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Ülkemizin coğrafi konumu, komşularımızla yaşanan gelişmeler, ülkemizde yaşanan olaylara bağlı olarak terör örgütlerince; dikkat çekmek ve ülkemizdeki turizm faaliyetlerine balta vurmak amacıyla sorumluluk bölgemizde patlayıcı madde ve canlı bomba kullanmak suretiyle eylem yapabileceklerini değerlendirdiğimizden dolayı, Kale Bodrum Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’de görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine ve Swissotel Resort Bodrum Beach’te görevli diğer personele 08 Kasım 2016 tarihinde Swissotel’in Volo Salonunda; Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Özel Güvenlik Kısım Amirliğinde görevli rütbeli personel tarafından “Patlayıcı Madde-ler” konulu bir seminer verilmiştir.
Verilen bu seminere katılan tüm personelin, bu tür olaylara bakış açısı tamamen değişmiş, şirketim ve otel adına bir farkındalık ya-ratmıştır.
Bu seminerin verilmesinde bizden desteklerini esirgemeyen tüm jandarma personeline teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Ayhan CANSEL
Kale Bodrum Özel Güvenlik şirketi Yöneticisi



Yayın Kurulu olarak yeni bir sayıda sizlerle birlikte olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.

Büyük Taarruz, Türk tarihi kadar dünya tarihini de değiştiren bir savaş 
olmuştur. Türk milleti, haykıramadığı ve boğulduğu sessizliğini, 26 
Ağustos 1922 sabahı patlayan Türk toplarının sesleriyle bozuyordu. 
Bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın planlayıp idare ettiği Büyük Taarruz, 
beklemeyi bilen, zamanı seçmekte mahir olan ve aldatmayı en güzel 
şekilde uygulayan bir komutanın eseridir. Bu büyük zaferin 95’inci yıl 
dönümünü beraber coşkuyla kutladık. 

Bu sayının yayım dönemi içerisinde Cumhuriyetimizin 94’üncü yıl-
dönümünü de coşkuyla kutladık. Dünyanın gözünde Türkiye Cum-
huriyeti ile ismi özdeşleşen ve birlikte anılan ATATÜRK, milli ege-
menlik ilkesine dayalı yürüttüğü bağımsızlık savaşı ile tüm dünyaya 
örnek olmuştur. Prof.Dr. Mustafa YILMAZ’ın “Dünyanın Gözünde 
Atatürk” isimli makalesinde, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ulus devlet 
yapmak adına gerçekleştirdiği radikal devrimler ile dünyaya nasıl ör-
nek olduğunu anlattı. 

STAR Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı ÇELİK, Jandarma per-
soneli ile birlikte bir operasyona katıldı ve Jandarma personelinin ne 
kadar zor şartlarda kahramanca görev yaptığını yerinde gördü. Duy-
gularını da  “Yolunuz Açık Olsun” başlıklı yazısı ile bizimle paylaştı. 

Bu sayımızın mesleki bölümünde yayımladığımız, “Jandarma Genel 
Komutanlığında Yeni Personel Sistemi Oluşturulması”, “Kriptografi”, 
“Adli Botanik”, Objektifte Gizlenen Deliller” ve “Güvenlik ve Acil 
Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER)” isimli makaleleri ilgi 
ile okuyacağınızı düşünüyoruz.

ATATÜRK’ün 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’den başlattığı, Afyonka-
rahisar-Altınbaş ve Dumlupınar üçgeninde devam eden Büyük Taar-
ruz Harekatı, Başkomutan Meydan Muharebesi ile sona erer. Kurtu-
luş Savaşı’nda Türk’ün gücünü bir kez daha gösterdiğimiz bu bölge, 
Türkiye’nin 17’nci Milli Parkı olarak ilan edilmiştir. Biz de 137.000 
şehidimizin yattığı bu Milli Parkımızı sizler için bu sayımızda tanıtı-
yoruz.

Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da sizden gelen örnek olaylara 
ve şiirlere mümkün olduğunca yer verdik. 

Dergimizin 148’inci sayısını ilgi ile okuyacağınızı umuyor, gelecek sa-
yılar için her türlü öneri ve desteklerinizi bekliyoruz. 

Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve 
silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın ve milletimizin bölünmez 
bütünlüğü ile emniyet asayişi için canlarını feda eden tüm şehitlerimi-
zi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Yayın Kurulu

Değerli okurlarımız,
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Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral 
Arif ÇETİN görevini, Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğına atanan Orgeneral Yaşar GÜLER’den devraldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında 21 
Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen törenle Devir Tes-
lim Töreni’ne, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, İçiş-
leri Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY, İçişleri Bakanı 
Müsteşarı Muhterem İNCE, Emniyet Genel Müdü-
rü Vali Selami ALTINOK, Sahil Güvenlik Komutanı               
Tuğamiral Bülent OLCAY, Ankara garnizonunda bulu-
nan Jandarma generalleri ile Jandarma Genel Komutan-
lığı personeli katıldı.

Törende konuşan Orgeneral Yaşar GÜLER konuşma-
sında, Jandarma Genel Komutanlığının başarılı birlikle-
ri ile Türkiye Cumhuriyeti’ni yurtiçinde ve uluslararası 
arenada başarı ile temsil eden, birlik ve beraberliği ile 
dosta güven, düşmana korku veren bir güç haline gel-
diğini ifade ederek başarılı çalışmalarından dolayı tüm 
jandarma personeline teşekkür etti. 

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Arif 
ÇETİN yaptığı konuşmada; kendisine tevdi edilen bu 
onurlu görevde, en büyük takdirin güvenilmek, en bü-
yük başarının da bu güvene layık olmak düsturu ile ça-
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lışacağını belirterek, bu konuda büyük güvencesinin ve 
desteğinin ise Jandarma Genel Komutanlığının kahra-
man ve fedakar jandarma personeli olacağını ifade etti. 

