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“Bir Takım, Bir Misyon, Yurdumuzu
Güvenli Kılmak”
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İç Güvenlik Ofisinden (OHS),
İç Güvenlik Bakanlığına (DHS)
 11 Eylül 2001: Amerika’ya terörist saldırı yapılması;
 08 Ekim 2001: Başkan George W. Bush’un Beyaz Saray İç Güvenlik
Ofisini (White House Office of Homeland Security) kurması;
 Haziran 2002: Başkan Bush’un Kongreye yeni bir bakanlık
kurulması için teklif sunması;
 Kasım 2002: Kongre’den “İç Güvenlik Yasa Tasarısı”nın (the
Homeland Security Bill) geçmesi;
 Kasım 2002: Başkan Bush’un Kongre’den geçen İç Güvenlik
Yasasını (the Homeland Security Act) imzalaması ve yasanın
uygulamaya girmesi;
 24 Ocak 2003: Bakanlığın doğması (ilk İç Güvenlik Bakanının
görevlendirilmesi),
 01 Mart 2003: İç Güvenlik Bakanlığının kurulması, (Bakanlık
yöneticilerinin atanmaya başlaması ve diğer Bakanlıklardan İç
Güvenlik Bakanlığına geçecek birimlerin planlanması).
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İç Güvenlik Ofisinden (OHS),
İç Güvenlik Bakanlığına (DHS)
 İç güvenlik fonksiyonları dağılmış halde;
 İç güvenliğe ilişkin federal faaliyetlerin kaynaşmış bir
birimde merkezileştirilmesi ve işler hale getirilmesi;
 Özel sektör, yerel birimler ve eyaletler için iç güvenlik
konularıyla ilgili bir temas noktası oluşturulması;
 Beklenen sonuç, her türlü tehdit ve saldırıya karşı daha
iyi hazırlanmış ve daha güvenli hale gelmiş bir Amerika.
 İç Güvenlik Bakanlığının kuruluşu ile birlikte federal
düzeyde teşkilatlanmış (22) kuruluş (federal Agencies)
(4) “operasyonel” birim (operational directorates) içinde
bir araya getirilmiştir.
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İç Güvenlik Ofisinden (OHS),
İç Güvenlik Bakanlığına (DHS)
 Başlangıç itibariyle bunlar;
 A)Sınır ve Ulaştırma Güvenliği (Border and Transportation Security),
 B)Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale (Emergency Preparedness
and Response),
 C)Bilgi Analizi ve Altyapının Korunması (Information Analysis and
Infrastructure Protection),
 D)Bilim ve Teknoloji (Science and Technology),
 E)Beşinci birim ise idari işlere (management) odaklanmıştır.
 F)ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (The U.S. Coast Guard),
 G)ABD Gizli Servisi (U.S. Secret Service),
 H)Vatandaşlik ve Göçmenlik Hizmetleri (Citizenship and Immigration
Service) ise kendine özel varlıkları olan Bakanlık bağlı kuruluşları
olarak düzenlenmiştir.
 Yukarıda sayılan ve başlangıçta oluşturulan ilk dört ana birimin
görevleri, Haziran 2005 tarihli yeniden düzenleme ile Bakanlığın
diğer birimlerine dağıtılmıştır.
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İç Güvenlik Ofisinden (OHS),
İç Güvenlik Bakanlığına (DHS)
 Diğer Bakanlık ve Teşkilatlardan İç Güvenlik Bakanlığına geçen
birimlerin (22 birim) orijinal isimleri ve bağlı bulundukları
bakanlıklar/birimler şunlardır;
 The U.S. Customs Service (Treasury),
 The Immigration and Naturalization Service (Justice),
 The Federal Protective Service,
 The Transportation Security Administration (Transportation),
 Federal Law Enforcement Training Center (Treasury),
 Animal and Plant Health Inspection Service (part) (Agriculture),
 Office for Domestic Preparedness (Justice),
 The Federal Emergency Management Agency (FEMA),
 Strategic National Stockpile and the National Disaster Medical
System (HHS),
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İç Güvenlik Ofisinden (OHS),
İç Güvenlik Bakanlığına (DHS)














Nuclear Incident Response Team (Energy),
Domestic Emergency Support Teams (Justice),
National Domestic Preparedness Office (FBI),
CBRN Countermeasures Programs (Energy),
Environmental Measurements Laboratory (Energy),
National BW Defense Analysis Center (Defense),
Plum Island Animal Disease Center (Agriculture),
Federal Computer Incident Response Center (GSA),
National Communications System (Defense),
National Infrastructure Protection Center (FBI),
Energy Security and Assurance Program (Energy),
U.S. Coast Guard,
U.S. Secret Service
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İç Güvenlik Yasası (Homeland Security Act of 2002)

 2002 yılında kabul edilen İç Güvenlik Yasası, ABD İç Güvenlik
Bakanlığının da kurucu belgesidir.
 Yasanın “İç Güvenlik Bakanlığı” üst başlığının altında “Yürütücü
Bakanlık, Görev” alt başlıklı 101. bölümünde İç Güvenlik
Bakanlığının kuruluşu ve görevi düzenlenmiştir. Buna göre;
 a) Kuruluş: “ABD mevzuatı… dâhilinde ABD’nin bir icracı bakanlığı
olarak İç Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.”
 b) Görev: (1) Genel olarak; Bakanlığın ana görevi;
 (A) ABD içinde terörist saldırıları önlemek;
 (B) Terörizme karşı ABD’nin açıklarını/kırılganlıklarını azaltmak;
 (C) ABD’de olan terörist saldırılardan dolayı meydana gelen hasarı
en aza indirmek ve bu zararların telafisine yardımcı olmak…
 Ayrıca “Bakan, İşlevleri” alt başlıklı 102. bölümde; genel olarak İç
Güvenlik Bakanının atanması, görev ve yetkileri düzenlenmiştir.
Buna göre İç Güvenlik Bakanı diğer bakanlar gibi Senatonun tavsiye
ve uygun görmesiyle Başkan tarafından atanmaktadır.
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İç Güvenlik Yasası (Homeland Security Act of 2002)
 Bakan (The Secretary), Bakanlığın başı olup (Head Of Department),
Bakanlık üzerinde yönetim, yetki ve denetim gücünü elinde
bulundurmaktadır.
 Bakanlığın bütün örgütsel birimlerinin, yöneticilerinin ve
çalışanlarının, bütün işlevleri Bakanın müktesebindedir.
 Yasanın “Diğer Yöneticiler” başlıklı 103. bölümünde ise bakan
yardımcısı (Deputy Secretary), müsteşarlar (Under Secretarıes),
genel müfettiş (Inspector General), sahil güvenlik komutanı
(Commandant Of The Coast Guard) ve diğer üst düzey yöneticiler
(Other Offıcers) sıralanmış ve bunların atanma usulleri
düzenlenmiştir.
 Yasa gereği Sahil Güvenlik Komutanı doğrudan bakana karşı
sorumludur.
 Bu kanun hükümlerine tabi Bakanlığın bütün yöneticileri, resmi
birimleri için kanunla belirtilen veya Bakan tarafından saptanmış
görevleri yerine getirmekle yükümlü kılınmışlardır.
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Diğer Bazı Hukuki Düzenlemeler:
 İç Güvenlik Tahsisatları Yasası (Homeland Security
Appropriations Act),
 Kritik Altyapı Bilgi Yasası (Critical Infrastructure Information
Act),
 Etkili Teknolojileri Teşvik Ederek Antiterörizmi Destekleme
Yasası (Safety Act),
 Halk Sağlığı Güvenliği ve Bioterörizm Hazırlık ve Müdahale
Yasası (Bioterrorism Act),
 İnsan Kaçakçılığı Mağdurları ve Şiddeti Önleme Yasası
(The Victims of Trafficking and Violence Prevention Act),
 İstihbarat Reformu ve Terörizmi Önleme Yasası
(Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act),
 İç Güvenlik Başkanlık Direktifleri: (Homeland Security
Presidential Directives)
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İç Güvenliğin Tanımlanması: (Homeland Security)
 İç Güvenlik (Homeland Security); Amerika Birleşik Devletleri içinde
gerçekleşmesi muhtemel terörist saldırıları önlemek; Amerika’nın
terörizm konusundaki güvenlik açıklarını (kırılganlıklarını) azaltmak;
saldırı olduğunda ise bu saldırıdan dolayı meydana gelen zararları
azaltmak ve en kısa sürede onarmak için ulusal imkân ve çabaları
bir araya getirmektir.
 Bakanlık iç güvenliği gerçekten “milli bir görev” (national mission)
olarak kabul etmektedir.
 Federal, eyalet ve yerel düzeyde 87.000’den fazla farklı yetki alanı
iç güvenlik sorumluluğuna sahiptir.
 Çakışan görevlere yol açmadan, hükümetin bütün düzeyleriyle
iletişim kuran tamamlayıcı bir sistem geliştirmek için, kapsamlı bir
ulusal strateji izlenmektedir.
 İç Güvenlik anlayışı, birden fazla kurum ve programı, Amerikan
halkını ve vatanını korumaya odaklanmış tek ve bütünleşmiş bir
kurum içine geçişini koordine ederek federal, eyalet ve yerel
yönetimler düzeyinde kaynakları güçlendirmeye odaklanmıştır.
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Bakanlığın Vizyonu:
 İç Güvenlik Bakanlığının vizyonu;
 “Güvenli bir Amerika (a secure America),
kendinden emin bir halk (a confident public),
güçlü ve dirençli bir toplum ve ekonomi (a
strong and resilient society and economy).”
olarak belirlenmiştir.
 Bir başka belgede ise Bakanlığın vizyonu;
 “Özgürlüklerimizi korumak (preserving our
freedoms), Amerika’yı korumak (protecting
America) ve Yurdumuzu güvenli kılmak
(secure our Homeland)” olarak ilan edilmiştir.
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Bakanlığın Misyonu:
 Bakanlığın Misyonu;
 “Biz Amerika’yı güvenli kılmak için birleşik
ulusal çabaları (the unified national effort)
yönlendireceğiz. Biz terörist atakları
önleyeceğiz (prevent) ve engelleyeceğiz
(deter), ulusa yönelik tehlikeler ve tehditlere
(threats and hazards) karşılık vereceğiz ve
ulusu onlardan koruyacağız. Yasal
göçmenleri (awful immigrants), ziyaretçileri
(visitors) ve ticareti (trade) iyi karşılarken
(welcoming) ulusal sınırlarımızı güvenceye
alacağız.”
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Bakanlığın Misyonu:
 Bir başka belgede ise;
 “Bizler Amerikan değerlerinin (American
values), özlemlerinin (aspirations) ve yaşam
tarzının (way of life) serpildiği tehlikesiz,
güvenli (safe), emin (secure) ve dirençli
(resilient) bir vatana ulaşmak için çaba
göstereceğiz. Bizler terörizmi önleyeceğiz ve
güvenliğimizi arttıracağız, sınırlarımızı daha
güvenli hale getireceğiz ve donatacağız
(secure and administer our borders),
göçmenlik yasalarımızı (immigration laws)
etkin şekilde uygulayacağız ve afetlere karşı
dirençli olmayı (resilience from disasters)
sağlayacağız.”, denilmektedir.
24

