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ÖN SÖZ

Değerli Bilim İnsanlarımız,

Sayın İçişleri Bakanı’nın talimatları doğrultusunda, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi Başkanlığı (JSGA) ve Polis Akademisi (PA) Başkanlığı 
işbirliğinde, JSGA bünyesinde icra ettiğimiz “Güvenlik Yönetiminin Dönüşü-
münde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı”’na 
katılım sağlayan çeşitli kurum/kuruluş temsilcilerimiz ile üniversitelerden 
akademisyenlerimizi JSGA’da ağırlamaktan büyük gurur duyduğumu belirt-
mek isterim. 

Teknoloji ve bilgi çağının getirdiği yeniliklerin çarpan etkisi yarattığı için-
de bulunduğumuz 21.Yüzyıl’da yapılan değerlendirmeler; güvenlik kavramı-
nın askeri tehditler dışında diğer tehditleri de içerecek şekilde genişlediğini, 
iç güvenlik ve dış güvenlik ayrımının muğlaklaşarak güvenliğin uluslararası 
seviyeden birey seviyesine inerek derinleştiğini ortaya koymaktadır. Bununla 

Murat BULUT
Tuğgeneral 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı 
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bağlantılı olarak da güvenliğin terörizm, ekonomi, çevre, enerji, altyapı, teknoloji, 
göç ve toplumsal hareketleri içerecek şekilde genişleyerek küresel boyuttan topluma 
ve bireye kadar derinleşen bir şekle büründüğünü ve yaşanan bu değişimle ilişkili 
olarak da “genişletilmiş güvenlik” anlayışının ortaya çıktığı görülmektedir.

Güvenlik alanında yaşanan tüm bu gelişmeler, devletin yapısı ve fonksiyonları 
açısından temel güvenlik sağlayıcılardan olan kolluk kuvvetlerinin insan kaynakları 
yönetiminin de yapısal ve işlevsel boyutları ile analiz edilmesi ihtiyacını ortaya çı-
karmıştır. Bu bağlamda, icra edilen bu çalıştayın konunun teorisi yanında pratiğini 
tartışmak ve tecrübeleri paylaşmak bakımından önemli bir fırsat olduğu inancında-
yım. Çalıştay’da; güvenliğin dönüşümü ve yeni güvenlik mimarisi hakkında bilgiler 
verilmesinin yanında, teknoloji ve kolluk ilişkisi irdelenmiş, kolluk insan kaynağı 
sistemleri ve planlaması ile kolluk eğitim sistemleri üzerinde durularak konu çok 
boyutlu olarak ele alınmıştır. 

Bu vesileyle, çalıştayın hayata geçirilmesinde üstün bir gayretle çalışan kurulla-
rın sayın üyelerine, katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, bildiri sunan ve ka-
tılım sağlayan tüm akademisyen ve kurum/kuruluş temsilcilerine, büyük bir özveri 
ile çalışan personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder, çalışma sonuçları-
nın kurumlarımız, alandaki diğer araştırmacılar ve konuya ilgi duyan tüm okurlara 
faydalı olmasını diler, bundan sonraki akademik faaliyetlerimizde buluşmak üzere 
saygılarımı sunarım.
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İçişleri Bakanı
Süleyman SOYLU

Çok kıymetli Bakan Yardımcılarımız, kıymetli 
Jandarma Genel Komutanımız, Komutan vekilimiz, 
değerli Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik 
Komutanımız, bu güzel organizasyona ev sahipliği 
yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizin 
çok değerli başkanı, değerli Polis Akademisi başka-
nımız ve bilgilerini, tecrübelerini, fikirlerini bizlerle 
paylaşmak üzere aramızda bulunan üniversiteleri-
mizden, akademi dünyasından katılım gösteren say-
gıdeğer bilim insanlarımız… Bakanlığımız bünye-
sinde edindikleri mesleki tecrübeleri, bu çatı altında 

Sayın İçişleri Bakanı’nın Konuşması
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bir kurumsal tecrübe ve hafıza olarak paylaşmak üzere aramızda bulunan çok değer-
li mesai arkadaşlarımız, katılım gösteren çok kıymetli misafirlerimiz, değerli basın 
mensupları, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler öncelikle teşrifleriniz ve kat-
kılarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler bildiğiniz gibi geçen hafta da 
güvenlik ekseninde bir toplantı vesilesiyle yine bu ilim yuvasında bir araya gelmiştik. 
Müsaade ederseniz bu konuşmayı geçen haftanınki konuşmanın bir devamı olarak 
ve çalıştayın içeriğine uygun olarak 21. Yüzyıl güvenlik tablosu içerisindeki insana 
odaklanmak isterim. Öyle zannediyorum, geçen yılın sonunda yine bir konferansta 
paylaştığım kısa bir analize göre; 500 milyar dolar maliyetli Birinci Dünya Savaşında 
yaklaşık 16 milyon insan öldü, İkinci Dünya Savaşında ise 1,5 trilyon dolar maliyet 
ve ortalama 45 milyon insan hayatını kaybetti. Oysa günümüzde,  yıllık 1.7 trilyon 
dolar küresel savunma harcamasıyla -resmi olarak hiçbir ülke birbiriyle savaş halinde 
değilken- terör sebebiyle yılda 20-25 civarında insanın hayatını kaybettiği bir dünya-
da yaşıyoruz. Öte yandan diğer başlıklardaki can kayıpları daha fazladır. Söz gelimi 
uyuşturucuya bağlı ölümler 2015 yılı verileriyle 167 bindir. Kaçak göç de ayrı bir can 
kaybı sebebidir, insanlar denizlerde göçmen botlarında boğuluyorlar, sahillere çocuk 
cesetleri vuruyor veya bir minibüs içerisindeki 50 kişi bir trafik kazasında can verebi-
liyor. Trafik kazası demişken, her yıl 1.3 milyon insan da trafik kazalarında hayatını 
kaybediyor. Bunlar kollukla ilgili alanlarda yaşanan kayıplardır. Tabi sadece can kay-
bına odaklanmamak gereklidir. İnsanların bu dünyada huzur içerisinde, acı çekmeden 
yaşaması da aynı zamanda bizim sorumluluğumuzdadır. 

Yeni Kolluk Anlayışı İhtiyacı
Zorla yerinden edilen 70 milyon 800 bin insan mültecilik/fakirlik nedeniyle ve 

siber saldırılarla devletlerin ve kurumların uğradığı zararları da toplarsak çıkan sonuç 
şudur;  21. Yüzyıl insanı teknoloji ve gelişmişlik ile çok fazla temas eden insan ola-
bilir ama tarihin en mutlu insanı değildir. Teknoloji ve modernlik yeni imkânlarla bir-
likte yeni tehditleri ve mevcut tehditlerin büyümesini de beraberinde getiriyor. Yani 
yeni suçlar, yeni suçlular ve yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Bu resim bizden doğal 
olarak yeni bir parça istiyor; o da yeni kolluk olarak ifade edebileceğimiz anlayışın ta 
kendisidir. Yükselen problemlere, artan ve değişen tehditlere sadece silahlı personel 
sayısını artırmakla cevap vermek 21. Yüzyılın hiçbir problemini çözmeyecektir. 
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Yeni bir dünya düzeninden, yeni suçlardan veya yeni tehditlerden bahsediyorsak; 
yeni çözümlerimiz, yeni önlemlerimiz ve bunların ortasında yeni bir kolluk anlayışı-
mız olmak zorundadır. Yeni kolluk olarak ifade ettiğimiz kavram; yüksek vasıflı, tek-
nolojiyi en üst seviyede kullanabilen, problemlerin tekniğine ve dolayısıyla çözümün 
de tekniğine vakıf olan, işinde uzmanlaşan bir kolluk yapısına kavuşmaktır. Yeni bir 
şey mi söylüyoruz? Aslında hayır. Zamanımızdan yaklaşık 2500 yıl önce Platon’un 
“Devlet” adlı eserinin büyük kısmında Sokrates, ideal devleti ayakta tutacak olan ko-
ruyucuların sahip olması gereken nitelikleri tarif etmektedir. Tarih boyunca yazılmış 
pek çok siyasetname bu konulara bariz şekilde temas etmektedir. Yani kolluk gücünün 
sadece sayısı değil; bilgisi, ahlakı, eğitimi tarih boyunca devletin ayakta kalabilmesi 
ile ilişkilendirilmiştir. 

Türkiye özellikle 15 Temmuz’dan sonra güvenlik alanındaki pek çok konuda ol-
duğu gibi kolluk birimlerimizle ilgili çok ciddi adımlar atmış ve bu noktada belirli bir 
politika takip etmiştir. Politikamız şudur; yüksek ahlaklı, yüksek teknoloji kullanım 
kapasitesine sahip, iyi eğitimli, olay ve tehdit sayısına göre optimum düzeyde ve mut-
laka görevde uzmanlaşmayı önceleyen anlayışla oluşturulmuş bir kolluk personel ya-
pısına ulaşmak ve bu personel yapısıyla 15 Temmuz sonrasında tepkisel değil ilkesel 
bir güvenlik yönetimi ortaya koyabilmektir. 

Biz bugün sadece terörle mücadele etmiyoruz, sadece FETÖ ile PKK’yı kovala-
mıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak bir yandan PKK, FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör 
örgütlerinin oluşturduğu tehditleri eş zamanlı olarak bertaraf etmeye çalışırken bir 
yandan da trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan uyuşturucuyla mü-
cadele ediyoruz, diğer yandan şehirlerdeki asayişi takip ediyoruz. Bir yandan siber 
suçlarla yüksek seviyede bir mücadele içerisindeyiz, öte yandan denizde ve karada 
göçmen kaçakçılığıyla uğraşıyoruz. Takdir edersiniz ki bunların her birisi ayrı bir 
uzmanlık alanıdır. Her birinin bilgisi ve eğitimi farklıdır. Bunların her biri acil, önem-
li, görmezden gelemeyeceğimiz, birine ağırlık verip diğerini ise bekletemeyeceğimiz 
konulardır. Elbette ki kolluk personeli noktasında adım atmadan önce bu işin iç gü-
venlik çatısı konumundaki İçişleri Bakanlığında ortaya koyduğumuz yeni stratejimize 
de temas etmek isterim. Tabi, bir taraftan dünyadaki gelişmeleri sürekli gözlemle-
meliyiz. Ama bizim karşı karşıya kaldığımız, dünyadaki gelişmelerden de bağımsız 
farklı bir durum söz konusudur; 15 Temmuz. Özellikle adalet gibi, kolluk yapısı gibi, 
üniversiteler gibi, medya ve basın organları gibi, iş camiası gibi birçok organa sızmış 
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ve bunları sabırla ele geçirmeye çalışan bir terör örgütüyle karşı karşıya olduğumuzu 
da elbette ki hepimiz hem gördük hem de biliyoruz. Bu durum bize, hem niteliksel 
hem de niceliksel olarak birçok tahribat vermiş ve aynı zamanda, verilen bu tahribat-
ların giderilmesi için de tedbir alma ve yöntem geliştirme zorunluluğu doğurmuştur. 
Bizim İçişleri Bakanlığı olarak, 15 Temmuz sürecinde verilen niteliksel ve niceliksel 
tahribatları ortadan kaldırmak için uyguladığımız yöntemler bulunmaktadır. Bu yön-
temlerden bazılarını; yeni personel alımı, eğitimi, yönetim süreci ilişkisi açısından 
kaybettiğimiz zaman, tecrübe, bilgi, birikim, bütün bunları yeniden ikame etme zo-
runluluğu, yerine koyma zorunluluğu olarak ifade edebiliriz. Bunlar ortada iken, biraz 
önce bahsettiğim meselelerle eş zamanlı baş edebilme mücadelesi de bizim için ayrı-
ca önemlidir. Bu, Türkiye’nin Dünya’daki değişimin yanı sıra kendi içinde yaşadığı 
ve öne çıkardığı önemli kavramdır. 

İçişleri Bakanlığı olarak belirlediğimiz 5 ana ilkemiz
15 Temmuz sonrasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının da tam ola-

rak bakanlığımıza bağlanmasıyla ortaya çıkan yeni yapı ve bu yapıya ait sorumluluk 
sahasını daha etkin şekilde yönetebilmek için kendimize 5 ana ilke belirledik. Birinci 
ilkemiz; birimler arası entegrasyon ve koordinasyona ağırlık vermek olmuştur. Bütün 
kolluk birimlerimizin birbiriyle iletişim halinde olması, bilgi paylaşımını yapabilme-
si, ortak operasyon kabiliyetlerini arttırması, dijital altyapılar arasında veri alışverişi 
ve ortak analiz yapabilecekleri bir düzeni tesis etmeye çalıştık. Bu söylediklerimin 
her birinin kendi adına çok önemli bir kıymeti vardır ve bu çalışmalara hala devam 
ediyoruz. Bunu geliştirdikçe, bir çocuk yeni bir şeyi keşfettiğinde nasıl seviniyorsa 
aynı şekilde seviniyoruz. Ve bunu yaparken de, kâh kendi aramızda birtakım proto-
kollerle kâh bazı yazılımlarla kâh sahada birlikte ama en önemlisi sürekli bir araya 
gelip iletişim halinde kalarak kısa sürede başardığımızı ifade etmeliyiz. Yani yaşadı-
ğımız 15 Temmuz sonrası niceliksel problemi bir elin nesi var, iki elin sesi var felse-
fesiyle birlikte bir araya getirerek ortadan kaldırmaya, en azından azaltmaya çalıştık. 
Burada, Göç Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, AFAD 
ve ben buna bir ilave daha yapmak istiyorum. Yeni adıyla Sivil Toplum İlişkileri Ge-
nel Müdürlüğü gibi sivil birimlerimizi de bu bilgi alışverişinin içine katarak elimizi 
genişlettik. Yani bu dört kurumun  - AFAD, Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü, 
Göç Genel Müdürlüğü ve Nüfus Genel Müdürlüğü - her birinin kolluk kuvvetlerinin 
yaptığı işte çok büyük etkisi söz konusudur. Örneğin, Göç Genel Müdürlüğünün attığı 
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her adımda kolluk kuvvetlerinin takviyesi, yardımı, desteği, analiz kabiliyeti ve yet-
kinliği olmasa akim kalacağını yaşadığımızı ve tecrübe ettiğimizi ifade etmek isterim. 
Hepimiz için yeni bir tecrübeydi ama köklü devlet geleneğimiz ve karşı karşıya kaldı-
ğımız tehditlerin büyüklüğü bizi bu konuda başarılı olma konusunda motive etmiştir. 

Entegrasyon ve koordinasyon haricinde diğer dört stratejik ilkemizin birincisi; 
hizmet kalitesini ve kamuoyu güvenilirliğini artırabilmektir. Önemli mesele, 21. Yüz-
yılın paradigmasına uyum sağlayabilmek ve vatandaşımızın bu konuda desteğini ve 
güvenini -verimlilik ve kamuda etkinliği artırmak suretiyle- elde edebilmektir. Önem-
li alanlarda -ortak bakış açısı için- politika belgeleri oluşturmak ki bunun da çok fay-
dasını gördük. Bu politika belgelerini takip ediyoruz. Sistemi performans ölçme ve 
izleme üzerine kurgulamak. Denetlemediğiniz, takip etmediğiniz, izlemediğiniz hiç-
bir sistemin sonucunu olumlu olarak alamazsınız. Ve teknolojik, beşerî ve lojistik 
kabiliyetleri artırabilmektir. Dikkat ederseniz bu ilkelerin temelinde insana odaklan-
dığımız, stratejilerimizin merkezine insan unsurunu aldığımız açıkça görülecektir. 
Bu noktadan hareketle 15 Temmuz sonrası hem alımlara ağırlık verdik, yani sayısal 
eksikliğimizi tamamlamaya çalıştık hem de alınanların eğitimine, uzmanlıklara göre 
farklılaşmasına ağırlık verdik. Bilhassa branşlar arası geçiş imkânlarını zorlaştırdık. 
Özelde trafik ve narkotik birimlerinde çalışan personelimizin o birimlerden başka 
yerlerde görevlendirilmesini önleyen kurallar getirdik. Tabi ki FETÖ’nün içimize bı-
raktığı zehir personel konusunda da bize ciddi darbe vurdu. Emniyet teşkilatından 
17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilen - ki sonra 
ihraçlarımıza da devam ettik- yaklaşık sayı 33 bindir. Gerçekleştirdiğimiz alımlarla 
bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev ya-
pan personel sayımız 306 bin kişidir - önemli bir veri -.  

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımları 
Personel noktasında bahsettiğim ilkeler ışığında attığımız önemli bir adım da 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri adımımız oldu ki bu da biraz önce bahsettiğim sayının 
içerisindedir. Bu, tehdidin çeşitlenmesi karşısında kolluğun çeşitlenmesi anlayışımı-
zın bir yansımasıdır. Yani, çarşı ve mahallede asayişin sağlanması için ayrı bir birim 
kullanma yönüne gittik. Bu noktada bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
bir süredir işlerliğini kaybetmiş olan bekçilik müessesesini yeniden ihya ettik. 2016 
yılından itibaren yeni alımlar yaptık ve bugüne kadar 19 bin 600 bekçiyi göreve baş-
lattık. Eski dönemden kalanlarla birlikte halen bekçi sayımız 21 bin 300’dür, 8242 
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arkadaşımızın da alım süreci devam etmektedir. Bu sayede 30 bine yaklaşmış olaca-
ğız. Bekçilerimize de yeni kolluk anlayışıyla yaklaştık. Bu arkadaşlarımıza olaylara 
müdahale, hukuk, kanun, gözaltına alma süreçleri, diğer kolluk birimleriyle ilişkiler 
gibi konularda eğitim veriyoruz. 

Bekçilik uygulamasının asayiş rakamlarında hızlı ve keskin etkisini gördüğümüzü 
de burada paylaşmak isterim. Türkiye’de evden hırsızlık günlük ortalaması 2016’da 
240’tı. Yani her gün 240 evde hırsızlık yapılıyordu. Bu yılın ilk 8 ayı itibariyle evden 
hırsızlık günlük ortalaması 176’ya düşmüştür. Büyük şehirlerimiz bazında bakınca 
aynı periyotta daha keskin düşüşler görüyoruz. Günlük evden hırsızlık ortalamasında 
İstanbul’da  % 38, Ankara’da  % 79, İzmir’de ise  % 56 oranında bir azalış söz ko-
nusudur. 

Bu arada, sadece bekçilerimize değil, diğer alımlarımıza ve mevcut personeli-
mizde uzmanlaşmaya da ağırlık verdik. Son dönemlerde özellikle narkotik ve trafik 
personelimizi ayrı eğitime tabii tuttuk. Çünkü bu iki konuda da kendine ait özellikler 
barındırdığı için burada branşlaşmaya odaklandık. Narkotik birimlerimizin toplam 
personel sayısı bu yıl itibariyle 5 bin 700’dür. Bunun 1500 kişisini son iki yılda ve 
uzmanlık eğitimine tabi tutarak göreve getirdik. Hatta Narkotik Eğitim Akademisini 
kurduk ve 2018 yılında ulusal düzeyde 83 eğitim faaliyeti düzenledik. Yani bir ta-
raftan iç eğitimi de artırmaya ciddi bir şekilde özen gösterdik. 2871 personelimiz bu 
eğitimlere katıldı. Uluslararası düzeyde de 8 eğitim faaliyetine katıldık. Aynı şekil-
de trafik birimlerimizde de 2016 sonrasında uzmanlık eğitimine tabii tutarak göreve 
başlattığımız personel sayısı 5800 kişidir. Benzer bir durum Jandarmamızda da söz 
konusudur. Burada da 15 Temmuz’dan itibaren sayı olarak artış yaşanmasının yanı 
sıra asıl önemli adımımız profesyonelleşme oranındaki artış olmuştur. 15 Temmuz 
sonrasında, 2016 sonu itibariyle profesyonelleşme oranı  %  57 olan Jandarmamız-
da  bugün ulaştığımız profesyonelleşme oranımız  %  82’dir. 2021 yılı için profes-
yonelleşme hedefimiz  % 84, personel sayısı hedefimiz 163 bin 220’dir. Benzer bir 
çalışmayı özellikle düzensiz göçle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede küresel 
ölçekte bir başarı ortaya koyan Sahil Güvenlik Komutanlığında da gerçekleştirdik. 
Sahil Güvenlik Komutanlığımızda profesyonelleşme oranımız şu an, altını çizerek 
söylüyorum  %  97,5’tir. Yıl sonu itibariyle terhis olacak erlerle birlikte bu sayının  %  
100 olmasını bekliyoruz. 
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Siber Güvenlik Alanında Yatırımlar
Övünerek bahsetmek istediğim bir konu da siber güvenliktir. Şunu ifade edeyim; 

15 Temmuz’un hemen ardından siber güvenlik noktasında arkadaşlarımızla fotoğra-
fımızı çok iyi biliyoruz. Sıfır desek ayıp olur, 100 üzerinden 5 desek ayıp olur. Sıfırla 
beş arası bir rakam - hem insan kaynağı ve kabiliyet olarak hem de meselenin niteliği 
açısından-. Bu çalıştayda geniş şekilde konuşacağımız üzere dünyanın en ciddi tehdit 
alanlarından birisi de FETÖ’nün zamanında tamamen içini boşalttığı, bizi tamamen 
savunmasız bıraktığı, boşaltırken de burayı nasıl savunmasız bıraktıysa ikamesini dı-
şarıda yaptığı bir alandır. Rahatlıkla ifade edebilirim ki FETÖ’nün en büyük ihanet 
ettiği alanlardan birisi siber güvenlik alanıdır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Baş-
kanlığımızda 2017 başında merkez ve 67 ilde toplam 1100 personelimiz vardı. Bu 
alana ciddi bir yatırım yaptık. Hem ekipman hem teknik personel alımlarımız hem 
koordinasyon ve entegrasyon noktasında oldu ve bugün 79 il ve merkez persone-
limizle beraber 2500 personelimiz var ve her birinin yetkinliği çok üst noktadadır. 
15 Temmuz’dan bugüne kadar toplam ele geçen 2 milyon 59 bin  - bu sadece bah-
settiğim emniyetin siberidir ki Jandarma siber konusunda da önemli adımlar attık 
- dijital materyal ki Avrupa’da birçok ülke toplamı bu rakama ulaşamaz. Bunların 1 
milyon 797 bini incelenmiş durumdadır. FETÖ meselesi ve davaları ilk başladığında 
bize dediler ki -şu an 400 bin materyal var elimizde, - bunu bitirin FETÖ’nün bütün 
davalarını çözmüş olacağız ama takdir edersiniz ki birbiri içerisine girmiş bir Matruş-
kadan böyle bir şey çıkması da çok doğaldır. Bundan sonra da çıkması doğaldır ve 
hakikaten bütün birimlerimiz çok ciddi bir çalışma ortaya koydu ve bu konuda adaleti 
aksatıcı, yargı sürelerini uzatıcı bir tavır geliştiren değil tam tersi 24 saat esasıyla 
çalışarak ona destek veren ve mümkün olduğunca yargılamaların bir an önce sonuca 
ulaşmasını temin eden sürati, verimliliği, hızlılığı ortaya koydular. 

Çocuk istismarından ödeme sistemi dolandırıcılarına kadar pek çok başlıkta sanal 
takibimiz var. Gözaltı ve tutuklamalarımız var. Özellikle yasadışı bahisle ilgili son za-
manlarda ortaya koyduğumuz ciddi adımlarımız söz konusudur. Söyledim yani belki 
bundan 20 yıl önce 15 yıl önce böyle bir durum söz konusu değildi. Yasadışı bahsin 
Türkiye büyüklüğü 50 milyar dolardır. Bu yeni bir yöntem ve yeni bir alan. Seçim 
döneminde İstanbul’da, Ankara’da birçok yerde birçok mahallede dolaştık, birçok 
ailenin temel problemlerinden birisi olarak eşlerinin, çocuklarının sanal bahse, sanal 
kumara müptela olmaları gelmektedir. Bu bizim için büyük bir derttir ve bu hepimi-
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zin daha fazla odaklanması gereken buradan kazanılan paraların açtığı sonuçlar da 
apaçık ortadadır. Haram paranın oluşturacağı sonuç işleri haram işlerdir ve her birinin 
sonucu direkt olarak asayişe tekabül eder. Bu kadar açık ve net. Sadece 14-20 Eylül 
tarihleri arasında siber dairemiz tarafından çeşitli suçlardan 9 ilde 13 ayrı operasyon 
gerçekleştirilmiş, 33 gözaltı, 91 yakalama, 28 adli kontrol ve 28 tutuklama gerçek-
leştirilmiştir. 

AFAD ve Jandarma
Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok kıymetli konuklar, Türki-

ye’nin güvenlik konusundaki riskleri, yükümlülükleri ayrıca izaha muhtaç değildir. 
Ortadoğu sınırımızdaki meselelerden tutun PKK’ya, uyuşturucu ticaretinden Orta-
doğu ve Afrika kaynaklı düzensiz göçe kadar pek çok konuyla eş zamanlı mücadele 
ediyoruz. Bunların her biri elbette ki yüksek teknolojiyle, yüksek bütçelerle, yüksek 
teknik imkânlarla ama mutlaka yüksek kabiliyetli ve iyi donanımlı kadrolarla başa-
rıya ulaşabilir. Farklı adımlar atıyoruz. Örneğin, AFAD meselesinde defalarca karşı 
karşıya kaldık. AFAD konusunda Jandarma timlerimizin, Jandarma kolluğumuzun 
yetişmişliğini ayakta alkışlamak isterim. Kolluğumuzun yaptıkları ve ortaya koyduk-
larından anlaşılıyor ki;  zor zamanlarda karşı karşıya kaldığımız meselelerde -eğer bir 
deprem kuşağında isek, eğer bir sel kuşağında isek- her soruna ayrı bir teşkilat tahsis 
etmekten ziyade, olayların boyutlarına göre kolluğun marifetlerini artırmak en temel 
sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bunu göz ardı edemeyiz. 

Sırbistan’da Türk Polisi
Yine burada bulunan konuklarımıza başka bir adımdan bahsetmek zorundayım. 

Dünya küçüldü diyoruz, iletişim de arttı diyoruz. Avrupa başarmaya çalıştı ama ba-
şaramadı. Sınırlar arasındaki bloklar kalktı diyoruz veya kalkmaya gayret gösteriyor 
diyoruz. 21. Yüzyılı bir terör yüzyılı olarak görmesek belki bu konuda çok daha fazla 
gelişim ortaya koyacaktık. Avrupa bu konuda biraz daha nobran davranmamış olsay-
dı, biraz daha içten davranmış olsaydı belki çok ilerleme kat edecektik ama şimdi 
bir şey bizi farklı bir noktaya doğru zorluyor. Kişi başına gelir seviyelerinin artması, 
turizm mobilitesinin gittikçe yükselmesi, özellikle coğrafya olarak enteresan bir nok-
tada bulunmamız, sadece bizim değil başka ülkelerin de etrafımızda bulunan ülkele-
rin de başka bir noktayı daha ortaya koymuştur. Bugün bizim Sırbistan’da kolluğu-
muz var. Yani Türk Polisi var. Bugün Sırbistan’da oradaki nakliye yapan tırlarımızın 
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parklarda güvenli bir şekilde durabilmelerini temin edebilmek, Avrupa’da yaşayan 
vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelmelerini rahat bir şekilde temin edebilmek, onlara 
yardımcı olabilmek, onları yerel dilde yerel polisle beraber entegre bir şekilde katkı 
sağlayabilmek için orada görev yapıyorlar. Sırbistan mutlu, oradan geçen yolcular 
mutlu ve biz mutluyuz. Bu sadece bizde mi? Biraz daha? açmak istiyorum. Enteresan 
bir örnek daha vereceğim. Çin polisi Hırvatistan’da bulunuyor. Bu yeni bir dünya 
anlayışı ve yeni bir kolluk anlayışıdır. Şimdi eğer bu perspektiften 21. asra ve önü-
müzdeki döneme bakarsak, bence birçok meseleyi etraflıca çok daha geniş bir şekilde 
irdeleme imkânına sahip oluruz. 

İstihbarat Kapasitesinde Artış
Bu çalıştayın yapılmasının ana sebeplerinden bir tanesi şu; evet, travmalar geçir-

dik doğrudur ve bu travmaları birlikte atlatmaya çalışıyoruz ve vatandaşımıza, mil-
letimize en ufak bir şey hissettirmeden atlatmaya çalışıyoruz. Sanki 15 Temmuz gibi 
hain bir darbe ile karşı karşıya kalmamış, bunun kurumlarımızda bir etkisi olmamış 
gibi bunu vatandaşa yansıtmamak için arkadaşlarımız 24 saat gayret gösteriyorlar. Bu 
büyük bir mücadeledir ve bugün terör ve güvenlik dâhil olmak üzere, uyuşturucu dâ-
hil olmak üzere, trafik dâhil olmak üzere -bu sabah aldığım rakam trafikte olay yerin-
de kaza ölümleri yılbaşından bugüne kadar  % 30 olarak devam etmektedir. Bu ay da  
% 26 olarak devam ediyor. Yani adım adım takip ediyoruz. Yine uyuşturucuya bağlı 
direkt ölümlerde aldığım rakam biliyorsunuz ki 941’den 657’ye düşmüştür. Şu  anda 
bu ölümler geçen yılın altında 121’dir. Yani şunu ifade edeyim; bütün meseleleri ar-
kadaşlarımız büyük bir gayret ortaya koyarak, fedakârlık yaparak çözmeye çalışıyor-
lar. Bahsettiğimiz analiz kabiliyetleri ve istihbari kabiliyetlerdir. Bizim kaçakçılık ve 
organize bürolarımızın, istihbarat birimlerimizin, göç birimlerimizin öyle istihbarat 
teknik analizleri söz konusu ki -hem istihbarat analizleri hem de teknik analizler için 
konuşuyorum- kullanılan yazılımların % 99’u yerli ve millidir. Bizim evlatlarımızın 
özgüvenleriyle birlikte yazılmıştır. Yine bizim evlatlarımız öyle bir kabiliyete getir-
diler ki bizi, 1 saniyede 100 milyon fotoğrafı tarayabilecek kabiliyete getirdiler. Yani 
biz 1 saniyede, koyduğumuz bir fotoğrafın kimliğini net bir şekilde elde edebiliyoruz. 
Yetmiyor, birkaç saniye içinde onun tüm sosyal medya davranışlarını analiz edebilme 
kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Yetmiyor daha farklı bilgiler elde edebiliyoruz. Dün-
yadaki bu gelişme dünyanın en önemli ve hepimize televizyonlardan seyrettirdikleri 
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ülkelerde vardır. Bu bizim evlatlarımızın yaptığıdır ve bunu çok daha iyi bir noktaya 
taşıyabilme kabiliyetine hep beraber ulaşmak durumundayız. Bir tuşa basıp hem dün-
yayı hem etrafımızı hem de gelişmeleri iyi bir şekilde analiz etmeye mecburuz. 

İki başarılı akademimiz var; bunlar Polis Akademimiz ve Jandarma ve Sahil Gü-
venlik Akademimizdir. Uygulama birimlerimiz var. Aynı zamanda akademi dünyası 
var.  Bütün bunlarla hem temel hak ve hürriyetler konusunda -insan hakları konu-
sunda- hem demokrasi konusunda hem diğer bahsettiğim gelişmeler konusunda ve 
insan kaynakları konusunda bizim önümüzdeki dönemdeki ödevimiz nedir? Temel 
soru budur ve bu temel soruya eğer iyi bir cevap verebilirsek veya oluşturabilirsek, 
bunu gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olabiliriz ve bütün bunları sağlar ve ger-
çekleştirirken de elbette ki biraz önce söylediğim gibi bu çalıştay bize hem bir reh-
berlik hem bir değerlendirme hem de hep birlikte kendi dairemizin etrafına çıkabilme 
imkânı sağlayacaktır. Burada bir ana fikir olarak değil ama belki bir ara fikir olarak 
şunu da ifade etmek isterim. Hepimizin sokaktaki vatandaş dâhil herkesin Ortado-
ğu’daki istikrara odaklanması, içeride de terörün bitirilmesine odaklanması gerekir. 
İşte dün 7 terörist etkisiz hale getirildi. Nerede? Siirt’te, bu kolay bir iş değildir. Şöy-
le zannediliyor -kamuoyu öyle zannediyor- İHA geziyor, teröristi görüyor ve etkisiz 
hale getiriyor. İçimin acıdığı bir olayı -söyleyeyim; geçen hafta tam 1 yıl üzerinde 
çalışılan 7-8 kişilik bir terörist grubu bir aksaklık nedeniyle kaybettik. Tam 1 yıl yani 
tam 1 yıl az bir iş değil. Oradaki emekleri burada tek tek anlatmak isterim. Ondan 
sonra arkadaşlarımız inat ettiler, murat ettiler ve yarısını yakaladılar. Artı bugün sabah 
yine Şırnak’ta 9 terörist ile beraber 7 + 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlar öyle 
azımsanacak rakamlar değildir. Sadece teröristin mevcudiyetini sınırlarımız içerisin-
de düşürmüyoruz başka bir iş daha yapıyoruz. Bir devletin gücünü ve kudretini, kabi-
liyetini ortaya koyuyoruz. Hukuku, kanunu, demokrasiyi, anayasayı önemserken aynı 
zamanda onların hareket kabiliyetlerinin bizim topraklarımız içerisinde olamayacağı-
nı sadece onlara değil bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Sadece teröristi etkisiz 
hale getirmiyoruz, başka bir iş daha yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Onun 
için bütün bunlara odaklanmamız gerekiyor. Buna yönelik her adıma destek olmak 
gerekiryor. Bu noktada bir kararlılık içerisinde olmak gerekiyor. Türkiye’nin enerjisi-
ni en çok tüketen konulardan bir tanesi de budur. 

Bizim Ortadoğu’da ne işimiz var gibi yaklaşımlar baştan savma ve popülist ifade-
lerdir. Ne bilimsel ne kültürel ne de güvenlik stratejisi anlamında bu ifadelerin her-
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hangi bir tutarlılığı yoktur ve tepeden tırnağa yanlış bir ifadedir. Başkaları 9 bin kilo-
metre öteden gelecek -Amerika- oralarda bir şeyler yapmaya çalışırken bize sırtımızı 
dönme aklı verenler beni bağışlayın akıldan yoksundur. Bunun akılla, mantıkla, siya-
setle izah edilecek bir tarafı söz konusu değildir. Oraların huzura kavuşması demek 
içeride ve sınırımızın yanında PKK/YPG varlığının bitmesi demek, DEAŞ varlığının 
bitmesi demek, Türkiye’nin gelişmesinin ve kalkınmasının katlanması demektir. Biz 
meseleye böyle bakıyoruz. Bunun için yoğun bir mesai ortaya koyuyor ve bu noktada 
kamuoyunun desteğine de inanıyoruz. 

Kolluk Gücündeki İnsan Unsurunun Dönüşümü ve Yeni Kolluk Anlayışı

Sonuç itibariyle şunu ifade etmek isterim; İçişleri Bakanlığının, Bakanlığımızın, 
hükümetimizin son dönemdeki güvenlik yönetiminin odağındaki mesele kolluk gü-
cündeki insan unsurunun dönüşümü ve yeni kolluk olarak ifade edebileceğimiz an-
layış değişikliğimizdir. Mesela ufak bir örnek daha vereyim; 3000 kadın personel 
aldık, şimdi eğitimleri başlıyor. İşte Yılmaz hocam eğitimlerine başlayacak. Bu kadın 
personelimizin tek bir görevi var; özellikle polis merkezi amirliklerimizde yani kara-
kollarımızda güven masası denilen bir masa oluşturduk ve şu anda güven masalarımız 
karakollarda bulunmaktadır. Şimdi aynı çalışmayı Jandarmada başlatıyoruz ve Jan-
darma bu hazırlığı yapıyor. Vatandaşımız kolluğa müracaat ettiğinde ilk geleceği ve 
karşılaşacağı kişi bizim orada eğitimini almış kadın personelimiz olacaktır. Yani biz 
kadın personelimize sadece bir polislik eğitimi vermeyeceğiz. Aynı zamanda bir halka 
ilişkiler eğitimi vereceğiz. Aynı zamanda temel insan hak ve hürriyetleri eğitimi vere-
ceğiz, zaten veriyoruz ama daha fazla artıracağız. Ve bütün bunlarla birlikte teknoloji 
eğitimi vereceğiz. Ve bütün bunlarla birlikte önümüzdeki sürecin hem vatandaşımız 
açısından hem bizim açımızdan çok daha iyi bir noktaya evrileceğini düşünüyoruz. 

Yine burada ayrıntılarını söyleyemeyeceğim. Jandarma ve Polis arasında özelde 
kolluk noktasında çok önemli bir iş birliğini -Türkiye’nin çok ihtiyacı olan tasarruf 
da sağlayacağımız hem insan kaynağı açısından hem de özellikle giderler açısından 
ciddi tasarruf sağlayacağımız bir işbirliğinde- çalışıyoruz. Hem sonuçlarını hem ve-
rimliliğini inşallah önümüzdeki günlerde kapalı oturumlarda muhakkak bunu arka-
daşlarımız değerlendirecek, konuşacak, paylaşacaklardır, buna inanıyorum. 

Arkadaşlarımız, şuna ihtiyacımız var, bunu net olarak görüyorum. Eğitim için sa-
hadaki tecrübe de önemlidir ama bizim yapmamız gereken her kolluk birimimizi tek-
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nolojiyle donatmaktır. Yine buradaki bir meseleyi daha ifade etmek istiyorum. Tabi 
ikisinin disiplinleri ayrı, jandarmanın da polisin de disiplinleri ayrı doğrudur ama 
burada farklı bir durum daha söz konusu. Bizim kolluk meselesinde en çok riayet 
edeceğimiz kural rutine kapılmamaktır. Biz dikkatimizi eksilttiğimiz andan itibaren 
olumsuz işlerle karşı karşıya kalırız. Bizim yaptığımız iş en ufak bir ihmale gelme-
yecek bir iştir. İnsan canıdır, insan bedenidir, kendi canıdır ve kendi bedenidir ve bu 
bütün toplumu üzüntüye sevk etmektedir. Tüm bu anlattıklarım bizim yaşadıklarımız-
dır. Daha birçok yaşadığımız olay var. Bu mesleğin, meslek hassasiyetinin milyarda 
bir azalmaması gereken bir zorunluluğu söz konusudur. Onun için eğitimlerimiz nasıl 
olabilecekse, disiplinimizin de olması gerekiyor. Son cümlemi de söyleyip değerlen-
dirmemi tamamlayayım. Türkiye’de biz, Jandarmadan da Polisten de Sahil Güvenlik-
ten de disiplinsizliği sebebiyle yüzlerce kişiyi mesleğinden ayırırız. Oysa başka me-
muriyet alanlarında böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda bizim taviz vermemiz 
mümkün değildir. Vermememiz gerekir. Bu da bu meselenin en önemli noktalarından 
bir tanesidir. Bu  çalıştayı,  hem uygulayıcılar açısından hem önemli bir fikir dalga-
sı oluşturması açısından hem de bize yol göstericiliği açısından, önümüze koyacağı 
yol haritası açısından çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Katkı sunan, burada 
bulunan bütün hanımefendilere, beyefendilere, hocalarımıza, akademisyenlerimize, 
uygulamacılarımıza her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çalıştay’ın so-
nuçlarını büyük bir ilgiyle beklediğimizi, benim şahsım açısından da büyük bir merak 
uyandırdığını bir kez daha huzurunuzda ifade ediyor, hepinizi hürmetle ve saygıyla 
selamlıyorum. 
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JSGA Fakülte Dekanı’nın Konuşması

Prof.Dr. 
İsmail Hakkı 
DEMİRCİOĞLU 

Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, Akademi 
Başkanlarım, Genel Komutanlarım ve çok kıymetli 
katılımcılar; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi-
si (JSGA) ile Polis Akademisinin (PA) düzenlemiş 
olduğu çalıştayımıza hoş geldiniz. 

Bilindiği üzere toplumsal örgütlenmenin her 
aşamasında dikkate alınması gereken güvenlik kav-
ramı küresel dünyadaki siyasi, sosyal ve ekonomik 
gelişmeler çerçevesinde büyük önem arz etmekte-
dir. Gelişmeler  çerçevesinde güvenlik kavramında 
meydana gelen - kaçınılmaz değişim, toplumsal 
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yapı, suç ve suçluların niteliği ile bunlarla mücadele eden güvenlik güçlerinin, insan 
kaynaklarının sahip olması gereken nitelikler üzerine doğrudan etki etmektedir. Gü-
venlik alanında son dönemde yapılan değerlendirmeler ve sahadaki gelişmeler, iç ve 
dış güvenlik kavramları arasındaki ayrımın giderek kaybolduğunu göstermektedir. 
Bu durum güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uyumlu bir 
şekilde çalışmasını zorunlu hale getirmektedir. Güvenlik kavramının giderek karma-
şık bir hâl alması, bölgesel ve küresel güvenlik tertiplerinin günden güne değişiklikler 
göstermesi; suçla mücadele ve güvenliğin tesis edilmesinde görev alacak insan kay-
naklarında da değişen koşullara göre istihdam yapılması ile istihdam edilen personele 
yeni nitelikler kazandırılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

Güvenlik alanındaki yeni değişikler, güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kurum-
lar ile personelinin eğitimine yönelik politikalarında radikal değişikliklere yol açmış-
tır. Güvenlik alanında yaşanan tüm değişimler kolluk güçleri perspektifinde yeni bir 
iş güvenliği konseptine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. İnsan unsurunun görev 
etkinliği üzerinde önemli bir yer işgal ettiği kolluk hizmetlerinde insan kaynakları 
yönetiminin bilimsel bir bakış açısı ile ele alınması, çağın gerektirdiği değişim de göz 
önünde bulundurularak daha gerçekçi ve uygulanabilir modeller ortaya konulmasında 
önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda, Sayın İçişleri Bakanımızın direktifleri doğrultusunda Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisi iş birliğiyle icra edeceğimiz “Güvenlik 
Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi 
Çalıştayı” ile değerli bilim insanlarımızın ve tecrübeli saha personelimizin katkıları-
nın bir araya getirilmesi ve bu sayede elde edilen birçok farklı bakış açısı ile çalıştay 
sonunda çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak nitelikte insan kaynağının yetişti-
rilmesine yönelik modellerin ortaya konulması hedeflenmektedir. 

Çalıştay belirlenen başlıklar çerçevesinde 4 ana oturum, 11 çalışma grubu ve kapa-
nış oturumu şeklinde icra edilecektir. Çalıştay oturumlarında; güvenliğin dönüşümü 
ve güvenlik mimarisi, teknoloji ve kolluk konularının yanı sıra kolluk insan kaynağı 
ve eğitimi gibi konularda akademik bildiriler sunulacak ve tartışmalar icra edilecektir. 
Çalıştayın ikinci gününde ana oturumlarda tartışılmış olan konular çerçevesinde ça-
lışma grupları tarafından analizler yapılarak bugünün ve geleceğin insan kaynağı ihti-
yaçlarına yönelik modeller inşa edilmeye çalışılacaktır. Çalışma grupları  bir başkan, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisi personeli tarafından oluş-
turulan 2 kişilik sekretarya ve çalışma grubu katılımcılarından meydana gelecektir. 



Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde 
İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

15

Çalışma gruplarında icra edilecek tartışmalar ile “kolluğun karşılaştığı ve gele-
cekte karşılaşabileceği problemli alanlar nelerdir? Güvenlik alanında yaşanan dönü-
şümün ilgili alanlarda yarattığı fırsat ve tehditler neler olabilir? Gelecekteki güvenlik 
ihtiyaçları doğrultusunda kolluğun sahip olması gereken nitelikleri neler olmalıdır?” 
gibi sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır. Çalışma grupları kendilerine verilen tar-
tışma süresinin akabinde hazırlanan sonuç raporlarını, çalıştayın kapanış oturumunda 
dinleyicilere takdim edeceklerdir. 

İç güvenliğin sağlanmasında fedakarca görev yapan Jandarma, Polis ve Sahil Gü-
venlik personeli ile güvenlik alanında çok değerli çalışmalara sahip olan akademis-
yenlerimizin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayın kurumlarımız için oldukça faydalı 
sonuçlar doğuracağına inanıyor ve bu çalıştayı hazırlamamız hususunda ihtiyacımızı 
dile getiren Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya saygılarımı arz ediyor, çalış-
tay hazırlığında görev alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademi-
si personeline teşekkürlerimi sunuyor, değerli katılımcılarımıza başarılar diliyorum.
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İnsan Kaynakları Yönetiminde Makro Trendler 
(Geniş Özet)1 

1  Bu konuşma, Mayıs 2020 tarihinde çıkan Tematik Güvenlik Çalışmaları derleme kitabında “İnsan Kaynakları 
Yönetiminde Makro Trendler” başlığı altında yayınlanmış ve çalıştay bildiri kitabında yayınlanması için kitap 
editörlerinden gerekli izin alınmıştır. 

Prof.Dr. 
Lütfihak ALPKAN’ın 
Çalıştay Açılış 
Konuşması

Çok değerli bakanım, çok değerli bakan yardım-
cılarım, çok değerli akademi başkanlarımız, çok 
değerli akademisyenler, komutanlarım, kamu idare-
cileri ve öğrenciler. 

Sizlere yapacağım bu sunumda, insan kaynakla-
rı yönetiminde makro trendler ile insan kaynakları 
yönetiminden yetenek yönetimine geçiş süreci ve 
yakın geçmişteki gelişmeler ve yakın gelecekteki 
beklentilerden kısaca bahsetmek istiyorum.

Kurumların işgücünü personel politikaları çerçe-
vesinde en etkili ve verimli şekilde kullanabilmek 
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için personelle ilgili gerekli kayıtları tutan, analiz ve değerlendirmeleri yapan ve ge-
rekli yöntem ve süreçleri geliştiren ayrı bir yönetsel disiplin olarak Personel Yöneti-
minin genelde 19. yy sonlarına doğru ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Zamanla tüm 
kurumsal birimlerde birey, bölüm ve kurum hedeflerine ulaşmaya destek olacak ve bi-
reyin eğitim, kariyer ve performans yönetimini de kapsayacak şekilde İnsan Kaynak-
ları Yönetimi etiketiyle alanını genişletmiştir. Yenilikçiliğe, markalaşmaya ve genel 
olarak katma değer oluşturmaya dayalı toplumsal kalkınma yaklaşımlarının ateşleyici 
ve sürükleyici gücü olan yenilikçi insan sermayesi her sanayi devriminde daha da 
önemli hale gelirken insan kaynakları yönetimi de personel yönetiminden yetenek 
yönetimine doğru evrimlenmektedir. 

Bu bağlamda kurumsal insan sermayesini elde etmeye, geliştirmeye ve elde tut-
maya çalışan stratejik ortak aklın tamamlayıcı bir parçası olan İnsan Kaynakları Yö-
netimi günümüzde özel sektör kadar kamu yönetiminin ve sivil toplum kuruluşlarının 
da etkili ve verimli yönetimi için stratejik öneme sahip bir alan haline gelmiştir. De-
ğişimin daha da kaotik algılandığı büyük veri çağında ülkeler, kurumlar, stratejik iş 
birimleri ve hatta bireyler dış çevredeki değişime adaptasyon, iç bünyedeki işlevler ve 
yetenekler arasında koordinasyon ve her bir işlev veya birim içerisinde entegrasyon 
arayışında olmak durumundadırlar. Bu bağlamda stratejik analizlerle İnsan Kaynak-
ları planlamasının uyumlu olması kaçınılmazdır. 

Bu çalışmada ise geçmişte sanayi devrimleri boyunca yönetim disiplinleri evrim 
geçirdikçe İnsan Kaynakları disiplinin nasıl geliştiğine kısaca değinilip, sonrasında 
insan kaynağı alanındaki makro-trendler ele alınacaktır. Bu çerçevede geçmişteki ve 
hali hazırdaki gelişmelerden hareketle yakın gelecekte bu alanda ne gibi değişimlerin 
olabileceği ile ilgili tahmin ve değerlendirmelere yer verilecektir. 

1. PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETENEK YÖNETİMİNE 
İlk önce kısaca personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine ve insan kay-

nakları yönetiminden de yetenek yönetimine geçiş sürecinden kısaca bahsetmek isti-
yorum. Aslında personel yönetimi konuları 2. Sanayi devrimi ile beraber 1900’lerin 
başında hızla sanayileşen batılı ülkelerde ön plana çıkmıştır. Seri üretim ve dağıtımın 
yaygınlaştığı ve işgücünün atölye tarzı imalathanelerden büyük imalat ve ticaret ör-
gütlerine kaydığı bu dönemde imalat artık atölyeler yerine çok büyük fabrikalarda 
emek yoğun ve seri bir şekilde yapılmaya ve kömüre (dolayısıyla buhara) ilaveten 
elektrik ve fosil yakıtlar da kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, imalatın maliyeti ucuz-
layıp hızı da artınca pek çok ürün tren ve deniz yollarına ilaveten yeni karayolu ağları 
ile kıta içlerindeki ücra yörelere de ulaştırılmaya başlanmış ve tüm dünyada büyük bir 
arz ve talep artışı oluşmuştur.
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Hal böyle olunca birçok batı ülkesinde kamu ve özel sektör kurumları işgücünden 
daha fazla verim (daha uzun saatler çalışmak gibi) ve sadakat (daha zor şartlara daha 
uzun yıllar katlanmak gibi) almanın yollarını aramışlardır. Buna karşılık olarak da 
işgücünü temsil ettiğini öne süren örgütler de çalışma şartlarının kalitesini artırmak 
ve işçilerin yeni haklar kazanmasını sağlamak için -zaman zaman silahlı çatışma bo-
yutunda- işverenlerle karşı karşıya gelmişlerdir. Bu noktada işçi-işveren arasındaki 
müzakerelerin yürütülmesi, işgücünün özlük dosyalarının tutulması, hak edişlerinin 
hesaplanması, çalışma programlarının yapılması, ödül, ceza ve disiplin mekanizma-
larının oluşturulması, işe alım ve çıkarmalarda hukuka uygunluk durumlarının takibi 
vb. konularda üst düzey yöneticilere yardım eden uzmanların işlerini koordine etmek 
amacıyla personel yönetimi disiplini oluş-muştur. Günümüzde de bu konular önemini 
korumaktadır. 

İnsan kaynakları yönetimi ise özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde oluşmuş 
ve gelişmiş bir yaklaşımdır. Bu dönemde genelde uluslararası siyaset ve ekonomi-
yi özelde ise çalışma hayatının temel kurallarını ve işleyişini düzenlemekle görevli 
uluslararası örgütlerin oluşması söz konusu olmuştur. Bunun yanı sıra ulusal pazarlar 
ithal ikamesi politikaları ile ve hızlı yerel nüfus artışıyla büyümüş ve büyük ölçekli 
pek çok kamu ve özel teşebbüs yatırımları ile ulusal kalkınmaya öncelik verilmiştir. 
Bu yatırımlar sayesinde birçok büyük kurumsal yapı ve ulusal marka ortaya çıkmıştır. 
Bu büyük kurumlarda daha önce idari mali işler, özel kalem veya diğer bürokratik 
birimlere bağlı bir alt birim olan personel yönetimi başlı başına bir departman halini 
almıştır. Zamanla bu büyük örgütlerde personelin rekabet avantajı sağlayan çok de-
ğerli bir örgütsel kaynak olarak görülmeye başlanması ve rutin bürokratik işlemler-
den ziyade işgörenlerin seçimi, eğitilmesi, geliştirilmesi, elde tutulması ve çalışma 
hayatı ile ilgili bazı hakların kazandırılması gibi konuları içeren insan kaynakları yö-
netimi disiplinini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte mevzuata uygunluk, özlük dosyaları, 
personel seçim ve terfi kararları gibi işlevlere zamanla insan kaynakları planlaması, 
eğitim yönetimi, personelin özellikle performansının ve kariyerinin yönetilmesi gibi 
önemli yeni işlevler ilave edilmiştir. Böylece kurumlar hem liyakatli ve hem de sa-
dakatli insan kaynaklarını ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir rekabet unsuru 
olarak geliştirmiş ve kullanmışlardır. Özellikle özel sektör kurumlarının stratejik per-
formansları üzerinde personel seçim süreçlerindeki başarının çok etkili olduğu görül-
müştür (Erdil, vd. 2004). 

Yetenek yönetimi ise özellikle 3. ve 4. sanayi devriminden sonra insan kaynakları 
yönetimi disiplini içerisinde daha fazla ön plana çıkan bir alan olmuştur. 3. Sana-
yi devriminin başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz 1970’lerin sonu ve 1980’lerin 
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başı itibariyle, ofis ortamında kişisel bilgisayarların ve imalat ortamında da bilgisayar 
destekli imalat sistemlerinin yaygınlaşması, iş hayatında o zamana kadar geçerli olan 
fiziksel emek yoğun üretimden zamanla zihinsel emek yoğun üretime geçişi sağla-
mıştır. Böylece birinci ve ikinci sanayi devrimleri döneminde oluşmuş genel ve kla-
sik mesleklerdeki diplomaya dayalı liyakat yerini işgörenler arasında klasik mesleki 
bilgi şemsiyesi altındaki alt uzmanlık alanlarından birinde derinlemesine uzmanlaşma 
veya çok disiplinli uzmanlık alanları geliştirme ve sürekli yeni teknolojileri takip ede-
rek uzmanlığını koruma gayretini körüklemiştir. Bu da tamamen yeni mesleklerin ve 
sektörlerin oluşumuna yol açmıştır. 

4. Sanayi devrimi ile beraber ise akıllı ve öğrenen makineler sayesinde tasarım, 
imalat ve dağıtım süreçlerindeki işler ve iş akışları tamamen değişmiş ve bazı detay 
veya ara işlere ve bunlarla ilgili meslek ve hatta sektörlere gerek kalmamıştır. Bunun 
yanı sıra yeni ihtiyaçlar, yeni çözümler, yeni arayüzler, yeni iş alanları ve bu işleri 
başarıyla yapabilecek yeni insan kaynağına ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu yeni işlerin 
bazen insan ve makine yardımlaşması ile (örneğin makinalarca elde edilen görsel ve 
işitsel verilerin insanlar tarafından anlamlandırılması vb.) de yapılması gerekmekte-
dir. Eski sektörlerin, firmaların, mesleklerin, süreçlerin ve işlerin yerini alacak daha 
yenileri ve daha verimlileri ortaya çıkarken bu yeni alanlardaki görevleri başarıyla ye-
rine getirecek yeni yetenek sahibi insan ve makinalara olan ihtiyaç fazlasıyla artmış-
tır. Bundan sonra kurumlar açısından daha önemli hale gelen konu her bir işgörenin 
kariyerini planlamaktan ve performansını değerlemekten ziyade dönemsel olarak ön 
plana çıkan yetenek alanlarına göre eş zamanlı planlama yapmak ve yetenek açığını 
en aza indirgemektir. Konjonktürel olarak hızla oluşan ve değişen ve klasik diploma-
dan ziyade hayat boyu öğrenme gerektiren yetenek alanlarının daha iyi yönetilebil-
mesi için artık araştırma birimi birey olarak işgören olmaktan çıkmış ve daha ziyade 
iş birliği halinde çalışan ve birlikte öğrenen “insan ve makinalardan oluşan küçük iş 
takımlarının yetenek sermayesine” odaklanmıştır. Bu bağlamda yavaş yavaş insan 
kaynakları yönetiminin içinde yeni bir alan olarak iş takımı bazında yetenek yönetimi 
ortaya çıkmaktadır. 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi şemsiyesi altında stratejik planlama ile in-
san kaynakları yönetimi ve yetenek yönetimi hepsi beraber birbirini tamamlayacak 
şekilde orta ve uzun vadede işgören arz ve talebinin kurumun stratejik hedeflerine 
hizmet edecek şekilde dengelenmesini sağlamaya çalışmak durumundadır. Hem iş 
değerinin (işin maliyetinin ve kurum için öneminin) hesaplanması hem de işe alımda 
niteliksel ve niceliksel gereksinimlerin belirlenmesi çok önemlidir. İşe aldıktan sonra 
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işgörenin eğitilip kariyerinin geliştirilmesi, oryantasyon ve rotasyon gibi kararların 
verilebilmesi ve hayat boyu öğrenmeyle bağlantılı olarak sürekli yeteneklerinin ge-
liştirilmesi ve performansının yönetilmesi yetenek yönetiminin önemli bir konusu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yetenek ihtiyacına göre geçici işler, yarı zaman-
lı işler, iş paylaşımı, esnek çalışma saatleri ve ortamları, taşeron işçi kullanımı, iş 
azaltma, işte insan-makine yardımlaşması, yükseltilmiş insanlık, insansı (humanoid) 
işgörenler vb. konular da artık sıkça gündeme gelmektedir. Stratejik insan kaynakları 
yönetimi ile yetenek yönetimini birbirine bağlayabilmek ve bunun için de yetenek 
sermayesini kurumun uzun ve orta vadeli hedeflerine bağdaştırıp, hepsini de çevresel 
trendlere ve pazar şartlarına en uygun şekilde geliştirebilmek için stratejik analizlere 
ve iş analizlerine ihtiyacımız vardır. Bu çerçevede stratejik insan kaynakları yönetimi 
bağlamında özellikle iyi tasarlanmış bir eğitim ve kariyer yönetimi eldeki yetenek 
sermayesini makro-trendlere en iyi şekilde uyumlaştırabilme imkânını kurumlara ve 
ülkelere sunmaktadır. 

2. PEST ANALİZLERI BAĞLAMINDA ÖN PLANA ÇIKAN BAZI 
MAKRO-TRENDLER 

Bu bölümde ben sadece makro trendlere değineceğim için PEST analizleri bağla-
mında politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin insan kaynakları alanına ve 
yetenek yönetimine nasıl yansıyabileceği üzerinde kısaca durmak istiyorum. Burada 
genel çevre aslında bizim tek tek kurumlar ve karar vericiler olarak yönetemediğimiz 
politik, ekonomik, siyasi ve hukuki gelişmeleri içerdiği için mutlaka kurumlarımızın 
bu genel değişim beklentilerini öngörmeye ve adapte olmaya çalışması lazımdır. Bu 
büyük gelişmeleri kurum olarak şekillendirmemiz pek mümkün olmasa da öngörme-
miz, tedbir almamız ve uyum sağlamaya çalışmamız mümkündür. Bunların da etkileri 
sektörden sektöre değişebilmekte, örneğin kamu yönetimi sektöründe farklı, eğitim 
sektöründe farklı, tarım sektöründe farklı etkileri ortaya çıkabilmektedir. 

2.1. Politik ve Hukuki Gelişmeler 
Politik ve hukuki arenada son altmış küsur senedir güçlü olan ve neredeyse kü-

resel bazda dünyayı yönetiyormuşçasına öne çıkmış merkezi örgütler gibi gözüken 
uluslararası organizasyonların gücü de git gide azalmaktadır. Özellikle 21. yüzyılda 
uluslararası organizasyonların (ör: BM, AB, NAFTA, NATO, İLO, vb.) kendi içlerin-
de bazı hayati anlaşmazlıkları ve küresel kamuoyu nezdinde de itibar ve nüfuz kayıp-
ları ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler’in dünyada barışın tesisi konusundaki müza-
kere arayışları ve barışın korunması konusundaki fiili çabalarının nispeten azalması 
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ve büyük ülkelerin kendi ulusal güvenliklerini doğrudan kendi silahlı güçleri veya 
taşeronlar vasıtasıyla sağlamak için çok uzaktaki başka ülkelere müdahil olmaya yö-
nelik proaktif politikalar izlemeye başlamaları da buna bir örnektir. Böylece zamanla 
büyük güçlerin Birleşmiş Milletler’den ayrı olarak barışın korunması (peacekeeping) 
değil doğrudan tesisi (peacemaking) için bizzat inisiyatif kullanmayı tercih etmeleri 
uluslararası örgütleri işlevsiz bırakmıştır.