Konuşmasında Orgeneral Yaşar GÜLER’e hitaben 
“Milletçe yaşadığımız çok sıkıntılı zamanları da içeren 
komutanlığınız süresince, engin bilgi ve tecrübeleriniz 
ile Jandarma Genel Komutanlığına güç verdiniz. Jan-
darma teşkilatının, yüce milletimiz nezdinde edindiği 
müstesna yeri muhafaza etmek ve daha ileriye götürmek 
için emsalsiz bir emek sarf ettiniz.” diyen Orgeneral Arif 
ÇETİN, Jandarma Genel Komutanlığı adına Orgeneral 
Yaşar GÜLER’e şükranlarını iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, törende yaptığı ko-
nuşmasında Jandarmanın, terör, asayiş ve uyuşturucu 
kaçakçılığı ile mücadele alanlarında yaptığı başarılı fa-
aliyetleri hakkında bilgi vererek “Jandarmamızın ka-
pasitesini arttırmaya yönelik yaptığımız her yatırımın, 

attığımız her adımın karşılığını kahramanlarımız kat kat 
geri vermektedir. Terörün tasfiyesinin son safhasında ol-
duğumuza inandığım bu dönemde, inşallah başarıları-
mız artarak devam edecektir.” dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, devlet görevlerinin 
bir bayrak yarışında, makamların ise gelip geçici oldu-
ğunu belirterek «Önemli olan makamlara iz bırakabil-
miş olmak, milletin emanetini hakkıyla taşıyabilmiş 
olmaktır. Arkamızdan ‹Allah razı olsun› dedirtebilmiş 
olmaktır.» ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde Orgeneral Yaşar 
GÜLER’e Jandarmaya hizmetlerinden dolayı teşekkür 
eden İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, başarılarına ve 
azmine bizzat tanıklık ettiğini belirtiği yeni Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’e ise görevinde 
başarılar diledi.



Jandarma Genel Komutanlığının değerli mensupları,

Jandarma Genel Komutanlığının emir ve komutasını 21 
Ağustos 2017 tarihinden itibaren devralmış bulunuyorum. 

Kurulduğu tarihten bugüne kadar, ülkenin bölünmez bü-
tünlüğü, emniyet ve asayişi için büyük bir özveri ile hizmet 
veren Jandarma Genel Komutanlığı görevini devralmanın 
büyük heyecanı ve onuru içerisinde bulunduğumu özellik-
le ifade etmek istiyorum.

Tarihi şan ve şerefle dolu olan Jandarma Genel Komutan-
lığı; üstün ve vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve 
gerçekçi eğitimi, uzmanlığını ve kahramanlığını kanıtla-
mış yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan toprakları 
üzerinde görev yaptığı her noktada, kanun ve nizamların 
öngördüğü biçimde Türkiye Cumhuriyetinin silahlı, bir 
güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Temel görevi, sorumluluk alanındaki emniyet ve asayişin 
temin edilmesi ve kamu düzeninin, huzur ve güvenin sağ-
lanması olan teşkilatımız, bugünden sonra da milletine, 
üstün vatan sevgisiyle, sadakat ve onurla hizmet etmeye 
devam edecektir. 

Bu onurlu görevi, siz kahraman ve fedakar arkadaşlarım-
la, birlik, beraberlik ruhu ve silah arkadaşlığı anlayışıyla, 
Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, kanun ve nizamlar 
çerçevesinde başarıyla yerine getireceğimize, teşkilatımızın 
ulaşmış olduğu başarı seviyesini ve hizmet kalitesini daha 
da ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır.

Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
tarafından “Bir Kanun Ordusu” sözü ile onurlandırılan 
Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu tarihten günümüze 
kadar milletimizin huzur ve güveni için etkin bir asayiş 
hizmeti sunmayı amaç edinmiş, bu amaç doğrultusunda 
bölücü terör başta olmak üzere tüm suç unsurlarıyla mü-
cadelede milletimizin gönlünde çok müstesna bir yer edin-
miştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ebedi Başkomutanımız 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak 
üzere, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile 
emniyet ve asayişi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi 
rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum.

Jandarma Teşkilatının bugünkü üstün seviyeye ulaşmasın-
da büyük emekleri, unutulmaz hizmet ve katkıları bulunan 
değerli komutanlarına ve onların fedakar çalışma arkadaş-
larına hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Komuta etmekten büyük onur ve gurur duyacağım, tarihi 
şan, şeref ve başarılarla dolu olan Jandarma Genel Komu-
tanlığının tüm personeli ile ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarılar diliyorum.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK

Emniyet Genel Müdürü Vali Selami ALTINOK

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent OLCAY
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Jandarma Genel Komutanı
Orgeneral Arif ÇETİN’in

Göreve Başlama Mesajı

Jandarma Genel Komutanı
Orgeneral Arif ÇETİN’e

Yapılan Ziyaretler
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Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Enstitüsü

Dünyanın gözünde Türkiye 
Cumhuriyeti ile ismi özdeşleşen ve 

birlikte anılan ATATÜRK, millî 
egemenlik ilkesine dayalı yürüttüğü 

bağımsızlık savaşı ile örnek olmuştur.

Yine ATATÜRK, devraldığı mirasın 
kötü olmasına karşın yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’ni bir ulus devlet 
yapmak ve yeniden millet ve devlet 

inşa etmek adına gerçekleştirdiği 
radikal devrimler ile dünyada örnek 
alınan bir model ortaya çıkartmıştır. 

Türk milletine kazandırılan 
özgüven ile onun “yeteneksizliğine 

inandırılarak sömürgeleştirme” 
sürecine dur denilmiştir.



Bilindiği gibi ATATÜRK ile ilgili birçok dilde 
yayın yapılmıştır. ATATÜRK önderliğinde 
verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve sonrasında 

kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye dışın-
da, özellikle de bağımsızlık savaşı veren ve batılı 
anlamda bir toplum oluşturma uğraşı içinde olan 
ulusların ilgisini hep çekmiştir ve çekmeye de devam 
etmektedir.

ATATÜRK ile ilgili makale ve kitaplar yanında an-
siklopedilerde bilgi bulmak ve onun asker ve devlet 
adamlığı üzerine doğu ve batı ülkelerinin kütüphane-
lerinde ve arşivlerinde malzeme bulmak mümkündür.

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu’da baş-
latılan Millî Mücadele bilindiği gibi 1919 yılında ya-
yımlanan Amasya Genelgesi ile iç ve dış kamuoyu-
na hareketin temel özelliklerini duyurmuştu. Daha 
sonra Erzurum ve Sivas Kongreleri ile hareketin 
esasları formüle edilmiş ve son Osmanlı Meclisi 
Mebusanı’nca onaylanarak “Misakımillî” adı ile Millî 
Mücadele’nin temelini oluşturmuştu.

