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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’MİZİN 
İLK MİLLİ SAVUNMA BAKANI;  HULUSİ AKAR

Genel Kurmay Başkanı olarak te-
rörle mücadelede ve sınır ötesi 

operasyonlarında Türk Silahlı Kuv-
vetlerini başarıyla komuta eden Hulu-
si Akar’ın hayatı ve biyografisi...

1952 yılında Kayseri’de doğmuştur. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29. Ge-
nelkurmay Başkanı Akar, 1972’de 
Kara Harp Okulu’ndan ve 1973’te Pi-
yade Okulu’ndan mezun oldu.1973-
1980 yılları arasında Trakya hudu-
dunda, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 
Kıbrıs’ta tesis edilen ara bölgede ve 
Kara Harp Okulu’nda takım, bölük 
komutanlığı ve bilgi işlem subaylığı 
yapan Akar, 1982’de Kara Harp Aka-
demisi’nden, 1985’te Silahlı Kuvvet-
ler Akademisi’nden, 1987’te ABD Si-
lahlı Kuvvetler Kurmay Koleji’nden 
mezun oldu.
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı 
da dahil çeşitli karargah ve birlik-
lerde görevler yapan Akar, 1998’de 
tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbeyle 

1998-2000 yıllarında Tunceli’de İç 
Güvenlik Tugay Komutanlığı, 2000-
2002’de İtalya’daki Müttefik Kuvvet-
ler Güney Bölge Komutanlığı Karar-
gahı Plan ve Prensipler Başkanlığı 
görevlerini yürüten Akar, 2002’de 
tümgeneralliğe terfi etti. Tümge-
neral rütbesiyle 2002-2005’te Kara 
Harp Okulu Komutanlığı, 2005-
2007’de Kara Harp Akademisi Ko-
mutanlığı yapan Akar, 2007’de kor-
general oldu.
Korgeneral rütbesiyle 2007-2009’da 
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlı-
ğı, 2009-2011’de 3’üncü Kolordu Ko-
mutanlığı yapan Akar, 2011’de orge-
neralliğe terfi etti.
Akar, orgeneral olarak 2011-2013’te 
Genelkurmay İkinci Başkanlığı, 
2013-2015’te Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı yaptıktan sonra 18 Ağustos 
2015’te Genelkurmay Başkanlığı gö-
revini devraldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suri-
ye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine 
yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekatları, bu dönemde başarıy-
la tamamlanırken Akar, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün darbe girişiminin 
karşısında durarak önemli görev 
üstlendi. Akar, hain darbe girişimi 
sırasında FETÖ’cü askerler tarafın-

dan derdest edilerek Akıncı Üssü’ne 
götürülmüştü. Akar’ın Genelkurmay 
Başkanlığı döneminde gerçekleşti-
rilen anlayış değişikliğiyle teröristle 
mücadele harekatlarında önemli ba-
şarılar kazanıldı.
Genelkurmay Başkanlığınca, iç gü-
venlik harekatındaki başarılarından 
dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat 
Madalyası ile ödüllendirilen Akar, 
TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK 
Şeref Madalyası’yla taltif edildi.
Akar, aynı zamanda Bosna-Hersek 
SFOR Harekatı NATO Madalyası ve 
Üstün Hizmet Madalyası, Kosova 
KFOR Harekatı NATO Madalyası, 
Kore Milli Güvenlik Liyakat Madal-
yası, ABD Liyakat Madalyası, Ka-
zakistan Silahlı Kuvvetleri 20’nci 
Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgızis-
tan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 
Başkanlığı Üstün Hizmet Madalya-
sı, Azerbaycan Cumhuriyeti Aske-
ri İşbirliği Alanında Üstün Hizmet 
Madalyası, Azerbaycan Serhat Mu-
hafazasının 95’inci Yılı Kuruluş Ma-
dalyası ve Pakistan Nişan-ı İmtiyaz 
Madalyası’na sahip.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi ile Boğaziçi Üniversitesi’nde 
çeşitli akademik programlara katı-
lan Akar’ın iki çocuğu var. 
 
