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ÖZET

Şehir ve şehirleşme insanlık tarihi ile paralel gelişme göstermiştir. Bilim 
dünyasında Doğuda “El-Medinetü’l-Fâzıla” (Erdemli Şehir) eseriyle Farâbî, 
Batıdaysa “Devlet” adlı eseriyle Platon’un ilk olarak şehir kavramını ele alın-
dığı görüyoruz. Max Weber ise şehir kavramını canlı bir organizma olarak gö-
ren ve modern toplumu şehirleşmeye bağlayarak; mülkiyet ve kişisel haklar 
ile şehir güvenliği ve şehir hukukunu şehirleşme için olmazsa olmaz unsurlar 
olarak tanımlayan ilk sosyolog olmuştur.

Bu çalışmada; şehir güvenliği için kapsamlı savunma deyince şehir nü-
fusunun kendini savunmak için hazır olması, kriz yönetimini kolaylaştırmak, 
hibrit tehditler, kriz veya diğer acil durum süresince yerel yönetimin çalışma-
ları ile hazır olması, enerji arzı, sağlık, lojistik, şehir güvenliği kapasitesinin 
sürdürülebilirliği, ekonomi ve altyapı, psikolojik direnç gibi kamu kesiminin 
kritik fonksiyonlarının sürece uyarlanması anlatılacaktır.  Bu kritik işlevler, 
yerel yönetim organları aracılığı ile özel aktörler, Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK) ve sakinlerle ortaklaşa planlanacak, koordine edilecek ve uygulanacak-
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tır. Şehir güvenliği için kapsamlı savunma modelinin hedefi, belirli savunma 
sorumluluklarını ve yönetim organlarının rollerini belirlemektir. Burada hedef, 
şehir nüfusu, iş dünyası, STK ve kamu yönetimi ile bağları güçlendirmek ve 
aşamaları belirlemek olacaktır. Karşılıklı güvenin oluşturulmasında, birbirine 
yakın farklı yapıda ve düşüncede insanların bir araya getirilmeleri esastır. Şehir 
güvenliği için kapsamlı savunma faaliyetleri; özel ve kamu sektörleri arasında 
daha yakın savunma işbirliği, okullarda vatanseverlik bilincinin artırılmasını 
sağlayacak derslerin konulması, sivil savunma eğitimi ve psikolojik savunma 
eğitimi verilmesi ile stratejik iletişim, ekonomik esneklik, güvenlik birimi ka-
pasite geliştirme, siber güvenlik alanında yapılacak çalışmalar olacaktır. Yine 
kamu kurumlarına, yetkinlik alanlarına göre yeni görevler ve roller verilmesi, 
hibrit tehdit, potansiyel kriz veya savaş sırasında temel yönetim işlevlerinin 
sağlanmasında hayati önem taşıyan araçlar ve rollerin tespiti, şehirde yaşa-
yanlarda farkındalık oluşturulması da bu sürecin en önemli aşaması olacaktır. 
Devlet yeterli çerçeveler ve modeller oluşturarak şehir halkının, zorluklarla 
karşılaştığında kendi kendini organize eden ve tepki veren yeteneğe sahip ol-
masını sağlayacak adımları kriz anında atarak dezenformasyon yaymak için 
yapılan girişimlere karşıda dayanıklı olmalıdır.

GIRIŞ

Şehir insanın varoluş serüveninin en önemli süreçlerinden birisi olmuştur. 
Bilim dünyasındaki tanımlamalarına baktığımızda ise Doğu medeniyetlerinde 
ilk olarak “El-Medinetü’l-Fâzıla” (Erdemli Şehir) eseriyle Farâbî, Batıdaysa 
“Devlet” adlı eseriyle Platon’dan itibaren şehir kavramının ele alındığını gö-
rüyoruz. Yine İbn Haldun’un toplumları Bedevi (Köylü) ve Hadari (Şehirli) 
diye ikiye ayırdığı da önemli bir sınıflandırma olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Alman sosyolog Max Weber, şehir kavramını canlı bir organizma olarak gör-
müş ve modern toplumun ortaya çıkışını şehirleşmeye bağlamıştır. Bir yerin 
şehir olabilmesi için ise ekonomisinin tarıma bağlı değil ticarete-üretime bağlı 
olması ve bir pazarının bulunması gerektiğini, bir yerleşim yerinin kent statü-
süne kavuşabilmesi için ise savunma amaçlı bir kale, pazar yeri, kent yasaları, 
bu yasaları uygulayan mahkeme ve kentlilerin seçtiği yöneticilerin bulunması 
gerektiğini ifade etmiştir. Weber, şehirleri kendi içinde de farklı kategorilere 
ayırmış; tüketici şehirler, üretici şehirler, tarım şehirleri, ticaret şehirleri, kıyı 
şehirleri, kara şehirleri, doğu şehirleri ve batı şehirleri olarak tanımlamıştır. Bu 
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şehir tanımlamalarının tamamında ise bir şehirde mülkiyet ve kişisel haklar 
ile şehrin güvenliğinin ve şehir hukukunun olmazsa olmaz unsurlar olduğunu 
söylemiştir. 

Bu çalışmada şehir güvenliği için özellikle kamu sivil işbirliğini içeren 
kapsamlı savunma konusu incelenecektir. Şehir güvenliği için kapsamlı savun-
manın amacı, şehir nüfusunun kendini savunmak için hazır olduğu, etkin kriz 
yönetimini kolaylaştırmak, hibrit tehditler, kriz veya diğer acil durum süresin-
ce yerel yönetimin çalışmaları, enerji arzı, sağlık, lojistik, şehir güvenliği ka-
pasitesinin sürdürülebilirliği, ekonomi ve altyapı, psikolojik direnç gibi kamu 
kesiminin kritik fonksiyonlarını desteklemektir. Şehir güvenliği için kapsamlı 
savunma modelinin hedefi, belirli savunma sorumluluklarını ve yerel yönetim 
organlarının (şehir üst düzey yönetiminin) rollerini belirlemektir. Şehir güven-
liği için kapsamlı savunma faaliyetleri; özel ve kamu sektörleri arasında daha 
yakın savunma işbirliği, okullarda vatanseverlik bilincinin artırılmasını sağ-
layacak derslerin olması, sivil savunma eğitimi, psikolojik savunma eğitimi, 
stratejik iletişim, ekonomik esneklik, güvenlik birimi kapasite geliştirme, siber 
güvenlik olarak sayılabilmektedir. 