Bu aşamada dünyada özellikle Birinci Dünya Savaşı 
sonrası statükoyu belirleyen ülkeler konumundaki 
İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından Anadolu’da baş-
latılan Millî Mücadele’nin nasıl algılandığı önemlidir.

Bu bağlamda, Anadolu’daki İtalyan irtibat subayı Al-
bay Vitelli’nin 1920 yılı Nisanında hükûmetine gön-
derdiği gizli bir raporda Anadolu’daki harekete ilişkin 
tespitleri şunlardır:

“Türkiye’de önem verilecek tek oluşum, Mustafa 
Kemal’in hareketidir; çünkü Anadolu’da yabancı ent-
rika ve etkisinden uzak olan bu hareket ulusça des-
teklenmektedir. Kemalistler, kendilerini Türk ulusal 
ülküsünü gerçekleştirmeye adamışlardır… Uyanan 
ulusal bilincin bozulabileceğini sanmak büyük yanıl-
gıdır. Hiç olmazsa Mustafa Kemal’le yarı yolda bu-
luşup görüşmek önerilir. Ona önem vermemek çok 
ciddi sonuçlara yol açabilir…” denilmekteydi.1

Benzeri bir biçimde başlangıçta Mustafa Kemal 
Paşa’nın önderliğindeki hareketin önemini ve gücünü 
kavrayamayan Fransa, 1920 yılı itibarıyla hareketi ve 
onun liderinin ciddiyetini anlayarak Mustafa Kemal 
Paşa’nın bir önder olarak yeteneklerine dikkat çe-
kiyor2 ve Mustafa Kemal Paşa’nın amacının yabancı 
egemenliğine karşı Müslümanları ayaklandırmak ol-
duğuna işaret ediyordu.3

Nitekim kısa bir süre sonra Fransa’nın Mustafa Ke-
mal Paşa’nın Misakımillî’yi gerçekleştirme konusun-
daki kararlılığını ve bağımsızlığın ne pahasına olur-
sa olsun elde edilmesi yolundaki çabaları gördüğünü 
anlıyoruz.4

İngiltere, müttefiki olan Fransa ve İtalya’nın Anado-
lu’daki hareket ile ilgili tanımlamalarından ve kendi 
bilgisi dışında Ankara ile temaslarından duydu-
ğu rahatsızlığı her alanda dile getiriyordu. Mustafa 
Kemal Paşa’ya karşı ortak hareket etmek konusunda 
özellikle Fransa’yı sık sık uyaran İngiliz basını, İs-
lam dünyası nezdinde Batı medeniyetinin birlikteli-
ğini göstermesinin önemine vurgu yaparak, birlikte 
hareket edilmediğinin, Avrupa’nın kendi içinde bir 
bütünlük oluşturmamasının doğulularca fark edilme-
sinin, İngiliz ve Fransız idaresi altında yaşayan Müs-
lüman halk nezdinde huzursuzluklar doğurabileceği 
konusunun altını çiziyordu.5

İngiltere’nin, Mustafa Kemal Paşa ve onun hareketi-
ni anlama konusunda geç kaldığı ve yanlış değer-
lendirdiği söylenebilir. Başlangıçta Mustafa Kemal 
Paşa’yı ittihatçılığın devamı ve “asi bir general” olarak 
tanımlayıp, Anadolu’daki hareketi maceracılık ola-
rak gören İngiltere, Mustafa Kemal Paşa’yı İrlandalı 
Ulusçuların, Alman Spartakistlerin, Rus Bolşeviklerin, 
Genç Türklerin, Gandi ve Tilak’ın varisi olarak gö-
rüyor, komplo ve ihtilal akımlarından çekiniyorlardı.6

Ama daha sonra bu belirsizlik ortadan kalkıyor ve İn-
giliz raporlarında Mustafa Kemal Paşa, “Yüce Türk” 
olarak anılıyor ve onunla temas kuranlar Mustafa 

1 Salahi Ramadan Sonyel; “Kurtuluş Savaşı Döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün Evrenselliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Üçüncü 
Uluslararası Atatürk Sempozyumu, 3-6 Ekim 1998, c.I, Ankara, 1998. s.37. Millî Mücadele Dönemi’nde Türk İtalyan İlişkileri için bk. 
Mevlüt ÇELEBİ; Türk İtalyan İlişkileri, Ankara, 1999. Ayrıca bk. Nuri KÖSTÜKLÜ; “Türk Arşiv Belgeleri Işığında Atatürk Dönemi Türk 
İtalyan İlişkilerine Dair Bazı Düşünceler”, Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, c.2. Ankara, 1999.

2 SONYEL; s.39. Yine bu konuda geniş bilgi için bk. Ünsal Yavuz; “Fransa Resmî Belgelerinde Mustafa Kemal ve Ulusal Bağımsızlık Savaşı 
(1919-1922)”, XI. Türk Tarih Kongresi, c.VI, 5-9 Eylül 1990.

3 SONYEL; s.35. Bu bağlamda, yani Anadolu’daki hareketin diğer Müslüman uluslar nezdinde yaptığı etki için bk. Bige Yavuz; Kurtuluş Savaşı 
Dönemi’nde Türk-Fransa İlişkileri, 1919-1922, Ankara, 1999.

4 Chantal Lemercier Quelqvejay; “Atatürk Dönemi Türk-Fransa Münasebetleri, 1921-1938”, Atatürk Araştırma Merkezi Üçüncü Uluslararası 
Atatürk Sempozyumu, c.II. s.93.