Bakanımıza yeni görevinde başarı-
lar diler, GÜVSAM olarak görev ve 
projelere hazır olduğumuzu Baka-
nımızın bilgisine arz ederiz…
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1992’de ortaya çıkan ve Rusya, Azer-
baycan, İran, Türkmenistan ve Kaza-

kistan arasında krize neden olan Hazar 
Denizi’nin statü sorunu, beş ülkenin 
geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı muta-
bakat ile son bulmuştu. Geçtiğimiz gün-
lerde bu ülkeler iş birliği ilkeleriyle yasal 
sorumluluklarını içeren ve beş ülke için 
eşit şartlar getiren anlaşma taslağı üze-
rinde uzlaştı.

Taslağa göre, 

-Sahilden 15 deniz mili mesafeye kadar 
olan bölgeler, her ülkenin kendi arazisi 
olarak kabul edilecek.
– Bu mesafeye 10 deniz mili eklenerek 
toplam 25 mil, her ülkenin balıkçılık 
alanı olarak belirlenecek.
– Diğer kısımlar ise ortak kullanıma 

ABD Başkanı Donald Trump, Türki-
ye’ye F-35 savaş uçakları teslimatını 

geçici olarak durduran yasa tasarısını 
imzaladı. Tasarının yasalaşmasından 
sonraki 90 gün içinde ABD Savunma 

HAZAR’IN STATÜSÜNDE ANLAŞMAYA VARILDI

ABD’NİN F-35 ÇIKIŞI

açık, tarafsız bölge olacak.
–Hazar’ın dibi, yan yana ve karşı karşıya 
olan ülkeler arasında bölgelere bölüne-
cek. Kimin ne kadar bölgeye sahip ola-
cağı daha sonra belirlenecek.
– Nihai anlaşma, teknik detaylar hazır 
olduğu takdirde 2019’un ilk yarısında 
Kazakistan’da yapılacak devlet başkan-

ları zirvesinde liderlerin onayına sunu-
lacak.
Dünya petrol rezervinin yüzde 4’ünün, 
doğalgaz rezervinin de yüzde 6’sının 
Hazar Denizi’nde bulunduğu tahmin 
ediliyor. Halen bölgede keşfedilmemiş 
doğalgaz ve petrol yataklarının olduğu 
düşünülüyor.

Bakanlığı’nın Türkiye ile ABD arasın-
daki ilişkilerin durumuna yönelik bir 
rapor hazırlaması ve bu rapor sunulana 
kadar da teslimatın durdurulması ön-
görülüyor.
Lockheed Martin şirketi, Türk pilotla-
ra eğitim verecek olan uçakların tesli-
matını 21 Haziran’da gerçekleştirdi. Bu 
uçaklar, eğitim amacıyla kullanılıyor 
ve ABD dışına şu aşamada çıkarılamı-
yor. Türkiye’ye ilk F-35’in getirilmesinin 
önümüzdeki yıl, faaliyete geçmesinin 
ise 2020’de olması bekleniyor.
Ancak, ABD Kongresi’nin iki kanadı 
Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üze-
rinde uzlaşmaya vardığı, ABD Başkanı 

Donald Trump’ın da imzaladığı 2019 yılı 
savunma harcamaları yasa tasarısında 
Türkiye’ye F-35 teslimatının durdurul-
masını öngören maddeyle, teslimat için 
Pentagon’un raporu beklenecek.
F-35 savaş uçakları ABD’li Lockeed Mar-
tin şirketi tarafından üretiliyor. Türkiye, 
beşinci nesil savaş uçağı F35 Lightning II 
projesine 2002’de katıldı. 25 milyar do-
lar karşılığında yaklaşık 120 uçak sipa-
riş etti. Ayrıca uçağın bazı parçalarının 
tedarikçileri, aralarında ASELSAN’ın da 
olduğu 10 Türk şirket bulunmaktadır. 
Projenin diğer ortakları arasında Bel-
çika, Kanada, İsrail, İngiltere, Norveç, 
Hollanda, Japonya gibi ülkeler var.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN ‘S-400’DEN VAZGEÇİN’ TEKLİFİNE YANIT!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Litvanya’da açıklama yaptı. Ça-