Ekonomik bölgesel birlik arayışları da benzer şekillerde önemini yitirmeye baş-
lamıştır. Fransız halkının AB anayasasını reddetmesi, İngiltere’nin AB’den çıkması 
ve ABD’nin NAFTA üyesi ve komşusu Meksika ile yaşadığı ciddi sorunlar da açık, 
şeffaf ve çok katılımcılı uluslararası örgütlere dayalı demokratik, liberal ve idealist bir 
küresel düzenin inşası fikrini tamamen zayıflatmıştır. Bundan sonra eğer bir küresel 
entegrasyon olacaksa, bunun daha ziyade büyük veri ve nesnelerin interneti üzerin-
den ve çok daha az katılımcı ve çok daha az şeffaf olması beklenebilir. Ancak şim-
dilik böylesi bir entegrasyondan ziyade küresel rekabetin yerel yansımaları olarak 
fiili durumların yaygınlaşması ve uluslararası arenadaki siyasi ve askeri güç denge-
sinde önemli değişikliklerin oluşması söz konusudur. Bunların bir kısmı gerçekten 
uluslararası toplumun da belli ölçüde kabul ettiği ulus-devlet içi parçalanmalar (ör., 
Sudan) veya pek kabul görmeyen işgaller (ör., Kırım) şeklinde ortaya çıkabilmekte-
dir. Bundan sonra belli bir dönem için, oluşmuş ve oluşabilecek fiili durumlara karşı 
uluslararası örgütlerden ziyade geçici ittifaklar kendi çıkarları doğrultusunda ilkesiz 
ve tutarsız pozisyonlar alabilirler. 

Siyasi ve idari kararlarda artık partizanlık veya ideolojik taraftargirliğe dayalı dü-
şünce kalıpları ve daha önce başarılı olmuş tek tip çözüm yaklaşımları 2010’lu yıl-
ların kaos ortamında toplumsal sorunlara yeterince çözüm üretememişlerdir. Artık 
yeni ulusal ve uluslararası ittifaklar ve dayanışma türleri ile orta yol arayışı ön plana 
çıkmaktadır. Esas olan ilk önce tarafların değil kavramların uzlaşmasıdır. Şöyle ki 
birbiriyle çelişir gibi hatta zıt gibi gözüken kavram ve gelişmelerin aynı anda birlikte 
var olabileceği ve artabileceği bir çelişkilerin dengesi dönemine girmiş bulunmakta-
yız. Örneğin, akıllı teknolojiler ve daha az akıllı kullanıcılar, makineleşen insanlar ve 
insanlaşan makinalar, modernist radikalleşme ve hoşgörüsüz sekülerleşme, bilgiye 
erişimde küreselleşme ve bilgiyi yorumlamada yerelleşme, vb. çelişkilerden söz edi-
lebilir. Bu bağlamda neredeyse tüm coğrafyaları aynı anda kaplayan popüler siyasi 
kültürel bir akım olarak da popülist ırkçılık çok ön plana çıkmış ve siyasi partilerin oy 
oranlarına büyük etkiler yaparak görünür hale gelmiştir. Tarihi, dini ve ideolojik te-
mellere sahip etkili ve kuşatıcı bir sosyo-politik iklim olarak popülist ırkçılığın siyasi 
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arenada yükselişte olması yerel bazda solcu ve liberallerden oluşan karşı ortak cephe-
ler de oluşturarak ulusal siyasi arenaları iki kutuplu hale getirmiş ancak uluslararası 
siyasete şimdilik net bir yansıması olmamıştır. 

2008 krizi öncesinde etkili olan neo-liberal iklimde (1978-2008) küreselleşmenin 
ve yeni teknolojilerin getirmesi beklenen refah artışı ile gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde demokrasinin teminatı sayılan orta gelir grubundaki şehirli nüfusun siyase-
ten ve ekonomik olarak güçlenmesi beklenmiştir. Ancak, bu sınıf 2008 krizi ve sonra-
sındaki durgunluk döneminde kendini kazananlardan ziyade kaybedenlerin tarafında 
hissetmeye başlamıştır. Böylece popülist ırkçılık akımları, toplumsal gelir dağılımında 
ve siyasi erkin kontrolünde kendini zengin sınıflardan, göçmenlerden ve azınlıklar-
dan daha az paya sahip gören toplumsal orta sınıflar arasında çokça yaygınlaşmıştır. 
Küreselleşme aleyhtarlığı da sermaye ve yabancı düşmanlığı şeklinde özellikle batılı 
orta sınıflardan başlamıştır. Zira küreselleşme Çin’i ve Hindistan’ı büyütürken AB’nin 
ve Amerika’nın orta sınıfını göreceli olarak zayıflatmıştır. Dolayısıyla Amerika’da ve 
Avrupa’da Yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı gibi akımlar ortaya çıkmıştır. 

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselişte olması malların, hizmetlerin, bilginin, 
sermayenin ve insanların serbest dolaşımına (de-regülasyon) dayalı olan küreselleş-
menin bundan sonra geriye gideceğini göstermez. Sadece ulusal hükümetlerin vergi 
alamadığı ve tam olarak kontrol edemediği küresel merkezlerden yönetilen platform 
ekonomilerine zaman zaman bazı bürokratik engellemeler (re-regülasyon) getirile-
bilir. Ancak bazı yerel siyasetçiler iktidara gelmek ve iktidarda kalmak için popülist 
ırkçılık ile yabancı marka düşmanlığını körükleyerek yerel markaların desteğini arka-
larına almak isteyebilirler. Bu da zamanla yerel yöneticileri küreselleşmenin kaçınıl-
maz baskısı ve yereldeki orta sınıfın beklentileri arasında aşırı derece sıkıştırıp ne tam 
liberal ne de tam korumacı olmayan tutarsız eylem, söylem ve düzenlemelere itebilir. 
Örneğin bir yandan yetişmiş insan kaynağının yüksek bir ulusal aidiyet ve bilinçle do-
natılıp mümkünse ülkede tutulmaya çalışılması, ancak diğer yandan başka ülkelerin 
yetenek sermayesinin devşirilmeye ve sömürülmeye çalışılması gibi aslında çelişkili 
olmasa da savunulması ve yönetilmesi zor konular yöneticileri beklemektedir. 

Çelişkiler dengesinin tesisi için birçok başka zorluklar da mevcuttur. Örneğin bir 
yandan küresel platform ekonomilerine karşı caydırıcı vergi ve sosyal güvenlik po-
litikaları geliştirilerek katma değerin ülke içinde tutulmaya çalışılması, diğer yandan 
ise platform çözümlerinin yerel orta sınıfın ihtiyaçlarını ücret almadan karşılamasının 
oluşturduğu sahte konforun sürdürülemez oluşu söz konusudur. Bir yandan göçmen-
lere karşı göçü zorlaştırıcı vize ve vatandaşlık uygulamaları varken, diğer yandan 
yerel genç nüfusun nitelik ve nicelik olarak git gide daha yetersizleşebildiği görül-
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mektedir. Yine bir yandan küresel ısınma ivmelenirken diğer yandan çevre koruma 
tedbir ve yaptırımları yerel sanayiye ve dolayısıyla istihdama büyük zorluklar getire-
bilmektedir. 

2.2. Ekonomik Gelişmeler 
Ekonomik gelişmelere baktığımızda dijital dönüşüm çağının belki fiili başlangıcı 

sayabileceğimiz akıllı mobil teknolojilerin ürün olarak hayatımıza girmeye başladığı 
ve 1929 buhranından sonra en büyük ekonomik kriz sayılan 2008-2009 krizi (Dünya 
toplam üretimi ortalama %1,7 küçülmüştü) sonrası dönemde pek çok ülke kamusal ve 
bireysel bazda borçluluktan kurtulamamış ve durgunluktan çıkamamıştır. 

Kamu borçluluğunda bazı ülkeler ön plana çıkmaktadır. Örneğin Kuzey Akde-
niz havzasının ekonomilerinde 2008 öncesinde zaten yüksek olan kamu borçlanması 
krizden sonra sürekli artmış ve gayri safi hasılalarına kıyasla devasa boyuta ulaşmıştır. 
Kamu borcunun GSYH’ya oranı 2019’da Yunanistan’da %177’e, İtalya’da %133’a, 
Portekiz’de % 118’e, Fransa’da 100’e varmıştır. En yüksek kamu borcu oranı %238 
ile Japonya’da olup ABD’de %106 ve Türkiye’de ise %33 civarındadır. (https://www.
statista.com/statistics). 

Bireysel borçlulukta da başka bazı ülkeler öne çıkmaktadır. Özellikle Anglosakson 
ve İskandinav ülkelerinde hanehalkı borçluluğu çok yüksektir. Hanehalkı borcunun 
GSYH’ya oranı 2018’de İsviçre’de % 128’e, Avustralya’da % 120’ye, Danimarka’da 
% 115’e, Kanada ve Norveç’te %100’e, Yeni Zellanda’da % 94’e, G.Kore’de % 92’ye, 
İngiltere ve İsveç’te ise 87’ye ulaşmıştır. ABD’de bu oran % 76 olup Türkiye’de ise % 
15 civarındadır. (https://www.imf.org). Aslında gelişmiş batı toplumlarının genelinde 
hanehalkı ve dolayısıyla işgücü çok büyük bir borç yükü altındadır. Okul hayatından 
iş hayatına geçenler öğrencilikleri esnasında aldıkları çok yüklü eğitim kredilerini ye-
niden yapılandırarak ve bekârlıktan evlilik hayatına geçenler de ipotekli ev kredileri 
alarak veya çok pahalı evler kiralayarak yeni hayatlarına ağır bir borç taahhüdü ile 
başlamaktadırlar. Bu da çalışanların işe ve kariyere bakışlarını tamamen fırsatçı ve 
materyalist hale getirmektedir. İşgücünün kurumsal aidiyeti çok zayıftır. Aylık borç 
ödemesinden sonra kalan meblağ ile ayı tamamlamaya çalıştıkları için en ufak bir 
maaş fazlası teklif eden rakip firmaya hemen geçebilmektedirler. 

2008 krizinden sonra genel bir ekonomik durgunluk devam etmektedir. Kriz-
den çok etkilenmeyen veya toparlanmayı başaran ülkeler bile eskisi gibi çok büyük 
büyüme ve istihdam rakamları ortaya koymamışlardır. 2007’de %14 büyüyen Çin 
ekonomisinin yıllık büyüme hızı 2010 sonrasında % 10’un altına ve 2015 sonrası % 
7’nin altına düşmüştür. Özellikle son on yılda Japonya tam bir durgunluk (%1 civarı 
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veya altında bir büyüme) yaşarken Endonezya ve Hindistan yılda ortalama %6 ora-
nında büyümüşlerdir. Euro bölgesi ülkelerinin ekonomisi ise 2007’de % 3 büyürken 
2009’da % 4,5 küçülmüş olup hâlihazırda yıllık olarak % 2 civarında veya altında 
büyümektedirler. Bu süregelen durgun ekonomik şartlara rağmen akıllı teknolojiler 
sanayiyi ele geçirmekte ve işsizlik daha da artmaktadır. Küresel anlamda işsizlik 
oranları ve özellikle de genç işsizliği de ekonomik göstergeler arasında en fazla alarm 
verenler arasında gözükmektedir. Genç işsizliğinin bütün dünyada ama özellikle Bal-
kanlar, Akdeniz, Güney Amerika ve Güney Afrika bölgelerinde çok önemli bir so-
run olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, 2019 yaz dönemi itibariyle genç işsizlik oranı 
G. Afrika Cumhuriyetinde % 56, Kosova’da % 50, Yunanistan’da % 33, İspanya’da 
%32, İtalya’da % 29, Türkiye’de % 27 ve Şili’de % 26 civarındadır. Bu göstergeler 
eğitim sistemleri, iş imkânları, işgücü arz ve talebi ve toplumsal barış açısından dik-
kat çekicidir. 

Ekonomik anlamda ortaya çıkan en önemli gelişmelerden biri de Çin, Hindistan 
ve Endonezya’nın hızlı yükselişleridir. Asırlardır tarım ekonomisinde açık ara dünya 
lideri olan Çin, şu anda yaklaşık elli kalem tarım ürününde dünyanın en büyük üre-
ticisidir. Çin her ne kadar 1. ve 2. Sanayi devrimlerinde geri kalmış olsa da özellikle 
3. sanayi devrimi döneminde yani neo-liberal dönemde rövanşı almış ve sanayide de 
tarım gibi dünya lideri olmuştur. Çin sadece hizmet sektöründe ve bilgi yönetiminde 
lider değildir. Ama özellikle son beş yıldır Çin yaptığı yatırımlarla bu alanlarda da 
liderliğe oynamaktadır. Ayrıca Çin çok büyük nüfusuna rağmen diğer Uzakdoğu ül-
keleri gibi çok güçlü bir ilköğretim sistemine de sahip olup işsizlik oranı sadece %3 
(genç işsizlik % 11) civarındadır. Bu da Çin’in ülke dışında kendi kuracağı yeni ko-
lonilerde çalışacak kalifiye insan kaynağı ihracına başlamasına imkân sağlayabilecek 
bir duruma işaret etmektedir. Bu arada Dünya genelinde ortaokul mezunlarının Fen, 
Matematik ve Okuma Anlama alanlarındaki PİSA Okuma, Matematik ve Fen sınav 
başarıları kıyaslandığında en başarılı ilk 5 ülke (Çin, Singapur, G. Kore, Japonya) 
Uzakdoğu ülkesidir. Bazen Estonya, Kanada ve Finlandiya da aralarına girebilmekte-
dir (Schleicher 2018). Çin’in yanı sıra yakın geçmişte fakir ülkeler arasında yer alan 
Hindistan ve Endonezya da özellikle tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde hızla bü-
yümüşler ve yakın gelecek de ilk beş ekonomi arasındaki yerlerini pekiştireceklerdir. 
Mevcut durumda da bu ülkeler satın alma gücü paritesi açısından bakılırsa zaten en 
büyük ekonomileri temsil etmektedirler. Satın alma gücü paritesine göre 2018 GSYH 
büyüklükleri açısından Dünya ülkeleri arasında Çin 27 trilyon dolarla birinci, ABD 
21 trilyon dolarla ikinci, Hindistan 10 trilyon dolarla üçüncü durumdadır (worldpo-
pulationreview.com).
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Ülke ekonomik göstergeleri yanı sıra aynı zamanda küresel ekonomiye yön veren 
devasa şirketler ve bankalar da 4. Sanayi devrimiyle önemli ölçüde şekil değiştirmek-
tedirler. Özellikle ikinci sanayi döneminde büyük yatırımları finansal kapitalizm ile 
beraber enerji ve silah kartelleri yönetirken şu anda görüntüde en büyük markalar ola-
rak karşımıza platform ve paylaşım ekonomisi çıkmaktadır. Eski tür büyük firmala-
rından liderliği birinci nesil platform ekonomilerini yöneten tekno-girişimci (start-up) 
firmaların aldığını görüyoruz. Geleneksel firma yapıları ve işgücü ihtiyacı da şekil de-
ğiştirmektedir. 2008 ekonomik krizi arifesinde en büyük on küresel şirketin neredeyse 
tamamına yakını enerji firmasıyken on sene sonra yine neredeyse tamamına yakını bu 
sefer platform temelli iş modeline sahip teknoloji firmalarıdır. Bunun sonucu olarak 
artık enerji, makine, inşaat, mimarlık, maden, vb. alanlardaki firmalar ve uzmanlar 
daha az kazanırken bilgisayar, yazılım, matematik, robotik, tıp teknolojileri, akıllı ve 
mobil teknolojiler vb. alanlara ilgi daha da artmaktadır. 

2.3. Sosyokültürel Gelişmeler 
Sosyokültürel gelişmelere bakacak olursak yaşlanan nüfus bazı gelişmiş ülkelerde 

çok önemli bir problem alanı oluşturmaktadır. Ortalama yaşın hızlı bir şekilde yük-
seldiğini görüyoruz. Türkiye de yakın geçmişte genç nüfusa sahipken bu yüzyılda 
çok hızlı bir şekilde (ortanca değer olarak) otuzlu yaşlara erişti. Bu da aslında Tür-
kiye’nin çok hızlı bir şekilde yaşlandığını gösteriyor. Bu gösterge açısından Japonya 
da Almanya da kırk beş yaşı geçmiş durumdalar. Dünya tarihinde bazı ülkelerde bu 
kadar yüksek yaşta milyonlarca insan olması büyük ihtimalle bir dünya rekorudur; 
zira birkaç yüz yıl geriye gittiğimizde kırk beş yaş olsa olsa yeni doğanlar için hayat 
beklentisi süresi olabilirdi. Ancak günümüzde insanlar emeklilik sonrasında bile ça-
lışmaya devam etmek istemektedirler. Aynı anda çok farklı yaş gruplarının aktif çalış-
ma hayatında yer almaları çok nesillilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çok nesilli 
olma konusu çok farklı sanayi devirlerinde yetişmiş uzmanların aynı anda aynı zaman 
ve mekânda birlikte çalışıyor olmalarından kaynaklanmakta ve uzmanlık bilgileri ve 
iş yapış şekilleri oldukça farklı olabilmektedir. İlk defa dünya tarihinde beş farklı 
nesil 2020’lerde aynı çalışma hayatında birlikte çalışıyor olacaktır. Belki de bu kadar 
geniş yelpazede birbirinin kültürünü, teknolojisini ve hatta terminolojisini anlamayan 
insanlar birlikte çalışacaktır. 

Nüfus artış trendlerine baktığımızda ise çok açıktır ki aşırı kalabalık bir Dünyaya 
doğru gidiyoruz. 2050’ye doğru Hindistan’ın en kalabalık ülke olması, ilk 5 ülkenin 
300 milyonun üstünde bir nüfusu olması ve Türkiye’nin de 100 milyon nüfusa ulaş-
ması beklenmektedir. Bunlara ilaveten G. Amerika, Orta Afrika ve Güney ve Güney-
doğu Asya’daki nüfusun da çok hızlı artması beklenmektedir. Tabii olarak bu ülke-
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lerin ekonomik büyüklüğü de benzer şekilde artacaktır. Nüfusu o ölçüde artmayan 
ülkelerden sadece İngiltere ve Fransa’nın önemli ekonomiler arasında (örneğin ilk 
onda) kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Böylece küresel ekonomik ve kül-
türel hayatın Asya ağırlıklı olması kaçınılmazdır. Asya kültürünün yükselişi ve hızla 
büyüyen ekonomik gücü zaten küresel popüler sanata ve eğlence hayatına yön ver-
meye başlamış durumdadır. Artık bilim adamı, girişimci, yönetici, sanatçı vb. popüler 
mesleklerde Asyalı veya Asya kökenli rol modeller popüler sosyal medya, sinema, 
dizi vb. iletişim araç ve mecralarında da daha görünür olmakta ve küresel arenada 
ön plana çıkmaktadırlar. Zaten rol model veya takipçi olarak da Asyalıların sayısal 
üstünlüğü bariz olup neredeyse dünyanın yarısından fazlası Asyalıdır. Bu arz ve talep 
büyüklüğü yıllık cirolara yansıdığında da Asya dizi veya sinema sektörünün büyük-
lüğü batılı muadillerini bariz bir şekilde geride bırakmıştır. Dolayısıyla çok kültürlü 
dünyamızda Asya kültürü baskın hale gelmektedir. 

Gelişmiş ülkeler yaşlanırken diğer yandan Müslüman nüfusun artışı da ivmelen-
miştir. Dünya nüfusu toplamda 7,7 milyarken, 2 milyara yakınının Müslüman olması 
(yaklaşık 1,5 milyarı Sünni) ve artışa hızla devam etmesi çok önemli bir gelişmedir. 
Bu nüfus büyüklüğü ancak Hristiyanlarla (2,5 milyar ve yarısı Katolik) inançsızlarla 
(1,5 milyar) ve Hindularla (1 milyar) kıyaslanabilir. Algı yönetimi ve haber edinme 
kaynakları tamamen klasik ve sosyal medya propagandasının altında şekillenen batı 
kamuoyunda Müslümanların aşağılanması, bazılarındaki şahsi kötü özelliklerin tüm 
Müslümanlara genellenmesi ve haklarında yalan haberler yapılması çok rutin bir uy-
gulama halini almıştır. Böylece iki önemli akım ortaya çıkmaktadır: İslam düşmanlığı 
ve karşılıklı radikalleşme. 

İslam’ın hedef düşman haline gelmesi dünya kamuoyu nezdinde artık normalleş-
miştir. Zira çok genç bir nesle ve artan nüfusa sahip olması ama merkezi bir organi-
zasyona, kalkınmış bir ekonomiye ve güçlü bir liderliğe sahip olmaması, bu kitleyi 
aslında etken değil edilgen ve hedef hale getirmektedir. İngiltere, Fransa ve ABD 
kaynaklı kökten veya ılımlı dinci akımları/örgütleri ve onlara karşı oluşan yabancı 
düşmanlığını aynı merkezden yönetenler ise Müslüman birey, topluluk ve ülkeleri 
hem terör suçlarında olağan şüpheli hem de kendisine karşı savaşılabilecek meşru 
bir düşman olarak lanse etmek için gerekli söylem ve eylem alt yapısını çoktan oluş-
turmuşlardır. Bu söylem ve eylemler özellikle iyi eğitimli olmayan ve sansasyonel 
haberlere aç olan dünya gençliğini çok fazla etkilemekte ve karşı karşıya getirmek-
tedir. Bir yandan gayri-Müslimleri korkutup kışkırtırken, Müslümanları da tuzağına 
düşürmekte veya kafalarını karıştırmaktadır. Müslümanların çoğu iş ahlakından uzak-
laşmakta ve insan kaynağı olarak çalıştıkları ve profesyonel olarak para kazandıkları 
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kamu veya özel sektör kurumlarına aidiyet geliştirmek yerine takiye uygulamalarının 
ve tekfir söylemlerinin etkisi altında illegal ve hatta ezoterik yapılanmalara sempati-
zan olmaktadırlar. İnsan kaynağında elzem olan liyakat-sadakat dengesi bozulmakta 
ve her biri çalıştığı kurumda bir nevi ajan olan ve bunu İslam adına yaptığını sanan 
düşük verimli ve asalak kişiler kurumları kaplamaktadır. Hâlbuki ahlaklılık ve dindar-
lık özünde işgücünün ça-lışkanlığını ve verimi artıran unsurlar olarak tespit edilmiştir 
(Elçi, vd. 2011). Öyleyese 21. Yüzyılın gerekleri de dikkate alınarak içinde vatandaşı 
olduğu devlete, içinden çıktığı topluma ve çalıştığı kuruma yabancılaşmamış ve ev-
rensel meslek ahlakı konusunda kafası karışık olmayan yeni dindar ve duyarlı nesille-
rin oluşturulması bu açıdan elzemdir.

Duyarlılık gerektiren bir başka önemli konu da küresel ekolojik dengelerin bozul-
masıdır. Krediye ulaşımın dünya çapında bollaştığı Neo-liberal ekonomi dönemin-
de hem Çin’in ve Hindistan’ın hızla sanayileşmesi hem de her ülkede hane halkının 
borçlanarak aşırı tüketim ve israfın hızla artması söz konusu olmuştur. Bu da plastik 
atıklarını 7. Kıta, israf ekonomisini 3. büyük ekonomi ve ailelerin ağır borç yükü 
altında kalmasını da hayatın yeni normali haline getirmiştir. Bu konularla ilgili İslam 
öğretisinde (faize, israfa, tabiata ve kendi nefsine zarar vermeye vb. karşı) pek çok 
yasak ve uyarı olmasına rağmen bu konulara duyarlılığı da belki de en az olan toplu-
luklar yine İslam coğrafyasında yer almaktadır. Gündelik İslami söylemde ezoterik, 
radikal, siyasi ve Makyavelist akımlara prim verileceğine, daha ziyade İslam’ın özün-
deki insani değerlere ve temel öğretilere atıf yapılması gerekmektedir. 

2.4. Teknolojik Gelişmeler 
Büyük veri, blokzincir, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, üç boyutlu ekle-

meli imalat, sanal gerçeklik, sanal medya vb. dijital teknolojilerle artık ürün ve hiz-
metlerin özellikleri ve kaliteleri çok hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu da hem 
üretim ve dağıtımda hız ve esnekliği hem de kullanımda erişim ve konforu artırmak-
tadır. Ancak yeni hizmetler ve özellikle sanal medya hizmetleri de eğlence ve iletişim-
de sağladıkları konfor kadar kişisel verilerin güvenliği ve bilgiye ulaşımda sınırlanma 
ve yönlendirilme gibi konularda tehditler de üretmektedir. Kullanıcılar genellikle sa-
dece kişiye özel hazırlanmış (filtrelemiş) bir bilgi içeriğine erişebilmekte bu yüzden 
tüm sanal arkadaşlarının tüm paylaşımlarını bile görememektedirler. İstemeden ve 
hatta bilmeden maruz kalınan bu bir nevi sanal sansürlemeye ilaveten yine kişiye özel 
sponsorlu reklam vb. içeriği de bolca izlemek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu tür hizmetleri sağlayan kurumların (yazılım, donanım, platform, vb. küçük ve 
büyük işletmelerin) satın alma yoluyla birleşmesi halinde kişiye özel tasarlanmış hiz-
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metlerin tek bir merkezden yönetilmesi de sanal dünyayı kontrollü ve standart hale 
getirmektedir. Böylece her birey hepsi tek bir merkezden koordine edilen farklı bir 
sanal dünyada sadece kendisine özel tasarlanmış ve özellikle daraltılmış bir malumat 
(enformasyon) evreninde yarı hapis halde yaşamaktadır. Bu yarı açık sanal hapisha-
nede bilgilerimiz, algılarımız, duygularımız, (dini, siyasi vb.) görüşlerimiz, (sosyal, 
ekonomik vb.) kararlarımız ve (satın alma, oy verme vb.) davranışlarımız şekillen-
dirilebilmektedir. Örneğin yaptığı paylaşımlardan çevresel duyarlılığı yüksek oldu-
ğu anlaşılan bir gence tamamen bu duyarlılığı besleyecek sponsorlu malumat servis 
edilirken, bu konularda daha muhafazakâr olan bir iş adamına da küresel ısınmanın 
ciddi bir sorun olmadığına dair haberler iletilebilir. Böylece tek bir merkezden tasar-
lanmış komplo teorilerine dayalı yeni ideolojik fay hatları oluşturulup ilgili siyası 
akımlara taraftar toplanabilir. Zaman zaman yoğunluğu artırılan haber servisleriyle 
ve sahte hesaplarla yönetilen kampanyalarla taraflardan bazıları tahkim edilip diğer-
leri zayıflatılarak halkın takip etme, satın alma ve seçme davranışları istenilen yönde 
körüklenebilir. 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
İnsan ve toplum hayatında siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik gelişme-

lerin her an çok önemli etkisi olmakla birlikte dijital dönüşüm çağına girdikten sonra 
bu etkilerin daha hızlı bir dönüşüme yol açması da kaçınılmazdır. Özellikle çalışma 
hayatı ve insan kaynakları yönetimi bağlamında dijital çağ önceden hazırlık yapıl-
ması ve tedbir alınması zor ama elzem olan bir dönemin kapılarını bize açmaktadır. 

Bu çalışmada PEST analizi bağlamında makrotrendler incelenmiş ve bazı tespitler 
listelenmiştir. Buna göre politik ve hukuki arenada ön plana çıkan hususlardan bazı-
ları uluslararası organizasyonların zayıflaması, siyasi ideolojilerin yerini tutarsızlık-
ların ve çelişkilerin alması, çevresel duyarlılığın ve popülist ırkçılığın aynı anda aynı 
seçmen gözünde değer kazanması, küreselleşmenin yeniden korumacı politikalara 
rağmen artmaya devam etmesi, beyin göçünün tersine beyin göçü ile beraber artması 
ve yeni insansı işgücüne yönelik kanuni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaya başlanma-
sıdır. Örneğin, akıllı makinaların sebep olduğu kazalar veya karıştığı suçlar vaki ol-
duğu takdirde sorumluluk ve gerekirse ceza (varsa algoritma geliştireni, yazılımcısı, 
üreticisi, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, yararlanıcısı vb. arasında) nasıl dağıtılacaktır? 

Ekonomik arenada da çok önemli gelişmeler ve değişimler yaşanmaktadır. Şöyle 
ki özellikle Avrupa’da ülkelerin kamu borçluluğu ve vatandaşlarının bireysel borçları 
genel bir ekonomik durgunluk ve yaygın bir genç işsizliği ile beraber ekonomik gös-
tergelerin alarm vermesine yol açmıştır. Bu arada Asya’da Çin, Hindistan ve Endo-
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nezya gibi gelişmekte olan ekonomiler, küresel ekonomiye yön veren devasa platform 
şirketleri ve uluslararası bankalar hızlı yükselişlerine devam etmektedirler. Ülkeler ve 
şirketler gelişse de vasıflı işsiz sayıları ve gelir dağılımında adaletsizlik yine de artış 
halindedir. Dijital ekonomi ile beraber gerekli sosyal politikalar (hayat boyu öğrenme, 
hayat boyu istihdam, hayat boyu vatandaşlık maaşı vb.) uygulanabilirse vatandaşlar 
arasında bilgiye, eğitime, işe ve refaha erişim fırsatlarında hakkaniyeti tesis etmek 
kısmen de olsa mümkün olabilir. Bunun için de özel sektör, kamu yöneticileri ve 
sivil toplum kuruluşları ortak sosyal inovasyonlar üretmek ve uygulamak için iş bir-
liği içinde olmalıdırlar. Belki de istihdam konusunda insanlar yerine robotları seçen 
ve bu yüzden devlete ve topluma eskisi kadar yardımı dokunmayan ve bu sayede 
karları büyük oranda artan teknik girişimcilerden ilave dolaylı vergiler toplanarak 
vasıflı işsizlerin ve emeklilerin hayatlarını idame etmeleri için gerekli düzenlemeler 
yapılabilecektir.
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Öz

Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi güvenliktir. Burada sözü 
edilen anlam devletlerin güvenliğidir. Yüzyıllar boyunca bu soruna ce-
vaplar arandı ve binlerce savaş yapıldı. Ancak soruna çözüm üretilemedi. 
İkinci Dünya Savaşının sonucunda sorunun niteliği değişip “acaba dev-
letler arasındaki savaşları nasıl engelleyebiliriz” sorusuydu. İkinci Dün-
ya Savaşı sonrasında öncelikle, güvenlik kavramı sorgulamaya başlandı. 
1940’larda ve 1950’lerde ve iki kavram ortaya çıktı. “Objektif güvenlik” 
ya da “sübjektif güvenlik” ya da daha açıklayıcı bir ifade ile var olan 
bir saldırı tehdidine karşı güvenliği sağlamak. Ancak bu dönemden sonra 
güvenlik kavramının öznesi değişmeye başladı. Güvenlik çalışmalarının 
derinleşmeye başlaması sayesinde güvenliğin temel çalışma öznesi sadece 
devlet olmaktan çıktı ve bireyin güvenliği önemli hale geldi. Bugün gelinen 
noktada, devlet güvenliğinin yanında, birey güvenliği son derece önemli 
olmuş ve güvenliksizlik asıl bir mesele haline gelmiştir. Güvenlik, insanla-
rın önemli bir ihtiyaç maddesi, kavramı haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, devlet, birey, savaş, güvenliksizlik.

Güvenlik Kavramı ile 
Güvenlik Tehditlerinin 
Nicelik ve Niteliğindeki 
Değişim

Prof.Dr.  
Haldun YALÇINKAYA
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Sayın Komutan, Sayın Akademi Başkanım, Kıymetli Dinleyiciler, 
Kıymetli Panelistler;
Öncelikle panelimize göstermiş olduğunuz ilgi nedeni ile teşekkür ederiz. Şu an-

dan itibaren tarafıma oturum başkanı görevi verilmiş ve birinci oturuma 1 saatlik süre 
ayrılmış durumda. Sonra programdaki gibi 10 dakikalık bir ara, ondan sonra da ikinci 
oturum yapılacaktır. Bu çerçevede zaman yönetiminin önemli olduğunu düşündü-
ğümden, hem panel başkanı olduğum için ve bütün panelistlere 15 dakika süre verdi-
ğimiz için konuşmamı şimdi yapmak isterim ve sonrasında bir toparlama yapacağım.

Bugün birinci oturumun ilk bölümünde ben, Doç.Dr. Nihat Ali ÖZCAN, sonra 
Alb.Doç.Dr. Cenker Korhan DEMİR ve Doktor Öğretim Üyesi Murat TINAZ su-
numlarını yapacak. İkinci aşamada ise Sn. Seda AKYILDIZ, sonrasında Kerim AL-
TINAY, Alb. Yusuf Mutlu GENÇ ve Volkan TÜRKOĞLU’nun konuşmalarını ger-
çekleşecekler.

Panel, özel hazırlanmış, bizlerin uzmanlık alanlarımıza göre kendi içinde bir siste-
matiği var ve panelin sonuna geldiğimizde amacımız çalıştayda çalışılacak konulara 
bir zemin hazırlayabilmek.

Öncelikle, uluslararası güvenlik alanında çalışan bir akademisyen olarak genel 
çerçeveyi çizeceğim ve güvenlik kavramı nereden nereye geldiğini anlatacağım. Son-
rasında bunu sn. Cenker Korhan Hoca yerelleştirecek. Cenker Hocamız onu kolluk 
gücüne getirecek ve Sn. Murat TINAZ da onu radikalleşme ile bütünleştirecek.

Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi “güvenlik.” Aslında şu anda yirmi 
birinci yüzyılda yaşayan bireyler için çok önemli bir konu, hayatımızın her alanına 
girmiş ve bireysel olarak bizi ilgilendiren bir konu. Fakat, konuyu bu şekilde ifade 
etmek yeterli değil aslında. Güvenlik kavramı oluşmadan önce aslında daha genel 
anlamda strateji ya da devletin güvenliği söz konusudur. Çünkü bizim yaşadığımız 
dünyada doğaya karşı verdiğimiz mücadelede birinci hedefimiz en iyi organizasyonla 
devleti yaratmaktı ve bu devleti yarattıktan sonra diğerlerine sıra geldi. Dolayısıyla, 
devleti yarattıktan sonra devletin güvenliği söz konusu oldu ve uzun yıllar, yüzyıllar 
boyunca ‘’Yarattığımız bu devletin güvenliğini nasıl sağlayabiliriz?” sorusunun ce-
vabını aradık ki bu konuda  da insanlık  yirminci yüzyılın başında, yani ilk yarısında, 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında sosyal organizasyonların en büyük harmonisi 
olan, dünyanın neredeyse tamamının dahil olduğu iki tane savaş yaşadı. Bu savaşlar 
milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine ama çok az sayıda devletin ayakta kalma-
sına ya da yıkılmasına sebep oldu. İnsanların hayatlarını vermelerinin temel nedeni 
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ise bu devletlerin ayakta kalabilmesi içindi. Tabiki Birinci Dünya Savaşı’nın sonu-
cunda “nasıl savaşın olmasını engelleyebiliriz” derken savaş engellenemedi ve İkinci 
Dünya Savaşı yaşandı. İkinci Dünya Savaşının sonunda ise çok daha büyük yıkımlar 
meydana geldi. Bu yıkımlar nedeniyle insanlık ve çok sayıda insan hayatını kaybetti 
ki Bakan Bey de sabah bahsetti. Milyonlarca kişinin hayatını, trilyonlarca dolar har-
cayarak feda etmesinin sonucunda, insanlık akıllandığı için değil; yıkılan dünyada 
hayatta kalabildiği, yaşadığı için güvenlik arayışına girdi ve güvenliği sorgulamaya 
başladı. İkinci Dünya Savaşının sonucunda 1 numaralı sorun “acaba devletler arasın-
daki savaşları nasıl engelleyebiliriz” sorusuydu.

Günümüzde devletler arasındaki savaş olasılığı istisnai bir duruma geldi. Bugün 
sabahki açılış konferansında söylendiği gibi, devletler arasında şu anda halihazırda 
savaşan, resmi olarak birbiriyle savaşan iki devlet yok. Fakat hayatını kaybeden çok 
sayıda insan var. İkinci Dünya Savaşından sonraki bahse konu gayret aslında karşı-
lığını vermiş gibi duruyor, teoride. Yani 1945 yılındaki durumla ve o zamanlar Bir-
leşmiş Milletler kurulurken, savaşı engellemek için ortaya çıkarılan kurumlar bugün 
gelinen noktaya baktığımızda devletlerin birbirleriyle çatışma yaşayıp yaşamaması 
anlamında bir noktaya ulaşıldığını gösterdiği söylenebilir. Ama maalesef bunun huzur 
ve çatışmasızlık anlamına geldiğini söyleyemiyoruz. Neden gelmiyor? Bununla ilgili 
yapıya bakmak gerekiyor. Tabi öncelikle bununla ilgili yapıya bakacağım ve bugün 
gelinen bilim ve teknolojideki noktayla “gelecekte nereye gidebiliriz?” onun cevabını 
vermeye çalışacağım.

Bahsettiğim üzere İkinci Dünya Savaşı sonrasında öncelikle, güvenlik kavramı 
sorgulamaya başlandı. 1940’larda ve 1950’lerde ve iki kavram çıktı karşımıza. İşte 
“objektif güvenlik” ya da “sübjektif güvenlik” ya da daha açıklayıcı bir ifade ile var 
olan bir saldırı tehditine karşı güvenliği sağlamak. Basitçe ifade etmek gerekirse; ”bir 
top atışı yapıldığında güllesinden kendini korumak” ve bunun için kendine kale du-
varı inşa etmek yani objektif güvenlik ya da “top atışı yapılma korkusuna, tehdidine 
karşı korunmak” yani sübjektif güvenlik. Ya bir top mermisi gelirse, bana saldırırsa, 
ondan nasıl korkmam nasıl ona karşı kendimi güvende hissederim. Yani korkuya kar-
şı korkudan bağımsız olmak, korkuyu ortadan kaldırmak şeklinde ifade edebiliriz.

Tabi bunlar tartışılırken ve devletlerin güvenliği de varken aslında en önemli şey-
lerden bir tanesi güvenliğin belirsiz bir kavram olması ve her şeyin güvenliğin bir 
konusu haline getirilmekte olduğudur. Esasen her şeyi güvenlik konusu haline getirdi-
ğinizde de işleri daha kolay hale getirebilirsiniz! İşte Hollywood yapımı filmlerde “bu 
ulusal güvenlik meselesi” deyip oyuncunun arabayı alması vs. gibi karikatürize edilen 
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hususlar aslında politik seviyede herhangi bir siyasetçinin herhangi bir durumu ken-
dine güvenlik meselesi yapıp, güvenliğin konusu haline getirip daha iyi yönetmek(!) 
ve dolayısıyla kendisinin daha az sorgulanması mümkün olabiliyor. Bu da aslında 
güvenliğin belirsizliğinin getirdiği avantajın varlığı ve bunun manipüle edilmesidir. 
Tabi bu konu nükleer silahlanma ve bunun getirdiği 60’lı yıllardaki dehşet dengesi şu 
soruyu gündeme getirmişti. “Dünya her an yıkılabilir mi?”

İlginç ve ironik bir şekilde nükleer silahlanma yarışı ve dehşet dengesi aslında bir 
barış üretti . Ve ne demek bu ? Yani iki tarafında nükleer silaha sahip olduğu itişen 
iki tarafın varlığı, dünya üzerinde soğuk savaş yıllarında nükleer silahların kullanılma 
olasılığını düşürdü.  Bu durum ise güvenlikle ilgili ikilemlere düştüğümüzde güven-
sizlik üretebileceğimiz gibi güvenlik üretebileceğimizi de karşımıza çıkardı. 

Nükleer silahların aslında dünyayı bir anda yok etmesinin mümkün olmadığının 
farkına varılmasının ertesi döneminde strateji çalışmaları güvenlik çalışmalarına dön-
meye başladı. 60’lı 70’li yıllarla birlikte düşünce kuruluşlarında strateji çalışmalarıyla 
hayatını kazanan uzmanlar; üniversitelere gitmek durumunda kaldılar. Üniversiteler-
de var olmaları için akademik yayın yapmak zorundaydılar ve dolayısıyla akademik 
standartlarda bilgi üretmeleri gerekti. Etik, yöntem, kuram, alan araştırması, hipotez, 
yanlışlama gibi akademik yayınların gerektirdiği olgular güvenlik alanının genişle-
mesine ve derinleşmesine yol açtı. 

Güvenlik çalışmalarının derinleşmeye başlaması sayesinde güvenliğin temel ça-
lışma öznesi sadece devlet olmaktan çıktı ve bireyin güvenliği önemli hale geldi. 
Açıkçası bu, yirminci yüzyılın bize getirdiği çok önemli bir miras. Şöyle ki yirminci 
yüzyılda olan olaylar on dokuzuncu yüzyılın mirasıdır ve yirminci yüzyılda olan her 
vakaları anlayabilmek için on dokuzuncu yüzyılı bilmek gerekiyor. Yirmi birinci yüz-
yılda olan vakalar için ise yirminci yüzyıla bakmamız gerekiyor. Az önce söylediğim 
kavram strateji ve savaşla başladı, savunmayla devam etti. Günümüzde ise “güven-
lik” haline gelmiş vaziyette. Güvenliğin derinleşmesi de devletten bireye kadar iler-
lemiş durumda.

Güvenliğin genişlemesi de farklı konuları, farklı alanları içine almasını sağlamış-
tır. Bu alanlara baktığımızda sadece siyasi yani politik güvenlik değil, onun yanında 
ekonomik güvenlik, çevresel güvenlik, toplumsal güvenlik ve askeri güvenlik şek-
lindedir. Güvenlik en kaba tabiriyle beş farklı alana ayrılmış ve kapsadığı konular ve 
kavramlar buna göre kendini geliştiriyor. Bugün gelinen noktada, devlet güvenliğinin 
yanında, birey güvenliği son derece önemli olmuş ve insanların sahip olduklarından 
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mahrum olma korkusunun korkusuzluğu diye tanımlayacağımız güvenlik ve bu kor-
kuya sahip olmasıdır diye tanımlayabileceğimiz güvenliksizlik asıl bir mesele haline 
gelmiştir. Güvenlik, insanların önemli bir ihtiyaç maddesi, kavramı haline gelmiştir.

İnsanlık tarih boyunca bilinmeyeni öğrenmeye çalışmış sürekli. Sözgelimi,  te-
levizyonun olmadığı çağda geceleri ne yapmış; yıldızlara bakmış ve yıldızların ha-
reketlerini tanımlamaya çalışmış. Buradaki birikimi ile astronomi bilimi doğmuştur. 
Sonrasında mevsimler ve mevsimlerin hareketlerini ya da doğa olaylarını, iklim hare-
ketlerini, meteoroloji olaylarını uzun süre gözlemlemeye başlamış ve bu yönde bilgi 
üretmeye başlamış. Sonrasında biraz daha yirminci yüzyıla gelindiğinde ekonomik 
göstergeler ve finansal göstergeler gibi onları merak etmeye başlamış. Cebindeki pa-
ranın kıymetli olup olmadığını, onla ilgili göstergelere bakmaya başlamış. Tabi şu 
anda çok azlıkla kullanılıyor ama basılı gazetede işte ekonomi sayfasında finansal 
rakamları ve tahminleri okumaya başlamıştır. Veya üçüncü sayfanın üst tarafında gün 
doğuşu, batışı, mevsimler, dini vakitler, meteorolojik tahminler vb gibi uzun yüzyıllar 
boyunca biriktirilen bilginin yansıması ile bize şu anda sıradan gelen verileri akta-
rırlar. Şimdi sorabilirsiniz; “Bunun güvenlikle ne alakası var?” diye. Şöyle, hemen 
bir parantez açmak istiyorum, burada insanlık için bilginin çeşitli tasnifleri var. Ve o 
tasnifler bilim, bilgiyi kolaydan zora doğru nasıl sıralarsın diye sorulduğunda, en zora 
psikoloji ve sosyolojiyi koyuyor. En kolaya matematiği koyuyor. Matematik aslında 
1+1’in 2 ettiği bir şey ve tek bilinmeyenli ve bilinmeyenin de ne olduğunu bildiğimiz 
bir kavram. Fakat Sosyoloji bilinmeyenlerin ve belirleyicilerin belki bir noktaya ka-
dar tespit edilemediği; buna göre de eğitilmiş tahmin etme davranışını sergileyemedi-
ğimiz bir alandır. Kısacası sosyal olayların karmaşıklığı çok yüksektir.

Bu noktada insanlığın gelişimine dönecek olursak; ilk Sanayi devriminde buhar 
gücü ve makineler üretildi. İkinci sanayi devriminde, kimyasallar geliştirildi, elektrik-
li motorlar geliştirildi ve büyük miktarda üretim yapma metotları geliştirildi. Üçüncü 
Sanayi devrimi için ise ‘bilgi devrimi’ ifadesi kullanılıyor. Fakat bu devrimin belir-
leyicisinin ne olduğu hakkında farklı görüşler ortaya atılıyor. Örneğin işte global-
leşmeyle de bağlantılı olarak iletişim ya da ulaşımdaki gelişmelerin önemine vurgu 
yapılıyor. Ya da bilgisayarların veya taşınabilir teknolojilerin geliştirilmesi önemse-
niyor. Benim bununla ilgili açıklamamda ise Bilgi devriminin temelinde sosyal olay-
lar vardır! Daha doğrusu yaşadığımız bilgi devriminin getirdiği ya da getirebileceği 
devrimsel dönüşüm sosyal olayların sayılabilir hale gelmesi ve determinantlarının 
ölçülebilir ve sayılabilir hale gelmesidir. Sözgelimi ’bir şeyi yönetmek için saymak 
gerekir ya da ölçmek gerekir’ dedi, Bakan Bey. Buna kesinlikle katılıyorum. Sosyal 
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olaylar şu anda sayılabilir hale geliyor. İşte cep telefonunu önüme koydum ve burada 
zamanı ölçüyorum. Tabi bu en basit bir ölçüm. Aynı zamanda bu cep telefonu benim 
adımlarımı da ölçüyor. Aynı zamanda, her gün uygulama yazılımını yükler ve ona 
girersem yediklerimi de ölçer ya da işte bulunduğum yer zamandaki meteorolojiyle 
ilgili tahminleri bana verebilir. Bugün cep telefonları bizlere bir yerden başka bir yere 
giderken trafik yoğunluğuna göre tavsiyelerde bulunmaya başlamadı mı? İnanılmaz 
bir şekilde bugün olduğumuz dünyanın, lafın gelişi, on yıl sonra ulaşacağı noktayı 
tahmin edemiyorum. Çünkü bu teknolojik ilerleme ve sosyal olayların sayısallaşması 
sayesinde Sosyolojinin işlemleri de matematiğin işlemlerindeki 1+1 gibi basitleşmiş 
olacak. Çünkü matematikteki bilinmeyenler x ve y nasıl bizler tarafından kontrol 
edilebiliyorsa; Sosyoloji’de de bilinmeyenler ne kadar çok olduğuna bakılmaksızın 
kontrol edilebilir hale gelecek. Çünkü sosyal olayların belirleyicileri sayılabilir ve 
depolanabilir olacak. Bunun bizlere getirisi ise davranışsal bir şekilde sosyal olaylarla 
ilgili tahminler şeklinde olacak. 

Bu noktada anlattıklarımın Jandarma ve Sahil Güvenlik ve daha geniş bir pers-
pektifte kolluk kuvvetleriyle ilgili bağlantısını kurmam gerekirse ileride bireyler gü-
venlik ile ilgili bilgilere doğru zamanda ve yerde bu taşınabilir teknolojiler sayesinde 
erişebilecekler. Taşınabilir teknolojiler bize uydu görüntüsü gibi yirmi yıl öncesine 
nazaran inanılmaz imkanlar sunuyor. Bu teknolojik gelişmelerin sosyal olayları sayı-
sallaştırması ve bunların içeriğindeki büyük veriyi analiz edebilmenin bize sunacak-
larını lütfen gözümüzde şekillendirelim. Güvenlik başlığında bilgi devriminin bize 
sunacaklarının başında; birey olarak gideceğimiz bir yerin güvenliği konusunda yük-
sek düzeyde doğruluk içeren bir şekilde bizi bilgilendirmesi olacaktır. Sözgelimi cep 
telefonumuzdaki harita/navigasyon uygulamasında nasıl trafiğin yoğun olduğu yeri 
görebiliyorsak, bilgi devrimi bize güvenlikle ilgili sıkıntılı olan yeri kırmızı, daha az 
endişe duyacağımız yeri sarı ya da güvenlik sorunu olmayan yeri ya da rotayı yeşil 
gösterecektir. Aslında bu durum bizim yani bireylerin anlık olarak güvenlikle ilgili 
bilgilendirilmesi anlamına geliyor. Bunun tamamıyla kolluk görevlerine inanılmaz 
derecede yansıması olacaktır ve bu durumun getirecekleri sizler tarafından bugünden 
tasarlanmalıdır. Zaman yönetimi açısından sunumumu tam bu noktada kesmem gere-
kiyor. Teşekkürler
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Değişen Güvenlik 
Anlayışında 
Kolluğun Rolü

J.Alb.Doç.Dr. 
Cenker Korhan DEMİR

Öz

Ulusal ve uluslararası anlamda güvenlik ortamı sürekli bir değişim gös-
termektedir. Tehditlerin karmaşıklığı, aktörlerin çeşitliliği, teknoloji ve 
küreselleşme gibi nedenlerle özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde bu 
değişim daha yaygın ve yoğun olarak hissedilmektedir. Günümüz tehdit 
ortamındaki çok boyutluluk, sorunların “hibrit” olarak adlandırılmasına 
neden olmaktadır. Sorunların bu şekilde çok boyutlu hale gelmesi de “hib-
rit” güvenlik örgütlerine ve “hibrit” bir şekilde oluşturulan esnek kuvvet 
yapılarına ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada ihtiyaç 
duyulan bu kuvvet yapıları için “jandarma tipi kolluk kuvvetleri”nin yapı-
sal ve işlevsel özellikleri bakımından ihtiyaca cevap verebilecek güvenlik 
birimleri olduğu öne sürülmektedir. Kıta Avrupa’sında başlayarak bugün 
dünyanın birçok ülkesinde varlığını sürdüren jandarma tipi kolluk kuv-
vetlerinin hem uluslararası barış operasyonları hem de iç güvenlik-
teki artan önemi de bu görüşü destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Hibrit tehdit, jandarma tipi kolluk kuvvetleri, ulusla-
rarası barış operasyonları, güvenlik.
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GİRİŞ
Uluslararası güvenlik ortamı, tehditlerin karmaşıklığı ve sınır aşan özelliği, aktör-

lerin çeşitliliği, küreselleşme ve teknolojinin getirdiği özellikler gibi sebeplerle sürekli 
değişim göstermektedir. Özellikle Soğuk Savaşın sona ermesi ile birlikte bu değişim 
çok daha yaygın ve yoğun hissedilmektedir. Bu nedenle sadece uluslararası ortamda 
değil, devlet düzeyinde de tehditlerin karmaşıklaştığı ve çeşitlendiği görülmektedir. 
Basit suçlardan ayaklanma hareketlerine varan seviyeye kadar farklı yoğunluklardaki 
tehditler farklı kuvvet yapıları ile bu sorunlara karşılık vermeyi gerektirmektedir. 

Jandarma tipi kolluk kuvvetlerinin, değişen bu güvenlik ortamında sahip oldu-
ğu yetenekler itibarıyla uygun bir güvenlik birimi olduğu değerlendirilmektedir. Öte 
yandan, bu birimlerin uluslararası barış operasyonlarının her aşamasını tek başına 
yürütülebileceği iddia edilmemektedir. Uluslararası barış operasyonlarında kuvvet 
yapısının; tehdidin yoğunluğu ve biçimi ile yerel kurumların alabileceği inisiyatif 
düzeyi dikkate alınarak değişen yoğunluklarda askeri kuvvetler, jandarma birimleri 
ve polis unsurlarından oluşturulması gerektiği bu çalışmanın temel iddialarındandır. 
Ayrıca, söz konusu tehdit ortamına karşı silahlı unsurlarla yapılan mücadelenin ya-
nına, sosyal, ekonomik, psikolojik ve politik unsurların eklenmesi gerektiği göz ardı 
edilmemelidir.

Bu çalışma, öncelikle güvenlik ortamında yaşanan değişim ve güvenlik tehditleri-
ne devlet ve uluslararası ortam düzeyinde karşı koyma tartışmaları ile başlayacak de-
vamında ise barışı koruma faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin oynadığı rol üzerinde 
durulacaktır. Sonrasında jandarma tipi kolluk kuvvetlerinin gelişimi ve barışı koruma 
operasyonlarındaki yeri araştırılarak son bölümde ise değişen güvenlik tehditlerine 
karşı oluşturulması muhtemel güvenlik kuvvet yapılarına yönelik öneriler yer ala-
caktır.

1. GÜVENLİK ORTAMINDA YAŞANAN DEĞİŞİM
Günümüz güvenlik tehditlerinden bahsedilirken sıklıkla kullanılan ifadelerden 

biri olan “hibrit” kavramı her ne kadar Türkçe’ye “melez” ya da “iki farklı güç kay-
nağının bir arada bulunması” gibi çevrilse de bunların kelimenin anlamını tam olarak 
karşılamadığı düşünüldüğünden bu çalışmada orijinal yazımı ile kullanılmıştır. Kav-
ram, Antropoloji, Sosyoloji, İşletme gibi disiplinlerin yanında Uluslararası İlişkiler 
ile barış ve çatışma çalışmalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak, durağan 
ve sınırları çok belirgin bir alandan ziyade, farklı birçok disiplin ve çalışma alanının 
ilgi alanına giren konuların farklı analiz düzeylerindeki yansımalarının bu ifade için-
de yer aldığı dikkat çekmektedir. Güvenlik çalışmalarında ise, daha çok dış aktörler 
ve tehditlerle iç aktörler ve tehditlerin sınırlarının karıştığı ve birbiriyle bütünleştiği 



Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde 
İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

41

birçok boyuta sahip güvenlik ortamı kavramsallaştırması üzerine terim inşa edilmek-
tedir.

Bu çalışmada hibrit tehdit kavramına; devletlerarası savaş, iç savaş, sivillere karşı 
devlet şiddeti, terörist şiddet, gruplar arası şiddet gibi konuları kapsayan kolektif si-
yasal şiddet perspektifinden yaklaşılacaktır (Krause, Gilgen ve Muggah, 2011). Hibrit 
tehdit ile, geleneksel ve geleneksel olmayan çatışmalar gibi eskinin çok kullanılan iki-
li sınıflandırmasından ziyade; kolektif siyasal şiddet tiplerinin sosyal, politik, askeri 
ve ekonomik başta olmak üzere farklı boyutlarda iç içe geçmişliğinden bahsedilmek-
tedir. Hibrit tehdidin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Hoffman, 2009: 
34-39): 

- Birden çok devlet ya da devlet dışı aktörden oluşur,
- Geleneksel ve düzenli olmayan çatışma yöntemleri ile terörizm ve kriminal 

yöntem ya da araçlar aynı anda ve değişken olarak çatışma ortamında sinerjik bir 
şekilde kullanılır,

- Hedefe ulaşmak üzere fiziksel, psikolojik ve toplumsal yapılar hedef alınır.
Bu bağlamda hibrit tehdit, aktörler, yöntemler ve amaçlar anlamında çeşitliliği 

ve birbirinin içine girmişliği temsil etmektedir. Tek cümlede toplanabilecek bir ifa-
deyle hibrit tehditler, politik, sosyal, ekonomik ve askeri boyutları olan; geleneksel 
ve geleneksel olmayan (gayrinizami) yöntem ve araçların eş zamanlı kullanıldığı bir 
güvenlik sorunudur.

Hibrit tehditler ortaya çıktığı coğrafyanın sınırlarını kolaylıkla aşmakta ve hızlıca 
uluslararası forma dönüşebilmektedirler. Bu çatışmaların bulaşıcı etkilerinin olması 
etkilerinin kendilerine yakın bölgelerin çok daha uzağında hissedilmesi ile sonuçlan-
maktadır. Bu nedenle uluslararası güvenlik ortamında ve Birleşmiş Milletler barışı 
koruma faaliyetlerinde görevlendirilen güvenlik kuvvetleri operasyon sahasında sık-
lıkla hibrit tehdidin çeşitli unsurlarıyla karşılaşmaktadırlar. Bu faaliyetler kaçınılmaz 
olarak geçmişin yeteneklerinin sorgulanmasını ve geliştirilmesi ile yeni yeteneklerin 
kazanılmasını gerektirmektedirler.

1.1. Güvenlik Tehditlerine Karşı Koymada Devlet Düzeyi
Çatışmaların değişen doğası ve çatışma sırası ile sonrasında icra edilen faaliyetler, 

bu ortamlarda görev yapan birimlerin yapılarında da geleneksel anlayışın dışına çıkıl-
masını gerektirmektedir. Geleneksel kuvvet yapılarında asker ve polislerden oluşan 
bu birimlerin değişmesi ve tehdidin dönüşümüne etkili cevap vermesi beklenmekte-
dir. Sahada beliren bu ihtiyaca yukarıda sunulan örneklerle cevap verilmeye başlan-
dığı dikkat çekmektedir.

Güvenlik tehditlerine karşı devlet düzeyinde yapılan çeşitli mücadele şekilleri ve 
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kuvvet tipleri ile büyüklüklerine yönelik öngörülerin bulunduğu Tablo 1’te tartışıldığı 
üzere, değişen güvenlik tehditlerine jandarma tipi kolluk kuvvetlerinin etkili cevap 
verebilecekleri iddia edilmektedir.

Tablo 1- Güvenlik Tehditlerine Karşı Koymada Devlet Düzeyi (Pion-Berlin, 2016: 78)

Güvenlik 
Tehdidi

Devletin 
Mücadele 
Şekli 

Tehdidin 
Öldürücülük 
Seviyesi

Coğrafya
Güvenlik 
Kuvvetinin 
Halkla Teması

İhtiyaç 
Duyulan 
Kuvvet 
Büyüklüğü

İhtiyaç 
Duyulan 
Kuvvet Tipi

Ayaklanmacı 
Gruplar

Savaş benzeri 
silahlı mücadele Yüksek Çoğunlukla 

kırsal Düşük-Orta Büyük, düzenli 
birimler Askeri

Terörizm, 
uyuşturucu 
kaçakçılığı 
örgütleri

Keşif, önleme, 
silahlı 
mücadele, 
yakalama

Orta-Yüksek Şehir-Kırsal Düşük- Yüksek
Orta 
büyüklükte, 
düzenli birimler

Askeri, özel 
kuvvetler, 
polis destekli 
jandarma

Sınıraşan suç 
örgütleri

Arama, 
bastırma, 
kaçakçılıkla 
mücadele

Orta Çoğunlukla 
kırsal Düşük

Orta 
büyüklükte, 
düzenli birimler

Askeri, 
jandarma tipi 
kuvvetler

Suç çeteleri
Caydırma, 
silahlı 
mücadele, 
yakalama

Orta Şehir Yüksek
Bireysel ve 
küçük düzenli 
birimler

Polis, 
jandarma

Adi suçlular
Devriye, 
caydırma, 
yakalama

Düşük Çoğunlukla 
şehir Yüksek Bireysel 

birimler Polis

Güvenlik tehdidinin yoğunluğu arttıkça bununla mücadele eden birimlerin yapı-
larında ve büyüklüklerinde değişime gidilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Örneğin 
çoğunlukla şehirde karşılaşılan güvenlik sorunlarıyla polis birimlerinin ilgilenmesi 
mümkünken, sorunun kırsala kayması ya da şiddetin yoğunluğunun artması ve çeşit-
lenmesi farklı güvenlik kuvvetlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, 
Tablo-1’de tanımlanan beş tip tehditle mücadelenin üçünde jandarma tipi kuvvetlere 
atıf yapılması dikkat çekicidir. Jandarmalar bu görevleri tek başına ya da asker ve 
polisle beraber oluşturulacak bir yapı içerisinde gerçekleştirebileceklerdir.