5 Times; 07 Ocak 1922, s.11.
6 SONYEL; a.g.e., s.40.

Ekim 2017 • Sayı: 148 7



Kemal Paşa’nın çarpıcı kişili-
ğinin altında kalırlar denile-
rek, Mustafa Kemal Paşa’yı 
Türklerin uluslararası alan-
larda yeri olması gerektiğine 
dair kesin ve pratik görüşleri 
olan, oldukça güçlü karaktere 
sahip bir kişilik olarak veri-
yorlardı. Yine raporda, Mus-
tafa Kemal Paşa kişisel say-
gınlık ve yükseliş aramıyor; 
ciddi bir güven duygusuna 
sahip, dolayısıyla tüm öteki 
ülkelerin çıkarlarına, onunla 
kendi ülkesinin çıkarlarına 
öncelik tanır deniliyordu. Bu 
tür tanımların örnekleri ço-
ğaltılabilir. Mustafa Kemal 
Paşa’nın bir Türk Lenin’i 
olduğu ve Lenin’den daha 
çok pratik yeteneğe sahip, imparatorluk yerine millî 
bir devlet kurmayı hedeflediği ve çok zeki olduğu, 
yiğit, iyi bir asker ve lider, yetenekli bir devlet adamı 
olduğu şeklinde değerlendirmelere doğru giden bir 
algılama vardı.7

Şüphesiz bu tür değerlendirmeler, Mustafa Kemal 
Paşa önderliğindeki hareketi anlamaya ve onun lide-
rinin özeliklerini kavramaya başlayış yanında, onun ve 
hareketinin diğer mazlum uluslar; özellikle de Müs-
lüman uluslar için örnek bir lider olmasının doğuraca-
ğı tehlikenin altı çiziliyordu.

Bu önemli bir saptama idi. Çünkü Mustafa Kemal 
Paşa liderliğinde emperyalizme karşı verilen Millî 
Mücadele ile batıya ve onun güçlerine karşı konula-
maz diyenlerin politikaları iflas ediyor ve iktidarlarını 
kaybediyorlardı. Diğer yandan, kazanılan bu zaferin 
yankıları Türkiye’nin sınırlarını aşıyor ve dünyanın 
her yanında aynı mücadeleyi verecek olanlara örnek 
teşkil ediyordu. Bu zaten İslam’ın Hristiyanlığa, doğu-
nun batıya, Asya’nın Avrupa’ya ve ulusçu Türkiye’nin 
emperyalist Britanya’ya karşı zaferi olarak algılanı-
yordu. Bu bir bağımsızlık savaşı idi ve her ne pahasına 
olursa olsun bağımsızlık esas ülkü idi.8

ABD Anadolu’daki harekete diğer batılı ülkeler-
den farklı bir yaklaşım sergilemiştir. Şüphesiz bu, 
ABD’nin Birinci Dünya Savaşı sonrası yürüttüğü 
izolasyon politikasının bir yansımasıdır. Ama 1921 
yılına gelindiğinde “Türkiye’nin siyasal ve ekonomik 

bağımsızlığının tanınması 
ve kapitülasyonların da kal-
dırılması şartı ile” ilişkilerin 
yeniden kurulması yönünde-
ki teklifi resmî olarak karşı-
lık bulmasa da ABD Millî 
Mücadele’nin önder kadro-
su ile temaslar kurmuştur. 
Nitekim ABD Dışişleri Ba-
kanlığı yetkililerinden Dui-
les, Anadolu’daki hareketi ve 
onun liderini “Amerika’nın 
desteğine layık ulusal, halis 
diriliş” olarak nitelemiştir. 
Benzeri görüş ABD siyasi 
çevrelerinde egemen olmuş-
tu. ABD İtilaf Devletleri’ni, 
özelikle İngiltere’nin Anado-
lu’daki harekâta ilişkin po-
litikalarını onaylamamıştır.9

ABD’nin Millî Mücadele döneminde Anadolu’ya 
ilişkin tavrında, uzun vadeli ekonomik çıkarlarını 
gözeten ve geri kalmış ülkeleri olabildiğince barışçı 
yollarla kendisine bağımlı ekonomik birimler hâline 
getiren “Açık Kapı” politikasını uyguladığını görüyo-
ruz. Şüphesiz burada diğer batılı ülkeler de görme-
ye alışık olduğumuz Türkiye’de çıkarlarının tehlikeye 
düşmesi, Türkiye ve Türkler ile ilgili değerlendirme-
lerinin temel taşı konumundadır. Bu tespiti doğrula-
yan ise İtilaf Devletleri’nin hiçbirinin başından sonu-
na kadar Mustafa Kemal Paşa’nın hareketini destek-
lemedikleri olayların gelişimi ve çıkar ilişkisine göre 
İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD’nin politikalarında 
değişimin yaşanmasıdır.

Şüphesiz bunu çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, 
çok yönlü bir dış politika ile farklı devletlerin kamu-
oylarını ve sömürgelerini etkileyebilmiştir.10

Diğer farklı bir tavır Almanya’dan gelmiştir. Alman-
ya, 12 Şubat 1921 tarihli “Ham Burger Nachrichten” 
de yer alan haberde; “Millî duygular ile donatılmış 
bir halkın vereceği savaş karşısında her ordu çaresiz 
kalır.” diyerek, Mustafa Kemal Paşa’nın hareketini 
desteklemiş ve Türklerin kesinlikle başarı sağlayaca-
ğını not etmiştir.11

Aynı türden haberlere 03 Mayıs 1921 tarihli, “Kölnisc-
he Wolkszeitung”ta rastlamak mümkündür. Mustafa 
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Kemal Paşa’nın ne denli yetenekli bir asker oldu-
ğunu cephelerde, özelikle de Çanakkale Cephesi’nde 
gösterdiğini ve “Mustafa Kemal Paşa’nın aniden bir 
meteor gibi gökten düşen tanınmamış bir kişi” olma-
dığını duyuruyordu.12

Yine Mütareke sonrası yaşanan olumsuzluklara ve 
ülkenin İtilaf Devletleri tarafından paylaşılması ile 
ilgili olarak, “Münchener Neuste Nachrichten”, 
“Büyük güçlükler altında insanüstü başarılar elde 
eden, halkına kendisine ve geleceğine inanmayı 
tekrar öğreten, Türk halkına en zor anında Tanrı 
tarafından gönderilen bu insanın adı Mustafa Ke-
mal Paşa’dır.” denilerek aynı türden olumlu vurgular 
yineleniyordu.13

Alman basınının genelde, kendileri açısından Birin-
ci Dünya Savaşı’na son veren Versay Antlaşması’nın 
ağır şartlar içeren hükümlerinin benzeri bir antlaş-
ma olarak gördükleri Sevr Anlaşması’nın, Mustafa 
Kemal Paşa önderliğinde verilen Millî Mücadele 
ile değiştirilmesinden dolayı memnuniyetlerini her 
fırsatta yansıttıkları görülmektedir.14

Batı dışı toplumlarda, Mustafa Kemal Paşa ve onun 
mücadelesi ise çok farklı yaklaşım ve çağrıştırmaları 
beraberinde getirmiştir.