vuşoğlu, Ankara’yı ziyaret ABD Kongre 
üyelerinin S-400 hava savunma sistem-
lerinden vazgeçme çağrısına “Bu bir ter-
cih değil, zorunluluk” sözleriyle yanıt 
verdi.

“İlişkileri normalleştirmek için kabul 
edilemez şartlar koymamak lazım. Be-
nim hava savunma sistemine ihtiyacım 
var. Bunu ABD dahil müttefiklerimizden 
istedik ancak alamadık. Amerika, Pat-
riotları satma garantisi verebiliyor mu? 

F-35’te bile hep şartlar koşuyor. Benim 
hava savunma sistemini almam güven-
liğim için elzem. Bu bir tercih değil bir 
zorunluluk. F-35’in biz ortağıyız zaten. 
‘Ben istedim, Türkiye çıkar’ yaklaşımı 
yanlıştır. Kovboy filmi gibi ‘ben istedi-
ğimi yaparım’ derse bunun bir karşılı-
ğı olur. Amerika’yla olan sorunlarımızı 
karşılıklı konuşarak çözmek isteriz, 
tek taraflı dayatmayla olacak işler değil 
bunlar.”
“Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya 
da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin 
dış politikası denge gözetmektedir.”
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ABD yönetimi, Rusya’nın uzay uydu-
larını vurmasını sağlayacak mobil 

Lazer sistemi geliştirmesinden ve bu 
sistemin dünyanın etrafını dolanabilen 
uydu sistemlerine yerleştirilebilmesin-
den dolayı kaygılı olduğunu bildirdi.

Cenevre’de düzenlenen Silahsızlanma 
Konferansında konuşan ABD Dışişle-
ri Bakan Yardımcısı Yleem D.S Poblete, 

Yenilenebilir enerji yatırımcısı İngiliz 
‘Quercus Şirketi’, ABD’nin Tahran’a 

uyguladığı son yaptırımlar sebebiyle 
İran’da yapılması planlanan 500 mil-
yon euro (570 milyon dolar) değerinde-
ki güneş enerjisi projesini iptal ettiğini 
duyurdu. İran’daki güneş enerjisi sant-
rali projesi, Quercus Şirketi tarafından 
yenilenebilir enerji sektöründe Avrupa 
dışında yapacağı ilk yatırım olacaktı.
ABD’nin bu ayın başlarında İran’a yöne-
lik yaptırımlarını yeniden uygulamaya 
başlamasıyla, dünyanın dört bir yanın-

ABD: RUSYA UZAYDAKİ UYDULARI VURABİLİR

İNGİLTERE, İRAN’DAKİ 570 
MİLYON DOLARLIK ENERJİ 
PROJESİNİ İPTAL ETTİ

“ABD açısından bu durum Rusların, söz-
leriyle uyumlu olmayan tasarruflarda 
bulunduğunun ispatıdır” dedi.
Poblete, konuşmasında, Rusya’nın uy-
duları vurma kapasitesine sahip si-
lahlar geliştirmeye çalıştığına işaret 
ederek, “Bu gelişme, Moskova’nın son 
dönemlerde tuhaf hareketlenmeleri göz 
önüne alındığında oldukça kaygı verici” 
şeklinde konuştu.
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RUSYA, GOLAN TEPELERİNDE 4 ASKERİ POLİS 
GÖZLEM NOKTASI KURDU

Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin 
komutan yardımcısı Sergey Kura-

lenko, Golan Tepeleri’ndeki askerden 
arındırılmış bölge sınırlarında 4 askeri 
polis gözlem noktasının kurulduğunu 
belirtti.
Gazetecilere bilgi veren Kuralenko, Bra-
vo hattı önünde 4 askeri polis gözlem 
noktasının kurulduğu bilgisini vererek, 
“Şimdilik 4 gözlem noktası var. Yakın 
zamanda 2 tane daha kuracağız. Gerekli 
olması halinde de bu sayıyı 8’e çıkarma-
yı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
BM barış gücüne, tüm gözlem nokta-
larında BM bayrağı olması ve askerden 
arındırılmış bölgede BM barış güçleri-

dan bankalar ve şirketler Tahran’la yap-
tıkları anlaşmaları feshettiler.
Quercus CEO’su Diego Biasi, yaptığı 
açıklamada, “ABD’nin Tahran’a yeniden 
yaptırımlar uygulamasının ardından, 
600 megavatlık güneş enerjisi projemiz 
de dahil olmak üzere İran’daki tüm faa-
liyetlerimizi durdurmaya karar verdik” 
ifadelerini kullandı.
Güneş enerjisi santralinin inşasının 
3 yıl sürmesi ve her 6 ayda bir 100 
megavatlık elektrik ağının bağlanması 
bekleniyordu.

nin tam kapsamlı şekilde çalışması için 
her türlü yardımı yaptıklarını vurgula-
yan Kuralenko, Rus askeri polisinin, BM 
Barış Gücü görevlilerinin bölgedeki ça-
lışmalarına geri dönmesinin ardından, 
bu noktaların Suriye ordusuna teslim 
edileceğine dair söz verdi.
BM Barış Gücü’nün, 6 yıl önce çoğu Nus-
ret Cephesi’nden (şimdiki HTŞ) silahlı 
militanların bölgeye girmesinin ardın-
dan alandaki 57 noktanın çoğundan çe-
kildiğini aktaran Kuralenko, buralarda 
o dönemde şiddetli çatışmalar çıktığını 
söyledi.
Suriye rejim güçleri, bir ay önce asker-
den arındırılmış bu bölgeyi militanların 
ellerinden kurtarmayı başarmıştı.
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GÜNEY’DEN KUZEY’E ‘BİRLEŞME’ ÇAĞRISI

BM, GİZLİ KAMPLARDA 1 MİLYONDAN FAZLA 
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Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları 
Komisyonu, dün yaptığı açıklamada 

Çin’de Uygur kökenli yaklaşık bir mil-
yon kişinin gizli olarak toplama kamp-
larına benzer yerlerde tutulduğuna dair 
çok sayıda rapor geldiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılması Komite üyesi Gay 
McDougall, bu bir milyon kişiye ek ola-
rak 2 milyona yakın Uygur ve Müslüman 
azınlığın, siyasi kamplara zorla gön-
derildiğini açıkladı. McDougall, Çin’in 

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 
Özgürlük Günü münasebetiyle yaptığı 
konuşmada Kore barışına vurgu yapa-
rak Güneydoğu Asya’nın barış ve refahı-
nın köşe taşı olarak Kore ile demir-yol-
ları, enerji ve ekonomik alanda iş birliği 
yapma çağrısı yaptı.
Moon Jae-in 73 yıl önce 1910 ile 45 ara-
sında Japonya’nın kolonisi altında geçen 
yılları hatırlatıp Kore’lerin birleştiril-
mesi hedefine vurgu yaptı. Moon Jae-in 
asıl özgürlüğün iki Kore’nin birleşti-
rilmesiyle daimî bir barış ve ekonomik 
toplum oluşturulabileceğini söyledi.
Moon, “Gelişmemiz ve hayatiyetimiz 
için böyle bir bölünmenin üstesinden 
gelmeliyiz. Siyasi bir birleşmenin uzun 
zaman alabilecek olmasına rağmen, Ku-