Giriş bölümünden sonra çalışmanın birinci bölümünde şehir güvenliğin-
de kamu sivil işbirliği konusu ele alınacaktır. Bu konu kapsamında toplum 
destekli polislik uygulaması, şehir güvenliğinde mahallenin önemi ve sivil 
toplum kuruluşlarının kapsamlı savunma sürecine dahil edilmesi konuları in-
celenecektir. İkinci bölümde çalışmanın esas konusu olan şehir güvenliği için 
kapsamlı savunma konusu ele alınacaktır. Bu konu kapsamında ise özel ve 
kamu sektörleri arasında daha yakın savunma işbirliği, sivil savunma eğitimi, 
psikolojik savunma eğitimi, stratejik iletişim ve ekonomik esneklik konuları 
incelenecektedir.

1.  ŞEHIR GÜVENLIĞINDE KAMU SIVIL IŞBIRLIĞI 

Güvenlik kavramı, toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürü-
tülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet olarak tanım-
lanmaktadır.1 Şehir güvenliğinde kamu sivil işbirliği çerçevesinde Toplum 
Destekli Polislik uygulaması, şehir güvenliği için mahallenin önemi ve Sivil 

1  Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/

https://sozluk.gov.tr/
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Toplum Kuruluşlarının kapsamlı savunma sürecine dahil edilmesi ele alınmak-
tadır.

1.1.  Toplum Destekli Polislik Uygulaması 

Suç oranlarının azaltılmasında farklı polislik uygulamaları ile karşılaşıl-
maktadır. Bu uygulamalardan biri Standart Modeldir. Standart modelin tipik 
özelliği kanunları uygulamak ve belli bir noktaya odaklanmamak olarak tanım-
lanabilir. Bu modelde, caydırıcı olmak için yapılan devriyeler, polise yapılan 
istek ve başvuruların hızlı bir şekilde cevaplanması, insanların, mekanların, 
zamanın ve durumların genel özellikleri ile ilgili çok az farklılık gösteren ka-
nun uygulamaları mevcuttur.2 Diğer model Problem Odaklı Polislik uygulama-
sıdır. Problem Odaklı Polislik, suç problemlerini analiz edip çözen bir polislik 
modelidir. Bu modelde temel fikir; polislik, en temel suçun tekrar işlenmesini 
sağlayan koşulları değiştirmekle ilgili olmalı, sadece önleyici devriye hizmet-
leri ve olaylara hızlı müdahale etmekle sınırlı kalmamalıdır. Problem Odaklı 
Polislik uygulamasında, polis suça veya kabahatlere müdahale ederken geniş 
bir yelpazede konuyu değerlendirmeli ve kanunları uygulamalıdır. Buna ilave 
olarak suçun yoğun olarak işlendiği bölgelerde belli yerlerde devriye gezerek 
suç önleme çabası, suç üzerinde az ancak başıbozukluk üzerinde daha çok et-
kili olmaktadır.3  

Bir diğer model Toplum Destekli Polislik uygulamasıdır. Toplum Destek-
li Polislik, etkin bir güvenlik hizmeti yürütülmesinde kabul gören anlayıştır. 
Toplum Destekli Polislik, suçla mücadeleye ve güvenlik politikalarının uy-
gulanmasına toplumun katılım ve desteğinin sağlanmasına dayanmakta; ön-
celikle toplumsal beklentilerin ve taleplerin karşılanması bu anlayışın odak 
noktasını oluşturmaktadır.4

Toplum Destekli Polislik modeli, Problem Odaklı Polislik modeline göre 
daha geniş bir organizasyonel felsefeyi temsil etmektedir. Toplum Destekli Po-
lislik, Problem Odaklı Polislikteki gibi suçu çözmeye yöneliktir, fakat daha 
çok toplum üyeleri ve gruplarla kurulan ilişkilerle bunu gerçekleştirmeye ça-

2 Ronald V. Clarke ve Hohn E. Eck, Problem Çözücüler İçin 60 Küçük Adımda Suç Analizi, 
çev. Ahmet Çelik vd.,  ABD Adalet Bakanlığı Toplum Odaklı Polislik Hizmetleri Bürosu, 
Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın No: 425, 2007, s. 21.

3 Clarke, ve Eck, Problem Çözücüler, s. 21, 23, 25.
4 Emniyet Genel Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik, https://www.egm.gov.tr/toplum-

destekli-polislik#,

https://www.egm.gov.tr/toplum-destekli-polislik
https://www.egm.gov.tr/toplum-destekli-polislik
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lışmaktadır. Toplum Destekli Polislik, yapılan bazı idari değişikliklerle prob-
lemleri toplumla işbirliği içinde çözmeyi, genel olarak suçun ve başıbozuk-
luğun gerçekleşmesinden önce önleyici hareket içinde olmayı desteklemekte, 
polis – halk ilişkilerine daha fazla odaklanmaktadır.5 

Geleneksel polislik perspektifinden incelendiğinde, sakinlerle polislerin 
yakın ilişkileri ve iş biriliği ile paramiliter bir komuta yapısı sayesinde suç fa-
aliyetlerine yüksek görünürlük ve hızlı tepki üzerine bir odaklanma sağlanmış-
tır. Buna karşılık Toplum Destekli Polislik, memurların yerel sorunları çözmek 
için sakinlerle birlikte çalışmasını sağlayarak suçları önlemeye odaklanan yeni 
bir polislik stratejisi olarak uygulamaya konmuştur. Toplum Destekli Polis-
lik ayrıca geleneksel polislik altında genellikle vurgulanmayan hedefler olan 
sakinleri güçlendirmek ve polis-toplum ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf 
etmektedir.6

Toplum Destekli Polislik uygulamaları, polisler ile vatandaşlar arasında 
iletişimi kolaylaştırmıştır. Bu uygulama, problem odaklı polisliğe yoğunlaş-
makta, vatandaşların yerel ve öncelikli taleplerine cevap verebilmektedir. Bu 
vatandaş odaklı yönelim, polis vatandaş ilişkilerini artırarak suç korkusunu 
azaltmaktadır. Daha etkili bir Toplum Destekli Polislik uygulaması için uygu-
lamanın yapıldığı yerde topluluk oluşturmaya ve sakinlerle daha güçlü işbir-
liğine odaklanılması gerekmektedir. Toplum Destekli Polislik uygulamasının 
başarısı sadece tutuklama sayısının fazlalığı ve hizmet çağrılarına hızlı yanıt 
vermeyle ölçülmemektedir.7

Toplum Destekli Polisler, kendi kendini düzenleyen, kendi kendine ye-
ten topluluklar oluşturmak için sakinlerle birlikte çalışmalı, sakinlerin kendi 
sorunlarını çözmelerine, normatif davranışları kolaylaştıran yerel kurumlar 
geliştirmelerine yardımcı olmalı ve yerel sorunları suç sorunları olmadan önce 
çözmek için proaktif olarak çalışmalıdır.8

5 Clarke, ve Eck, Problem Çözücüler,  s. 21, 23, 25.
6 Richard E. Adams, William M Rohe, ve Thomas A. Arcury, “Awareness of community-

oriented policing and neighborhood perceptions in five small to midsize cities”, Journal of 
Criminal Justice, 33 (2005), s.43.