Güvenlik tehditlerinin türü ve seviyesine uygun güvenlik kuvvetlerinin tiplerinin 
belirlenmesi çalışmalarında hangi hukuk kurallarının uygulanabileceği de analize dâ-
hil edilmelidir. Şekil-1’de görülebileceği gibi şiddetin tipi ve yoğunluğu çoğu zaman 
farklı hukuk kurallarının uygulanmasını da gerektirmektedir. Örneğin, yerel adi suç 
vakalarında ulusal ceza hukuku kuralları geçerli iken, örgütlü suçlarla ve terörizmle 
mücadelede farklı kanunlar gündeme gelmekte, suçun tipinin sınırları aşması duru-
munda ise uluslararası hukuk alanına girilmektedir. Görev yapıları ve tabi oldukları 
hukuk kuralları sebebiyle güvenlik kuvvetlerinin bunların hepsinde yetenek sahibi 
olmaları beklenmemelidir. Güvenlik birimlerinin yetenekleri ile uygulanan hukukun 
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gri alanlarının güvenlik tehditlerinin artması için uygun ortamlar oluşturabileceğin-
den farklı yetenekte güvenlik birimleri teşkil edilerek tehditlerle mücadele edilmesi 
esası benimsenmektedir.

Şekil 1- Şiddetin Türü ve Seviyesi, Uygulanacak Hukuk ve Örgüt Birimlerinin Büyüklüğü 

 Kaynak: (Last, 2010: 38)

1.2. Güvenlik Tehditlerine Karşı Koymada Uluslararası Ortam Düzeyi 
Uluslararası güvenlik sorunlarına müdahalede güvenlik kuvvetlerinin seçimi aşa-

masında birtakım sorunlarla karşılaşılır. Bu tip operasyonlarda güvenlik açısından en 
önemli sorunlardan birisi yerel güvenlik birimlerinin yetersizliği ya da hiç bulunma-
yışıdır. Yoğun çatışma ortamından çıkan ya da halen bu ortamda bulunan ülkelerde 
güvenliğin sağlanması öncelik taşımasına rağmen yerel birimlerin yetersizliği ulus-
lararası toplumun güvenliği sağlama sorumluluğu durumuna yol açmaktadır. Fakat 
uluslararası güvenlik kuvvetlerinin kullanılması sorunların hemen çözülmesi ile so-
nuçlanmaktan ziyade; konuşlandırılma zamanlaması, uygulamada yaşanan problem-
ler ve kurumsal boşluk gibi başka sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Bunlar güvenlik 
açığı olarak adlandırılmaktadır (Dziedzic, 2012).

Çatışma sonrası bölgelerde oluşan güvenlik açığının kapatılmasına yönelik öneri-
lere bakıldığında ise üç tip modelin tartışıldığı görülmektedir (Tablo 2). Birincisi ko-
lonyal ya da yurt dışı seferi model, ikincisi hibrit askeri model, üçüncüsü ise jandarma 
temelli model olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk ikisi askeri model üzerinde birtakım 
değişiklikler yapılmasını önermesine rağmen üçüncüsü jandarma tipi kolluk kuvvet-

Devleti tehdit eden
düşmana yönelik
maksimum şiddet

Şiddetin
Türü ve 
Seviyesi Örgütün 

Görevleri 
Uygulayacağı 
Hukuk

Örgütün 
Birimlerinin 
Büyüklüğü

Organize suç faaliyetleri 
ve kamu düzenine yönelik 
geniş ölçekli tehditler

Bireysel suçlar ve 
kabahatler

Bireyler ve 
küçük gruplar

Küçük gruplar ve
düzenli birimler

Şiddetin tipi, 
kullanılacak

kuvvetin büyüklüğü ile
tabi olunacak hukuk

kuralları uygun güvenlik 
kuvvetinin seçimine 

etki eder.

Büyük birimler
ve birlikler

Özel Kuvvetler ve Teröristle
Mücadele Birlikleri
(Komando, Özel Harekat)

Jandarma

Asker

Uluslararası

Terörle Mücadele

Örgütlü suçlar

Sivil
Polis

Özel Timler
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lerine dayanan bir yapıyı önermektedir. Yurt dışı seferi modelle askeri kurumların 
Soğuk Savaş zamanındaki ortama uyum sağlamak üzerine teşkilatlanmasına vurgu 
yapılmaktadır. Hibrit askeri modelde ise barış operasyonlarında ortaya çıkan yeni teh-
dit ortamına uygun olarak askeri örgütlerin dönüştürülmesi önerisi getirilmektedir. 
Üçüncü model, jandarma temelli yaklaşımda askeri yapılanmaların dışında bir çözüm 
yolu önermektedir (Neuteboom, 2010: 143). Sadece bu modelde profesyonel kolluk 
kuvvetlerinin kullanıldığı dikkat çekmektedir. 

Tablo 2- Uluslararası Düzeyde Güvenlik Açığının Kapatılmasına Yönelik Model Önerileri 

Modeller Yurt dışı Seferi Model Hibrit Askeri Model Jandarma Temelli Model

Yaklaşım Fonksiyonel Örgütsel Örgütsel

Odak
Askeri profesyonel rollerinin, 
Soğuk Savaş siyasi ve 
uluslararası ortamının yeni 
zorluklarına uyarlanması

Askeri örgütün barış destek 
operasyonlarının meydan 
okumalarına cevap vermesi

Düzenli kuvvetleri kamu düzeni ve 
güvenlik görevlerinden uzaklaştırmak için 
jandarmanın veya özel polis birimlerinin 
(FPU) genişletilmiş kullanımı

Organizasyon Düzenli askeri örgüt Dönüştürülmüş askeri örgüt Jandarma

Operasyon 
Sahası

Askeri operasyonların tüm 
alanları

Barış destek operasyonlarının 
tüm alanları

Barış destek operasyonlarında kamu 
düzeni ve güvenliğin sağlanması

Kuvvet 
Kullanımı Minimum kuvvet kullanımı Minimum kuvvet kullanımı Minimum kuvvet kullanımı

Polis 
Yetenekleri Yok Yok Eğitimli kolluk personeli

Polis Modeli İle 
Benzerlik 

Taktik unsurların 
göstereceği hassasiyet

Ademi merkezileşme, 
yetkilendirme, hiyerarşinin 
azaltılması

Askeri statülü/nitelikli polis örgütü

Sorunlar
Kamu düzeni ve güvenliği 
görevleri için yeterli eğitime 
ve teçhizata sahip olmayan 
personel ve birlikler

Ülkelerin ordularını doktriner 
açıdan hibrit yapılara 
dönüştürmedeki isteksizliği

Ülkelerin jandarma tipi örgütlerinin 
genişlemesine yatırım yapmayı 
istemedikleri sürece oluşacak küresel 
kaynak sorunu

Kaynak: (Neuteboom, 2010: 143)

2. BARIŞI KORUMA FAALİYETLERİNDE KOLLUK KUVVETLERİ
Barışı koruma operasyonlarında karşılaşılan güvenlik sorunları, hâlihazırda bazı 

ülkelerde mevcut olan jandarma tipi kolluk kuvveti yapılarının, belirsizlik içeren ve 
hassas müdahale gerektiren güvenlik sorunlarında kullanılmasının etkinliği artırabi-
leceği yönünde görüşler ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir başka deyişle, jandar-
ma tipi kolluk kuvvetleri olarak adlandırılan bu örgütlerin yukarıda sunulan güvenlik 
sorunlarına kendilerine has bazı özellikleri sebebiyle daha etkin cevap verebilecekleri 
iddia edilmektedir. Jandarma tipi kolluk kuvvetlerini barışı koruma görevlerinde öne 
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çıkaran özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Demir, 2018: 754-755):
- Değişen yoğunlukta tehdide cevap verebilecek esneklikte örgütsel yapıları 
vardır.
- Adli ve idari yapılarla hiyerarşi ve iş birliği içinde çalışabilirler. Jandarma tipi 
kolluk kuvvetleri, kendi ülkelerinde mülki yapının bir parçası olarak çalıştıkların-
dan yerel idari yapıya daha kolay uyum sağlayabilirler.
- Düzensiz çatışma konusunda tecrübelidirler. Jandarma tipi kolluk kuvvetleri, 
kendi ülkelerinde genelde ayaklanmalara karşı koyma ve terörizmle mücadele 
gibi operasyonlarda aktif olarak görev almışlardır.
- Çatışma sonrası yaşanan tehdit ortamına benzer görevleri çoğunlukla kendi 
ülkelerindeki benzer sorunlarda icra tecrübeleri vardır. Jandarma tipi kolluk kuv-
vetlerinin düzensiz çatışma konusundaki tecrübeleri çatışma sonrası ortamın ka-
rakteristikleri ile uyum gösterir.
- Düzensiz çatışmalar ile çatışma sonrası ülkelerin sorun alanları genelde kırsal 
alanda meydana gelir ki bu bölgeler çoğunlukla jandarmaların görev alanlarını 
oluşturur.
- Polis ve askerin özelliklerini muhafaza ettiklerinden her iki görev yapısına 
kolaylıkla uyum sağlayabilirler.
- Askeri birlik yapısı ve polisin bireysel yetenekleri ile silah ve teçhizatını kul-
lanabilme yeteneğine sahiptirler. Jandarma tipi kuvvetler, ağır silahlar hariç tu-
tulmak üzere askeri birliklerin sahip olduğu silah ve teçhizata, asker ve polislerin 
aldıkları temel eğitim yeteneklerine sahiptirler.
- Jandarma tipi kuvvetler halk içerisinde görev yaptıklarından, çatışma sonrası 
ortamlarda yaşayan insan topluluğu ile daha rahat iletişim kurabileceklerdir.
Jandarma tipi kolluk kuvvetlerinin bu yetenekleri uluslararası ortamda da kabul 

edilmeye ve barışı koruma faaliyetlerinde daha fazla görev verilmeye başlanmıştır. 
Örneğin, ilk kez 1992’de İspanyol Guardia Civil Haiti’ye gönderilmiş, bunu Arjantin 
jandarması 1995’de El Salvador ile takip etmiştir (Hansen, 2002: 71). Bu alanda artan 
ihtiyaca Birleşmiş Milletler, barışı koruma operasyonlarında 1999’dan itibaren Özel 
Kolluk Birimleri (Formed Police Unit/FPU) oluşturarak cevap vermiştir. Bunların 
içerisinde üye ülkelerin jandarma birliklerinden çoğunlukla destek alınmıştır. FPU bi-
rimleri daha yüksek güvenlik tedbirlerinin gerekli olduğu koşullarda BM personelinin 
güvenliğini sağlarken polis operasyonlarına da destek olma görevleri üstlenmiştir. Bu 
anlamda ilk görev Kosova’da ve Doğu Timor’da icra edilmiştir. Bu birimlerin sayısı 
artmaya devam etmiş, 2000’de dokuz birimken 2016’da 71 birime ve 10.000’in üze-
rinde kolluk görevlisine ulaşmıştır (Formed Police Units, 2019).
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Bu birimler uluslararası misyonlar içerisinde asker ya da polis kuvvetlerinin bir 
parçası olarak bulunmuşlardır. İlk kez Bosna-Hersek’te 1998’de SFOR (Stabilisation 
Force in Bosnia and Herzegovina), sonrasında Kosova’da 1999’da KFOR (Kosovo 
Force) yapısı altında çok uluslu özel birimler (Multinational Specialized Unit/MSU) 
oluşturularak bu operasyonlara jandarma tipi kolluk kuvvetleri doğrudan katkıda bu-
lunmuşlardır. Öncekilerden farklı olarak bu birimlerde jandarma tipi kolluk kuvvet-
leri çoğunlukla kullanılmış ve görevleri tanımlanmıştır (Hansen, 2002). Bu görevler 
içerisinde geniş katılımlı toplumsal olaylara müdahale, suç ve suçlulukla mücadele, 
arama/tarama operasyonlarının yapılması, sınır kontrolü, keşif operasyonları, silahla-
rın toplanması, organize suçlarla mücadele gibi faaliyetler bulunmaktadır (Kuehner, 
2008: 84-85).

Avrupa Birliği şemsiyesi altında da jandarma tipi kolluk kuvvetlerinin barışı ko-
ruma faaliyetlerine katıldığı dikkat çekmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği Bosna-Her-
sek’te operasyonel sorumluluğu aldıktan sonra MSU’nun yerine çoğunlukla jandarma 
birliklerinden oluşan IPU (Integrated Police Unit) oluşturulmuş, sonrasında kurulan 
AJK, ilk misyonunu Bosna’da 22 Kasım 2007-28 Ekim 2010 arasında icra etmiştir. 
Bunun yanında, AJK tarafından Haiti, Mali, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Libya, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelerde görevler üstlenilmiştir (Avrupa Jandarma 
Kuvveti [web], 2019a).

3. JANDARMA TİPİ KOLLUK KUVVETLERİ
Jandarmalar Fransız Devrimi sürecinde 1791 yılında “Gendarmerie Nationale”nin 

kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra özellikle Avrupa’da olmak üzere birçok ül-
kede benzer örgütler oluşturulmuştur. Örneğin İtalya ve Hollanda’da 1814, Türkiye’de 
1839, İspanya’da 1844, Romanya’da 1850, Portekiz’de 1911 ve Polonya’da 1990 yıl-
larında bu tür yapılanmaların başladığı bilinmektedir. Avrupa dışında özellikle Güney 
Amerika ülkelerinde de çok sayıda jandarma tipi kolluk kuvvetinin varlığı dikkat çek-
mektedir. Halen bu kuvvetlerin gelişimi devam etmektedir (Demir, 2017: 114).

Jandarma tipi kolluk kuvvetlerinin kuruluşu kıta Avrupası devletleri ile başlamış-
tır. İlk aldıkları görevler arasında, başta kırsal bölgeler olmak üzere iç kesimlerde 
kanunları uygulamak ve düzeni sağlamak, ayrıca iç çatışmaları önlemek gibi görevler 
bulunmaktadır. Merkezi yönetim anlayışının “idare edilemeyen” kırsala genişletilme-
si ve birleştirilmesi gibi yönetsel ihtiyaçlar bu tür örgütlenmelerin büyümesini teşvik 
etmiştir. Jandarmalar, Avrupa ülkelerinin ulus oluşturma sürecinin bir parçası olan 
iç çatışma ve kargaşayla mücadele etmede önemli görevler üstlenmişlerdir (Bayley, 
1985; Emsley, 1993: 69-93). Zamanla tehditlerin değişim göstermesi ve çeşitlenmesi 
jandarmaların sadece iç güvenlik sorunlarıyla değil devletlerarası çatışmalarda ya da 
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uluslararası terörizmle mücadelede düzenli olarak görevlendirilmelerine neden ol-
muştur (Lutterbeck, 2004: 47).

 Güvenlik sektöründe yaşanan değişim ve jandarma tipi kolluk kuvvetlerinin 
yetenekleri bu birimlerin sayılarının artmasına neden olmuştur. Avrupa ülkelerinin 
birçoğunda jandarma personel sayılarının artış eğiliminde olması bunun önemli gös-
tergelerindendir. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında Avrupa ülkeleri silahlı kuvvetle-
rinde azaltmaya giderken jandarma tipi birimlerinde artışa yönelmişlerdir (Tablo 3)
Tablo 3- Avrupa Ülkelerinde Jandarma Tipi Kolluk Kuvvetleri2

Ülke Güvenlik Birimi 1989 1991 2001 2011 2019

Fransa
Silahlı Kuvvetler 466.300 453.100 273.740 238.591 203.900

Milli Jandarma Genel Direktörlüğü 87.200 89.300 100.700 103.376 103.400

Hollanda
Silahlı Kuvvetler 99.900 97.500 45.230 37.368 35.400

Kraliyet Mareşose Komutanlığı 3.700 3.900 5.200 5.911 5.900

İtalya
Silahlı Kuvvetler 390.000 361.400 230.350 184.609 171.050

Karabinieri Genel Komutanlığı 105.000 111.400 109.700 107.967 107.650

İspanya
Silahlı Kuvvetler 285.000 182.000 143.450 142.212 120.350

Guardia Civil Direktörlüğü 64.000 63.000 70.500 80.210 75.800

Lüksemburg
Silahlı Kuvvetler 800 800 900 900 900

Jandarma 500 560 612 612 600

Polonya
Silahlı Kuvvetler 412.000 305.000 206.045 100.000 117.800

Jandarma 18.000 7.500 7.300 59.100

Portekiz
Silahlı Kuvvetler 75.300 61.800 43.600 43.340 27.200

Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı 19.000 16.700 25.600 26.100 24.700

Romanya
Silahlı Kuvvetler 171.000 200.800 103.000 71.745 69.300

Jandarma Genel Müfettişliği 34.800 53.000 57.000 57.000

Türkiye

Silahlı Kuvvetler 650.900 579.200 515.100 510.600 355.200

Jandarma Genel Komutanlığı 75.000 70.000 100.000 100.000 152.100

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.100 1.100 2.200 3.250 4.700

Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi, Türkiye dâhil dokuz Avrupa ülkesinde 
1989’dan bu yana silahlı kuvvetler ile jandarma tipi güvenlik kuvvetlerinin personel 
durumu karşılaştırıldığında dengenin jandarma lehine değiştiği dikkat çekmektedir

Jandarma tipi örgütlere gösterilen ilginin artışı, 1994 yılında “Uluslararası Jandar-
malar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği”nin kuruluşuyla uluslararası alanda 

2 Tablo, 1989, 1991, 2001, 2011, 2019 yılı Military Balance verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.
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genişlemiştir. Genelde FIEP3  olarak anılan birlik, karşılıklı ilişkileri genişletmeyi 
ve güçlendirmeyi; polisle iş birliği şekilleri üzerine yenilikçi ve aktif bir düşünceyi 
teşvik etmeyi ve yurt dışındaki örgütlenme ve yapı modellerine değer katmayı amaç-
lamaktadır (FIEP [web], 2019). FIEP, bu alandaki operasyonları planlayan ve yürüten 
bir organizasyon olmasa da, ilgili ülkelerle bilgi alışverişini kolaylaştırmak için bir 
ortam sağlamaktadır.

Avrupa üzerindeki jandarma tipi kolluk kuvvetlerini kapsayan diğer çokuluslu ör-
güt, 2004 yılında kurulan Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK)’dir. AJK’nin kurulması, 
Javier Solana’nın açıklaması ve “Brahimi Raporu”nun barışı koruma konusundaki 
değerlendirmeleriyle başlatılmıştır. Sonrasında “Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası” ile vurgulanan uluslararası polis işlevine duyulan ilginin artması ile ön 
plana çıkmıştır. AJK’nin amacı uluslararası kriz yönetimi kapasitelerini güçlendirmek 
ve “Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası”nın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır 
(Avrupa Jandarma Kuvveti [web], 2019b).

AJK polislik faaliyetlerinin icrasından yerel polis ve güvenlik kuvvetlerinin des-
teklenmesine kadar kriz yönetimi kapsamındaki polislik görevlerinin çoğunu yapmak 
üzere tasarlanmıştır (Treaty of Velsen [web], 2007). AJK ayrıca Avrupa Birliği dı-
şındaki kriz ve çatışma alanlarında halkın korunması, insan haklarının iyileştirilmesi 
ve hukukun üstünlüğünün yeniden inşası ve bu bölgelerin istikrara kavuşturulması 
faaliyetlerine katılmaktadır.

NATO’nun ise son dönemde istikrar harekâtı adı altında bu konuya ilgi gösterdiği 
dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından “Polis İstikrar Birimleri” (Stability 
Police Unit/SPU) olarak adlandırılan birlikler, NATO tarafından “Çok Uluslu Özel 
Birimler” (Multinational Specialized Unit/MSU) adıyla kullanılmaktadır. NATO ta-
rafından istikrar harekâtı olarak adlandırılan görevlere yönelik 2014’te Vicenza/İtal-
ya’da “İstikrar Harekâtı Mükemmeliyet Merkezi” kurulmuş, 2018’de ise “İstikrar 
Harekâtı Kolluk Konsepti” yayımlanmıştır. Jandarma tipi kuvvetlerin istikrar harekâtı 
kapsamında çok önemli roller oynadığı konseptte ifade edilmiş (Stingo, Dziedzic ve 
Barbu, 2018), Mükemmeliyet Merkezi’nde ise günümüz güvenlik ortamında yürütü-
lebilecek istikrar faaliyetlerine yönelik çalışma ve araştırmalara devam edilmektedir. 
Bu girişimlerle NATO, barışı koruma faaliyetlerindeki “gri alanlarda” operasyonların 
yürütülmesiyle ilgili bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamaya gayret 
etmektedir (Demir, 2018: 758).

3  Kurucu ülkelerin Fransızca karşılıklarının baş harfleri ile anılmaktadır: France, Italie, Espagne, Portugal.
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4. DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞINDA KUVVET YAPISINA   
 YÖNELİK ÖNERİLER 

Şekil 2’de sıcak çatışma tehdidinin azalma durumuna göre uluslararası barış ope-
rasyonlarında görev alacak birliklerin yapısının nasıl olabileceğine yönelik önerilerde 
bulunulmuştur.

        Şekil 2- Uluslararası Barış Operasyonlarında Kuvvet Yapısı (Demir, 2018: 759)

Yukarıdaki Şekil (Şekil 2)’den de takip edilebileceği gibi çatışma ve sonrası ortam-
larda asker, jandarma ve polis birimleri beraber kullanılmalıdır. Oluşturulan güvenlik 
kuvvetleri kuvvet yapısı içerisinde bu birimlerin hangi ağırlıkla yer alacağı tehdidin 
tipi ve yoğunluğuna göre değişim göstermelidir. Esnek oluşturulan bu kuvvet yapısı 
içerisinde zamana göre tekrar değişime gidilebilmelidir. Bu kapsamda; çatışmaların 
halen devam ettiği ortamlarda oluşturulan kuvvet yapılarında askeri kuvvetlerin ağır-
lıkta olması kaçınılmazdır. Fakat çatışmalar bastırıldığında ve günlük hayatın kısmen 
normalleşmeye başladığı dönemlerde askeri kuvvetlerin kullanılması uygun karşılan-
mamaktadır. Çatışma ortamının sona erdirildiği, fakat yaygın ve organize şiddet eylem-
lerinin devam ettiği durumlarda teşkilat ve teçhizat açısından bu tip tehditlerle mücadele 
edebilecek yetenekte birliklerin görevlendirilmesi uygun olacaktır. Hâlihazırda çeşitli 
ülkelerde teşkilatlanmış olan jandarma tipi kolluk kuvvetleri “hibrit yapısı ve karak-
teri” ile bu tip görevleri icra etme yeteneğine sahiptir. Jandarma tipi kolluk kuvvetleri 
harekâtın her safhasında görev alabilecekleri gibi aynı zamanda asker ile polis arasında 
koordinasyonu sağlayan bir ara yüz gibi hareket edebilirler (Demir, 2018: 759).

Kalıcı ve uzun süreli barış ortamı ile sıcak ve yoğun çatışmalar ekseninin her aşa-
masında jandarma tipi kuvvetler etkin olarak kullanılabilmektedir. Fakat bu durum, 
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jandarmaların bu operasyonlarda belirecek bütün tehditlere tek başına cevap verebile-
cek yetenekte olduğu anlamına gelmemelidir. Uluslararası barış operasyonlarında icra 
edilecek görev tipleri ve tehdidin yapısına göre zaman içerisinde kuvvet yapısı tekrar 
değerlendirilerek saha koşullarını yansıtabilecek şekilde oluşturulmalıdır. Bu şekilde 
teşkilatlandırılacak güvenlik kuvvetleriyle sahanın değişen ihtiyaçlarına esnek ve etkin 
bir cevap verilebileceği değerlendirilmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada temel olarak, devlet ve uluslararası ortam düzeylerinde hibrit tehdit-

lerin artması ile birlikte alanda görev almak üzere oluşturulan güvenlik kuvvetlerinin 
yapısının değiştirilmesinin gerekliliği öne sürülmüştür. Uluslararası barış operasyonla-
rında yaşanan sistemsel sorunlar ve alanda yaşanan belirsizlikler yeni bakış açıları ve 
güvenlik yapılarına duyulan ihtiyacı pekiştirmektedir. Barışı koruma faaliyetleri, ço-
ğunlukla çatışma ile çatışmasızlık ve sivil ile asker arasındaki gri alanlarda yürütülmeye 
başlanmıştır. Bunların büyük bir kısmı düzensiz ve uzun süren çatışmaları kapsamakta-
dır. Barışı koruma faaliyetleri sadece çatışmaları bastırmaktan ibaret değil, uzun süreli 
ve savaşa varmayan ölçüde çatışmaları kapsamaktadır.

Jandarma tipi kolluk kuvvetlerinin, tehdit ortamının “gayri nizami harp” özellikleri-
ni taşıdığı bu ortamlarda, taşıdığı yetenekler itibarıyla uygun kuvvet yapısına sahip ol-
duğu görülmektedir. Bu güvenlik teşkilatları sadece kendi yetenekleri nedeniyle değil; 
idari, adli, polis ve asker gibi birçok farklı kurum arasında koordinasyon sorunlarının 
çözülmesinde oynayacakları rol itibarıyla da iç güvenlik ve barışı koruma faaliyetleri-
nin yürütülmesine olumlu yönde etki edebileceklerdir. Bu birimler elbette tek başlarına 
bu tehdit ortamında beliren sorunların tamamında faaliyet gösteremezler. İç güvenlik 
ve uluslararası barış operasyonlarında kuvvet yapısı; tehdidin yoğunluğu ve biçimi ile 
yerel kurumların alabileceği inisiyatif düzeyi dikkate alınarak değişen yoğunluklarda 
askeri kuvvetler, jandarma birimleri ve polis unsurlarından oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak günümüzde tehdit yapısı sürekli olarak değişmekte, gerek devlet düze-
yinde gerekse uluslararası ortamda esnek cevaplar verilmesini zaruri hale getirmektedir. 
Güvenlik tehditlerdeki çok boyutluluk, sorunların “hibrit” olarak adlandırılmasına ne-
den olmakta, sorunların bu şekle dönüşmesi ise “hibrit” güvenlik yapılarına ve örgütle-
rine ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, teknolojinin imkân ve meydan 
okumalarının farkında olarak güvenlik ekseninin her düzeyinde mücadele edebilecek 
esneklikte yapıların oluşturulması gelecek güvenlik kaygılarının giderilmesinde bir zo-
runluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
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Öz

Radikalleşme, bireyleri kendi gruplarından olmayan ve toplumun çoğun-
luğu açısından sembolik değerleri olan hedeflere yönelik şiddet eylemle-
rine yöneltme sürecidir. Radikalleşme süreçlerinin anlaşılması, müdahale 
evrelerinin tespiti ve müdahalenin şeklinin belirlenmesi açısından önemli-
dir. Bu çalışmada öncelikle terörle mücadeledeki ana stratejiler ele alına-
caktır. Ardından radikalleşme ve radikalleşmeyle mücadele incelenecektir. 
Üçüncü olarak radikalleşme ile mücadelede alternatif olarak kullanıla-
bilecek risk analizi yöntemine değinilecek olup son olarak toplum olarak 
radikalleşmeyle topyekûn mücadelede kolluk kuvvetlerinin rolü ele alına-
caktır. Bu çerçevede mevcut çalışma, radikalleşmeyle mücadelede başarı-
nın çeşitli alanlarda uzmanlaşmış farklı meslek gruplarının ve bu alanda 
mütehassıs kolluk kuvvetleri personelinin bir arada çalışarak çok aktörlü 
mücadele stratejileri oluşturmasına ve uyumlu bir işbirliği geliştirmesine 
bağlı olduğunu savunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Radikalleşme, müdahale, risk analizi.
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Radikalleşme, bireyleri kendi gruplarından olmayan ve toplumun çoğunluğu açı-
sından sembolik değerleri olan hedeflere yönelik şiddet eylemlerine yöneltme süre-
cidir (Beriş, 2018). Bahse konu radikalleşme süreçlerinin anlaşılması ise müdahale 
evrelerinin tespiti ve müdahalenin şeklinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu 
çalışmada öncelikle terörle mücadeledeki ana stratejiler ele alınacak olup ardından 
radikalleşme ve radikalleşmeyle mücadele incelenecektir. Sonrasında radikalleşme 
ile mücadelede alternatif olarak kullanılabilecek risk analizi yöntemine değinilecek 
olup son olarak da toplum olarak radikalleşmeyle topyekûn mücadelede kolluk kuv-
vetlerinin rolü ele alınacaktır. 

Terörizmle mücadelenin çeşitli yöntemleri mevcuttur. Bahse konu yöntemler, 
kısaca Etkisiz Hale Getirme, Caydırıcılık, Durumsal Önleme, Radikalleşme ile Mü-
cadele ve Terörizmden Vazgeçirme olarak sınıflandırılabilir (Bjørgo, 2013). Etkisiz 
hale getirme, teröristlerin eylemde bulunma kapasitelerini ortadan kaldırma ve plan-
lanan eylemleri engelleme olarak tanımlanabilecekken; caydırıcılık ise misilleme 
veya ceza tehdidiyle caydırıcı önlemleri kapsamaktadır. Durumsal önleme ise terör 
eylemlerinin maliyetlerini ve risklerini artırarak veya terörist saldırıları gerçekleştir-
me konusundaki kolaylaştırıcı etkenleri azaltarak terörle mücadeleyi içermektedir. 
Diğerlerine göre daha uzun vadeli stratejiler olarak tanımlanabilecek radikalleşme 
ile mücadele, teröre giden şiddet içeren radikalleşmenin altında yatan nedenleri ve 
motivasyonları azaltmayı hedeflerken, terörizmden vazgeçirme ise bireylerin ve 
grupların şiddete varan aşırılıkçı davranış ve düşüncelerden arındırılmasını ifade et-
mektedir (Bjørgo, 2013). Söz konusu yöntem ve stratejilerden etkisiz hale getirme, 
caydırıcılık ve durumsal önleme kısa vadeli önleyici stratejiler olarak sınıflandırı-
labilirken; uzun vadeli önleyici stratejileri ise radikalleşme ile mücadele ve terö-
rizmden vazgeçirme oluşturmaktadır. Tabiatıyla, kısa ve uzun vadeli stratejiler ve 
mücadele yöntemleri birbirini dışlayıcı ya da engelleyici olarak düşünülmemelidir. 
Bilakis farklı yöntemler birbirleriyle koordineli bir şekilde aynı zamanda uygulana-
rak birbirlerini destekleyici şekilde kurgulanmalıdır (Bjørgo: 12). 

Terörizmle mücadelenin ana yöntemlerinden birisi olan radikalleşmeyle mücade-
lenin incelenmesinden önce radikalleşmenin ne olduğu üzerinde durulmalıdır. Radi-
kalleşme bireylerin kendi guruplarından olmayan ve toplumun çoğunluğu açışından 
sembolik değerleri olan hedeflere yönelik şiddet eylemlerine yöneltme süreci olarak 
tanımlanabilir (Beriş, 2018). Terör eylemlerinin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanan 
radikalleşme süreci, algısal ve motivasyonel ögelerin kurgulanması ve inşasıdır (Be-
riş, 2018). Modern literatür, radikalleşme sürecinin iki şekilde ele alınması gerektiği 
üzerinde durmaktadır: fikir anlamında radikalleşme ve eylem anlamında radikalleş-
me; veya bir başka ifadeyle fikir piramidi ve eylem piramidi. İki piramitli modele 
göre, şiddet içermeyen radikal fikirler ile radikal şiddet eylemleri birbirinden ayrı 
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düşünülmeli ve ele alınmalıdır. Bu nedenle her iki radikalleşme sürecinin aynı süreç 
olarak algılanması ve her ikisine aynı tepkilerin verilmesi yeni tehditlerin ortaya 
çıkmasına sebep olabilir (McCauley ve Moskalenko, içinde “Radikalleşmenin Ön-
lenmesi ve Terörizm Olgusu”, 2019: 17-19). 

Radikalleşmenin hem kuramsal hem operasyonel manada açık bir şekilde tanım-
lanması ve radikalleşme sürecinin evrelerinin anlaşılması, radikalleşmeyle müca-
dele çerçevesinde müdahalenin zamanının ve şeklinin tespiti açısından önemlidir 
(Radikalleşmenin Önlenmesi ve Terörizm Olgusu, 2019: 36). Radikalleşme, bireyin 
terör örgütünün sahip olduğu ideolojik ve doktrinsel kodlarla tanışmasıyla başla-
maktadır. Örgüt, meta anlatı, sembolik temaları ve şiddete varan aşırılıkçı düşün-
celeri bireye transfer etmeye ve benimsetmeye çalışmaktadır (Kıyıcı, 2019 :16-17). 
Önceki dönemlerde bahse konu ilk evre dahi, örgüt ve bireyin fiziksel olarak belirli 
bir mekânda buluşmasını gerektirse de günümüzde teknolojinin imkânları netice-
sinde bu aşamada henüz birey ve örgüt arasında fiziksel temas zorunlu şart olarak 
düşünülmemelidir. Hatta tarafların birbirlerinden haberdar olmaları dahi şart koşul 
değildir. Çünkü, günümüzde terör örgütleri radikalleşme sürecinin özellikle ilk evre-
lerini çeşitli sanal ortamlarda gerçekleştirebilmektedir (Kıyıcı, 2019 :17). Bu sürecin 
ileri evresi ise şiddete varan aşırılıkçı düşüncelerle tanışan bireyin, terör örgütünün 
kontrolündeki sistemli ve programlı bir doktrinasyon sürecinden geçerek örgüt sem-
patizanı, örgüt üyesi, örgüt aktivisti ve örgüt militanı yapılması aşamalarıdır. Terör 
örgütleri radikalleşme sürecindeki doktrinasyonun daha yerleşik bir şekilde birey-
lerde inşası amacıyla erken yaşları hedeflemektedir (Beriş, 2018; Kıyıcı, 2019 :17-
18). Bu açıdan düşünüldüğünde radikalleşme ile mücadelede, çocuklara ve gençlere 
odaklanılması ve radikalleşme sürecinin erken evrelerinde müdahale edilebilmesi 
terörizmle mücadele açısından hayatidir (Kıyıcı, 2019 :7).  

Başlamış olan bir radikalleşme sürecinin durdurulması veya genel manada radi-
kalleşmenin önlenmesi, odak grupların özelliklerine göre şekillendirilmiş ve kap-
samlı stratejilerin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle konu hakkında ortaya konulan 
raporlarda radikalleşmeyle mücadelede başarının, melez ve çok taraflı stratejilerle 
sağlanabileceği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, radikalleşmeyle mücadelede terör 
gruplarının kullandığı geleneksel araç ve metotlar göz önünde bulundurulurken, 
bunun yanı sıra sanal araçlara da odaklanılmalıdır. Bunun dışında radikalleşmenin 
önlenmesinde doğru stratejinin belirlenebilmesi amacıyla sahadan gelen geribildi-
rimlere dayalı ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmalıdır. Son olarak radikal-
leşmenin önlenmesinde, terörist grupların topluma verdiği zarar ve tehdit konusunda 
toplumun farklı kesimlerinin farkındalığının boyutu önemlidir. Bu nedenle bahse 
konu farkındalık yaygınlaştırılarak ve pekiştirilerek farklı toplumsal grupların, çeşit-
li meslek gruplarının daha doğru ifade ile toplumun her kesiminin sürece dâhil edil-
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diği çok taraflı ve çok aktörlü radikalleşmenin önlenmesi stratejileri geliştirilmelidir 
(Radikalleşmenin Önlenmesi ve Terörizm Olgusu, 2019: 33-51). 

Radikalleşmeyle mücadelede öncelikli hedef radikalleşmenin başlangıcı aşama-
sında bunun nihayete erdirilebilmesi ve önlenmesi olması gerekmektedir. Herhangi 
bir bireyin şiddete varan aşırılıkçı fikirlerle tanıştığının ve bunlara sempati duymaya 
başladığının anlaşılabilmesi ise kolay değildir. Bu açıdan bakıldığında radikalleşme-
nin önlenmesinde öne çıkan yaklaşımlar, Risk Analizi Metoduna odaklanmaktadır. 
Risk Analizi önceden tespit edilmiş risk göstergeleri çerçevesinde radikalleşen ve 
terörist gruplara katılacak veya katılmayacak bireylerin tahminini öngören yakla-
şımdır ve bu anlamda radikalleşmenin temel göstergesi ise bireyde görülen davranış 
değişikliği olarak öne çıkmaktadır. Risk analizi yöntemi, bilgilerin toplanmasını, 
işlenmesini ve analizini sistematik bir hale getirmektedir. Bununla birlikte risk ana-
lizinde, istatistiksel yaklaşımlardan ziyade kanıt temelli bir strateji oluşturulmalıdır 
ve kültürel kodlar terörize edilmemelidir. Risk analizi yöntemleri, geleceğe yönelik 
umut vaat ederken; aynı zamanda yeterli ampirik bulguların olmayışı risk analiz sis-
temlerinin tasarlanmasını zorlaştıran önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Ra-
dikalleşmenin Önlenmesi ve Terörizm Olgusu, 2019: 15-18; 37-40). 

Radikalleşmenin önemli bir göstergesi olan davranış değişikliğinin özellikle 
gençler nezdinde kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilebilmesi mümkün değildir. 
Gençlerdeki davranış değişiklikleri, onların günlük yaşamlarında onlarla vakit ge-
çiren öğretmenleri, ebeveynleri, spor veya gençlik kulüplerindeki antrenörleri veya 
hocaları gibi kişiler tarafından gözlemlenebilir. Ancak problem şudur: radikalleş-
me süreçleri ve terör örgütlerinin sembolleri, anlatıları ve söylemleri hakkında bilgi 
sahibi olanlar kolluk kuvvetleriyken, bu grup terör örgütlerinin hedefinde yer alan 
gençleri gözlemleme imkânına sahip değildir. Diğer taraftan gençlerle vakit geçiren 
onları daha uzun sürelerde daha yakından gözlemleyebilen meslek gruplarının ise ra-
dikalleşme ve terör konusunda ciddi bir farkındalığı yoktur. O halde radikalleşmeyle 
mücadelede başarının anahtarı olan çok yönlü, çok taraflı ve çok aktörlü stratejiler 
gereği bahse konu meslek grupları bir araya getirilmelidir (Kıyıcı, 2019 :7). 

Kolluk kuvvetleri radikalleşme konusunda ve terör örgütlerinin daha önceden 
belirlenmiş simge, sembol, anlatı ve söylemleri hakkında diğer gruplara eğitimler 
vermek ve bu kişilerle interaktif bir ilişki kurarak işbirliği geliştirmek durumundadır. 
Bu işbirliği, terör örgütleri bireyleri radikalleştirmeye başlamadan daha önce ilgili 
kurumların müdahale edebilmesini sağlamalı ve radikalleşme süreçlerine karşı top-
lumsal direnç noktalarının kurulmasını amaçlamalıdır (Kıyıcı, 2019 :5). İnşa edil-
mesi amaçlanan direnç noktalarının uzun vadede terör örgütlerinin anlatı, sembolik 
süreç ve aşırı fikir/ideolojilerine karşı başarılı şekilde cevap verebilmesinde aile-
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lerin, akranların, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, sosyal hizmet görevlilerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Ayrıca 
işbirliğinin interaktif bir şekilde geliştirilmesi de gerekmektedir. Bunların dışında 
teröristle mücadeleden farklı bir rasyonalite üzerine kurulması gereken radikalleş-
meyle mücadelede uzman, bu konuda eğitim almış ve ihtisaslaşmış radikalleşmeyi 
önleme birimlerinin tesisinin de bir alternatif olarak düşünülmesinde fayda mütalaa 
edilmektedir. Çünkü radikalleşmenin önlenmesinde ele alınan gruplar henüz suça 
karışmamış kişilerdir ve belki büyük bir çoğunluğu da şiddete varan aşırılıkçı fikir-
leri bir süre sonra kendi iradeleriyle terk edebileceklerdir. Bu nedenle bu süreç, terör 
suçlularıyla yürütülen mücadeleden farklı ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmeli 
ve bu süreçlerde konu hakkında uzman kişiler görevlendirilmelidir.      

Sonuç olarak bu bildiride radikalleşme, bireyleri kendi gruplarından olmayan ve 
toplumun çoğunluğu açısından sembolik değerleri olan hedeflere yönelik şiddet ey-
lemlerine yöneltme süreci olarak tanımlanmıştır. Terörizmle mücadelenin en önemli 
bileşenlerinden birisini radikalleşmeyle mücadele oluşturmaktadır. Çünkü radikal-
leşmeyle mücadele, şiddete varan aşırıcılığın altında yatan nedenleri ve motivas-
yonları azaltmayı hedefleyen uzun vadeli bir stratejidir. Bu nedenle radikalleşme ile 
mücadelede odak grupların özelliklerine göre şekillendirilmiş kapsamlı stratejilerin 
geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede radikalleşmeyle mücadelede başa-
rı, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış farklı meslek gruplarının ve bu alanda mütehassıs 
kolluk kuvvetleri personelinin bir arada çalışarak çok yönlü ve çok aktörlü mücadele 
stratejileri oluşturması ve uyumlu bir işbirliği geliştirmesiyle yakından ilgilidir. 
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Yeni Toplumsal 
Hareketler Karşısında 
Çağdaş Kolluk Taktik ve 
Stratejileri

Dr.
Seda ÖZ YILDIZ

Öz

Bu çalışmanın konusunu üç boyutlu güvenlik paradigması kavramı çer-
çevesinde günümüzde gelişen yeni toplumsal hareketler ile kolluk birim-
lerinin bahse geçen toplumsal hareketlere yönelik yeni başa çıkma yön-
temlerinin tartışılması oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle üç boyutlu 
güvenlik paradigması kavramı tartışılacaktır ki söz konusu kavram aynı 
zamanda çalışmanın özgün yönlerinden birini oluşturmaktadır. Çalışmada 
toplumsal hareketlerde önleyici kolluk yaklaşımı kapsamında stratejiler üç 
temel grupta ele alınacaktır: toplumsal eylemlerin temel nedeni ve moti-
vasyonlarının anlaşılması adına vatandaşlar ve diğer paydaşlarla ortak-
laşa harekete dayalı taktikler ekseninde toplum odaklı kolluk stratejileri; 
suçun gerçekleşme öncesinde suç fırsatlarının ortadan kaldırılmasına yö-
nelik görünürlüğün artırılması, proaktif kolluk ve fiziksel mekanların iyi-
leştirilmesi taktiklerine dayalı durumsal kolluk stratejileri. Yeni toplumsal 
hareketler ekseninde kolluk tarafından uygulanabilecek ve aynı zamanda 
kolluk eğitim sistemi açısından yer verilmesine ihtiyaç duyulan önleyici 
taktiklere değinilmiştir. Söz konusu taktik ve stratejiler, İngiltere, İspanya, 
İtalya, Portekiz, Danimarka, Almanya ve Fransa’da uygulanan İç Güven-
likte Etkili Önleme Taktikleri prensiplerinden yola çıkarak derlenmiş olup, 
yeni toplumsal hareketler karşısında Türkiye’deki kolluk stratejileri için 
bir perspektif sunulması hedeflenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Yeni güvenlik paradigması, yeni toplumsal hareketler, 
reaktif kolluk, proaktif kolluk, toplum destekli kolluk. 
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Giriş 
İnsanoğlu, güvenlik ihtiyacı karşısında sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarından vaz-

geçebileceği gibi güvenlik uğruna özgürlüklerinden bile vazgeçmeye razı bir anla-
yışa da sahiptir. Günümüzde sıradan yaşam koşullarını sürdürürken bile güvenlik 
gerekçesiyle sokaklarda kameralar tarafından izlenmek, kamusal alanlara girerken 
çantamızın içinden cebimizin içindekilere kadar ne varsa girişte deklare etmek, tra-
fik esnasında durdurulup arabamızı aratmak olağan kabul edilmektedir. Hatta ha-
vaalanı girişlerinde aynı gerekçeyle bizden istendiğinde ayakkabılarımızı ve çoğu 
giysilerimizi çıkarmak, belirlenen koşullarda iletişim ve seyahat özgürlüğümüzün 
kısıtlanmasını gönüllü olarak kabul etmenin altında yatan temel unsur işte bu güven-
lik ihtiyacının bir sonucudur. Elbette her ne kadar fizyolojik ihtiyaçlar insanoğlunun 
yaşamı için ön planda değerlendirilse de güvenlik, insanın var olmasının temel ko-
şulu olan fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin de garantisini sağlar. İşte tam 
burada güvenliğin algısal boyutu bir kez daha kendini göstermektedir ki güvenlik bir 
ihtiyaç olduğu için çoğu zaman insanların güvenliğe ihtiyacının olduğu da kendile-
rine farklı sebepler ve vasıtalarla sık sık hatırlatılmaktadır. 

İnsanlar kendilerini daha güvende hissedebilmek için bir araya gelmiş, sosyal-
leşmiş ve zaman içerisinde artan bu sosyalleşmeyle birlikte de devlet ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Yani bu noktadan hareket ederek güvenlik ihtiyacının toplumsal yapıları, 
siyasal sistemleri, medeniyetleri, tarihi ve uluslararası ilişkileri inşa ettiğini ileri sür-
mek mümkündür. Önce mağara kapıları, ardından kaleler, ardından sınırlar inşa eden 
insanlık güvenlik ihtiyacı ile kabile hayatından uluslararası topluma seyreden bir 
medeniyet ilerlemesini de eş zamanlı gerçekleştirmiştir.   Güvenlik ihtiyacı, devlete 
duyulan ihtiyacın temel sebeplerinden biridir. Weber (2017:112) de devleti belli bir 
iç bölge içinde fiziksel şiddetin meşru kullanımını tekelinde bulunduran insan top-
luluğu olarak tanımlayarak aslında bir bakıma güvenlik kavramını temel bir devlet 
hizmeti eksenine oturtmaktadır. Weber’in anlayışında devlet, kamu düzeninin sağ-
lanmasında aksi yönde hareket edenlere karşı şiddet kullanma hakkına sahiptir ve 
devlet şiddet kullanım yetkisini belirli kurumsal yapılara devretmiştir ki bu modern 
devlet anlayışında kolluk ve ordu gibi güvenlik kurumları şekillenmektedir. O halde 
şu sonuca varmak mümkündür: Devletin var olma sebeplerinden biri güvenliğin sağ-
lanması ise güvenliğe ihtiyaç devlete olan ihtiyacı perçinlediği için meşruiyet zemini 
vatandaşların korunmaya ihtiyacına dayanmaktadır. 
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Günümüzde güvenlik anlayışının değişimiyle birlikte devletin güvenlik hizme-
tini yerine getirme biçimleri de gerek taktiksel gerek operasyonel gerekse stratejik 
yönden değişimi elzem kılmaktadır. Bunun için öncelikle güvenliğin dönüşümünü 
analiz etmek ve gerekli tedbirleri bu anlamlandırılan değişime uyum sağlayacak bi-
çimde yeniden düzenlemek devletin meşruiyet zemini ve devlet-toplum-birey ilişki-
leri için de önemli kılmaktadır. 

1. Yeni Güvenlik Paradigması ve Toplumsal Hareketler
Doğa bilimcilerinin sahip olduğu evrensel gerçeklere ulaşma kaygısı kadar özel-

likle sosyal bilimciler açısından önem taşıyan bir diğer kaygı da kavram oluşturma 
ve kavramların tanımlanmasıdır. Zira dünyayı anlamak üzere çeşitli sosyalleşme sü-
reçleriyle oluşan gözlüklerimizin derecesi ve rengi, olayları görme biçimimizi de 
doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple aynı olaya bakan her araştırmacı olayın farklı 
bir boyutunu görebilmektedir. Her ne kadar bu farklı bakış açılarına göre görüle-
nin çeşitliliği bir zenginlik oluştursa da neticede belirli kavramlar üzerinde hemfikir 
olamama durumu çoğu zaman analiz düzeyini ve varılan sonuçların kıyaslamasını 
olumsuz yönden etkileyebilmektedir. Hele ki mesele toplumsal hareketler, terörizm 
ve güvenlik gibi kaygan zeminlerde var olan olguları içerdiğinde ortak bir tanım 
yapılamaması ya da olgu ve kavramdan ne anlaşıldığının açık bir şekilde ifade edil-
memesi durumunda ulaşılan sonuç ve yorumlar içinden çıkılmaz bir karmaşıklığa 
bürünebilmektedir. Bu sebeple genel olarak sosyal bilimlerde, özelde ise güvenlik 
çalışmalarında tüm araştırmalar başlarken ele alınan temel kavram ya da kavramla-
rın tanımı oldukça önemlidir. Gündelik hayatımızda sık sık dile getirdiğimiz güven-
lik kavramının akademik, siyasi, askeri ya da uluslararası sistem açısından ne ifade 
ettiği –ya da etmediği- ve nasıl yorumlandığı, diğer bir deyişle güvenliğe bakış açısı, 
bu sahaya ilişkin tüm çalışmaların anlamını başta sona belirlemekte ya da değiştire-
bilmektedir. 

Güvenlik, devlet-birey-toplum ilişkisi temelinde en öz haliyle bireylerin can ve 
mallarının tehditlere karşı korunması olarak ele alındığında bir toplumda güvenliğin 
sağlanması, bireylerde kamu düzeninin varlığı konusunda yeterli inanç ve meşruiye-
tin yerleşebilmesi ile olanaklıdır denilebilir. Diğer bir deyişle devlete, topluma, kişi-
lere ve mallara yönelik tehditlere karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır 
ki, bireyler kendilerini huzur ve güvenlik içinde hissedebilsin. Bu noktada öne çıkan 
temel yüklem, “Hissetme” durumudur. Zira günümüzde güvenlik objektif ve fiziki 
durumlardan daha çok hissetme ya da “Öyle algılama/inanma” gibi kaygan bir ze-
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minde kendini göstermektedir. Ancak sadece kişilerin kendilerini güvende hissetme 
durumlarına dayanarak da toplumda güvenliğin tesis edilemeyeceği açıktır. Çünkü 
güvenlik, salt algıya dayalı şekillenen ya da tesadüfen ortaya çıkan bir huzur ortamı 
değil, bilinçli ve her daim sürdürülen önleyici, koruyucu ve caydırıcı strateji ve plan-
larla ortaya çıkan bir durumdur. 

Neocleous (2008: 11), güvenliğe toplumun biçimlenmesine ve siyasal yönden 
düzenin yeniden kendini üretmesine imkân sağlayan bir olgu olarak bakmakta ve 
devleti güvenlik risklerini ve tedbirlerini belirleyen ardından da güvenlik güçleri-
ni yayan bir düzen aracı olarak tanımlamaktadır. Devletin kamu düzenini sağlama 
adına kullandığı araçsal kurumlar ise güvenlik teşkilatları olmaktadır. 20. Yüzyıl’ın 
son çeyreğinde güvenliği sağlama işinin de artık güç ve yetki kullanımına dayalı 
yapısının giderek vatandaşa hizmet etme yaklaşımına doğru evrilme sürecine girdiği 
söylenebilir. Devlet, güvenliği sağlama hizmetini sınırları dâhilinde yaşayan vatan-
daşların her türlü tehdide, riske ve suça karşı korunmasını, temel haklarını kullana-
bilecekleri bir ortamın sağlanmasını ve buna engel olanlara önlem alma ve aykırı 
davrananları cezalandırma ile sorumludur. Kamu düzeninin korunmasının devletin 
asli amaçlarından biri olduğu göz önüne alındığında kamu düzenini korumadaki sü-
rekliliğin devletin sürekliliği ile de yakından ilgisi bulunmaktadır. Şayet devlet kamu 
düzenini sağlamak güvenliği oluşturmak gibi işlevlerini yerine getiremez ve şiddet 
kullanma tekelini elinden kaybederse ortaya çıkan yapı günümüzde Afganistan, Çad, 
Somali gibi örnekleri olan  “Başarısız devletler” olacaktır ki bu yapının sürdürülebi-
lir bir yönü bulunmamaktadır. 

Kavramsal açıdan olduğu gibi hukuksal açıdan da kamu düzeninin korunması dev-
letlerin temel ve yasal bir sorumluluğudur. Zira uluslararası hukukta kabul edilen te-
mel unsurlardan biri de devletlerin kendi sınırları içinde yaşayan kişilerin güvenli ve 
düzen içinde yaşamasını sağlayan nihai kurum olduğudur. Aynı zamanda temel insan 
hakları arasında yer alan güvenlik hakkının korunması meselesi devletlerin her daim 
öncelikleri arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede psikolojik, sosyolojik, ekonomik, 
siyasal ve hukuksal yönden temel ihtiyaç teşkil eden güvenliğin öncelikli olarak dev-
let eliyle yönetilmesi ulusal ve uluslararası düzeyde her zaman öncelik taşımaktadır. 
Devletin güvenliği yönetme biçimi ülkeden ülkeye yapısal ve hukuksal yönden bazı 
değişiklikler içerse de netice itibariyle genel kabul gören yaklaşım güvenlik yönetimi-
nin etkinliği ve sürdürülebilirliği üzerine odaklanmaktan geçmektedir. 

Her ne kadar işlevleri yukarıda açıklandığı üzere somut olsa da neticede dev-
let soyut bir kavramdır ve vatandaşlar nezdinde devletin “Görünen yüzü” ancak bu 
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işlevleri yerine getiren kurumlar üzerinden değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıl-
dığında devletin güvenlik işlevinin yerine getirilmesinde görev alan tüm güvenlik 
kurumları devletin temsilci ve yansımalarıdır. Geleneksel güvenlik anlayışında as-
keri boyutta anlam bulan ve dış güvenlik ile iç güvenlik arasında önemli bir ayrım 
bulunan paradigmanın artık günümüzde değiştiği kabul edilmelidir. 

Bu noktada üç boyutlu bir güvenlik paradigmasının varlığını öne sürmek müm-
kündür. Birinci boyut dikey parametrelerde bireyden başlayarak, gruplar, toplum, 
devlet, uluslararası ve evrensel güvenlik şeklinde yukarıya doğru giderek genişleyen 
ve birbirleriyle yakın ilişki halinde bulunan güvenlik anlayışıdır. Örneğin terörizm 
tehdidi üzerinden ele alırsak günümüzde terörizm (örneğin DAEŞ tehdidi ya da El 
Kaide faaliyetleri) kişileri bireysel hayatlarında tehdit ettiği gibi tek bir dini grup, 
tek bir devlet ya da belirli coğrafyadaki devletler grubundan çok daha fazla –ama 
hepsini de kapsayan- bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Keza günümüzdeki yeni 
toplumsal hareketlerin etki sahasına baktığımızda bu değişimi rahatlıkla gözlemle-
mek mümkündür. 

Güvenliğin dikey parametreli ilk boyutuna yatay parametreli ikinci boyutu da 
eklemek mümkündür. Özellikle konvansiyonel savaşlar ve Soğuk Savaş’ın ilk iki 
dönemini kapsayan - kısaca geleneksel güvenlik anlayışının hâkim olduğu- zaman-
larda devletlerin güvenlik anlayışı temelde askeri güvenlik üzerinden şekillenmek-
teydi. Günümüzde güvenliğin yatay eksende askeri güvenlik kadar ekonomik gü-
venlik, siyasal güvenlik, toplumsal güvenlik, çevre güvenliği, gıda güvenliği, enerji 
güvenliği, siber güvenlik gibi pek çok birbirinden hem bağımsız bir uzmanlık alanı 
gerektiren ama bir o kadar da birbirine bağ(ım)lı güvenlik alanlarından bahsetmek 
olanaklıdır. 

Günümüzde güvenliğin üçüncü parametresi olarak ise güvenliğin algısal boyutu-
nu öne sürmekteyiz. Geleneksel güvenlik anlayışının kırıldığı yeni paradigma içe-
risinde dikey ve yatay güvenliği en karmaşık hale getiren ise işte bu üçüncü boyut 
parametrelerdir. Buradaki kasıt güvenlik tehditleri olsun olmasın var olan tehdidi 
değiştiren olmayan tehdidi varsayan ve sistematik bir biçimde yönetilebilen bir gü-
venlik anlayışıdır. Sosyal medya başta olmak üzere propaganda, dezenformasyon, 
algı yönetimi ve stratejik iletişim olgularını kullanarak birey-toplum-devlet ilişki-
sinin bağı çözülerek yaratılan/yaratılmaya çalışılan güvenlik tehditleriyle özellikle 
ulus devletlerin simetrik mücadelesi yetersiz kalabilmektedir. Toplumun zihninde 
bazen tarih yazımı, bazen tarih bozumu, bazen de yanlış haber üretimi ile kırılgan 
toplumlar oluşturulmaya çalışılarak devletin meşruiyeti zedelenmeye çalışılmakta-
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dır. Bazen de tam tersi bazı devletler bu yolla yeni ve antidemokratik bir meşruiyet 
zemini yaratabilmektedir. 

Örneğin 1960’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan ancak 1980’li yıllardan itibaren 
kendini gösteren ve genel olarak Avrupa temelli toplumsal hareketleri tanımlamak 
için kullanılan bir kavram olan yeni toplumsal hareketler, güvenlik paradigmasında-
ki değişimin en iyi yansımalarından birini oluşturmaktadır. yeni toplumsal hareket-
ler, genellikle Marksist ideolojiye dayalı ve kapitalist sisteme yönelik işçi sınıfına 
dayalı “eski” toplumsal olaylardan pek çok yönden ayrışmaktadır. Yeni toplumsal 
hareketler, cinsiyet, ırk, etnisite, gençlik, cinsel tercih, çevrecilik, hayvan hakları, 
insan hakları ve bunun gibi pek çok farklı motivasyonlar içerebilmektedir. Yeni top-
lumsal hareketlerin küresel güvenlik paradigmasının değişimiyle tetiklenen ve dönü-
şüme uğrayan ve eski toplumsal olaylardan ayrılan özelliklerini müteakip şu şekilde 
özetlemek mümkündür: (i) Yeni toplumsal hareketlerin öznelerinin çeşitliliğinden 
bahsetmek olanaklıdır, (ii) Yeni toplumsal hareketlerin amacı çeşitlenirken odağı 
belirsizleşebilmektedir, (iii) Yeni toplumsal hareketlerde kültürel temelli çatışmalar 
giderek daha ön plana çıkmaktadır, (iv) Yeni toplumsal hareketlerde mevcut sistemin 
yerine geçecek yeni toplum tahayyülü muğlaklaşmaktadır, (v) Yeni toplumsal hare-
ketlerin sonucunda dönüşümü sağlamada kullanılacak stratejik ve örgütsel araçlar 
belirsizleşmektedir, (vi) Yeni toplumsal hareketlerde gevşek örgütlenmeler ve yatay 
karar alma mekanizmaları öne çıkmaktadır ve (vii) Yeni toplumsal olaylarda yatay 
ve lidersiz örgütlenme biçimlerine sıklıkla rastlanmaktadır. 

Yeni toplumsal hareketlerin yukarıda sayılan özellikleri aynı zamanda geleneksel 
kolluk yaklaşımını da geçersiz kılabilmektedir. Örneğin Ortadoğu’da Arap Baharı 
olayları, 2011’de New York’ta gerçekleşen Wall Street işgal eylemleri; 2013’te Tür-
kiye’de gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına baktığımızda yeni toplumsal hareketlerin 
neredeyse tüm özelliklerini gözlemlemek mümkün olmuştur. Her ne kadar bu sayı-
lan olaylarda coğrafyalar, toplumlar, zamanlar farklı olsa da önemli bir ortak yön 
olarak geleneksel kolluk uygulamalarının söz konusu olayları bastırmada yetersiz 
hale geldiği açıkça görülmüştür. Keza Nisan 2015’te Madrid’de düzenlenen, top-
lumsal eğilimin yasaklandığı alanda gerçekleştirilen hologram eylemi, bilinen tüm 
kolluk müdahale biçimlerini etkisiz hale getirmiştir. Dolayısıyla yeni toplumsal ha-
reketlerin günümüz güvenlik paradigmasında önemli bir tehdit içerdiği göz önüne 
alındığında özgürlük-güvenlik dengesini sağlamada öne çıkarılacak en önemli yak-
laşımın önleyici kolluk hizmetleri olduğunu ileri sürmek mümkündür.
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2.  Yeni Toplumsal Hareketlere Müdahalede Önleyici Kolluk Yaklaşımı
Önleyici kolluk meselesi her ne kadar 1980’lerin ortasından itibaren Anglo Sak-

son menşeili bir kolluk felsefesi olsa da kısa süre içerisinde başta Avrupa Birliği 
ülkeleri olmak üzere çoğu demokratik ülkede proje olarak başlatılan ve akabinde 
yaygın hale getirilen bir kolluk uygulamasıdır. Temeli halkla işbirliği ve halkın so-
runlarını çözme yaklaşımına dayanan önleyici kolluk uygulaması aslında her ülke 
için değişiklikler göstermekle birlikte en genel tanımıyla bir kolluk hizmetidir. Ön-
leyici kolluk, uygulama esasları göz önüne alındığında demokratik kolluk uygula-
malarının ve günümüzde özellikle yeni toplumsal hareketlere karşı alınan polisiye 
tedbirlerin bir yansıma biçimidir (Öz Yıldız, 2016). Zira kolluk güçlerinin demokra-
tik kültürünü belirleyen “görevli kolluk -hizmetli kolluk” ayrımında önleyici kolluk 
öncelikli olarak kolluğu bir kamu hizmetlisi olarak değerlendirmektedir. 