25

Bakanlığın Temel Değerleri (Core Values):
 Görev: Bütünlüğü, Sorumluluğu ve Hesap Verilebilirliği
Barındıran (Duty: Embodying Integrity, Responsibility, and
Accountability).
 Saygı: Birbirini ve Ortaklarımızı Onurlandıran (Respect: Honoring
Our Partners and One Another).
 Yenilikçilik: Fırsatlar Yaratılması (Innovation: Creating
Opportunies).
 Teyakkuz: Amerika’nın Korunması (Vigilance: Safeguarding
America).
 Bir başka Bakanlık belgesinde ise temel değerler;
 Bütünlük (Integrity): “Kendinden önce hizmeti düşünmek”
 (Service before self),
 Teyakkuz (Vigilance): “Amerika’yı Korumak”
 (Guarding America),
 Saygı (Respect): “Paydaşlarımızı Onurlandırmak”
 (Honoring our Partners),
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Yol Gösterici İlkeler (Guiding Principles):
 Anayasal Haklar ve Amerikan Değerlerin Korunması (Protect
Constitutional Rights and American Values).
 Tüm Tehlikeler Yaklaşımın Kullanılması (Use an All-Hazards
Approach).
 İşbirliği ve Ortaklıklar Yoluyla Güven İnşa Edilmesi (Build Trust
through Collaboration and Partnerships).
 Risk Yönetimi Uygulamak (Apply Risk Management).
 Hazırlık Kültürü Geliştirmek (Develop a Culture of Preparedness).
 Hesap Verilebilirliği Sağlamak (Ensure Accountability).
 Yeni Teknolojilere Yatırım Yapmak (Capitalize on Emerging
Technologies).
 Entegre Bir Müdahale Ekibi Olarak Çalışmak (Work as an
Integrated Response Team):
 Esnek Olmak (Be Flexible):
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Bakanlığın Amaçları ve Hedefleri:
(Goal And Objectıves)
 STRATEJİK AMAÇ 1: Ulusumuzu Tehlikeli
İnsanlardan Korumak
 (Protect Our Natıon From Dangerous People)
 Hedef 1.1: Sınırlarımızın Etkili Kontrolünün
Sağlanması
 Hedef 1.2: Ülkenin Korunması ve Göçmenlik
Yasalarının Uygulanması
 Hedef 1.3: İşçi Göçmenlerin ve Seyahat
Edenlerin Taranmasının (Kontrolünün)
Güçlendirilmesi
 Hedef 1.4: Gelişmiş Göçmenlik Hizmetleri
Yoluyla Güvenliğin Geliştirilmesi
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Bakanlığın Amaçları ve Hedefleri:
(Goal And Objectıves)
 STRATEJİK AMAÇ 2: Ulusumuzu Tehlikeli
Mallardan Korumak
 (Protect Our Natıon From Dangerous Goods)
 Hedef 2.1: Nükleer ve Radyolojik Saldırıları
Önlemek ve Algılamak
 Hedef 2.2: Biyolojik Saldırıları Önlemek,
Algılamak ve Onlara Karşı Korumak
 Hedef 2.3: Kimyasal ve Patlayıcı Saldırıları
Algılamak ve Önlemek
 Hedef 2.4: Ticaret Kolaylaştırılırken Yasadışı
Kaçakçılığın Girişinin Önlenmesi
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Bakanlığın Amaçları ve Hedefleri:
(Goal And Objectıves)
 STRATEJİK AMAÇ 3: Kritik Altyapının
Korunması
 (Protect Crıtıcal Infrastructure)
 Hedef 3.1: Ulusumuzun Kritik Öneme Haiz
Altyapı Yatırımlarını ve Hayati Öneme Haiz
Kaynaklarının Direncini Güçlendirmek ve Onları
Korumak
 Hedef 3.2: Hükümetin İletişimini ve Operasyonel
Gücünün Devamlılığının Sağlanması
 Hedef 3.3. Siber Güvenliğin İlerletilmesi
 Hedef 3.4: Ulaşım Sektörünü Korumak
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Bakanlığın Amaçları ve Hedefleri:
(Goal And Objectıves)
 STRATEJİK AMAÇ 4: Ulusumuzun Afetlere
Hazırlık ve Acil Durumların Üstesinden
Gelme Kapasitesinin Güçlendirilmesi
(Strengthen Our Natıon's Preparedness And
Emergency Response Capabilities)
 Hedef 4.1: Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunması
 Hedef 4.2: Müdahale ve Kurtarma Kapasitesinin
Güçlendirilmesi
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Bakanlığın Amaçları ve Hedefleri:
(Goal And Objectıves)
 STRATEJİK AMAÇ 5: İç Güvenlik
Bakanlığının Faaliyetlerinin ve Yönetiminin
Güçlendirilmesi ve Bütünleştirilmesi
(Strengthen And Unıfy DHS Operatıons And
Management)
 Hedef 5.1: Bakanlığın Yönetişim ve
Performansının Güçlendirilmesi
 Hedef 5.2: İstihbarat ve Bilgi Paylaşımının
Geliştirilmesi
 Hedef 5.3: İç Güvenlik Bakanlığının Siyasa,
Planlama ve Faaliyetlerinin Koordinasyonunun
Entegre Edilmesi
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Son Teşkilat Şeması:
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Teşkilat Şemasında Yer Alan Birimler:
(1) Bakan (Sekretary),
(2) Bakan Yardımcısı (Deputy Secretary),
—Kurmay Başkanı (Chief of Staff),
—Yönetim Sekreterliği (Executive Secretariat),
—Askeri Danışman (Military Advisor),
(3) Baş Hukuk Müşaviri (General Counsal),
(4) Genel Müfettiş (Inspector General),
(5) Yasama İlişkileri/Müsteşar Yardımcısı (Legisletive Affairs/ Asistan
Secretary),
(6) Toplumla İlişkiler/Müsteşar Yardımcısı (Public Affairs/Asistan
Secretary),
(7) Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetler Ombudsmanı (Cıtızenshıp &
Immıgratıon Servıces Ombudsman),
(8) Baş Gizlilik Görevlisi (Chıef Prıvacy Offıcer),
(9) Sivil Haklar ve Sivil Özgürlükler Görevlisi (Cıvıl Rıghts & Cıvıl
Lıbertıes/ Officer),
(10) Karşı-Narkotik Uygulama/ Müdür (Counter- Narcotics Enforcement/
Director),
(11) İdari İşler/Müsteşar (Management/ Under Secretary),
— Baş Mali Görevli (Chief Financial Officer),
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Teşkilat Şemasında Yer Alan Birimler:
(12) Bilim ve Teknoloji/Müsteşar (Scıence & Technology/ Under
Secretary),
(13) Ulusal Koruma ve Programlar/Müsteşar (Natıonal Protectıon &
Programs/ Under Secretary)
(14) İstihbarat ve Analiz/Müsteşar (Intellıgence & Analysıs/ Under
Secretary),
(15)Siyasa Ofisi/Müsteşar Yardımcısı (Office of Policy/ Asistan Secretary),
(16) Sağlık İşleri/Müsteşar Yardımcısı/Baş Sağlık Görevlisi (Health
Affairs/Asistan Secretary/Chief Medical Officer),
(17) Operasyonlar Koordinasyon ve Planlama Ofisi/Müdür (Office of
Operations Coordination and Planning/ Director),
(18) Federal Kolluk Görevlileri Eğitim Merkezi/Müdür (Federal Law
Enforcement Traınıng Center/ Director),
(19) İç Nükleer Algılama Bürosu/Müdür (Domestıc Nuclear Detectıon
Offıce/ Director),
(20) Ulusal Siber Güvenlik Merkezi/Müdür (Natıonal Cyber Securıty
Center/Director),
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Teşkilat Şemasında Yer Alan Birimler:
(21) Ulaştırma Güvenliği İdaresi/Müsteşar Yardımcısı/Yönetici
(Transportatıon Securıty Admınıstratıon/ Assistant Secretary/
Administrator)
(22) ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza/ Komiser-Müdür
(U.S. Customs & Border Protectıon/ Commissioner),
(23) ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri/Müdür
(U.S. Cıtızenshıp & Immıgratıon Servıces/Director),
(24) ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama/Müsteşar Yardımcısı,
(U.S. Immıgratıon & Customs Enforcement/Assistant Secretary),
(25) ABD Gizli Servisi/Müdür,
(U.S. Secret Servıce/ Director),
(26) Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı/Yönetici,
(FEMA: Federal Emergency Management Agency/ Administrator),
(27) ABD Sahil Güvenlik/Komutan,
(U.S. Coast Guard/ Commandant).
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Opersayonel ve Destek Birimler Ayrımı:
 Yukarıdaki grafikte teşkilat şemasının alt kısmında gösterilen (7)
“Opersayonel Birim” (bileşen);
 1-Ulaştırma Güvenliği İdaresi,
 2-ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza,
 3-ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri,
 4-ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama,
 5-ABD Gizli Servisi,
 6-Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı,
 7-ABD Sahil Güvenlik,
 Amerikan ulusunu korumak için günlük olarak yerine getirilen
Bakanlığın temel operasyonel (icrai) faaliyetlerini yürütmektedir.
 Bakanlığın geri kalan birimleri ise, sahada görev yapan birimlerin
(front-line organizations) Bakanlık misyonunu gerçekleştirecek
araçlara sahip olabilmesi için, kaynak, analiz, donanım, araştırma,
politika ve destek sağlamaktadır.
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İç Güvenlik Bakanı:
(Secretary of Homeland Security)
 İç Güvenlik Bakanı (Secretary of Homeland Security), İç Güvenlik
Yasası ile kabine üyesi bir teşkilat olarak oluşturulan İç Güvenlik
Bakanlığının başıdır.
 Daha önce ifade edildiği gibi İç Güvenlik Bakanı Başkan tarafından
Senatonun onayı üzerine atanmakta olup, Bakanlığa ait olan tüm
fonksiyonları icra etme yetkisine sahiptir. Bakanın belli başlı yetkileri;
 *Sınırları güçlendirmek;
 *İstihbarat analizi (intelligence analysis) ve altyapı korumanın
(infrastructure protection) sağlanması;
 *Kitle imha silahlarına (weapons of mass destruction) karşı bilim ve
teknolojinin kullanımının arttırılması;
 *Kapsamlı bir müdahale (yanıt) ve kurtarma sistemi (response and
recovery system) oluşturulması;
 İçin diğer federal, eyalet, yerel ve özel kuruluşlarla ortaklaşa çabanın
bir parçası olarak yürütülen faaliyetlere nezaret edilmesi, başka bir
değişle bu faaliyetlerin gözetilmesini kapsamaktadır.
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Bakan Yardımcısı: (Deputy Secretary)
 Bakan Yardımcısı (A Deputy Secretary of
Homeland Security), Bakanın en önemli ve
birinci derecede yardımcısı olup, yine
Senatonun tavsiye ve uygun görmesiyle Başkan
tarafından atanmaktadır.
 Bakan yardımcısı, Bakanın görev dolayısıyla
yokluğunda (in the incumbent’s absence) ona
vekâlet etmektedir.
 Bakan yardımcısı ayrıca Bakanlığın baş
operasyonel yöneticisi (chief operations officer)
olarak hizmet verir, Bakanlık çapında çeşitli
girişimlerin uygulanmasına nezaret eder.
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Müsteşarlar:(Under Secretaries)
 İç Güvenlik Yasası Bakan Yardımcısının (Deputy Secretary) hemen
altında bir düzeyde (5) müsteşarlık (Under Secretaries) kurmuştur.
Her müsteşar bir müdürlüğü/birimi (directorate) yönetecektir.
 Ancak en son teşkilat şemasında (4) müsteşar görülmektedir.
Bunlar;
 * İdari İşlerden sorumlu müsteşar (Management/Under Secretary),
 * Bilim ve Teknolojiden sorumlu müsteşar (Scıence &
Technology/Under Secretary),
 *Ulusal Koruma ve Programlardan sorumlu müsteşar (Natıonal
Protectıon & Programs/Under Secretary)
 *İstihbarat ve Analizden sorumlu müsteşar (Intellıgence &
Analysıs/Under Secretary).
 Sonuncu Müsteşarlık, yani İstihbarat ve Analiz Müsteşarlığı 3
Ağustos 2007 tarihinde çıkarılan 110–53 sayılı Kanunla
oluşturulmuştur.
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Müsteşar Yardımcıları: (Assistant Secretaries)
 İç Güvenlik Yasası, iç güvenlik müsteşar yardımcılığı
(position of Assistant Secretary of Homeland Security)
kadrosu oluşturmuş ve bu göreve (12) kişiye kadar
atama yapılabilmesine olanak sağlamıştır.
 Bazı pozisyonlar asıl olarak müsteşar yardımcılığı
düzeyinde kurulmamış olmakla birlikte, daha sonra
müsteşar yardımcılığı düzeyine alınmıştır.
 Aynı şekilde başlangıçta müsteşar yardımcısı düzeyinde
kurulmuş olan bazı pozisyonlar yükseltilmiştir veya
ortadan kaldırılmıştır.
 Bugün itibariyle teşkilat şemasından ve birimlere ilişkin
açıklamalardan anlaşılabildiği kadarıyla (13) müsteşar
yardımcısı görev yapmaktadır.
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Diğer Üst Düzey Yöneticiler:
 İç Güvenlik Yasası ayrıca müsteşar yardımcısı olarak atanmamakla
birlikte müsteşar yardımcısı düzeyinde posizyonlar da oluşturmuştur.
Bu pozisyonların başlıcaları Baş Hukuk Müşaviri ve Genel
Müfettiş kadrolarıdır.
 Anılan Yasa ayrıca ataması ABD Başkanı tarafından yapılan çeşitli
görevler de oluşturmuştur; Karşı Narkotik Uygulama Bürosu
Başkanı, Baş İstihbarat Görevlisi, Baş İnsan Kaynakları Görevlisi,
Baş Mali Görevli ve Sivil Haklar ve Özgürlükler Görevlisi bu tür
görevlerdir.
 Bu arada teşkilat şemasında da gösterilen ve Bakan personelinin
(Secretary’s staff) sevk ve idaresinden sorumlu bir Kurmay
Başkanının da (Chief of Staff) görev yaptığını belirtelim.
 İç Güvenlik Yasası kabul edildiğinden beri, Senatonun onayı ile veya
Senato onayı olmadan Başkan tarafından atama yapılabilecek ek
pozisyonlar da oluşturulmuştur. Bu görevlere örnek olarak, İç
Nükleer Algılama Bürosu Başkanı ve Körfez Kıyısı Yeniden İnşa
Federal Koordinatörü, gösterilebilir.
 Bir dizi üst düzey yöneticinin de doğrudan Bakan tarafından
atandığını ve bunların doğrudan Bakana rapor verdiklerini de
belirtelim.
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Bakanlık Birimlerinin Gruplandırılması:
 İç Güvenlik Bakanlığı teşkilat şemasında gösterilen veya
şemada yer almamakla birlikte Bakanlığın bileşeni
sayılan birimler (Department Subcomponents And
Agencies) üç grup haline getirilerek incelenmiştir;
 Bakan Ofisi (Office of the Secretary),
 Bakanlık Ana Hizmet Birimleri/Bileşenleri
(Department Components)
 Danışma Heyetleri ve Komiteler (Advisory Panels and
Committees).
 Bakan Ofisi ile Bakanlık Ana Hizmet Birimleri teşkilat
şemasında yer almışken, Danışma Heyetleri ve
Komiteler teşkilat şemasında gösterilmemiştir.
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Bakan Ofisi: (Office of the Secretary)