Hintli Müslümanların gözünde 1920’li yıllarda 
Mustafa Kemal Paşa, batıya karşı savaşan bir kahra-
man olarak görülmüştür. Bu durum o dönemde yazı-
lan şiirlere yansımıştır.15

Mustafa Kemal Paşa’nın millî egemenlik ilkesine 
bağlı millî bir devlet kurmak için Birinci Dünya 
Savaşı’nın galip ülkelerine karşı yürüttüğü bağım-
sızlık savaşı ve kazandığı zafer şüphesiz batılı büyük 
güçlerin sömürgelerindeki prestijlerini sarsmıştır. 

Bundan başka ulusal kurtuluş hareketleri için doğulu 
ve Müslüman bir ülkenin ve onun liderlerinin bu baş-
kaldırısı ve zaferi örnek alınmıştır denilebilir.16

Batı dünyasının ATATÜRK’ün Türkiyesi’nde yaşa-
nan değişimden etkilendikleri alanlardan biri de 
Türk kadınının elde ettiği haklar ve Türk kadı-
nın toplumsal hayatta edindiği yeni konumudur. Bu 
bağlamda 22 Nisan 1935 tarihinde İstanbul Beledi-
yesinde toplanan seçme, seçilme ve eşit vatandaşlık 
için Uluslararası Kadınlar Birliğinin Kongresi’nde ko-
nuşan Naney Witchen Astor (Viscountess Astor); 
“Bundan 15 yıl önce tamamıyla köle konumunda 
olan Türk kadınlarının içinden çıkan milletvekillerini 
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7 Artık Mustafa Kemal Paşa’nın hareketinin bir bağımsızlık hareketi ve Misakımillî’yi gerçekleştirmenin hedef olduğu vurgulanıyordu, 
bk.SONYEL; s.41-49.

8 Anadolu’daki zaferin Araplar, Hindistan, Afganistan, Hırvatlar ve Bulgarlar arasında yarattığı sevinç için bk.SONYEL; s. 45-48.
9 ARMAOĞLU, Fahir; “Atatürk ve Amerika Birleşik Devletleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu, s.73-

74.
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11 ÜLGER, S.Eriş; Alman Basınında Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, 1910-1944, s.123-124, Ankara, 1995.
12 ÜLGER; a.g.e., s.127-128.
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14 ÜLGER; a.g.e., s.181, Özellikle Türkiye’nin Sevr’den Lozan’a atmış olduğu dev adım olarak nitelenen Kurtuluş Mücadelesi ve Türkiye’nin 

eriştiği sonuç Almanlarda hayranlık uyandırıyordu bk. a.g.e.; s. 186.
15 QUREŞHİ, M.Naem; “Images of Atatürk and Turkey in Urdu Literaure” Atatürk Araştırma Merkezi Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempo-

zyumu, s. 264-65.
16 TÜRKMEN, Zekeriya; “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Kafkasya, Türkistan ve Güneydoğu Asya’daki Ulusların Bağımsızlık Mücadelesine 

Yansıması ve Günümüzdeki Etkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi 4. Uluslararası Kongresi, s. 308.
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burada görmekten gurur duyuyorum.” diyerek Türk 
kadınının batılı hemcinslerinden ileri bir konumda 
olduğunu söylemiştir.17

Türkiye’de yaşanan bu her alanda değişim projesi-
nin diğer doğulu uluslara örnek olabileceğine işaret 
edilmekle birlikte, Arapça konuşan ülkelerde bu de-
ğişimin gerçekleşmesinin imkânsızlığının da altı çizil-
miştir.18

Türk inkılabının sıkça karşılaştırıldığı Rus inkılabına 
nazaran daha kısa süreçte yapıldığı ve Türk inkılabının 
Türk toplumunda yer bulduğunun altı çiziliyordu.19

Sonuçta diğer devrimler ile kıyaslandığında Türk dev-
rimi ve onun liderine özel bir önem atfedilmiştir. 
Türkiye doğu batı sentezi olarak görülmüştür.

Yeni Türkiye’nin yürüttüğü dış politikanın yansıma-
ları ile ilgili olarak İngiltere’nin değerlendirmeleri 
ilginçtir. Türkiye ile sorunlarını halleden İngiltere; 
1930’lu yıllardan itibaren Türkiye’nin o günlerde dış 
politikasını, eski dostlarına kıyasla eski düşmanları-
nın dış politikasına yakın buluyor ve Türkiye’yi anti 
revizyonist, Milletler Cemiyeti yanlısı, milletlerin mu-
halif kamplara ve bloklara bölünmesinden rahat-
sız, uluslararası iş birliğini savunan ve çatışma ve 
sürtüşmelerin azaltılmasını isteyen bir ülke olarak 
tanımlıyordu.20

İnsanlığa katkı ve barışın korunması yolunda bütün 
Avrupa’nın yeni bir savaş hazırlığı içinde bulunduğu 
bir dönemde, Türkiye’nin barışın korunmasını sözle 
değil eylemleriyle kanıtlayan bir ülke olarak örnek 
verildiğini görüyoruz.

Nitekim İngiliz basını, Türkiye’nin Lozan’da halle-
demediği konuları Avrupalı devletlerle görüşmeler 
yolu ile halletmesinin, onun Avrupa’da ve dünyada 
prestijini artırdığını söylüyor ve örnek olarak, Boğaz-
lar ile ilgili statükonun değiştirilmesi ve yine görüş-
meler yoluyla halledilen Hatay sorunu veriliyordu.

Bu tavır şüphesiz Türkiye’yi Avrupa’nın en barışçı ül-
kesi olarak tanımlamaya götürüyordu.21 Türkiye, böl-
gesinde barışı sağlama yönünde kurduğu ittifaklarla 
(Balkan Paktı ve Sadabat Paktı vb.) Asya ile Avrupa 
arasında bir köprü olmaktan öte, gerçek barışın temin 
edilmesine katkı yapan önemli bir ülke konumun-
dadır deniliyordu. Böylece Türkiye, Orta Doğu’da, 
Asya’nın batısında ve Balkan Yarımadası’nda güven-
liğin ve barışın sürekliliğinin temel taşı olan bir ülke 
olarak anılıyordu.22 Şüphesiz bütün bu tarz yorumlar 
ATATÜRK’ün yürüttüğü akılcı, kararlı ve barışçı dış 
politikanın bir sonucuydu.