Kendisini “devlet görevlisi” olarak gören bir kolluk görevlisi için maaş karşılığı 
devletin kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanmak esastır. Kolluk görevlisi-
nin kendisini bu şekilde algılama biçimine geleneksel kolluk yaklaşımında sıklıkla 
rastlanmaktadır. İşte bu kolluk algısı, görev bilincinin hizmet bilincinden öncelikli 
olduğuna işaret etmektedir. Ancak kolluğun bir kamu hizmeti olduğu fikrini benim-
seyen görevliler için devlet kadar vatandaş da ön plandadır ve vatandaşın rıza ve 
beklentileriyle uyumlu kolluk görevini yerine getirmek önem taşımaktadır. İşte de-
mokratik kolluğun temel prensiplerinden birini teşkil eden görev bilincinde önce 
hizmet anlayışıyla hareket etme motivasyonu önleyici kolluk uygulamalarının da 
temel felsefelerinden birini oluşturmaktadır.

1980’lerle beraber dünyada giderek yaygınlaşmaya başlayan küreselleşme ve şe-
hir hayatındaki keskin toplumsal dönüşümler suç ve suçluluğu da etkilemiş ve önce-
likle batı ülkelerinde suçla mücadele kapsamında suç olduktan sonra müdahale eden, 
suçla değil suçluyla mücadele eden “reaktif” anlayış yerini suçu meydana gelmeden 
önlemeye odaklı “proaktif” mücadeleye vermiştir (Öz Yıldız, 2016). Aynı zamanda 
kriminoloji, sosyoloji, psikoloji başta olmak üzere disiplinler arası bir yaklaşımla 
suçlu kadar suçluluk kavramıyla da mücadeleyi esas alan yeni kolluk anlayışı bir 
anlamda küreselleşme ve neoliberal politikaların dönüştürdüğü ülkeler için vazge-
çilmez bir ihtiyaç halini almıştır. Önleyici kolluk da bu kapsamda geliştirilen suçla 
mücadelede çağdaş yaklaşımlardan biri olmakla birlikte aynı zamanda demokratik 
polisliğin de temel uygulamalarından birini teşkil etmektedir. Kolluk işinin tek bir 
merkezden toplanması yerine kurulacak yerel mekanizmalar ile yerel (çevre ve böl-
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gesel) güvenliğe yönlendirilmesi ve bu doğrultuda toplumla ilişkide olacak şekilde 
kamusal güvenliğin sağlanması önceliklerini barındırmaktadır. 

Önleyici kolluk kapsamında güvenlik hizmetinin hem niteliği hem de niceliği 
genişlemektedir. Önleyici kolluk stratejisinin felsefesi, suç davranışlarını azaltma ve 
yok etmeyi hem reaktif hem proaktif kolluk felsefesi ile bütünleştirerek kullanan; bu 
noktada suç olaylarına salt geleneksel yaklaşımın olay odaklı kolluk işinden ayrılan 
bir anlayıştır. Zira katı hiyerarşi ve protokollerin daha az olduğu, yerel vatandaşların 
kolluk görevlileri ile doğrudan ilişki kurduğu, geniş bir topluluk desteği ile kamu 
düzeni tehditlerinin nedenlerinin araştırıldığı yeni bir kolluk felsefesidir.

Önleyici kolluk, kolluk görevlilerinin halk için halkla beraber hareket ettiği bir 
durumu barındırır. Kolluğun ulaşılabilirlik düzeyini genişleten önleyici kolluk hal-
kın kolluktan yardım talep edebilmesi ve kolluğa yardımcı olabilmesi anlamını ta-
şımaktadır. Böylelikle önleyici kolluk, devletle bireyler arasında yeni bir ortaklığa 
dayalı örgütsel stratejileri ve felsefeyi açıklamaktadır. Ayrıca önleyici kolluk uygu-
lamalarıyla suç korkusunun azalması, yaşam kalitesinin artırılması gibi problemlere 
odaklanılırken; vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verme niteliği taşır; suç önleme 
politikalarını yerine getirme işi temel hedeflerinden biridir. Suç önleme politikaları, 
hem suçluluk ve güvensizlik olaylarının özel bir görünürlük kazandığı yerler olduk-
larından hem de sakinlerin en yakınında etkin olduklarından kent güvenlik faaliyet-
leri etrafında oluşturulmaktadır.

David Bayley (1995), önleyici kolluk olarak adlandırılan tüm uygulamaların hep-
sinin dört ana unsuru paylaştığını iddia etmektedir. Bunlar: “Topluma dayalı suçu 
önleyici faaliyetler; acil durumlara müdahaleden daha çok proaktif hizmet sunma; 
polis faaliyetlerinin planlanmasında ve denetlenmesinde halkın katılı ve yönetimin 
sorumluluğunu alt seviyelere doğru devretme”dir. Tüm bunlardan hareketle önleyici 
kolluk uygulamalarının vatandaş ile yakın iletişime geçip onların talep ve beklentile-
rini karşılayan; suçun önlenmesi ve suçla mücadele edilmesini amaçlayan ve demok-
ratik, proaktif, katılımcı bir güvenlik anlayışı olduğunu söyleyebiliriz.

Önleyici kolluk, uygulamada dört evre üzerinden inşa edilmektedir: Suçla mü-
cadelede yerelleşmeyi, suçun değil suçu doğuran sebebin ortadan kaldırılmasını, 
bunları yaparken vatandaşların isteklerinin önemsenmesi ve vatandaşların organize 
edilmesini kapsamaktadır. Yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkma aşamasında ön-
leyici kolluk uygulamalarının toplumun demokratik bir zeminde kendini ifade etme 
olanağı sağladığından dolayı etkinlik düzeyinin yüksek olduğundan bahsetmek ola-
naklıdır. 
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3.  Yeni Toplumsal Hareketler ve İstihbarat Odaklı Kolluk Uygulamaları
İstihbarat odaklı kolluk yaklaşımı önleyici kolluk uygulamalarının istihbaratla 

desteklendiği tehdit ve risklerin önceden belirlenerek önlem alındığı uygulamalara 
verilen genel addır. Tehdit, gerçek veya olası zarar kaynağı şeklinde özetlenebilir 
(diğer bir deyişle, zarara yol açabilecek herhangi bir şey). Risk ise  zarar ihtimalinin 
olması anlamına gelir ve genelde, zarara yol açabilecek herhangi bir olayın hem 
ihtimalinin hem de etkisinin ölçülmesi olarak bilinir. Tehdit değerlendirmesi, bilinen 
şeyleri, olası tehditleri / riskleri ve kolluk güçlerinin bunları azaltma / hafifletme so-
rumluluğunu açıklığa kavuşturur.  Bu bağlamda tehdit değerlendirmesi, kolluk güç-
lerinin kamu düzenini koruma faaliyetleri ile bağlantılı dikkate alınacak hususları 
ifade etmektedir.  

Tehdit değerlendirmesi yapılırken, tehdit ve risklerin incelenmesi ile birlikte 
bilgilerin toplanmasına ve tasnifine odaklanılmalıdır.  İstihbarat yapıları harekete 
geçirilmeli, istihbarat boşluklarını gidermek için tedbirler alınmalıdır.  Tehdit değer-
lendirmesi, öncelikli risklere dikkat çeker. Tehdit değerlendirmesi, gerçek duruma, 
bilgilere ve istihbarata dayanır ve en nihayetinde, kolluk müdahalesinin orantılılı-
ğının muhakeme edileceği temeli oluşturur.   Bir tehdit değerlendirmesi yapılırken, 
amirler çeşitli faktörleri göz önüne almalıdırlar.  Tehdit değerlendirmesi, dayandı-
rıldığı bilgi ve istihbarat kadar etkilidir.  Bu sebeple kolluk amirleri, tehdit değer-
lendirmesinin dinamik bir süreç olmasının ve ilgili bilgi-istihbarata dayanmasının 
sağlanmasında aktif bir role sahiptirler.   Tehdit değerlendirmesini inceleyen ve yo-
rumlayan memurların kabiliyeti ve ustalığı da, yapılan değerlendirmenin kalitesini 
etkiler. Bu teorik bilgiler ışığında toplumsal olaylara ve kalabalık yönetimine ilişkin 
örnek bir tehdit değerlendirmesi şöyle açıklanabilir: 

Toplumsal olaylara müdahale öncesi tehdit değerlendirmesi açısından kolluk ta-
rafından dikkate alınacak temel sorular şunlardır (Öz Yıldız, 2018):

- O an elde bulunan bilgiler ve istihbarat, bunlar gerçek mi yoksa varsayım 
olarak mı görülüyor?
- Tehdidin kaynağı ve niyet/hedef,
- Tehdit türü (örn, yaşamı tehdit, silahlar, şiddet, hasar, sekteye uğratma, korku, 
rahatsızlık verme),
- Tehdidin boyutu ve zamanlama,
- Fark edilen tehdidin etkisi ve sonuçları,
- Tehditten zarar görebilecek bireyler, gruplar veya topluluklar, 
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- Mevcut bilgiler ve deneyimler ışığında profesyonel muhakeme, 
- Tehdide müdahale etmek için gerekli olan kuvvetler.
Mümkün olduğunda ve herhangi bir olaydan önce, kollukin iştirak edebilecek 

grupları, niyetlerini, taktiklerini, kabul gören davranışla ilgili düşüncelerini, diğer 
gruplar hakkındaki görüşleri ile birlikte saptaması gerekir.  İstihbarat ayrıca bir kala-
balığın içindeki aktivist oranını, kalabalığın güttüğü amaç dâhilinde ne kadar homo-
jen bir yapıya sahip olabileceğini, örneğin şiddete ve/veya karmaşaya meyilli olanlar 
ile barışçıl olanların dengesini gösterebilir.  

Kolluk tarafından toplumsal olay yönetimi öncesi ve sırasında haber istihbarat 
pek çok kaynaktan toplanabilir. Bunlara örnek olarak terör tehdidi dâhil olmak üzere 
tehdit ve risk değerlendirmeleri, toplumsal etki değerlendirmeleri ve gerilim raporla-
rı, etkinliği düzenleyenler/ gösterici gruplar, gizli kaynaklar, basın ve sosyal medya 
gibi açık kaynaklar ve istihbarat raporları verilebilir (Öz Yıldız, 2018).

Zaman zaman kolluğun önceden bilinenler ve alınmış istihbarat temelinde bir öl-
çüde varsayım üzerinden hareket etmesi gerekir.  Kullanılan her tür bilgi veya istih-
baratın, güncel, alakalı ve doğru olması esastır.  Yeni bilgiler ve istihbaratlar dikkate 
alınmalı ve aksiyonlar gerektiği şekilde gözden geçirilmelidir. 

Kalabalık yönetimi ile ilgili bir operasyonda veya olayda, bilgi ve istihbaratın 
etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.  Bilgi ve istihbaratın ön yönetiminde 
sadece uygun eğitime ve deneyime sahip görevlendirilmiş bir kişi veya küçük bir 
ekibin olması yeterli olabilir.  Fakat daha karmaşık vakalarda özellikle istihbarat 
işlevi olan bir ekibe ihtiyaç duyulabilir.  Yerel kolluk ekiplerinden ve sosyal medya 
kanallarını takip eden personelden oluşan geniş yelpazeli kaynaklar, durum veya 
olay hakkında bilgi ve istihbarat toplanmasına fırsat sunar.  Sonrasında bunlar, ko-
muta kararı alınırken kullanılır. 

Toplumsal olay yönetiminde kolluğun çalışma stratejisi, bilgiler ve istihbarat 
alındıktan sonra geliştirilebilir ve tehdit değerlendirmesi yapılır yapılmaz resmiyet 
kazanabilir. Ancak linç girişimi, istihbarat sağlanmamış bir kalabalık hareketi gibi 
ani bir olay geliştiğinde,  stratejinin belirlenmesinden ilk sorumlu kişinin bahsi geçen 
olay yerine müdahale ile yetkili kolluk amiri olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu noktada, çalışma stratejisinin değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve bununla 
ilgili sorumluluğun alınması, o an mevcut olan bilgiler ve istihbarat kullanılarak ya-
pılacaktır.  Sonrasında amirler, çalışma stratejisini ortaya çıkan bilgileri dikkate alan 
daha detaylı bir gerekçelendirme ile resmi bir stratejiye dönüştüreceklerdir (Warner 
ve Ohmer, 2010: 360)
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Sonuç ve Değerlendirme 
Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan demokratik ülkelerinin kolluk teşkilatları-

nın neredeyse tamamında toplumsal olay yönetimi ve kalabalık psikolojisi eğitimle-
rine ciddi ölçüde yatırım yapılmakta ve bu eğitim, kalabalıkların neden grup haline 
gelerek şiddete başvurduklarının anlaşılmasını sağlamaktadır. Kalabalıkların, belirli 
uyaranlara neden tepki verdikleri veya bu uyaranlara karşı neden harekete geçtikleri-
nin ve şiddete başvurma ihtimalini en aza indirmede kolluğun neler yapabileceğinin 
anlaşılması, gerek stratejik gerekse taktik amirlere eylem/gösterilerdeki kalabalık 
davranışlarını planlama ve bunlara tepki verme kabiliyeti kazandıracaktır. Bununla 
bağlantılı olarak, kalabalıkların stres veya saldırı halinde nasıl davrandıkları ile ilgili 
kalabalık dinamiklerinin ve her ortama ilişkin olası güvenlik sonuçlarının anlaşılma-
sı gerekmektedir. Araştırmalar, toplumsal olayların barışçıl noktadan çıkmasının en 
büyük tetikleyici kaynağının kolluk kuvvetleri tarafından haksız yere ve gelişigüzel 
güç kullanıldığı algısı olabileceğini göstermektedir.  

Tetikleyici bir olay, kalabalık katılımcılarının veya kolluk kuvvetlerinin hareket-
lerinin bir sonucu olarak veya katılımcılar ile kolluk kuvvetleri arasındaki etkileşim-
lerden kaynaklanan değişmiş algılar yüzünden ortaya çıkabilir. Ayrıca dış olaylar 
hakkında kalabalığa veya kolluk kuvvetlerine ulaşan bilgiler (ister doğru ister yanlış 
olsun) de, bireyin durumla ilgili algısını tırmandırabilir, zayıflatabilir veya değişti-
rebilir. Bu bölümde kalabalıkların yönetimini içeren herhangi bir kalabalık yönetimi 
operasyonunun planlama, bilgilendirme ve konuşlandırma aşamalarında izlenecek 
temel ilkeler özetlenmiştir.

Barışçıl toplumsal etkinliklerin kolaylaştırılmasında toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleyicileri, katılımcılar ve kolluk arasında etkili bir iletişim olması elzemdir.  
Mümkün olduğunda, kolluk ayrıca günlük yaşamları toplumsal etkinlik yüzünden 
etkilenebilecek kişiler, yerel işletmeler ve/veya halkla önceden irtibat halinde ol-
malıdır.  Toplumsal etkinlik öncesinde, süresince ve sonrasında iletişim kurulması, 
olaya dâhil olan ve/veya olaydan etkilenen bütün paydaşların beklentilerinin yönetil-
mesine yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda, düzenleyiciler kolluk ile irtibatta olmak 
istemeyebilirler.  İrtibat halinde olma isteğe bağlı bir uygulama olmakla beraber, 
barışçıl toplumsal etkinliklerin kolaylaştırılması ilkelerini de destekler.  Bu sebeple 
kolluk amirleri, toplumsal etkinliğin düzenleyicileri ile iletişim kurmak için sürekli 
girişimde bulunulmasını ve bu yönde yapılan girişimlerin, denetim kaydının bir bö-
lümü olarak kaydedilmesini sağlamalıdır. Taraflar arasında güven eksikliği gibi geç-
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mişe dayanan sorunlar varsa, kolluk dışı ara bulucuların (örn. toplum irtibat görevli-
leri) kullanılması, kolluk ile toplantı / gösteriyi düzenleyenler arasında erken safhada 
diyalog kurulmasını engelleyen bu tür sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. 

Sonuç olarak kolluk kurumu açısından demokrasi kültürünün bir parçası olarak 
toplumsal olay yönetiminde temel bakış açısının olay meydana gelmeden önce ön-
leyici kolluk tedbirleri almak, olay meydana geldikten sonra ise hukuka uygunluk, 
hesap verebilirlik ve orantılılık esasları ile müdahale edilmesi esas olacaktır. Bu se-
beple geleceğin kolluk güçleri çalışanlarının bu uygulamaların gerektirdiği vizyona 
sahip olması önem taşımaktadır. 

Kaynakça:
Bayley, D. (1995). Police for The Future. New York: Oxford University.

Della Porta, D. (1997). The Policing of Protest, African Studies. 56:1. 97-127

Neocleous, M. (2008). Critique of Security. London: McGill-Quenn’s University.

Öz Yıldız, S (2016). Demokratik Polislik. Ankara: Polis Akademisi Yayınları. 

Öz Yıldız, S. (2018), “Demokratik Ülkelerde Toplumsal Olay Yönetimi Polisliği 
İlkeleri” (iç) Toplumsal Hareketler ve Kitle Psikolojisi, Ankara: Polis Akade-
misi Yayınları.

Warner, B. ve Ohmer M. (2010). Linking İnformal Social Control and Restorative 
Justice: Moving Social Disorganization Theory Beyond Community Policing. 
Contemporary Justice Review. 13:4. 355-369.
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Kolluk İnsan Kaynakları 
Sistemleri ve 
Planlaması

2.Sn.Em.Md. 
Kerim ALTIAY 

Öz

Maslow’un ihtiyaçlar sıralamasında da güvenlik ihtiyacı fizyolojik ihti-
yaçtan hemen sonra gelmektedir. Güvenlik ihtiyacı, “insanın kendini fiziki, 
ekonomik, sosyal ve belki de siyasal olarak güvenli hissetmesidir. Güvenlik 
ihtiyacının karşılanmasında en büyük görev kolluk kuvvetlerine düşmek-
tedir. Eflatun güvenlik görevlilerinin nasıl olmaları gerektiğini “Güvenlik 
görevlileri vatandaşlarına karşı yumuşak, suçlulara karşı sert ve saldırgan 
olmalıdır. Eğer böyle olmazsa halk ve güvenlik görevlileri karşı karşıya 
gelir ve düşman onları yok etmeden toplum birbirini yok edebilir.” cüm-
lesi ile ifade etmiştir. Kolluk kuvvetlerinin toplumun ihtiyaçlarını karşı-
layabilmesi için fiziksel, mental, psikolojik vb. birçok alanda yeterli do-
nanıma sahip olmalıdır.Platon “Güvenlik hizmeti veren personel en uzun 
eğitim yolundan gitmeli, bedeni gibi kafasını geliştirmeli, yoksa göreceği 
işe en uygun, en yüksek bilime ulaşamaz.”  cümlesi ile kolluk kuvvetlerine 
yönelik eğitimin önemini ifade etmiştir. Bu çalışmada güvenlik ihtiyacını 
karşılayabilecek kapasitede insan kaynaklarının değerlendirilmesini içer-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, güvenlik yönetimi, kolluk kuvvetleri, insan 
kaynakları, kolluk kuvvetlerinin iyi yetiştirilmesi, teşkilatlanma, eğitim, ça-
lıştay.
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Giriş

Gelecekte İhtiyaç Duyulan Yeteneklerin Kolluk Yapılarına Yansıma-
ları (Teşkilatlanma)

Günümüz modern toplumlarında sosyal düzenin istikrarını ve güvenliğini sağla-
yan kolluğun eğitim süreci, klasik yaklaşımların aksine önemli bir evrim ve değişim 
geçirmiştir. 

Toplumsal sorunların gün geçtikçe karmaşıklaştığı, kolluk kuvvete düşen görevin 
ve demokratik gelişmeye bağlı olarak toplumun beklentisinin gün geçtikçe arttığı bir 
çağda klasik anlayış önemini yitirmiştir. 

- Profesyonelliğin geliştirilmesi; 
- Hesap verebilirliğinin ve performansının yükseltilmesi; 
- İş motivasyonunun artırılması; 
- Bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede çeşitli kurum ve ülkelerle işbirliği 
içerisinde eğitim konusunda bir konsorsiyum oluşturulması; 
- Suç ve suçlu ile mücadelede ileri teknolojik imkânlardan yararlanılması va-
tandaşların keyfi güç kullanımından korunması;
- Değişen toplumsal beklentiler, değişen devlet anlayışı, suçun değişen niteliği, 
gelişen teknolojik imkânlar tüm kurumlarda olduğu gibi kollukta da günümüz 
şartlarına uygun olarak değişimini zorunlu kılmaktadır.

Yöntem
Kolluk kuvveti eğitimi, emniyet teşkilatına ilk giriş aşamasında öğretim kurum-

larına göre süreci değişen, temel eğitimden başlayıp, kolluk kuvveti teşkilatı içeri-
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sindeki ulusal, uluslararası uygulamalı ve teorik hizmet içi eğitimleri, yöneticilik ve 
liderlik eğitimlerini kapsayan ülkelerin iç güvenlik personelinin gelişimi için önemli 
bir faaliyettir. 

 Bu tanımdan hareketle kolluk kuvvetin; yasal olarak yetkilendirilmiş, güvenlik 
hizmeti için önemli vasıfları edinmiş, teorik ve uygulamalı eğitimler sonucunda 
yeterli bilgi ve beceriyi edinmiş bireyler tarafından yürütülen bir meslek faaliyeti 
olduğu söylenebilir. 

Kolluk kuvvetinin bu beklentileri yerine getirebilmesi günün koşullarına uygun 
iyi eğitim almış olmasına bağlı olmaktadır. 

 Kolluk kuvvetlerin iyi yetişmesi,
- Kolluk kuvveti adaylarının seçilme ölçütünden,
- Okulların alt yapı ve donanımına,
- Nitelik ve nicelik yönünden yeterli olmasına, 
- Eğitim kadrosunun eğitim bilimi alanındaki bilgi birikimine, 
- Kendi alanlarında uzman olmalarına ve mesleğini severek, isteyerek yapma-
ları ile doğru orantılı olmaktadır.
• Modern kolluk kuvveti eğitimi çerçevesinde, dünya çapında güncel kolluk 

kuvveti pratik ve değerlerinin takibi, bilgi ve fikir paylaşımı, akademik yayınların 
analizi, teknolojinin kullanımı, yaşadığımız bilgi çağında kolluk kuvveti eğitimini 
güncel ve etkili kılmanın önemli unsurları arasında gösterilmektedir.

• Başarılı ve modern bir Kolluk kuvveti eğitimi için kurumsal, teknik ve tek-
nolojik yeterliliklerin yanında önemli bir koşul da bu meslek faaliyetini yürütmeye 
uygun kişilerin seçimidir.
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• Kolluk kuvveti eğitiminde görev alan personel, kolluk kuvveti adaylarının 
psikolojik ve duygusal olarak kendilerini yapacakları mesleğe ait hissetmeleri için 
çok önemli birer rol model ve lider konumundadırlar. 

• Akademik görevliler ve kolluk kuvveti eğiticileri bir eğitmen olarak, başarı-
lı ve etkili bir kolluk kuvveti eğitimi için;  geleneksel ders anlatımlarının yanında 
görsel sunum ve grup çalışmalarına, teknoloji ve teçhizat kullanımına, güncel yasal 
değişiklikler neticesinde yenilenen saha uygulamalarına başvurmak durumundadır.         

Sonuç ve Öneriler

 - Günümüz gelişmelerine bakıldığında ders müfredat ve eğitim metodolojisinin 
teknolojik ilerlemeler ve bölgesel şartlar karşısında sürekli değişime muhtaç olduğu 
görülmektedir. 

Bu süreçte;
- Farklı kaynaklar sürekli taranarak gelişmeler değerlendirilmeli, 
- Temel kolluk eğitimine yönelik içerik ve müfredat geliştirilmeli,
- Hedefler, görevler ve ihtiyaç analizleri, yetkili makam ve otoritelerden tarafın-
dan yapılmalıdır.

Kaynakça:
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-120-1515

https://evrimagaci.org/maslowun-ihtiyaclar-hiyerarsisi-1644

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/467944
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Gelecekte İhtiyaç 
Duyulan Yeteneklerin 
Kolluk Yapılarına 
Yansımaları

J.Alb. 
Yusuf Mutlu GENÇ

Öz

Bu çalışmanın amacı gelecekteki güvenlik ortamıyla ilgili ikincil kaynaklara 
dayanarak öngörüde bulunmak ve elde edilen bulguların kolluk yönetim ve 
teşkilat yapılarına yansımasını ve doğuracağı ihtiyaçları ortaya koymaktır. 
Çalışma kapsamında, ilk olarak küresel güvenlik ortamı ve teknolojik bek-
lentiler tasvir edilmesini müteakiben gelecekte beklenen kaotik güvenlik orta-
mında olası suçların neler olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonunda 
tasvir edilen geleceğin suçlarına kolluğun müdahale edebilmesi için hangi 
yeteneklere ihtiyaç duyduğu derinlemesine incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kolluk yönetimi, güvenlik, gelecek yönetimi, suç 
türleri.



Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde 
İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

75

Giriş
Dünyadaki güç ortamının dünü, bugünü ve yarınını ortaya koyabilmek için  

hâlihazırdaki literatür incelendiğinde Küresel Eğilimler ilgili üç adet rapor ön plana 
çıkmaktadır. Bunlardan ilki, ABD Ulusal İstihbarat Konseyi Küresel Eğilimler 2030: 
Alternatif Dünyalar Raporu; ikincisi Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler 
Raporu 2017 (The Global Risks Report, 2018); üçüncüsü ise, NATO’nun Stratejik 
Öngörü Analiz Raporu: 2017’dir. ABD Ulusal İstihbarat Konseyi raporunda en 
çok vurgulanan konunun Bireyin Güçlenmesi olduğunu biliniyor. Dünya Ekonomik 
Forumu raporunda Teknolojik Gelişmelerin Olumsuz Sonuçlarından ve büyük çaplı 
siber saldırılardan bahsediyor. Stratejik Öngörü Analiz Raporunda ise özellikle 
teknolojinin gelişme hızı ve teknolojik gelişimde ticari sektörün hâkimiyeti konusu 
ön plana çıkıyor. NATO’nun raporlarında biraz daha ayrıntılı baktığımızda özellikle 
siyasi boyutunda Yerel ve Uluslararası İlişkilerde Devlet Dışı Aktör Etkisi ve Kamu 
Hoşnutsuzluğu/ Kayıtsızlık ve Polarizasyon artacağı yönündedir. Demografik boyutta 
Asimetrik Nüfus Değişikliği ve Artan Kentleşme, Teknolojik boyutunda Teknolojinin 
İlerleme Hızı ve Teknolojik Gelişmede Ticari Sektörün Hakimiyeti, Ekonomik 
boyutta Artan Küresel Eşitsizlik ve Savunma ve Güvenlik Harcamaları Zorlukları. 

Küresel Eğilimler 2030 Raporunda ise; bireyin daha etkili hale gelmesi, işgücü-
ne olan ihtiyacın göçmenliği artırması, yeni mega şehirler, her dinden aşırı sağ ve 
sol uçlardan terörist sayısındaki artış ve siber silahlanma kavramı üzerinde durulan 
konular olacak. Şimdi burada Gelecekteki Güvenlik Ortamına baktığımızda özetle 
Asimetrik Tehditler olarak konvansiyonel ve kitle imha silahlarının kullanma ihti-
malleri, siber terörizm, etnik ve dini çatışmalar, uyuşturucu ve uluslararası terörizm 
ve organize suçlar ise daha da önemli hale gelmiş durumdadır. 

Teknolojik Beklentiler
Mevcut Kritik ve Öncü teknolojiler olarak Sanayi 4.0 olarak adlandırdığımız 

özellikle Büyük Veri/Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnter-
neti gibi konuları görülmektedir. Burada yapay zekâya özel bir önem addetmektedir. 
Otomatik Sistem denilen sistem, önceden programlanan hareketleri otomatik olarak 
yapan sistemdir. Otonom Sistem, sensör algılanmasına dayalı olarak kontrol etmeye 
gerek kalmadan mümkün olan en uygun davranışı gösteren sistemdir. Yapay Zekâ 
denilen sistem ise özellikle algılama, iletişim ve karar verme gibi insan zekâsı ge-
rektiren görevleri kendi kendine yapan sistemlerdir. Bu konuda 2016 yılında satranç 
şampiyonu Stockfish programı saniyede 70 milyon işlem yapan Google üzerinde 
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çalışmaktadır. Bu da insanlığın yüzlerce yıllık satranç deneyiminin tamamının bütün 
satranç sistemleri ve binlerce hamle yüklenmesi anlamına gelmektedir.

Google’ın AlphaZero programı ise bir yapay zekâ programıdır. Saniyede 80 bin 
hamle hesaplayan bir bilgisayar. Hiçbir satranç stratejisini bilmeden çalışmaktadır. 
Sadece satrancın temel kuralları öğretilmiştir. İnsan yardımı olmadan çalıştırıldıktan 
4 saat sonra kendi kendine satranç oynayıp müsabaka yapabilmektedir ve 2017’nin 
başlarında AlphaZero Stockfish programı ile yaptığı 100 maçın 28’ini kazanıp 72 
maçta da berabere kalmıştır.

Gelecekle ilgili çalışmalara bakıldığında; Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji 
ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun belirlediği 27 adet teknoloji alanı bulunmakta-
dır. Bunlar önceliklendirme çalışmasına katılmıştır. Güvenlik alanındaki teknoloji 
alanları olarak Blokzincir Teknolojileri, Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Veri Analitiği, 
Genişbant Teknolojileri, Kuantum Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ ve 
Makine Öğrenmesi, Yönlendirilmiş ve Yoğun Enerji Teknolojileri ön plana çıkmak-
tadır.

Geleceğin Suçları
Gelecekte öngörülen suçlar olarak; Teknolojik Gelişim, Bireyin Güçlenmesi, 

Şehirleşme, Çevre Sorunları ön plana çıkmaktadır. Ayrıca suç alanları olarak siber 
uzay, siber atak, örgütlü suçlar ve bireysel suçlar olarak tasnif edilebileceği değer-
lendirilmektedir.

Öte yandan, suç teknolojilerinde; Büyük Veri, Yapay Zekâ, Otonom Sistemler, Ro-
botik ve Genetik Mühendisliği bu teknolojilerin suçlarda kullanılması oranı gittikçe 
artmaktadır. Burada örgütlü suçlar özel önem arz etmektedir. Asimetrik tehditlerin 
gelişimi örgütlü suçların gelişimi ile paralel bir seyir izlemesi ve suç örgütlerinin 
bütün suçlarda aracılık etmesi beklenmektedir. Bu sayede suç örgütlerinin yoğunlaş-
masıyla Modern Derebeylikler kurulmaktadır. Bunun yanında, birbirinden bağımsız, 
küçük, tespiti son derece güç uluslararası suç örgütleri Mikro Organize Suç Örgütleri 
olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir.

Sonuç ve Değerlendirme
Kolluğun suçla mücadele de karşılaşabileceği geleceğin suçları olarak; nesne-

lerin interneti, bulut bilişim ve ağlarla erişim; şehir altyapı sistemlerine yetkisiz 
giriş yapmak suretiyle kaos yaratmak veya yıkıcı zararlara sebep olmak on plana 
çıkmaktadır.
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Robotik ve Otonom Sistemler, robotların intihar bombacıları olarak kullanılma-

sı, Drone’lar ile belirli bir bölgeye kötü amaçlı yazılım veya virüs yayını yapması, 

kuantum bilgisayarların modern güvenlik sistemlerine girebilmesi ve teknolojinin 

yeniden tanımlanması, yapay zekanın yüzlerce makineyi aynı anda siber saldırı için 

kullanması, toplum ve bireylerin yaşam tarzlarının, tercihlerinin, zayıf yönlerinin 

analitik yöntemlerle tespit edilmesi ve 3B yazıcılar ile üretilen tek kullanımlık kul-

lan-at tipi silahların imal edilmesidir.

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji alanında; izinsiz olarak insan kopyalama, 

sadece bir kişinin veya belirli bir ırkın bireylerine zarar verecek veya öldürecek virüs 

yaratmak konuları karşımıza çıkmaktadır. Bunlara yönelik olarak kolluğun ihtiyaç 

duyacağı niteliklerde öncelikle karar destek sistemleri ön plana çıkmaktadır. Bunun-

la birlikte, veri yönetim merkezi, veri füzyonu ve analiz sistemleri, keşif, gözetleme ve 

istihbarat sistemleri; yeni nesil insansız kara aracı, insansız hava araçları, drone’lar 

ve nano boyutta keşif ve gözetleme sensörleri, adli ve önleyici kolluk sistemleri, suç 

haritalama, suç riski analiz ve tespit yazılımları, sosyal medya takip ve anormali tes-

pit yazılımları, kolluğun soruşturmasına ilişkin yazılımlar, otonom sürüş sistemleri 

ve insansız araçlar, sürü iha sistemleri literatüre yeni olarak girmektedir. 

Silah sistemleri olarak; yönlendirilmiş enerji silahları ve lazer silah sistemleri, 

elektronik fırlatma sistemleri, drone savarlar, bireysel teçhizat olarak harici iske-

let sistemleri, yüksek mukavemetli ve hafif kişisel koruyucu teçhizat. Lojistik açıdan 

akıllı bina, kışla ve üs bölgeleri, kargo taşıyan iha’lar ve otonom sistemleridir. 

Son olarak, eğitim alanında sanal ve artırılmış gerçeklik ile eğitim simülatörleri 

ve son olarak da tüm teknolojileri kullanabilecek uzman teknik personel yetiştirilme-

si gibi konular önem kazanmaktadır.

Kaynakça:
The Global Risks Report 2018, 13th Edition, the World Economic Forum.

https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf

https://www.nato.int/docu/review/tr/articles/2018/02/19
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Gelecekte İhtiyaç 
Duyulan Yeteneklerin 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Teşkilat 
Yapılarına Yansımaları

SG.Alb. 
Volkan TÜRKOĞLU 

Öz

Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluk kuvvetidir. So-
rumluluk bölgesi Ege Denizi ve Akdeniz’de uluslararası denizcilik örgütüne 
bildirilen Arama Kurtarma Bölgesi ile Karadeniz de arama kurtarma bölgesi 
ile birlikte münhasır ekonomik bölgelerini kapsamaktadır. Bununla birlikte 
kara da soruşturma faaliyetleri yürütmek üzere hava, deniz ve kara unsurları 
ile sahile kıyısı olan 26 il ve 64 ilçede konuşlanmıştır. Gelecekte ana görev 
fonksiyonlarını daha etkin ifa edebilmek maksadıyla; ihtiyaç duyulacak ye-
teneklerinin geliştirilmesi için bir dizi projeler yürütülmektedir. Bunlardan 
başlıcaları; Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi, TÜRKSAT ile birlikte ge-
liştirilen KA Bant Uydu Terminal Projesi, Sahil Güvenlik Muhabere Sistemleri 
Projesi ve Sahil Net Projesi’dir. Geliştirilen projelerle denizlerdeki durumsal 
farkındalığı arttıracak ve ağ destekli komuta-kontrol yeteneğini yaygınlaştı-
racaktır.

Anahtar Kelimeler: Sahil Güvenlik Komutanlığı, münhasır ekonomik bölge-
ler, kurumsal projeler, personel yetenekleri.



Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde 
İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

79

Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat yapısında dördü bölge komutanlığı olmak 
üzere 8 ana ast komutanlık, bölge komutanlıklarına bağlı 13 grup komutanlığı, hava 
komutanlığına bağlı iki grup komutanlığı bulunmaktadır. Komutanlığımız hava, de-
niz ve kara unsurları ile sahile kıyısı olan 26 il ve 64 ilçede konuşlanmıştır. Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, 11.200 olan personel kadrosunu 2036 yılına kadar kademeli 
olarak 17.860’a yükseltilmesi ve bu kadroların çağın yönetici gerekleri ile teçhiz 
edilmiş nitelikli personel ile donatılması hedeflenmiştir. Sahil Güvenlik Komutan-
lığı, sorumluluk sahasının yüz ölçümü yaklaşık ülkemizin yüz ölçümünün yarısı-
na denk büyüklüktedir. Söz konusu sorumluluk sahası; Ege Denizi ve Akdeniz’de 
uluslararası denizcilik örgütüne bildirilen Arama Kurtarma Bölgesi ile Karadeniz de 
arama kurtarma bölgesi ile birlikte münhasır ekonomik bölgemizi kapsamaktadır. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı bu alanda 7 gün 24 saat esasına göre 38 kanun kapsa-
mında 13 bakanlıkla denetim ve faaliyetler icra etmektedir. Komutanlığımızın ana 
görev fonksiyonlarını; arama kurtarma, deniz güvenliği ve emniyetinin sağlanması 
oluşturmaktadır. 

Yaygın konuş durumu ve sorumluluk sahasının genişliği ile bu fonksiyonların 
etkin bir şekilde yerine getirilmesinin hayati öneme haiz olduğu göz önüne alındı-
ğında; teknolojik gelişimlere paralel yenilenmeye açık, etkin ağ destekli bir komuta 
kontrol sistemiyle, mevcut harekât platformlarımızı yönetmek ve aynı zamanda de-
niz yetki alanlarımızı kesintisiz gözetlemek, personelimizi dinamik bir eğitim me-
toduyla teçhiz edilmiş sistemle eğitmek ve bu sayede yüksek performans sergileme 
kültürü ile görev yapacak milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş nitelikli per-
sonel ile oluşturmak, insanlı veya otonom su üstü/hava platformları tedarik etmek, 
olası tehditlere süratle müdahale sağlayacak etkin mevkilerde konuşlanmak, diğer 
kolluk kuvvetlerimizle ağ destekli ortak hareket imkân ve kabiliyetimizi geliştirmek 
temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Gelecekte ana görev fonksiyonlarımızı daha etkin ifa edebilmek maksadıyla; ih-
tiyaç duyulacak yeteneklerimizin geliştirilmesi için bir dizi projeler yürütülmektedir. 
Bu kapsamda; Sahil Güvenlik Komutanlığının taşra teşkilatının en önemi yönünü 
oluşturacak Sahil Güvenlik Karakol teşkilatlanması yaygınlaştırılarak ilave Sahil 
Güvenlik Karakollarının açılması, buralarda kullanılmak üzere sığ sularda ve sahile 
yakın kesimlerde oluşan olaylara ani reaksiyon gösterebilmesine büyük katkı sağla-
yacak düşük tonajlı kontrol bot tedarik edilmesi planlanmaktadır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığına tevdi edilen görevlerin daha etkin bir şekilde ye-
rine getirebilmesi maksadıyla; denizde durumsal farkındalığın sağlanması hayati 
önem arz etmektedir. Bu sayede; arama kurtarma faaliyetlerinin etkinliği, deniz sı-
nırlarının güvenliği artırılabilecek, düzensiz göç ve sınır ihlallerinin deniz tarafında 
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kalan kısımları daha etkin bir şekilde kontrol altına alınabilecek, balıkçılık faaliyet-
lerinin takip ve denetlenmesiyle, kaçakçılık faaliyetlerine etkin müdahale imkânı 
oluşacaktır. Bu maksada yönelik kurgulanan projelerimizden birisi de Sahil Gözet-
leme Radar Sistemi Projesidir. Sahil Gözetleme Radar Sistemi bir anayurt güvenlik 
projesidir. Projede uygulanacak yapay zeka sistemi ile açıkta birbiri üzerine abor-
da olan, denizde olağan dışı hareketler sergileyen yüzen unsurlar için kullanıcılara 
otomatik ikaz verebilecektir. Bu sistem üzerinden paydaş kurumlarla veri alışverişi 
yapılabilecektir.

2020 yılı sonunda projenin FAZ 1 kısmının tamamlanması ile birlikte yıllık asga-
ri 30 milyon lira net tasarruf sağlanabileceği öngörülmektedir. TÜRKSAT ile birlik-
te geliştirdiğimiz KA Bant Uydu Terminal Projesi de sahil güvenlik unsurlarımızın 
kontrol sistemlerine anlık veri ve görüntü aktarımını gerçekleştirebilmesine olanak 
sağlayacaktır. Denizlerde harekât icra ederken benzer şekilde ağ desteğinin gelişti-
rilmesi için de çalışmalar ayrıca devam edecektir. 

Deniz yetki alanımızda etkinlikle kullandığımız bir diğer projemiz de, Sahil Gü-
venlik platformlarının telsiz muharebe ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayan ve ayrı-
ca anlık hareketlerini komuta kontrol sistemleri üzerinden takip edebildiğimiz Sahil 
Güvenlik Muhabere Sistemleri Projesidir. 

Diğer bir projemiz de Sahil Net Deniz ve Sahil Net Kara olmak üzere iki bölüm-
den oluşması planlanan Sahil Net Projesi’dir. Kara safhasında yarı kapalı kurumsal 
bir ağ kurulacak, deniz safhasında ise sisteme 4,5G, uydu cihazları eklenecek ve tüm 
telsiz cihazları yazılım tabanlı ağ altına toplanarak veri paylaşım kapasitesi artırıla-
caktır. 

Havadan keşif ihtiyaçlarının daha etkin karşılanabilmesi maksadıyla mevcut 
uçak ve helikopter unsurlarına ilave olarak insansız hava aracı ve insanlı keşif araç-
ları projesi yürütmekteyiz. Ayrıca, ağır deniz şartlarına dayanıklı, denizde uzun süre 
görev icra edebilecek, milli imkânlarla geliştirilmiş özgün Sahil Güvenlik gemisinin 
envanterimize kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm bunların yanında denizlerimizde gö-
rev yapmak üzere otonom deniz araçlarının Sahil Güvenlik Komutanlığı’na kazan-
dırılmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.

Geliştirdiği projelerle denizlerimizde durumsal farkındalığı arttıracak ve ağ des-
tekli komuta-kontrol yeteneğini yaygınlaştıracak olan Komutanlığımızda, yüksek 
performans kültürü anlayışıyla görev yapacak, milli ve manevi duyguları üst düzey-
de Sahil Güvenlik personeli yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. 
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Öz

İçinde yaşadığımız çağın en dikkat çeken özelliği baş döndürücü bir hızla 
gelişen dijital teknolojiler ve bu teknolojilerin hayatın her alanında mey-
dana getirdiği dönüşümlerdir. Yenilikçi teknolojilerin meydana getirdiği 
bu dönüşüm hayatın her alanını yeniden şekillendirmektedir. Ekonomik ve 
sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramları da bu dönüşümden 
nasibini almaktadır. Geleceğin teknolojileri, geleceğin suçları kavramını 
da ortaya çıkarmış, geleceğe yönelik güvenlik bakış açılarını da kökten 
değiştirmiştir. Teknolojinin, insanlığa faydalı olan yüzünün yanında, suçun 
bir endüstri haline gelmesini sağlayan ve suç örgütlerinin elinde etkili bir 
silaha dönüşen yüzü, mücadele edilmesi gereken bir tehdit olarak her za-
mankinden daha ciddi şekilde önümüzde durmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi teknoloji, geleceğin suçları, siber suç.

Gelecek Teknolojisinin 
Güvenlik Bağlamında 
Sunduğu Fırsat ve 
Tehditler

Dr. 
Ali Taha KOÇ 
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Sizlerin hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte 4  tane Ofis ve 9 tane de Politika Kurulu 
kuruldu.  Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına doğrudan bağlı olarak çalışan  ofisler-
den biri de Dijital Dönüşüm Ofisi. Dijital Dönüşüm Ofisinin en önemli görevi dijital 
dönüşüm, Dijital Türkiye (e-Devlet), büyük veri ve yapay zeka ile siber güvenlik 
alanlarının kamuda koordinasyonudur.  Yoğun bir çalışma takvimimiz var. TEKNO-
FEST’e toplam 1.7  milyon  ziyaretçimiz oldu.  TEKNOFEST bünyesinde geçen yıl 
başlattığımız HackIstanbul etkinliğini yürütüyoruz. Türkiye teknolojiyi sadece kul-
lanan değil üreten bir ülke. Önümüzdeki yıl TEKNOFEST daha güzel olacak. Bilgi 
sistemlerinin korunması ve siber güvenliğin sağlanması için faaliyet yürüten kişilere 
Dijital Dönüşüm Ofisi olarak hacker demiyoruz siber kahraman diyoruz. Bu anlam-
da da 81  ilde siber kahraman yetiştirme projesini başlattık. İstanbul’da da yaklaşık 
olarak 4100  tane uluslararası katılımcıdan oluşan platformu  oluşturduğumuz için 
önce bir E-posta ile başlayan bilgi sızmasını sonra sistemlere ulaşan bir zararlı yazı-
lımı yaklaşık olarak 38  siber kahraman adım adım  engellemeye çalıştılar. TEKNO-
FEST ile şu an dünyada yapılan en büyük teknoloji festivali gerçekleştirilmiş oldu.  

Şimdi konuya tekrar dönecek olursak öncelikle gelecek teknolojilerinin sundu-
ğu fırsat ve tehditlerin konuşulacağı oturumumuzun çalıştayın faydalı bir bölümünü 
teşkil etmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.  Bildiğiniz üzere dijital tekno-
lojilerin ilerleme hızı her zamankinden daha fazla gelişim kaydetmekte. Günümüzde 
daha fazla insanın ve nesnenin internete bağlandığı, yapay zekanın yaşamımızın her 
alanını kuşatmaya başladığı bir ortamda yaşıyoruz. Muharebe alanında yapay zeka 
ürünü araç gereçlerin sıklıkla görülmeye başladığı günümüz dünyasında insan, dev-
let ve uluslararası düzeyde güvenliği sağlamak için çağın bir adım önünde olmak 
zorundayız. 

Değerli katılımcılar bilişim teknolojilerinin meydana getirdiği dönüşüm günlük 
yaşamın her alanını yeniden şekillendirmektedir. Ekonomik ve sosyal hayatın yanı 
sıra güvenlik tanımı ve kavramları da bu dönüşümden nasibini almaktadır gelece-
ğin teknolojileri geleceğin suçları kavramını da ortaya çıkarmış geleceğe yönelik 
güvenlik bakış açıları kökten değişmiştir. Günümüzde sistemlerin dijital ortamlara 
taşınmasıyla birlikte terör ve adli suçlarda siber ortama taşınmış boyutları değişen 
siber tehditler artık siber savaşa dönüşerek kritik hizmetlerin altyapı ve sistemlerini 
birer hedef haline getirmiştir. Dünyanın  en iyi korunan nükleer tesislerinde 2010’da 
gerçekleştirilen STUXNET  örneğinde olduğu gibi hiç kimse farkına varmadan sal-
dırılar meydana gelmektedir. Bundan anlamamız gereken şey yaşadığımız çağda 
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artık savaşları başlatacak ilk merminin internetten de atılabileceği gerçeğidir. En 
son Amerika seçimlerine yönelik manipülasyon iddiaları da bu konuda iyi bir örnek 
oluşturmaktadır. 

Siber savaşlar geleneksel savaşlardan farklı olarak kilometrelerce uzaklıkta düş-
mana zarar verebilmekte, sistemleri çalışmaz hale getirmekte, kişisel verileri çala-
bilmekte, bankaları çalışılmaz hale getirmekte, şehirleri etkisiz halde bırakabilmekte  
ve sahte dijital belgelerle itibar zedeleyebilmektedir. Son dönemde yoğun olarak 
çalıştığımız alan sahte video oluşturma ve sahte belge oluşturmak suretiyle algı yö-
netimi faaliyetlerinin engellenmesidir. Doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak ve 
olumsuz algı oluşturmaya çalışan bilgi ve belgeleri ayıklamak üzere sağlıklı bir bilgi 
harekâtı faaliyeti yürütmek zorundayız.

Bilişim teknolojileri insan hayatının daha kolay hale gelmesinde çok büyük paya 
sahip ve gelecekle ilgili ümitlerimizi ve beklentilerimizi artırmaktadır. Yakın zama-
na kadar sadece birer hayalden ibaret olan birçok gelişmenin yaşandığı günümüz 
dijital çağında artık hemen her şey birbiriyle bağlantılı hale gelmiş durumdadır. Bun-
ların en önemlilerinden birisi akıllı ev sistemleri. Ev işlerinde yardımcı robotlar, 
televizyonlar ve buzdolapları ile aynı ortamda yaşamaktayız. Japonlar bu gelişime 
toplumun gelişmesi diyorlar. Çünkü Japonya’da şu an 100 yaşını geçmiş 60 bin tane 
insan var. İnsanların günlük hayatını rahatlatacak ve yaşlı nüfusu aktif hayata da-
hil edebilmek için bu teknolojiler önemli rol oynuyor. Son dönemde yapay zekâ 
ile geliştirilen uygulamalar elde edilen başarı oranları ile bu yapılar artık güvenlik 
sistemlerinde de kullanılmaya başlandı. Gösterilen resimleri ve konuşmaları anlam-
landırabilme, duyguları anlayabilme, kişilikleri ve karakterleri analiz edebilme, kul-
lanıcıları düşünce olarak sınıflandırabilme veya yapılan saldırılara karşı koyabilme 
yapay zeka teknolojilerini öne çıkarmaktadır. 

Yapay zekanın en iyi kullanıldığı alanlardan birisi de güvenlik. Olası siber gü-
venlik saldırılarının belirlenmesi, tehdit algılama, tehdit seviyesini belirleme, teh-
ditlere karşı koyma, saldırı davranışlarını öğrenme, saldırı modellerini anlama gibi 
birçok alanda yapay zeka kullanılmaktadır. Bizde Dijital Dönüşüm Ofisi olarak 
Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu sene sonunda Türkiye’nin yapay zekâ 
stratejimizi yayımlayacağız. Bundan sonra saldırılara otomatik olarak karşı koymak, 
yapılan ihlalleri otomatik olarak belirlemek, yapılacak olan ihlalleri önceden tespit 
etme zafiyetini belirlemede yapay zekanın adını daha sık duyacağız ve göreceğiz ve 
bu teknolojiden daha fazla faydalanacağız. Hayatımızı kolaylaştırdığını daha çok 
hissedeceğiz.
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Topluma, insanlığa faydalı ve hukuka saygılı teknolojiler geliştirmek ve insanlığın 
önündeki kronik problemleri çözmede kullanılması için insan merkezli yapay zekâyı 
önemsiyoruz ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte katıldığımız G20’de de 
en üst düzeyde ifade etmiş olduk. Biz yapay zekayı atom bombasına benzetiyoruz. 
İyi insanların eline geçtiği zaman çok faydalı bir şeydir, kötü insanların eline geçtiği 
zaman da çok problem çıkarabilecek teknolojidir. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak veri-
lerimizin Türkiye’de kalması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 

Teknolojiye en hızlı adapte olanların başında suç örgütlerinin gelmesi dikkate 
alınması gereken önemli bir durumdur. Geleceğin teknolojileri bir suç ya da terör ör-
gütünün elinde olduğu sürece tehlikeli bir boyut kazanabilir.  Suç örgütleri her geçen 
gün savunmasız halde bulunan sistemleri kendi istekleri doğrultusunda kullanmaya 
devam ediyor. Suçlular pek çok alanda yeni yöntemler geliştirirken dünya üzerinde 
suçla mücadele eden birçok resmi kurum suçlulardan bir adım geri kalabilmektedir. 
Yeni nesil teknolojiler her şeyin akıllısını ürettiği için siber suç ve siber saldırı giri-
şimleri de bundan nasibini almıştır. Güvenlik konusunda en büyük tehdit, yeni nesil 
teknolojileri kullanarak oluşturulan tehdit ve saldırıları konvansiyonel yöntemlerle 
savunmaya çalışmaktadır. 

Yapay zekalı akıllı İHA’lar ve robotik sistemler başta olmak üzere geleceğin tek-
nolojileri ve istihbarat faaliyetleri, savaş aktörleri ve muharebe alanını değiştirecek 
kabiliyete sahiptir.  Bize düşen akıllı saldırıları püskürtmek için daha akıllı yöntem-
ler geliştirmek. 
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Son 20 yıldır dünya genelinde 5 milyara yakın insan sosyal medya kullan-
maktadır. Türkiye internet kullanımında 193 ülke arasında 16. sırada yer 
almaktadır. Türkiye’de ülkenin nüfusunun % 67’sine denk gelen 54 milyon-
luk bir kitle internet kullanmakta, 54 milyonun 51 milyonu da sosyal medya 
kullanmaktadır. Söz konusu kişiler günlük ortalama 8 ile 10 milyon tweet at-
maktadır. Kullanıcılar, günlük ortalama kişi başına internet kullanım süresi 
olan 7 saatin 4 saatini sosyal medyada geçirmektedir. Ekonomik anlamda, 
Türkiye’de nüfusun % 33’ü kredi kartı kullanmakta, kredi kartı kullananların 
% 19’u da çevrimiçi alışveriş yapmaktadır.  Son yıllarda suç ve suçluların 
giderek artan bir oranda sanal âlemi kullanır hale geldiğini görmekteyiz. Bu 
rakamlar, en genel anlamda, gelişen teknolojiyle beraber internetin hayatı-
mıza ne kadar girdiğinin basit bir göstergesidir, hatta ne giyinip ne yiyece-
ğimizin bile internet ortamında karar verildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. 
Sadece kişisel olarak değil, kamu kurum ve kuruluşları olarak da internet 
hayatın birçok alanında kullanılır hale gelmiştir. Bir tuşla istenilen verilere 
ulaşılabilmekte, istenilen işlemler çok rahat yapılabilmektedir. Günümüzde 
internetin ve sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte, suç ve suçlu-
luk da bu alana kaymıştır. Sosyal medyadan uyuşturucu satımı, silah satımı, 
cinsel suçlar ve akla gelebilecek her türlü suç işlenir hale gelmiştir. Bunların 
en önemlilerinden bir tanesi de terör örgütlerinin bu alanı kullanmasıdır. 
Neden terör örgütleri interneti çok kullanıyor? Hızlı ve çok kolay ulaşılabi-
len bu ortamda propagandalarını çok sayıda insana aynı anda ulaştırabil-
meleri bu alanı kullanmaya başlamalarının bir nedeni olarak görülmektedir. 
Tasvir edilen ve kendisi sanal etkileri gerçek olan bu ortamda, suçu önlemek 
ve tespit etmek, tespit edilen suçların faillerini bulmak ve gerekli yasal işlem-
leri gerçekleştirmek üzere, kolluk her gün sanal devriye faaliyeti yürütmek-
tedir. İnternetin ve sosyal medyanın günlük hayata etkisini kolluk açısından 
irdeleyen bu çalışmada, istihbarat ve güvenlik açısından dijital ortamın suç 
ve suçluluk bağlamında kullanımı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal tehdit, teknoloji kapasitesi, sosyal medya.