Yönetim Sekreterliği Ofisi:
Askeri Danışman Ofisi:
Yasama İlişkileri Ofisi:
Toplumla İlişkiler Ofisi:
Gizlilik (Mahremiyet) Ofisi;
Sivil Haklar ve Sivil Özgürlükler Ofisi:
Genel Müfettiş Ofisi:
Baş Hukuk Müşavirliği Ofisi;
Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Ombudsmanı:
Karşı Narkotik Uygulama Ofisi:
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Bakanlık Ana Hizmet Birimleri:
(Department Components)

















İdari İşler Başkanlığı:
Bilim ve Teknoloji Başkanlığı:
Ulusal Koruma ve Programlar Başkanlığı:
İstihbarat ve Analiz Ofisi:
Siyasa Ofisi:
Sağlık İşleri Ofisi:
Operasyonlar Koordinasyon ve Planlanma Ofisi:
Federal Kolluk Eğitim Merkezi:
İç Nükleer Algılama Ofisi:
Ulaştırma Güvenliği İdaresi;
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza:
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri:
ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama:
ABD Gizli Servisi:
ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı:
Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA):
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Danışma Heyetleri ve Komiteler:
(Advisory Panels and Committees)

 İç Güvenlik Danışma Konseyi:
 İç Güvenlik Bilim ve Teknoloji Danışma
Komitesi:
 Ulusal Altyapı Danışma Konseyi:
 Kritik Altyapı Ortaklığı Danışma Konseyi:
 Acil Durum Hazırlık ve Engelli Bireyler
Kurumlararası Koordinasyon Konseyi:
 Yeni Amerikalılar Görev Gücü:
 İç Güvenlik Bakanlığı Emek-Yönetim Forumu:
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Öneriler;
 Zaman sınırlaması nedeniyle İç Güvenlik Bakanlığını oluşturan
birimlerin açıklamasına girilmemiştir. Merak edilen birim olursa
memnuniyetle açıklama yapılabilir.
 Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; Amerikan tarihinin federal
düzeyde en büyük kamu yönetimi düzenlemesi olarak kabul edilen
İç Güvenlik Bakanlığının kuruluşundan alınabilecek bazı dersler
olduğu düşünülmektedir.
 Öncelikle belirtmek gerekir ki, ABD İç Güvenlik Bakanlığının
teşkilatlanması ile bizim İçişleri Bakanlığının teşkilatlanması
arasında iç güvenlik anlayışı, teşkilat büyüklüğü, bağlı birimlerin
çeşitliliği, görev alanı itibariyle kıyaslanamayacak derecede
farklılıklar bulunmaktadır.
 Özelikle iç güvenlik konusunda bilim ve teknolojiye verilen önem çok
ileri boyutlardadır. İç güvenlik siyasalarının oluşturulması konusunda
Danışma Heyetleri ve Komitelerinin geniş çaplı kullanımı da dikkat
çekici bulunmuştur.
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Öneriler;
 ABD İç Güvenlik Bakanlığı başta terörle mücadele olmak üzere,
bilim ve teknoloji, istihbarat ve analiz, ulaştırma güvenliği, siber
güvenlik, gümrük ve sınır muhafaza, göçmenlik ve gümrük
uygulama, iç nükleer algılama, halk sağlığı güvenliği, bio-terörizm,
gizli servis, karşı narkotik uygulama, acil durum yönetimi ve afetlere
hazırlık ve müdahale vb. çok çeşitli alanlarda görev ve sorumluluk
üstlenmiş ve buna göre teşkilatlanmasını tamamlamışken, İçişleri
Bakanlığımızda bu konuların bir çoğu ile ilgili birim
bulunmamaktadır.
 ABD İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı gibi, yeni bir İç güvenlik tanımı
yapılarak ve varılmak istenen amaçlar ve hedefler tam ve açık
olarak ortaya konularak buna uygun bir teşkilat yapısı
oluşturulmalıdır.
 Bu teşkilat yapısı oluşturulurken ABD’de olduğu gibi, ulusumuzun
tehlikeli insanlardan ve tehlikeli mallardan korunması; ülkemizin
kritik altyapısının korunması; ulusumuzun afetlere hazırlanma ve acil
durumların üstesinden gelebilme kapasitesini arttıracak bir anlayışla
hareket edilmesi gerekmektedir.
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Öneriler;
 Bu anlayışta bir teşkilat yapısı oluşturulurken, iç güvenlikle ilgili
olduğu değerlendirilen diğer bakanlık ve kurumlara dağılmış birimler
ve görevler İçişleri Bakanlığında toplanmalıdır.
 Bu birimlere örnek olarak ilk akla gelenler;
 İçişleri Bakanlığı bünyesinde Gümrük Müsteşarlığına bağlı olarak
görev yapan Gümrükler Muhafaza Teşkilatını da bünyesine alan,
“gümrük ve sınır güvenliği” ile ilgili yeni bir birim kurulması;
 Sağlık Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Hudutlar Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğünün sağlık güvenliği konularında da
yetkilendirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanması;
 Afet, acil durum ve sivil savunma işlerinin tekrar İçişleri Bakanlığı
bünyesinde toplanması, bu çerçevede Başbakanlığa bağlı olarak
yeni oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İçişleri
Bakanlığına bağlanması;
 Mali suçlarla mücadele konusunda İçişleri Bakanlığının tam yetkili
olması ve bu çerçevede ABD Gizli Servisine benzer görevler icra
eden Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Bakanlığa
bağlanması;
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Öneriler;
 İçişleri Bakanlığının “ulaştırma güvenliği” konusunda da
yetkilendirilmesi, bu çerçevede Ulaştırma Bakanlığına bağlı
teşkilatlarca yürütülen “kıyı emniyeti”, “sivil havacılık emniyeti” vb.
konularının da ya İçişleri Bakanlığına devredilmesi, ya da bu konuda
İçişleri Bakanlığıyla koordinasyona gidilmesi;
 Daha önce de denenmiş ancak başarılı olmadığı için kaldırılmış olan
çift müsteşarlıklı yapıya son verilerek Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığının gerçek bir “istihbarat ve analiz” birimine
dönüştürülmesi;
 Siyasa analizine önem verilmesi ve bu amaçla İçişleri Bakanlığı
bünyesinde “İç Güvenlik Danışma Konseyi” oluşturulması;
 Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının lağvedilerek iç güvenlik teknolojileri
konusunda çalışma yapacak gerçek bir “bilim ve teknoloji” birimi
oluşturulması, ayrıca son yıllardaki önemine binaen Bakanlık
bünyesinde “ulusal siber güvenlik merkezi” kurulması;
 İl İdaresi Kanununun değiştirilerek Sınır Mülki İdare Amirliği
uygulamasının bir an önce yasalaştırılarak, mülki idare amirlerinin
hava, deniz ve kara sınır kapılarında güvenlikle ilgili konularda tam
yetkili olması;
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EK:
BİRİMLERİN AÇIKLANMASI

58

Yönetim Sekreterliği Ofisi:
 Yönetim Sekreterliği Ofisinin (The Office of the Executive
Secretariat) (ESEC) başında bir “Yönetim Sekreteri”
(Executive Secretary) bulunur.
 Yönetim Sekreteri ve Ofisi, Bakanlık genelinde liderlik ve
yönetimle ilişkili olarak, Bakana (Secretary) ve Bakan
Yardımcısına (Deputy Secretary) her türlü doğrudan
desteği sağlar.
 Bu destek birçok şekilde olabilir.Özellikle bilginin doğru
ve zamanında dağıtılması;Bakanlık geneli, iç güvenlik
ortakları, Bakan ve Bakan Yardımcısı arasında yazılı
iletişimin sağlanması, birimin en önemli görevleridir.
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Askeri Danışman Ofisi:
 Askeri Danışman Ofisinin (The Military Advisor's Office)
başında “Bakan Askeri Danışmanı” (Military Advisor to
the Secretary) bulunur. Bakan Askeri Danışmanı, İç
Güvenlik Bakanlığı ile bütün askeri birimler arasında
koordinasyon gerektiren konularda Bakana danışmanlık
yapmaktan sorumludur.
 Bu bağlamda Askeri Danışman Ofisinin ana görevi, İç
Güvenlik Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı arasında
kolaylaştırma (facilitating), siyasa koordinasyonu ve
yürütülmesi,süreçler ve hazırlık faaliyet ve işlemleri
üzerine tavsiyelerde bulunulması olarak özetlenebilir.
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Yasama İlişkileri Ofisi:
 Yasama İlişkileri Ofisi (Office of Legislative Affairs);
Kongre ve personeliyle, Beyaz Saray ve yürütme ile ve
milli güvenliğin tesisinde rol üstlenen diğer federal
kurumlar ve hükümet birimleriyle birincil irtibat noktası
olarak hizmet vermektedir.
 Bir müsteşar yardımcısı tarafından yönetilen Yasama
İlişkileri Ofisi; Kongre ve Beyaz Saray’dan gelen sorulara
yanıt verir; Bakanlığın girişimleri, politikaları ve
programları hakkında Kongreyi bilgilendirir ve ortaklaşa
yürütülen güvenlik çalışmalarında onların faaliyetlerini ve
Bakanlığın eylemlerini etkileyen iç güvenlik önlemeleri
konusunda ilgili diğer hükümet birimlerinin bilgi
edinmelerini sağlar.
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Toplumla İlişkiler Ofisi:
 Toplumla İlişkiler Ofisi (The Office of Public Affairs);
Bakanlık birimlerinin ve bürolarının bütün toplumla/halkla
ilişkiler faaliyetlerini koordine eder ve milli felaket ya da
acil durum sırasında federal hükümetin birincil kamu
bilgilendirme (basın) bürosu (lead public information
office) olarak hizmet vermektedir.
 Toplumla İlişkilerden sorumlu bir müsteşar yardımcısı
tarafından yönetilen büro; basın ofisi (press office), özel
ve stratejik iletişim (incident and strategic
communications); konuşma yazma (speechwriting); web
içerik yönetimi (Web content management) ve çalışan
iletişimi (employee communications) konularında
çalışmaktadır.
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Gizlilik (Mahremiyet) Ofisi;
 Gizlilik Bürosu (Privacy Office) tüm bireyler için mahremiyetin