7 Adams, Rohe ve Arcury, “Awareness of community”, s.44.
8  Adams, Rohe ve Arcury, “Awareness of community”, s.45.



322 Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm

Toplum Destekli Polislik uygulaması teorik olarak “Kırık Pencere9” pers-
pektifi ve daha genel olarak da sosyal düzensizlik teorisi ile oldukça uyum 
sağlamıştır.10 Kırık Pencere teorisine göre; “bir binadaki kırık pencere tamir 
edilmezse, pencereleri kırmayı seven insanlar kimsenin binayı umursamadı-
ğını düşünecek ve daha fazla pencere kırılacak, kısa süre sonra da binada hiç 
pencere kalmayacaktır”. Bu teori, suçların gevşek polislik uygulamalarının 
sonucunda ortaya çıktığını ve daha sıkı kolluk politikalarının, daha güvenli 
toplulukları teşvik etmenin birincil bileşeni olduğunu ifade etmektedir. Bu 
çerçevede başıboş gençlerin kaba sözleri umursanmazsa, bu kaba davranışlar 
daha sonra ciddi suçlara dönüşebilecektir.11 Büyük şehirlerde, halka açık yer-
lerde insanlar en çok bir yabancı tarafından ani ve şiddetli saldırıya uğramak-
tan korkmaktadır. Bunun yanında diğer korku kaynağı; dilenciler, sarhoşlar, 
bağımlılar, kabadayı gençler, fahişeler ve serseriler gibi insanlar tarafından 
rahatsız edilme korkusudur.12  

Zayıf komşuluk ilişkileri, zayıf polis – toplum işbirliği, yüksek konut 
hareketliliği ve yüksek aile bozulmasına sahip mahallelerde sakinler ve ya-
bancılar üzerinde hem resmi hem de gayri resmi sosyal kontrol güçleşmekte-
dir. Kolektif etkinlik olarak da adlandırılan sosyal kontrol eksikliği, sokakta 
gruplaşan gençler gibi konulardan kaynaklanan kabalıklar, suçun artmasına 
yol açmakta bu da daha yüksek suç korkusu ve daha düşük yerel topluma bağ-
lanma sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Toplum Destekli Polislik uygulaması, 
sosyal düzensizlik teorisyenleri tarafından ortaya konan problemlerin çözümü 
için adres olabileceği ileri sürülmektedir. Bu uygulamada polis, suç sorunları 
olmasa bile gayri resmi sosyal kontrolü teşvik eden ve yetersizlikleri azaltan 
yerel kurumlar inşa etmek için çalışarak, sakinlere, saldırgan, suç ve düzen-
sizlikten arınmış güvenli ortamda yaşama arzusunda yardımcı olabilmektedir. 
Mahalle sakinlerini kurumsallaşma yoluyla güçlendirmek ve suç sorunlarına 
kaynaklık edebilecek yerleri ıslah etmek, kolektif sosyal kontrolü artırabilir, 
suç kokusunu azaltabilir ve insanların mahallelerine olan bağlılığını artırabilir. 
Yapılan çalışmalarda Toplum Destekli Polislik uygulamasının bulunduğu yer-

9 Bu yaklaşımda öncelikle küçük suçlarla mücadele edildiğinde büyük suçların önlendiği ileri 
sürülmektedir. 

10 Adams, Rohe ve Arcury, “Awareness of community”, s.45.
11 Center on Juvenile and Criminal Justice, Shattering “Broken Windows”: An Analysis of San 

Francisco’s Alternative Crime Policies, October 1999.
12 George L. Kellıng ve James Q. Wılson,”Broken Windows: The police and 

neighborhood safety”, The Atlantic, March 1982.

https://www.theatlantic.com/author/george-l-kelling/
https://www.theatlantic.com/author/james-q-wilson/
https://www.theatlantic.com/magazine/toc/1982/03/
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lerde mahalle sakinleri ile polis arasındaki olumlu ilişkilerin artması nedeniyle 
mahalle sakinlerinin suçtan daha az korktukları ve polis olmayan mahallelere 
göre daha az mağdur olma korkusu yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.13

1.2. Şehir Güvenliğinde Mahallenin Önemi

Birleşmiş Milletler Güvenli Kentler Programında suçlardaki artışın tek 
bir nedeni olmadığı, çok çeşitli nedenlerin kombinasyonu olduğu belirtilmek-
tedir. Bu çerçevede üç ana neden belirlenmiştir. Bunlar: sosyal, kurumsal ve 
kentin fiziksel çevresidir. Sosyal nedenler; uzun süreli işsizlik veya marjinal-
leşme, okuldan ayrılma veya okur-yazar olmama ve aile içinde sosyalleşme 
eksikliği nedenlerine bağlı olarak sosyal dışlanma, suçluluğun sosyal nedenleri 
arasında en sık görülen faktörler olarak sayılabilmektedir.14 Kurumsal neden-
ler; polis, mahkeme ve hapishanelerden oluşan ceza - adalet sisteminin küçük 
suç vakalarını ele alamaması olarak belirtilmektedir. Dünya genelinde polislik 
uygulamasında büyük suçlarla mücadele ön plana çıkmış, bunlarla ilgili tek-
noloji ve yaklaşımlara daha fazla önem verilmiştir. Birçok ülkede yaya veya 
bisikletli polisler, belirli hedefi olmayan motorlu devriyeler eski yöntemlerle 
uygulanmıştır. Büyük suçlarla mücadele gibi öncelikli polislik hedefleri, suçla 
mücadele konusunda güven kaybeden vatandaşlarla polis arasındaki mesafe-
yi açmıştır. Adaletin yavaş işlemesi nedeniyle tek başına yargı (mahkemeler) 
kentlerdeki suçla mücadele çalışmalarının gelişmesinde ve artan küçük suç-
larla mücadelede yeterli olamamaktadır. Verilen cezalar küçük yasa ihlallerine 
cevap vermek için uyarlanmamıştır. Buna ilave olarak verimsiz bir yargı siste-
mi ve kara para aklama, mafyaya-çeteye katılım, yolsuzluk ve insan haklarının 
ihlali gibi suçlarla ilgili hesap verebilirlik eksikliği, cezasızlık hissi oluşturarak 
suçun artmasına neden olmaktadır. Kentin fiziksel çevresi ile ilgili nedenler 
arasında, kentleşme sürecinin zayıf yönetimi, yetersiz kentsel hizmetler, gü-
venlikle ilgili konuların dahil edilmemesi, zayıf korunan yarı kamusal alan-
ların ortaya çıkması gibi konular sayılabilmektedir. Suçlardaki artışın birinci 
sonucu, kentsel nüfusta yaygın olarak genelleştirilmiş ve çoğu zaman da nes-
nel olmayan bir güvensizlik duygusunu geliştirmektedir.15 Suçlardaki artışın 