Uygur Özerk Bölgesi’ni büyük bir eğitim 
kampına dönüştürmesinden ve radika-
lizmle mücadele ve toplumun istikrarı-
nı koruma adına bölgeyi abluka altına 
almasından endişe duyduklarını ifade 
etti.
Çin, Sincan bölgesinin radikal tehlike-
lerle karşı karşıya olduğunu belirterek, 
Müslüman olan Uygur azınlığı arasında, 
Çin Han etnik grubunun bulunduğu böl-
gelerde ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan 
kişiler olduğuna işaret etti. İsviçre’de 

bulunan yaklaşık 50 yetkiliden oluşan 
Çin heyeti, Cenevre toplantısındaki bu 
iddiaları yanıtsız bıraktı.
BM’deki ABD heyeti Twitter üzerin-
den yaptığı paylaşımda, Uygurların ve 
Çin’deki diğer Müslümanların hor gö-
rülmeye devam ettiğini belirten rapor-
lar nedeniyle derin endişe duyduklarını 
belirterek, Çin’e keyfi olarak tutukla-
dıkları kişileri serbest bırakması ve bu 
politikasını sona erdirmesi için çağrıda 
bulundu.
Geçtiğimiz ay aralarında Çin insan 
hakları savunucuları gruplarının da 
bulunduğu birkaç kaynaktan elde edi-
len raporlara göre, 2017 yılında kaydedi-
len tutuklamaların yüzde 21’i Sincan’da 
kaydedildi. Çin’in Cenevre’deki Birleş-
miş Milletler Büyükelçisi Yu Jianhua, 
ülkesinin tüm etnik gruplar arasında 
dayanışmayı sağlamaya çalıştığını be-
lirtti.

zey ve Güney arasında barışın tesis edil-
mesi, birbirleri arasında serbest ziyare-
tin yapılması, ortak ekonomik toplum 
oluşturmak bizim için gerçek özgürlük-
tür” dedi.

Moon, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 
ile 27 Nisan’daki zirvede yapılan anlaş-
ma ile iki Kore arasındaki düşmanca 
hareketlerin durdurduğu ve barışa doğ-
ru yol alındığını söyledi.

30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMIMIZ

KUTLU OLSUN
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Değişimin çok hızlı yaşandığı bir süreç içindeyiz. Bel-

ki de dünya tarihinin hiçbir döneminde olmadığı ka-

dar çeşitlilik gösteren ve yanıt vermekte zorlandığımız bir 

değişim. Bu değişimin farklı parametreleri ile yaşandığı 

alanlardan biri güvenlik. 

Değişim ve geleceğe yönelik öngörüler güvenlik tanımının 

yeniden ele alınmasını gerektiriyor. Tam üzerinde anla-

şılmaya yakın bir tanım bulunmuşken farklı bir asimetrik 

tehdit ulaştığımız mutabakatı yerle bir ediyor. Akıl akılla 

savaşıyor. Akıllar ve öngörüler arasında ciddi bir savaş var. 

Bazılarına göre 3ncü dünya savaşı içindeyiz. Bazılarına göre 

bu bir hibrit savaş. Adı ne olursa olsun bir savaş yaşadığı-

mız,1nci ve 2nci dünya savaşı görüntüleri ile yakın bir ge-

lecekte karşılaşmayacağımız bir gerçek. Araç ile insanların 

üzerine saldırı, bıçakla saldırı, intihar saldırıları vb. artık 

görmeye/duymaya alıştığımız saldırı türleri. Bir de DEAŞ 

gibi dünyanın kalbine hançer gibi saplanan devletimsi ol-

gular mevcut. Afganistan, Afrika, Uzakdoğu ülkelerinde ya-

şananlar gündem bile oluşturmuyor. Her devlet önce kendi 

vatandaşlarının güvenliğini ön plana alıyor.