Sanal Tehditlerle 
Mücadelede Kolluğun 
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Erdal ÇETİNKAYA
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Son bir buçuk senedir daha doğrusu iki buçuk senedir silahlı suçlarla mücadele 
genel başkanlığındayım. Bir buçuk senedir de cumhurbaşkanlığında görev 
yapıyorum. Alanımız, başkanımızın da dediği gibi gerçekten çok önemli her gün 
gelişen, büyüyen üzerinde durulması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. 
Şöyle ki daha önce emniyet teşkilatında ve jandarma biriminde suçluya sahada 
faaliyet gösterme. Son yıllara baktığımız zaman artık suç ve suçlular sanal alemi 
kullanır hale geldi ki baktığımız konulara değinecek olursak artık sosyal medyadan 
uyuşturucu satımı, silah satımı, cinsel suçlar ve aklınıza gelebilecek her türlü suç 
işlenir hale geldi. Dolayısıyla bu alan her geçen gün büyüyen ve kontrol edilmesi 
gereken bir alan. Öncelikle ufak bir video izletmek istiyorum. Onun üzerinden 
devam edeyim. (Video izletisi ) Bu videoyu birçoğumuzun izlediğini düşünüyorum 
ki bu da sosyal medyanın hayatımızda ne kadar etkili olduğunu gösteren bir sonuç. 
Şimdi dünyaya baktığımız zaman ya da Türkiye’ye baktığımız zaman 193 ülke 
arasında Türkiye internet kullanımında 16.sırada yer alıyor. Türkiye nüfusunun %67 
ye tekabül eden 54 milyon kişi internet kullanıyor. 54 milyonun 51 milyonu da sosyal 
medya kullanıyor. Günlük ortalama kişi başına internet kullanım süresi 7 saat ve 
bunun 4 saatini sosyal medyada geçiriyor. Yine ekonomik boyutta bakacak olursak 
vatandaşlarımızın %33’ü kredi kartı kullanıyor ve kredi kartı kullananların %19’u 
da online alışveriş yapıyor ve son 20 yıldır dünyada 5 milyara yakın insan sosyal 
medya kullanıyor. Bu gelişen teknolojiyle beraber internetin hayatımıza ne kadar 
girdiği, hatta ne giyinip ne yiyeceğimize kadar internetin karar verdiği bir dünyaya 
doğru gidiyoruz. Her geçen gün yeni arkadaşlıklar kuruluyor, arkadaşlıklara son 
veriliyor ve dediğim gibi 4 saatten fazla internetteyiz. Sadece kişisel olarak değil, 
kamu kurum ve kuruluşları olarak da interneti hayatımızın birçok yerinde kullanır 
hale geldik. Bir tuşla istediğimiz verilere ulaşabiliyoruz. Bir tuşla istediğimiz 
işlemleri çok rahat yapabiliyoruz. Burada şu kavramlar ortaya çıkıyor. Az önce 
gösterdiğim videodaki bir istihbarat, iki güvenlik. Şimdi güvenlik kavramını kısaca 
şöyle tanımlayayım. İnsanların korku ve endişeden uzak olma halidir güvenlik. En 
kısa şekilde tanımı bu. Eğer endişeleriniz ve korkularınız yok ise güvendesinizdir. 
İnternette de bu durum böyle. Geçtiğimiz yıllarda devletin güvenliğinden, ustanın 
güvenliğinden bahsederken bugün artık cep telefonunun güvenliğinden, bilgisayarın 
güvenliğinden bahseder hale geldik. Niye ? İnternetle beraber tüm verilerimiz belli 
yerlerde depolanıyor ve uluslararası alandaki büyük firmaların birçoğu bu verilere 
tabidir ki istihbarat konusundan ufak bir geçiş yapayım. İstihbarat genel anlamıyla 
işte Türkçe’deki karşılığıyla haberin toplanmasıdır. İngilizcedeki karşılığıyla ise akıl 
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ve zekâ oyunudur. Şimdi toplumların istihbarata bakış açısında bu fark ortaya çıkıyor. 
Hani İngilizler ya da batılı toplumlar daha çok istihbaratı bir zekâ oyunu olarak 
görürken biz haber olarak görüyoruz. Dolayısıyla verilerin incelenmesi, onların 
analiz edilmesi ve oradan elde edilecek sonuçlara göre onların kullanılması güvenlik 
bağlamında ciddi riskler taşıyor. Şimdi geçen dünya ile beraber verilere etkili ve 
hızlı ulaşabilmek bir avantaj haline geliyor. Günümüzde insanoğlu için zaman ve 
bilgi en önemli argüman haline geldi. Özellikle 11 Eylül’ün lanetli olaylarından 
sonra şöyle bir sonuç çıktı. Bilgi artık silah olarak kullanılıyor ve dolayısıyla da 
bilginin güvenliğinin korunması önem kazanıyor. Siber ortamda da bu kadar 
verinin bulunduğu çeşitli istihbarat yöntemleri var. Bunlardan sosyal medya varma 
noktaları işte casus yazılımlar, yemleme, dinleme, ücretsiz cep hizmeti sunmak ve 
diğerleri. Şimdi baktığımız zaman birçoğumuz internet üzerinden web hizmetleri 
kullanıyoruz ve ücretsiz olarak kullanıyoruz. Aslında bunu bile düşünülmesi gereken 
bir olay olarak görüyorum. Şimdi internetin ve sosyal medyanın genişlemesiyle 
beraber, suç ve suç türleri bir tarafa kaydı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi 
de terör örgütlerinin interneti kullanma alanıdır. Şu an gelişen dünya ile beraber 
özellikle birtakım görüşler interneti son derece etkin bir şekilde kullanmaya başladı 
ve buradan psikolojik ve sanal olarak faaliyetlerini yürütüyorlar. Özellikle terör 
örgütlerinin interneti kullanma yöntemlerine baktığımız zaman bir kere FETÖ 
terör örgütü birinci sıraya geliyor ve interneti çok aktif şekilde kullanıyor. Bunu 
17-25 Aralık sürecinde gördük. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde ve sonrasında 
gördük. Ve sosyal medyada kullandıkları profillere bakacak olursak birçoğu sahte 
profil kullanıyor. Bayan profilleri kullananlar var, milliyetçi, Atatürkçü profiller 
kullananlar var. Diğer terör örgütlerinden bir tanesi DEAŞ ki DEAŞ artık özellikle 
propagandasını sosyal medyaya taşıdı. Az önce başkanımız söyledi. Neden terör 
örgütleri interneti çok kullanıyor? Bir hızlı, iki çok kolay ulaşılabiliyor ve çok 
insana aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Terör örgütlerinin birçoğu e-gazete, e-dergi ve 
yazılı propagandalarını bu alanlardan yapmaya başladılar. Geçtiğimiz dönemlerden 
hatırlarsınız, gezi eylemi sürecinde sosyal medyanın önemi ortaya çıktı. Yani sadece 
geziyle değil, dünyadaki birçok halk hareketleri ile beraber şu an Mısır’da yaşıyor. 
Bir tane iş adamı Fransa’dan bir mesajla tüm Mısır halkını sokaklara döküyor. Biz ne 
yapıyoruz, emniyet genel müdürlüğü siber daire olarak? Şu an sosyal medyadaki terör 
örgütlerinin faaliyetlerinin birçoğunu takip etmeye çalışıyoruz. Terör örgütlerinin 
özellikle kullanma yöntemlerine baktığımızda propagandalar yapmak, hedefledikleri 
kitle üzerinde korku uyandırmak, kitleleri amaç ve hedefleri yönünde seferber ederken 
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bu amaç ve hedeflerini tanıtmak, güvenlik güçlerinin bazı uygulamalarını hukuka 
aykırı göstererek halkın gözünde küçük duruma düşürmek, sempati besleyenleri ve 
destekçilerini artırmak, örgüt elemanlarının dağılımını düzenlemek, örgüt içerisinde 
haberleşme sağlamak, uluslararası arenada bilinirlik sağlamak ve dış destek elde 
etmek. Türkiye’de yaklaşık 51 milyon insan sosyal medya kullanıyor dedim. Günlük 
ortalama 8 ile 10 milyon tweet atılıyor ve bunların arasından her gün arkadaşlarımız 
sanal devriye olarak devriye faaliyeti yürütüyorlar. Yılbaşından bu yana ufak bir 
istatistik vereyim. FETÖ terör örgütü ile ilgili 13, PKK ile ilgili 7000, uyuşturucu ve 
silah kaçakçılığı ile ilgili 600, ödeme sistemleri ile ilgili 200 şahıs tespit edilmiş ve 
adli makama çıkartılmıştır. 
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İnsanlar en çok denedikleri/uyguladıkları şeyleri hatırlama ve öğrenme kabi-
liyetine sahiptir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri geleneksel 
yöntemlerden farklı olarak kişilerin bu yöndeki güdülerine hitap etmekte oldu-
ğundan öğrenmeyi kalıcı hale getirmektedir. Sanal gerçeklik, kısaca, insanların 
hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği üç boyutlu bilgisayar teknolojileri 
ile oluşturulmuş ortamlar olarak tanımlanabilir. Artırılmış gerçeklik ise gerçek 
dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, 
grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek oluşturulan canlı veya dolaylı fiziksel 
görünümüdür. Anılan teknolojiler, iç içe geçmiş özellikleri nedeniyle sıklıkla bir-
biri ile karıştırılabilmektedir. Ancak, benzeşen yönleri bulunsa da bu teknolojiler 
kullanıcılara farklı deneyimler sunmaktadır. Temelde, sanal gerçeklikte yaratılan 
ortama girdiği anda gerçeklik ile bağlantısı kopan kullanıcı tamamen sanal bir 
deneyim yaşamaktadır. Aksine, artırılmış gerçeklikte kullanıcı tamamen sanal bir 
ortam yerine, gerçek ile dijital dünyanın biraraya getirilmesiyle oluşturulan bir 
ortamda bilgisayar grafikleriyle zenginleştirilmiş bir gerçeklik deneyimlemekte-
dir. Sanal gerçeklik teknolojisinde üç boyutlu modeller kullanılarak yaratılan sa-
nal ortamda gerçekleştirilen faaliyetlerde hem gerçek donanımların yıpranması 
ve hasar görmesi önlenerek maliyetler azaltılabilmekte, hem de personelin saha 
tecrübesi edinmesi sağlanarak operasyonel kabiliyetleri artırılmaktadır. Artırıl-
mış gerçeklik teknolojisinde, kullanıcıyı dış dünyadan koparmadan gerçek dünya 
katmanının üzerine dijital katmanlar eklenmesiyle oluşturulan bir ortamda ger-
çekleştirilen faaliyetlerde, teknolojinin sadece eğitim maksatlı değil, durumsal 
farkındalık ögeleriyle birlikte sahada operasyonel olarak kullanımı da sağla-
narak avantajlı bir durum meydana getirmektedir. Sanal gerçeklik ile artırılmış 
gerçeklik uygulamalarını irdeleyen bu çalışmada, sanal ve artırılmış gerçeklik 
teknolojileri; söz konusu iki kavram arasında farklılıklar ve ilişkiler ile kullanım 
alanlarına ilişkin genel bir çerçeve sunularak, kolluk hizmetlerinde uygulanabi-
lirlik bağlamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal tehdit, teknoloji kapasitesi, sosyal medya.
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Sanal Gerçeklik Nedir?
Sanal Gerçeklik diğer adıyla Virtual Reality, insanların hem keşfedip hem de 

etkileşime girebildiği 3B bilgisayar teknolojileri ile oluşturulmuş ortamlara verilen 
isimdir. Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri (kasklı ekran vb.) aracılığıyla sanal or-
tamlara dahil olmaktadır. Ortamlara girdiği andan itibarense kullanıcının gerçeklik 
ile bağlantısı kopmakta ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma his-
sini yaşamaktadırlar.

Sanal gerçeklik ortamları, yarattığı gerçeklik hissiyatı yoğunluğuna (seviyesine) 
göre 3 farklı çeşitten oluşmaktadır. Bunlar; 

• Kısmi Katılımlı Ortamlar: Bir takım fiziksel unsur ve sanal imgelerin bir arada 
kullanılmasını gerektiren bir ortamdır. Katılımcıya, gerçek dünya ile ilişkisini 
bütünüyle koparmadan bir gerçeklik hissiyatı yaşatır. Bu ortama örnek olarak 
uçuş simülatörleri verilebilir.  

• CAVE – Tam Katılımlı Ortamlar: CAVE (Computer Assisted Virtual Environ-
ment), Bilgisayar Destekli Sanal Ortam demektir. Bu ortamda, kullanıcının tüm 
duyusal algılarına hitap edilmektedir.  

• Ortak (Çoklu) Katılımlı Ortamlar: Birçok katılımcının birbirleriyle etkileşime 
girmesine olanak sağlayan geniş sanal evrenlere çoklu katılımcı ortamlar den-
mektedir. Genel olarak bu ortamlar, eğitim, mimarlık, tıp, sanat, mühendislik 
gibi farklı disiplinlere ait insanların fikir alış-verişinde bulunmalarına yardımcı 
olmak için kullanılabilmektedir.  

Artırılmış Gerçeklik Nedir?
Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tara-

fından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana 
getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bil-
gisayar tarafından zenginleştirilmesi ve araştırılması olarak ifade edilebilir. 

Bu teknoloji sıklıkla Sanal Gerçeklik ile karıştırılabilmekte olup bunun sebebi ise 
birbirleriyle iç içe geçmiş teknolojiler olmalarıdır. Temelde ise artırılmış gerçeklik, 
gerçek dünya ile bilgisayar grafiklerinin harmanlanması ile oluşmaktadır. Yani tama-
men sanal bir ortam yerine gerçek dünya ile dijital dünya bir arada bulunmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisinde, cisim tanıma özelliği kullanılarak, diji-
tal, holografik nesne ve işaretlemeler gerçek dünya görüntüleri üzerine bindirilmek-
tedir. Bu bindirme işlemi ise artırılmış gerçekliği tanımlayacak cihazlar ile gerçek-
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leştirilmektedir. Bu cihazlar; akıllı telefonlar, tabletler olabileceği gibi, eller serbest 
kullanım avantajı sunan her biri farklı görselleştirme özelliklerine sahip artırılmış 
gerçeklik gözlükleri ve akıllı gözlük diye adlandırılan donanımlar da olabilmektedir. 

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanım Alanı
Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) özellikle operasyonel sevi-

yede -kurulum, kullanım, bakım-onarım vb.- görevlerin ilgili operatör ve son kul-
lanıcıya verilecek eğitimlerinde kendine kullanım alanı bulmaktadır. Aynı zamanda 
AR teknolojisi sahada çalışan personelin durumsal farkındalığını artırmaya yönelik 
çalışmalarda da kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan bu teknoloji-
ler her geçen gün daha fazla kullanılmakta ve geliştirilmektedir.

Savunma Sanayi alanında da hem eğitim maksatlı hem de sahada bilgi-veri akı-
şının daha etkin kullanımı, taktik planların denenmesi/uygulanması, görev planlama 
ve komuta kontrol maksatlı AR ve VR tabanlı uygulamalar kullanılmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin, kullanıcıyı dış dünyadan koparmadan gerçek 
dünya katmanı üzerine dijital katmanları ekliyor olması, teknolojinin sadece eğitim 
maksatlı değil, durumsal farkındalık ögeleriyle birlikte sahada operasyonel olarak 
kullanımını da avantajlı bir duruma getirmektedir. Bu kapsamda AR ve VR teknolo-
jilerinin askeri alanda kullanımı aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

- AR ve VR Teknolojilerinin Askeri Eğitimlerde Kullanımı
- AR ve VR Teknolojilerinin Bakım-Onarımda Kullanım
- AR Teknolojisinin Kontrol Merkezlerinde Kullanımı
- AR ve VR Teknolojilerinin Hava/Kara/Deniz Sistemlerinde Kullanımı
- AR Teknolojisinin Operasyonel Savaş Sahasında Kullanımı

1. AR ve VR Teknolojilerinin Askeri Eğitimlerde Kullanımı
İnsanlar en çok denedikleri/uyguladıkları şeyleri hatırlama ve öğrenme 

kabiliyetine sahiptir. AR ve VR teknolojileri ise geleneksel yöntemlerden farklı 
olarak kişilerin bu güdülerine hitap etmekte olup öğrenmeyi kalıcı hale getirmektedir. 
Bu teknolojilerin askeri eğitimde kullanımı ise şu şekilde özetlenebilir.

Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı
Sanal gerçeklik teknolojisinde 3B modeller kullanılarak sanal dünyada, gerçek 

dünyanın benzeri bir ortam oluşturulur. Bu ortam bir uçak bakım merkezi, savaş 
alanı veya bir tankın içi olabilmektedir. Kullanıcı bu ortamlara Sanal Gerçeklik göz-
lükleri kullanarak geçebilmektedir.
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Bunun bir uçuş simülatörü olduğu düşünülürse; kullanıcı öncelikli olarak takip 
etmesi gereken adımlar ile alakalı bir görev çizelgesi alır ve yapması gereken işlem-
ler kullanıcıya hologramlar yardımıyla gösterilir. Böylece kullanıcı görev adımlarını 
hem 3B hologramlar yardımıyla görüntüler hem de kendisi deneme imkanı bulur. Bu 
ise öğrenmeyi ve süreçleri hatırlamayı kalıcı hale getirir. 

Aynı zamanda çok sayıda personelin olduğu ve pratik yapmanın zorunluluk oldu-
ğu eğitimlerde gerçek donanımlara gerek kalmadan deneme-yanılma/tecrübe etme 
imkanı elde edilmesini sağlar. Örnek olarak; bir operasyon tatbikatı çoklu kullanıcı 
destekli sanal gerçeklik uygulaması ile gerçekleştirilebilir. Bu sayede hem eğitimde 
kullanılan donanımların yıpranması ve hasar görmesi önlenerek eğitim maliyetleri 
azaltılır, hem de personelin saha tecrübesi edinmesi sağlanarak operasyonel kabili-
yetleri artırılır.

Şekil.1 NYPD using VR to train for active shootings and real-life scenarios

AR Teknolojisinin Kullanımı

AR teknolojisinde ise sanal gerçeklikten farklı olarak kullanıcı gerçek dünya 
üzerine bindirilen sanal objeler ile eğitim alabilmektedir. Örnek verilecek olursa; 
sağlıkçı bir askeri personel AR teknolojisinin kullanarak bütün iç organları, vücut fi-
zyolojisini 3B olarak inceleyebilecek ve olası kan kaybında yapması gereken müda-
heleleri adım adım hologramlar yardımıyla görüntülerek yapılması gereken işlemleri 
kalıcı bir şekilde öğrenebilecektir. 
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Şekil 2- MedAR - Augmented Reality Combat Casualty Care Training

Eğitim amaçlı kullanımın yanında AR teknolojisi operasyonel sahada bir ask-
eri personel yaralandığı zaman uygulanması gereken tıbbı müdahale adımları için 
ana merkezle iletişime geçme ve onlardan tıbbı destek alma konusunda da kul-
lanılabilmektedir. Bu sayede tıbbı yardım gelene kadar askeri personele ilk yardım 
doğru bir şekilde uygulanabilecek ve operasyonel sahada oluşan can kayıpları ön-
lenebilecektir.

Şekil 3- Navy Medicine - HoloLens Gaming Tech Augmented 
Reality Trauma Training
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2. AR ve VR Teknolojilerinin Bakım-Onarımda Kullanım
Sanal Gerçeklik teknolojisi bakım ve onarımda eğitim amaçlı kullanılmaktadır. 

Bir cihaz üzerinde teknik yeterlilik kazanması istenen personel sanal gerçeklik or-
tamında cihazın 3B modeli üzerinden gerekli eğitimleri, yapması gereken bakım 
adımlarını kılavuz yardımıyla öğrenir. Kılavuz sesli yönlendirme, hologram ile yön-
lendirme olabildiği gibi isteğe bağlı olarak her ikisi de olabilir. İlk aşama eğitimi kı-
lavuz eşliğinde tamamlayan personel ikinci aşamaya geçer ve artık izlemesi gereken 
prosedürleri sırası ile kendisi gerçekleştirir. Sistem yapılan işlemlerin kaydını tutar 
ve hatalı işlem basamaklarını sisteme kaydeder. Eğitim sonunda personelin notuna 
ve hata yaptığı aşamalara göre ilgili konular personele yeniden atanır ve hatasız bir 
şekilde tamamlayana kadar eğitime devam etmesi istenir. Personel hatasız olarak iş-
lemi tamamladığında gerekli tecrübeye sahip bir hale gelmekte ve görevlerdeki hata 
yapma oranı en aza indirilmiş olmaktadır.

Şekil 4- Hürkuş Montaj/Bakım Onarım Uygulaması

Bakım ve onarım alanında Artırılmış Gerçeklik teknolojisi eğitmde kullanılabildiği 
gibi sahada bakım ve onarım yapmak içinde kullanılabilmektedir. Özellikle kompleks 
montajlara sahip donanımların hatasız olarak en kısa sürede ve tek seferde tamamlan-
ması için kullanılabilmektedir. Gözlüğü takan personel kompleks işlem adımlarını 3B 
hologramlar ile görüntülemekte ve montaj/bakım işleminin naısl gerçekleştirileceğini 
bu 3B hologramlar sayesinde adım adım farklı açılardan inceleyebilmektedir. Bakım 
konusunda şayet uygulamada tanımlı olmayan bir hata/arıza varsa kullanıcılar uzaktan 
AR gözlüğü ile uzak noktadaki destek birimine bağlanarak yapması gereken işlem-
ler ile alakalı canlı destek alabilmektedir. Canlı destek, sahada bulunan kullanıcıya 
video, şema vb. veriler ile yönlendirmeler iletebildiği gibi direkt sahadaki personelin 
gördüğü canlı görüntü üzerindende yönlendirme yapabilmektedir.
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Şekil 5- Artırılmış Gerçeklik ile Bakım ve Onarım Uygulaması

Askeri alanda yapılan uygulamalara örnek verilecek olursa helikopter, tank vb. ci-
hzların montajı ve operasyonel sahadaki bakımı, bakım ve onarım eğitimleri sırasın-
da kullanılabilmekte olup yaparak öğrenme eğitimi sonrasında ilgili bakım ve onarım 
adımları hem daha iyi öğrenilmekte hem de iş adımları hatasız olarak tek seferde 
gerçekleştirebilmektedir.

3. AR Teknolojisinin Kontrol Merkezlerinde Kullanımı
Askeri operasyon merkezlerinde operasyonları yöneten komutanların durumsal 

farkındalıkları sahadan gelen gerçek zamanlı veriler ve artırılmış gerçeklik teknolojisi 
kullanılarak artırılmaktadır. Görsel ögeler ile dost-düşman kuvvetlerin konumlarını, 
avantaj ve dezavantajlarını gerçek saha üzerinde görebilen komutanlar yapılacak ham-
leler konusunda daha sağlıklı kararlar verebilmekte, sahadan üstünlük ile ayrılınmasını 
sağlayabilmekte ve operasyonları daha verimli hale getirilebilmektedir.

Komuta Kontrol Merkezi-1                    Komuta Kontrol Merkezi-2

Şekil 6- Holographic Tactical Sandbox: Augmented Reality for Mission Preparation
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Aynı zamanda AR teknolojisi kullanarak farklı üs bölgelerinde bulunan birimler 
ortak olarak bir hareket planlaması yapabilmektedir. Bu birimler diğer üs bölgeleri-
nin harekat merkezinde holografik avatarlar ile temsil edilmektedir. 

Şekil 7- Holographic Tactical Sandbox: Augmented Reality for Mission Preparation

Şekil 8- Artırılmış Gerçeklik Komuta Kontrol Merkezi Uygulaması
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4. AR ve VR Teknolojilerinin Hava/Kara/Deniz Sistemlerinde Kullanımı
Hava sistemlerinde Artırılmış Gerçeklik teknolojisi, kokpitteki dijital göstergele-

rin 3B hale getirilmesi ve bu göstergeler ile hava araçlarının kontrolünün sağlanma-
sında kullanılmaktadır. Kokpitteki sistemlerin 3B hale getirilmesindeki ana amaç; 
personele atanan her görevde farklı bir göstergeye ihtiyaç olabilmesinden kaynak-
lanmaktadır. 3B hale getirelen göstergeler sayesinde yapı hızlı bir şekilde değiştiri-
lebilir, güncellenebilir olacaktır ve pilotun icra etmesi gereken göreve göre özelleş-
tirilmeye kolaylık sağlayacaktır. 

AR teknolojisi aynı zamanda dış dünya verilerinin tek bir noktadan kontrol edil-
mesine olanak tanıyarak pilotların durumsal farkındalığı artıracaktır.

Şekil 9- Aero Glass - Future of Aviation Piloting

AR teknolojisi hava sistemlerinde 3B kokpit göstergelerinin oluşturulmasına ek 
olarak Hava Trafik Kontrol Kulelerinde de kullanılmaktadır. AR teknolojisi sayesinde 
kulede görevli personel üzerinde oluşan bilişsel yük kontrol altına alınabilmekte 
hem de uçuş operasyonlarının yönetimi daha sağlıklı bir şekilde sağlanabilmektedir.

Şekil 10- Hava Trafik Kontrol Kulelerinde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı
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Hava sistemlerinde olduğu gibi Artırılmış Gerçeklik teknolojisi deniz sistem-
lerinde kendine kullanım alanı bulmaktadır. Açık denizlerde icra edilen uzun görev-
lerde arızalanan donanımların bakımı/onarımı bu teknoloji kullanılarak hızlı ve ha-
tasız olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Bakım ve onarıma ek olarak deniz sistemlerinde bulunan silahlar konusun-
da personelin eğitimi de aynı şekilde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak 
yapılabilmektedir. Bu teknoloji sayesinde personel hem dış dünyayı görebilmekte 
hemde dış dünya üzerine bindirilmiş veriler ile ilgili silah sistemlerin görev icrasını 
gerçekleştirebilmektedir. Tek bir ekran üzerinden bu işlemleri gerçekleştirmek per-
sonele hem hızlı hareket etme kabiliyeti sağlamakta hem de durumsal farkındalığını 
üst düzeye çıkarmaktadır.

Şekil 11- Artırılmış Gerçeklik ile Deniz Silah Sistemleri Kullanımı

Artırılmış Gerçeklik teknolojisi kara sistemlerinde operasyonel sahada bakım/
onarım, eğitim, sistemlerin kullanımı gibi geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Şekil 12- Ministry of Defence The Netherlands
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5.  AR Teknolojisinin Operasyonel Savaş Sahasında Kullanımı

Operasyonel Sahada Kullanımı
Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin önemli kullanım alanlarından biri savaş ala-

nında kullanımdır. Savaş alanında AR teknolojisinin kullanımı ile dost-düşman kuv-
vetler birbirinden ayırt edilebilir, komuta merkezinden gelen emirler, yol üzerinde 
bulunan tehlikeli noktalar hakkındaki bilgiler canlı olarak dış dünyadan kopmadan 
takip edilebilir. 

Şekil 13- Tactical Augmented Reality

Aynı zamanda AR teknolojisi dış çevreden aldığı verileri anlamlı hale getire-
rek piyadenin operasyonel sahada yüksek durumsal farkındalığa sahip olmasına da 
yardımcı olacaktır.

Artırılmış Gerçeklik ile Mayın /EYP İmhası

Ülkemiz için önemli bir tehdit oluşturan, güvenlik kuvvetleri ve sivil vatandaşlara 
karşı tuzaklanan Mayın ve El Yapımı Patlayıcılarla mücadele etmek terörle 
mücadele operasyonlarında kritik öneme sahiptir ve AR teknolojisi mayın/EYP 
tespit çalışmalarında kullanılabilmektedir. 

Çeşitli görüntü işleme algoritmaları kullanılarak geliştirilen ve AR teknolojisi 
destekli yazılımlar ile gerçek zamanlı olarak alınan yer yüzeyi görüntüleri işlenir 
ve yüzeyin bir önceki görüntü verileri ile karşılaştırması yapılır. Şayet yüzeyde 
herhangi bir farklılık tespit edilirse arama yapan timler mayın/EYP tehlikesine karşı 
sesli/görsel ikazlar ile uyarılır ve o nokta harita üzerinde işaretlenir. Bu tehlike/ikaz 
işaretleri operasyonda bulunan tüm personele ikaz olarak iletilir ve timlerde saha 
farkındalığı oluşturulur.
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Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak özellikle METİ Timlerinin durumsal 
farkındalığının artırılması, sınır güvenliği, saha güvenliği ve meskûn mahal opera-
syonları gibi, birçok hayati önem taşıyan uygulamada başarı oranını artıracaktır. 

Şekil 14- Artırılmış Gerçeklik ile Durumsal Farkındalık Uygulaması
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Öz

İletişim alanında yaşanan hızlı ve köklü değişimler göz önünde bulunduru-
larak yapılan bu çalışmada; rıza üretimi, ağ toplumu, kitle, kamuoyu, meşru-
iyet, uzlaşma, açık rıza ve kitlesel rıza kavramları üzerinde durularak doğru 
bilginin düzenli bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmasında ve kurumlara ka-
muoyunun desteğini kazanma sürecinde Cross-fit modelinin sağlayabileceği 
olumlu katkılardan bahsedilecektir. Bunun yanı sıra, stratejik iletişim aracı 
olarak sosyal medyanın önemi üzerinde durularak toplumsal meşruiyet ve 
kitlesel rıza üretimini anlama ve kamuoyunun desteğini kazanmak için işlev-
sel bir role sahip olan hipokrasi kavramı açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: İletişim teknolojisi, kamuoyu, güvenlik yönetimi.

Yeni İletişim 
Teknolojilerinin 
Kamuoyu Oluşumuna 
ve Güvenlik 
Yönetimine Etkisi

Prof.Dr. 
Recep TAYFUN
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İletişim alanında hızlı ve köklü değişimler yaşanmakta, yaşanan bu gelişmelerin 
önemini, değerini ve işlevini anlayabilmek ve kavrayabilmek bazı temel kavramlar 
üzerinde yoğunlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu sürecin tarihsel ve teknolojik seyrine 
bakıldığında öncelikle iletişim ve medya kavramının birbirine bağımlı ve muazzam 
bir bütünlük içerisinde geliştiği, evrildiği ve değerlendirildiği görülmektedir. Bu 
bağlamda iletişim alanına ilişkin, özellikle de yeni teknolojilerin yarattığı değişimin 
ya da bir başka ifade ile savrulmaların ve dağılmaların değerlendirilmesinde dikkat 
çeken temel kavramlardan birisi rıza üretimi, bir diğeri ağ toplumu kavramıdır.

Yaşanan gelişmelerin ve iletişim alanındaki hızlı değişimin doğal sonucu olarak 
kitle ve kamuoyu kavramları üzerine de yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu kavramla-
rın birbiri arasındaki geçirgen yapı, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar anlaşılma-
dığında iletişim alanını kavramak da zorlaşacaktır. Özellikle günümüzde kurumlar 
açısından hızlı değişimi ve gelişmeleri yakalamak, isabetli sonuçlar üretmenin önü-
ne geçerek bir amaca dönüşebilmektedir. 

İfade edilen temel kavramlar, iletişim alanında yaşanan değişimi anlamamıza 
yardımcı olmakla birlikte, gelişmelerin kurumlar üzerinde yarattığı sonuçları ve 
değişimi kavramamızı kolaylaştıracak ve atılacak yeni ve sağlıklı adımlara yön 
verecektir. Hem yapısal anlamda kurumsal değişimin hem de yasal düzenlemelerin 
kapsam ve sınırlarını belirleme de yol gösterici bir rol üstlenmiş olacaktır.

Yönetimlerin kamuoyunun desteğini almadan varlıklarını sürdürmeleri teknik 
olarak mümkün değildir. Yönetimler ister kamu sektöründe ister özel sektörde ol-
sun “kamuoyunun desteğini nasıl kazanabiliriz?” ve daha da önemlisi “bu destek 
olmadan nasıl hizmet sunabiliriz?” sorularının cevapları üzerine odaklanmaları ge-
rekmektedir.

Teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler ve değişimleri yakından takip 
etmenin önemi, rıza üretim süreçlerinin varlığını anlamlı duruma taşıyan meşruiyet 
kavramı ile birlikte değerlendirildiğinde daha kolay anlaşılacaktır. Rıza kavramı İn-
gilizcesi ‘consent’ latince köken olarak ‘consensus’ temel kavramı olarak uzlaşma 
anlamına gelmektedir. Uzlaşma süreçleri rızanın üretimindeki meşruiyete başlı ola-
rak gerçekleşir, gelişir ve yerleşir.

Özellikle 2016 yılında yürürlüğe giren ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu içinde geçen açık rıza kavramı toplumsal meşruiyet açısından yaşamsal 
öneme sahiptir. Bireysel rızanın talep ve temini süreçleri kolay olmakla birlikte 
kitlesel rıza alanında kritik bir öneme sahiptir. Toplumsal rıza üretim süreçlerinin 
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anlaşılmasına katkı sağlayan dinamiklerin başında kültür boyutları açısından önem-
li bir işleve sahip olan belirsizlikten kaçınma düzeyi etkili olmaktadır. Toplumlar 
olağan süreçlerin dışına çıkıldığı kriz dönemlerinde çok yoğun olarak belirsizlikten 
kaçınma eğilimlerine göre hareket ederler. Bu süreçlerde kamuoyunu bilgilendirme 
görevi kurumların en öncelikle sorumluluğudur. Doğru bilginin düzenli bir biçimde 
kamuoyu ile paylaşılması beklenmedik gelişmeleri önlemekle kalmayacak, 
kurumlara kamuoyunun desteğini kazanmak konusunda olumlu ve yaşamsal katkılar 
sağlayacaktır. Bu süreci bir model üzerinden açıklamak daha verimli olacaktır.

Cross-Fit Modeli-10

Bu aşamada kamuoyu oluşum süreçlerinde etkili ve belirleyici olacak bir model 
öne çıkmaktadır. Cross-Fit olarak tanımlanacak model, kamuoyunu bilgilendirme 
sorumluluğuna sahip olan yapıların dikkat etmesi gereken ayrıntılara vurgu yap-
maktadır (Tayfun, 2020: 79). Böylece kamuoyu düzenli bir şekilde bilgilendirilecek, 
aynı zamanda algı yönetimine açık yapılar ayrıntılarda boğulmak ve belirsizliklerde 
kaybolmak yerine, karşılıklı sağlıklı ilişkiler geliştirebilecektir.

Bilgiyi üreten yapılar,
- Doğru   Correct
- Düzenli   Regular
- İdeal Araç/Mecra   Optimum
- Tatmin Edici   Satisfaction
- Yeterli   Sufficient
- Hızlı   Fast
- İlgili   Involved
- Zamanında   Timely

Koordinasyon gerçekleştirdiğinde kamuoyu ile arasında stratejik iletişime dayalı 
bir köprü kuracaktır. Bu köprü sayesinde beklenmedik durumlar karşısında yaşanan 
belirsizliğin yarattığı risklerin üstesinden gelinecektir. Yaşanabilecek krizler aşıla-
caktır. İlişki içinde olunan yapılar arasında ortak bir gelecek vizyonu yaratılacaktır. 

- Tayfun, Recep (2020). Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak, “Belirsizlik ve Algı Yönetimi Sarmalında Kriz ve 
Kamuoyu”, Gazi Kitabevi, 2020, Ankara, ss. 71-97.
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Yaygın Bütünleşik Tehditler nedeniyle işletmelerin itibarları risk altında olsa da yu-
karıda sıralanan temel ilkeler doğrultusunda, en çok da doğru bilginin düzenli olarak 
paylaşılması sayesinde stratejik iletişim süreçleri mümkün ve sürekli olacaktır.

Kitlesel rıza üretimini taşıdığı değeri anlamak için mutlaka bir toplumun sahip 
olduğu kültürel dokuyu yakından incelemek gerekmektedir. Kamuoyu yönetişimin 
kalbini ifade ettiğinden, kamuoyunun oluşumu ve niteliğini belirleyen de rıza üretim 
süreçlerinin gerçekleşme biçimidir. 

Toplumsal tarihsel gelişim süreçlerini değerlendirmek üzere literatürde 20. yüzyıl 
kitleler çağı, 21. yüzyıl kamuoyu çağı olarak tanımlanmaktadır (Özdem - Altınay 
2008; Demir, 2012: 9; 2011: 10). Kitle ile kamuoyu kavramları arasında farklılıklar 
vardır. Kamuoyu farklılıklar üzerine inşa edilmektedir. Farklı farklı görüşlere sahip 
olan insanlar ortak bir mağduriyet etrafında çok rahatlıkla toplanabilirler. İnsanlar 
artık farklı görüşlere farklı değerlere sahip olsalar bile ortak bir platformlarda top-
lanarak, ortak hareket edebilmektedirler. Yeni toplumsal hareketlerin dikkat çeken 
temel özelliklerinden birisi de bu eylem tarzıdır. Günümüzde insanların sahip olduk-
ları bilgi değil bu bilgileri nerede kullandıklarını gösteren platformlar öne çıkmak-
tadır. Bu bakış açısından hareketle; kamuoyunu anlamadan onun desteğini almak 
mümkün değildir. 

Ağ toplumu olarak ifade edilen yapıdan insanların üye oldukları platformlar üze-
rinden kendi varlıklarını ve kimliklerini inşa etme süreçleri anlaşılmaktadır. Jan Van 
Dijk (42: 2016), bu isimle yayınlanan eserinde ağ toplumunu “sosyal ve medya ağla-
rından oluşan bir altyapının toplumun her seviyesindeki –bireysel, grupsal/örgütsel 
ve sosyal– örgütlenme tarzını belirlediği modern bir toplum türü olarak” tanımla-
maktadır. Yine devamında, “Bu ağlar artan bir biçimde bu toplumun (bireyler, grup-
lar ve örgütler) her birimini veya parçasını birbirine bağlamaktadır. Batı toplumların-
da, ağlar tarafından birbirine bağlanmış bireyler ağ toplumunun temel birimi haline 
gelmektedir. Doğu toplumlarında ise temel birim halen ağlar tarafından birbirine 
bağlanmış gruplardır (aile, topluluk, iş ekibi).” değerlendirmesi yapmaktadır. 

Platformlar üzerinden bilgiye ulaşmak, bilgiyi paylaşmak arayışları ile birlikte, 
doğru bilgi yerine bilgiye hızlı ulaşmak öne geçmektedir. İnsanlar günümüzde çar-
pıcı bir bağımlılık örneği olarak çok net bir şekilde platformlarda kalabilmek için 
belli aralıklarla, periyodik olarak ağlara baktıklarını ifade etmektedirler. Ağlara bağlı 
kalmak, çarpıcı/çarpıtılmış bilgilere ulaşmak, doğru bilgiye ulaşmaktan çok daha 
fazla ilgi çekmektedir. 
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Buradan bir soru sormak suretiyle çıkarılacak bir sonuç var; kamu kurumları gö-
revleri ile ilgili olarak kamuoyu karşısında sorumluluklarını yerine getirirken bilgi-
lendirmek amacıyla sosyal ağlarda olacaklar mı? Sorunun cevabı çok basit ve bir o 
kadar net, elbette etkin biçimde kullanmak gerekmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu ve Güneydoğu’da gerçekleştirdiği operasyonlar 
aşamasında, yine İdlib ve Afrin’de sınır ötesinde barış operasyonlarında kamuoyu-
nu yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede konusunda optimum zamanlama 
ve ideal bilgi paylaşımı ile işlevsel bir süreç yönetimi gerçekleştirmiştir. Kamuoyu-
nu bilgilendirme konusunda sergilenen yöntem stratejik iletişim olarak sağlıklı bir 
yapıya sahiptir. Stratejik iletişim kapsamında birçok kamu kurumu temsilcisi ülke-
mizin dışında yürütülen barış operasyonlarında önemli görevler üstlenmektedirler. 
Günümüzde asker artık sadece savunma görevi değil, polis artık sadece güvenlik 
hizmeti değil gittikleri ve görev yaptıkları yerlerde ciddi operasyonlarda insan hak-
ları, eğitim, sağlık, altyapı gibi birçok konuda yerel halka ve yönetimlere destek 
vermektedirler. Bu bağlamda başarılı bir biçimde sürdürülen Cumhurbaşkanlığı söz-
cülük makamına benzer ve daha önce de denenmiş bir örnek olarak Genelkurmay 
Başkanlığı sözcülük makamının işletilebilmesi sağlıklı bu yapının işlevselliğini daha 
da artıracaktır.

Bu durum ağ toplumunun yarattığı zaman ve mekân değişimine bağlı olarak ger-
çekleşmektedir. Son dönemde yaşanan sosyal ağlar ve İletişim teknolojisine ilişkin 
gelişmelerin etkisi ile yaşanan gelişmeler zaman ve uzam farklılığını ortadan kal-
dırmaktadır. Bu değişimin en somut yansıması kendini istihbarat hizmetlerinde gös-
termektedir. Kolluğun istihbarat yetkisi daha önce ülke seviyesinde şeklinde tanım-
lanmıştı. Ülke seviyesinde olması Ülkemizle ilgili konular esas alınarak yurt dışına 
da genişletiliyordu. 2017 yılında yapılan düzenleme ile sanal ortamda istihbarat 
toplama yetkisi tanımlanmıştır. Ağ toplumunun yarattığı bir başka önemli etki, ileti-
şim alanında yaşanan zaman ve mekân farklılığı ister istemez kurumların birbiriyle 
çalışmasını, iş birliklerini zorunlu kılmaktadır. Risk toplumunun temel özelliklerine 
bağlı olarak hem yeni birimler oluşturulacak hem de kurumların arasındaki eşgüdüm 
artacaktır.

Toplumsal meşruiyet ve kitlesel rıza üretimini anlamak, kamuoyunun desteğini 
kazanmak için işlevsel bir role sahip olan bir diğer önemli kavram, hipokrasi kav-
ramıdır. Hipokrasi, derin fakat bir o kadar da basit bir kavram ve maalesef sadece 
çağımızın değil yüzyıllardır problemimiz olan bir konu ve özellikle politik boyutu 
çok daha sarsıcı bir etki yaratmaktadır.

Anlatılanları desteklemek açısından yardımcı olacak İki önemli örnek var. İlki Son 
Amerikan seçimlerinde etkili olan Breitbart News yöneticisi Andrew Breitbart’ın 
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başına gelenler. Bir diğer çarpıcı örnek, Irak’ta sorumluluk üstlenen Bell Pottinger 
isimli Halkla İlişkiler şirketinin gerçekleştirdiği uygulamalar konusunda yaşanan 
tartışmalar. 

Bu iki örnek önemli ve çok çarpıcı gerçeği gözler önüne seriyor. Kitlesel rıza üre-
tim süreçlerini dürüstlükten ve gerçeklikten uzaklaşarak yönetmek isteyenlerin sık-
lıkla vurguladığı önemli bir detay; sosyal ağlardaki paylaşımların propaganda çağ-
rışımı yapmamasına dikkat etmek gerektiği, aksi taktirde insanlar arkasında kimin 
olduğunu araştırmaya başlıyor. Oysa bu tür uygulamalardan elde edilmesi hedefle-
nen sonuca ulaşabilmenin çok daha sağlıklı, kolay ve etkin olan yöntemi; gerçeği 
kamuoyu ile paylaşmak. 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak günümüzde 
propaganda ile birlikte algı yönetimi de bir rıza üretim yöntemi olarak tercih edildiği 
görülmektedir. Kurumların tarafından bu durumlar karşısında kaynağı belirsiz ve 
denetimsiz içeriklerle yalanlama yaparak, doğruluğu hep tartışılan ve doğruluktan 
uzak olan bu tür içeriklere meşruiyet kazandırmak yerine; makul, mantıklı ve doğ-
rulanmış alternatif açıklamalar ile kamuoyuna bilgi akışını sağlamak çok daha 
anlamlı sonuçlar yaratacaktır. 
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Öz

Eskiden bu yana geçerli olan geleneksel mal kapitalizmi, yerini entelektü-
el kapitalizme bırakmaktadır. Toplumsal ilişkiler sosyal medya aracılığıyla 
zamandan mekândan bağımsız hale gelmektedir, dolayısıyla bugün herke-
sin birbirinden kısa sürede haberdar olduğu bir dünyada yaşamaktayız. 
Günümüzün hızla değişen dünyasında meslekler ve unvanlar önemini kay-
betmekte, yerini işler-görevler ve bunları başarmayı sağlayan yetkinlikler 
almaktadır. Yetkinlik kavramı; bilginin, yeteneğin, becerinin, tutumun ve 
davranışın hep beraber bir bileşkesi olarak anılmakta ve artık bilgi gibi 
bir kavramdan çok ön plana çıkan bir kavram olmaktadır. Güvenlik sektö-
ründeki bir kolluk personeli için 124“zor durumlarla baş etmek” de önem-
li bir kolluk yetkinliğidir. Kurumların mutlaka iyi, vasat ve zayıf çalışanı 
ayırt etmesi, testiyi kıranla-getireni bir tutmaması gerekmektedir. Güvenlik 
sektöründe ve kollukta kurumsal bağlılık da çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yetkinlik, kurumsal bağlılık, entelektüel kapitalizm.

Geleceğin İşgücünün 
Sahip Olması Gereken 
Yetkinlikler ve Kolluğa 
Yansımaları

Prof.Dr. 
Ünsal SIĞRI
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Dünyamızda değişimler çok hızlı gerçekleşmekte ve bu değişimlerin İnsan 
Kaynakları Yönetimi uygulamalarına doğrudan etkileri yine çok hızlı ve çok yön-
lü olmaktadır. Her alandaki değişimler, insan kaynaklarına bazı yansımalar ortaya 
koymaktadır. Değişimlere baktığımızda, değişimler arasında da çok yönlü karşılıklı 
bağımlılıklar görülmektedir. Örneğin; entelektüel bilginin değeri günümüzde çok ön 
plana çıkmaktadır. Eskiden bu yana geçerli olan geleneksel mal kapitalizmi, yerini 
entelektüel kapitalizme bırakmaktadır. Toplumsal ilişkiler sosyal medya aracılığıyla 
zamandan mekândan bağımsız hale gelmektedir, dolayısıyla bugün herkesin birbirin-
den kısa sürede haberdar olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Dünyanın farklı bölgele-
rinde kalkınma-refah farklılıkları vardır, sosyal medya ve internet aracılığıyla zaman 
ve mekânın birbirinden bağımsız hale gelmesi nedeniyle, bu toplumsal obruklar da 
herkes tarafından doldurulmakta ve bu eşitsizliklerden kısa sürede ve geniş kitlelerce 
haberdar olunmaktadır. Bu da çok büyük bir küresel insan kaynakları göçüne yani 
işgücünün dünyanın her bir başka yerinde çalışabilmesine de neden oluyor. Bütün 
bunların güvenlik sektörüne ve kolluğa yansımaları; güvenlik güçlerinin görevle-
rinin farklılaşmasına, yurt dışındaki bazı uluslararası görevlerin ortaya çıkmasına, 
uluslararası harekâtlarda kolluk güçlerinin yer almasına ve değişen güvenlik sektörü 
görev ve faaliyetleri nedeniyle kolluk personelinin yeni yetkinliklere sahip olmasına 
neden olabiliyor. Güvenlik sektöründe bu sayılan yeni tür gelişmeler de aslında bu 
küresel insan kaynakları göçünün güvenlik sektörüne yansımaları olmuş olmaktadır. 

Teknolojideki gelişmelerin hızı ile birlikte her alanda yapılan ölçümler çok arttı, 
o ölçümler bir sürü veri getiriyor insanların önüne. Eskiden karar vericiler veri ek-
sikliği yaşarken, şimdi tam tersine karar vericiler zorlayıcı şekilde veri yığılmasıyla 
karşı karşıya. Tüm bu gelişmeler, günümüzün dünyasında karar vericiler açısından 
popülizmin ön planda tutulmasına sebep olabilmektedir. İnsanları, insan kaynakları-
nı yönetirken biraz hoş görünmek adına karar vericilerin popülist yaklaşımları dün-
yanın her yerinde söz konusu olabiliyor. Bu husus biraz verimliliği azaltıyor. Popüler 
kültürün birçok kavramın içini boşaltmakta olması nedeniyle, kültürü ve entelektüel 
birikimi yüzeyselleştiğini söyleyebiliriz. Ancak, getirdiği zararlar ile birlikte, popü-
ler kültürün dünyadaki bu kadar farklı insanı ve toplumu birbirine yapıştıran aslında 
olumlu yönleri de bulunmaktadır. 

Günümüzün değişen dünyasında nüfus yapısı değişiyor, insan yaşamı uzuyor, in-
sanlara ve topluma ait demografik unsurlar farklılaşıyor; bunlar insan kaynaklarına 
bazı etkilerde bulunuyor, tabii ki bunun güvenlik sektörüne de yansımaları olmakta-
dır. Dünyadaki rekabet artık ulusal düzeyde değil; uluslararası bağlamda gerçekleş-
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mektedir. Çünkü herkes birbirinden haberdar olmaktadır. Değişimlerle birlikte bilgi 
hızla yarılanmakta ve bilginin yarılanma ömrü hızla azalmaktadır. İşte bu bilgini ya-
rılanma ömrü hususu çok önemli olmaktadır. Eskilerde bir bilgiyle çalışanlar üç beş 
sene idare edebilirken; şimdilerde, kariyerin başlangıcındaki profesyoneller belki de 
gece bilgili olarak yatağa usta yatacaklar, bilginin yarılanmasıyla birlikte sabah ya-
taklarından belki de birçok bilgi eksiğiyle birlikte çırak kalkacaklardır. Dolayısıyla, 
bugünün çalışanlarının işlerinin eski çalışanlara göre çok daha zor olduğunu söyle-
yebiliriz. Tüm bunlar ile birlikte insanların beklentileri farklılaşıyor. Bu beklentilere 
cevap verecek teknolojiler farklılaşıyor. 

Günümüzün hızla değişen dünyasında meslekler ve unvanlar önemini kaybet-
mekte, yerini işler-görevler ve bunları başarmayı sağlayan yetkinlikler almaktadır. 
Aslında bu kadar çok çabuk değişmeyecek olan güvenlik sektöründe ve kollukta her 
zaman meslekler gücünü koruyacaktır ama zamanla mutlaka kolluğa da yansımaları 
olacaktır. Meslekler yerine, yetkinlikler ön plana çıkmaya başlayacaktır. Güvenlik 
sektörü ve kolluk için meslekler önemini ve değerini diğerleri kadar azaltacak deme-
mekle birlikte, bu mesleğin içindeki değişime uğrayabilecek nitelikteki yetkinlikle-
rin iyice düşünülüp tartışılması, oya gibi de işlenmesi gereklidir.

Günümüzün hızla değişen şartları nedeniyle belirsizlik, karmaşa, iç içe geçmiş-
likler hızla artmakta ve artık bugünün profesyonel iş çalışanının yeni gerçekliği ol-
muş durumdadır. Özellikle yeni çalışanlar bu yeni ve zor şartların içine doğdular ve 
bunun içinde de bir kariyer sürdürecekler. Onun için çok sağlam bir şekilde güvenlik 
sektöründeki profesyonellerin işlerindeki takım çantalarını doldurmaları gerekmek-
tedir. Kolluğun takım çantaları çok önemli; kolluğun takım çantasında hem “teknik 
beceriler” yani yapılan işin tekniği ile ilgili alet ve edevat olacak, yani mevzuatı 
iyi bilmek; hangi işi yapıyorsak onu hangi kademesinde ve seviyesinde, türünde o 
işin uzmanı olmak gibi yetkinliklerin de mutlaka kazanılması gerekmektedir. Fakat 
kolluğun takım çantasında “yan beceriler”, “kanat beceriler”, “davranışsal – sosyal 
beceriler” olarak farklı adlarla adlandırılan bazı özelliklerin de var olması yani etkili 
iletişim kurması, problem çözmesi, takım çalışması yapabilme, zor durumlarla baş 
edebilme gibi yetkinlikler gerekmektedir. Bunun gibi davranışsal yetkinliklerin çok 
daha ön plana çıktığını görüyoruz ve hatta bu kanat yetkinliklerin, söz birliği edil-
mişçesine bütün dünyada artık nerdeyse yaptığımız işin teknik özelliğinden daha 
fazla merkeze alındığı görülmektedir. 

Yetkinlik kavramı; bilginin, yeteneğin, becerinin, tutumun ve davranışın hep be-
raber bir bileşkesi olarak anılmakta ve artık bilgi gibi bir kavramdan çok ön plana 
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çıkan bir kavram olmaktadır. Örneğin bir kolluk personeli, etkili hitap edebilme yet-
kinliğine sahip olmalıdır. Her yerde her ortamda, böyle bir çalıştay ve resmi ortam 
değil; insanların, halkın huzurunda belki de asayişi sağlamak için de “etkili hitap 
edebilme yetkinliği” önemlidir. Bu yetkinliğin içerisinde etkili hitap etmenin temel 
unsurları nelerdir? Bu bilgiyle donanma, bilgi tarafı. Ya başka? Beceri tarafı var. 
Ne demek beceri tarafı? Defalarca, etkili hitap etmeyi prova etmiş olmak ve hayata 
geçirmiş olmak. Peki ya yetenek? Yetenek de bu sahnedeyken kendini iyi hissetme. 
“Demek ki ben topluluğa iyi ve rahat şekilde hitap edebiliyormuşum, bundan da çok 
rahatsız olmuyormuşum” diyebilmek, işte o yeteneği keşfedebilmek. Tutum, istekli 
olmak; bu bildiriyi sunmaktaki gibi istekli olmak ve davranışa öncü olan tutumları 
değiştirmek… Sonra da çıkmak, davranışı ortaya koymak. İşte tüm bunların bileşke-
si yetkinlik kavramını getirmekte.

Güvenlik sektöründeki bir kolluk personeli için “zor durumlarla baş etmek” de 
önemli bir kolluk yetkinliğidir. Bunu başarabilmek için bilgi yeterli değil; prova 
etmek defalarca; senaryolar dahilinde. Bunlar bazı kimselerin yetenekli olduğunu 
farkına varması ve o yeteneğinin daha da perçinlenmesi, tutumların geliştirilmesi 
ve bunun davranışa dönüştürülmesi gerekmektedir. İşte hepsi toplanınca bu konuda 
gelişmiş bir yetkinliği ortaya çıkarabilmektedir. 

İşte tüm dünya “yetkinlik” denen kavramın peşine takılmış bulunmaktadır. Ör-
neğin Almanya’da bir üniversite, dersleri sınavları bıraktı; yüz yetmiş tane yetkinlik 
tanımladı ve “sınavdan, dersten, sınıftan bağımsız; ne kadar zaman içerisinde bu 
yüz yetmiş yetkinliğe sahip olursan sana diplomanı vereceğim” diyor. Anılan eğitim 
kurumu için önemli olan sınıfta ne kadar zaman geçirildiği veya eğitilenin ne yaptığı 
değil, belirlenen ve tanımlanan yetkinliklere bir şekilde sahip olunmasıdır. Tabi şu an 
için henüz biraz ütopik ve fantastik ama giderek bu yetkinliklerin ön plana çıktığını 
görüyoruz. 

Bugünün profesyonel çalışanında hangi yetkinliklerin bulunması gerektiği ko-
nusunda birçok tasnif ve akreditasyon bulunmaktadır. Geçen sene Dünya Ekonomi 
Forumu’nun da ana teması, “geleceğin iş gücü hangi özelliklere sahip olmalıdır?” 
idi. Birçok rapor sunuldu, içinde Türkiye’den verilerin de olduğu birçok raporda; 
problem çözme, değişime uyum gösterme, müzakere edebilme gibi “davranışsal yet-
kinlikler” ön planda görünmektedir. Bu sayılan güncel yetkinlikler aslında hemen 
hemen çoğu aşina olmadığımız şeyler değil; hatta bazıları örneğin insan ilişkileri 
kurma, insan yönetme gibi konular oldukça klasik bile. Bu listelerde kendine yer bu-
labildiğine göre demek ki davranışsal  birçok yetkinlik hala önemini korumaktadır. 
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Adaptasyona sahip, uyum gösterebilen, birden çok konuda uzman olabilen, zihinsel 
esnekliğe sahip, duygusal zekâya sahip ve çetrefilli bir durumda patlayıp yere doğ-
ru yelkenleri suya indirmeyen, karmaşık problemleri çözebilen, işbirliği yapabilen, 
iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, öğrenmeye istekli ve yeni şeyleri merak 
eden, günümüzün artan çeldiricileri karşısında konsantre olabilen, anda kalabilen, 
mücadeleci, ısrarcı ve öğrenme hevesi olan çalışanların gelecekte başarılı olabile-
cekleri belirtilmektedir. Bu ve bunun gibi birçok listeyi, araştırma kurumlarının ve 
bilimsel çalışmaların bize sunduğunu görüyoruz. Bu durumda her kuruma düşen, 
bunların içinden, kurumun kendine özgü hassasiyetlerine ve görevine bağlı olarak, 
insan kaynağında hangi yetkinliklere sahip bir insanı barındırmak ve geliştirmek 
istediğine karar vermek ve tüm insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını buna göre 
düzenleyerek bu konularda gecikmeksizin ve gerekirse radikal aksiyonlar almaktır.

Günümüzde her bir kurumun bu yetkinliklerden hangisine ve ne nitelikte sahip 
olmak istediğine karar vermesi gereklidir. Kurumları yapması gereken sadece ge-
reksinim duydukları çalışan yetkinliklerini sıralaması değil, aynı zamanda kendi 
kurumlarının özgünlüğüne uygun olarak butik bir şekilde bu gereksinim duyulan 
yetkinlikleri tanımlamasıdır. Kurumun tüm çalışanlarının zihinlerinde aynı tanımın 
olması için ortak ve berrak bir tanımın yapılması gereklidir. Bu yetkinlik tanımları; 
kurum kendine personel seçerken yani işgücü temininde, uygun personelin kuruma 
seçiminde, seçilen personelin kuruma uygun yere yerleştirilmesinde, çalışanın eği-
tilmesinde ve çalışanın kuruma bağlılığının sağlanmasında ön plana çıkarılmalı ve 
bu tanımlanan yetkinlikler her zaman kutup yıldızı gibi rehber olarak kurumların 
vazgeçilmez bir hususu olarak işlev görmelidir. İnternette bazı özel sektör kuruluşla-
rının yetkinlik sözlüklerini görmek mümkündür. Yani o kurum diyor ki, ben şu şirket 
olarak şu yetkinliklere önem veriyorum, benim için bu yetkinliğin tanımı budur. İşte 
bu husus, güvenlik sektöründe ve kollukta kurumların insan kaynaklarının etkin ola-
rak yönetiminde önem kazanacaktır.

Microsoft’un uzun yıllar insan kaynaklarına personel alımını yapan William 
Poundstone adlı bir kişinin yazdığı “Fuji Dağını Nasıl Taşırsın?” adlı kitabında, ku-
rum için personel seçmekten sorumlu insan kaynakları uzmanı, Mcrosoft’da insan 
kaynakları seçiminde hangi soruları soruyorlar, onları derlemiş toplamış kitabında. 
Bu kitaba adını veren soru da mülakatlarda sorulan sorulardan birisidir aslında. Bu 
mülakatlarda sorulan soruların hiçbirinin tek bir cevabı bulunmamaktadır.. Çünkü ne 
diyor Microsoft? Benim temel yetkinliğim, aradığım; şoför de alsam, genel müdür 
de teknisyen de alsam, problem çözme kabiliyeti ve yeteneği diyor. İşte problemi 
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çözebilen, anında verdiğin problemi öyle veya böyle tek doğrusu olmadan da çöze-
bilenin benim başımın üstünde yeri var diyor. Bizim değerlerimiz, benim üniversite-
min, kurumlarımızın, benim hocamda hangi yetkinlikler olmalı, peki ben bunu nasıl 
ölçüp kurumuma dâhil edeceğim, bu yetkinlikleri nasıl dağıtacağım diye düşünmek 
zorundayız.

Günümüzün en önemli üretim faktörü olarak “nitelikli insan kaynağı” çok önem-
lidir. Bir kurummda adı insan kaynakları yönetimi departmanı veya adı personel 
departmanı olsun, aslına bakılırsa içinde ne yaptıkları daha fazla önem kazanmakta-
dır. Bunun için isimlerin hiçbir önemi yoktur. Bazen diyorlar ki, siz hala personel-
ci misiniz, biz insan kaynağına geçtik. Bir kurum ve o kurumun ilgili departmanı; 
aday havuzunu büyütsün, adayları kuruma cezbetsin, uygun kişileri seçsin, kurumda 
uygun yere yerleştirsin, çalışanların fabrika ayarlarıyla oynayıp, onları geliştirsin, 
çalışanların yeteneklerini daha da artırsın, kuruma bağlılıklarını sağlasın, ne iş ya-
pacağını göstersin, yapıp yapmadığını ölçsün, işte o zaman İnsan Kaynakları işini 
yapmakta demektir. İşte bunun adı yeni ve moda terimle insan sermayesi yönetimi- 
insan kıymetleri yönetimi olsun veya personel yönetimi daha eski başka bir tabir 
olsun, isimlerden ziyade iş olarak neler yapıldığı daha önemlidir. 

Bugünlerde Dördüncü Endüstri Devrimine geçiyoruz. Birinci Endüstri Devri-
minde yer zaman ve mekân birliği vardı; insanlar bir arada ve aynı yerde çalışı-
yordu. Sonra İkinci Endüstri Devriminde, elektrik girdi hayata ve seri üretimin önü 
açıldı, yani imalat ve hizmetin şeklini değiştirdi. Sonra Üçüncü Endüstri Devriminde 
otomasyon girdi devreye. Şimdi neyi yaşıyoruz? Dijital ve fiziksel sistemlerin bir 
anlamda entegrasyonunu yani Dördüncü Sanayi Devrimini yaşıyoruz. İnsan kay-
naklarını bu dönemde bekleyen en önemli yetkinlik “değişime adapte olmak” olarak 
karşımıza çıkıyor. Günümüzün problemleri o kadar çetrefilli ve karmaşık ki, sadece 
tek bir alandan veya kolluğun herhangi bir biriminden gelen bilgiler, o karmaşık so-
runları çözmeye yetmiyor. Dolayısıyla kolluğun birimleri de çok farklı uzmanlıklara 
sahip olmalı ve kollukla hep beraber işbirliği içerisinde birbirini tamamlamalı. Çün-
kü artık buna dikey etkileşim dediğimiz, çok yönlü zenginleşme dediğimiz, çapraz 
eşleşim dediğimiz, çözümlerin artık kesişim kümelerinde bulunması hususu önem 
kazanmaktadır. Yani farklı bilimsel alanlardan veya uygulama alanlarından ortak ça-
lışmaların, günümüzün karmaşık problemlerini anlamak için daha etkili olduğu artık 
açıktır. Dolayısıyla, güvenlik sektörü ve kollukta da birden çok alanda bilim uğraşı 
ve pratik alanının yetkinliklerini bir araya toplayıp sorunların üzerine gitmek lazım. 
Örneğin bir kolluk problemini çözmede belki de Jandarma-Polis-Sahil Güvenlik vb. 
birimler ortak çaba ve faaliyet göstermelidirler.
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Çalışanlarda eskiden sadece “entelektüel zekâ yani IQ aranırdı. Artık duygusal 
zekâ-EQ aranır oldu; zor durumlarda ortalığı ayağa kaldırmasın diye insanlar uğra-
şıyorlar. Sonra sosyal zekâ-SQ geldi ve insanların iletişim ve ilişki kurabilmelerinin 
mesleki performansta taşıdığı önem vurgulandı. Yine kültürel zekâ-CQ ile birlikte 
çalışanların farklı kültürel birikimlerin içerisinde uyumlu ve etkili olarak çalışabilme 
kapasitelerine vurgu yapıldı. Bir şehir merkezinde veya aynı zamanda bir dağ başın-
da da hizmet ederken, kolluk güçlerine yüksek kültürel zekâ düzeyi çok yardımcı 
olacaktır. Günümüzün insan kaynağı seçiminde; duygusal zekâ, sosyal zeka, kültürel 
zekâyı aramak ve güçlendirmek günümüzde çok önem kazanmaktadır.