13  Adams, Rohe ve Arcury, “Awareness of community”, s.45.
14 “Safer Cities Programme, Preventıon of Urban Crıme”, United Nations Centre for Human 

Settlements (Habitat),Nairobi, Kenya, 2000. s. 2. Erişim Tarihi: 14.11.2019, https://www.
ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_violence_rights/HABITAT_
Vanderschueren_prevention_urban_crime.pdf, 

15  Safer Cities Programme, s. 3.

https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_violence_rights/HABITAT_Vanderschueren_prevention_urban_crime.pdf
https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_violence_rights/HABITAT_Vanderschueren_prevention_urban_crime.pdf
https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_violence_rights/HABITAT_Vanderschueren_prevention_urban_crime.pdf
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ikinci sonucu, güvensizliğin yoksullar üzerindeki etkisidir. Tüm sosyal sınıf-
lar güvensizlikten etkilenirken, kendilerini savunma araçlarına sahip olmayan 
yoksullar daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle kentsel şiddet, yoksulların 
sosyal sermayesini aşındırmakta, birlikteliklerini parçalamakta, sonuçta sosyal 
hareketlilik, özellikle gençlerin hareketliliği engellenmektedir. Üçüncü sonuç, 
toplam güvenlik maliyetlerindeki artıştır. Dördüncüsü özel güvenlik şirketleri-
nin yaygın bir şekilde artışı ve bu artış sonucunda hem eylem hem de sorumlu-
luk açısından polis ile özel güvenlik şirketleri arasındaki ilişkinin nasıl olacağı 
sorunudur. 16  

Mahalle, Türk Dil Kurumuna göre, “bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir 
köyün bölündüğü parçalardan her biri” veya “bir şehrin bir kasabanın, büyük-
çe bir köyün bölündüğü parçalarda oturan insanların tamamı” olarak tanımlan-
maktadır.17 

Mahallelerde suçu önlemek için bazı fiziki düzenlemelere gidilmektedir. 
Çevre Tasarımı ile Suç Önleme (Crime Prevention Through Environmental 
Design-CPTED) stratejileri bunlardan biridir. Çevre Tasarımı ile Suç Önleme 
stratejileri multi-disipliner bir yaklaşımdır. Bu stratejilerinin amacı, yapıların 
veya mahallelerin tasarımından kaynaklanan suç fırsatlarını azaltmaktır. Çev-
re Tasarımı ile Suç Önleme stratejileri bir araya getirilen ve yerel unsurlara 
uyarlanan, suç olaylarının fırsatlarını azaltmak için daha geniş kapsamlı çevre 
düzenlemesi uygulaması ile ilgili bir dizi tasarım ilkesini içermektedir. Uygu-
lamada bu ilkelerin suç önleme ile olan ilişkileri açık olsa da tasarım öğesiyle 
ilişkilendirilmesi beklenen insan merkezli nitelikler eksiktir.18  

Çevre Tasarımı ile Suç Önleme stratejileri zamanla gelişmiştir. Gerçek 
tekniklerin çoğu, yüzlerce yıldır kullanımda olsa da çevre ile suç davranışı 
arasındaki kentsel ilişki sadece son birkaç on yılda inşa edilmiştir. Bu strateji-
lerin her biri bir mülk sahibi, inşaatçı veya tadilatçı gibi mahalle sakinlerinin 
suç korkusunu ve suçun etki alanını azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak 
için başvurulabilecek kurallar sunmaktadır. Bu kurallar; doğal gözetim, bölge-
sel takviye (donatı), doğal erişim kontrolü ve bakım olarak sayılabilmektedir. 

16 Safer Cities Programme, s. 4.
17 Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Güncel Türkçe Sözlük,/ (Erişim Tarihi: 12.01.2020)
18 Adam Thorpe and Lorraine Gamman, “Walking with Park: Exploring the “reframing” and 

integration of CPTED principles in neighbourhood regeneration in Seoul, South Korea”, 
Crime Prevention and Community Safety, V. 15, 3, (2013), ss. 207-208.

https://sozluk.gov.tr/


325Security Institutions of the Future and Strategic Transformation After Covid-19

Doğal gözetim, fiziksel özelliklerin, faaliyetlerin ve insanların görünürlüğü en 
yüksek düzeye çıkaracak şekilde yerleştirilmesi, davetsiz misafirleri kolayca 
gözlemlenebilir tutmaya yönelik bir kavramdır ve bu nedenle suç eylemlerinde 
bulunma olasılığı daha düşük olmaktadır. Bölgesel takviye (donatı) çerçeve-
sinde fiziksel tasarım bir etki alanı oluşturabilir veya etki alanını genişletebilir. 
Fiziksel tasarım kullanıcıları bölgesel kontrol duygusu geliştirmeye teşvik edi-
lirken, bu kontrolü algılayan potansiyel suçluların cesareti kırılmaktadır. Böl-
gesel takviye kavramı, peyzaj dikimleri, kaldırım tasarımları, tabelalar ve açık 
çitler gibi mülkiyet sınırlarını tanımlayan ve özel alanları kamusal alanlardan 
ayıran özellikler içermektedir. Doğal erişim kontrolü, öncelikle suç hedeflerine 
erişimi reddederek ve bir algı oluşturarak suç fırsatlarını azaltmayı amaçlayan 
bir başka tasarım konseptidir. İnsanlar, sokakların, kaldırımların, bina girişle-
rinin, peyzaj tasarımının ve mahalle geçitlerinin stratejik tasarımı ile fiziksel 
olarak bir alana yönlendirilirler. Tasarım öğeleri, kamu yollarını açıkça belirt-
mek ve özel alanlara ve yapısal unsurlara erişimi engellemek için çok yararlı 
araçlardır. Bakım, bir alanın amaçlanan amacı için sürekli kullanılmasına izin 
verir. Uygun bakım, görünürlüğün azalmasını önlemektedir. Ancak uygun ol-
mayan bakım, peyzaj öğelerinin istenen çevre tasarımı ile suç önleme etkileri-
ne ulaşmasını engelleyebilmektedir.19

