 
önlenmesi sürekli bir öğrenme or-
tamını sağlanması ile mümkün ola-
bilecektir. Toplumun tüm bireyleri 
teknoloji araçları ile donatılsa bile 
yukarıda belirtildiği şekilde bilgiden 
değer üretemezse, bilgi toplumun-
dan söz edilemez.8

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordi-
nasyon Merkezi-GAMER’in kuruluş 
ruhunda Geleneksel “Devlet Mer-
kezli” güvenlik anlayışının yerini 
“Toplum Destekli”, hatta bir adım 
önüne geçerek toplumun güvenlik 
ihtiyacını öne alan “Toplumu Des-
tekleyen” güvenlik anlayışı almak-
tadır.

Ülke çapında yetkili bir diğer genel 
kolluk makamı olan İçişleri Bakanlı-
ğı’nın yetkileri ise 10 Temmuz 2018 
gün ve 30474 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir. 

8 Kavrakoğlu, İ. (2006). Yönetimde Devri-
min Rehberi, İnnovasyon. İstanbul: Atea 
Yayınları

Buna göre bakanlık kendisine bağlı 
iç güvenlik kuruluşlarını kullana-
rak, ülkenin ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, iç güvenliği, asayi-
şi, kamu düzenini, genel ahlakı ve 
Anayasada yazılı hak ve hürriyet-
leri korumakla yükümlüdür. Sınır, 
kıyı ve karasularının muhafazası ve 
emniyeti, karayolu trafik düzeni, 
suç işlenmesini önleme ve suçlula-
rı takip-yakalama, kaçakçılıkla mü-
cadele ve pasaport hizmetleri gibi 
kolluk hizmetleri de içişleri bakan-
lığının yetki ve sorumluluğunda-
dır. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’na 
bağlı olan kuruluşlar Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığıdır.

18 Nisan 2019 gün ve 30749 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 32 Sa-
yılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si ile teşkil edilen Güvenlik ve Acil 
Durumlar Koordinasyon Merke-
zi- GAMER ise Emniyet Genel Mü-
dürlüğü, Jandarma Genel Komu-
tanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
unsurları ve yönetişim kabiliyeti ile 
Kamu düzeni ve güvenliğini, birey-
lerin temel hak ve hürriyetlerini, 
toplumun huzur ve güvenini temin 
etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, 
insan ve teknoloji kaynaklı acil du-
rumlarda ortaya çıkabilecek her 
türlü güvenlik riskinde, güvenlik 
odaklı olarak Bakanlık merkez bi-
rimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, 
mahalli idareler, diğer bakanlıklar, 
kurum ve kuruluşlar, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşları arasında 
koordinasyon ve işbirliğini sağla-
makla sorumludur.

Gelişen teknoloji ve hayat standart-
larının yükselmesiyle gerek yaşa-
mını suçtan elde ettiği para ile ida-

Geleceğin 
bilinmeyenlerle 
dolu güvenlik 
sahasında halkın 
güvenlik ihtiyacını 
dikkate alarak 
süratli ve doğru 
kararlar vermek 
gerekecektir. 
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me ettirenler gerekse suça meyilli 
kimseler suç işleme yöntemlerini 
ve suç araçlarını değiştirmişler ve 
yenilemişlerdir. Zaman ile bu yenilik 
de devam etmektedir. Vatandaş gü-
venliğine önem veren ülkeler yeni 
nesil suçlar ve bu suçların yöntem-
leri ile mücadelede etkin ve uygu-
lanabilir yöntemler geliştirmekte ve 
bu yollarla suç ve suçluların önüne 
geçmektedirler.