Güvenlik sektörünün ve Kolluğun hassas görev yapısı nedeniyle, etkili kurum-
sal iletişim tesis etmesi çok önemlidir. Etkili bir kurumsal iletişim, insan kaynağı 
planlamasının da çok önemli bir unsurudur. Dünyamızda olgular var, bir de algılar 
vardır. Bu algılar, insan kaynağının planlanmasından teminine kadar hepimizi çok 
etkilemektedir. Dolayısıyla kurumların insan kaynağı seçtiği havuzu genişletmesi 
için, mutlaka etkili bir kurumsal iletişim tesis etmesi gereklidir. Bir hususu zama-
nında, yerinde, uygun vasıtalarla uygun kişiye uygun şekilde aktarmanın yollarının 
bulunması kurumları daha etkili bir kurumsal iletişime ve dolayısıyla etkili insan 
kaynakları yönetimine götürebilecektir. Çünkü bir kurum bunu iyi yaparsa, kurumun 
aday havuzu büyüyebilir, dolayısıyla insan gücü seçilen yani çiçek derlenilen tarla 
büyütülmüş olmaktadır. O büyük tarladan yani insan kaynağı havuzundan oluştu-
rulan çiçek buketi, çok daha güzel ve nitelikli olabilmektedir. Güvenlik sektörün-
deki Kolluk kurumları için, insan kaynağı havuzunun büyümesi, daha nitelikli ça-
lışanların kuruma kazandırılmasına imkan verebilmektedir. Bu havuzu büyüttükten 
sonra iyi bir insan kaynağı seçim sistemi kurulması gerekmektedir. Kurum olarak 
arzu edilen ve hedeflenen yetkinlikler; Amerika’nın istediği, Çin’in istediği veya 
Microsoft’un istediği değil; içinde yaşanılan ülke ve coğrafyanın özelliğine uygun 
olarak güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kolluk kurumunca iyi belirlenmeli ve 
tüm insan kaynakları politikaları ve uygulamaları bunlara göre düzenlenmelidir. İşte 
bu yetkinlikleri iyi tanımlamak, bunlarla ilgili komiteler oluşturmak, belki de daha 
odaklı çalıştaylarla, sadece yetkinliklerin belirlendiği çalışmalar yapmak önem ka-
zanmaktadır. Bu yetkinlikler kurum tarafından belirlendikten sonra, gerektiğinde bu 
yetkinlikleri güncellemek ve bunları değişen durumlara doğru aktarmakta da fayda 
vardır. 

Güvenlik sektöründe ve Kollukta görev yapan personeli, uygun sistemlerle seç-
mek önemli olduğu gibi, kurum içerisinde uygun yere yerleştirmek de önemlidir. 
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Örneğin, sosyal zekâsı gelişmiş bir çalışan, daha sosyal, insanlarla iletişim kuracağı 
bir işe yerleştirilmelidir. Oysa daha izole bir görev yapması beklenen örneğin bir ya-
zılım uzmanı, belki de yapmakta olduğu yazılımın kendine düşen payını gece boyun-
ca ve tek başına yaparak, sabah işini yani yazılımını bitirmesi beklenebilmektedir. 
Uygun yere personeli yerleştirdikten sonra, insan kaynağının yeteneğini geliştirmek 
ve çalışanın fabrika ayarlarıyla oynamak çok önemlidir. İşte burada eğitim ihtiyaç 
analizinin iyi yapılması ve personelin uygun eğitimleri görmesi önem kazanmakta-
dır. İyi bir performans beklemek için, çalışanlara hedef vermek de çok önemlidir. 
Kurumların performans ölçüm ve değerlendirme sistemlerinin de iyi düzenlenmesi 
gereklidir. Örneğin personelin yıllık hedeflerinin verilmesi ve personelin de bunu 
görmesi gereklidir. İyi çalışanın önünü açmak gereklidir. Bu gün maalesef “kari-
yer yönetimi değil; bariyer yönetimi” deniyor, yani çalışanların önünü açmak yerine 
önlerine engel çıkarıldığı görüşü taraftar kazanmakta. Etkili bir kurumsal kariyer 
yönetimini harekete geçirmek, performansı uygun kriterlerde ölçmek, çünkü polisin, 
sahil güvenliğin, jandarmanın her birinin performans ölçüm kriteri, kendi butik özel-
liklerine göre farklı olacaktır. 

Kurumların mutlaka iyi, vasat ve zayıf çalışanı ayırt etmesi, testiyi kıranla-getire-
ni bir tutmaması gerekmektedir. Güvenlik sektöründe ve kollukta kurumsal bağlılık 
da çok önemlidir. Biz bazen kurumlarımızda “kimse bulunmaz değildir, biri gider 
diğeri gelir” tabi ki demeyiz ama eğer kuruma adaptasyon sağlamış birisi bu kuruma 
çok daha iyi niteliklerde vazife sunacaksa, onu da buraya bağlamak, aklını zihnini 
ve bedenini bu kurum için adanmasını sağlamak kolluğun insan kaynakları sistem-
lerinin esasını teşkil etmelidir.
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Öz

Bu4çalışmada gelecek öngörüsü taşıyan ikincil kaynaklar ve kol-
luk teşkilatlarının kurumsal gelecek öngörüsü ile geleceğe yönelik 
uygulamalarının incelenmesini müteakip, Haiti-Birleşmiş Milletler 
Adalet Destek Misyonunda görevli, kendi ülkesinde kolluk organi-
zasyonlarında yönetici tecrübesi olan otuz farklı milletten toplam 
altmış kolluk çalışanıyla yapılandırılmamış mülakatlar yapılmıştır. 
Elde edilen bulgularla, gelecekte kolluk yöneticilerinde olması gere-
ken ortak özellikler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, kolluk liderliği, iç güvenlik yönetimi, in-
san kaynakları yönetimi.

5 Bu çalışma yazarın; Erciyes, Erdem (2019) İç Güvenlik Yönetimi ve Liderlik, Genel Olarak İç Güvenlik Yö-
netimi, Tekin Avaner ve Barış Övgün (editörler), Gazi Kitabevi, Ankara, 269-282, isimli kitap bölümü çalış-
masında elde edilen bulguların bir kısmının derlenmesiyle oluşturulmuştur. Daha detaylı bilgi için bahsi geçen 
çalışmaya bakınız. 

Gelecekteki Kolluk 
Yöneticilerinin Sahip 
Olması Gereken 
Nitelikler5

J.Per.Yb.Dr. 
Erdem ERCİYES
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GİRİŞ
Geleceğin belirsizliğini bir nebze olsun sınırlandırmak için bu çalışmadaki ge-

lecek kavramı 2030 yılı olarak sınırlandırılmıştır. Bununla ilintili olarak çalışma-
daki ana araştırma sorusu “2030 yılında kolluk yöneticileri hangi niteliklere sahip 
olmalıdır?” olarak belirlenmiştir. Bu soruya cevap bulabilmek için öncelikli olarak 
gelecek temalı filmler, kitaplar ve kolluk teşkilatlarının gelecek temalı kurumsal do-
kümanları incelenmiştir. Müteakiben Haiti-Birleşmiş Milletler Adalet Destek Mis-
yonunda görevli, kendi ülkesinde kolluk organizasyonlarında yönetici tecrübesi olan 
otuz farklı milletten toplam altmış kolluk çalışanıyla yapılandırılmamış mülakatlar 
yapılmıştır. Elde edilen bulgularla, gelecekte kolluk yöneticilerinde olması gereken 
ortak özellikler ortaya konulmuştur (Erciyes, 2019).

LİTERATUR TARAMASI
Senaryosu P.D. James’in 1992 yılında yayımladığı aynı isimli eserinden uyarla-

nan 2006 yılı yapımı Son Umut adlı sinema filmi 2027 yılında İngiltere’de geçmekte-
dir. Kısırlık, göç, terörizm, anarşizm, diktatörlük ve polis devleti anlayışı Londra’ya 
hâkim olmuştur. Bu filmde, Kolluk personeli duygularından arındırılmış, kıyafet 
veya teknolojik olarak günümüzden çok farkı yok şekilde resmedilmiştir. Kolluk 
stratejisi olarak önleyici kolluk anlayışı hakimdir. Bir diğer film, 2005 yılı yapımı 
senaryosunu Alan Moore’un 1982 yılında yayımladığı aynı isimli çizgi romanından 
uyarlanan “Vendetta’nin V”si sinema filmi 2038 yılında İngiltere’de geçmektedir. 
Nükleer Savaş sonrası İngiltere’si faşist bir iktidarca yönetilmektedir. Totaliter rejim, 
anarşizm ve polis devleti anlayışı hakimdir. Kolluk personeli toplama kamplarında 
görev yapmaktadır. Sokağa çıkma yasakları, gizli polis, telefonların mahkeme kararı 
olmadan dinlenmesi, rastgele tutuklamalar sıklıkla görülmektedir. Kolluk görevlileri 
suçu önlemede yetersiz kalmakta ve zihnen robotlaştırılmış şekilde tasvir edilmek-
tedirler. Son film, 2002 yılı yapımı, Philip K. Dick’in bir kısa öyküsünden (1956) 
esinlenerek, yönetmen Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan 2054’te 
Washington DC’de geçen “Azınlık Raporu” filmidir. Totaliter rejim, suçların hayata 
geçirilmeden cezalandırılması ve polis devleti anlayışı hakimdir. Psişik güçlere sa-
hip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce 
fark edip suçluları yakalayan özel bir polis birimi vardır. Bahsi gecen üç filmde dis-
topik bir gelecek kurgusu üzerine inşa edilmiş ve kolluk personele daha çok totaliter 
rejimlerin bir uygulayıcısı olarak resmedilmiştir.  

Kurumların vizyonları incelendiğinde İçişleri Bakanlığının, Gününden ve Gele-
ceğinden Emin Türkiye; Jandarma Genel Komutanlığının, insan merkezli çağdaş yö-
netim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve kaliteli 
hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olmak; Emniyet Genel Müdürlüğünün,  Adalet 
ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve toplum odaklı proaktif 
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polislik anlayışıyla güvenlik hizmeti sunan bir teşkilat olmak; ve son olarak Sahil 
Güvenlik Komutanlığının

 Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olmak vizyonu oldu-
ğu görülmüştür. 

UYGULAMA
Kolluk personelinin gelecekte sahip olması gereken nitelikler belirlenirken ya-

zarın Haiti-Birleşmiş Milletler Adalet Destek Misyonunda (MINUJUSTH) görev 
yapan otuz farklı milletten toplam altmış kolluk yöneticisiyle yaptığı çalışmadan 
(Erciyes, 2019) istifade edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre gelecekteki kolluk liderlerinde bulunması gereken te-
mel özellikler olarak; Risk Yönetimi yapabilme, Bulanık Mantık Anlayışına sahip 
olma, Analitik Düşünebilme, Kültürel Zekâ, Niteliksel Algı ve Deontolojik etik an-
layışını benimseme sonuçları ortaya çıkmıştır (Ibid). 

SONUÇ
Kolluk kurumlarının insan kaynakları planı, temin ve yetiştirme planı, uzman 

personel planı ve stratejik hedef planı gibi yapacakları gelecek odaklı çalışmalar-
da kolluk personelinin gelecekte hangi niteliklere sahip olması gerektiğini ortaya 
koyması çalışmaların uygulanabilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu nitelikler 
belirlenirken idarenin arzu ve isteğinin yanında Türkiye ve Dünya’daki olası ge-
lişmelerin analiz edilmesi ve bu analizlere istinaden öngörülerin ortaya konulması 
önem arz etmektedir.
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Kolluk kuvvetleri Anayasa’dan ve yasalardan doğan görev ve sorumlu-
luklarını hem Devlet hem de millet adına yerine getirmekle sorumlu üni-
formalı, silahlı ve kanunla tanımlanmış zor kullanma yetkisine sahip sivil 
kurumlarda olmayan yetki ve sorumluluğa sahiptirler. Kolluk teşkilatları, 
kolluk adaylarını yetiştirirken dini ve ahlaki değerler ile  milli ve manevi 
değerleri bir arada kazandırmalıdır. İnsanların sahip oldukları değerlerin 
onların davranışlarını etkileme potansiyelleri göz önünde bulundurularak 
kolluk teşkilatlarının hangi değerlere sahip olması gerektiği üzerinde du-
rularak eğitim ve örgütsel sosyalleşme boyutları ile konu ele alınmıştır. 
Belirtilen değerlerin eğitim yoluyla iş gücüne benimsetilmesi, oryantas-
yon, ve meslek içi eğitimlerle iş gücünün sürdürelebilirlik anlayışı ile görev 
süreleri boyunca eğitimlere tabii tutulmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kolluk, değer, sosyalleşme.

Gelecekteki Kolluk 
Personelinin Sahip 
Olması Gereken 
Nitelikler

Doç.Dr. 
M. Ali TEKİNER 
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Günümüzde teknolojinin hızla değiştiğine hepimiz tanık olmaktayız. Bugün bu-
rada yapay zekayı,  teknolojiyi ve kolluk çalışanlarının özelliklerini tartışmaktayız. 
Evet yapay zeka üzerine değişik kurgular dillendirilmekte ancak yapay zekanın ya-
zılımı yine insan zekası tarafından yapılacaktır. Bu bağlamda nasıl bir teknolojiye 
sahip olursak olalım insan faktörü karşımıza çıkmaktadır. Robotu çalıştıracak olan 
insandır. Komutu yükleyecek olan insandır. Hangi komut verilmiş ise sorgulamadan 
yerine getirecek olan ise yapay zekadır. Şüphesiz insan beynine yakın bir yapay zeka 
her halde günümüz teknolojisi ile yapılması belkide zaman alacaktır. Bu nedenle ben 
konuşmamı insan davranışı ve değerler üzerine yoğunlaştırmak istiyorum. 

Öncelikle kolluk çalışanlarının görev tanımını yapacak olursak, Kolluk kuvvetleri 
Anayasa’dan ve yasalardan doğan görev ve sorumluluklarını hem Devlet hem de 
millet adına yerine getirmekle sorumlu üniformalı, silahlı ve kanunla tanımlanmış zor 
kullanma yetkisine sahip sivil kurumlarda olmayan yetki ve sorumluluğa sahiplerdir. 
Yürülükte olan mevzuatlar incelendiğinde, kolluk kuvvetlerinin birçok yasadan 
doğan görevlerinin ve sorumluluklarının bulunduğu görülmektedir. Anayasa, Türk 
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 
Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kanununu  örnek olarak verebiliriz. 

Kolluğun yukarıda belirtilen kanunlardan doğan en önemli görevi, Anayasayı ko-
rumanın yanısıra, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devletini her türlü saldırıdan, 
darbeden ve bölücü faaliyetlerden korumaktır. Kolluk çalışanları yukarıda belirtilen 
en önemli asli görevini yerine getirirken yazılı veya sözlü emir beklememesi gerek-
memektedir. Belirtilen asli görev için en yakın örnek 15 Temmuz  gecesini vermemiz 
gerektiğini düşünmekteyim. 15 Temmuz 2016 gecesi bir kısım kolluk çalışanı görev 
yerine ulaşarak canı ve kanı pahasına asli görevini yaparken bir kısmı ise görev yap-
mamak üzerere direnç göstermiştir. Direnç gösterenler 1$’lık kişilerken, gerçek va-
tan evlatları ya şehit olurum ya gazi diyerek görev yerlerine koşmuşlardır.  Üzerinde 
hasassiyetle durulması ve düşünülmesi gereken asıl konunun bu olduğu şüphesizdir. 
Evet bir kısım kolluk çalışanı görünümlü 1$’lık hainler varken diğer tarafta devleti, 
vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canını veren vatan evlatlerı. Devleti ve mil-
leti için çalışmayan hainler, Anayasa’dan doğan asli görevlerini kasıtlı olarak çiğne-
meye, ajanlık yapmaya, ülkesini ve milletini düşünmeden dışardan gelen talimatlarla 
(imamları, abileri vs.) devlet sırlarını ifşa etmeye, bölünmez bütünlüğe karşı devlete 
ve halka karşı saldırmaya devam etmeleri, bunları nasıl bir motivasyon ile gerçekleş-
tirdikleri hususu bilimsel araştırmalara konu olması gerektiği düşünmekteyim.  

Polis Akademisi Başkanlığının Nisan  2015, Jandarma ve Sahil Güvenlik Aka-
demilerinin 15 Temmuz 2016 sonrası gerçekleştirdiği reformlar ve dönüşüm sonrası 
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gerçek vatan evlatlarının ki, önceden kapılarına dahi yaklaşamıyorlardı,  kolluk teş-
kilatlarına girerek devletine ve milletine hizmet etme imkanı elde ettiler. 

Bu değişimden dolayı yeni bir iş gücü ile karşı karşıya kalan kolluk teşkilatları, 
adayları yetiştirirken ne gibi nitelikleri kazandırması gerektiği hususuna gelirsek; Bu 
hususu iki ana başlıkta belirtmek istiyorum.  

1- Dini ve Ahlaki değerler,  
2- Milli ve Manevi değerler, 
Evet inanç sistemi bireyi doğru davranışa yönlendirebilecek davranışlar bütünü-

dür. Özellikle ben bunu Anadolu Müslümanlığı olarak tanımlıyorum. Annemizden 
babamızdan mahalledeki resmi din görevlisinden ve çevremizdeki saf temiz Ana-
dolu insanından gördüğümüz, öğrendiğimiz ve uyguladığımız dini inanç. Dini ve 
Ahlaki değerlerin bugun, yarın, yakın gelecek, uzak gelecek fark etmez tüm kolluk 
çalışanlarında olması gereken en önemli değer olarak belirtmek istiyorum. 

Diğer bir husus olarak manevi değerle ilgili burada sizlere Polis Yıldızı’ndaki 
elliiki şuadan bahsetmek istiyorum. Her bir şuanın bir anlamı ve özelliiği var. İyi 
ahlaklı olma, faziletli olma, nezaketli olma, merhametli, kuarallara itaat eden, izzeti 
nefisli, karakterli, barşçı, haysiyetli, sabırlı, doğru, mütevazi, mert, cesur, temkinli, 
soğukkanlı, güçlü, vakarlı, feragatkar, fedakar, intizamlı, adil, azimli, yasaya saygılı, 
yardım sever, kültürlü, anlayışlı, ketum, çalışkan, meslektaşını seven, vazife saygı-
sına sahip, mesleğini seven, amir sevgisi, vefakar, hak sever, aile sevgisine sahip, 
disiplinli, namuslu, saygılı, Allah korkusuna sahip, vicdanı temiz, temiz ve sıhhatli, 
terbiyeli, imtizaçlı, sebatkar ve mesuliyet sahibi olarak belirtilen özellikleri manevi 
değerler olarak sınıflandırılmıştır. Bunlara ekleme yapılabilir ama var olanların zaten 
kolluk çalışanlarına yeterli davranış formatına sokacaktır diye düşünmekteyim. 

Milli değerlere gelecek olursak; 
- Atatürkçülük, 
- Yurt sevgisi, 
- Bayrak sevgisi,
- Millet sevgisi, 
- Tarafsız olma,
- Eğitimli ve Bilgili olma,
- Cumhuriyetin temel niteliklerine ve hukukun üstünlüğüne bağlılık, 
- Üniformaya saygılı olma ve itibarına sahip çıkma,
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Belirtilen bu değerler ise Polis yıldızının sekiz köşesindeki ifadelerdir. Ben bu 
değerlere aşağıda belirteceğim iki hususu da eklemek istiyorum, 

- Halka hizmet eden kolluk bilinci,
- Emirleri sıralı amirlerden alma bilinci, 
Şimdi sizlere şu önemli soruyu sormak istiyorum. Eğer biz eğiticiler, eğittiğimiz 

ve yetiştirdiğimiz kolluk çalışanlarına bu hususları öğretirsek ve sürekli hatırlatıp 
yaşam ve davranış alışkanlığına dönüştürürsek 1$’lık hainler ortaya çıkar mı? Evet 
bence bu sorunun da cevabını araştırmamız gerekiyor diye düşünmekteyim. 

Belirttiğim bu hususları nasıl kazandıracağız? Bu soruya da cevap olarak doğru-
dan “EĞİTİM” diyorum. 

Bu bağlamda, değerlerin benimsetilmesinde karşımıza kavram olarak örgütsel 
sosyalleşme çıkmaktadır. Örgütsel sosyalleşme yeni iş görenin örgütte etkili bir ça-
lışan olabilmesi için gerekli değerler, inançlar, yetkinlikler ve davranışları öğrenme 
süreci olarak ifade edilmektedir. Bu süreç, iş gören açısından örgüt üyeliği ve örgüt-
sel rolü için gerekli olan değerlerin, yeteneklerin, beklenen davranışların ve sosyal 
bilginin kazanılması sürecidir.

Örgütsel sosyalleşme çalışanların iş tatmini, motivasyon, örgütsel bağlılık, 
örgütsel özdeşleşme, örgüt-birey uyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi bir 
çok iş tutumunun ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Sosyalleşme bir bireyin belirli bir toplumun davranış kalıplarını kişiliğine mal 
ederek o topluma ait bir birey durumuna gelmesi olarak ifade edilebilir ve sosyal 
ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması süreci olarak tanımlanmaktadır. 
Sosyalleşme bireyin grup normlarına uyması, bunları öğrenme sürecidir. Sosyalleş-
me sürecinde bireyde toplumdaki mevcut ya da beklenen rolleri yerine getirmek 
için gerekli olan becerilerin, bilgilerin, değerlerin, eğilimlerin ve benlik algılarının 
özümsenmesi sağlanır. Toplumsal açıdan bir kontrol süreci olan sosyalleşme bireyin 
toplumsal kültürle bütünleşmesini ve içinde yaşadığı toplumla uyum sağlamasını 
mümkün kılar. Sosyalleşme kavramı aslında eğitimdir demek yanlış olmayacaktır.  

Sonuç olarak belirtilen değerlerin eğitim yoluyla iş gücüne benimsetilmesi, or-
yantasyon, ve meslek içi eğitimlerle iş gücünün sürdürelebilirlik anlayışı ile görev 
süreleri boyunca eğitimlere tabii tutulmaları gerekmektedir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Saygılarımla
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Günümüzde iç ve dış çevresel şartlar, artık bütün örgütleri etkilemekte 
olup hiçbir örgüt bu hızlı değişmenin ve gelişmenin dışında kalamamakta-
dır. Bu kapsamda, güvenlik örgütlerinin topluma ve devlete hizmet konu-
sunda daha iyi bir seviyeye ulaşabilmeleri için yönetimlerinde, amaç ve 
stratejilerinde, örgüt yapısı ve süreçlerinde iç ve dış çevrenin beklentile-
rine uygun değişiklikler yapabilmeleri ve kültürlerini buna göre oluştura-
bilmeleri gerekmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı; geleceğe ilişkin suç 
ve suçluluk alanındaki gelişmeleri karşılayarak asayişle ilgili ihtiyaçlara 
cevap verecek örgüt yapısına ve yetişmiş insan gücüne sahip olması için 
Jandarma teşkilatının misyon, vizyon ve kurumsal değerlerinden hareket-
le, Jandarma teşkilatının ihtisaslaşma sistemindeki reorganizasyon ihtiya-
cını belirlemek, SİKY alanındaki değişim ihtiyacı kapsamında, ihtisaslaş-
ma yapısında reorganizasyon ihtiyacını belirlemektir

Anahtar Kelimeler: Jandarma, branş, kadro, ihtisas, insan kaynakları.

J.Gn.K.lığının İhtiyaç 
Duyduğu İnsan 
Kaynağı Niteliklerinin 
Organizasyon 
Yapısına Etkisi

Tümgeneral
Dr. Fuat GÜNEY
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1. Giriş:
Günümüzde örgütler son yıllarda kuruluş amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için 

insan kaynakları konusuna daha fazla önem vermek durumunda kalmıştır. Bir güven-
lik örgütü olan Jandarma teşkilatının da sorumluluk alanında, geleceğe ilişkin suç ve 
suçlulukla ilgili beklentileri karşılayacak güvenlik ortamının sağlanması konusunda, 
emniyet ve asayişle ilgili ihtiyaçlara cevap verecek örgüt yapısına ve yetişmiş insan 
gücüne sahip olması için misyon, vizyon ve kurumsal değerlerinden hareketle, SİKY 
alanındaki değişim ihtiyacı kapsamında, ihtisaslaşma yapısının sürekli olarak yeterli 
halde tutulması gerekmektedir.

 Bu çalışmanın hedefi; geleceğe ilişkin suç ve suçluluk alanındaki gelişmeleri 
karşılayarak asayişle ilgili ihtiyaçlara cevap verecek örgüt yapısına ve yetişmiş insan 
gücüne sahip olması için Jandarma teşkilatının tarihi, misyon, vizyon ve kurumsal 
değerlerinden hareketle, ihtisaslaşma sistemindeki reorganizasyon ihtiyacını belirle-
mek, ihtisaslaşma yapısında reorganizasyonu ve modelini belirlemektir.

2. J.Gn.K.lığının İhtiyaç Duyduğu İK’nın Nitelikleri:
Jandarma teşkilatının profesyonelleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında; 

2012 yılından itibaren Jandarma teşkilatına uzman Jandarma alımı durdurulmuş, he-
deflenen personel yapısının Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve sivil personel olmak 
üzere dört farklı statü üzerine inşa edilmesi planlanmıştır.

Jandarma teşkilatında emniyet-asayiş hizmetlerinin ifasında kullanılan yetenek-
lerle ilgili ihtisas dalları, Tablo 1’de belirtilmiş olup, Jandarma Genel Komutanlığı 
İhtisaslaşma Yönergesi (JGY : 52-11 (B))’nde belirtilen esaslar çerçevesinde gün-
cellenmektedir.

Jandarma Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş İhtisas Dalları
S.No. İhtisas Alanı İhtisas Alt Dalı J. Astsb. Uzm. J. Uzm.

Erb.

1 İstihbarat

A Faaliyetleri x x x

B Faaliyetleri x x x

C Faaliyetleri x x x

D Faaliyetleri x x x

Teknik İstihbarat x x x

İstihbarata Karşı Koyma ve Koruyucu Güvenlik x x

İnsansız Hava aracı/Uzaktan Algılama ve Görüntü Analizi x x



Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde 
İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

127

2 Trafik x x

3
Kaçakçılık 
ve organize 
Suçlarla 
Mücadele

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları x x x

Bilişim Suçları x x x

Kaçakçılık Suçları x x x

Organize Suçlar x x x

Göçmen ve İnsan Ticareti Suçları x x x

Analiz ve Değerlendirme x x x

4 Terörle Mücadele x x

5 Olay Yeri İnceleme x x

6 Köpek Operatörü x

Tablo 1- Jandarma Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş İhtisas Dalları

3. Gelecekte J.Gn.K.lığınca İhtiyaç Duyulacak İnsan Kaynağının Yete-
nekleri:

J.Gn.K.lığının gelecekteki İK yeteneklerini etkileyecek tehditler şunlardır;

• Dünyanın siber silah kavramı ile tanışacağı, bu kapsamda; siber suçlar ve si-
ber suçla bağlantılı terör, asayiş, kültür varlıkları kaçakçılığı, doğal yaşam ve orman 
suçları, deniz suçları, korsanlık ve kişi hayatına karşı işlenen suçlar gibi değişik suç 
türleri ile karşılaşılabileceği,

• İnsansız sistemlerde yapay zekânın kullanılması ile geleceğin güvenlik 
ortamının olumsuz etkileneceği,

• Komşu ülkelerden gelen sığınmacı akını ile mücadelede, ulusal ve uluslararası 
seviyede koordinasyon ve işbirliği içerisinde bütünleşmiş bir yönetim yapısına ihti-
yaç olacağı,

• Teröristlerin kitle imha silahlarına ulaşma yeteneklerinin zaman içinde artaca-
ğı,

• İnsan ticaretine ilişkin kapsamlı, multi-disipliner ve mağdur odaklı bir 
yaklaşımın geliştirilmesine ve etkili bir biçimde kontrol altına alınması için çaba sarf 
edilmesine ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

J.Gn.K.lığının gelecekte beklenen bu suç ve suçluluk ortamında, etkin ve verimli 
görev ifa edecek şekilde İK yeteneklerini geliştirmesi ve insan gücü yapılanmasını 
oluşturması gerekmektedir.
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4.  J.Gn.K.lığınca İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynağı Yeteneklerinin Orga-
nizasyon Yapısına Etkileri:

SİKY ve Değişim Yönetimi kapsamında, suç ve suçluluk alanında gelecekte bek-
lenen gelişme ve değişimlerin karşılanmasında Jandarma teşkilatının kültür, vizyon 
ve misyonu kapsamında, yetenekli insan gücünün yönetimi ile ilgili araştırma ya-
pılmıştır. Araştırmanın amacı; geleceğe ilişkin suç ve suçlulukla ilgili beklentileri 
karşılayacak güvenlik ortamının sağlanması konusunda, emniyet ve asayişle ilgi-
li ihtiyaçlara cevap verecek örgüt yapısına ve yetişmiş insan gücüne sahip olması 
için misyon, vizyon ve kurumsal değerlerinden hareketle, SİKY alanındaki değişim 
ihtiyacı kapsamında, Jandarmanın ihtisaslaşma yapısında reorganizasyon ihtiyacını 
belirlemektir. Bu araştırmada “Keşfedici Araştırma” modelinin uygulanması benim-
senmiştir. Araştırmanın problemi, SİKY ve Değişim Yönetimi kapsamında, Jandar-
ma teşkilatının ihtisaslaşma yapısındaki reorganizasyon ihtiyacı nedir? Bu ihtiyaç 
varsa, nasıl bir model geliştirilmelidir? olarak belirlenmiştir. 

Araştırma evreni, Jandarma teşkilatında görevli, emniyet ve asayiş hizmetlerinin 
ifası konusunda yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip, toplam 1450 kişilik üst, 
orta ve alt düzey yöneticiden oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemi ise; araştırma 
evrenini oluşturan üç tabakadan, verilerden istifade ile seçilen 579 kişiden oluşmak-
tadır.

Çalışma üç aşama halinde icra edilmiştir. Birinci aşamada, veri toplama aracı 
olarak kullanılacak bir anket oluşturulmuştur. İkinci aşamada, bu anket vasıtasıy-
la veriler toplanmıştır. Üçüncü aşamada ise, toplanan verilerin analizleri yapılarak, 
araştırma konusu ile ilgili bulgular ortaya konmuş ve bu bulgulardan hareketle va-
rılan sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Ölçek, alanında orijinal bir 
çalışma olup pilot uygulamalardan sonra kapsam, geçerlilik ve güvenirlik analizleri 
yapılmıştır. Analizlerde kullanılan geçerli anket sayısı 550’dir. Jandarmanın vizyo-
nuna dayalı belirlenecek ihtisaslaşma modeli ve ihtisas fonksiyon alanları, Jandarma 
sınıfı ve Jandarmanın temel fonksiyon alanı olan emniyet-asayiş hizmetleri ile sınır-
landırılmıştır.

5.  Araştırmanın Bulguları:
Soru-1: Suç işleme yöntem ve tekniklerindeki değişimin Jandarmanın ihtisaslaş-

ma sistemindeki değişim üzerine etkisi nedir?
Jandarma teşkilatının ihtisaslaşma sisteminde değişimin zorunlu hale geldiği, %  

98 oranında destek görmüştür. Bu aynı zamanda, suç işleme yöntem ve tekniklerinde 
de değişim olduğunun ve mevcut ihtisaslaşma sisteminin bu değişimi karşılamaktan 
uzak olduğunun da göstergesidir.
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Soru-2:  Jandarma ihtisaslaşma sisteminde hangi konularda reorganizasyona ih-
tiyaç vardır? 

Jandarma teşkilatının ihtisaslaşma sisteminde reorganizasyon şeklinde bir deği-
şim ihtiyacı olduğu, örgütün misyonunu yerine getirmesi için buna gereksinim du-
yulduğu ve bu durumun araştırmaya katılanlarca net bir şekilde ortaya konulduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Soru-3: Jandarma teşkilatının ihtisaslaşma sisteminin suçla mücadelede temel 
branşları neler olmalıdır?

Önleyici kolluk temel branşı önerisi % 92 ve adli kolluk temel branşı ise % 92,6 
oranında desteklenmiştir.

Soru-4: İhtisaslaşma sisteminde, önleyici kolluk temel branşındaki ihtisas dalları 
neler olmalıdır?

Araştırmaya dâhil edilen önleyici kolluk temel branşındaki ihtisas dallarının yük-
sek oranda olumlu kanaatle kabul gördüğü anlaşılmıştır.

Soru-5: İhtisaslaşma sisteminde, adli kolluk temel branşındaki ihtisas dalları 
neler olmalıdır?

Asayiş suçları % 95,6, Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele % 98,3, Terörle 
mücadele hizmetleri % 94,  Olay yeri inceleme % 98, İnternet/Siber suçlarla müca-
dele hizmetleri % 94,6 ve Narkotik suçlarla mücadele hizmetleri % 96,4 oranında 
destek görmüştür.

Soru-6: Önleyici kolluk temel branşında, terör ve toplumsal olaylara müdahale 
hizmetleri ihtisasındaki alt dallar neler olmalıdır?

Araştırmaya dâhil edilen Önleyici kolluk temel branşında, terör ve toplumsal 
olaylara müdahale hizmetleri ihtisasındaki ihtisas alt dallarının yüksek oranda olum-
lu kanaatle kabul gördüğü anlaşılmıştır.

Soru-7: Önleyici kolluk temel branşında, koruma hizmetleri ihtisasındaki alt 
dallar neler olmalıdır?

Boru hatları koruma hizmetleri hariç araştırmaya dâhil edilen önleyici kolluk te-
mel branşında, koruma hizmetleri ihtisas alt dallarının yeterli oranda olumlu kanaat-
le kabul gördüğü anlaşılmıştır.

Soru-8: Önleyici kolluk temel branşında, istihbarat hizmetleri ihtisasındaki alt 
dallar neler olmalıdır?

Araştırmaya dâhil edilen önleyici kolluk temel branşında, istihbarat hizmetleri 
ihtisas alt dallarının % 90’ın üzerindeki yüksek oranlarda olumlu kanaatle kabul 
gördüğü anlaşılmıştır.
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Soru-9: Adli kolluk temel branşında, asayiş suçları ihtisasındaki alt dallar neler 
olmalıdır?

Araştırmaya dâhil edilen adli kolluk temel branşında, asayiş suçları bütün ihtisas 
alt dallarının yüksek oranda olumlu kanaatle kabul gördüğü anlaşılmıştır.

Soru-10: Adli kolluk temel branşında, KOM ihtisasındaki alt dallar neler olmalıdır?
Araştırmaya dâhil edilen adli kolluk temel branşında, KOM bütün ihtisas alt dalla-

rının yüksek oranda olumlu kanaatle kabul gördüğü anlaşılmıştır.
Soru-11: Adli kolluk temel branşında, OYİ ihtisasındaki alt dallar neler olmalıdır?
Araştırmaya dâhil edilen adli kolluk temel branşında OYİ ihtisasındaki bütün 

ihtisas alt dallarının yüksek oranda olumlu kanaatle kabul gördüğü anlaşılmıştır.
Soru-12: Jandarma teşkilatındaki ihtisaslaşma sisteminin sürdürülebilirliği ve 

yönetimi konusunda nasıl bir yapılanmaya ihtiyaç vardır?
Sisteminin yönetimi için bir birimin teşkil edilmesi, sisteminin ilgili Daire/Baş-

kanlıklar tarafından yönetilmesi, karar destek, keşif gözetleme, istihbarat, araç ve 
silah sistemlerindeki teknolojik gelişmeleri izleme biriminin J.Gn.K.lığı karargahın-
da kurulması ve sisteminin sürdürülebilirliği için bilgi ve tecrübe iletişim sisteminin 
oluşturulması kabul görmüştür.

6.  Sonuç ve Öneriler:
Değişen güvenlik paradigmaları doğrultusunda sürekli değişiklik gösteren teh-

ditlere karşı Jandarma teşkilatında, suçu önleme mekanizmalarının güçlendirilme-
si, suçların soruşturulmasında insan hak ve hürriyetlerine odaklı ceza muhakemesi 
esaslarına uygun delilden sanığa giden teknoloji destekli bilgi sistem altyapısına 
dayanan modelin oluşturulması için ihtisas sahibi nitelikli işgücünün istihdamına 
ihtiyaç vardır. Bir örgütün uzun dönemli ve kapsamlı planlarla gelecek senaryolarını 
uygulayabilmesi, öncelikle nitelik ve nicelik açısından yeterli insan kaynağına sahip 
olmasına bağlıdır. 

Bu nedenle, örgüt yönetimleri insan kaynağının işe alınması, eğitimi, kariyer 
planlaması, performans ve ödüllendirme yönetimi gibi konularda kritik kararları 
alma ve uygulama durumundadır. Suç işleme yöntem ve tekniklerindeki değişim ve 
Jandarma teşkilatının asli faaliyet alanı olan adli ve mülki görevlerin etkin ve verim-
li olarak ifası konusundaki yetersizliklerin ortadan kaldırılması için reorganizasyon 
uygulamalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtisaslaşma sisteminde; suç ve 
suçlulukla mücadele konularında bulunması önerilen temel ihtisas branşları, ihtisas 
dalları ile ihtisas alt dalları Tablo 2’de olduğu şekilde belirlenmiştir.
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ÖNERİLEN JANDARMA İHTİSASLAŞMA SİSTEMİ

Temel Branşlar 
(önerilen)

Önleyici (mülki) kolluk hizmetleri (önerilen)

Adli kolluk hizmetleri (önerilen)

Önleyici (Mülki) 
Kolluk
Temel Branşındaki 
İhtisas Dalları 
(önerilen)

Karakol hizmetleri (önerilen)

Terör ve toplumsal olaylara müdahale hizmetleri (önerilen)

Koruma hizmetleri (önerilen)

İstihbarat hizmetleri (mevcut)

Trafik hizmetleri (mevcut)

Siber suçları tespit ve önleme hizmetleri (önerilen)

Cezaevi hizmetleri (önerilen)

Adli Kolluk 
Temel Branşındaki
İhtisas Dalları 
(önerilen)

Asayiş suçları (önerilen)

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) (mevcut)

Terörle Mücadele Hizmetleri (Her terör örgütü için ayrı ihtisas dalı olmalıdır.) (önerilen)

Olay yeri inceleme (mevcut)

Siber suçlarla mücadele hizmetleri (önerilen)

Narkotik suçlarla mücadele hizmetleri (önerilen)

Göçmen kaçakçılığı suçları ile mücadele hizmetleri (önerilen)

İnsan ticareti suçları ile mücadele hizmetleri (önerilen)

Adli bilişim hizmetleri (önerilen)

Sualtı arama/kurtarma hizmetleri (önerilen)

Önleyici (Mülki) 
Kolluk
Temel Branşı 
(önerilen)

Terör ve Toplumsal 
Olaylara Müdahale 
Hizmetleri İhtisası 
(önerilen)

İhtisas 
Alt Dalları 
(önerilen)

Özel harekât (önerilen)

Doğal afetlerde arama ve kurtarma (mevcut)

Rehine kurtarma (özel operasyon) (önerilen)

Komando (önerilen)

Uzlaşmacılık (önerilen)

Kriz yöneticiliği (önerilen)

Toplumsal olaylara müdahale (önerilen)

Koruma Hizmetleri 
İhtisası  (önerilen)

İhtisas 
Alt Dalları 
(önerilen

Bina/Tesis koruma hizmetleri (önerilen)

Şahıs koruma hizmetleri (önerilen)

Tanık koruma hizmetleri (önerilen)

İstihbarat Hizmetleri 
İhtisası (mevcut)

İhtisas
Alt Dalları 
(mevcut)

A faaliyetleri 

B faaliyetleri

C faaliyetleri
D faaliyetleri (KOM birimlerinin teşkilatlanması 
dikkate alınarak değerlendirilmelidir.) (mevcut)
Siber istihbarat hizmetleri  (önerilen)
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Adli Kolluk Temel 
Branşındaki İhtisas 
Dalları (önerilen)

Asayiş Suçları
İhtisası  (önerilen)

İhtisas 
Alt Dalları 
(önerilen)

Öldürme/Yaralama (önerilen)

Temel Branşındaki

İhtisas Dalları (önerilen)

Yağma ve dolandırıcılık (önerilen)

Kadına şiddet ve çocuk istismarı (önerilen)
Kayıp ve aranan şahıslar (organ mafyası, kaçırma 
vb.) (önerilen)
Ahlak ve cinsel suçlar (önerilen)

KOM İhtisası 
(mevcut)

İhtisas 
Alt Dalları  
(önerilen)

Kaçakçılık (akaryakıt, silah, tütün, maden vb.) 
(önerilen)
Mali suçlar (suç gelirleri ile mücadele) (önerilen)

Bilişim suçları (önerilen)

Terörizmin finansmanının engellenmesi (önerilen)

KOM İhtisası 

(mevcut)

İhtisas 
Alt Dalları  
(önerilen)

Patlayıcı madde (önerilen)

İz inceleme/iz izleme/delil bulma (önerilen)

Adli Bilişim (önerilen)

Olay yeri inceleme (mevcut)

Tablo 2- Reorganize Edilmesi Önerilen Jandarma İhtisaslaşma Sisteminde Mevcut ve 
Önerilen Branşlar, İhtisaslar ve İhtisas Alt Dalları

Bu kapsamda değerlendirildiğinde;
• Jandarma teşkilatının suçla mücadele etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanma-

Ülkemizdeki kamu personel sisteminin özellikleri ve yeterlilikleri açısından personel 
planlaması önemli bir yapı taşını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, kolluk hizmetlerinde-
ki personel yönetim sistemine yönelik norm kadro ve ihtiyaç planlamalarının sağlıklı 
olarak yapılması önem arz etmektedir. Kolluğun örgütsel yapısına kadar etkisi olan söz 
konusu planlamada insan gücü yapılanmasının nasıl oluşturulduğu ilk olar ak ortaya kon-
ması gereken konuların başında gelmektedir. İnsan gücü yapısı ise doğru tespit edilmiş 
bir yönetim alanı prensibini gerektirmektedir. Organizasyon içindeki toplam personel 
mevcudu, yönetici ve iş gören sayısı, hiyerarşik kademelenme miktarı, yıllık yetiştirme 
gereklilikleri ve hatta başlangıçta statülerin neler olacağına kadar birçok noktaya etki 
eden bu prensip, organizasyonların özelliklerine göre statik veya dinamik, görev ve yetki 
endeksli değiştirilebilen bir anlayışa sahip olabilmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı 
açısından konuya yaklaşıldığında ise bu prensibin örgütlenme açısından dinamik, per-
sonel planlaması açısından ise statü hukukuna bağlılık dolayısıyla kısmen statik şekilde 
alınması gerektiği görülmektedir. Kısacası Jandarmanın hibrit yapısı yönetim alanı pren-
sibi açısından benzer özellik sergilemektedir. 
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Öz

Bu alışmanın amacı4güvenlik alanında yaşanan dönüşümün insan gücü 
planlaması üzerine etkisini ortaya koyabilmek için, gelecekte oluşacak in-
san gücü yapısı ile güvenlik ve kolluk örgütlenmeleri için önerilen “yöne-
tim alanı” prensibinin Jandarma Genel Komutanlığı açısından uyumunun 
test edilmesidir. Çalışmada öncelikle yönetim alanı prensibi üzerinde kı-
saca durulmakta, devamında ise önerilen “1’e 3 kontrol yapısı” prensi-
bi Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü planına uyarlanarak simule 
edilmektedir. Bunun için personel temin ihtiyaçlarının belirlenebilmesine 
yönelik bir hesaplama yöntemi geliştirilmiş, J.Gn.K.lığı 2018 yılı Değer-
lendirme Raporunda açıkladığı personel mevcutları kullanılarak, gelecek-
teki durumu öngörebilen bir matematiksel benzetim modeli kurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, kolluk liderliği, iç güvenlik yönetimi, insan 
kaynakları yönetimi.

6 Bu çalışma yazarların Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin Haziran 2019 ayında çıkan 31’nci sayısındaki 
“Askeri Nitelikli Kolluk Yönetiminde Yeni Bir İnsan Gücü Yapısı Modeli” adlı makalesinden Jandarma Genel 
Komutanlığına ilişkin veriler uyarlanarak ve özetlenerek hazırlanmıştır.

Jandarma Genel 
Komutanlığı 
İnsan Gücü Yapısı 
Modeli6

J.Alb.Dr. 
Erdem ÖZGÜR 

Dr. Müge BORAZAN 
ÇELİKBIÇAK
J.Per.Yb.Dr. 

Erdem ERCİYES
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1.  Yönetim Alanı Prensibi:
Yönetim alanı prensibi geniş anlamıyla belirli bir üstün kontrolünde olan ve üze-

rinde doğrudan yetki kullanılabilen ast miktarını anlatmaktadır (Healey, 1956: 362). 
Alan yazımında birçok farklı isimle kullanılan bu prensip ilk defa askeri organizas-
yonlar için üretilmiş, devamında ise yönetim bilimi literatürüne geçmiş ve birçok 
çalışmada ele alınmıştır. Genellikle sayısal bir değerlendirme üzerinden yaklaşılan 
yönetim alanı prensibi özellikle mahruti yapı şeklinde anlatılan pramiter insan gücü 
kademelenmesine de temel teşkil etmiştir.

Yönetim açısından üç farklı yönetim alanı prensibi ele alınmaktadır. “Potansiyel 
Yönetim Alanı” bir yöneticinin belirli koşullarda ideal şekilde kontrol edeceği ast sa-
yısını göstermektedir ki bu uygulamada kadro veya norm kadro şeklinde adlandırıl-
maktadır. “Biçimsel Yönetim Alanı” fiilen bağlı olan ast sayısını gösterir. Uygulama-
daki ismi genellikle fiili kadro olarak bilinir. “Gerçek Yönetim Alanı” ise doğrudan 
yöneticiye rapor veren hiyerarşi içi ve dışı tüm astların sayısını göstermektedir. İkiz 
görev, organizasyon yapısı içerisinde gösterilmeyen proje tabanlı örgütlenmeler ve 
ilişkileri bu kapsamdadır.

Konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşıldığında ise, söz konusu prensibe iki ayrı 
boyuttan bakmak gerekmektedir. İlk boyut olan örgütsel dizayn, bir kurumun veya 
şirketin örgütsel haritasının bu prensip çerçevesinde oluşumunu anlatmaktadır. Ko-
numuz açısından önemli olan ikinci boyut ise insan gücü planlaması ile ilgilidir. 
Özellikle statü hukuku temelli olarak bu boyut, kariyer sistemi üzerine inşa edilen 
personel sistemleri için hayati bir konum yaratmaktadır. Statü hukukunun nispi du-
rağanlığı, kapalı personel sistemlerinin sınırlılıkları ve bir de güvenlik gibi risk ve 
kamu hizmeti açısından devamlılık gereklilikleri belirlenecek yönetim alanı prensi-
bine bağlı yetiştirmeyi gerekli ve önemli kılmaktadır.

2.  Güvenlik Örgütlerinde Yönetim Alanı Prensiplerinin Uygulanması:
İnsan gücü planlaması açısından kolluk gibi statü hukukuna tabi güvenlik 

örgütlenmeleri için yönetim alanı büyüklüğü ne olmalıdır? Bu husus oluşturulacak 
modelin en can alıcı noktasını oluşturmaktadır. Alan yazımında yönetim alanının 
belirlenmesinde analojik, sezgisel veya uygulamaya dayalı, matematiksel ve 
faktöriyel olmak üzere dört yöntem görülmektedir: (Hopej, 2006: 56; Kieżun, 1997). 
Yönetim alanı prensibini ilk olarak ortaya koyan Hamilton’un geliştirdiği prensip uy-
gulamaya dayalı iyi bir örnektir. Hamilton (1921: 221)’a göre ortalama insan beyni 
optimum çalışma düzeyini üç ila altı beyinle birlikte olduğu zaman bulabilmektedir. 
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Henry Fayol (1942: 11) ise bir üst yöneticinin doğrudan kontrol edeceği ast sayısının 
sınırlı olması nedeniyle normal durumda 5-6 aralığında olması gerektiği, yönetimin 
alt kademesinde ise işin basitliğine bağlı olarak bu rakamın 20-30 aralığında olabile-
ceğini ifade etmiştir. Birçok araştırmacı bu sayıyı çok farklı gerekçelerle değiştirmiş 
ve genellikle 3 ila 30 aralığında bir sayı belirlemiştir (Burke, 1996; Gittell, 2001; 
Hechanova ve Beerh, 2001; Meier ve Bohte, 2000; Cogliser ve Schriesheim, 2000; 
Green, Anderson ve Shivers, 1996; Schriesheim, Castro ve Yammarino, 2000).

İster dar isterse geniş yönetim alanı belirlensin, sonuç olarak uygulanan prensip 
gözetim ve denetim etkinliğine, karar merciindeki personel sayısına ve niteliğine, 
yapının karmaşık veya sadeliğine, iletişim becerisine ve maliyet etkin bir yapı olup 
olmamaya etki etmektedir. Ancak bunun için en optimal tek bir rakam belirlemek 
mümkün değildir. Her yapının kendi ihtiyaçlarına göre uygun prensibi belirlemesi 
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında jandarma gibi askeri nitelikleri4 de olan bir 
kolluk yapısının belirleyeceği yönetim alanı prensibi de kendi özelliklerini yansıta-
bilecek nitelikte olmalıdır.

Doktrinel olarak güvenlik organizasyonlarında yönetim alanının ne olması ge-
rektiğine ilişkin doğrudan bir model bulmak veya çıkarım yapmak zordur. Komuta 
kontrol yapısı üzerinden dolaylı olarak şekillenen bu prensipte parçaların bir bütün 
olarak hareket etmesini sağlayacak en uygun yapı hedeflenmektedir. Bu çerçeve-
den bakıldığında operasyon sahası içerisinde veya gerektiğinde farklı yerlerde kuv-
vetlerin aynı eşleme içerisinde ve en az zayiat vererek en etkin şekilde görev icra 
edilebilmesinin sağlanması için birliklerin üç ana unsurdan oluşması gerektiği sa-
vunulmaktadır. Birlik yapılarında 3 taktik birimin öngörülmüş olması (1 komando 
tugayı/taburu/bölüğünde 3 komando taburu/bölüğü/timi bulunması gibi) veya görev 
birimlerinin bütünlük arz edecek şekilde operasyon, destek ve hizmet destek şeklin-
de üç gruba bölünmesi, söz konusu yönetim alanı prensibinin belirlenmesinde bir 
yol çizebilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı birçok analiz incelendiğinde ortaya çıkan 
nokta, güvenlik alanında yönetim alanı için üç sayısının optimal bir seviye oldu-
ğudur (Pierce, 1991: 9). Ancak yine birçok noktada da açıklandığı üzere örgütsel 
dizayn açısından bu dinamik bir prensiptir ve yine doktrinin birçok yerinde yönetim 
alanının iki ila beş hatta yedi arasında olacağına ilişkin değerlendirmelere rastlan-
maktadır. Bununla birlikte statü hukukunun yoğun kullanıldığı bu yapılarda insan 

7 Bu çalışmada kullanılan “askeri nitelikli kolluk” tabiri kolluk yeteneklerine de sahip askeri bir yapıyı değil aske-
ri niteliklere sahip bir kolluk yapısını anlatmaktadır. Türkiye özelinde bu tanıma Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uymaktadır. Detaylı bilgi için bkz. Özgür, 2019. 
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gücü için net ve şartları tam olarak ortaya konulmuş statik bir prensip gerekmektedir. 
Kariyer sisteminin temel özellikleri olan tecrübeyle elde edilen kademelenme veya 
diğer adıyla rütbe kazanma ile kapalı personel sistemi bu prensibin statik olma ge-
rekliliğini perçinlemektedir4.

Yukarıda anlatılan tüm gerekçeler ışığında insan gücü planlaması açısından yöne-
tim alanı prensibi için üç sayısının veya daha teknik bir ifadeyle “1’e 3 kontrol yapı-
sı”nın optimal bir seviye olarak alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu prensibin 
belirlenmesine rütbe sistemi, personel yönetimindeki kariyer sisteminin tecrübeyle 
elde edilen kademelenmesi, yine tecrübeye bağlı olarak performanstan ziyade po-
tansiyel üzerinden görev üstlenme gibi hususlarında önemli etkileri bulunmaktadır. 

Yarı Vasıflı İşgücü Kademesi
(Uzman Erbaş)

Vasıflı İşgücü Kademesi
(Asb.Kd.Üçvş.-Asb.Çvş.)

Teknik İşgücü Kademesi
(Kd.Bçvş.-Bçvş.)

Alt Düzey Yönetici
(Yzb.-Tğm.)

Orta Düzey 
Yönetici

(Yb.-Bnb.)

Üst 
Düzey 
Yönetici

(Albay ve Üstü)

2

Mevcut: 750
Oran: % 0,3

Mevcut: 55.500
Oran: % 22

Mevcut: 167.500
Oran: % 67

Mevcut: 17.500
Oran: % 7

Mevcut: 7000
Oran: % 2,8

Mevcut: 2.250 
Oran: % 0,9

9

27

81

243

Şekil: Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Gücü Modeli (1’e 3 Kontrol Yapısı Çerçevesinde)

Gelinen aşamada cevaplanması gereken önemli bir soru, Jandarma Genel Komu-
tanlığı insan gücü planlaması açısından “1’e 3 kontrol yapısı”nın ne getireceği ve 
mevcut sisteme uyumunun ne olduğudur. Bu nedenle, Jandarma Genel Komutanlı-
ğının insan gücü piramit yapısı için bu çerçevede bir model oluşturulmuş ve “Mon-
te Carlo Benzetim Tekniği” kullanılarak 30 yıllık simülasyon yapılmış ve oluşacak 
insan gücü pramidi ortaya konmaya çalışılmıştır. Analizde Komutanlığın 2018 yılı 
Değerlendirme Raporunda açıkladığı personel miktarları esas alınmış, ayrıca yıllık 
yetiştirme miktarları da 500 subay, 3125 astsubay ve 15000 uzman erbaş olarak ka-
bul edilmiştir. Simülasyonda 15000 rassal örneklem ile statülere göre belirlenen za-

8 Örneğin, subay temini sadece teğmen rütbesinden başlayabilmektedir. Bu çerçevede bir binbaşı için 15, 
bir yarbay için 18 yıl geçmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle sistemdeki üst rütbe ihtiyaçları göz önüne 
alındığında bugün alınan bir subay 31 yıl sistemde kalabilmektedir. 
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yiat değişkenlerinin düzgün tek biçimli dağılımdan geldiği varsayımı altında zayiat 
faktörlerine ilişkin olasılıklar tahmin edilerek, her bir rütbe için 5 yıllık periyotlarla 
toplam personel mevcutları hesaplanmıştır. 

Tablo 1: Monte Carlo Benzetim Tekniği ile Yapılan Simulasyon Sonuçları

Tablo 2: Mahrut Yapı Üzerinden Simulasyon Sonuçları

Simülasyon sonuçlarından elde edilen en genel husus, 250.000 kadro hedefine 
uygun olarak mevcut J.Gn.K.lığı hedefleri ve planlamaları arasında bir uyumun söz 
konusu olduğudur. Kademeler üzerinden analize bakıldığında ise özellikle 15 Tem-

1
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muz hain darbe girişimi nedeniyle oluşan dengesizlik sonucu üst yönetici ve teknik 
işgücündeki dengesizliklerin 2023 yılına kadar bir düzene gireceği ve sonrasında ise 
hedeflenen oranlara çok yaklaşacağı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu 
analiz subay, astsubay ve uzman erbaş statülerinin birlikte ve birbiriyle bağımlı şe-
kilde belirlenmesi zorunluğuna bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.

SONUÇ
Yönetim alanı prensibi, süreç içerisindeki tüm faktörleri ve ilişkileri etkilemekte 

veya etkilenmektedir. Organizasyon yapısı için dinamik ve görev/yetki endeksli de-
ğiştirilebilen bir prensip belirlenme imkânı bulunurken, insan gücü planlamasında 
daha kuralcı ve statik bir insan gücü planlama prensibine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı için belirlenen “1’e 3 kontrol yapısı” ortaya 
konulan analizlerden elde edilen sonuçlardan çıkarılarak önerilmiştir. Nitekim bu 
prensibe yönelik simülasyon sonuçlarında 250.000 kadro hedefine uygun olarak elde 
edilen sonuçlar ile mevcut Jandarma Genel Komutanlığı hedefleri ve planlamaları 
arasında bir uyum olduğu anlaşılmaktadır. 

İnsan gücü planlamaları özellikle statü hukuku ile işleyen personel sistemleri için 
elzem bir faaliyettir. Tecrübeye bağlı kariyer sistemi işleten yapılarda personelin 
girişten emekli olacağı ana kadar bütüncül bir planlama içinde ele alınması önemlidir. 
Bu durum ise anlık ve bir/iki yıllık kısa planlamalardan ziyade 30 yıllık insan gücü 
planlamalarına ihtiyaç göstermektedir. Ayrıca üzerinde durulması gereken önemli 
noktalardan bir de sisteme planlı alımlar dışında anlık toplu alımlar yapılmamasıdır. 
Çünkü toplu alımlar toplu çıkmalara neden olacaktır. Yıllara sari artış ve azalışlar 
söz konusu planlamaların en keskin kuralları arasında yer almalıdır. 

Üst pencereden yaklaşarak son bir hususu bir daha tekrarlamak gerekirse, 
organizasyon yapısı için dinamik ve görev ve yetki endeksli değiştirilebilen bir 
prensip belirlenme imkânı bulunurken, insan gücü planlamasında daha kuralcı ve 
statik bir insan gücü planlama prensibine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmakta ve bu 
ortaya konan ve yapılan tüm analizlerden anlaşılmaktadır. 
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Öz

İnsan Gücü Planlaması; hedeflenen bir gelecekte yapılması gereken işin 
- hizmetin yerine getirilmesi için uygun sayı ve vasıfta çalışmaya hazır iş-
gücünün kurum bünyesinde yer almasının garanti altına alınma sürecidir. 
Mevcut koşullara bağlı olarak yapılan – yapılacak personel planlamaları-
nın başarıya ulaşabilmesi için, zaman içerinde koşullarda veya yaklaşım-
larda yaşanabilecek değişimlerin de ön görülmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsan gücü planlaması, devir oranı, işgücü envanteri.

Orta ve Uzun Vadede 
İnsan Gücü Planlaması
(Emniyet Genel Müdürlüğü Örneği)

2.Sn.Em.Md. 
Bülent EROL
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Giriş
İnsan Gücü Planlaması; hedeflenen bir gelecekte yapılması gereken işin - 

hizmetin yerine getirilmesi için uygun sayı ve vasıfta çalışmaya hazır işgücünün 
kurum bünyesinde yer almasının garanti altına alınma sürecidir. Kurum için insan 
gücü kaynaklarını yeterli duruma getirme amacıyla yapılan çalışmaları kapsar ve 
tüm kurumların devamlılıkları için gerekli ve zorunludur. Niteliği itibariyle yapılıp 
tamamlanan bir iş olmayıp bir süreci ifade eder. 

Birey hak ve özgürlükleri ile kamu düzeni arasındaki hassas dengeyi sağlamakla 
sorumlu olan genel kolluğun temel görevleri; bireylerin hak ve özgürlüklerini koru-
mak, genel emniyet ve asayişi sağlamak, kamu düzenini korumak, suç işlenmesini 
önleyici tedbirler almak, suçları aydınlatmak ve şüphelileri adli makamlara teslim 
etmek, yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlar ile tehlike içerisinde bulunanla-
ra yardım etmektir. İnsan gücü planlamalarının da bu temel görevlerin ifasına odak-
lanması bir zarurettir.

Bahse konu sürecin kapsamı özetle;

• İnsan Gücü Envanterinin Hazırlanması; Kurumda çalışan personelin özel-
liklerini (rütbe, yaş, branş, eğitim, deneyim, cinsiyet vb) toplu olarak yansıtan sayma 
ve inceleme çalışması ve optimal bir şekilde istihdam edilip edilmediklerinin belir-
lenmesi,

• İş Gücü Devir Oranı; Kurumda belirli bir dönem içinde çalışan personelin, o 
dönem içinde işten ayrılan personele olan yüzdesi,

• İş Gücü Sayısının Saptanması; Gelecekteki bir zaman sürecinde yapılması 
gereken işlerin nitelik ve niceliklerini önceden belirleyerek, belirlenen bu değerleri 
baz alıp söz konusu işi yapacak belli özellikteki iş gücünün sayısal olarak saptaması, 
sonucunda kurumda olması gereken personel sayısının hesaplanması,

• İş Tanımları; İşin analizi, bir işin gerektirdiği yetkinlikleri, işin yapılış 
biçimini açıklayan belge,

• Yeni insan gücü; yeni personelin seçimi, eğitilmesi, istihdamı, tayini, yüksel-
tilmesi, geliştirilmesi, desteklenmesi, ekonomik açıdan doyurulması gibi konuların 
programlanmasıdır.