(prıvacy) korunması ve geliştirilmesi; İç Güvenlik Bakanlığı
işlemlerinde şeffaflığı teşvik etmek ve mahremiyet topluluğu lideri (a
leader in the privacy community) olarak hizmet vermek için
çalışmaktadır.
 Gizlilik Ofisi;
 * Kişisel verilerin toplanmasını, kullanılmasını ve açıklanmasını
içeren Bakanlığın yasal ve düzenleyici önerilerini değerlendirir.
 * Bakanlık genelinde uygulama desteği ve politika ve program
gözetimi sağlamak için Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) ve
Gizlilik Yasası faaliyetlerini merkezileştirir.
 * PII (personally identifiable information) olaylarının düzgün rapor
edilmesini, araştırılmasını ve uygun biçimde hafifletilmesini
sağlamak için Bakanlık Çapında Gizlilik Olay Müdahale Programını
(Department-wide Privacy Incident Response Program) yönetir.
 * Gizlilik ihlal şikâyetlerine yanıt verir ve uygun çözüm sağlar.
 * Halk için şeffaflık ve Bakanlık genelinde bir mahremiyet kültürü
oluşturmak için eğitim, öğretim ve yardım sağlar.
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Sivil Haklar ve Sivil Özgürlükler Ofisi:
 Sivil Haklar ve Sivil Özgürlükler Bürosu (Office
for Civil Rights and Civil Liberties) sivil haklar ve
özgürlüklerle bağlantılı konularda Bakanlık
makamına hukuki ve politik tavsiyelerde bulunur;
şikâyetleri araştırır ve sonuca ulaştırır; ayrıca
Eşit İstihdam Fırsatı Programlarına (Equal
Employment Opportunity Programs) önderlik
etmektedir.
 Birimin başında Sivil Haklar ve Sivil Özgürlükler
Görevlisi adıyla bir (Officer for Civil Rights and
Civil Liberties) yönetici bulunur. Bu kişi Başkan
tarafından atanmaktadır.
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Genel Müfettiş Ofisi:
 Genel Müfettiş Bürosu (Office of Inspector General)
Bakanlığın faaliyetleri ve programlarıyla alakalı
denetimler, teftişlerin ve soruşturmaların
yürütülmesinden ve gözetlenmesinden; ayrıca Bakanlık
sorumluluklarının mümkün olan en ekonomik, etkili ve
verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlığa yol
gösterici önerilerinde bulunmaktan sorumludur.
 Bağımsız ve tarafsız bir denetim, teftiş ve soruşturma
hizmeti verilmesi; İç Güvenlik Bakanlığının program ve
faaliyetlerinde ekonomikliği, etkililiği ve verimliliği
sağlayacak bir soruşturma yapısı oluşturulması; ayrıca
yolsuzluk (fraud), görevi kötüye kullanma (abuse), kötü
yönetim (mismanagament) ve program ve faaliyetlerde
savurganlıkları (waste) önlemek ve tespit etmek birimin
ana görevidir.
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Baş Hukuk Müşavirliği Ofisi;
 İç Güvenlik Yasası ile oluşturulan ve Senatonun onayı ile Başkan
tarafından atanan Baş Hukuk Müşaviri (General Counsel),
Bakanlığın baş hukuk danışmanı (chief legal advisor) olarak görev
yapar. Baş Hukuk Müşaviri, ABD Senatosu tarafından onayladıktan
sonra yemin ederek görevine başlamaktadır.
 Baş Hukuk Müşavirliği Ofisinin (Office of the General Counsel)
merkezi görevleri şunlardır;
 * Bakanlığın muhtemel harekât tarzı için tam, doğru ve zamanında
hukuki önerilerde bulunmak;
 * İç güvenlik politikalarının yasal, hızlı ve etkin bir şekilde
uygulanmasını sağlamak;
 * Bakanlıkla temas eden bütün Amerikalıların hak ve özgürlüklerini
korumak;
 * Kongrenin bilgi istem taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanmasını
kolaylaştırmak;
 *ABD göçmenlik mahkemeleri dâhil olmak üzere ülke genelinde
mahkemelerde Bakanlığı temsil etmek.
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Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri
Ombudsmanı:
 İç Güvenlik Yasası ile kurulan Vatandaşlık ve Göçmenlik
Hizmetleri Ombudsmanı (Citizenship and Immigration
Services Ombudsman) ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik
Hizmetleri (USCIS) için bir müşteri hizmetleri temas
noktası (customer service point of contact) olarak görev
yapar.
 Ayrıca USCIS ile ilgili olarak sorunların bildirilmesinde ve
çözümlenmesinde bireylerin ve işverenleri destekler ve
bildirilen sorunlara yönelik idari değişiklikler önerir.
 Görevlerini somutlaştırmak gerekirse CIS Ombudsmanı;
 * ISCUS ile sorunların çözümünde bireylere ve
işverenlere yardım eder;
 *Bireylerin ve işverenlerin ISCUS ile ilişkilerinde sorun
yaşadıkları alanları belirler;
 *Belirlenen sorunları azaltmak için değişiklikler önerir.
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Karşı Narkotik Uygulama Ofisi:
 2002 tarihli İç Güvenlik Yasası bölüm 878 ile Bakanlık
içinde bir Karşı Narkotik Görevlisi (Counternarcotics
Officer) birimi oluşturmuştur. Daha Sonra bu birim 2004
tarihli İstihbarat Reformu ve Terörizm Önleme Yasası
bölüm 7407 ile Karşı Narkotik Uygulama Ofisine (Office
of Counternarcotics Enforcement) dönüştürülmüştür.
Yapılan bu değişiklikten sonra birimin direktörü (Director
of the Office of Counternarcotics Enforcement),
Senatoya danışılarak ve onayı alınarak Başkan
tarafından atanmaktadır.
 Karşı Narkotik Uygulama Bürosunun (CNE) temel görevi;
ABD’ye yasadışı uyuşturucu girişini durdurmak için
politika ve faaliyetleri koordine etmek ve yasadışı
uyuşturucu madde ticareti (illegal drug trafficking) ve
terörizm arasındaki bağlantıları izlemek ve kesmektir.
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İdari İşler Başkanlığı:
 İdari İşler Başkanlığı (Dırectorate for Management),
Bakanlığın bütçelerinden ve ödeneklerinden, fonların
harcanmasından, muhasebe ve mali işlerden,
tedariklerden, insan kaynaklarından ve personelden, bilgi
teknolojisi sistemlerinden, tesisler, mülklerden,
ekipmanlardan ve diğer kaynak materyallerden; ayrıca
Bakanlığın sorumluluklarıyla ilgili performans
ölçümlerinin tanımlanması ve izlenmesinden sorumludur.
 Başkanlık, yönetim sorumluluklarını ve görevlerini yerine
getirirken; Baş İdari Hizmetler Görevlisi (Chief
Administrative Officer), Baş Finansman Görevlisi (Chief
Financial Officer), Baş İnsan Kaynakları Görevlisi (Chief
Human Capital Officer), Baş Bilişim Görevlisi (Chief
Information Officer), Baş Tedarik Sorumlusu (Chief
Procurement Officer) ve Baş Güvenlik Görevlisinden
(Chief Security Officer) oluşan bir takım tarafından
desteklenmektedir.
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Bilim ve Teknoloji Başkanlığı:
 Bilim ve Teknoloji Başkanlığı (Scıence And Technology Dırectorate),
Bakanlığın ana araştırma ve geliştirme koludur. Bu birim, anavatanı
korumak için federal, eyalet ve yerel görevlilere teknoloji ve
olanaklar sağlar.
 Başkanlığın misyonu; müşterilerine/paydaşlarına onların görevlerini
başarmalarına yardım edecek en son teknolojiyi (state-of-the-art
technology) sağlayarak iç güvenliği geliştirmektir. Birimin müşterileri
Bakanlığın operasyonel birimleri ve federal, yerel, kabile ve bölgesel
acil durum müdahale görevlileridir.
 Bilim ve Teknoloji Başkanlığının alt bileşenlerini ise şunlar
oluşturmaktadır;
 Sınır ve Deniz Güvenliği Bölümü;
 Kimyasal ve Biyolojik Bölümü;
 Komuta, Kontrol ve Birlikte İşlerlik Bölümü;
 Patlayıcılar Bölümü;
 İnsan Faktörleri Davranış Bilimleri Bölümü;
 Altyapı ve Jeofizik Bölümü;
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Ulusal Koruma ve Programlar Başkanlığı:
 Ulusal Koruma ve Programlar Başkanlığı (Natıonal Protectıon And
Programs Dırectorate), Bakanlığın risk azaltma görevini ilerletmek
için çalışmaktadır.
 Birim, Ulusal Koruma ve Programlardan sorumlu bir müsteşar
(Under Secretary for National Protection and Programs) tarafından
idare edilmektedir. 2006 Katrina Sonrası Acil Durum Yönetimi
Reform Yasası gereği olarak Bakanlık çapında yürütülen yeniden
yapılanma kapsamında, Hazırlık Direktörlüğü (Preparedness
Directorate) yerine Ulusal Korunma ve Programlar Başkanlığı
(National Protection and Programs Directorate) (NPPD)
oluşturulmuştur.
 Ulusal Koruma ve Programlar Başkanlığının bileşenleri şunları
içermektedir;
 Federal Koruyucu Servisi (FSP):
 Siber Güvenlik ve İletişim Ofisi (CS&C):
 Altyapı Koruma Ofisi (IP):
 Risk Yönetimi ve Analiz Ofisi (RMA):
 ABD VISIT:
 Hükümetler Arası İlişkiler Ofisi/Programları:
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İstihbarat ve Analiz Ofisi:
 İstihbarat ve Analiz Ofisi (Offıce Of Intellıgence And
Analysıs); ABD’ye yönelik gelecekteki ve mevcut
tehditleri belirlemek ve değerlendirmek için çok çeşitli
kaynaklardan sağlanan istihbarat ve bilginin
kullanılmasından sorumludur.
 Birimin temel misyonu; Başta İç Güvenlik Bakanı olmak
üzere, diğer federal görevlilere, eyalet, yerel, federal
yönetime ait kabile bölgesine ve özel sektör ortaklarına
iç güvenlik istihbaratı ve bilgisi sağlamaktır.
 Müsteşar düzeyinde yönetilen İstihbarat ve Analiz Ofisi,
her şeyden önce milli “İstihbarat Topluluğu” (IC) üyesidir
ve iç güvenliğe yönelik tehditlerle ilişkili olarak toplanan,
analiz edilen ve Bakanlıktaki diğer iç güvenlik paydaşları
başta olmak üzere, federal, yerel ve federal yönetime ait
kabile bölgeleri seviyesinde ve özel sektörde ve de
72
İstihbarat Topluluğu içinde dağıtılan bilgileri sağlar.