Bunu yaparken unutulmamalıdır ki; 
güvenlik kurumlarının, sorumluluk-
larının ve yeteneklerinin yeni risk 
ortamına göre yeniden değerlendi-
rilmesi, kolluk teşkilatları, bakanlık 
görevlileri gerekirse silahlı kuvvetle-
rin kullanılması ve bunların kendisi 
arasında esnek bir yapı oluşturması 
zahmetli bir iştir. Sonuç olarak ön-
görülen risklerin karmaşıklığı, yeri-
ne getirilmesi gereken görevlerin 
zorluğu, koordine edilecek aktörle-
rin fazlalılığı ve ortaya çıkan etkileri 
göz önüne aldığında iç güvenlik kap-
samlı bir yaklaşıma muhtaç olmak-
tadır.9

Dolayısıyla günümüzün iç güvenlik 
ortamını değerlendirirken, herhan-
gi bir terör ve benzeri bir tehdidin 
uluslararası irtibatı ve toplum içe-
risinde karşılığının tespitini yap-
mak bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca nükleer tesis gibi 
kritik yapıların korunması, insani ve 
çevresel felaketler, kitlesel göçler, 
her türlü kaçakçılık faaliyetleri küre-
selleşmeyle birlikte ülkelerin iç gü-
venliğine doğrudan etki eden sorun 
alanları olarak belirginleşmiştir.

Bu değişimle birlikte ABD’nin 11 Ey-
lül’den önce ulusal savunma, kolluk 

9 Borchert, Heiko (2006), Homeland Se-
curity and Transformation: Why It Is 
Essential to Bring Together Both Agen-
das, (Ed. Esther Brimmer) Transforming 
Homeland Security: U.S. and European 
Approaches içinde (3-22), Washington 
DC: Center for Transatlantic Relations.

ve acil durum yönetimi gibi ayrı ku-
rumların işlevlerini eşgüdümleyen 
bir stratejik sürece girdiği ve ana-
yurt güvenliği adıyla birçok federal 
kurumun birleştirilmesine yöneldiği 
görülmektedir. 2005 yılında Katri-
na Kasırgasına maruz kalınması ise, 
ABD’nin doğal ve insani felaketlere 
karşı da anayurt güvenliği kapsa-

mında hazırlıklı olması gerektiği hu-
susunu desteklemiştir. Zaman için-
de anayurt güvenliğinin kavramsal 
karşılığına istihbarat, sınır güvenliği, 
kritik altyapıların korunması yasal 
göçmenlik hizmetleri, halk sağlığı, 
siber güvenlik, vatandaşlarının çı-
karları ve yaşam biçimlerinin tehli-
kelerden korunması gibi konuların 
da dahil edildiğini görüyoruz. So-
nuç olarak ABD, anayurt güvenliği 
yaklaşımıyla federal, eyalet, yerel 
yönetimler ile özel sektör arasında 
koordinasyonu geliştirmeyi, tüm 
tehdit ve tehlikelere karşı uygun ya-
nıt ve tepki gösterebilmeyi hedefle-
miştir.10

Görülüyor ki GAMER-Güvenlik ve 
Acil Durumlar Koordinasyon Merke-
zi gibi “kamu düzeni ve güvenliğini, 
bireylerin temel hak ve hürriyetle-
rini, toplumun huzur ve güvenini 
temin etmeye yönelik faaliyetler 
ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı 
acil durumlarda ortaya çıkabilecek 
her türlü güvenlik riskinde, güven-
lik odaklı olarak Bakanlık merkez 
birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, 
mahalli idareler, diğer bakanlık, 
kurum ve kuruluşlar, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşları arasında 
koordinasyon ve işbirliğini sağlama” 
görevi olan bir yapılanmanın yerini 
ABD, anayurt güvenliği yaklaşımıyla 
doldurmuştur.

Avrupa’da ise iç güvenlik yaklaşımın-
da öngörülen tehditler benzerdir. 
Ancak ayrı bir teşkilatlanmaya gidil-
mesinden ziyade yerel ve merkezi 
yönetimler arası mevcut bakanlıklar 
üzerinden işbirliği ve Avrupa Birliği 
ülkeleri arasında yakın koordinas-
yonun oluşturulması usulü benim-
senmiştir. Örneğin Birleşik Krallık’ta 
Başbakanlığa bağlı Kabine Ofisi, 

10 US Office of Homeland Security, 2002: 
1-4; US Homeland Security Council, 
2007: 3-6; US White House, 2011: 11; 
Reese, 2013: 9; US White House, 2018: 
1-3).

