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21. Yüzyılda dünyamız, baş döndü-
rücü bir hızla hem olumlu hem de 
olumsuz pek çok gelişmeye sahne 

olmaktadır.

Dünyamızda mesafelerin kısalması, in-
sanların, bilginin ve emtianın dolaşım 
hızının artması ile toplumsal ve kamusal 
her alanda bir değişim süreci içerisine gi-
rilmiştir.

Suç grupları da bu gelişim ve değişimden 
yararlanmakta, teknolojinin her türlü im-
kânını kullanarak farklı ülkelerde para ve 
siyasi amaçlara dayalı ortak menfaatler 
çerçevesinde çok uluslu organize yapılar 
oluşturmaktadırlar.

Önceleri ülkelerin kendisine has olan bazı 
sorunlar, artık ortak sorunlara dönüş-
müştür. Bu bağlamda, ayrım yapmaksızın 
tüm dünya milletlerini derinden etkile-
yen uluslararası terör ve sınır aşan orga-

nize suç örgütleri günümüzde çok ciddi 
bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır.

Küresel pazar ekonomisinin hızla artması 
ve ulusların diğer ülkeler ile ilişki içinde 
olma zorunlulukları terör örgütlerine yeni 
imkânlar sağlamaktadır. Artık teröristler 
eskiden olduğu gibi sadece içinde bulun-
dukları sınırlar içinde kalmamaktadırlar. 
Farklı ülkelerde faaliyet gösteren organize 
gruplarla birlikte illegal faaliyetler gerçek-
leştirirken, uluslararası işbirliği mekaniz-
malarının yetersizliğinden ya da verimli 
çalışmamasından yararlanmaktadırlar.

Tüm insanların en temel ihtiyaçlarının 
başında kendilerini güvenlik içinde his-
setmeleri gelmektedir. Toplumların da en 
temel ihtiyaçlarının başında güvenlik ih-
tiyacı gelmektedir. Zira huzur ve güvenin 
bulunmadığı bir toplumda ekonomiden, 
kalkınmadan ve gelişmeden bahsetmek 
mümkün değildir.

Fazıl Emre TÜRKER
Emniyet Amiri

Terör, uluslararası alanda kapsamlı ve etkili önlemler geliştirilmesi ve  
onunla mücadele edilebilmesi için işbirliğinde büyük adımlar atılmasına  

ihtiyaç duyulan bir alandır. 
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Tarihsel süreç içerisinde yöntemle-
ri ve hedefleri değişmekle birlikte 
terör, insanların bu güvenlik ihtiya-
cına, dünya barış ve istikrarına karşı 
önemli bir tehdit unsurudur.

Bilindiği üzere güvenlik konusunda-
ki en büyük tehditlerden birisi ve 
belki de en önemlisi terördür. Terör, 
bünyesinde barındırdığı asimetrik 
şiddet olgusundan dolayı diğer şid-
det türlerinden farklı olup, topluma 
yansıtmış olduğu korku hipnozu ile 
insanlarda kaygıya yol açmakta, kor-
kunun egemen olmasına sebebiyet 
vermektedir.

Bu bağlamda, ülkemiz uzun yıllar 
terör belasıyla mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. Bölücü terör ör-
gütü PKK/KCK başta olmak üzere 
tüm terör örgütleriyle mücadelemiz 
kararlılıkla ve kesintisiz olarak de-
vam etmektedir. Teröre karşı başa-
rılı olabilmek için bir yandan küresel 
ölçekte mücadele stratejileri geliş-
tirilirken, diğer yandan da bölgesel 
ve yerel stratejiler geliştirmek ge-
rekmektedir. Bu kapsamda, terörle 
mücadelenin arka planını oluşturan 
sosyo-ekonomik sorunların ortadan 
kaldırılmasını, aynı zamanda terör 
örgütlerine katılımları engellemeye 
yönelik bilgilendirme ve önleme fa-
aliyetlerinin yapılması ve operasyo-
nel çalışmaların aralıksız sürdürül-
mesi gerekmektedir.

15.07.2016 tarihinde FETÖ/PDY si-
lahlı terör örgütü tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlı-
ğını zayıflatmaya ve birliğini bozma-
ya, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-
ni ortadan kaldırmaya, görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen 
engellemeye kalkışılmış, cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasının ön gördüğü düze-
ni ortadan kaldırmaya, bu düzen ye-
rine başka bir düzen getirmeye veya 
bu düzenin fiilen uygulanmasını ön-
lemek amacıyla darbeye teşebbüs 
edilmesi ile karşı karşıya kalınmıştır.