Dünyanın gözünde ATATÜRK’ün ifadesi olan 
onun fikir ve düşüncelerinin kendi kamuoylarına 
yansımasında bir kanal olan kitaplardan örnekler ve-
rerek konuyu açıklamaya devam edelim.

Ünlü devlet adamı ve yazar, Edouard Herriot ATA-
TÜRK ile ilgili olarak “Orient” adlı eserinde; 
“ATATÜRK’e yaklaşmış ve görüşmüş olanlar onun 
bakışının gücünü, söylediklerinin doğruluğunu, ki-
şiliğinden doğan enerjiyi, bilgisinin zenginliğini ve 
evrende çok az örneği olan bir şahsiyetle karşı kar-
şıya olduğunu hemen anlar.” diyerek ATATÜRK’ün 
bir barış mimarı olduğu, yüzyılımızın en büyük dev-
let adamı olduğu, “hasta adam” yerine genç dinamik 
Türkiye Cumhuriyeti’ni savunduğunu yazmıştır.23

Fransız kamuoyuna, Türkiye’de 1922-1928 arasın-
da yaşananları Türkiye’de bulunduğu süre içerisin-
de gözlemlerine dayanarak görevli olduğu gazetesi-
ne (Temps) aktaran Fransız Yazar Paul Gentizon, 
“Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu” adlı kitabında  
Türkiye’de yaşanan değişimin dünyada benzerinin 
olmadığını ve Müslüman Türk halkının  Avrupa uy-
garlığı ile kaynaştığını ifade etmektedir. Öte yandan 
yazar bu değişim projesinin İran, Afganistan, Mısır 
ve diğer doğulular için model olabileceğine işaret et-
miştir.24
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19 Daily Herald; s. 8, 05 Mayıs 1936.
20 YILMAZ, Mustafa; İngiliz Basını ve Atatürk’ün Türkiyesi, s.110-174, Ankara, 2002.
21 WİLLİAMS, Kenneth; “The Emergence of Turkey”, Fortnightly Review, c.191, s.328-329, Mart 1937.
22 Spectator; 3-1003, 03 Haziran 1938, Times; s.13, 09 Ağustos 1938.
23 KAŞGARLI, Mehlika Aktok; “Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Fransız İlişkileri ve Mustafa Kemal Atatürk’ü en iyi Anlayan ve Tanıyan Fransız 

Devlet Adamı Edouard Herriot”, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, s.192-193.
24 GENTİJON, Paul; Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, s.9-10, Ankara, 1983.
25 A.g.e.; s.182.
26 A.g.e.; s.185-186.
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Bir diğer önemli eser J.A. Toynbee ve Kirkwood’un 
“Turkey” adlı kitaplarında yazarlar Ankara’daki yeni 
Türk hareketini özelikle 1920’den 1923’e kadar batı 
medeniyetine Fransız Devrimi’nin gözü ile bakan bir 
oluşum olarak görüyorlardı.25

Count Leon Ostrorog ise “The Angora Reform” 
adlı eserinde, İslam âleminde şimdiye değin asla 
gerçekleşmeyen bir devrimi yeni Türkiye’nin lideri-
nin gerçekleştirdiğine inandığını yazıyordu. Ostrorog, 
Türkiye’de İslam’a ilişkin neyin korunduğu şeklindeki 
bir soruyu ise yeni bir anlayış veya daha doğrusu, 
doğu için yeni bir inanış, anlayış diye cevap veriyor-
du. Yazara göre Türk reformcuları gerçekte kanun-
ları ve yargıyı laikleştirmek istiyorlardı ve bu durum 
Türkiye’de İslam’ı muhtemelen İngiltere ve Fransa’da 
hukukun ve yargının laikleşmesinin Hristiyanlığı yok 
etmesinden daha fazla yok etmeyecekti ve kökünden 
söküp atmayacaktı.26

Türkiye’de bulunmuş ve ATATÜRK’le görüşmüş olan 
Grace Ellison ise “Turkey-To-Day” adlı kitabında, 
Türkiye’nin yaratıcısı olan Mustafa Kemal Paşa’ya re-
ferans vermeden, onu anmadan Türkiye ile ilgili tek 
satır yazılamayacağına işaret ettikten sonra, Mustafa 
Kemal Paşa’yı “büyük bir yaratıcı ve usta bir düşünür” 
olarak tanımlıyordu.27

ATATÜRK’ün sağlığında yazılan bu kitaplar ve di-
ğerlerinde ortak tavır Mustafa Kemal Paşa’nın tartı-
şılmaz liderliği ve halk nazarında sarsılmaz yeri idi. 
Yani halkına mal olmuş ve onların gözünde ülkenin 
kurtarıcısı büyük asker ve devlet adamıdır.

Doğulu yazar N.Akmal Ayyubi’nin “Çağdaş düşün-
cenin ışığında ATATÜRK” adlı (ayrı basım, İstan-
bul, 1983) eserinde; “Avrupa’nın ‘hasta adamı’nın 
geçirdiği ameliyat modern dönem tarihinin en önemli 
ameliyatlarından biridir. Bu ameliyat hastayı mezara 
götürmekten kurtarmış, toplumsal düzenin her ala-
nını sarıcı değişiklikler biçiminde ortaya çıkan sağlık 
verici perhizler ile güven yaratmış ve Mustafa Ke-
mal ATATÜRK’ün becerikli kılavuzluğuyla, Osman-
lı İmparatorluğu’nun külleri arasından Türk ulusu 
yeniden doğmuştur.” diyerek giriş yaptığı makalesin-
de, ATATÜRK’ü Asya açısından dinamik bir kişi-
lik olarak tanımlayarak, ATATÜRK’ün milliyetçilik, 
halkçılık ve laiklik ilkeleri ile doğuda reformizmin, 
modernizmin ve laikliğin tartışılmaz önderi oldu-
ğunu ve ATATÜRK önderliğinde Türkiye’deki ba-