Vatandaş 
güvenliğine önem 
veren ülkeler 
yeni nesil suçlar 
ve bu suçların 
yöntemleri ile 
mücadelede etkin 
ve uygulanabilir 
yöntemler 
geliştirmekte ve 
bu yollarla suç ve 
suçluların önüne 
geçmektedirler.

Devletler için son 
yıllarda terör, 
ulus aşırı suçlar, 
kaçakçılık, mülteci 
akınları, doğal ve 
insani felaketler 
gibi bir çok 
güvenlik riskleri 
küreselleşmenin de 
etkisiyle ülkelerin 
ulusal güvenliğini 
daha fazla etkiler 
hale gelmiştir. 
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bakanlıklar arası hükümetin politi-
ka ve stratejilerini koordine ederek 
GAMER-Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi gibi Güvenlik 
ve Güvenlik kaynaklı acil durum yö-
netiminde acil kriz yönetim merkezi 
görevini üstlenmektedir.

Almanya’nın da iç güvenlik açısın-
dan ayrı yasalarla örgütlenmiş bir 
bakanlık ve teşkilatlanması bulun-
mamaktadır. Devlet gücü, federas-
yon ve eyaletler arasında bölüşül-
düğünden temayül çalışma düzeni, 
yasaların federasyon tarafından çı-
karılması, uygulamanın yerel yöne-
timler tarafından yapılmasıdır. İç gü-
venliğe ilişkin faaliyetler de federal, 
eyaletler ve belediyeler düzeyinde 
bakanlık ve yetkilendirilmiş kurum-
lar vasıtasıyla yerine getirilmekte-
dir.11

Fransa, diğerlerine göre üniter ve 
merkezi bir devlet oluşu iç güvenlik 
faaliyetlerini merkezden yönetil-
mesini sağlamıştır. İçişleri Bakan-
lığı bünyesinde oluşturulan Kamu 
Güvenliği Dairesi terörle mücadele 
politikaları, kamu düzeni ve güven-
liği, göç ve sınır kontrolleri, afetlere 
karşı korunma konularından sorum-
ludur. kamu düzeni ve güvenlik poli-
tikasının uygulanmasını sağlar.12

Devletler için son yıllarda terör, 
ulus aşırı suçlar, kaçakçılık, mülteci 
akınları, doğal ve insani felaketler 
gibi bir çok güvenlik riskleri küre-
selleşmenin de etkisiyle ülkelerin 
ulusal güvenliğini daha fazla etkiler 
hale gelmiştir. Bunlara yönelik alı-
nacak tedbirler ise, iç güvenlikten 
ayrı düşünülemez. Bunun nedeni, 

11 Balat, 2010; Devlet Personel Başkanlığı, 
2015: 11-12; Federal Ministry of the In-
terior, 2018

12 Gallis, Paul (2006), France, (Ed. Kristin 
Archick) European Approaches to Ho-
meland Security and Counterterrorism 
Congressional Research Service Report 
for Congress, Washington DC, USA.

iç güvenliğin sadece kamu düzeni 
ve asayişin sağlanması anlayışı öte-
sine taşınması ve artık uluslararası 
güvenliğin gerektireceği tedbirlerin 
alındığı mekanın da karşılığı olması-
dır. Ancak unutulmaması gereken; 
alınacak tedbirlerin, toplumların 
yaşam tarzı, hak ve özgürlüklerini 
koruyacak hukuki bir çerçeve için-
de yapılması zorunluluğudur. Türki-
ye’de, GAMER-Güvenlik ve Acil Du-
rumlar Koordinasyon Merkezi le bu 
sorunu çözmüş olsa bile önümüz-
deki dönemde modern devletlerin 
bu tartışmayı daha fazla yapacağı 
aşikardır.