Türkiye’de yapılan çalışmalarda, şehir güvenliği kavramı ele alınırken 
terör, silahlı saldırı veya çatışma gibi konular ihmal edilmekte, sadece gele-
neksel suç faaliyetleri ele alınmakta ve buraya kadar bahsedilen konular çö-
züm olarak sunulmaktadır. Bu çalışmada farklı olarak terör olayları, silahlı 
saldırı veya çatışma durumunda şehir güvenliği konusu ele alınmaktadır. Bu 
konulardan ilki sivil toplum kuruluşlarının kapsamlı savunma sürecine dahil 
edilmeleridir.

1.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapsamlı Savunma Sürecine Dahil 
Edilmesi

Sivil toplum kuruluşlarının kapsamlı savunma sürecine dahil edilmesi ko-
nusu kapsamında; “savunmanın ilk hattı olan sivil direnme gücü” ile “modern 
kentlerin zayıf noktaları ve karşılaştıkları riskler” konuları incelenmektedir.

19 Durham City and County CPTED Private Sector Taskforce, Crıme Preventıon Through 
Envıronmental Desıgn: Durham Guide To Creating A Safer Community, Durham County 
North Carolina, s. 4.
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1.3.1. Sivil Direnme Gücü: Savunmanın Ilk Hattı

Sivil direnme gücü, silahlı bir saldırıya karşı sivil kesimin bireysel ve 
toplu direnme gücünü ifade etmektedir. Bu gücün kapasitesinin korunması ve 
geliştirilmesi gerekmektedir. Buradaki temel amaç, yönetimin devamlılığının 
ve temel hizmetlerin sağlanması konusunda askeriyeye (polise ve kolluk kuv-
vetlerine) sivil destek verilmesi ile ilgilidir.20  

Modern toplumlar, entegre ve birbirine bağlı sektörleri ve hayati önem ta-
şıyan hizmetleriyle oldukça karmaşık toplumlardır. Bu durum, onları bir terör 
veya hibrit saldırı karşısında düzenlerinin sekteye uğraması tehlikesine karşı 
korumasız bırakmaktadır. Bu sektörler; enerji, sağlık, ulaştırma, finans, bili-
şim, su, gıda, kamu ve yasal düzen ve güvenlik, kimyasal ve nükleer endüstri, 
uzay ve araştırma olarak sayılabilir. Terörist ve hibrit saldırılar (özellikle son 
zamanlardaki siber saldırılar) sivil halkı ve çoğunlukla özel sektöre ait önemli 
altyapıları hedef almaktadır.21

Sivil hazırlık için gereken şartlar aşağıdaki gibi sayılabilir:22

1. Yerel yönetim organlarının (şehir üst düzey yönetiminin) ve hayati 
önem taşıyan yerel yönetim hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin garantisi,

2. dayanıklı enerji tedariki,

3. insanların kontrol edilemeyen göçü ile etkili şekilde baş edebilme ye-
teneği,

4. dayanıklı yiyecek ve su kaynakları,

5. kitlesel can kayıpları ile başa çıkabilme yeteneği,

6. dayanıklı iletişim sistemleri, 

7. dayanıklı kamu taşımacılığı sistemleri.

Sayılan bu şartlar, sivil yapılar, kaynaklar ve sunulan hizmetlerin dayanık-
lılığı modern toplumların ilk savunma hatlarını oluşturmaktadır. Yerel yönetim 

20  Wolf-Diether Roepke, Hasit Thankey, “Direnme Gücü: savunmanın ilk hattı”, NATO Review, 
27 Şubat  2019.

21  Roepke ve Thankey, “Direnme Gücü” .
22  Roepke ve Thankey, “Direnme Gücü”
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organlarının (şehir üst düzey yönetiminin) tamamının yanı sıra kamu ve özel 
sektörün de sivil hazırlığa dâhil olduğu, direnme gücü daha yüksek ülkelerde 
düşmanlarının hedef alabileceği veya koz olarak kullanacağı zayıf noktalar 
daha azdır. Ayrıca yüksek direnme gücüne sahip toplumlar bir krizden sonra 
derhal toparlanma eğilimindedirler. Daha düşük direnme gücüne sahip toplum-
lara oranla çok daha hızla toparlanarak krizden önceki fonksiyonel düzeylerine 
dönebilme yeteneğine sahiptirler. Bu tür bir direnme gücü, bir terörist saldırıya 
mukabele etmekten potansiyel toplu savunma senaryolarına kadar çeşitli teh-
ditler karşısında yararlı olacaktır.23

1.3.2. Modern Kentlerin Zayıf Noktaları ve Karşılaştıkları Riskler

Modern kentler, birbirine bağımlı sektörleri ve hayati önem taşıyan hiz-
metleri bünyelerinde barındırır. Bu kentler temel altyapının düzgün çalışma-
sına bel bağlamışlardır ve bu altyapıların oluşabilecek herhangi bir aksaklığı 
kaldırabileceğini varsayarlar. Bu durum, işleyişte ortaya çıkacak bir kesinti 
durumunda birbiri ardına gelen çeşitli olumsuz etkilerin çıkması riskini de 
arttırır. Normal zamanlarda sistem verimli bir şekilde çalışır gözüktüğü için 
doğrudan kamu müdahalesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Mal ve hizmet arzın-
da ortaya çıkabilecek yetersizliklerin giderilmesi özel kesim sanayi sektörüne 
bırakılmıştır. Ancak özel sektör, üretim, ticaret ve tüm toplum üzerinde zincir-
leme olumsuz etkileri olacak büyük çaplı olası durumlara karşı hazırlanmak 
yerine, öncelikle büyük bir olumsuzluk durumunda kendi yapılarını korumak 
ve maliyetlerini en aza indirmek üzerine odaklanabilmektedir.24 