Darbe teşebbüsü, terör örgütü üye-
lerince yapılan münferit eylemler-
den farklı olarak karşımıza çıkmakta 
olup, Türkiye’de devletin bütün ana-
yasal kurumlarını, güvenlik birimle-
rini, mülki ve adli yapısını ele geçir-
mek ve aynı zamanda uluslararası 
düzeyde büyük ve etkili bir siyasi/
ekonomik güç haline gelmek için 
örgütlenen FETÖ/PDY terör örgü-
tü mensubu darbeciler tarafından 
savaş uçakları ve helikopterler ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi başta 
olmak üzere çeşitli kamu kurumla-
rı bombalanmıştır. Bahse konu olay 
neticesinde 67 güvenlik görevlisi, 
181 sivil vatandaş olmak üzere 248 
kişi şehit olmuştur.

Son zamanlarda terör örgütleri ve 
mensupları, kendilerince haklı de-
ğerlendirdikleri nedenlerle çok sa-
yıda masum insanın ölümüne yol 
açıp, medyanın ilgisini çekebilecek 
eylemler peşindedirler. Bu eylem-
lerle aynı anda, dünyanın değişik 
yerlerindeki milyonlarca insanı deh-
şete düşürebilmektedirler.

Terör, uluslararası alanda kapsamlı 
ve etkili önlemler geliştirilmesi ve 
onunla mücadele edilebilmesi için 
işbirliğinde büyük adımlar atılması-
na ihtiyaç duyulan bir alandır. Bazı 
terör olayları ülkelerin uluslararası 
sistemin desteği olmadan başa çı-
kamayacağı noktaya ulaşmıştır. Bu 
nedenle uluslararası hukuk, teröre 
karşı mücadelede en önemli dona-
nımlardan birisidir.

Türkiye her fırsatta, teröre karşı iş-
birliği amacıyla uluslararası dayanış-
mayı arttırmaya yönelik çabaların 
yoğunlaştırılmasına katkıda bulu-
nulması için uluslararası topluma 
çağrıda bulunmuş ve hala da bu-
lunmaktadır. Uluslararası toplum, 
teröristleri barındıran ve finan-
sörlüğünü yapan ülkeleri de kap-
sayan sorumluların adalet önüne 
getirilmesinde, tanımlanmasında, 
lanetlenmesinde, toplumdan izole 

edilmesinde tek bir yaklaşım be-
nimsemek zorundadır.

Suçların küreselleşmesi, suçla mü-
cadelede işbirliğinin çok yönlü ola-
rak sürdürülmesini zorunlu kılmak-
tadır. Bu çerçevede ülkemiz başta 
terör olmak üzere sınır aşan organi-
ze suçlarla mücadelede işbirliğinin 
geliştirilmesine yönelik her türlü 
girişime destek vermektedir.

Ülkemiz uluslararası toplumun te-
rörle mücadeleyi amaçlayan bütün 
gayretlerini desteklemiş, katkıda bu-
lunmuş ve terörün her çeşidini kına-
mıştır. Terör, organize suçlar, uyuştu-
rucu madde kaçakçılığı ile mücadeleyi 
öngören ve bu alanda çok sayıda ülke 
ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara taraf 
olan Türkiye dünyada aktif bir aktör-
dür. Bu çerçevede 1970’li yıllardan 
günümüze uluslararası alanda terörle 
mücadelede kapsayıcı araçlar oluştu-
ran 12 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
ve diğer protokolleri imzalayan ilk ül-
kelerden birisidir.

Terör; toplumların ekonomik, sos-
yal, demokratik yapılarını doğrudan 
veya dolaylı olarak etkileyen evren-
sel bir sorundur. Her an her yerde 
eylem gerçekleştirilmesi muhtemel 
olan terör, fitili ateşlenmiş ancak ne 
zaman ve nerede patlayacağı belli 
olmayan bir bomba olarak değer-
lendirilmelidir. Bunun yerini tespit 
ederek, nerede olursa olsun, zama-
nında etkisiz hale getirilmesi bizle-
rin ortak sorumluluğudur. Bütün 
bunlardan sonra artık dünya, teröre 
karşı gerçek anlamda mücadelede 
kararlı ve samimi olmalıdır. Terörle 
mücadelede en etkili yol uluslarara-
sı işbirliğinden geçmektedir.

Dünyamız hızla değişim ve dönüşüm 
geçirmektedir. Bu değişimden her 
kurum ve kuruluş etkilenmektedir. 
Geçmişin geleneksel güvenlik yakla-
şımları yerini bilgiye, teknolojiye ve 
halkın desteğine dayalı modern gü-
venlik yaklaşımlarına bırakmaktadır.