Ekim 2017 • Sayı: 148



şarıların Asyalılar için ulusal ilerleme ve özgürlüğün 
simgesi olduğunu vurgulamıştır.28

Ayyubi Türkiye ve ATATÜRK dönemine ilişkin ya-
zılarında, ATATÜRK’ün Asya Kıtası’nda batı uygar-
lığının başlıca temsilcilerinden birisi olduğuna işaret 
ederek; “Eşine az rastlanan bir gerçekçiliği dinamik 
bir kişilikle birleştirerek, Mustafa Kemal Hint alt 
kıtasındaki aydınların da hayal gücünü kuvvetlen-
dirmiştir.” diyordu. ATATÜRK’ün Hintli aydınları 
dolaylı veya dolaysız olarak etkilediğini ve özelikle 
kurduğu modern, Laik Cumhuriyet’in bunda etkili 
olduğunu vurgulamaktadır.29

Ayyubi, şüphesiz ATATÜRK’ün eğitimde, dilde 
ve diğer alanlarda gerçekleştirdiği devrimlerin ör-
nek alındığını belirterek özellikle doğulular için en 
önemli olanının kendi ulusal bağımsızlıkları için 
ATATÜRK’ü ve onun kişiliğini örnek almalarıdır 
diyordu. ATATÜRK’ün Hintli aydınlardan Pandit 
Zawaharlal Nehru, Mevlana Abdul Kalam Azat ve 
benzerleri üzerinde etkisi dışında, Mustafa Kemal 
Paşa adının, bir özgürlük savaşçısı, büyük bir ce-

saret ve derin bir görüş sahibi bir insan olarak 
Hindistan’da her evde tanınan bir şahsiyet olduğu be-
lirtiliyordu.30

Ayyubi, Modern çağda İslam ülkelerinde, kişiliğinin 
ve başarılarının gücüyle halklarının hayal güçlerini 
böylesine ardı sıra sürükleyen, bu kadar yaygın saygı 
ve hayranlık duyguları uyandıran, ATATÜRK’ten baş-
ka bir politik önder bulunamaz diyordu. Yazar son 
olarak; “Mustafa Kemal ATATÜRK’ün esin verici 
kılavuzluğunda, Asya ülkelerinin de giderek kendi-
lerini modern ve demokratik ilkelere adayabilecekle-
rini, laik devletler olabileceklerini, hızlı bir ekonomik 
gelişme sürecine güçlü bir biçimde gidebileceklerini, 
bütün yurttaşlarına eğitim fırsatı sağlayıp, kadınla-
ra eşit haklar verebileceklerini, kendi kimliklerini ve 
kültürlerini yok etmeksizin, batı uygarlığının ortaya 
koyduğu sorunları çözebileceklerini ve gelişmekte 
olan tüm ülkelerin böylece teknoloji ve kültürün sü-
rekli ilerlediği bir altyapıyı gerçekleştirebileceklerini 
beklemek hiç de yanlış olmayacaktır diyordu.31

Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti ile ismi özdeşleşen 
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ve birlikte anılan ATATÜRK, millî egemenlik il-
kesine dayalı yürüttüğü bağımsızlık savaşı ile örnek 
olmuştur.

Yine ATATÜRK devraldığı mirasın kötü olmasına 
karşın yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ulus devlet 
yapmak ve yeniden millet ve devlet inşa etmek adına 
gerçekleştirdiği radikal devrimler ile dünyada örnek 
alınan bir model ortaya çıkartmıştır. Türk milletine 
kazandırılan özgüven ile onun “yeteneksizliğine inan-
dırılarak sömürgeleştirme” sürecine dur denilmiştir.32

Mazlum milletlerin geleceğine inanç ve güven duy-
masında doğulu ulusların ona şüphesiz ilgisi bü-
yüktür. Asya’nın Avrupa’ya karşı kazandığı zaferin 
komutanı olarak üçüncü dünya ülkelerinin bağım-
sızlık hareketlerine örnek teşkil etmiştir. Özellikle 
Hindistan’da bunun etkili olduğunu biliyorum diyen 
Feroz Ahmad; “Hindistan’da, Arap dünyasında bir-
çok çocuğa Mustafa Kemal adı verildi.” diyerek İkin-
ci Dünya Savaşı sonrası kazanılan bağımsızlıklarda 
hep Türkiye’nin model alındığını söylüyordu.33

Diğer yandan ATATÜRK çağdaşı olan diğer lider-
lerle karşılaştırılmış ve o dönemin en büyüğü olarak 
görülmüştür. ATATÜRK’ü döneminin diğer liderle-
rinden daha yapıcı ve yaratıcı bulmuşlardır. Asker-
likteki başarısı, ülkesini yabancı işgalden kurtarması, 
yorulmak bilmeden başarı ile değişimi uygulaması ve 
diplomasi de Türkiye’yi Avrupa’daki saygın bir ülke 
konumuna getirmesi sayılmıştır.
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Cumhuriyet, s.45-51, İstanbul, 2000. Atatürk’ün millî egemenlik, 
bağımsızlık, modern bir toplum yaratma konularında örnek alınışı 
ile ilgili geniş bilgi için farklı ülkelerden düşünürlerin görüşlerine 
Ozankaya’nın eserinde bakılabilir, s.68 vd. Bu konuda Hintli 
önderleri Atatürk ve onun Türkiyesi’nin Hindistan’daki yansımaları 
için bk. KOLOĞLU; s.82 vd.
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Yolunuz Açık Olsun
Nazlı ÇELİK

STAR Haber Genel Yayın Yönetmeni

Nazlı ÇELİK, Nisan 
2017’de Kato-İncebel 

dağlarında Şehit 
Jandarma Binbaşı 

Ahmet KARAMAN 
adlı operasyonda 

Jandarma birlikleriyle 
birlikte.
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Ne çok anı biriktirdim meslek hayatımda, size 
dair. Şırnak’ta okula giden çocukları sırtında 
taşıyan uzman çavuş, Van’da karın kapattığı 

köyde bir hastayı sırtlayıp ambulansa götüren astsubay 
başçavuş…

Bir de 301 canın gittiği SOMA var tabi.

Maden ocağının ağzında ekipler yoğun gaz sızıntısına 
rağmen enkaza ulaşmaya çalışırken, eşinden bir umut 
haber bekleyen kadının elinden tutup teskin eden as-
ker nasıl unutulur?