İstihbarat ve Analiz Ofisi:
 Bakanlık İstihbarat Girişimi (IE), İstihbarat ve Analiz Ofisini (I&A)
kapsar ve istihbarat elemanları şunlardır;
 * ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri,
 * ABD Sahil Güvenlik,
 * ABD Gümrükler ve Sınır Koruma,
 * ABD Göç ve Gümrük Uygulama,
 * Ulaştırma Güvenliği İdaresi.
 İstihbarat ve Analiz Ofisi’nin Bakanlık tarafından anavatana asıl
tehdit olarak açıklanan 5 analitik baskı (itki) sıralanmıştır.
 * Birincisi, sınır güvenliği ile ilgili tehditler,
 * İkincisi, radikalleşme ve aşırılık tehditleri,
 * Üçüncüsü, ABD’ye giren çeşitli gruplardan gelen tehditler,
 * Dördüncüsü, Anavatan’ın kritik altyapılarına ve temel kaynaklarına
yönelik tehditler,
 * Beşincisi, kitle imha silahlarının ve sağlık alanındaki tehditler.
 İstihbarat ve Analiz Ofisi ayrıca Bakanlık, Eyalet ve Yerel Fisyon
Merkezi Programı’nın yürütme birimidir. Müsteşarlık Bakanlık için,
istihbarat paylaşımı, Milli Güvenlik Sistemleri yönetimi ve gizli bilgi
sistemleri güvenliği yönetimi gibi çeşitli ek faaliyetleri de yürütür.
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Siyasa Ofisi:
 Siyasa Bürosu (Offıce Of Polıcy), İç Güvenlik Bakanlığının birincil
siyasa oluşturma ve koordinasyon birimidir. Bu bölüm, ABD’yi
korumak için Bakanlık çapındaki gelişmeye merkezileştirilmiş ve
eşgüdümlü bir bakış açısı ve uzun dönem planlama sağlar.
 Siyasa Ofisi, Bakanlığın önleme, koruma, müdahale ve kurtarma
görevlerini daha iyi koordine etmek için Bakanlık çapında siyasaları
geliştirerek, entegre ederek, planlayarak ve programlayarak yurt
güvenliğini güçlendirir.
 Bir müsteşar yardımcısına bağlı olarak yönetilen Siyasa Ofisi’nin
bileşenleri şunları içermektedir;
 Siyasa Geliştirme Ofisi;
 Stratejik Planlama Ofisi;
 Eyalet ve Yerel Kolluk Ofisi;
 Uluslar arası İlişkiler Ofisi;
 Göç İstatistik Ofisi;
 Özel Sektör Ofisi;
 İç Güvenlik Danışma Kurulu;
74