Değişim, genel olarak mevcut ger-
çeklikleri değiştiren dinamik iç ve 
dış faktörlere cevap olarak bireyler, 
gruplar ve örgütler tarafından mev-
cut durumdan arzu edilen bir başka 
duruma geçiş sürecidir.13

Bu süreçte iç güvenliğin yöneti-
mi için önünde iki seçenek vardır, 
ya devlet kurumları arasında GA-
MER-Güvenlik ve Acil Durumlar Ko-
ordinasyon Merkezi gibi kurumları 

13 Cook, Curtis&Hunsaker, Phillip, L. 
(2001), Management AndOrganizatio-
nalBehaviour, 3rd Edi. New York: TheM-
cGraw-HillCompaniesInc.

teşkil ederek yeniden teşkilatlan-
maya gidecekler ya da mevcut ku-
rumları arasında işbirliği ve eşgüdü-
mü artıracaklardır.

GAMER-Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi gibi Gele-
ceğin güvenlik yönetiminde tekno-
loji ve yapay zekânın gözetleme ve 
keşiflerde oldukça önemli faydaları 
olacaktır. Fiziksel ve sanal operas-
yonlar sayesinde sınıflandırma, ta-
nıma, kimliklendirme ve tehditleri 
algılama imkânları kolaylaşacaktır. 
Sosyal medya, video, ses, metin, 
GPS tespit ile gözetleme, keşif ve 
istihbarat alanlarındaki kullanımları 
desteklenerek artırılacaktır. Robo-
tik, bu alanda geleceğin sık kulla-
nılması planlanan bir teknolojisidir. 
Süper zekâlı ya da yapay zekâlı sis-
temler, dönemine hazırlık sürecinin 
habercisidir.

Güvenli kentler ele alınırken alter-
natif çözümler üretebilecek esnek-
liğin oluşturulması gerekmektedir. 
Özellikle bu alanda yapılan çalış-
malarda sadece kolluk kuvvetleri ve 
güvenlik güçleri seviyesinde değil, 
Güvenlik ve Güvenlik kaynaklı acil 
durumlarda tüm kamu alanları ve 
toplumun her kesiminin bu sürece 
entegre ve koordine edilmesi gerek-
mektedir.

Geleceğin güvenlik teşkilatının dö-
nüşüm parametrelerinden biri de 
dijital dönüşüm sürecidir. Sisteme 
entegre olmaya çalışan Teşkilat için-
de dijital dönüşüm siber güvenlik 
altyapısının kurulması ve geliştiril-
mesi gerekmektedir. Ürünler ve sis-
temlerin birbirleriyle entegrasyonu 
belirli standartlara göre düzenlen-
meli, stratejik seviyede bilgi depola-
rı oluşturulmalıdır.

Kolluk, bir yandan kamu düzenini 
sağlayan ve koruyan ya da bozuldu-
ğunda eski durumuna getiren idari 

GAMER-Güvenlik 
ve Acil Durumlar 
Koordinasyon 
Merkezi gibi 
Geleceğin güvenlik 
yönetiminde 
teknoloji ve yapay 
zekânın gözetleme 
ve keşiflerde oldukça 
önemli faydaları 
olacaktır. 
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faaliyetlerdir14 kolluk görevlisi diğer 
yandan bu tür faaliyetleri yürüten 
görevlilerdir.15

Bu tanımdan yola çıkarak Güven-
lik ve Acil Durumlar Koordinasyon 
Merkezleri gibi kolluk olmayan 
kolluk görevi yapan kolluk üstü bi-
rimler; akıllı kent ve kent güvenliği 
teknolojileri, kent içi atış yönü tes-
pit sistemleri, davranış kalıpları ve 
anomali tespiti yapabilen yapay 
zekâlı sistemler geleceğin polisini/
jandarmasını şekillendiren tek-
nolojiler arasında olacaktır. Polis/
Jandarma için suç önleme ve suçlu 
yakalamada; yüz tanıma sistemleri, 
biyometrik kimliklendirme, giyilebi-
lir teknolojiler, akıllı devriye araçları 
gibi teknolojiler de hizmet kapasite-
sini geliştirecektir .

