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ŞEHiR ve GÜVENLiK

SELAMi ALTINOK*

1Nüfusu 10.000 üzerinde, bir plana göre hazır-
lanmış, sınırları olan, tarımın ve çalışan nüfusun 
çoğunluğunun ticaret, sanayi ve hizmet sektö-
ründe olduğu; hukuki, ekonomik ve toplumsal bir 
yerleşim merkezidir şehir.

Başka bir ifade ile şehir insanların iklim şartla-
rından ve her türlü saldırılardan korunabilmesi, me-
deni ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir araya 
gelmelerinden ortaya çıkan geniş, kalabalık yerleş-
me bölgesine verilen isimdir. İlk kurulan şehirlerde 
düşmana karşı korunması birinci planda tutulmuş, 
şehirler yükseklere, tabii kale görünümünde kayalar 
üstüne kurulmuştur. Daha sonra kurulan şehirlerde 
su, yol, kanalizasyon ve enerji kaynaklarının temin 
ediliş, dağıtım ve kullanımı dikkate alınarak şehirle-
rin yapısı değişime uğramıştır.

Ziraatın makineleşmesi, savaşların daha bü-
yük alanlarda, kalabalık kitlelerle ve teknolojilerin 
de kullanılması ile yapılmaya başlanması, ulaşım, 
enerji kaynakları gibi büyük ihtiyaçların bölgelere 
eşit olarak yayılmaya çalışılması şehirlerin çok ge-
nişlemesine sebep olmuştur. Şehirlerin büyümesi 
ile şehircilik başlı başına bir ilim konusu halini al-
mıştır. Modern şehirler, şehir planlaması esas alı-
narak genişlemektedir. 

Toplu yerlerde yaşamak beraberinde şehirleş-
meyi de getirir. Kırsal alanlardan sanayi ve iş gücü 
bakımından yüksek gelirlere sahip olan alanlara 
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yapılan yer değişikliğine ise şehirleşme adı veri-
lir. Kısaca şehirleşmenin ana nedenleri arasında; 
ekonomik nedenler, sosyo-psikolojik nedenler, si-
yasal nedenler, demografik ve teknolojik nedenler 
sayılabilmektedir.

Şehirleşme bir değişim sürecidir, sadece nüfus 
artışı değil insan ihtiyaçlarının zaman içerisindeki 
fiziki değişimidir.  Bu değişimin düzenli, sistematik 
ve kontrol altına alınmadan plansız bir şekilde or-
taya çıkışı geri dönüşü olmayan, karmaşık durum-
lar meydana getirmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler şehirleşmeyi, ileriye 
dönük kalkınma hedeflerine ulaşmada hızlandırıcı 
ve yön verici bir araç olarak kullanmakta ve bu-
nun yanında şehirleşme sonucu meydana gelen 
sorunları, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 
büyük çabalar harcamaktadır. Medeniyetler şe-
hirlerde inşa edilir. Her medeniyetin kendi inanç, 
ahlak, sosyolojik, kültürel, geleneksel ihtiyaçları 
çerçevesinde uygun çözümlerini kendisinin üret-
mesi şehirlerin başta güvenlik olmak üzere so-
runlarının çözümünde önemli bir adım oluştur-
maktadır. Aynı zamanda şehirleşme devletin 
görevlerinde de artışa neden olmaktadır. 

Şehirler ne kadar büyük ve kalabalıksa güvenlik 
sorunları da o derece fazladır. İlk oluşumlarında 
güvenlik ihtiyacı büyük oranda önemli iken, sonra-
sında şehirlerdeki şartlar ve imkanlar suça eğilimi 
olanları da cezbetmiştir. 
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Önleyici hizmetler, farkındalıklar, kolluk hizmet-
lerinin hızlılığı, çokluğu ve ulaşılabilirliği suç ve suç-
luların tespiti için kolaylık sağlarken; kozmopolit 
ve kalabalık nüfus, şehir hayatının yoğunluğu ve 
temposu sonucu sosyal ilişkilerin azalması, sakla-
ma ve saklanma imkanının daha çok olması, şehir 
merkezlerinde oluşan toplumsal eylem ve olayla-
rın çok daha büyük kaoslara dönüşebilmesi, şehir-
leri gittikçe güvensiz hale getirmiştir.

Şehirlerdeki ekonomik, sosyal, teknolojik şartlar 
suç oranını etkilerken, devletin finansal sistemleri-
ni, mahremiyetini ve siber güvenliğini hedef alan 
yeni suç şekilleri ve alanları da ortaya çıkmıştır.

Şehir güvenliği sağlanırken sağlık, enerji, gıda, 
insan hakları, motorlu araçların sayısının artışı ile 
birlikte trafik problemleri, çevre şartları, uyuştu-
rucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörizm, diğer ka-
çakçılık suçları, ulusal ve uluslararası siyasi krizler, 
diplomatik ilişkiler, yağmacılık, gasp, teknolojik 
imkanların gelişmesi ile öne çıkan korkutma te-
melli dolandırıcılık suçları, can ve mala karşı işle-
nen suçlar, kumar, işsizlik, yoksulluk, alt yapı ve üst 
yapı farklılıkları, nüfus ve kalabalık nüfusun içeri-
sinde barındırdığı siyasi, dini, mezhebi ve eğitim 
farklılıkları da şehir güvenliğini tehdit eden önemli 
faktörlerdir.