Sağlık İşleri Ofisi:
 Sağlık İşleri Ofisi (Offıce Of Health Affaırs), tıbbi önemi olan olaylara
uygun bir hazırlık sağlamak ve bir karşılık vermek için Bakanlığın
sağlığa ilişkin tüm faaliyetlerini koordine eder.
 Sağlık İşleri Bürosu, İç Güvenlik Bakanlığının bütün tıbbi ve sağlık
konularında ana birimi olarak hizmet vermektedir.
 Sağlık İşleri Dairesi, kamunun her seviyesiyle ve özel sektörle
beraber çalışarak, tüm tehlikeler karşısında ulusun güvenliğini
sağlamak için bilimsel bir titizlik ve istihbarat temelli biyolojik
savunmayı ve sağlık hazırlık yapısı geliştirmede ve desteklemede
Bakanlığın rolünü belirler.
 Bir müsteşara bağlı olarak yönetilen Sağlık İşleri Dairesi, tüm
Bakanlığın tıp ve sağlık güvenliği konularında temel birimi olarak
görev yaparken, ayrıca Bakanlığın biyolojik savunma faaliyetlerini
gözetir; biyolojik ve kimyasal kitle imha silahları planlaması ve
felaket olay yönetimi için eşgüdümlü bir ulusal yapı oluşturur. Sağlık
İşleri Ofisi aşağıdaki ofisleri içermektedir;
 Kitle İmha Silahları ve Biyolojik Savunma Ofisi;
 Tıbbi Hazırlık Bürosu;
 Birim Hizmetleri Ofisi;
 Uluslararası İlişkiler ve Küresel Sağlık Güvenliği;
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Operasyonlar Koordinasyon ve
Planlanma Bürosu:
 Operasyonlar Koordinasyon ve Planlanma Ofisi (Offıce Of
Operatıons Coordınatıon), günlük olarak ABD’nin güvenliğinin
izlenmesinden ve ülke çapında 50 eyaletin tamamında ve 50’den
fazla ana kentsel alanda Bakanlık ile valiler, iç güvenlik
danışmanları, kolluk güçleri ve kritik altyapı operatörleri arasında
faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur.
 Operasyonlar Koordinasyon ve Planlanma Ofisi, çeşitli kaynaklardan
gelen bilgileri toplayarak ve onları kaynaştırarak (birleştirerek) ve
federal, eyalet, bölgesel, yerel, federal olarak tanınan kabileler ve
özel sektör ortaklarının çalışmalarını koordine ederek, terörist
önlemleri tespit etmek, önlemek ve caydırmak için çalışır.
 Operasyonlar Koordinasyon ve Planlanma Ofisinin iki bölümü vardır.
Bunlardan birincisi “İstihbarat Bölümü”, diğeri ise “Kolluk
Bölümü”dür.
 Ulusal Operasyon Merkezi (NOC), günde 24 saat, haftada 7 gün ve
yılda 365 gün çalışarak, terörist eylemleri algılamak, caydırmak ve
önlemek ve ayrıca iç olayları yönetmek için bilgi paylaşımını
koordine eder. İç olayların yönetimine ilişkin bilgiler, İç Güvenlik
Bilgi Ağı (HSIN) aracılığıyla her düzeydeki Acil Durum Operasyon 76
Merkezleri ile paylaşılır.

Federal Kolluk Eğitim Merkezi:
 Federal Kolluk Eğitim Merkezi (Federal Law Enforcement Training
Center) kolluk çalışanlarına, sorumluluklarını güvenli ve profesyonel
bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak üzere kariyer boyu
eğitim sağlar.
 Federal Kolluk Eğitim Merkezi (FLETC) kurumlar arası bir kolluk
eğitim organizasyonu olarak 80’in üzerinde federal birim için görev
yapar. Federal Kolluk Eğitim Merkezi, ayrıca eyalet, yerel, kabile ve
uluslar arası kolluk kuruluşlarına hizmet sunar.
 Federal Kolluk Eğitim Merkezi’nin yönetim merkezi Glynco, (GA)
bölgesinde bulunmaktadır. Glynco’ya ek olarak çeşitli bölgelerde (6)
eğitim merkezi daha bulunmaktadır.
 Federal Kolluk Eğitim Merkezinin, Gaborone, Botswana, Bangkok ve
Thailand da Uluslar arası Kolluk Akademilerinde (ILEA) gözetim ve
program yönetim sorumluluğu bulunmaktadır.
 Federal Kolluk Eğitim Merkezi ayrıca Macaristan ve El Salvador’da
diğer Uluslar arası Kolluk Akademilerinin (ILEA) eğitimini destekler.
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İç Nükleer Algılama Bürosu:
 İç Nükleer Algılama Ofisi (Domestic Nuclear Detection Office)
federal, eyalet, bölgesel, kabile, yerel yönetimler ve özel sektörün
nükleer algılama çabalarını geliştirmek ve nükleer tehditlere karşı
koordineli bir yanıt verilebilmesi için çalışmaktadır.
 İç Nükleer Algılama Ofisi (DNDO), 15 Nisan 2005 tarihinde kurulan
müşterek (ortak) personelli bir ofis olup, Ulusun algılama kapasiteni
geliştirmek ve Ulusa karşı kullanılabilecek radyolojik malzemeleri
ithal etme, sahip olma, geliştirme, depolama, taşıma gibi yetkisiz
girişimleri rapor etmek ve zamanla bu yeteneği daha da geliştirmek
için çalışmaktadır.
 Birim bünyesinde aşağıdaki alt ofisler görev yapmaktadır.
 Sistemler Mimarisi Müdürlüğü;
 Görev Yönetimi Müdürlüğü;
 Ürün Satınalma ve Konuşlandırma Müdürlüğü;
 Dönüşümsel ve Uygulamalı Araştırma Müdürlüğü;
 Operasyonlar Destek Müdürlüğü;
 Sistem Mühendisliği ve Değerlendirme Müdürlüğü;
 Kırmızı Takımlaşma& Net Değerlendirmeler;
 Ulusal Teknik Nükleer Adli Merkezi;
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Ulaştırma Güvenliği İdaresi;
 Bu birim 11 Eylül 2001 terörist saldırılarından sonra, ülkenin ulaşım
sistemlerinin güvenliğini güçlendirmek için kurulmuştur. Ulaştırma
Güvenliği İdaresi (Transportatıon Securıty Admınıstratıon) (TSA);
ticaret ve insanlar için hareket özgürlüğü sağlamak için ülkenin
ulaşım sistemlerini korur.
 19 Kasım 2001 tarihinde Kongre’den geçirilmiş olan “Havacılık ve
Ulaştırma Güvenliği Yasası” Ulaştırma Güvenliği İdaresini (TSA)
kurmuş ve ona üç önemli görev vermiştir;
 * Ulaştırmanın her biçimi için güvenlik sorumluluğu;
 * Guam’dan Alaska’ya kadar 450 ticari havaalanında ve 12 ay
zarfında güvenlik görevlilerinin işe alınması, tayin edilmesi,
kiralanması, eğitilmesi ve konuşlandırılması;
 * 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle kontrol edilen tüm bagajlar için
patlayıcılara yönelik yüzde yüz tarama sağlanması.
 Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), bir yıl içinde, ülkenin
havaalanlarında güvenlik sorumluluğunu üstlendi ve tüm ticari
havayollarında yolcu ve bagaj tarama için Kongre tarafından
öngörülen tarihleri karşılamak için Federal işgücünü konuşlandırdı.
Mart 2003 tarihinde TSA Ulaştırma Bakanlığından tamamıyla İç
Güvenlik Bakanlığına aktarılmıştır.
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ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza:
 ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (U.S Customs and Border
Protection) (CBP), meşru yollardan yapılan ticaret ve seyahati
kolaylaştırırken, ABD’ye teröristlerin ve terörist silahlarının girişini
önlemek için ülkenin sınırlarının korunmasından sorumludur.
 Öncelikli misyonu, teröristleri ve onların silahlarını ABD dışında
tutmak olan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, İç Güvenlik
Bakanlığının en büyük ve en karmaşık birimlerinden biridir.
 ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza; göçmenlik ve uyuşturucu yasaları
da dâhil olmak üzere ABD’nin yüzlerce hukuki düzenlemesini
uygularken, ayrıca ticaret ve seyahatin kolaylaştırılması ve güvence
altına alınması sorumluluğunu da taşımaktadır.
 Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP), meşru ticaret ve seyahati
kolaylaştırırken, ülkenin sınırlarının güvence altına alınmasında ikili
bir görev yüklenmiştir. CDP, 6 adet operasyonel ofisi aracılığıyla bu
görevlerini başarmaktadır;
 Sınır Devriye Ofisi,
 Saha İşlemleri Ofisi;
 Hava ve Deniz Ofisi;
 Uluslar arası İlişkiler Ofisi;
 İç İlişkiler Ofisi,
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 Uluslar arası Ticaret Ofisi olmak üzere.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza:
 Sınır Güvenliği (Border Security): ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza
(CBP), meşru ticareti ve seyahati kolaylaştırdığı kadar, yasadışı
malları ve kabul edilemez insanları durdurarak, giriş limanlarında ve
giriş limanları arasında Amerika’nın sınır güvenliğini sağlar.
 Ticaret (Trade): ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP), Uluslar
arası ticaretin artan hacmini ve karmaşıklığını uyumlaştırırken,
ticaret politikalarını düzene sokmaktadır. CBP ayrıca, giriş
kapılarında denetim faaliyetleriyle ABD’nin tarımsal kaynaklarını
korumaktadır.
 Seyahat (Travel): Yasal ve güvenli seyahatin teşvik ve
desteklenmesi CBP için temel hedeflerden biridir ve etkili risk
değerlendirme yoluyla yolcu güvenliği artmaktadır.
 Özetle, ABD Gümrük ve Sınır Koruma, Amerika’nın sınırlarını günde
24 saat, haftada 7 gün, yılda 52 hafta korumaktadır. Yasal ticareti ve
ziyaretçileri karşılarken yasadışı ve tehlikeli olanlarını dışarıda
tutarak ABD’de için giriş kontrolü yapmaktadır. Bu ise zor bir görev
olup, neredeyse 1,2 milyon ziyaretçi sıradan bir günde ülkeye giriş
yapmaktadır. ABD’ye yasadışı yollardan girmek isteyenler daha
kararlı ve karmaşık hale gelmeye başlamıştır.
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ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik
Hizmetleri:
 ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (United States
Citizenship and Immigration Services) (USCİS); Göçmenlik ve
vatandaşlığa alınmaya karar verme işlevlerinin yönetiminden ve
göçmenlik hizmetleri politikaları ve önceliklerinin belirlenmesinden
sorumludur.
 USCIS kendisine yüklenen hizmetleri, dünya çapında 250 ofiste
çalışan 18,000 kamu çalışanı ve sözleşmeli personel ile
yürütmektedir.USCIS, esas itibariyle ABD’ye yönelik yasal
göçmenliği yürütmektedir.
 USCIS, federal göçmenlik ve vatandaşlığa alınma idaresinden 100
yıldan fazla olan bir geleneğini miras almıştır. USCIS, 1 Mart 2003
tarihinde federal hükümetin göçmenlik hizmeti faaliyetleri için resmi
olarak sorumluluk almıştır. 2002 İç Güvenlik Yasası, eski Göçmenlik
ve Vatandaşlığa Kabul Bürosunu (Immigration and Naturalization
Service) parçalamış ve İç Güvenlik Bakanlığı içinde üç ayrı birim
haline getirmiştir.
 ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, İç Güvenlik Bakanlığının
bir birimi ve federal bir kuruluş olarak esas itibariyle ABD’ye yönelik
yasal göçmenlik işlemlerini yürütmektedir. USCIS’in yerine getirdiği 82
hizmetlerin belli başlıları şunlardır;