Özellikle şehirlerdeki stratejik öneme sahip hava limanları, limanlar, 
enerji üretim ve dağıtımı, haberleşme gibi sektörlere yapılan doğrudan yaban-
cı yatırımların düzeyi ve etkileri, özellikle askeriyeye destek vermenin gerekli 
olduğu kriz dönemlerinde, bu gibi altyapıya erişim ve bunların kontrolünün, 
sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır.25 

Şehirlerde sivil direnme gücü hazırlıklılığı her türlü tehlikeye karşı ya-
pılmalıdır. Bu hazırlık doğal afetler olabileceği gibi hibrit saldırılar, terörizm, 
silahlı çatışma (kalkışma) gibi tehditler için de geçerli olacak planlama ve ha-
zırlıkları kapsamalıdır. Şehir üst düzey yönetimi, halkın ihtiyaçlarını sağlayan 

23  Roepke ve Thankey, “Direnme Gücü”
24  Roepke ve Thankey, “Direnme Gücü”
25  Roepke ve Thankey, “Direnme Gücü”.
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sektörlerin birbirine bağlı olması nedeniyle daha da büyüyecek riskler ve orta-
ya çıkacak zayıf noktalar konusunda tüm kamu kurumlarının çabasının yanın-
da özel sektörle daha doğrudan işbirliği ihtiyacının farkına varmalıdır. Ayrıca 
sivil hazırlıklılık çalışmaları, sektörlere özel rehber ve araçlar geliştirilmesini 
de içermelidir. Bu çerçevede ortaya çıkabilecek yüz binlerce insanı kapsayan 
büyük göçlerle nasıl başa çıkılabileceği, sağlık sektörünün karşılaştığı siber 
riskler, kitlesel can kayıplarına yol açan olaylarla ilgili kapsamlı planlama ve 
sağlık ikmal düzenlemelerinin güvenliğinin garanti altına alınması gibi çok 
çeşitli konularda rehberlik sağlanacak hazırlıkların yapılması önem arz etmek-
tedir.26 

2. ŞEHIR GÜVENLIĞI IÇIN KAPSAMLI SAVUNMA

Şehir güvenliği için kapsamlı savunmanın temelini Kapsamlı Ulusal Sa-
vunma oluşturmaktadır. Kapsamlı Ulusal Savunma, silahlı saldırı/ çatışmalara 
hazırlık da dahil olmak üzere tüm sektörlerde güvenlik ve krize hazırlık sağla-
mak amacıyla ülkelerin ulusal ve kolektif savunma yeteneklerini güçlendire-
rek savunma sisteminin geliştirilmesidir. Burada temel amaç, ülkelerin caydı-
rıcılık yeteneklerini geliştirmek ve olası krizlere veya silahlı çatışmalara karşı 
direnç geliştirmektir.27 

Şehir güvenliği için kapsamlı savunmanın amacı, şehir nüfusunun kendi-
ni savunmak için hazır olduğu, etkin kriz yönetimini kolaylaştırmak, hibrit teh-
ditler, kriz veya diğer acil durum süresince yerel yönetimin çalışmaları, enerji 
arzı, sağlık, lojistik, şehir güvenliği kapasitesinin sürdürülebilirliği, ekonomi 
ve altyapı, psikolojik direnç gibi kamu kesiminin kritik fonksiyonlarını destek-
lemektir. Bu kritik işlevler, yerel yönetim organları (şehir üst düzey yönetimi) 
tarafından özel aktörler, STK’lar ve sakinlerle ortaklaşa planlanmalı, koordine 
edilmeli ve uygulanmalıdır. Şehir güvenliği için kapsamlı savunma modelinin 
hedefi, belirli savunma sorumluluklarını ve yerel yönetim organlarının (şehir 
üst düzey yönetiminin) rollerini belirlemektir. Burada hedef, şehir nüfusu, iş 
dünyası, STK’lar ve kamu yönetimi ile güvensizliği en aza indirmek ve bağla-

26 Roepke ve Thankey, “Direnme Gücü”.
27 The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, Comprehensive National Defence in 

Latvia, https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/Comprehensive%20National%20
Defence%20in%20Latvia.docx, (Erişim Tarihi: 21.10.2019).

https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/Comprehensive%20National%20Defence%20in%20Latvia.docx
https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/Comprehensive%20National%20Defence%20in%20Latvia.docx
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rı güçlendirmek için çaba sarf etmektir. Karşılıklı güvenin oluşturulmasında, 
birbirine yakın farklı yapıda ve düşüncede insanların bir araya getirilmeleri 
esastır. Özel kuruluşlar ve kamu otoriteleri arasındaki ortaklık, açık kişisel te-
maslar ve sözleşme ilişkileri oluşturmada eşit derecede öneme sahiptir. Şehir 
güvenliği için kamu kurumları tarafından önerilen ve ortaklaşa yürütülen be-
lirli faaliyetlerin planlanması ve uygulanması için merkezi olmayan bir sistem 
kurulmalı ve koordine edilmelidir.28

Şehir güvenliği için kapsamlı savunma faaliyetlerinden bazıları aşağıdaki 
şekilde sayılabilir:29

1. Özel ve kamu sektörleri arasında daha yakın savunma işbirliği, 

2. Sivil savunma eğitimi, 

3. Psikolojik savunma eğitimi, 

4. Stratejik iletişim, 

5. Ekonomik esneklik.

2.1. Özel ve Kamu Sektörleri Arasında Daha Yakın Savunma Işbirliği

Savunma konularının kamu kurumları tarafından ortaklaşa koordine edil-
mesini sağlamak önemlidir. Şehirde Bakanlıklara bağlı tüm birimlerin sektörel 
tehdit değerlendirmeleri yapması ve belirlenen risklerin ele alınması için plan-
lar geliştirmesi gerekir. Her birim kendi sektörlerindeki tehditleri ve tehditleri 
azaltma/bertaraf etme önlemlerini tanımlamaları gerekir. Bu birimler tehdit – 
yanıt protokollerine sahip olması gerekir. Güvenlikten sorumlu olanlar dahil 
kamu kurumları, özel sektör, STK’lar ve iş alemi gibi diğer paydaşlar arasın-
da işbirlikleri resmi ve görünür olmalıdır. STK’lara spesifik milli savunmada 
katkı sağlayacak roller/görevler verilmeli ve savunma planlamasına katılması 
sağlanmalıdır. Şehir yöneticileri STK’larla proaktif olarak işbirliği yapmalı ve 
her birine ayrı ayrı yaklaşmalıdır. Yöneticiler, bir krizi veya silahlı çatışmayı 

28 The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, Comprehensive National Defence in 
Latvia, https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/Comprehensive%20National%20
Defence%20in%20Latvia.docx, (Erişim Tarihi: 21.10.2019).