GAMER-Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi ile yeni nesil 
Güvenlik ve Güvenlik kaynaklı acil 
durumlar yönetiminde otonom, 
sanal ve yapay zekâ teknolojileri ile 
inşa edilmektedir. Geleceğin suçla-
rına bakıldığında teknolojik ortam-
larda aktif işlenen suçlar ve suç-
luların ortaya çıkacağı, dolayısıyla 
kolluk görevlerinin değişim yaşa-
yacağı değerlendirilmektedir. Sınır 
anlayışının değişmesi, internetin 
sağladığı imkân ve kabiliyetler, yeni 
suç tipleri, küresel felaket ve sal-
gından doğan suçlar gibi asimetrik 
tehditlere karşı hazırlıklı olunması 
gerekmektedir.

GAMER-Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi bütünleşik 
yapısıyla harekât tarzına yönelik 
yapay zekâ teknolojileri ile komuta 
kontrol, istihbarat, keşif, gözetle-
me, lojistik ve siber alan oluşturma 
konusunda, tam otomasyon sis-

14 Gözübüyük, A. Şeref (2001), Türkiye’nin 
Yönetim Yapısı, Turhan Yayınevi, Ankara..

15 Akgüner, Tayfun (2003), “Kolluk Kavra-
mına Genel Bir Bakış”, Polis Dergisi, EGM 
Yayını, Yıl:9, Sayı:36, Ankara.

temlerinde ulusal güvenlik aktör-
leri ve operasyon yapısı tümüyle 
değişecektir. Güvenlik ve ekonomik 
açıdan devletler için rekabet imkâ-
nı sağlayan yapay zekâ kullanımı, 
devlet-dışı aktörlerin elinde tehdi-
de dönüşebilmektedir. Hâlihazır-
da bireylerin hak ve menfaatlerini 
gözetirken iç güvenlikte esas olan 
halk sağlığı, doğal afetler, kritik alt-
yapılar, sınır güvenliği, terörle mü-
cadele vb. konularda yapay zekâ 
teknolojilerinden yararlanılmakta-

dır. Kolluk kuvvetlerinde önleyici 
kolluk, adli kolluk, terörle mücade-
le, rutin ofis işlemlerini azaltma ve 
kritik altyapıların korunması yapay 
zekâ teknolojilerinden yararlanılan 
diğer yapılardır.

Sonuç olarak konuyu bir bütün ola-
rak incelendiğimizde, GAMER-Gü-
venlik ve Acil Durumlar Koordinas-
yon Merkezi ülkenin fiziki ve sanal 
egemenlik sahası içindeki güvenliği 
21.yüzyılda sağlayacak olan iç gü-
venlik yapılanmasının çağdaş, dina-
mik, bilimsel, değişime açık, bürok-
ratik olmayan, hızlı karar alabilen ve 
uygulamaya geçebilen, demokrasi 
kültürüyle uyumlu ve aynı zaman-
da komuta birliği, uzmanlaşma ve 
koordinasyon ilkelerini hayata ge-
çirecek bir niteliğe sahip bir birim 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni bir yüzyıla 
girerken devletler, 
insan kaynaklı suçların 
yanı sıra güvenliği 
riske düşürebilecek 
felaketlere karşı hem 
kendi hem vatandaş 
güvenliğini sağlamak 
için yeni teknolojileri 
kullanarak yeni 
yapılanmalara gidiyor. 
Tüm gelişmiş ülkelerin 
girmiş olduğu bu yolda 
GAMER-Güvenlik 
ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi 
bir yapılanmanın emin 
adımlarla ülkemizi 
temsil etmesinin haklı 
gururunu yaşıyoruz

GAMER-Güvenlik 
ve Acil Durumlar 
Koordinasyon 
Merkezi gibi 
Geleceğin güvenlik 
yönetiminde 
teknoloji ve yapay 
zekânın gözetleme 
ve keşiflerde oldukça 
önemli faydaları 
olacaktır. 
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