Bütün bu yaşananlara baktığımızda güvenlik parametrele-

rinde değişimde kaçınılmaz oluyor. Tehdidin ve güvenliğin 

kaynağında biçim değiştirme ve dönüşüm yaşanırken, gü-

venlik tehdidinin kaynağına, biçimine ve yapısına yönelik 

yaklaşımlar açısından da ciddi bir değişim görülüyor.

Yaşanan bu değişimler; çok sayıda devletin güvenlik konsep-

ti’ni “savunmayı öngören ve tehditlere dayalı” stratejik dü-

şünceden, “güvenliğe ve risklere dayalı” stratejik düşünceye 

dönüşmesine yol açmaktadır. Özellikle sınır tanımayan te-

rörizm, siber saldırılar ve kıtalararası balistik füze tehdidi, 

ülke güvenliğinin sağlanmasında, coğrafi sınırlara bağlı ol-

mayan stratejik güvenlik anlayışını zorunlu hâle getirmek-

tedir. Öte yandan ülkeler için siyasi, ekonomik, kültürel ve 

D o ç .  D r . 
F a h r i  E R E N E L

G Ü V S A M
Y ö n .  K u r .  Ü y e s i

teknolojik büyümenin daha da önem kazanmasıyla, güven-

liğin sadece askerî güçle sağlanmasının artık çok daha zor 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle, devletler ve NATO gibi 

çok uluslu güvenlik kuruluşları, askerî ve sivil yeteneklerin 

birlikte kullanılmasını öngören arayışlara yönelmiştir.  

Tek tip güvenlik anlayışının yerini farklı alanlara yönelik 

güvenlik anlayışları almaya başlamıştır. İnsan güvenliği, 

bu güvenlik anlayışlarından biri ve giderek ön plana çıkan 

bir kavram olarak görülmektedir. Birleşmiş Milletler İnsani 

Kalkınma Raporu’nda; insan güvenliği kavramı, insanoğ-

lunun açlık, salgın hastalıklar ve baskı gibi kronikleşmiş 

tehditler dışında, gündelik hayatlarındaki işlerinde, içinde 

yaşadıkları topluluklarında ve barınma alanlarında ani ve 

zarar verici değişimler yaratan tüm tehditlerden uzak kal-

ma durumu olarak tanımlanmıştır. Üzerinde mutabakata 

varılmış bir tanımı olmasa da, insan güvenliği kavramı’nın, 

“insanın temel gereksinimlerinin karşılandığı ve onurlu bir 

yaşamı sürdürebilmek için gerekli kaynaklara ulaşım im-

kanlarının sağlandığı bir durumu” anlattığı konusunda bir 

çerçeve çizmek mümkün olabilmektedir.

İnsan güvenliği; birey, bireyler, topluluklar ve toplumdan 

oluşmakta olan bir kavramdır. Ancak önceliğinde insan var-

dır. Devletler bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. 

Çeşitli alanlarda yapılan çalışmaların temelinde insan gü-

venliği yer almaktadır. Akıllı şehir üzerine çalışmalar bu 

kapsamda önem taşımaktadır.

Günümüzde, dünya nüfusunun %50’sinden fazlasının yaşa-

makta olduğu şehirlerin sınırlarının her geçen gün genişle-

yerek ana merkezi çevreleyen alt nüfus bölgelerini kapsam-

larına aldıkları ve giderek daha büyük şehirlerin oluştuğu 

görülmektedir. Artan şehirleşme karşısında giderek kıtla-

şan kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesinin, refah 

seviyesinin muhafaza edilebilmesine yönelik araştırmalar-

da “Akıllı Şehir Çözümleri” giderek ön plana çıkmaktadır. 