29 “Comprehensive National Defence”

https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/Comprehensive%20National%20Defence%20in%20Latvia.docx
https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/Comprehensive%20National%20Defence%20in%20Latvia.docx
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yönetmeye yardımcı olmaya hazır, kendi kendini organize eden topluluklar, 
ulusal ve yerel gönüllü ağlar (networkler) için çerçeveler oluşturmalıdır. Gü-
venlik birimlerinin yerel etkinliklere ve faaliyetlere katılımı, savunma sektörü 
ile yerel topluluklar arasındaki sivil – asker bağı güçlendirilmelidir. Kanaat 
önderleri, kamu görevlileri, kitle iletişim araçları, yerel yönetimler, STK’lar ve 
diğer endüstriler de dahil olmak üzere seçilmiş profesyonel ve uzman gruplara 
yıllık savunma eğitimi verilmelidir. Birkaç hafta süren eğitim kriz yönetimi, 
iletişim, son savunma sektörü gelişmeleri, siber güvenlik, insan güvenliği ve 
diğer alanlar gibi konulara odaklanırken ulusal savunma sektörü süreçleri ile 
ilgili farkındalığı artıracaktır. STK’lara savunmanın güçlendirilmesinde daha 
aktif olarak yer almaları için sosyal açıdan önemli fonksiyonlar tanımlanmalı 
ve verilmelidir.  Yöneticiler, kamu kriz müdahale kampanyaları ve kamu bi-
linci etkinliklerini yürütmek için STK’larla ortaklıklar kurmalıdır. Toplum, ilk 
yardım sağlama ve bir felaket durumunda veya ilk yardım uyarı sistemi aktif 
hale getirildiğinde nasıl hareket edeceği konusunda eğitilmelidir.30 Özel sektö-
rün de şehir savunmasında önemli rolleri bulunmaktadır. Özellikle toplumun 
ihtiyacı olan mal ve hizmetlerle ilgili arz güvenliği risklerinin azaltılması, ba-
rış zamanı, kriz ve savaş zamanı hedeflerinde güvenlik birimlerine katkı sağla-
yacak şekilde faaliyette bulunması gerektiği vurgulanmalıdır.31

2.2. Sivil Savunma Eğitimi

Sivil savunma ulusal güvenliğin bir unsurudur. Bu Sivil savunma ile ilgili 
olarak hükümet ve yerel aktörlerin, yasal ve özel kuruluşların hak, yükümlü-
lük ve sorumluluklarını belirleyen yasal düzenlemeler yoluyla uygulanır. Daha 
aktif sivil-askeri koordinasyon, kaynak paylaşımı ve yetenek uyumu, etkin ve 
güçlü ulusal savunma sisteminin bir parçası olarak sivil-askeri ilişkilerin daha 
yakın olmasına yol açacaktır. Silahlı çatışmaların doğası göz önüne alındığın-
da, nüfus yoğunluğu olan bu yerlere yakın ve kolayca ulaşılabilecek şekilde 
güvenli alanlar oluşturulmalıdır. Kamu altyapısının potansiyel acil durum veya 
kriz sonrasında kullanılabilmesini sağlamak için alınacak gerekli önlemler be-
lirlenmeli ve bu konuda eğitimler verilmelidir. Özellikle şehirde yaşayanlar, 
sorumlu makamların acil durumlarda veya silahlı saldırıların ilk aşamaların-
da tüm şehirde yaşayanları korumak için gerekli kapasiteye sahip olamaya-

30  Bu tür potansiyel ortaklardan biri Türkiye’de Kızılay ve AFAD olacaktır. Şehir yöneticileri 
ile Kızılay ve AFAD  ülke nüfusuna ücretsiz ilk yardım eğitimi ve hayati kriz sağlığı, hayatta 
kalma ve kurtarma talimatları sunmak için bir araya gelmelidir.

31  “Comprehensive National Defence”
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caklarını bilmelidir. Vatandaşların kendilerine, aile üyelerine ve akrabalarına 
felaketin veya silahlı saldırıların ilk aşamalarında nasıl bakılacağı konusunda 
eğitilmesi gerekir. Kamu kurumları, kendi kendini organize eden toplulukların 
acil duruma karşı vereceği tepki için çerçeveler oluşturmalıdır. Herkes, istekli 
olduğu ölçüde ne ile ve nasıl ilgileneceğini bilmelidir. Bununla birlikte, nüfu-
sun kendi kendini organize edebilmesi ve çeşitli acil durum veya silahlı saldırı 
aşamalarında nasıl davranacağını bilmesi önemlidir32 

2.3. Psikolojik Savunma Eğitimi

Vatandaşların psikolojik savunması, olumsuz kampanyalara ve devletin 
kurumlarına karşı psikolojik operasyonlara, ülke içindeki süreçlere veya be-
lirli olaylara karşı dayanıklılığına bağlıdır. İnsanların mevcut yaşam biçimine 
olan güveni, koruma ve savunma ihtiyacı güçlendirilmelidir. Daha fazla sosyal 
uyum, iç çatışmaların olasılığını düşürdüğü için psikolojik güvenliği artırır. 
Bir (etnik/dini) gruba bağlı olmak yerine, devlete sadakatle bağlı olan toplu-
luk, provokasyona direnmeli, ülke/şehir savunmasına odaklanmalı ve etnik/
dini çalışmalardan kaçınmalıdır. Afet/acil durum/silahlı saldırı zamanlarında, 
dini örgütler gibi çeşitli sivil toplum aktörleri, insanların psikolojik rahatlığı-
nı sağlamada, zorluklara dayanma ve üstesinden gelme gücü vermede büyük 
önem kazanır. Dini örgütlerle kalıcı bir diyalog, onları bir kriz veya savaş sı-
rasında rollerine ve eylemlerine odaklamalıdır. Özellikle duygusal ve fiziksel 
sıkıntı içindeki insanlar dini uygulamalarına devam edebilmeli ve inanç içinde 
rahatlık bulabilmelidir.33  