Şehirleşme süreci tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de farklı unsurların bir araya gelmesiyle 
fiziki ve sosyal hareketlenme oluşmasına, bunun 
sonucu olarakta toplu yaşamın tercih edildiği bu 
alanlarda suç oranlarının artmasına neden ol-
muştur. Toplumlarda meydana gelen ve kamuo-
yuna yansıyan küçük ya da büyük ölçekli her suç, 
o toplumun diğer kesimlerinde yaşayan insanları 
da psikolojik, sosyolojik veya ekonomik bakımdan 
etkilemekte, onların yaşam kalitelerini düşürmek-
te, güvensizlik hissi oluşturarak hem yaşadıkları 
çevreye hemde bu çevredeki insanlara karşı te-
dirgin yaklaşmasına ve yabancılaşmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle şehir güvenliği, huzurlu ve 
sağlıklı yaşama alanları oluşturabilmek için büyük 
önem taşır.

İnsanların bir merkez etrafında devamlı kalmak 
üzere yerleşmeye başlamaları ihtiyaçları arttırdı-
ğı gibi daha da karmaşık hale gelmesine neden 
olmuş, bunun sonucu olarak da şehir planlaması 
fikri ortaya çıkmıştır. İlk şehirleşmelerde planla-

malar su ihtiyacını karşılayacak yerlerde yapılırken 
günümüz modern şehirlerinde imar planlamasına 
öncelik verilmektedir. 

Binaların düzen ve şekilleri, karmaşık, çarpık ve 
aşırı kentleşme, nüfus artışına ilaveten teknolojinin 
de gelişmesiyle şehirlerin alt ve üst yapı ağlarının 
oldukça karmaşık hale gelmesi, mimaride kullanı-
lan çevresel koşullara uymayan yanlış malzemeler, 
dar ve izbe yollar, terk edilmiş boş yapılar, bazı eğ-
lence yerlerinin yakınlığı ve varlığı da şehir güven-
liğini tehlikeye sokan nedenlerdendir. 

Meydana gelen deprem, sel, yangın, tüm can-
lıların hayatını tehdit eden hastalıklar gibi doğal 
afetler de şehir güvenliğini büyük ölçüde tehlike-
ye sokmakta; ekonomik, güvenlik ve doğal afetler 
kaynaklı sorunlar yüzünden tamamen terk edilmiş 
birçok yerleşim yerleri bulunmaktadır.

Şehir güvenliğinin sağlanması hususunda; ülke-
lerin kendi sosyolojik ekonomik, fiziki, çevre ve ara-
zi şartlarına; örf-adet, gelenek-görenek, kültürel 
ve mimari ihtiyaçlarına uygun çözümlerini kendi-
lerinin üretmeleri sorunun çözümünde önemli bir 
adım oluşturacaktır. Bu çözümleri oluştururken de 
başka toplumların çözümlerinde yapılan hataları 
da gözlemlemelidir. Başka toplumların çözümle-
rini entegre etmeye çalışmak beraberinde bir çok 
uyum sorununa neden olacaktır.

Bütün bu çerçevelerden bakıldığında şehir gü-
venliğinin tek başına güvenlik güçlerinin tedbirle-
ri ve hukuk kuralları ile sağlanamayacağı net bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca son yıllarda suç 
oranının azaltılması çalışmalarında suçlunun ya-
kalanması ve tespitindense direk suçların üzerine 
gidilmesi ve önleyici hizmet unsurunun ön plana 
çıkarılması fikri benimsenmeye başlanmıştır. 

Şehirlerin daha fazla yaşanabilir hale getiril-
mesi, insanlara kaliteli bir yaşam sunmak için gü-
venlik konusundaki politikalar, ön plana çıkarılma-
sı gereken unsurlar, şehirlerin güvenliği konusunda 
yeni teknolojik gelişmeler ve şehirde yaşayan in-
sanların güvenliğine ilişkin düşüncelerin tartışıl-
ması ve çözüm önerilerinin üretilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu hususta 2-3 Ocak 2020 tarihinde Cumhur-
başkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Polis 
Akademisi Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği 
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işbirliğinde; Şehir ve Güvenlik Sempozyumu Anka-
ra’da gerçekleştirilmiştir. 

Şehir ve Güvenlik Kavramları, Şehir Güvenliğin-
de Planlamanın Rolü, Kentsel Mekanları Güven-
lik ile Birlikte Düşünmek, Yerel Yönetimler ve Şehir 
Güvenliği, Teknolojinin Şehir Güvenliğinde Kullanı-

mı, Kentsel Alanda Suç ve Korku İlişkisi, Güvenlik, 
Şiddet ve Kitlesel Olayların Yarattığı Sonuçlar ve 
Toplum, Güvenlik Bağlamında Göç ve Suç İlişkisi 
konuları ele alınmış; bu hususlarda ilgili Bakanlık-
ların, kamu kurumlarının, üniversiteler ve sivil top-
lum örgütlerinin özetle toplumun bütün kesimleri-
nin birlikte çalışmasının önemi vurgulanmıştır.