Güvenli binalardan otomasyon destekli enerji kaynaklarına, 

ulaşımdan kamu güvenliğine kadar birçok fonksiyonu ba-

rındıran insan ve altyapı odaklı şehirler olarak tanımlana-

bilen akıllı şehirlerin hızlı gelişimine tanıklık ediyoruz. 2025 

yılına kadar tüm dünyada 40’ı aşkın akıllı kent kurulacağı 

öngörülmektedir.  İngiltere’nin Bristol şehri geleceğin akıllı 

kentini tasarlamak üzere milyonlarca poundluk “Bristol is 

Open” projesini başlatmış, Hindistan çok sayıda akıllı kent 

GÜVENLİK VE
GÜVENLİĞİN GELECEĞİ ÜZERİNE
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projesini hayata geçirmek üzere çalışmalara başladığını 

açıklamıştır.

Kentleşme arzulanan bir kavram olsa da tek başına değer-

lendirildiğinde en önemli boyutları gözden kaçırılabilmek-

tedir Bu noktada “akıllı güvenlik” oldukça önem kazanan bir 

etmen olarak ön plana çıkmaktadır. Güvenlik sistemleri en-

düstrisi sürekli değişmeye devam etse de güvenlik tehditleri 

gelişerek kompleks bir hal almaktadır. Gerek fiziksel gerek-

se sanal olan bu karmaşık saldırılara karşı korunmak için 

ise en modern teknolojik altyapı ile desteklenmiş güvenlik 

sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzün büyüyen 

kentlerinde kalabalığın ortaya çıkardığı sonuçlardan biri-

si de şehir yaşamını tercih etmiş insanların güvenliğinin 

maksimum seviyede tutulmasının eski güvenlik yöntemleri 

ile sağlanamayacağı gerçeğidir.

Şehirlerin akıllı hale getirilmesi çalışmaları sürdürülürken 

güvenliğin özelleştirildiğini ve uzmanlaştığını görüyoruz. 

Sivil, asker, gerilla, terörist veya suçlu gibi kavramlar ara-

sında sınırların hiç olmadığı kadar bulanıklaştığı, bir insa-

nın askeri bir güçten daha büyük tehditler teşkil edebildiği 

günleri yaşıyoruz. Devlet ve savaşın doğasındaki değişimler 

sivillerin askeri alanlarda daha çok görülmesine, askeri ve 

askeri olmayan faaliyetler arasında kesin bir çizgi çekme-

nin giderek zorlaştığını biliyoruz. Özel askeri şirketler, özel 

güvenlik şirketleri vb. güvenliğin özelleştirilmesinin yan-

sımalarıdır. Özel güvenlik şirketlerinin kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Devletin resmi güvenlik görevlilerinin 

üstlendikleri birçok görevin artık özel güvenlik şirketleri 

tarafından yerine getirilmektedir. ABD’nin önde gelen gü-

venlik şirketlerin Wackenhut,13 eyalet ve 4 yabancı ülkede 

hapishanelerin işleyişlerinden sorumludur. Aynı şirketin 

nükleer silah tesislerini korumak üzere görev aldıkları da 

bilinmektedir. Yine ABD’de aktif olan özel güvenlik görev-

lilerinin yaklaşık üçte birinin devlet tarafından işe alındı-

ğı,Güney Afrika Cumhuriyetinde özel güvenlik personelinin 

üniformalı polis memurlarına oranı yaklaşık dörde bir iken, 

İngiltere ve Avusturalya’da bu oran ikiye bir olarak görül-

mektedir. Çin bile yaklaşık 250.000 özel güvenlik personeli 

çalıştırmaktadır.

Konuya ülkemiz açısından baktığımızda ise; iç ve dış güven-

lik konusunda son 5 yıldır yaşadıklarımız, sınır ötesi hare-

kat, bombalı saldırılar, dinci terör örgütleri ile mücadele, 

PKK terör örgütünün giderek azalsa da devam eden eylem-

leri, hain FETÖ kalkışması, doğal afetler, mülteci akını, spor 

alanlarında giderek artma eğilimi gösteren şiddet, hırsız-

lık, gasp gibi olaylarda artış, güvenlik konusunu akıllı şehir 

konsepti ve insan güvenliği merkezinde yeniden yapılandır-

mamız gerektiğini göstermektedir.
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