2.4.  Stratejik Iletişim

Kamu kurumları düzeyinde stratejik iletişim, olaylara karşı nüfusu belirli 
bir şekilde cevap vermeye ve hareket etmeye teşvik etmek için kullanılır. Kamu 
iletişiminde, insanların belirli bir konuya duygusal tepkisini ortaya çıkarmak 
için hikaye anlatımı ve illüstrasyonlar kullanılır. Kapsamlı savunma modelinin 
başarılı bir şekilde uygulanması, yetenekli ve çevik liderlik gerektirir. Kap-
samlı Savunma modelini tanıtan bilgi kampanyaları, kapsamlı savunmanın ne-
den ve nasıl inşa edildiğini açıklayan kanaat önderlerini de içermelidir. Kamu 
iletişimi ve etkinlikleri, kamu yönetiminin geçmiş ve gelecekteki sürekliliğini 
vurgulamalıdır. Burada süreklilik, insanların mevcut süreçlere olan güvenin 
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oluşması kamu faaliyetlerine katılımın sağlanması, kültürün ve tarihin iler-
lemesi ve yeni geleneklerin ortaya çıkmasıyla sağlanmaktadır. Kamu yöneti-
minde süreklilik, bir kriz sırasında veya güvenlik kuvvetlerinin tehdit altında 
olduğu durumlarda kamu iletişimine dayanmaktadır. Dış veya iç etkinin bir 
sonucu olarak yönetimde kontrolün kaybolması durumunda, özellikle vatan-
daşların kendi arasındaki esnek iletişim kamu yönetimi sürekliliğinin bir gü-
vencesi olacaktır. Kitle iletişim araçlarıyla yayılacak ve vatandaşları olumsuz 
etkileyecek tasvire karşı bilgi esnekliği takviye edilmelidir. Şehirleri etkileye-
cek olaylar ve gelişmeler hakkında özellikle yanlış ve doğrulanmamış bilgileri 
topluma yaymasını ve toplumu yanıltmasını önlemek için, kitle iletişim araç-
larındaki profesyonel standartlar ve önemli haber platformları geliştirilmelidir. 
Kamu yayıncılığı hizmetleri, kalite geliştirme desteğine ihtiyaç duyar ve kamu 
yayıncılığındaki kalitenin geliştirilmesi izleyicilerin artmasına yardımcı olur.34  

2.5. Ekonomik Esneklik

Ekonomik şoklar, vatandaşların güvenlik ve güvenliği sağlama yetene-
ği hakkında şüphelere neden olabilir. Ekonomik esneklik, felaket veya silahlı 
saldırı durumunda temel kamu hizmetlerinin bozulmadan devam etmesini sağ-
lamalıdır. Vatandaşlar, kendisinin mali ve sosyal refahı ile geleceği hakkında 
endişeye düşmemelidirler. Şehir güvenliğine yönelik sorumlu yaklaşım, şehir-
de yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyduğu malların stoklarının oluşturulmasını 
gerektirir. Bu mallar, ortaya çıkacak olağan üstü durumu takip eden en az üç 
hafta boyunca temel kamu hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak için stoklan-
ması gerekir. Bu zorunlu mallar, kriz durumunda kişisel stokundan emin olma-
ları için vatandaşlara dağıtılacaktır. Bu tür kişisel rezervler, bir kişinin bir hafta 
boyunca herhangi bir yardım almadan hayatta kalabilmesi için tutulmalıdır. 
Kişisel finansal güvenlik, krize veya silahlı saldırıya rağmen işletmeleri sür-
dürme yeteneğine bağlıdır. İşletme sahipleri, çalışanlarının kriz veya silahlı 
saldırılardan korunduğundan emin olmalıdır. Büyük işletmeler, temel faaliyet-
lerinin bir felaket veya silahlı çatışmadan etkilenmemesini sağlamalıdır.  Bu 
şirketler, acil durum veya silahlı saldırı sırasında gerekli mal ve hizmetleri 
sağlayarak ekonomiyi desteklemelidir. Güvenlik birimleri, mal arzını sağlayan 
büyük şirketler ile işbirliğinden sorumlu olmalı, savunma gelişmeleri hakkında 
gerekli bilgiler sunmalı, şirketlerin savunma ile ilgili özel rol ve sorumlulukla-
rının ne olacağı konusunda işletme sahipleri ile anlaşmalıdır. Ekonomik esnek-
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lik ve istikrar, kriz veya silahlı çatışmaya rağmen ekonominin devam ediyor 
olması açısından önemlidir. Ülke içerisinde ekonomik potansiyele dayanan ve 
özel – kamu aktörleri arasındaki sorumluluğun net bir şekilde bölünmesine 
dayanan bir eylem planı bulunmalıdır. Bir kriz veya silahlı saldırı sırasında 
ekonomik süreçlerin genel koordinasyonunu sağlamak için özel sektör oyun-
cularının sorumlulukları açıkça tanımlanmalı ve bunun için sorumlu bir otorite 
olmalıdır.35

SONUÇ

Çalışma sonucunda, şehir güvenliği için kapsamlı savunma faaliyetlerini 
gerçekleştirmek amacıyla yapılması gerekenler aşağıdaki şekilde belirlenmiş-
tir:

•	 Kamu kurumlarına, yetkinlik alanlarına göre, şehir güvenliğinde belirli 
görevler ve roller verilmeli; 

•	 Yerel yönetim organları (şehir üst düzey yönetimi), STK’lar, iş dünyası, 
halk ve diğer paydaşlar şehir güvenliği sistemindeki rollerinin farkında 
olmalı;  

•	 Yerel düzeyde planlama ve karar verme çerçeveleri, potansiyel krizin be-
lirlenmesine ve sonuçlarının hafifletilmesine yardımcı olmak için uygu-
lanmalı; 

•	 Hibrit tehdit, potansiyel bir kriz veya savaş sırasında temel yönetim işlev-
lerinin sağlanmasında hayati önem taşıyan araçlar ve roller tespit edilmeli; 

•	 Şehirde yaşayanlar, yönetime saygı duymalı, sorumluluklarının farkında 
olmalı ve şehir güvenliğini güçlendirmeye hazır olmalı; 

•	 Şehirde yaşayan insanların zihinlerini karıştırmak ve açıkça dezenformas-
yon yaymak için yapılan girişimlere dayanıklı olmalı ve eleştirel düşün-
meye sahip olmalı; 

•	 Devlet, yeterli çerçeveler ve modeller oluşturarak şehir halkının, zorluk-
larla karşılaştığında kendi kendini organize eden ve tepki veren yeteneğe 
sahip olmasını sağlamalıdır. 

35  “Comprehensive National Defence”
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