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik
Hizmetleri:












Vatandaşlık (Citizenship) (Vatandaşlığa Alınmayla İlgili Süreçler):
Aile Üyelerinin Göçü (Immigration of Family Members):
ABD’de Çalışma (Working in the U.S.):
ABD’de Çalışmak İçin Bireysel Yasal Hakkın Doğrulanması (EDoğrulama/ Onaylama)
İnsani Programlar (Humanitarian Programs):
Evlat Edinme (Adoptions):
Sivil Bütünleşme (Civic Integration):
Şecere (Genealogy):
Müdürlükler ve Program Ofisleri (Directorates and Program Offices):
USCIS müdürlüklere ve program ofislerine bölünmüştür.
Bu ofisler şunlardır; İdari Başvuru Ofisi (AAO), Vatandaşlık Ofisi,
Sahteciliğin Algılanması ve Milli Güvenlik, Yasama İlişkileri Ofisi,
Halk Katılımı Ofisi, Mülteci, Sığınmacı ve Uluslar arası Faaliyetler
Müdürlüğü, KORUMA Programı, Saha Operasyonları Müdürlüğü.
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ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama:
 ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama (ICE), İç Güvenlik
Bakanlığının temel soruşturma birimidir ve federal hükümetin ikinci
büyük soruşturma dairesidir. ICE, ülkenin göçmenlik yasalarının sivil
uygulamasından sorumlu üç birimden biridir.
 ICE’nin birincil görevi, sınır kontrolü, gümrük, ticaret ve göçmenliği
düzenleyen federal yasaların cezai ve hukuki icrası yoluyla ulusal
güvenliği, kamu emniyetini ve milli sınırlarının bütünlüğünü
korumaktır.
 ICE, ABD Gümrük Servisi ile Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerinin
soruşturmacı ve dâhili uygulama elemanlarının birleşmesi yoluyla
2003 yılında oluşturulmuştur.
 ICE, bugün ABD’de ve 46 yabancı ülkede 400 ofiste 20.000’den
fazla çalışana sahiptir. ICE’nin yıllık bütçesi 5,7 milyar dolardan
fazladır ve bütçe esas olarak iki önemli faaliyet bileşenine ayrılmıştır;
İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ve Uygulama ve Uzaklaştırma
Faaliyetleri (ERO).
 ICE Uygulama ve Uzaklaştırma Faaliyetleri; ICE Uygulama ve
Uzaklaştırma Faaliyetleri (ERO); adil ve etkili bir şekilde ülkenin
göçmenlik yasalarını uygular.
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ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama:
 ERO, uzaklaştırılabilir yabancıların kimliğini belirler ve onları
yakalar; gerekli olduğunda bu kişileri gözaltına alır ve illegal
yabancıları ABD’den uzaklaştırır.
 Bu birim ulusal güvenlik için bir tehdit olan kaçaklar ve sınırı yeni
geçmiş olanlardan suçlu bulunmuşların yakalanmasına,
tutuklanmasına ve uzaklaştırılmasına öncelik verir. ERO, bireysel
sığınma taleplerine de bakmaktadır.
 ICE İç Güvenlik Soruşturmaları; İç Güvenlik Soruşturmaları birimi
(HSI), ICE misyonunun yerine getirilmesinde kritik bir rol oynar ve
ABD’nin içinde ve dışında malların ve insanların yasadışı
hareketlerinden kaynaklanan çok çeşitli dâhili ve uluslar arası
faaliyetin soruşturulmasından sorumludur.
 HSI, göçmenlik suçları, insan hakları ihlalleri ve insan kaçakçılığı,
uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve diğer türdeki
kaçakçılıklar, mali suçlar, siber suçlar ve diğer ihracat uygulama
konularını soruşturmaktadır. ICE özel ajanları, sabotajlara, saldırı ve
istismara açık kritik altyapı sektörlerinde koruma amaçlı araştırmalar
yürütürler
 ICE’nin ayrıca Liderlik Ofisleri ve Yönetim ve Yöneticilik
bölümleri bulunmaktadır.
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ABD Gizli Servisi:
 ABD Gizli Servisinin (United States Secret Service) görevi;
ekonominin bütünlüğünü korumak için ülkenin mali altyapısı ve
ödemeler sisteminin güvenliğini sağlamak; ayrıca devlet ve hükümet
başkanlarının ziyaretlerinde, belirlenmiş mahallerde ve özel ulusal
güvenlik etkinliklerinde ulusal liderleri korumaktır.
 ABD Gizli Servisi, Washington’da bulunan merkez büroları, ABD
genelinde ve yurt dışında 150’den fazla ofisi olan, federal bir kanun
uygulayıcı (kolluk) kuruluşudur. Gizli Servis, yaklaşık 3,200 özel
ajan, 1,300 üniformalı bölüm görevlisi ve 2,000’den fazla diğer
teknik, profesyonel ve idari destek personelini istihdam etmektedir.
ABD İç Güvenlik Bakanlığını kuran yasa, ABD Gizli Servisini Hazine
Bakanlığından, yeni bakanlığa devretmiştir.
 Araştırma Görevi: Birçok kişi Gizli Servisi başkanlık koruması ile
ilişkilendirirken, onun özgün görevi ABD parasına yönelik sahteciliği
araştırmaktır, Gizli Servis bugün hala bu görevi yürütmek üzere
görevlendirilmiştir. Gizli Servisin ana yetki alanını; Gizli Servis
tarafından himaye edilenlere karşı tehditler, ABD para birimine ve
Hükümetin diğer yükümlülüklerine yönelik sahteciliği içeren mali
suçlar; ABD’nin hazine çekleri, bonoları ve diğer menkul
kıymetlerinin sahteciliği veya hırsızlığı; kredi kartı sahteciliği;
telekomünikasyon dolandırıcılığı; bilgisayar sahteciliği; federal
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olarak sigorta edilmiş mali kurumları etkileyen tanımlanmış ve
belirlenmiş diğer suçları soruşturmak, oluşturmaktadır.

ABD Gizli Servisi:
 Koruma Görevi: Gizli Servis aşağıda sayılanları korumakla
görevlidir;
 * Başkan, başkan yardımcısı (veya başkanlığa vekâlet sırasına göre
diğer bireyler) başkan ve başkan yardımcısı seçilen ancak henüz
göreve başlamamış olanlar;
 * Yukarıda sayılanların yakın aileleri;
 * İkinci evlilikleri hariç olmak üzere; eski cumhurbaşkanları ve
onların eşleri hayatları boyunca;
 * 16 yaşına kadar eski başkanların çocukları;
 * Yabancı devletlerin veya hükümetlerin başkanları ve beraber
seyahat ettiklerinde onların eşleri, ABD’yi ziyaret eden diğer seçkin
yabancı ziyaretçiler ve yurtdışında özel görev icra eden ABD’nin
resmi temsilcileri;
 * Genel başkanlık seçiminde 120 süreyle başlıca başkan ve başkan
yardımcısı adayları ve onların eşleri;
 *Her bir başkanlık kararnamesiyle belirlenen diğer bireyler;
 * Özel ulusal güvenlik etkinlikleri gibi İç Güvenlik Bakanı tarafından
belirlenen zamanlarda, koruma hizmeti vermektedir.
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ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı:
 ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (United States Coast Guard), ABD
5 silahlı kuvvetlerinin 5 kolundan biridir ve İç Güvenlik Bakanlığının
tek askeri teşkilatıdır. Sahil Güvenlik en genel olarak, denizcilik
ekonomisini ve çevreyi korur, deniz sınırlarını korur ve tehlikede
olanları kurtarır.
 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Nisan 1967 tarihinde Hazine
Bakanlığından yeni kurulan Ulaştırma Bakanlığına bağlanmış; 1
Mart 2003 tarihinde de Ulaştırma Bakanlığından ayrılarak yeni
kurulan İç Güvenlik Bakanlığına transfer olmuştur.
 ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı araçları: Suda filikalar (cutters) ve
küçük botlar/tekneler kullanılırken; havada sabit ve döner kanatlı
(helikopterler) uçaklar kullanılır.
 ABD Sahil Güvenliği Başlıca Faaliyetleri (2008 yılı);
 Emniyet (Safety):
 * 24,000’den fazla arama ve kurtarma olayında görev alınmış ve
4,000’den fazla hayat kurtarılmıştır.
 * ABD bayraklı gemilerde 70,000’den fazla ticari amaçlı denetim
yapılmıştır.
 * ABD limanlarına giren yabancı gemilerde 12,000’den fazla
güvenlik ve çevreyle ilgili inceleme yapılmıştır.
 * 4700 civarında deniz kazası soruşturması yürütülmüştür.
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ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı:
 Güvenlik/Asayiş (Security):
 *Savunma, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarıyla olduğu kadar diğer
ortaklarla da birlikte çalışarak, transit bölge üzerinden ABD’ye doğru
gitmek üzere olan yaklaşık 185 ton kokaini uzaklaştırarak, geçmiş
yıllar rekorunu kırmıştır.
 *Yasadışı olarak ABD’ye girmeye çalışan yaklaşık 5,000 belgesiz
göçmeni menetmiştir.
 * Irak’ın deniz petrol altyapısını korumak; Irak deniz güçlerini
eğitmek ve Arap (Basra) Körfezinde Bileşmiş Milletlerin
yaptırımlarını uygulamak için 6 devriye botu ve 400 personel
konuşlandırıldı.
 Kamarotluk/Yönetim (Stewardship):
 *Deniz fenerleri ve şamandıralar gibi yaklaşık 42,000 yardımcı gemi
seferi elemanlarına (aids-to- navigation) hizmet verilmiş ve
10,000’den fazla ıslah/farklılık giderme (discrepancies)
gerçekleştirilmiştir.
 * Gürcistan Cumhuriyetine Güney Osetya Savaşından sonra ilk ABD
yardımı (30 tondan fazla tüketim ürünleri) teslim edilmiştir.
89