Bu çalışmada yukarıda özetlenen literatür ve akademik kavramlardan ziyade Em-
niyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’nda 2014 Şubat ile 2019 Ağustos 
arası geçen beş buçuk yıllık kişisel deneyimler ve edinilen tecrübeler, bir fikir jim-
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nastiği olarak paylaşılmaktadır. Tespit ve ön görüler kuruma ait resmi görüşleri ifade 
etmemektedir.

Mevcut Durumun Özeti
Ülke genelinde istatistiksel olarak coğrafi ve nüfus dağılımına baktığımızda; 

çok değişmemekle birlikte Polisin Türkiye topraklarında %7’lik bir oranda yaklaşık 
% 79’luk bir nüfusa hizmet veren bir genel kolluk olduğunu, Jandarma olarak  % 
93’lük bir coğrafyada % 21’lik bir nüfusa hizmet verildiğini görüyoruz.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı “polis” personelin genel durumuna baktığımızda;

Ülke genelinde 306 binin biraz üzerinde olan toplam polis personelin 64,5 milyon 
nüfusa hizmet vermekte olduğunu görüyoruz. Son on yılda, polis bölgesi nüfusunda 
10 milyondan fazla bir artış var ama polis sayısındaki artış daha fazla. 2011 yılında 
262 vatandaşa 1 polis düşerken şimdi 210 vatandaşa bir polis düşüyor. Fakat buna 
göçmen, mülteci, yabancı turist gibi hareketli nüfusu dahil ettiğimizde sayı yine 
10 yıl öncesine bakarak çok da farklı değil aslında. Polis sayısında nisbi bir artış 
ile bu oranda bir miktar daha düşüş görülse de genel anlamda oranın korunacağını 
söylemek mümkün.

Personelin yaş ortalamasında ise belirgin bir gençleşme görünmektedir. 2011 yı-
lında 41 olan yaş ortalamasının genel olarak her zaman kırkın üzerinde olduğunu 
söylemek mümkün iken, bu gün personelin yaş ortalaması 34’tür. FETÖ/PDY terör 
örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgüt ile irtibat veya iltisakı tespit 
edilmiş personelin kamu görevinden çıkarılması ve yeni alınan personel ile sağlanan 
bu gençleşmenin kalıcı olmayacağı, ilerleyen yıllarda yine yaş ortalamasının kırkın 
üzerine çıkacağını tahmin edilmektedir.

Personelin % 62’si lisans, % 28’i ise ön lisans mezunu. Şu an ilköğretim mezunu 
polis diyebileceğimiz sadece 1.150 Çarşı ve Mahalle Bekçisi var. Bunlar da 1990’lı 
yıllarda alınan, emekliliği hak etmiş personel. Genel anlamda eğitim seviyesi yükse-
liyor ve daha da yükselecektir.

Emniyet Teşkilatında görev yapan sivil personelde kadın oranı % 23,7 iken bu 
oran polis personelde % 6,6’dır.

2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünde toplam rütbeli personel sayısı ile il-
gili olarak gördüğümüz manzara; en üst rütbe olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü sayısı 
1.800’lerde fakat orta kademedeki Başkomiser sayısı ise 500’ün altındaydı. Yılların 
getirdiği bu kronik sorun 2015’teki kanun değişikliği ile çözülme sürecine girdi. 
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Şu an kanunda hedeflenen sayılara tam gelmemekle birlikte (orta kademe amir sa-
yısında yetersizlik mevcut) Emniyet Teşkilatındaki rütbe piramidi yapısının devam 
edeceğini öngörmek zor değil. 

“İş yükü temsil kriterleri”nde aslında fonksiyonel bir yapı var. Bir polis bölge-
sindeki aklınıza gelen - gelmeyen (kurum ve kuruluş istatistikleri,  birimde yapılan 
iş ve işlemler ile ilgili istatistikler,  asayiş  - terör - kaçakçılık - trafik - toplumsal 
olay - yabancı uyruklu kişiler ile ilgili istatistikler gibi) 1.257 kriterlerle iş yükü 
hesabı yapılıyor. Fakat maalesef bunun istihdama yüzde yüz yansıtıldığını söylemek 
mümkün değil. Daha kısa vadeli tedbirler almak durumunda kaldık. Bunun sebebi 
de zaten devam eden operasyonel süreçlerdi. “İş yükü temsil kriterleri”ni uygulama-
manın, personel istihdamında hata yapılmasının bir sonucu vardır: Geçici görevler 
ve takviye kuvvet sevkleri. Acil ihtiyaçlara dönük görevler diğer bölgelerdeki kol-
luk personelini sevk ederek yapılır. Doğru bir uygulamalıdır fakat personel istihdam 
planlamasındaki hata geçici görev ve takviye kuvvet sevk sayısını artırır, görevlen-
dirilen bu personelin mağdur olmasına sebep olabilir. 

Uygulanmakta olan “bireysel performansın değerlendirilmesi” oturmuş bir sis-
tem. Personelin o yıl içerisindeki başarısını ifade eden “Performans Değerlendirme 
Puanı”nın kayda alınması. Bu uygulamanın küçük düzenlemelerle devam edeceği 
ön görülebilir.

Eğitimle alakalı olarak; personel eğitiminin mesleğe giriş ile sınırlı olamayaca-
ğının, teoriden çok uygulamaya dönük olduğunun ve mutlaka yeni bir göreve hiz-
mete başlandığında - hizmet içerisinde süreklilik halinde yürütülmesi gerektiğinin 
vurgulanmasında fayda var. İlerleyen zamanlarda hizmet içi eğitim ihtiyacının ve 
faaliyetlerinin artacağını söylemek mümkün.

Ön Görüler
Mevcut koşullara bağlı olarak yapılan – yapılacak personel planlamalarının ba-

şarıya ulaşabilmesi için, zaman içerinde koşullarda veya yaklaşımlarda yaşanabile-
cek değişimlerin de ön görülmesi gerekmektedir. Hukuki, sosyolojik ve teknolojik 
gelişmelerin bilimsel bir yöntemle analiz edilmesi ile mümkün olacak bu çalışmaya 
temel oluşturmak üzere tamamen kişisel deneyimlere dayalı ön görüler aşağıda sı-
ralanmıştır;

Son yıllarda gözlemlenen en temel değişim Çarşı ve Mahalle Bekçileri konusun-
da oldu. En son Çarşı ve Mahalle Bekçileri 1993-1994 yılında alınmıştı ve sayıları 
2008’de 5.350 iken 2013’te 4.000’in altına inmişti. Son dönemde yeni alımlarla be-
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raber sayıları yeniden 20 binin üzerine çıkarıldı. Asayişin, sokakta güvenliğin sağ-
lanmasında gerçekten çok faydalı bir uygulama oldu fakat bu personel değişimi ön 
görülmüyordu.

Yine aynı şekilde Özel Harekat personel sayısında da beklenmeyen bir gelişme 
yaşandı. Gittikçe sayısı azalan bir kuvvet iken (sayıları beş binin altındaydı) 17/25 
Aralık süreci sonrası bölücü terör örgütünün şehir merkezlerindeki eylemlerine karşı 
ve sınır ötesi operasyonlar ile beraber başlayan ihtiyaç üzerine sayıları şimdi 25 bine 
yaklaştı.   

Kaynakça;

Okan Üniversitesi ’İşe Alma ve Yerleştirme’ Doç.Dr. Tuğrul SAVAŞ

Şeyda Tüfekçi ‘İnsan Gücü Planlaması ve Aşamaları’

https://www.academia.edu/30089329/%C4%B0nsan_G%C3%BCc%C3%BC_
Planlamas%C4%B1_ve_A%C5%9Famalar%C4%B1 
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Sahil Güvenlik Komutanlığında Eğitmenlerin Dacum ile Meslek Analizi Uygulaması,
SG.Alb. Tarkan Düzgünçınar  ve Prof.Dr. İlhan Günbayı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Değişen Kolluk Yapısına Göre 
Hizmet İçi Eğitimlerinin, Analizi

J.Bnb. Mustafa CAN

Emniyet Teşkilatında İlk Derece Amir Eğitimi:  Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 
(Paem) Örneği,

Prof.Dr. Orçun İMGA

Jandarma Subay Mesleki Gelişim Eğitimi Sistemi,
J.Alb.Dr. Engin AVCI ve J.Bnb.Dr. Alper BİLGİÇ

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı

Prof.Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
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Öz

Jandarma Genel Komutanlığının personel kaynağını oluşturan muvazzaf 
subay, sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubayların kolluk temel eğitimleri 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde verilmektedir. Çalışmamızda 
öğrencilerin temininden kısaca bahsedildikten sonra Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi kuruluşunda yer alan Fakülte, Subay Eğitim Merkezi 
ve Astsubay Eğitim Merkezinde icra edilen temel kolluk eğitimi hakkında 
bilgi verilmiş ve sonrasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi özelinde 
konu ele alınmıştır. Fakültenin oluşturulan kolluk temel eğitim sisteminde,  
teorik bilgiden uygulamaya doğru geçiş amaçlanmış ve eğitici merkezli bir 
yaklaşım olan pedagojik eğitimden aktif öğrenmeyi vurgulayan, eğitici ile 
yardım edici yol gösterici bir ilişkinin olduğu androgojik eğitim yapılması 
hedeflenmiştir. Temel kolluk eğitimini başarı ile bitiren fakülte öğrencileri-
ne Güvenlik Yönetimi Lisans diploması ile Subay diploması verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolluk eğitimi, androgojik eğitim, subay.

Kolluk 
Temel Eğitim 
Sistemleri

J.Bnb.Dr.
Ümit ŞEVİK
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Temel kolluk eğitimi subay ve astsubay adaylarına; subay ve astsubay naspedilince-
ye kadar verilen tüm eğitimleri kapsamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının subay 
ve astsubay kaynağı muvazzaf subay, sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylardan 
oluşmakta olup kolluk temel eğitimleri Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde veril-
mektedir. Muvazzaf subaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde 5 yıllık eğitime 
müteakip, sözleşmeli subaylar Eğitim Merkez Komutanlığında 2 yıllık eğitime mütea-
kip ve sözleşmeli astsubaylar Eğitim Merkez Komutanlığında 1 yıllık eğitime müteakip 
Jandarma Genel Komutanlığında göreve başlamaktadırlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Fakültesine Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı, mülakat puanı, vücut kitle in-
deksi puanı ve fiziki yeterlilik sınavı puanlarının ortalamalarına göre subay adayı temini 
yapılmaktadır. Sözleşmeli subay adayları ALES ve KPSS puanları, mülakat puanı, vücut 
kitle indeksi puanı ve fiziki yeterlilik sınavı puanlarının ortalamaları, sözleşmeli astsubay 
adayları ise KPSS puanı, mülakat puanı, vücut kitle indeksi puanı ve fiziki yeterlilik sına-
vı puanlarının ortalamalarına göre temini yapılmaktadır. Çalışmada kolluk temel eğitim 
sistemleri Fakülte, Subay Eğitim Merkezi ve Astsubay Eğitim Merkezinde icra edilen te-
mel kolluk eğitimi ve teminden kısaca bahsedildikten sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Fakültesi özelinde konu ele alınmıştır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinin müfredatı ve eğitim sisteminin oluşturul-
ması için 18 Ocak 2018’de müfredat çalıştayı düzenlenmiştir. Müfredat çalıştayı kapsa-
mında ilk olarak Jandarma Subayının niteliklerinin tespiti ile çalışmalara başlanmıştır. 
Temel nitelikler 3 ana özellik grubunda toplanmış olup belirlenen kişisel, mesleki ve yö-
netim özellikleri kapsamında eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve lisans programlarına yönelik 
alan araştırmaları aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada Dünya Jandarmalarının eğitim sü-
reçleri incelenmiş, güvenlik yönetimi lisans programını veren yabancı lisans programları 
incelenmiştir. Kolluk eğitimi ve güvenlik yönetimi lisans programı temel nitelikler ve 
eğitim ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan taslak bir 
müfredat oluşturulmuştur. Çalıştay ve diğer toplantılarla müfredat analiz edilmiş ve gü-
venlik yönetimi lisans programının müfredatı oluşturulmuştur. 

Fakültenin oluşturulan kolluk temel eğitim sisteminde teorik bilgiden uygulamaya 
doğru geçiş amaçlanmış ve eğitici merkezli bir yaklaşım olan pedagojik eğitimden aktif 
öğrenmeyi vurgulayan eğitici ile yardım edici yol gösterici bir ilişkinin olduğu androgo-
jik eğitim yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda fakülte öğrencilerine Güvenlik Yö-
netimi Lisans Dersleri, Kolluk Savunma ve Müdahale Teknikleri ile Beden Eğitimi ve 
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Spor dersleri, Atış ve Tatbikat Eğitimleri, Jandarma Uygulama Eğitimleri, İç Güvenlik 
Birliklerinde Staj, kişisel gelişim programları, yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri ile yurt 
dışı eğitimleri bütüncül bakış açısı ile kolluk temel eğitim sistemi oluşturulmuştur.

Temel kolluk eğitimini başarı ile bitiren fakülte öğrencilerine Güvenlik Yönetimi 
Lisans diploması ile Subay diploması verilmektedir. Kolluk temel eğitimi sonucunda 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde; Atatürk İlke ve İnkılâpları ile milli değerlere 
bağlı, hukuk alt yapısına sahip, kolluk taktik ve tekniklerini en iyi şekilde bilen ve uy-
gulayabilen, hizmet ettiği toplumun yapısını bilen, suçla mücadele ve yönetim alanın-
da uzman, attığını istediği yerden vuracak şekilde yüksek atış yeteneğine sahip, fiziki 
kabiliyeti üst düzeyde, Yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı lider jandarma 
subayları yetişmek hedeflenmiştir.
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Öz

Personelin, icra ettiği görevin gerektirdiği koşulları ve yeterlilikleri bilmek 
amacıyla uygulanan ve kısaca meslek analizi olarak da adlandırılabilecek 
inceleme süreçleri; işe alma sistemlerinden, eğitim programlarına, per-
formans yönetiminden ve tazminat sistemlerine, birçok alana ilişkin veri 
sağlamakta ve insan kaynağı yönetim sistemlerinin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yetkinlik bazlı iş analiz yöntemi 
olarak bilinen ve görev tanımlarını geliştirmek, eğitim ihtiyaçlarını ile ça-
lışan yetkinliklerini belirlemek amacı ile kullanılan DACUM (Develop A 
CUrriculuM)’un Sahil Güvenlik Komutanlığının Antalya ilinde bulunan 
hizmet içi eğitim biriminde görevli eğitmenlerine yönelik meslek analizin-
de uygulanmasına dair sonuçlar ile bu yöntemin etkinliği hakkında elde 
edilen bulguları paylaşmaktır. Çalışma ile teşkilat eğitmenlerinin görev ta-
nımları, bilgi, beceri ve davranış ihtiyaçları ile geleceğe yönelik eğilimleri 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sahil Güvenlik Komutanlığı, DACUM, meslek analizi, 
görev tanımı.

Sahil Güvenlik 
Komutanlığında 
Eğitmenlerin Dacum 
ile Meslek Analizi 
Uygulaması

SG.Alb. 
Tarkan DÜZGÜNÇINAR 

Prof.Dr. 
İlhan Günbayı
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Giriş
Meslek (Job veya Occupation) veya iş (work) analizi, genel bir ifadeyle, meslek ile 

ilişkili tüm bilgilerin sistematik olarak toplanmasıdır. (Sanchez, 1994).  Bu bilgiler, işve-
renden işi görene, müşteriden alan uzmanlarına kadar çeşitli mevki ve görevlerde bulu-
nan insanlardan veya yazılı dokümandan elde edilebilir (Gael, 1988). Meslek analizinde 
insanların mesleğini icra ederken ne yaptığının keşfedilmesi, anlaşılması ve tanımlanma-
sı hedeflenir. Meslek analizi sadece işin niteliği ve özelliklerini tanımlamakla kalmaz, iş 
ortamının, çevre faktörlerinin, iş görenden beklenen fiziksel ve psikolojik yeterlilik duru-
munun, bilgi seviyesinin, beceri ve tutum düzeyinin ne olması gerektiğine dair unsurları 
da göz önüne serer (Waters, Mironova ve Stobinski, 2017). 

Görev fonksiyonlarını fazla sayıda personel ile gerçekleştiren kurumlarda; görevleri 
ve görev altında yerine getirilen işleri gruplandırmak, faaliyetleri idare tarafından belir-
lenmiş ve duyurulmuş şekilde bir disiplin içinde amaca uygun olarak yönetmek üzere 
dikey veya daha bilinen adı ile hiyerarşik yapı uygulanmaktadır (Tortop, 2006). Bu yapı-
yı kurulduğu tarihten itibaren uygulayan, olağan ve olağan dışı karşılaşılan her durumda 
bu yapıyı koruma refleksinde olan ve bundan sonraki süreçte de bu konuda herhangi 
bir değişikliğe gitmesi olası görünmeyen kurumları Katı Hiyerarşik Yapıdaki Kurumlar 
(KHYK) olarak tanımlamak mümkündür. Çalışmanın yapıldığı Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı da KHYK özelliklerini taşımaktadır. 

Çalışmaya teşkilatın Antalya ilinde bulunan Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında 
(SGO) gerçekleştirilmiştir. SGO’da, teşkilatın personel yetiştirme ihtiyaçları doğrultu-
sunda temel eğitim, uyum (oryantasyon eğitimi), geliştirme eğitimi, tamamlama eğitimi, 
yükselme ve yönetici eğitimi ile özel görev eğitimleri düzenlemektedir. SGO’da icra edi-
len eğitimler Sahil Güvenlik Komutanlığının çeşitli birimlerinde görevlerde bulunmuş, 
istenen bilgi birikim ve tecrübeye sahip veya bu alana uygun olarak istihdam edilmiş ve 
gerekli eğitimleri almış eğitmenler vasıtası ile yürütülmektedir. Eğitmen grubu, 30 ile 
47 yaşları arasında ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen şartları (eğitim 
durumu, bilgi ve beceri düzeyi, fiziki yeterlilik ve sağlık durumu) sağlayarak bu pozis-
yonda görev yapmak üzere atanmış veya istihdam edilmiş kadın ve erkek personelden 
oluşmaktadır. 

Eğitmenlerin meslek analizinde DACUM analiz tekniği kullanılmıştır. DACUM, 
çeşitli sektörlerde yetkinlik gerektiren mesleklerde analiz yapmak üzere kullanılan bir 
yöntemdir (Norton, 1987). DACUM’a, özellikle, yeni bir iş oluşturmak ve yeni bir eği-
tim program kurgulamak ihtiyacı doğduğunda başvurulmaktadır (Kang ve ark., 2012). 
DACUM gücünü grup etkisinden alır, işbirlikçi bir şekilde geleceğe odaklanır ve sade-
ce iki günlük beyin fırtınası çalışmasının yeterli olması nedeni ile maliyeti de düşüktür 
(Norton, 2008). 
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Yöntem
Bu çalışmada, alan yazın incelemesi ve DACUM meslek analiz yöntemi kullanılmış-

tır. DACUM, genel bir ifadeyle, yetkinlik temelli eğitim programları oluşturmak üzere 
geliştirilmiş sistematik bir iş analiz yöntemidir (Norton, 2013). Developing A Curricu-
lUM kelimelerinden türetilen DACUM tekniği, 5-12 arası uzman iş görenin ve yetkin bir 
DACUM kolaylaştırıcısının katılımı ile düzenlenen üç günlük çalıştayı, çalıştay sonra-
sında mesleğe ait görev ve görev altında yerine getirilen işlere yönelik DACUM tablosu-
nun oluşturulmasını, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış ihtiyaçları, kullanı-
lan araç, gereç ve malzemeler ile geleceğe yönelik eğilimleri belirlemeyi kapsamaktadır 
(Adams, Hogan, ve Steinke, 2015, s.13-14). 

Eğitmenlerin meslek analizini yapmak üzere düzenlenen DACUM çalıştayı için Sahil 
Güvenlik Komutanlığında 10 ila 20 yıldır görev yapan, iletişim becerisi yüksek, kendini 
ifade edebilen farklı statülerden 9 eğitmen personel aday olarak belirlenmiştir. Çalıştay, 
tamamı çalışmaya gönüllü 7 personel ile gerçekleştirilmiştir. Davet edilenlerde, yukarıda 
belirtilenlere ilave olarak, farklı coğrafi bölgelerde doğmuş ve büyümüş olma durumu da 
göz önünde bulundurulmuştur. Çalıştaya katılan eğitmenlerin 4’ü kadın ve 3’ü erkektir. 
SGO, çalıştay için bünyesinde özel bir alan tahsis etmiştir. 

DACUM analizi, seçilen eğitmenlerin katıldığı bir çalıştay ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştay SGO’nun belirlediği alanda, biri ekip lideri olmak üzere dört DACUM kolay-
laştırıcısı ve altı katılımcıyla, daha önce belirlenen zamanda, geç kalma yaşanmaksızın 
başlamış ve yaklaşık 7 saat sürmüştür. Her ne kadar iki günlük çalıştay önerilse de hem 
katılımcı hem de kolaylaştırıcıların özel durumları nedeni ile çalışma bir günde ve iki 
oturumda tamamlanmıştır. DACUM prosedürü gereği, ekip lideri tarafından DACUM 
süreci hakkında bilgi verilmiştir. Katılımcılar, DACUM kolaylaştırıcısı yönetiminde, 
mesleki tanımlarını yapmış, meslek kapsamında icra ettikleri görevleri analiz ederek 
gruplandırmış, her bir göreve yönelik icra ettikleri işleri açıklamışlardır. 

DACUM analizi sonunda altı görev ve bu görevlerin altında yer alan 54 görev altında 
yerine getirilen iş belirlenmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca eğitmenlerin bilgi, beceri ve 
davranış ihtiyaçları, kullandığı araç, gereç ve malzemeler, kullanılan kısaltmalar ile ge-
leceğe yönelik eğilimler de ortaya çıkarılmıştır. Katılımcılar ayrıca belirlenen görevleri 
önem, görev altında yerine getirilen işleri ise yapılış sırasına göre önceliklendirmişlerdir.

Eğitmenlerin amiri konumunda bulunan ve eğitimleri denetlemekten sorumlu perso-
nel ile de analiz tablosu hakkında görüşme yapılmıştır. Bahse konu personel, özellikle 
kullanılan malzemeler ve kısaltmalar konusunda görüş belirtmiştir. Bu görüşler çalışta-
ya katılan eğitmenler ile bir kez daha değerlendirilmiştir. Sonuç olarak altı görev ve 52 
görev altında yerine getirilen işi içeren eğitmenlerin DACUM meslek analizi çalışması 
tamamlanmıştır. 
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Bulgular
Çalıştaydan elde edilen sonuçlara uygun olarak DACUM Analiz Tablosu hazırlan-

mıştır. Tabloda görevler ve görev altında yerine getirilen işler DACUM tekniğine uygun 
olarak, görevler sol tarafa sütun halinde, her görev altında yerine getirilen işler ise görev-
lerin sağ tarafında olacak şekilde yerleştirilmiştir.

DACUM meslek analizi çerçevesinde 6 görev ile bu görevlere bağlı 52 yerine ge-
tirilen iş belirlenmiştir. Eğitmenlerin belirlenen görevlerine ilişkin elde edilen bulgular 
Tablo 1’de verilmiştir.

A. Ders Öncesi 
Hazırlanmak

A.1 Ders Notu Hazırlamak
A.2 Ders Notlarını Bastırmak
A.3 Ders Notlarını Dağıtmak
A.4 Eğitim Yardımcılarını Hazırlamak
A.5 Öğretmen Dosyası Hazırlamak
A.6 Dersin Günlük Planını Yapmak
A.7 Eğitmen Olarak Kendini Derse Hazırlamak
A.8 Öğrenciler Hakkında Ön Bilgi Sahibi Olmak

B. Sınıfı 
Yönetmek

B.1 Sınıf İçi Disiplini Sağlamak
B.2 Sınıfa Uygun Öğretim Stratejisini Seçmek
B.3 Sınıfa Yönelik Öğretim Yöntemini Seçmek
B.4 Sınıfa Uygun Öğretim Tekniğini Seçmek
B.5 İstenmeyen Davranışları Yönetmek
B.6 Etkili İletişimi Sağlamak
B.7 Rol Model Olmak
B.8 Derse Aktif Katılımı Sağlatmak
B.9 İstenilen Davranışları Yönetmek
B.10 Zamanı Etkili Yönetmek
B.11 İstenmeyen Anlık Durumları Yönetmek

C. Ders İşlemek

C.1 Ders Hedeflerini Açıklamak
C.2 Dersin İşleniş Yöntemini Açıklamak
C.3 Ders ile İlgili Kavram ve İlkeleri Açıklamak
C.4 Uygun Eğitim Tekniğini Kullanmak
C.5 Öğrencinin Duyuşsal Hazır Bulunuşluğunu Sağlamak
C.6 Nitelikli Öğretmek
C.7 Öğrenme Ürünlerini Değerlendirmek
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D. Ölçme ve 
Değerlendirme 
Yapmak

D.1 Ön Test Yapmak
D.2 Ödevleri Değerlendirmek
D.3 Sınav Sorusu Hazırlamak
D.4 Sınav Yapmak
D.5 Sınavları Değerlendirmek
D.6 Sınav Geri Bildirimi Yapmak
D.7 Anketlerden Geri Bildirim Almak

E. Üst Yönetime 
Bildirimde 
Bulunmak

E.1 Sınıfın Ön Kontrolünü Yapmak
E.2 Disiplinsizlikleri Bildirmek
E.3 Olağanüstü Durumları Bildirmek
E.4 Eğitim İhtiyaçlarını Bildirmek
E.5 Geri Bildirimin Ön Bildirimini Yapmak

F. Diğer 
Görevleri 
Yapmak.

F.1 Personel Temininde Görev Almak
F.2 Gözetmenlik Yapmak
F.3 Gemi ve Botlarda Seyir Yapmak
F.4 Konferansçıları Koordine Etmek
F.5 Alanı ile İlgili Görüş ve Öneri Vermek
F.6 Öğrencilere Danışmanlık Yapmak
F.7 Makale Yazmak
F.8 Mihmandarlık Yapmak
F.9 Proje Geliştirmek
F.10 Alanı ile İlgili Konferans ve Seminerlere Katılmak
F.11 Sorumlu Olunan Mahallerin Kontrolünü Yapmak
F.12 Koordinatörlük Görevi Yapmak
F.13 Öğretmen Kurul Toplantısına Katılmak
F.14 Kursiyerlerle İlave Çalışma Yapmak

  Eğitmenlerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ve becerilere ilişkin bul-
gular Şekil-1 ve 2’de olduğu gibidir. Eğitmenlerin sahip olması gereken bilgi ve 
beceriler ve becerilere ilişkin bulgular Şekil-1 ve 2’de olduğu gibidir.
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Şekil 1-  Eğitmenlerin Sahip Olunması Gereken Bilgiler

Şekil 2-  Eğitmenlerin Sahip Olunması Gereken Beceriler
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Eğitmenlerin geleceğe dair eğilimlerine ilişkin bulgular Şekil-5’da verilmiştir.

Şekil 3- Eğitmenlerin Kullandığı Araç Gereç ve Malzemeler

Eğitmenlerin davranışlarına ilişkin bulgular Şekil-4’de verilmiştir.

Şekil 4- Eğitmenlerin Davranışları



Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde 
İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

156

Eğitmenlerin geleceğe dair eğilimlerine ilişkin bulgular Şekil-5’da verilmiştir.

Şekil 5- Eğitmenlerin Geleceğe Yönelik Eğilimleri  

Sahil Güvenlik Komutanlığının hizmet içi eğitim biriminde görevli eğitmenlere 
yönelik meslek analizi, DACUM meslek analizi yöntemi ile yukarıda belirtilen şek-
lide, kısa bir süre içerisinde ve düşük maliyet ile icra edilmiştir. Analizin geneline 
bakıldığında mesleğin bizzat icra edenler tarafından değerlendirilmesi, bilgi beceri 
ve davranışların neler olması gerektiğinin belirlenmesi ve geleceğe yönelik eğilim-
lerin ifade edilmesi ile analizin çok boyutlu ve etkin şekilde gerçekleştirildiği söy-
lenebilir. 

Sonuç ve Öneriler

Sahil Güvenlik Komutanlığında önemli bir yeri bulunan eğitim birimde görevli 
eğitmenler için yapılan meslek analizi ile eğitmenlerin meslek kapsamında yaptı-
ğı tüm görevler detaylı olarak belirlenmiştir. Çalışmada DACUM meslek analizi 
yöntemi kullanılması ve analizin işleri bizzat yerine getiren uzmanlar tarafından ya-
pılmasının geçerliliği ve güvenilirliği artıracağının düşünülmesidir. DACUM analiz 
yönteminin fazla maliyet gerektirmeyen, kısa sürede gerçekleştirilebilen bir yöntem 
olduğu deneyimlenmiştir. Eğitmenlerin en önemli görevlerinin “Sınıf Yönetmek” 
ve “Ders İşlemek” oldukları tespit edilmiştir. Bu iki husus genel olarak eğitim sek-
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töründe faaliyet gösteren kurumların öncelikleri ile de uyuşmaktadır. Eğitimlerin 
“Diğer Görevleri Yapmak” görevinin en fazla sayıda görev altında yerine getirilen 
işi içermesi eğitmenlerin ders faaliyetleri dışında da oldukça geniş bir alana işleri 
yerine getirmekle sorumlu olduklarını göstermektedir.  Belirlenen görevler eğitmen-
lerin  günlük mesai süresince çeşitli zamanlarda yaptığı işleri kapsamaktadır. Tüm 
görevlerin hayatın doğrudan içinden alınması ve hiç birinin gerektiğinde yapılacak 
hususları içermemesi analizin gerçek anlamda mesleğin iyi bir değerlendirmesi ol-
duğunun bir başka kanıtıdır.

Çalışma sonunda DACUM meslek analiz yönteminin maliyeti düşük ve uygulama 
süresinin kısa olduğu teyit edilmiştir. Analizin bizzat mesleği yerine getiren uzman 
kişiler tarafından ve meslek kapsamında yerine getirilen görevleri doğrudan işi 
yapan kişi gözünden bilgi ve tecrübeleri esas alınarak yapılması analizin geçerliliğini 
ve güvenilirliğini artırmıştır. Konunun uzmanlarınca yapılan incelemede de analiz 
sonuçlarının doğru ve etkili olduğu teyit edilmiştir. DACUM meslek analiz yönteminin 
Sahil Güvenlik Komutanlığının diğer birimlerde uygulanması durumunda, teşkilatın, 
tüm birimleri için detaylı bir meslek analizi yapılmış olacağı, personelin bilgi, beceri 
ve davranış ihtiyaçları, kullandığı araç, gereç ve malzemeler, kullanılan kısaltmalar 
ile geleceğe yönelik eğilimlerin de ortaya çıkarılacağı değerlendirilmektedir. 
Elde edilen sonuçlar Sahil Güvenlik Komutanlığı içinden eğitmen seçimi veya 
dış kaynaktan eğitmen temininde aranan şartları (bilgi ve beceri) belirleyecek, 
hizmet içi eğitim programlarını hangi bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaya 
odaklanmasına gerektiğini göz önünde bulundurarak güncellemesini sağlayacaktır. 
Analiz yönteminin Sahil Güvenlik Komutanlığı için etkinliği bu çalışmadan elde 
edilen hususların hayata geçirilerek elde edilen sonuçların değerlendirilmesinden 
sonra ortaya çıkacaktır. 
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Öz

Bilgi ömrünün kısalması, sosyolojik ve teknolojik değişimlerdeki hızlı ar-
tışlar dikkate alındığında kurumlar personelini hayat boyu eğitim modelini 
baz alan hizmet içi eğitim planlamaları ile eğitmelidir. Jandarma Genel 
Komutanlığında hizmet içi eğitim planlamaları, entelektüel sermaye kav-
ramı ilişkilendirilerek incelendiğinde, stratejik seviyede alınan kararların 
hizmet içi eğitim ihtiyacı olarak yansıdığı görülmektedir.  Bu duruma para-
lel olarak, son yıllarda hizmet içi eğitim gören personelde sürekli bir artış 
meydana geldiği görülmektedir. Bu sebepledir ki, dağınık bir yapıya sahip 
olan Jandarma Genel Komutanlığı, aynı zamanda personelin hayat boyu 
eğitim modelini destekleyebilecek uzaktan eğitimlere ağırlık vermelidir.  

Anahtar Kelimeler: Jandarma Genel Komutanlığı, Hizmet içi eğitimler, 
Entelektüel sermaye, yaşam boyu eğitim, uzaktan eğitim.

Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın 
Değişen Kolluk 
Yapısına Göre Hizmet 
İçi Eğitimlerinin 
Analizi
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Giriş
Günümüz eğitim süreçleri 1900’lü yıllarda olduğu gibi sadece örgün eğitiminden 

oluşan klasik eğitim anlayışı ile yetinemez hale gelmiştir. Özellikle bulunduğumuz 
bilgi çağının getirdiği yenilikler ve gelişmeler, sadece okulda alınan eğitimin yeterli 
olmayacağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Okuldan öğrenilmiş olan teknoloji 
ve bilgiler, çok süre geçmeden yenisi ile değişmektedir. Bu sebepledir ki, kurumlar, 
personeli için Yaşam Boyu eğitimi baz alan bir hizmet içi eğitim sistemi oluşturması 
kaçınılmaz hale gelmiştir. Kurumlar hizmet içi eğitim sistemlerini oluşturulurken, 
bir yandan personelin bireysel gelişimlerini heveslendirmesi, bir yandan da kuruma 
olan katkılarını arttırmayı hedeflemelidir.

Yaşam boyu öğrenmede, personeli etkileyen iki süreç vardır (Şekil 1). Birincisi 
görmüş olduğu örgün eğitim, ikincisi ise yaygın eğitimdir. Yaygın eğitimin bir par-
çası olan hizmeti içi eğitimler, Bu süreçlerden kurumları ilgilendiren hizmet içi eği-
tim; ”üretim ve hizmette etkinliğin, verimin, kalitenin yükseltilmesi, ürünün üretimi 
ve tüketimi sürecinde meydana gelebilecek hataların ve kazaların azaltılması, 
maliyetlerin düşürülmesi, satış ve hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin 
sağlanması, karların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve tasarruflarının artırılması 
amacıyla işgücüne verilen temel meslek ve beceri eğitimi yanında; işgörene yönelik 
çalışma hayatı süresince bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici planlı 
eğitim etkinlikleri” (Alpkent, Birbil, & Köse, 1993) olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 1 - Sürekli Eğitim Modeli

Jandarma Genel Komutanlığında hizmet içi eğitimlerin planlamasına genel ola-
rak yasal ve kurumsal zorunluluklar, bütçe, teknolojik ve sosyolojik değişimler, kol-
luk yapısındaki değişiklikler, mesleki ve kişisel gelişim gereksinimleri (şekil 2) etki 
etmektedir.

Örgün Eğitim Yaygın Eğitim
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Şekil 2- Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Analizi

İnceleme
Çalışmamızda, Jandarma Genel Komutanlığında verilen hizmet içi eğitimlerin 

analizi, Jandarma Yarbay Haydar Pekdoğan’ın ele aldığı hizmet içi eğitim ve 
entelektüel sermaye ilişkisini (Pekdoğan, 2018) konu alan ve stratejik seviyede alı-
nan kararların kurumu nasıl etkilediğini ele alacağız.

Kamu ya da özel olsun, artık işletmelerin değerlendirilmesi sadece defter değeri 
ile yapılmamaktadır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışında Entelektüel sermaye kav-
ramı kamu kurumları için büyük önem arz etmelidir.

Entelektüel sermaye ilk defa 1961 Galbraight tarafından kullanılmış, daha son-
ra 1991’de Stewart tarafından günümüz organisyonel fonksiyonlara uyarlanmış ve 
Annie Brooking tarafından “İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, sahip 
olunması gereken ve maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1998)” şek-
linde ifade edilmektedir. Hatta bir işletmenin piyasa değeri ile defter arasındaki fark 
olarak da tanımlanmaktadır.

Entelektüel sermaye, üç unsurdan oluşmaktadır. Birincisi, işletmenin maddi de-
ğerlere sahip varlıklar (Haykır Hobikoğlu, 2011) ile anlamlandırılan yapısal serma-
ye, ikincisi, kurumların iç ve dış paydaşlar ile olan bağlarını (Yorulmaz & Altan, 
2008) ifade eden ilişkisel sermaye ve üçüncüsü, kurumun sahip olduğu insan gücü 
(Yorulmaz & Altan, 2008) olan beşeri sermayedir.

Bu sermaye türlerinden herhangi birisindeki değişim diğerlerini bir sarmal (Şekil 
3) gibi etkilemektedir. Örnek verecek olursak, Jandarma Genel Komutanlığında in-
sansız hava araçları alınması yapısal sermayede bir artışa, ardından beşeri sermaye-
de yer alan jandarma personelinde verilen hizmet içi eğitimlerle, bu araçları teknik 
ve taktik anlamda kullanma yeteneği kazandırmakta ve insan kaynaklarına artı bir 

YASAL VE KURUMSAL
ZORUNLULUKLAR

GELİŞEN 
TEKNOLOJİLER 

VE KOLLUK YAPISI, 
MESLEKİ VE KİŞİSEL 

GELİŞİM

BÜTÇE

➡

➡➡
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değer katmakta, son olarak hizmetin etkinliğinin artmasıyla vatandaş memnuniyeti 
artmakta, ilişkisel sermayede artışa sebep olmaktadır. Sonuç olarak, Jandarma Genel 
Komutanlığı entelektüel sermayesi ve kurumsal değeri artmaktadır.

Şekil 3- Entelektüel Sermaye

Kurumun entelektüel sermayesinin artması, hizmet içi eğitim ihtiyacı olarak doğ-
rudan ilişkilendirilmelidir. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Da-
iresinin kurulması, Ejder Yalçın ve Kobra II TTZA, İHA, ATAK helikopterlerinin 
envantere girmesi, TEM şubelerinin yeniden teşkilatlanması, zırhlı iş makineleri, 
Kirpi II alımı, aile içi şiddetle mücadele projesi, Vuran TTZA, IHA alımları gibi 
son 5 yılda Jandarma Genel Komutanlığında alınan stratejik kararlar incelendiğinde 
hizmet içi planlamalarını doğrudan etkilediği şekil-4’te görülmektedir. 

Şekil 4 -  Son beş yıllık hizmet içi eğitim planlamaları

İlişkisel
Sermaye

Beşeri 
Sermaye
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Sonuç ve Öneriler
Jandarma Genel Komutanlığında alınan stratejik kararlar, kurumun entelektü-

el sermaye değerini ve hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu artış, hizmet içi eğitim 
gereksinimi ile doğrudan ilişkilidir. Son yıllarda hizmet içi eğitim gören personel 
miktarlarında sürekli bir artış dikkat çekmektedir. Bütçe ve kapasite sınırlamaları 
dikkate alındığında kurumlar hizmet içi eğitimlerini uzaktan eğitim sistemleri ile 
desteklemek zorundadırlar. Uzaktan eğitim özellikle personelin yaşam boyu eğitimi-
ni desteklemesi yönüyle hizmet içi eğitim planlamalarında etkin bir rol oynamalıdır.
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Öz

Türk polis eğitim sistemi köklü bir devlet ve yönetim geleneğine da-
yanmaktadır. Bu eğitim sisteminin dönüm noktaları tarihsel olarak 
incelendiğinde; 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti, 1891 yılında 
İstanbul’da açılan “polis dersanesi”, Rumeli’deki çeteler tarafından 
bozulan asayişin temin edilmesi maksadıyla bölgedeki jandarma ve 
polis reformu kapsamında 1907’de Selanik’te açılan polis okulu, II. 
Meşrutiyet devrinde açılan Dersaadet Polis Mektebi (İstanbul Po-
lis Okulu), 1937 yılında Ankara’da kurulan Polis Enstitüsü ve 1984 
yılından itibaren Polis Akademisi kurumsal olarak karşımıza çık-
maktadır. 2001 yılından sonra üniversite statüsü kazanan Polis Aka-
demisi, 2015 yılında gerçekleştirilen hukuki düzenleme ile birlikte, 
çağın gereklerine uygun ve gelişmiş demokratik ülkelerdeki eğitim 
sistemleriyle çok daha uyumlu bir eğitim anlayışına kavuşmuştur. İlk 
derece polis yöneticiliği eğitimi veren Polis Amirleri Eğitimi Merke-
zi (PAEM) yeni bir eğitim modeline dayalı şekilde ilk kademe polis 
yöneticiliği eğitimi veren bir eğitim kurumu olarak tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polis eğitim sistemi, polis yöneticiliği, güvenlik 
yönetimi.

Emniyet Teşkilatında 
İlk Derece Amir 
Eğitimi:Polis Amirleri 
Eğitimi Merkezi (PAEM) 
Örneği
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Türk polis eğitim sistemi, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi tecrü-
belerini içeren köklü bir devlet ve yönetim geleneğine dayanmaktadır. Bu sahada 
modern dönemde verilen mesleki eğitimin, 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti 
çatısı altında, sivilleşmiş ilk polis örgütünün oluşumuyla birlikte ortaya çıktığı be-
lirtilebilir. 29 Mart 1891 tarihli iradeye dayanılarak Zaptiye Nezareti bünyesinde İs-
tanbul’da açılan “polis dersanesi”, Türkiye’de modern dönemde profesyonel polislik 
eğitimi veren ilk polis okulu olarak kabul edilebilir. 

Polis okullarının daha fazla kurumsal hâle gelmeleri ise 20. yüzyılın başların-
da gerçekleşmiştir. Rumeli’deki çeteler tarafından bozulan asayişin temin edilmesi 
maksadıyla bölgedeki jandarma ve polis reformu kapsamında faaliyete geçen ilk 
polis okulu, 1907’de Selanik’te açılmıştır. Polis eğitimi alanındaki bu süratli gelişim, 
II. Meşrutiyet devrinde de sürdürülmüş ve Dersaadet Polis Mektebi (İstanbul Polis 
Okulu) bu dönemin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönemde buna diğer 
büyük şehirlerde açılan polis okulları da eklenmiştir. 

Polis eğitimi alanında sistematik bir eğitim vererek polis memuru yetiştiren okul-
ların yanında, polis yöneticiliği eğitiminin düzenli bir hâle gelmesi için Cumhuri-
yet’in ilanı sonrasında 1937 yılını beklemek gerekecekti.

Belirtildiği üzere, profesyonel bir polis yöneticiliği eğitimi 1937 yılında Ankara 
Polis Enstitüsü’nün kuruluşuyla başlamıştır. Enstitü’nün orta kısmında verilen 9-12 
ay süreli bir mesleki eğitim ve bunu takiben 3-6 aylık bir teknik kursun başarıyla ta-
mamlanması neticesinde, komiser yardımcılığı unvanı kazanma imkânı söz konusu 
olabilmekteydi.

Enstitü’nün yüksek kısmıysa emniyet amiri yetiştirmeye mahsustu ve burada da 
18 aylık bir eğitim verilmekteydi. Bunu da, 6-12 aylık yüksek ihtisas kursu izliyor-
du. Bu eğitimi ve kursu başarıyla tamamlayanlar, ikinci sınıf emniyet amirliğine terfi 
hakkı kazanmaktaydılar. 

İlk kademe polis yöneticiliği için, 1941 yılından sonra iki, 1962’den sonra üç, 
1980’den sonra da dört senelik eğitime geçmiştir. 1984 yılından itibaren Polis 
Akademisi adını alan Enstitü, bu tarihten sonra, ayrı bir kanuna sahip, mesleki 
eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna dönüştürülmüştür. 2001 yılından sonra 
üniversite statüsü kazanan Polis Akademisi, 2015 yılında gerçekleştirilen hukuki 
düzenleme ile birlikte, çağın gereklerine uygun ve gelişmiş demokratik ülkelerdeki 
eğitim sistemleriyle çok daha uyumlu bir eğitim anlayışına kavuşmuştur. Akademi 
bu değişime uygun bir şekilde, kısa süreli fakat çok daha yoğun bir eğitim modeline 
odaklanarak, akademik ve teknik bakımdan daha güçlü bir yapıya dönüştürülmüştür.
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Bugün ilk derece polis yöneticiliği eğitimi veren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 
(PAEM), bu dönüşümün neticesi olarak, yeni bir eğitim modeline dayalı şekilde ilk 
kademe polis yöneticiliği eğitimi veren bir eğitim kurumu olarak tasarlanmıştır.

Bugün yürütülmekte olan PAEM sistemine ilişkin bilgi vermeden önce, bu eğitim 
modeline geçilmesini zaruri kılan nedenlere kısaca değinmek önemli olabilir.

1) Demokratik denetime açık şeffaf bir eğitime duyulan ihtiyaç:
Polis yöneticiliği eğitiminde; yatılı, kapalı, yarı-militarist bir eğitimin uygulan-

ması en hafifinden mesleki taassuba sebebiyet vermekte, bunun çok daha ötesine ge-
çerek, yakın siyasal tarihimizde gördüğümüz üzere demokratik siyasete bürokratik 
müdahale kanalları açmakta ve hatta çok daha ileri bir noktada, 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişiminde de tanıklık ettiğimiz üzere millî egemenliğe dayanan demokratik 
siyasete dönük silahlı bir tehdidi ortaya çıkarabilmektedir.

Bunu doğuran temel sebebin, uzun süreli kapalı eğitim yapılarının; siyasî, dinî ya 
da lâdinî özellikler arz eden klik, cemaat ya da grupların ortaya çıkmasına elverişli 
bir zemin yaratması olduğunu söyleyebiliriz. 

Esasen, uzun süreli yatılı eğitimin, günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten ziya-
de 19 ve 20. Yüzyılın ekonomik ve toplumsal zorunluluklarına dayandığını belirte-
biliriz. 

2) Sağlıklı bir sosyalleşmeye duyulan ihtiyaç:
Genel olarak kolluk faaliyetleri özel olarak da polislik, gittikçe daha da karmaşık-

laşan sosyal hayatın içinde faaliyet gösteren bir hizmettir. Bundan dolayıdır ki, kol-
luk faaliyeti yürüten personelin toplumdan izole, kapalı bir eğitim modelinde uzun 
süreli bir eğitim görmesinden ziyade toplumun içerisinde sosyalleşmiş bireylerden 
seçilmesi önemlidir. 

3) Maliyet rasyonalitesi:
Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından finanse edildiği çok uzun süreli 

eğitim modelinin getirdiği mali yük rasyonel değildir. Buna karşın yükseköğretim 
sisteminden gelen eğitimli adayların kısa süreli fakat yoğun bir eğitimle polis 
yöneticisi hâline getirilmesi daha rasyonel bir yöntemdir.

4) Polislik mesleğinin ihtiyaç duyduğu alan çeşitliliği:
Kamu düzenini korumayı hedefleyen polislik mesleğinin bu amaca dönük ola-

rak mücadelesi pek çok farklı alan ve disiplinde bilgi sahibi olunmasını gerektirir. 
Örneğin siber suçlarla mücadelede yazılım bilgisi gerekirken, dış ilişkilerde görev 
alan personelin muhtelif yabancı dilleri bilmesi, inşaat emlak dairesinde görev yapan 
personelin inşaat mühendisliği, kriminal alanında çalışanların kimya mühendisliği 
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mezunu olması muazzam bir alan çeşitliliği sağlamaktadır. Tek branşta bir eğitim 
vermektense üniversitelerin ilgili alanlarında eğitim gören adayların yoğun bir polis-
lik eğitimiyle mesleğe dâhil olmaları rasyonel bir tercihtir.

Belirttiğimiz tespitleri destekleyici mahiyette, demokratik siyasal sisteme sahip 
ülkelerde de, orta kademe yöneticilik için, benzer şekilde kısa süreli fakat yoğun 
eğitim modellerinin uygulandığını söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse:

• Federal sisteme sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’nde federe düzeydeki 
polislik eğitimlerinin kısa süreli olmasına ilaveten, federal düzeyde de FBI tarafın-
dan lisans sonrası verilen 20 ya da 40 haftalık eğitimlerle ajan ve polis yöneticileri 
yetiştirilmektedir.

• Fransa’da lisans mezunları Ulusal Polis Orta Kademe Yöneticiliği Yüksek 
Okulu’nda verilen 12 aylık bir eğitim sonrasında ilk kademe yöneticisi unvanı al-
maktadırlar.

• İngiltere’de polis memurlarına spesifik alanlarda verilen kısa süreli sertifika 
ve uzmanlık eğitimleri neticesinde yönetici olunmaktadır.

• Almanya’da 2 yıllık bir kamu yönetimi yüksek lisans eğitimi neticesinde yö-
netici olunabilmektedir.

• İspanya’da 2 yıllık bir eğitim neticesinde bu unvan kazanılmaktadır.
Japonya’daki bölge polis okullarında verilen 3 aylık eğitim ile komiser yardımcı-

sı, 6 aylık eğitim neticesinde de komiserlik unvanı verilmektedir.
• Finlandiya’da Finlandiya Polis Koleji’nde verilen 2 yıllık yüksek lisans eğiti-

mi ile polis yöneticisi olunabilmektedir.
• Son olarak İtalya’da ise, lisans mezunu polis memurlarına 18 ay orta kademe 

polis yöneticiliği eğitimi verilmektedir.
Görüldüğü üzere, demokratik siyasal sistemlere sahip ülkelerin büyük çoğunlu-

ğunda ilk kademe polis yöneticiliği eğitimi militarist mantıkta kurgulanmış, uzun 
süreli yatılı eğitimden daha kısa süreli, yüksek lisansı da içeren yoğun, akademik 
bakımdan daha zengin eğitim modellerine yönelmiştir.

Bu eğilimle uyumlu olarak ve ülke koşullarımız da göz önünde tutularak kur-
gulanan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nde verilmekte olan ilk 
kademe polis yöneticiliği eğitimi sistemini kısaca tanıtmak mümkündür.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nde verilen Komiser Yardımcılığı eğitimi, polis-
lik temel eğitimi ve Güvenlik Yönetimi tezsiz yüksek lisansını içeren 1 yıllık, kısa 
süreli, yoğun ve bütünleşik bir eğitim modelidir.

Burada verilen eğitimin üç farklı öğrenci kaynağı bulunmaktadır:
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1) Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları

2) Meslekte iki yılını fiilen dolduran ve kırk beş yaşından gün almamış lisans 
mezunu polis memurları, baş polis memurları ve kıdemli baş polis memurları 

3) İlgili devletlerle yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak alınan yabancı uyruklu 
öğrenciler.

PAEM’e öğrenci alımı şu şekilde yürütülmektedir: 

Emniyet mensubu olmayan adaylar: İçişleri Bakanlığınca belirlenen KPSS taban 
puanı ve puan türüne göre yapılan müracaatlar arasından spor ve mülakat sınavı 
sonucunda yapılacak sıralama ile belirlenir.

Emniyet mensubu adaylar: Yazılı sınav, spor sınavı ve mülakat sınavı aşamaların-
da başarılı olan adaylar arasında yapılacak sıralama sonucunda belirlenir.

Öğrenci kabul koşullarını taşıyan yabancı öğrenciler de kendi ülkeleri tarafından 
belirlenmektedir.

Programda şu anda verilmekte olan mesleki ve Güvenlik Yönetimi yüksek lisans 
programı derslerinden bazıları şunlardır: Temel Polislik, Uygulamalı Polislik, Adli 
Mevzuat Bilgisi ve Suç Soruşturmaları, Olay Yeri İnceleme, İstihbarat, Genel Pro-
tokol ve Mesleki Yazışma Bilgisi, Silah ve Taktik Atış, Polis Müdahale Yöntem ve 
Taktikleri, Anayasal Düzen ve İdari Yapı, İnsan Hakları, Çağdaş Siyasi İdeolojiler, 
Toplumsal Hareketler ve Kitle Psikolojisi, Kriminoloji, Güvenlik Yönetimi ve Li-
derlik, Türkiye Ekonomisi, Radikalleşme, Şiddet ve Terörizm.

Bunlara ilaveten, adaylara 3 Haftalık Meskun Mahal Eğitimi, Didim’de eğitim 
merkezinde 3 haftalık Uygulamalı Kamp Eğitimi ve 4 haftalık Uygulamalı Staj Eği-
timi verilmektedir.

Ayrıca, eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davra-
nış alışkanlıkları da kazandırılmaktadır. Ders konularında yer almayan ve öğrenci-
lerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel 
ve diğer eğitim etkinlikleri düzenli aralıklarla verilmektedir.

Bugüne kadar PAEM’den 11.000’e yakın sayıda öğrenci komiser yardımcısı ola-
rak mezun olmuştur ve hâlen eğitim almakta olan 3.406 öğrencimiz bulunmaktadır. 
Yakın bir gelecekte, PAEM’de yürütülmekte olan Güvenlik Yönetimi tezsiz yüksek 
lisans programının tezli bir program şeklinde uygulanması için gerekli çalışmalar 
yürütülmektedir.
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Bu4 çalışma, Jandarma teşkilatında gelecekte yönetici rolü üstlenecek per-
sonelin yetiştirilmesi maksadıyla planlanan Subay Mesleki Gelişim Eğitim 
Sistemi çerçevesinde verilecek eğitimlere yönelik konuların tespit edilerek 
müfredatın oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu maksatla, 
subay görev analizi yapılmıştır. Sonrasında, jandarma subaylarının mevzuat 
gereği emir komuta ilişkisi veya işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluş 
temsilcileri ile akademisyenlerin görüşlerine başvurularak görev gereklilik-
leri analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, yargısal yöntem ve seçkisiz ör-
nekleme biçimi olan tabakalı örnekleme beraber kullanılmıştır. Katılımcıların 
görev yaptıkları kamu kurumları örneklem alınacak tabakalar olarak belir-
lenmiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturan ve kurumlardan seçkisiz olarak 
belirlenen yöneticilerden oluşan 935 katılımcıdan elde edilen veriler nitel 
analiz teknikleriyle analiz edilmiş; tematik kodlama yöntemiyle yapılan tasnif 
edilmiştir. Sonuç olarak, Subay Mesleki Gelişim Eğitimi’nde ihtiyaç duyulan 
konuların 10 farklı alanda kümelendiği görülmüş; eğitim ihtiyacında yönetim 
ve liderlik, kolluk bilgisi, etkili iletişim ve algı yönetimi, kişisel gelişim konu-
larının ön plana çıktığı tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Eğitim ihtiyaç analizi, jandarma, kolluk, mesleki gelişim 
eğitimi, subay

9 Bu makale; Avcı E. ve Bilgiç, A. (2019).  Yeni Güvenlik Mimarisinde Kolluk Eğitimi Üzerine Bir Araştırma: 
Jandarma Subay Mesleki Gelişim Eğitimi İhtiyaç Analizi. Tekin Avaner ve Ozan Zengin (Ed.).  Gazi Kitapevi, 
s.411-449, Ankara yayınının kısaltılmış ve sadeleştirilmiş versiyonudur.
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Giriş
Günümüzde güvenliğin değişen doğası güvenlik alanında faaliyet gösteren kamu 

kurumlarını da değişime zorlamıştır. İç ve dış tehdit ayrımının muğlaklaştığı, daha 
geniş ve derin bir güvenlik paradigmasının önem kazandığı bir ortamda göç, terö-
rizm ve sınır aşan suçlar gibi melez (hibrit) tehditlerle baş edebilecek, askerî harekât 
yeteneğine ve kolluk yetkisine sahip jandarma tipi kolluk teşkilatları ön plana çık-
mıştır. Dünyada 60’dan fazla ülkede; isimleri, bağlılıkları ve teşkilat yapıları farklı 
olmakla birlikte, askerî statülü veya nitelikli, askerî harekât imkan ve kabiliyetine 
sahip kolluk teşkilatları bulunmaktadır. Esnek yapıları ve çevik operasyon kabili-
yetleri ile ön plana çıkan bu organizasyonların en önemli önceliklerinden biri her 
seviyedeki lider personele çağın gereklerine uygun eğitim ve öğretimi sağlamaktır.

Bu çalışmanın amacı, gelecekte jandarma teşkilatının yönetici kadrolarında gö-
rev yapacak jandarma subaylarının mesleki gelişimlerinde ihtiyaç duyulan eğitim 
konularının tespit edilerek eğitim müfredatın oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu 
kapsamda, öncelikle jandarma subaylarının mesleki gelişim eğitimlerinin tarihsel 
gelişimi özetlenmiş; Jandarma Genel Komutanlığı (JGNK)’nın personel ihtiyacını 
karşılamak üzere 2016 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin (JSGA) 
kurulmasından sonra, subayların mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla duyulan 
eğitim ihtiyacı ile bu ihtiyacın nasıl karşılanacağı hususları analiz edilmiş ve ulaşılan 
bulgular çerçevesinde sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

2. Jandarma Subay Eğitimi
31 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

(KHK) ile 2803 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle JGNK’nın eğitim ve öğretim 
yönünden Genelkurmay Başkanlığı ile olan bağlılığı sona erdirilmiştir. Aynı KHK 
ile Jandarma Okullar Komutanlığı adıyla faaliyet gösteren, Jandarma’nın temel eği-
tim ve öğretim merkezi lağvedilmiş; Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının 
personel ihtiyacını karşılamak üzere, bir yükseköğretim kurumu olarak doğrudan 
İçişleri Bakanlığına bağlı JSGA Başkanlığı teşkil edilmiştir.

JSGA’nın öğrenci kaynağı lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve yüksek lisans 
mezunları olarak belirlenmiştir. Mevcut durumda, JSGA’ya bağlı olarak Fakülte, 
Meslek Yüksek Okulları ve Eğitim Merkezleri jandarma teşkilatının ihtiyaç duy-
duğu subay ve astsubayları yetiştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte 
lisans düzeyinde jandarma subaylarının; Meslek Yüksek Okulları ise ön lisans dü-
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zeyinde jandarma astsubaylarının yetiştirildiği mesleki eğitim kurumlarıdır. Ayrıca, 
Eğitim Merkezi Komutanlığı da jandarma teşkilatının öncelikli olarak ihtiyaç duy-
duğu subay ve astsubayları daha kısa bir sürede yetiştirmek maksadıyla, diğer üni-
versitelerin lisans ve ön lisans mezunlarından öğrenci kabul edilen bir yapı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. JSGA, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde, JSGA’da yetiştirilemeyen veya az sayıda yetiştirilen sınıf ve branşlara 
yönelik olarak diğer yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yaparak öğrenci ye-
tiştirebilme ve JGNK nam ve hesabına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci 
okutabilme imkanına da sahiptir. JSGA bünyesindeki Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 
de JSGA’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim görevlisi yetiştirmek üzere jandarma 
personeli ile güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen sivil müdavimlere lisanüstü 
eğitim vermektedir. Öte yandan 2019 yılında teşkil edilen Sürekli Eğitim Merkezi 
koordinesinde jandarma personeline mezuniyetten itibaren hizmet süresi sonuna ka-
dar yüzyüze veya açık ve uzaktan eğitim yoluyla, ihtiyaç duyulan konularda meslek 
içi eğitimler verilmekte ve yabancı dil eğitimi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

3. Kavramsal Çerçeve
Bu çalışmanın konusunu oluşturan “mesleki gelişim eğitimi” olarak adlandırı-

lan kavram alanyazında farklı şekillerde ifade edilmektedir. Bu çalışmada jandarma 
teşkilatında yaygın olarak kullanılan sürekli eğitim, meslek içi eğitim ve mesleki 
gelişim eğitimi kavramları tercih edilmiştir. Bu çalışmanın amaçları doğrultusun-
da sürekli eğitim, meslek içi eğitim ve mesleki gelişim eğitimi arasında bir ayrıma 
gidilmiştir. Şemsiye bir kavram olarak sürekli eğitim; personelin göreve başladığı 
günden emekli olduğu tarihe kadar, yüz yüze veya uzaktan eğitim/öğrenme yön-
temleriyle, kısa veya uzun süreli, kişisel veya mesleki gelişime yönelik her türlü 
kurs, sertifika programı ve lisansüstü eğitim faaliyeti olarak tanımlanabilir. Sürekli 
eğitim; meslek içi eğitim ve mesleki gelişim eğitimlerini kapsar. Meslek içi eğitim; 
personelin yeni veya ilk kez atandığı bir göreve ilişkin bilgi vermek, yeni gelişen bir 
teknoloji, teçhizat veya silah sistemine ilişkin bilgilendirme yapmak, değişen mev-
zuat ve uygulamalar hakkında güncel bilgiler vermek, kolluk görevlerine ilişkin özel 
alanlarda bilgilendirme yapmak üzere, teorik veya uygulamalı her türlü kısa süreli 
kurs ve sertifika programları olarak tanımlanabilir. Mesleki gelişim eğitimi ise mes-
lek içi eğitimler hâriç olmak üzere, jandarma personeline farklı seviyedeki görevlere 
yönelik yetenek kazandırmak üzere tasarlanan uzun süreli ve ileri düzey eğitimlerdir. 
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Bu çerçevede, “Jandarma subay mesleki gelişim eğitimleri” jandarma subaylarının 
teğmen nasbedildikten sonra meslek hayatları boyunca aldıkları meslek içi eğitimler 
dışında, 2016 yılına kadar TSK bünyesindeki Harp Akademileri Komutanlığında ve-
rilen kurmay subay eğitimlerinin yerini almak üzere tasarlanan lisansüstü seviyede 
ileri düzey eğitimler olarak tanımlanabilir. Statüye göre jandarma subaylarının insan 
gücü yapılanması üç kademeye ayrılabilir: Alt düzey yöneticiler teğmen, üsteğmen 
ve yüzbaşı; orta düzey yöneticiler binbaşı ve yarbay, üst/stratejik düzey yöneticiler 
albay ve generallerden oluşmaktadır (Özgür, 2019: 140).