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı:
 Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, kısa adıyla FEMA’nın (Federal
Emergency Management Agency) görevi; vatandaşları ve ilk
müdahale ekiplerini; bir millet olarak birlikte çalışarak bütün
tehlikelere hazırlıklı olma, onlardan korunma, onlara karşılık verme,
tekrar toparlanma ve onları azaltma yeteneği inşa etmek, sürdürmek
ve ilerletmek için desteklemektir.
 1 Mart 2003 tarihinde FEMA, İç Güvenlik Bakanlığının bir parçası
haline gelmiştir. FEMA’ın 3,700’den fazla tam zamanlı çalışan
personeli mevcuttur. FEMA’nın yönetim merkezi Washington D.C’de
olup, ayrıca FEMA’ya bağlı ülke geneline yayılmış bölgesel ve alan
ofisleri ile Acil Operasyon Merkezi ve Milli Acil Durum Eğitim
Merkezi bulunmaktadır. FEMA’nın ayrıca afet sonrasında
görevlendirilmek üzere bekletilen yaklaşık 4,000 afet yardımcı
elemanı bulunmaktadır. FEMA sık sık ülkenin acil durum yönetim
merkezinin bir parçası olarak çalışan diğer kuruluşlarla işbirliği
halinde çalışır. Bu ortaklar, eyalet ve yerel acil durum yönetimi
ajansları, 27 federal ajans ve Amerikan Kızıl Haçı.
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Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı:
 2006 yılında kabul edilen Katrina Sonrası Acil Durum Yönetimi
Reform Yasası, 31 Mart 2007 tarihinden geçerli olmak üzere afete
hazırlığa ilişkin birçok yetkileri FEMA’ya vermiş ve FEMA’yı yeniden
adlandırmıştır (the Under Secretary for Federal Emergency
Management as the Administrator of FEMA).
 Böylece FEMA’nın yönetimi müsteşar yardımcılığından “Başkanlık”
(Administrator) seviyesine çıkarılmış, FEMA Başkanının statüsü de
Bakan Yardımcısı ile aynı düzeye yükseltmiştir.
 Ayrıca ABD Başkanı, doğal afetler, terör eylemleri diğer insan
kaynaklı afetlerin olması halinde FEMA Başkanını Kabine üyesi
sıfatıyla hizmet vermek üzere görevlendirebilecektir. Bu FEMA’ya
verilen önemin bir göstergesi olarak görülebilir.
 Yönetim Ofisi ve Ulusal Danışma Konseyi dışında FEMA’yı
oluşturan asıl öğeler aşağıya sıralanmıştır; Kurtarma; Müdahale;
Lojistik Yönetimi; Görev Destek Bürosu; Federal Sigorta ve Azaltma
Yönetimi (Federal Insurance and Mitigation Administration),
Korunma ve Milli Hazırlık (Hibe Programları Birimi, Ulusal Başkent
Bölgesi Koordinasyon Ofisi, Ulusal Devamlılık Programları Birimi,
Ulusal Hazırlık Birimi ve ABD Yangın İdaresi.
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İç Güvenlik Danışma Konseyi:
 Bakanlık bünyesinde kurulmuş en önemli danışma birimi “İç
Güvenlik Danışma Konseyi”dir (Homeland Security Advisory
Council). İç Güvenlik Danışma Konseyi, kısa adıyla HSAC; İç
Güvenlik Bakanına yurt güvenliğiyle ilgili konularda tavsiye ve
öneriler sunar.
 Başka bir ifadeyle İç Güvenlik Danışma Konseyi, Bakana ve üst
düzey liderliğe, ülke güvenliğiyle ilgili konularda, kurumsal olarak
bağımsız (organizationally independent), stratejik, tam zamanlı,
belirli ve uygulanabilir tavsiyelerde bulunur.
 Danışma Konseyi, eyalet ve yerel yönetimlerin ilk müdahale
toplulukların (first responder communities), özel sektör ve akademi
dünyasının önde gelenlerinden (liderlerinden) oluşur.
 Konseyde şu anda başkan ve başkan yardımcısı dâhil (27) üye
görev yapmaktadır. İç Güvenlik Danışma Konseyi Bakana, istenen
aralıklarla ülke güvenliğiyle ilgili konularda rapor sunmaktadır.
HSAC, raporunu Bakana verir.
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İç Güvenlik Bilim ve Teknoloji Danışma
Komitesi:
 Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan diğer bir danışma
birimi “İç Güvenlik Bilim ve Teknoloji Danışma
Komitesi”dir (Homeland Security Science and
Technology Advisory Committee) İç Güvenlik Bilim ve
Teknoloji Danışma Komitesi, kısaltılmış adıyla HSSTAC;
Bilim ve Teknoloji Müsteşarına (Under Secretary for
Science and Technology) bağımsız, bilimsel ve teknik
planlama kaynağı olarak danışma hizmeti verir.
HSSTAC, raporunu Bilim ve Teknoloji Müsteşarına
sunar.
 İç Güvenlik Bilim ve Teknoloji Danışma Komitesi
(HSSTAC), Bakanın arzusuna göre atanan ve hizmet
eden 20 üyeden oluşur.
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Ulusal Altyapı Danışma Konseyi:
 Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan diğer önemli bir
konsey “Ulusal Altyapı Danışma Konseyi”dir (National
Infrastructure Advisory Council) Ulusal Altyapı Danışma
Konseyi, kısa adıyla NIAC; Bakana ve Başkana, ülke
ekonomisinin kritik altyapısını (critical infrastructure)
oluşturan kamu ve özel kuruluşların bilgi sistemlerinin
(information systems) güvenliği üzerine tavsiyelerde
bulunur.
 Başka bir ifadeyle NIAC; İç Güvenlik Bakanı ve ABD
Başkanına kritik altyapı sektörlerinin ve onların bilgi
sistemlerinin güvenliği konusunda danışmanlık
yapmaktadır.
 Konsey, Başkan tarafından, özel sektör, akademi, eyalet
ve yerel yönetimleri temsilen atanan azami 30 üyeden
oluşmaktadır.
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Kritik Altyapı Ortaklığı Danışma Konseyi:
 Bakanlık bünyesinde yer alan bir diğer danışma birimi “Kritik Altyapı
Ortaklığı Danışma Konseyi”dir. (Critical Infrastructure Partnership
Advisory Council). Kısa adı CIPAC olan Kritik Altyapı Ortaklığı
Danışma Konseyi, özel sektör ve eyalet, yerel, bölgesel ve kabile
yönetimlerinin altyapı koruma faaliyetleri (infrastructure protection
activities) ile federal altyapı koruma programları (federal
infrastructure protection programs) arasında etkin bir koordinasyon
sağlamak amacıyla kurulmuştur.
 Kritik Altyapı Ortaklığı Danışma Konseyi; hükümet ile kritik
altyapı/temel kaynak (critical infrastructure/key resource) (CIKR)
sahibi ve işletmecileriyle bir ortaklığı temsil eder ve kritik altyapı
korumanın desteklenmesi ve koordine edilmesi faaliyetlerinin geniş
bir yelpazede yürütülebileceği bir forum sunmaktadır.
 Kritik Altyapı Ortaklığı Danışma Konseyi üyeleri, kritik altyapı/temel
kaynak (critical infrastructure/key resource) sahibi veya işletmecisi
kurumlardan ve onların belirlenmiş ticari ve eşdeğeri kuruluşlarından
(ki bu kuruluşlar Sektör Koordinasyon Komitelerinin mevcut üyeleri
olarak tanımlanmışlardır) oluşmaktadır.
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Acil Durum Hazırlık ve Engelli Bireyler
Kurumlararası Koordinasyon Konseyi:
 İç Güvenlik Bakanlığı içinde bir diğer danışma
konseyi de, “Acil Durum Hazırlık ve Engelli
Bireyler Kurumlararası Koordinasyon
Konseyi”dir (Interagency Coordinating
Preparedness and Individuals with Disabilities)
 Acil Durum Hazırlık ve Engelli Bireyler
Kurumlararası Koordinasyon Konseyi, afet
durumlarında engelli vatandaşlar için federal
hükümetin uygun emniyet ve güvenlik desteği
sağlaması için kurulmuştur.
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Yeni Amerikalılar Görev Gücü:
 İç Güvenlik Bakanlığı içerisinde değinilmesi gereken bir
başka danışma birimi adına “Yeni Amerikalılar Görev
Gücü” (Task Force on New Americans) denilen
yapılanmadır. Bu birim Haziran 2006 yılında Başkan
Bush tarafından kurulmuştur.
 Yeni Amerikalılar Görev Gücü, göçmenlerin İngilizce
öğrenmelerine, Amerikan sivil kültürünün ortak
çekirdeğini kucaklamalarına ve tamamıyla Amerikan
olmalarına yardım eden kurumlararası bir çabadır (interagency effort).
 Görev Gücünün üyelerini, 12 kabine üyesi bakanlığın
temsilcileri ile ilave olarak sekiz federal kurumun teknik
çalışma komitesi oluşturmaktadır.
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İç Güvenlik Bakanlığı Emek-Yönetim
Forumu:
 Bakanlığın danışma birimleri arasında en son olarak
değinilecek olan birim “İç Güvenlik Bakanlığı EmekYönetim Forumu” (DHS Labor-Management Forum) adlı
oluşumdur.
 İç Güvenlik Bakanlığı Emek-Yönetim Forumu 2010
yılında, emek-yönetim ilişkilerinde işbirliğini ve üretkenliği
desteklemek için kurulmuştur.
 Emek-Yönetim Forumu;
 *İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışma ilişkilerinin
mevcut durumunun temel bir değerlendirmesini yapmak;
 *Ulusal Konseyden (National Council) gelen araştırmalar
ve görevlendirmelere yanıt vermek;
 *Emek-yönetim komitelerine gözetimde bulunmak ve
 *Diğer girişimlere katılmak gibi görevler üstlenmiştir.
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