Ulusal alanyazın incelendiğinde, farklı bilim alanlarında ihtiyaç analizi içeren 
önemli sayıda araştırma bulunduğu görülmektedir. Örneğin; 2019 yılı itibarıyla eği-
tim ihtiyaç analizi konusunda Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı 
7’si doktora, 47’si yüksek lisans olmak üzere 54 tez çalışması mevcuttur. Sırasıyla 
eğitim ve öğretim, kamu yönetimi ve işletme alanlarında yoğunlaşan bu çalışmaların 
22’sinde İngilizce dili eğitimine ilişkin araştırmalara yer verilmiştir (YÖK Tez Mer-
kezi, 2019). Kolluk görevlerine ilişkin hazırlanan bir yüksek lisans tezinde (Demir, 
2004) jandarma kolluk memurlarının adli görevlerine ilişkin eğitim ihtiyacı Ankara 
ili özelinde analiz edilmiştir. Bu araştırma dışında güvenlik veya kolluk eğitimi ko-
nusunda eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir tez çalışmasına rastlanılmamıştır. TR Dizin 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı’na kayıtlı dergilerde “kolluk”, “jandarma” ve 
“polis” anahtar kelimeleri ile yapılan taramada ise eğitim konusunda yayımlanan 17 
makale olduğu görülmüştür (TR Dizin, 15.08.2019).

4. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma, ihtiyaç duyulan bilgiyi elde etmek üzere tercih edilen yönteme göre 

hem nitel hem de nicel özellikler taşımaktadır. Bu çalışmada, yönetici bakış açı-
sından kolluk hizmetlerinin gerekliliklerine göre mesleki gelişim eğitiminin içeri-
ğinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesine çalışılmaktadır. Bu bağlamda, çalış-
ma alanına giren grupların yaklaşımlarını belirlemek için anket aracılığıyla tarama 
çalışması yapılmıştır. Jandarma Subay Mesleki Gelişim Eğitimi’ne yönelik ihtiyaç 
analizinin konu edildiği araştırmada, ihtiyaçlara göre bilimsel yöntemlerle belirlen-
miş bir mesleki gelişim eğitiminin kolluk hizmetlerindeki etkinliği artıracağı varsa-
yılmıştır. Araştırmanın sorusu, “Jandarma teşkilatında yönetici kadrolarını oluşturan 
subayların alacakları mesleki gelişim eğitiminin çağın gerektirdiği kolluk hizmetle-
rine yönelik ihtiyaçları karşılaması için jandarma subay mesleki gelişim eğitiminin 
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müfredatı nasıl bir içeriğe sahip olmalıdır?” şeklinde ifade edilebilir. Bu araştırma-
da, araştırma sorusuna yanıt aranırken, alanyazında yer alan ihtiyaç analizine ilişkin 
yöntem ve yaklaşımların yanısıra, kurumsal gereklilikler de dikkate alınarak karma 
bir tasarım (araştırma deseni) benimsenmiştir. Bunun temel nedeni subay eğitiminde 
yıllara sâri kazanılan birikimin kaybedilmeden, tespit edilen güncel ihtiyaçlar ışığın-
da daha etkin bir eğitim programı oluşturabilmektir. 

Bu çerçevede eğitim ihtiyaç analizi genel olarak iki başlık altında tasarlanmış-
tır. Bunlar; görev analizi ve görev gereklilikleri (yetenek) analizidir. İlk önce gö-
rev analizinde; yasal mevzuatın jandarma subaylarına verdiği görevler ile kurumun 
Teşkilat, Malzeme ve Kadro (TMK) çalışmalarına esas olan subay rütbelerine göre 
istihdam yerleri incelenmiştir. Bu safhada ikincil veriler kullanılmış; daha önce ya-
pılan çalışmalardan, mevcut TMK yapılanmasından ve uzman görüşlerinden istifade 
edilmiştir. Görev gereklilikleri (yetenek) analizi başlığı altındaki ikinci safhada ise 
jandarma subaylarının emir komuta içerisinde birlikte görev yaptığı veya görev alanı 
gereği işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştığı kurum temsilcilerinin görüşleri-
ne başvurulmuştur. Görev gereklilikleri (yetenek) analizi safhasında genel olarak; 
mülki idare amirleri, hâkim ve savcılar, il emniyet müdürleri ile akademisyenler ve 
il jandarma komutanlarının görüşleri alınmıştır.

Araştırmada kullanılan örnekleme yaklaşımı, yargısal yöntem ve tabakalı örnek-
lemedir. Evren önce alt evrenlere ayrılmış ve bu kapsamda tabakalar, katılımcıların 
görev yaptıkları kamu kurumları olarak belirlenmiştir. Bu sınıflandırmada, jandarma 
teşkilatı bünyesinde çalışanların cevapları kurum içi, diğerleri kurum dışı olarak ad-
landırılmıştır. Genel kolluk hizmetleriyle doğrudan etkileşimde bulunduğu değer-
lendirilen kamu kurumlarının yargısal yöntemle belirlenmesinden sonra, söz konu-
su kurumlardan seçkisiz olarak araştırmaya dâhil edilecek kolluk ile ilgili alanlarda 
yönetici statüsündeki personelin ve akademisyenlerin katılımı talep edilmiştir. Her 
ne kadar nitel olması nedeniyle, nicel araştırmalarda aranan % 95 oranındaki güven 
seviyesi gibi bir kaygı güdülmese de araştırmadaki katılımcı sayısı örneklem büyük-
lüğü açısından oldukça yüksek seviyededir.

Araştırmanın veri analizi safhası da nitel ve nicel özellikler sergilemektedir. Jan-
darma subaylarına görev veren mevzuat ve personel istihdam yerlerine ilişkin veriler 
belge incelemesi ve içerik analizine dayalı olarak değerlendirilmiş, araştırmacıların 
gözlemleri ve uzman görüşleri ile desteklenmiştir. Anketlerden elde edilen veriler 
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ise öncelikle JSGA Araştırma Merkezleri Müdürlüğü personeli tarafından MS Of-
fice Excel programına aktarılarak analize hazır hâle getirilmiştir. Müteakiben soru 
kağıtlarına verilen cevaplar araştırmacılar tarafından belirlenen tematik kodlara göre 
içerik analizine tâbi tutularak sayısallaştırılmıştır. Tematik kodlar gruplandırılarak 
hazırlanan kodlama rehberine göre tasnif edilmiştir. Tematik kodların frekansları 
tespit edilerek pivot table üzerinden grafik ve tablolara aktarılarak istatistiksel çö-
zümlemeleri yapılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

5. Araştırmanın Bulguları ve Tartışmalar

5.1. Görev Analizi

Eğitim ihtiyaç analizinin ilk safhası olan görev analizi sonucunda subay mesleki 
gelişim eğitim sistemi için kapsama alınabilecek konuların genel hatları ile belir-
lenmesi amaçlanmıştır. JGNK’daki subaylar jandarma, istihkam, muhabere, pilot, 
ikmal, bakım, personel, kimyager, veteriner hekim, mühendis, maliye, öğretmen, 
bando, tabip, eczacı, diş tabibi, sağlık olmak üzere 17 branşa ayrılmaktadır (Personel 
Yönetmeliği, md.7). Bu branşlardan jandarma dışındakiler teknik ve yardımcı branş 
olarak anılmaktadır. 17 branşın bazılarında alt branşlar da mevcuttur. 

İkinci olarak kolluk mevzuatının JGNK’ya verdiği görev ve sorumluluklar ile 
bu çerçevede yapılan teşkilatlanma ve kadro yapısı önem taşımaktadır. Subayların 
kolluk mevzuatına hakimiyeti de görev etkinliğini doğrudan etkileyen bir unsur 
olarak eğitim müfredatı için önde gelen hususlardandır. Jandarmanın görev ve 
yetkilerini düzenleyen yasal mevzuatta mülki, adli ve askerî olmak üzere üç ana 
vazife sahası tanımlanmıştır (JTGYK, 1983; JTGYY, 2017). Bu ana vazife alanla-
rı çerçevesinde 2016 yılında 118 kanun, 4 tüzük, 75 yönetmelik, 111 yönerge, 31 
talimname, 80 yardımcı yayın ve 28 diğer yayın olmak üzere toplam 447 yayının 
taranmasıyla yapılan subay görev analizine göre, jandarma subaylarının, “yüzbaşı 
rütbesi” sonuna kadarki kadro görevleri dikkate alındığında, mülki görev ana vazife 
sahasında 8 vazife, 87 görev, 518 alt görev; adli görev ana vazife sahasında 3 vazife, 
47 görev, 183 alt görev; askerî görev ana vazife sahasında 9 vazife, 81 görev, 304 alt 
görev bulunduğu sonucuna varılmıştır (Jandarma Okullar Komutanlığı, 2016). 2016 
yılındaki mevzuat değişikliği bu vazifelerde, görevlerde ve alt görevlerde bazı de-
ğişiklikler yaratmışsa da mevcut konu çeşitliliği ve zenginliği eğitim ihtiyaç analizi 
bağlamında önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca, bu görevler tüm subaylara çeşitli 
sorumluluklar yüklemekle birlikte, yüzbaşı rütbesinden sonraki istihdam yerlerine 
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ve rütbeye göre görevlerin icrası ve planlanması noktasında farklı sorumluluklar de-
vam etmektedir. Dolayısıyla subay görev analizi mesleki gelişim eğitim sistemi için 
önemli bir girdi sağlamaktadır.

Yukarıda özetlenen görev analizi, güvenlik politikalarında, tehdit algısında, suç-
ların niteliğinde ve/veya yasal mevzuattaki değişikliklere ve yıllık asayiş değerlen-
dirmelerine bağlı olarak gelişim göstermekte; JGNK’nın teşkilatlanma ve kadro du-
rumunu doğrudan etkilemektedir. Yani jandarma subaylarının rütbe ve branşlarına 
göre belirlenen istihdam yerleri de mesleki gelişim eğitimlerinde belirleyici bir unsur 
olarak ortaya çıkmaktadır. 2017 yılında revize edilerek yayımlanan Jandarma Teş-
kilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği (JTGYY)’ne göre JGNK yapılanması; merkez 
ve taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı birimlerden oluşmaktadır. Bu yapılan-
ma içerisinde jandarma subaylarının istihdam yerleri de kariyer gelişimi açısından 
önem taşımaktadır. Mevzuattaki düzenlemeleri bağlı olarak değişiklik göstermekle 
birlikte, JGNK’da istihdam yerlerine ilişkin yaygın olarak kullanılan tasniflerden 
biri iç güvenlik birlikleri, komando birlikleri, karargâh ve kurumlar, eğitim birlikleri, 
cezaevi ve koruma birlikleri ile özel ve diğer birlikler şeklindedir. Jandarma subay-
larının rütbelerine göre istihdam yerleri incelendiğinde, subay mesleki gelişim eği-
timi açısından, jandarma branşına mensup lider veya yönetici personelin yüzbaşı ve 
üzerindeki rütbelerdeki komutanlık, komutan yardımcılığı ve şube müdürlüğü gibi 
kadrolarda görevlendirilebileceği görülmektedir. Dolayısıyla bu subaylara kazandı-
rılacak yeteneklerin komuta ve liderlik başta olmak üzere, görevin özelliğine göre 
uzmanlaşmayı da sağlayacak konuları kapsamasının uygun olacağı söylenebilir. 

Jandarma branşı dışında teknik ve yardımcı branşlara mensup subayların istih-
dam yerleri çoğunlukla bölük ve üstü seviyedeki birlik ve karargâhlarda lojistik (is-
tihkam, ikmal ve bakım) ve mali birimlerde rütbelerine uygun kadrolar olmaktadır. 
Teknik ve yardımcı branşa mensup subaylardan generalliğe terfi eden albaylar ise 
atamalar bakımından jandarma branşından terfi eden albaylarla aynı usule tâbi ol-
makta, teknik ve yardımcı hizmetler branşında iken istihdam edilmedikleri İl J.Ko-
mutanlığı, karargâhta daire başkanlıklarında veya bölge komutanlıklarında görev 
alabilmektedirler.

Görev analizinde yer alan görevlerin yanında, tüm rütbelerdeki jandarma per-
sonelinin Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen Barışı 
Koruma Harekâtı ile ülkeler arası ikili işbirliği kapsamında eğitim timleri, kolluk da-
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nışman timleri, misyon koruma ve İçişleri Müşavirliği kadrolarında görev almaları 
da mümkündür. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre 1984-2018 yılları arasın-
da JGNK tarafından 16 farklı ülkede icra edilen Barışı Koruma Harekâtı’na 5.125, 
altı ülkede yürütülen eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 1.403 olmak üzere toplam 
6.528 personelle katkı sağlamıştır (Avcı ve Kurum, 2019: 763-764). Bu tür görevler 
nedeniyle mesleki gelişimde yabancı dil eğitimleri de dikkate alınması gereken bir 
husus olarak ortaya çıkmaktadır.

JGNK’nın yapılanması, görev alanları ve istihdam yerleri çerçevesinde yapılan 
görev analizi, jandarma subaylarının görev alanının çeşitliliği ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla, mülki, adli ve askerî görevlerde, böylesine farklı uzmanlık alanlarında 
faaliyet gösteren jandarma teşkilatının yönetici personeline etkin bir liderlik için ge-
niş bir alanda eğitim verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

5.2. Görev Gereklilikleri (Yetenek) Analizi 
Görev gerekliliklerine yönelik veri toplamak amacıyla ilgili kurumlara ve 81 vâ-

liliğe gönderilen soru kağıtlarına 60 ilden 935 katılımcı cevap vermiştir. 27’si dok-
tora, 225’i yüksek lisans, 548’i lisans, 17’si ön lisans ve 7’si lise mezunu olan ka-
tılımcıların kurumlar bazında dağılımı Tablo-1’de görülmektedir. JGNK, il ve ilçe 
jandarma komutanları ile JSGA’da görevli personelden elde edilen veriler kurum içi, 
diğerleri kurum dışı olarak gruplandırılmıştır.

Tablo 1- Katılımcıların görevleri

GÖREVİ SAYI

Kurum dışı

Vâli ve Kaymakamlar 430

650
(%70)

İçişleri Bakanlığı personeli 4
Adalet Bakanlığı personeli 12
Dışişleri Bakanlığı personeli 1
S.G.K.lığı personeli 124
Emn.Gn.Md.lüğü personeli 9
İl/İlçe Emniyet Müdürleri 61
Akademisyenler 9

Kurum içi
J.Gn.K.lığı personeli 101

285
(%30)

İl/İlçe Jandarma Komutanları 107
JSGA personeli 77

Toplam 935
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Ankette yer alan “Söz konusu eğitimlerde personele kazandırılması gerektiğini 
düşündüğünüz yetenekler neler olmalıdır?” sorusuna verilen cevaplar, tematik kod-
lamaya göre subaylara kazandırılması gereken yetenek alanlarına ilişkin cevapların 
kurum tasnifine ve sıklığa göre dağılımları Tablo.2’de detaylı olarak gösterilmiştir.

 Tablo.2 Yetenek Alanlarının Kurum Tasnifine Göre Sıklık ve Dağılımları

Kodlar
Kurum içi Kurum dışı Genel Toplam

Sıklık Dağılım (%) Sıklık
Dağılım 

(%)
Dağılım Dağılım (%)

Yönetim ve liderlik 412 34 13 27 1.125 29
Kolluk bilgisi 335 27 79 29 1.114 28
Etkili iletişim ve algı yönetimi 137 11 28 12 465 12
Kişisel gelişim 120 10 37 13 457 12
İdare hukuku ve idari kanunlar 45 4 18 4 163 4
Yabancı dil 31 3 03 4 134 3
Ceza ve ceza muhakemeleri hukuku 14 1 7 2 71 2
İstihbarat 15 1 2 2 67 2
Mekanik nişancılık ve atış 9 1 1 1 30 1
Fiziki yeterlilik ve savaş beden eğitimi 9 1 0 1 29 1
Diğer10 96 8 62 6 258 6

Genel Toplam 1.223 2.690 3.913

Analizde4kullanılan kodlara esas teşkil eden tematik kodlamada, katılımcılardan alı-
nan bilgiler sınıflandırılırken açık uçlu sorulara verilen cevaplarda geçen ifadeler 
yargısal olarak en çok ilişkili olduğu düşünülen koda aktarılmıştır. Fakat, bu bilgilere 
dayalı kodlar arasında geçişlilik (Bazı cevaplar katılımcının kurduğu cümlede kul-
landığı ifadeye göre uygulama boyutuyla ele alınırken, bazıları nazariyat boyutuyla 
ele alınmıştır.) söz konusu olduğundan bazı kodlar arasında kesin bir çizgi bulunma-
yabileceği hatırda tutulmalıdır.

Elde edilen veriler, kurum tasnifi ve kod sınıflandırması çerçevesinde kıyaslan-
dığında (Tablo.2; Şekil.1); genel toplamda yönetim ve liderlik (% 29), kolluk bilgisi 
(% 28), etkili iletişim ve algı yönetimi (% 12) ile kişisel gelişim (% 12) yetenek 
alanlarında yer alan hususların eğitimlerde öncelikli ve ağırlıklı olarak personele 
kazandırılması gerektiği düşünülen yetenekler oldukları görülmektedir. En sık teklif 
edilen hususlar, kurum içi katılımcılar açısından birinci sırada yönetim ve liderlik, 

4 Öneri içermeyen ve soruyla ilişkilendirilemeyen cevapları içermektedir.
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ikinci sırada kolluk bilgisi iken, kurum dışı katılımcılar açısından birinci sırada kol-
luk bilgisi, ikinci sırada yönetim ve liderlik olduğu görülmektedir. Bu durum, kurum 
dışı katılımcıların çoğunlukla, askerî nitelikli bir eğitimle yetişen jandarma persone-
linin kolluk bilgisi yönünden daha yoğun bir şekilde eğitilmesi gerektiği yönünde bir 
görüşe sahip olduğunu göstermektedir. Bu veri kurum içi görüşler açısından incelen-
diğinde, jandarma personelinin “yönetim ve liderlik” yetenek alanını “kolluk bilgisi” 
alanından ön sıraya koymasının kurum kültürü ile ilişkili olabileceği; yönetim ve 
liderlik alanında gruplandırılan konuların emir-komuta ilişkisi ve askerî disiplinle 
ilgili temel yetenekler olarak görüldüğü değerlendirilmektedir.

Şekil 1: Yetenek Alanlarının Oransal Dağılımı

“Yönetim ve liderlik” alanında sınıflandırılan kavramlara yakından bakıldığın-
da; personele özellikle, kolluk faaliyetleri kapsamında liderlik ve yöneticilik, sevk 
ve idare, ani karar verme, problem çözme, kriz yönetimi, motivasyon, planlama ve 
planlı çalışma, zaman yönetimi, analitik düşünme ve analiz, psikolojik değerlendir-
me, koordinasyon ve organizasyon, eğiticilik yeteneği, inisiyatif alma, mukayese ve 
takım çalışması yetenekleri ile personel yönetimi ve lojistik konularında yetenek ka-
zandırılmasının en sık (f5) teklif edilen hususlar olduğu görülmektedir. “Kolluk bil-
gisi” alanında sınıflandırılan temalara bakıldığında; personele terörle mücadele, suç 
analizi, durumsal farkındalık, mevzuata hâkimiyet ve hukuk bilgisi, mesleki bilgi, 
ifade alma, kolluk görevleri, uzmanlaşma, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 
narkotik suçlarla mücadele eğitimi, siber güvenlik, meslek etiği, toplumsal olaylara 
müdahale, disiplin, tecrübe aktarımı ve uygulamalı eğitim alanlarında yetenek ka-
zandırılmasının en sık (f5) teklif edilen hususlar olduğu görülmektedir. “Etkili ile-
tişim ve algı yönetimi” alanındaki yer alan kodlar ise kolluk hizmetlerinde iletişim, 
halkla ilişkiler, beden dili, temsil, empati, sosyoloji, toplum psikolojisi ve hitabet 
konuları en sık (f5) teklif edilen hususlar olarak ön plana çıkarmıştır. “Kişisel geli-

Yönetim ve Liderlik

Kolluk Bilgisi

Etkili iletişim ve algı yönetimi

Kişisel gelişim

İdare hukuku ve idari kanunlar

Yabancı dil

Ceza ve ceza muhakemeleri hukuku

İstihbarat

71;%2
134;%4
163;%4

29;1%30;1%67;%2
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şim” alanı altında gruplandırılan temalar incelendiğinde ise bilişim, teknoloji, bilgi-
sayar kullanımı, yönetim bilişim sistemleri, ileri sürüş teknikleri, öfke kontrolü, stres 
yönetimi konularında yetenek kazandırılması ve güncel konular ile siyasi ve yakın 
tarih hakkında eğitim verilmesi, yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri konularının en sık 
(f5) teklif edilen hususlar olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Bu veriler üzerinden 
genel bir değerlendirme yapılacak olursa, kolluk bilgisi ile yönetim ve liderlik alan-
larındaki eğitim ihtiyacının görev analizleri ile yakından ilişki olduğu; fakat üçüncü 
ve dördüncü sırada yer alan, kurum içi ve kurum dışı veriler bakımından da benzerlik 
gösteren “etkili iletişim ve algı yönetimi” ile “kişisel gelişim” eğitimleri konusun-
daki tavsiyelerin dikkat çekici olduğu söylenebilir. Özellikle etkili iletişim, algı yö-
netimi ve kişisel gelişim yetenek alanlarının sürekli eğitim faaliyetlerinin önemli bir 
bileşeni hâline getirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anketteki “Personele kazandırılması düşünülen yetenekler için programlarda 
hangi ders ve konular yer almalıdır?” sorusuna verilen cevaplar belirlenen kodlara 
göre sınıflandırılmış, kurum içi ve kurum dışı cevapların sıklıklarını da gösterecek 
şekilde Tablo.7’de gösterilmiştir.

Tablo 3- Yeteneklere Göre Programda Yer Alması Önerilen Ders ve Konular

Dersler/Konular
Kurum içi Kurum dışı Genel Toplam

Sıklık Dağ. (%) Sıklık Dağ. (%) Sıklık Dağ. (%)

Kolluk bilgisi 297 23 759 28 1.056 27

Yönetim ve liderlik 353 28 523 19 876 22

İdare hukuku ve idari kanunlar 114 9 350 13 464 12

Etkili iletişim ve algı yönetimi 167 13 296 11 463 12

Kişisel gelişim 107 8 218 8 325 8

Ceza ve ceza muhakemeleri hukuku 34 3 128 5 162 4

Yabancı dil 38 3 102 4 140 4

İstihbarat 27 2 52 2 79 2

Fiziki yeterlilik ve savaş beden  eğitimi 8 1 38 1 46 1

Mekanik nişancılık ve atış 10 1 30 1 40 1

Diğer 109 9 212 8 321 8

Genel Toplam 1.264 2.708 3.972
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Bu veriler, kurum tasnifi ve kod sınıflandırması çerçevesinde kıyaslandığında 
(Tablo.3; Şekil.2), genel olarak sırasıyla “kolluk bilgisi”, “yönetim ve liderlik”, “ida-
re hukuku ve idari kanunlar”, “etkili iletişim ve algı yönetimi” alanlarında yer alan 
hususların personele kazandırılması düşünülen yetenekler için eğitim programların-
da yer alması teklif edilen ders veya konular oldukları görülmektedir. En sık teklif 
edilen ders veya konuların, kurum içi katılımcılar açısından birinci sırada yönetim 
ve liderlik, ikinci sırada kolluk bilgisi iken, kurum dışı katılımcılar açısından birinci 
sırada kolluk bilgisi, ikinci sırada yönetim ve liderlik olduğu görülmektedir. Kurum 
için katılımcılar birinci soruda verdikleri cevabı destekler mahiyette ders ve konu-
lar önerirken kurum dışı katılımcıların kolluk bilgisi alanına ilişkin ders ve konu 
önerdikleri görülmektedir. Bu tablodaki dikkat çekici bulgulardan biri de Tablo.2’de 
% 4 gibi düşük bir oranla kendisine beşinci sırada yer bulan “idare hukuku ve idari 
kanunlar”ın Tablo.3’te %12’lik bir oranla üçüncü sırada yer almasıdır. Bu sonucun 
müfredat planlamasında dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Şekil 2- Önerilen Ders ve Konuların Oransal Dağılımı

“Kolluk bilgisi” alanında gruplandırılan mesleki gelişim eğitimlerinde yer alması 
teklif edilen ders ve konular irdelendiğinde; hukuk bilgisi, meslek bilgisi, araştırma 
yöntemleri, kriminoloji, terörle mücadele, meslek etiği, organize suçlarla mücadele, 
suç analizi, kriminalistik, siber güvenlik, adli kolluk, toplumsal olaylara müdahale 
ve suçla mücadele en çok tekrar edilen hususlardır. Kod içi sıklık f5’tir. “Yönetim ve 
liderlik” alanında ise kolluk liderliği ve yöneticiliği, yönetim ve organizasyon, sevk 
ve idare, personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi, psikoloji, yönetim psikolo-
jisi, zaman yönetimi, planlama, eğitim yönetimi, kriz yönetimi, lojistik yönetimi, 
problem çözme teknikleri, grup çalışma teknikleri, operasyonel planlama, alanla-
rı programlarda yer alması teklif edilen ders ve konular arasında en sık (f5) teklif 
edilen hususlardır. “İdare hukuku ve idari kanunlar” alanında idare hukuku, kamu 
yönetimi, protokol, anayasa, mali yönetim, bütçe yönetimi, mahalli idareler, idari 

Kolluk Bilgisi
Yönetim ve Liderlik
İdare hukuku ve idari kanunlar
Etkili iletişim ve algı yönetimi
Kişisel gelişim
Ceza ve ceza muhakemeleri hukuku
Yabancı dil
İstihbarat
Fiziki yeterlilik ve savaş beden eğitimi
Mekanik nişancılık ve atış

325;%9

162;%4

140;%4

79;%2 46;%1 40;%1
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yönetim alanlarının en sık teklif edilen (f5) ders ve konular arasındadır. “Etkili ileti-
şim ve algı yönetimi” alanında en sık teklif edilen (f5) konular halkla ilişkiler, etkili 
iletişim, algı yönetimi, insan ilişkileri, kültürel zenginlikler, sosyoloji, sosyal psiko-
loji, beden dili, davranış bilimleri, diksiyon, hitabet ve müzakere teknikleri şeklinde 
sıralanmaktadır. 

Sonuç
1930’lardan itibaren subaylarının eğitim ve öğretim ihtiyacını çoğunlukla TSK 

öğretim kurumları olan KHO ve Harp Akademileri Komutanlığından karşılayan 
JGNK, 2016 yılında Genelkurmay Başkanlığı ile bağlılığının sona ermesi üzerine 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini İçişleri Bakanlığı bünyesindeki JSGA’da yürütmeye 
başlamış; kurumsal ihtiyaçlar çerçevesinde orta düzey, üst düzey ve stratejik düzey 
eğitimlerden oluşan Subay Mesleki Gelişim Eğitim Sistemi’ni geliştirerek bu eği-
timlerin JSGA’da icra edilmesine karar vermiştir. Bu araştırma, jandarma subayları-
na verilmesi tasarlanan Mesleki Gelişim Eğitimi müfredatının oluşturulmasına katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, gerçekçi bir eğitim müfredatı-
nın eğitim ihtiyaç analizi neticesinde belirlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle, 
görev analizi ve görev gereklilikleri (yetenek) analizi yapılmıştır. Görev analizinde, 
JGNK’nın yapılanması ve görev alanları ile yönetici konumundaki subayların istih-
dam yerleri incelenmiş, mülki, adli ve askerî vazife alanlarında, birbirinden farklı 
niteliklerde görevler icra eden yönetici personelin etkin bir liderlik için çok geniş ve 
farklı alanlarda eğitim ihtiyacı olduğu görülmüştür. 

JGNK’nın yönetici kadrolarında görev alacak subayların Mesleki Gelişim Eğiti-
mi’nde ne tür yetenekler kazanmaları gerektiğini tespit etmek amacıyla görev gerek-
lilikleri (yetenek) analizi yapılmıştır. Bu maksatla jandarmanın görevi gereği emir 
komuta ilişkisi veya işbirliği içinde olduğu mülki ve adli teşkilatın yönetici personeli 
ile jandarma ve polis yöneticilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Kurum içi ve ku-
rum dışı 935 katılımcıdan toplanan verilerin analizi sonucunda jandarma subaylarına 
öncelikli ve ağırlıklı olarak yönetim ve liderlik, kolluk bilgisi, etkili iletişim ve algı 
yönetimi ile kişisel gelişim alanlarında yetenek kazandırılmasına ihtiyaç olduğu so-
nucuna varılmıştır. Bu yeteneklerin kazandırılabilmesi için de eğitim programlarında 
sırasıyla kolluk bilgisi, yönetim ve liderlik, idare hukuku ve idari kanunlar, etkili 
iletişim ve algı yönetimi alanlarında ders veya konuların yer alması teklif edilmiştir. 
Branşlaşma ve uzmanlaşma, eğitimde kontenjan sayısının geniş tutulması, uygula-
maya dayalı ve görsel eğitimler tasarlanması, yüzyüze eğitim yanında uzaktan eği-
time de yer verilmesi ve yüksek lisans seviyesinde olması diğer öneriler arasında ön 
plana çıkan konulardır. Sonuç olarak; Jandarma Subay Mesleki Gelişim Eğitimi’nin 
lisansüstü seviyede ve kademeli olarak, genele yayılmış, yönetim ve liderlik beceri-
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leri ile kolluk bilgisini derinleştirecek, kişisel gelişim ve iletişim yeteneğini güçlen-
direcek şekilde düzenlenmesine ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir.
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Yılmaz ÇOLAK

Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç 
Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirmesi 
Çalıştayı kapsamında çok yoğun iki gün geçirdik. 
Çalıştayın ilk saatinden son saatine kadar yoğun bir 
şekilde çalıştık, çeşitli konular etraflıca tartışıldı. 
Tüm bunların sonucunda ortaya iyi bir ürün çıka-
cağına inancım tamdır. Bu çalıştay, Sayın Baka-
nımızın Süleyman SOYLU’nun yönlendirmesiyle 
şekillenmiş ve Sayın Bakan Yardımcımız Prof. Dr. 
Tayyip Sabri ERDİL’in koordinasyonu ile gerçek-
leşmiştir. Bizim açımızdan, hem Polis Akademisi 
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hem de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden arkadaşların, bir aydan kısa bir 
sürede böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesi akademik anlamda da bir başarıya 
işaret etmektedir. 

Bunu gerçekleştiren her iki akademideki hocalarımı, özellikle de Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi Dekanımız Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU’nu, 
Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AY-
HAN’ı ve PAEM Müdürümüz Prof. Dr. Orçun İMGA hocamızı kutlamak istiyorum. 
Çok kısa zamanda çok güzel iş çıkardılar. Ayrıca, her iki akademideki hocalarımıza 
yardımcı olan bütün personeli kutlamak istiyorum. Çalıştaya katılıp değerli fikirle-
rini, görüşlerini bizimle paylaşan tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Öğlenden 
önceki oturumun sonunda Polis Akademisi olarak 5-6 yılda neler yaptık, kısaca an-
latmaya çalışmıştım. Orada da söylediğim gibi kolluk eğitimi çok önemli bir süreci 
göstermektedir. Genel olarak kolluk özelde ise polislik sürekli değişen şartlara uyum 
sağlamak açısından kendisini yenilemesi gereken bir meslektir. Bu çerçevede, kol-
luk eğitimi de yeni şartlara uyum sağlamak ve değişimin hızını yakalamak zorunda-
dır. Bu anlamda kendisini de sürekli reforma tabi tutup yenilemek zorundadır. Biz 
Polis Akademisi olarak tüm eğitim stratejimizi bu gerçek üzerine oturttuk ve çağdaş 
dünyanın polis eğitiminde kullandığı yöntemleri hayata geçirmeye çalıştık. 

Göreve geldiğimiz 2014 yılından beri merkeze aldığımız kolluk eğitimi devlete 
ve millete hizmetkâr polis yetiştirme anlayışına dayandırılmıştır. Bu çerçevede de, 
vatandaşlara tepeden bakan vesayet düzenin bürokratları yerine vatandaşa hizmet 
eden bürokrat yetiştiren eğitim faaliyetlerini hayata geçirmede çok şükür ciddi me-
safeler kat ettik. Polis Akademisi olarak geldiğimiz nokta bu anlamda bir mucizeye 
işaret etmektedir. Geçtiğimiz 6 yıllık süre zarfında 127 bin polis amiri, polis memuru 
ve bekçi yetiştirdik ve Emniyet Teşkilatı saflarına kattık. Bunların 15.000’den fazlası 
komiser yardımcısı, 95.000’i polis memuru, 17 binde fazlası ise çarşı ve mahalle 
bekçisidir. Nicelik anlamındaki bu başarının yanında nitelik olarak ciddi bir ilerleme 
kaydettik. Türk Polis Teşkilatı bu süre zarfında dörtte üçü yenilenmiş amirleri, üçte 
biri yenilenmiş polis memurları ve yüzde doksanı yenilenmiş bekçileri ile suçla ve 
suçlu ile mücadelede Cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemi yaşamaktadır.  

Elde ettiğimiz bu başarıyı diğer ulusal ve uluslararası eğitimlerimiz ile de taçlan-
dırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte 69 farklı ülkenin polis teşkilatlarının yaklaşık 28 bin 
personeline kolluğun çeşitli alanlarında eğitimler verdik. Tüm eğitim faaliyetleri ve 
59 ülkeden 76 polis eğitim kurumunun üye olduğu Uluslararası Polis Akademileri 
Birliğinde (INTERPA) başkanlığı ve 43 farklı ülkeden 56 polis eğitim kurumun üye 
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olduğu Avrupa Polis Akademileri Birliğinde (AEPC) başkan yardımcılığı görevle-
riyle polis eğitiminde lider kurumlardan birisi haline geldik. Tüm bunların yanı sıra, 
bilgi birikimimiz ve işbirliklerimizle elde ettiğimiz tecrübeyi diğer kolluk birimleri 
ile de paylaşmaya çalışıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evler Genel 
Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurumlara çeşitli alanlarda eğitimler 
verdik. 

Ayrıca tüm eğitim faaliyetlerimize sağlam bir akademik altyapı oluşturmak için 
yüksek lisans ve doktora eğitimlerine, sempozyum, konferans ve çalıştay faaliyetleri 
ile bilimsel araştırma ve çalışmalara da ağırlık verdik. Bu anlamda da iş birlikleri 
geliştirdik. Bu çalıştay da o anlamda bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. Jan-
darma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile birbirimize daha da fazla yaklaştık. Bundan 
sonra, işbirliğimizi daha fazla artıracak ve tecrübelerimizi paylaşacağız. Ben tek-
rardan değerli vakitlerinizi bizlerle paylaşıp katılımınızdan dolayı hepinize için çok 
teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.
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KAPANIŞ KONUŞMALARI

Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi 
Başkanı (2017-2020)
Tümgeneral 
Hüseyin KURTOĞLU

Değerli hazırun; 

Güvenlik paradigmasındaki değişimler, gü-
venlik hizmetlerinin en önemli aktörlerinden olan 
kolluk teşkilatlarımıza önemli sorumluluklar yük-
lemektedir. Teknoloji ve bilgi çağının getirdiği 
yenilikler ile siyasi, sosyal, ekonomik ve sağlık 
alanlarında ortaya çıkan güvenlik tehditlerinin ber-
taraf edilmesinde nitelikli insan kaynağına duyulan 
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlar 
çerçevesinde icra ettiğimiz bu çalıştayda; güvenlik 
alanında yaşanan değişim ve dönüşümlerin kolluk 
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insan kaynakları yönetimine yansımalarını değerli akademisyenlerimizin ve katılım-
cılarımızın katkıları ile bilimsel bir bakış açısı ile ortaya koymaya çalıştık. Nihaye-
tinde, âdeta bitap düşürücü, çok yoğun bir bilgi bombardımanına tutulduğumuz ve 
yorucu geçen bu iki günlük çalıştaydan sonra derin bir nefes alıyoruz. Diğer taraftan, 
detaylı bir çalışma ve üstün bir çabayla hazırlanan bu çalıştayda, çok kıymetli tartış-
malar yapıldığını ve kazanımlar elde edildiğini düşünüyorum. 

Bu düşüncelerle, öncelikle, başından sonuna kadar çalıştayımızı takip eden Jan-
darma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisi öğrencilerine hitap etmek 
istiyorum. Değerli öğrenciler, bu çalıştayın esas gayesi sizlersiniz. Yarın bu kademe-
lerde sizler olacaksınız. Bizlerin yaptığı gibi, sürekli bir arayış içinde olmalısınız, 
olacaksınız da... Artık atasözü hâline gelmiş bir söz var; “bârika-i hakikat, müsâde-
me-i efkârdan doğar”. Yani, fikirlerin çatışmasından hakikat doğar. Bu sebeple, fi-
kirlerin çatışmasından, fikirlerin söylenmesinden ve eleştirilerden lütfen korkmayın. 
Temennim odur ki hakikat arayışınız hiç bitmesin. Dolu dolu bir çalıştaya tanıklık 
ettiniz. Kendi adıma samimi olarak ifade etmeliyim ki, buradaki takdimlerden, tar-
tışmalardan çok istifade ettim ve sizin adınıza da ümitlendim. Bunu da özellikle 
ifade etmeliyim.

Bir sözüm de değerli akademisyenlerimize. Bizlerden değerli fikirlerini esirge-
meyen ve bu değerli fikirleri ile ufkumuzu açan çok kıymetli akademisyenlere ve 
grup temsilcilerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerçekten bunu kalbi duygular-
la ifade ediyorum.  Sağ olun... 

Saygıdeğer katılımcılar, bizler, bu tür bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmak-
tan çok mutlu oluyoruz. Ev sahipliğimizden de hoşnut kalmış olmanızı umuyorum. 
Burada isimleri hiç zikredilmeyen, çalıştayın planlanmasında ve icra edilmesinde, 
işin mutfağında çalışan ve sizlere hizmet için çalışan arkadaşlarımızın da hem teşek-
kürü hem de değerli alkışlarınızı hak ettiğini düşünüyorum… Ev sahipliğimiz sıra-
sında, organizasyona ilişkin kusurlarımız varsa, sorumluluğun şahsıma ait olduğunu 
belirtmeliyim, bu nedenle lütfen özürlerimi kabul edin. Bir başka çalışmada beraber 
olmak ümidiyle, çok teşekkür ediyor ve hoşça kalın diyorum.
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GÜVENLİK YÖNETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜNDE 
İHTİYAÇ DUYULAN İNSAN KAYNAKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI  

SONUÇ RAPORU
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1. Sayın İçişleri Bakanımızın direktifleri doğrultusunda, Jandarma ve Sahil Gü-
venlik Akademisi (JSGA) ve Polis Akademisi başkanlıkları işbirliğinde, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tem-
silcileri ile çeşitli kurum, kuruluş ve üniversite temsilcilerinin katılımlarıyla, 23-24 
Eylül 2019 tarihlerinde, JSGA yerleşkesinde, güvenlik yönetimindeki değişim ve 
dönüşümler ile teknolojik gelişmelerin kolluk insan kaynakları üzerindeki etkileri-
nin tartışıldığı “Güvenlik Yönetiminde Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kay-
naklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı” icra edilmiştir.

2. İki günlük çalışma faaliyetini kapsayan çalıştay; tek salonda birinci gün üç 
oturum, ikinci gün bir oturum, 11 eş zamanlı çalışma grubu ve kapanış oturumu 
olmak üzere toplam 16 oturum olarak gerçekleştirilmiştir. Çalıştay faaliyetine; Cum-
hurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı, JSGA ve Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Başkent Üni-
versitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Millî Savunma Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TOBB ETÜ, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İç Güvenlik Stratejileri Daire 
Başkanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM’de görevli çeşitli unvanlarda 400’e yakın akade-
mik ve idari personel ile özel sektör temsilcileri katılmıştır. Ana oturumlar, JSGA ve 
Polis Akademisinden 200 öğrenci tarafından takip edilmiştir. 

3. Çalıştay sonucunda, güvenlik yönetiminde gerçekleşen dönüşüm ve projeksi-
yonlar çerçevesinde, geleceğin risk ve tehdit ortamında görev yapacak olan Jandar-
ma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları ile kolluk eğitim kurumlarının, yapı ve 
fonksiyonları, insan kaynaklarının istihdamı ve yetiştirilmesi, temel ve ileri düzey 
eğitim uygulamaları, kolluk kuvvetlerinin teknolojinin gerektirdiği modern teçhizat-
la donatılması hususlarında geniş katılımlı ve derinlemesine tartışmalar gerçekleşti-
rilmiş, gelecekte izlenecek yol haritasına ilişkin önemli ipuçları elde edilmiştir.

4.  Bu kapsamda, çalıştaya katılan akademisyenler ve kurum temsilcilerinin yap-
mış oldukları sunumlar ile çalışma gruplarında tartışılan hususlar çerçevesinde, ön 
plana çıkan hususlar aşağıya çıkarılmıştır:

 a. “Güvenliğin Dönüşümü ve Yeni Güvenlik Mimarisi” başlıklı ilk oturumda; 
tarihsel olarak strateji ve savunma çalışmalarını takiben yükselişe geçen güvenlik 
kavramının, askerî tehditler dışındaki diğer tehditleri de içerecek şekilde genişle-
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mesi ve uluslararası seviyeden birey seviyesine inerek derinleşmesiyle kolluğa yeni 
misyonlar yüklediği, terörizm, göç ve siber suçlar gibi yeni ortaya çıkan veya şekil 
değiştiren tehditlerin kurumlararası işbirliğini zorunlu kıldığı, içinde bulunduğumuz 
yüzyılda yeni ortaya çıkan sorunların 19. ve 20. yüzyıldan miras kalan sorunlarla 
birleşerek yeni tür tehditler oluşturduğu, bu tehditlerle başetmek için merkezi olarak 
belirlenen politik düzey hedeflerin coğrafya ve sosyal dokuya uygun, yaratıcılığı 
yüksek taktik seviyede yeteneklerle desteklenmezse sorunlara yol açabileceği; barışı 
koruma faaliyetlerindeki geçiş aşamalarında fonksiyonları artan jandarma tipi kuv-
vetlerin hibrit tehditlerle mücadelede etkin bir şekilde kullanılabileceği, silahlı çatış-
ma süresince askerî birliklerin, geçiş döneminde jandarma tipi kuvvetlerin, barış dö-
neminde ise polisin değişen oranda role sahip olmakla birlikte birleşik ve müşterek 
harekatın daha da önem kazandığı; günümüzün önemli tehditleri arasında olan şiddet 
içeren radikalleşmeyle mücadelede hem fikirsel hem de şiddet noktasında kolluk 
kuvvetlerinin önemli rol üstlendiği; değişen güvenlik anlayışı çerçevesinde önleyici 
kolluğun önem kazandığı, bu çerçevede Toplum Destekli Polislik, İstihbarat Odaklı 
Polislik, Problem Odaklı Polislik ve Bilgisayar İstatistik Destekli Polislik yaklaşım-
larının ön plana çıktığı hususları vurgulanmıştır. 

Bu kavramsal ve kuramsal tartışmalar çerçevesinde Jandarma, Emniyet ve Sahil 
Güvenlik teşkilatları tarafından yapılan değerlendirmelerde; Jandarma teşkilatının 
gelecek öngörüleri ve teknolojide beklenen gelişmeler ışığında geleceğin suç or-
tamı ve suçun günümüze nazaran farklı şekilde çeşitlenmesi sonucunda kolluğun 
sahip olması gereken yeteneklerin karar destek, keşif, önleyici ve adli kolluk, si-
lah sistemleri, bireysel teçhizat, lojistik, araçlar ve eğitim alanlarında geliştirilmesi 
gerekeceği; Sahil Güvenlik teşkilatı tarafından personel artışı, yeni karakol inşası 
ve kontrol botu tedariki konularında çalışmalar yapıldığı, Sahil Gözetleme Radar 
Sistemi, Sahil-NET, İnsanlı ve İnsansız Hava Aracı, Millî Sahil Güvenlik Gemisi ve 
Otonom Deniz Araçları projelerinin teşkilata yeni yetenekler kazandıracağı; Emni-
yet teşkilatının teknolojik gelişmeler çerçevesinde teşkilatlanma, eğitim ve eğitici 
eğitimi konularında yeni yetenekler kazanması gerektiği hususları vurgulanmıştır. 

 b. “Teknoloji ve Kolluk” başlıklı ikinci oturumda; siber güvenlik ve yapay 
zeka gibi yeni teknolojilerin adaptasyonunun Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisinin öncelikli görevleri olduğu, 2019 yılında Türkiye’nin Yapay Zeka Strate-
ji Belgesi’nin hazırlanacağı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade 
ettiği gibi, yapay zekanın topluma, insanlığa faydalı ve hukuka saygılı teknolojileri 
geliştirmek ve problemleri çözmede kullanılmasının gerektiği, Türkiye’ye ait ve-
rinin korunması için millî bulut bilişim alt yapısı kurulması yönünde çalışmalara 
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başlandığı, boyut ve karakter değiştiren siber tehditlerin siber savaşa dönüştüğü; adi 
suçluların yanında FETÖ ve DEAŞ gibi terörist örgütlerin de internet ortamını ak-
tif olarak kullandığı, kolluğun sanal devriyelerle terörist faaliyetleri takip etmesinin 
önem arz ettiği; askerî harekât ve benzeri sistemlerde yaygınlaştırılmaya çalışılan 
artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme çerçevesinde ihtiyaçlara 
göre benzer çözümlerin kolluk teşkilatları için de kullanılabileceği; iletişim tekno-
lojilerinin gelişmesiyle ağ toplumu ve rıza üretimi kavramlarının önem kazandığı, 
ağ toplumunun temelini oluşturan kamuoyunun 21. yüzyılın karakteristiği olduğu, 
farklı görüşte insanların belirli bir konu etrafında bir araya gelebildiği, ağ toplumun-
da zaman ve uzam arasındaki farkın ortadan kalktığı, kolluk açısından sanal ortamda 
istihbarat faaliyetlerinin öneminin arttığı, ağ üzerinde bulunan birey ve örgütlerin 
ağın yayılma hızına adapte olması ve bu yönde yetenekler kazanmasının gerekti-
ği, bu çerçevede eğitim programları, rekabet yetenekleri ve temsil edilen değerlerin 
gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu, kamuoyunun doğru, düzenli, tatmin edici, 
yeterli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu; suça ilişkin verilerin 
toplanması, işlenmesi ve analiz edilerek suçun önlenmesi ve geleceği dönük stra-
tejiler belirlenmesinde yapay zekanın önemli rol oynayabileceği, siber saldırıların 
önemli araçlarından kötü amaçlı yazılımların (malware) tespiti ve analizi ile tedbir 
geliştirilmesinde de yapay zekadan istifade edilmesinin mümkün olduğu hususları 
belirtilmiştir.

 c. “Kolluk İnsan Kaynağı Sistemleri ve Planlaması” başlıklı üçüncü oturum-
da; bilginin hızla eskidiği ve mesleğin değil “yetkinlik”in, unvanın değil “uzman-
lık”ın önem kazandığı, “zeka” yerine yaratıcılık, üstünlük, ve tutkunun önem kazan-
dığı, kolluk için önemli olan yetkinliğin bilginin beceri, yetenek, tutum ve davranış 
haline dönüştürülmesi ile mümkün olabileceği, kollukta etkili bir insan kaynakları 
yönetimi için etkili kurumsal iletişimin tesis edilmesi, insan kaynağı havuzunun 
büyütülmesi, iyi çalışanın bulunup, seçilip kuruma kazandırılması, kurumda uygun 
yere yerleştirilmesi, yeteneğinin fark edilip geliştirilmesi, hedef belirlenerek çalışa-
nın önünün açılması, performansın uygun kriterlerle ölçülmesi, iyi-vasat-zayıf ça-
lışanın ayırt edilmesi ve bu sayede bağlılığın artırılmasının gerektiği; toplumların 
kültürel, ekonomik ve sosyal yapılarındaki değişimlerin insan kaynaklarının nite-
liklerini derinden etkilediği, kadın-erkek eşitliği ve aile yapısı ile ilgili değişimlerin, 
kadın iş gücünün ekonomiye daha fazla dâhil edilmesine yol açtığı, kolluk kuvvet-
lerinin insan kaynaklarının da bu tür değişimlerden muaf olamayacağı, toplum de-
ğiştikçe kolluk kuvvetlerinin rolü, işlevi, yetkileri kadar insan kaynakları profilinin 
de değişeceği, bunların ise kolluk mensubu kişilerin mesleki eğitim biçimini de etki-
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leyeceği, BM Haiti Adalet Destek Misyonunda görevli, kolluk organizasyonlarında 
yönetici tecrübesi olan 30 ülkeden 60 kolluk çalışanıyla yapılan mülakata dayalı 
araştırmada ortaya çıkan niteliklerin; riski yönetebilme, bulanık mantık anlayışına 
sahip olma, niteliksel algılama yapabilme, analitik düşünebilme, kültürel zekaya sa-
hip olma, deontolojik etik anlayışı içerisinde olma, yapay zekayla uyumlu çalışabil-
me, teknolojiye yatkınlık, yaratıcı düşünebilme, toplumsal olaylara müdahale etme 
yetkinliğine sahip olma, sosyal iletişim becerisi ve uzmanlaşma üzerine odaklandığı; 
Polis Akademisi tarafından 1.368 personelin katılımıyla yapılan kurum içi bir araş-
tırmada, dört yıl ve daha az kıdemli personelin, meslektaşlarından aldıkları destek 
oranlarının daha kıdemli personele göre yüksek oranda olduğunun tespit edildiği, bu 
sonucun Polis Akademisinde uygulanan kısa süreli eğitime getirilen eleştiriler karşı-
sında, sanılanın aksine uzun süreli eğitime göre daha doğru ve verimli bir uygulama 
olarak yorumlanabileceği ifade edilmiştir.

Kolluk personeli yetiştirilirken Atatürkçülük, yurt sevgisi, bayrak sevgisi, millet 
sevgisi, tarafsız olma, eğitimli ve bilgili olma, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve 
hukukun üstünlüğüne bağlılık, üniformaya saygılı olma ve itibarına sahip çıkma, 
halkın kolluğu olma anlayışı ve emirleri amirlerinden alma bilincinin temel olduğu; 
Jandarma teşkilatının, emniyet ve asayişle ilgili gelecekte suç ve suçlulukla müca-
dele konusunda ihtiyaçlara cevap verecek örgüt yapısına ve yetişmiş insan gücüne 
sahip olması için ihtisaslaşma yapısının sürekli olarak yeterli halde tutulması gerek-
tiği; örgüt içerisindeki insan kaynağının en alt kademeden tepe yönetici kademesine 
kadar, örgüt için belirlenmiş yönetim prensipleri çerçevesinde şekillendirilmesi anla-
mına gelen mahruti yapının, örgütlerdeki insan kaynağının temininden yetiştirilme-
sine, statüsünün belirlenmesine ve bizzat o örgütün örgütlenme şekline kadar geniş 
bir alanı etkileyebildiği, bu nedenle, kolluk açısından bu prensibin ne şekilde uygu-
landığını ve belirlenecek prensibin insan gücü planlamasına etkisinin ne olabilece-
ğini ortaya koymanın önem kazandığı, bu kapsamda yapılan simülasyon sonucunda 
250.000 kadro hedefine uygun olarak elde edilen sonuçlar ile mevcut J.Gn.K.lığı 
hedefleri ve planlamaları arasında bir uyumun söz konusu olduğu sonucuna varıldığı 
ifade edilmiştir. 

Emniyet hizmetleri sınıfında piramit yapının tam olarak oluşamadığı ve yaşanan 
değişimle bunun düzeltilmeye çalışıldığı, bireysel performans değerlendirmelerinin 
sorunsuz şekilde işletildiği, personel sayısında önemli değişimlerin olduğu, çarşı ve 
mahalle bekçileri ile özel harekât personeli sayısının diğerlerine nazaran daha fazla 
artış gösterdiği, emniyet teşkilatı personelinde sivilleşme yaşandığı, kurumdan ayrıl-
malarda, istifa ve kurumlar arası geçişte artış olduğu, çalışma saatlerinin iyileştiril-
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mesi konusunda talepler olduğu; küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan ulusal sınırla-
rın ortadan kalkması, sanayi ve ticarette rekabet unsurunun gelişmesi gibi faktörlerin 
örgütleri, ürün ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen para, araç-gereç, yönetim 
metotları, insan ve pazar anlayışı gibi konularda değişime zorladığı, geleceğin kamu 
ve özel sektör örgütlerinin, geleneksel bürokratik yapılardan farklı olacağı, yeni yö-
netsel ve örgütsel yapılanmanın, yönetime katılımcı, yenilikçi, yaratıcı, sorgulayı-
cı, kendine güvenen, nitelikli ve zihinsel kapasitesi yüksek, bilgi sistemlerindeki 
ve teknolojideki gelişmelerden yararlanan, kendisini sürekli geliştiren, etkinlik ve 
verimlilik ilkelerine uygun olarak hareket eden, faaliyetleri doğru yer ve zamanda ve 
amaçlanan biçimde sonuçlandırıcı türde ve nitelikte insan gücüne ihtiyaç duyduğu 
hususları vurgulanmıştır.

 ç. “Kolluk Eğitim Sistemleri” başlıklı son oturumda; kolluğun değişen top-
lumsal yapı ve güvenlik algıları çerçevesinde eğitim sistemlerini yenilemesi gerek-
tiği, kapalı ve uzun süreli eğitimlerin yerine tespit edilen eksikliklere ve değişen 
toplumsal ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin tercih edilmesi gerektiği, kolluk persone-
linin halkla ilişkiler ve iletişim, müzakere teknikleri gibi alanlarda kendilerini geliş-
tirmesi gerektiği; jandarma subay adaylarına lisans düzeyinde eğitim veren JSGA 
Fakültesi müfredatının uzun süren bir çalışmayı müteakip jandarmanın ihtiyaçlarına 
göre tasarlandığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim Merkezi tarafından kullanılan 
rütbe ve ünvandan ziyade uzman görüşlerini ön plana çıkaran, herkese eşit söz hak-
kının verildiği DACUM (Develop A Curriculum) eğitim yaklaşımının iş görenler 
üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle kurumsal örgütlerce kullanılabileceği, hizmet 
içi eğitimin başarıyı artırmada önemli bir işlevi olduğu, her geçen gün maliyeti ar-
tan hizmet içi eğitimin Açık ve Uzaktan Öğrenme yöntemleri ile desteklenmesinin 
kaçınılmaz olduğu; kolluk eğitiminin teknik yönünden çok siyasi sistem içerisindeki 
yerinin de dikkate alınması gerektiği, lisans mezunu ve sosyal hayata daha çok en-
tegre olmuş adayların polis memuru olarak eğitilmesinin tercih edildiği; hizmet içi 
eğitimler ile personelin rütbe ve kademesine uygun özel yetenek kazandırılmasını 
amaçlayan mesleki gelişim eğitimlerinin ayırt edilmesi gerektiği, Jandarma Subay 
Mesleki Gelişim Eğitimi müfredatının oluşturulması maksadıyla, ilgili kurumlara 
ve valiliklere gönderilen soru kağıtlarına 935 katılımcının verdiği cevapların analiz 
edildiği, yönetim ve liderlik, kolluk bilgisi, etkili iletişim ve algı yönetimi ile kişisel 
gelişim konularının orta ve üst düzey yöneticiler için kazandırılması gereken nitelik-
ler olarak ön plana çıktığı, yüksek lisans seviyesinde, genele yayılmış kademeli bir 
eğitimin teklifler arasında yer aldığı hususları belirtilmiştir. 
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Polis Akademisi ve JSGA, J.Gn.K.lığı ve Sh.Güv.K.lığı temsilcileri tarafından 
temel eğitim, hizmet içi eğitim ve lider eğitimi konularında sunulan bildiriler muka-
yeseli olarak incelendiğinde, kurumsal ihtiyaçlar ile görev türü ve bölge özelliklerine 
bağlı olarak farklı sistemler uygulandığı dikkat çekmiştir.

Millî Savunma Üniversitesi temel, orta ve ileri düzey eğitimlerinin JSGA sistemi 
ile benzerlikler göstermekle birlikte göreve dönük eğitim faaliyetlerinde farklılık-
ların da mevcut olduğu, ön lisans eğitimlerinin Meslek Yüksek Okullarında, lisans 
eğitimlerinin harp okullarında, yönetici eğitimlerinin ise yüksek lisans seviyesinde 
harp enstitülerinde verildiği; bu enstitülere jandarma ve sahil güvenlik personelinin 
gönderilebileceği, müşterek harekât ihtiyacındaki artışı karşılamak maksadıyla jan-
darma, emniyet ve sahil güvenlik personeline orta ve ileri düzey eğitimlerin tanım-
lanabileceği, yeni teşkil edilen Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü’nün stratejik 
seviyede görev alan kolluk personelinin eğitimleri için de değerlendirilebileceği hu-
susu vurgulanmıştır.

 d.  Ana oturumları takiben eş zamanlı olarak JSGA, Polis Akademisi ve üni-
versite temsilcileri başkanlığında gerçekleştirilen çalışma gruplarında; ana paneller-
de temas edilen konular ile oturumda yer verilmeyen intihar ve psikolojik sorunlar, 
kadına yönelik şiddet, göç, iletişim ve sosyal medya, kaçakçılık ve organize suçlar 
ile trafik gibi sorun alanlarına ilişkin belirlenen temalar üzerinden tartışmalar yürü-
tülmüş ve çeşitli öneriler sunulmuştur. 

5. Çalıştayda sunulan bildiriler ile grup çalışmalarında ortaya çıkan fikirlerin 
kalıcı olmasını ve daha geniş bir kitleye ulaştırılabilmesini sağlamak maksadıyla, 
Bildiri Kitabı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılması kararlaştırılmıştır.  

6. İcra edilen çalıştayın, kolluk teşkilatlarımız ile kolluk eğitim kurumlarımı-
za sağladığı ufuk açıcı katkının yanısıra, teşkilatlanma, personel temin ve her türlü 
eğitim faaliyetinin mukayeseli olarak gözden geçirilmesine, stratejik planlamalara 
ışık tutacak çıktılar elde edilmesine ve kurumsal işbirliği kültürünün geliştirilmesine 
önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir.
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NOTLAR
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