Bu nedenle görev deyip geçmek haksızlık olur siz jan-
darmaların fedakârlıklarına. Yeri gelir kardeş, yeri gelir 
baba, dost, can yoldaşı olduğunuza yakından tanığım.

Hatta kalkan…

Hendek operasyonlarında gördüklerim de hafızama 
mıh gibi kazılı. Neden mi? Belki cümlelere dökerken 
kolay gelir insanlara ama, insanların ancak filmlerde 
gördüğü kahramanlığa, gözü karalığa ben oralarda 
bizzat şahit oldum. “Bir canım var o da feda olsun” 
dercesine ölümün üstüne bu kadar korkusuzca yürü-
yen onlarca insanı bir arada oralarda gördüm.

Diyarbakır’da Sur’da…

Mardin’de Nusaybin, Derik ve Dargeçit’te…
Şırnak’ta Cizre’de ve Silopi’de…
Hakkari’de Yüksekova’da…
Beybuta Tepesi’nde…
İkiyaka Dağları’nda…
Şanslıyım ki, yürekleri vatan aşkı, vazife bilinci ve üs-
tün cesaretle dolu olan kahraman askerlerin bazılarını 
tanıma fırsatı buldum.
Kimiyle GATA’ya yaptığım ziyarette tanıştım, kimiy-
le de Dağlıca’da Silopi’de, Uludere’de yollarımız ke-
sişti. Onlardan biri de Şehit jandarma Yarbay Songül 
Yakut’tu.
Şırnak Kato Dağı’nın zirvesinde tanıştım onunla.
Karakteri, güzelliği bir yana kocaman yüreğiyle içime 
işleyen Şehit Yarbay Songül Yakut. Türkiye’nin ilk ka-
dın Jandarma Komutanı O.
Askeri geçmişini herkes biliyor. Ben annesinin birici-
ği, ablalarının canı sivil Songül Yakut’tan bahsedece-
ğim size.
Malatya’da 1976 yılında doğdu Songül Yakut. Beş 
kardeşin en küçüğü. Annesinin Suna’sıydı. 8 yaşında 



Ekim 2017 • Sayı: 14816

küçücük bir çocukken babasını kaybetti. Suna’sına 
hem annelik hem de babalık yaptı. Kızının asker ol-
masın hiç istemedi anacığı.

Ama O dinlemedi.

Girdi orduya.

O gözü pek asker, günde en az 5 kez konuşacak kadar 
annesine düşkündü. Ama bu görüşmelerde “Üzülme-
sin” diye yaşadığı sıkıntıları da hiç anlatmazdı anacı-
ğına.

Öyle ya askerdi, her zorluğu göğüslemesini bilirdi. 
Hayatının en zor dönemi de böyle geçti.

Vatan sevdasından,  aile kurmaya bile fırsat bulama-
yan bu cesur yürek, Kato Dağı’nda çıktı karşıma. He-
likopterde, tümende bana iki gün boyuncu eşlik etti. 
Tanımaktan büyük gurur duyduğum o cesur kadının 
acı haberi geldi bir hafta sonra.

Daha dün gibiydi, annesine köyde ev yaptırdığını 
şimdi de çim biçme makinası baktığını anlattığı anlar. 
Aylar sonra bir bayram sabahında, yaptırdığı o evde 
ziyaret ettim Songül Yarbay’ın anacağını. Böyle kah-
raman bir kadını büyüten yetiştiren anneyi tanımak, 
elini öpmek teşekkür etmek istedim. Kalbimin en de-
rininde biliyorum ki bu değerli kurumlar içinde nice 
Songül’ler Mehmet’ler yetişiyor.

İçinde vatan aşkı, görev bilinci 
olan, bu uğurda hiçbir engel 
tanımayan iyi kalpli güzel 

insanlar…
Türk ordusunun gözbebeği 

jandarmalar.
Hakkınız ödenmez.



Ekim 2017 • Sayı: 148 17

Ben de Songül Yarbay’ın nezdinde sizlere, tüm asker-
lerimizi, şehadete eren kahramanlarımızı da anlatma-
ya çalıştım aslında.

Vatan için bu toprağa düşen şehitlerimizin soğuk bir 
rakamı telaffuzdan, daha fazlasını hak ettiklerini vur-
gulamak istedim.

Sizlerin ardınızda gözü yaşlı acılı aileler bıraktığınızda 
değil, hakkıyla görevinizi yaptığınızda da birer kahra-
man olduğunuz bilinsin istedim.

İçinde vatan aşkı, görev bilinci olan, bu uğurda hiçbir 
engel tanımayan iyi kalpli güzel insanlar…

Türk ordusunun gözbebeği jandarmalar.

Hakkınız ödenmez.

Ne büyük fedakârlıklarla ve ne denli cefa çekerek gö-
revlerinizi ifa ettiğinizi pek az insan bilir. Anlar. Bunu 
en çok sayılı saatler de olsa zor şartlarda yaptıklarınıza 

şahit olan, aynı kaptan yemek yiyip su içen biri olarak 
ben gördüm. Ve elimden geldiğince de anlatmaya ça-
lışıyorum.

Allah nasip ettiği kadar da yine zorlu koşullarda ya-
şadığınız görev yerlerinizde bulunmaya, bizim can 
güvenliğimiz için yaptığınız fedakârlıkları, nelerden 
vazgeçtiğinizi dilim döndüğünce insanlara anlatmaya 
devam edeceğim.

Ben bir çocuk annesi olarak kendi adıma, sizlere ca-
nınızı ortaya koyup yaptığınız bu fedakâr görev için 
teşekkür ediyor, hepinize tek tek sevgilerimi gönde-
riyorum.

Sizler önce Allah’a sonra da bu ülkenin aydın, bilinç-
li, vatan sevdalı vatandaşlarına emanetsiniz. Yolunuz 
açık olsun.
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Ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlikle ilgili 
gelişmeler yeni suç ve suçlu türlerinin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin; gele-

cekte gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun artmasının 
anarşi olaylarını tetikleyeceği, savaşların ve totaliter 
rejimlerin artmasının ise göç ve mülteci problemini 
doğuracağını, ayrıca teknoloji tabanlı ve sınırları aşan 
suçların artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 
yeni suç ve suçlu tipleriyle mücadele edebilecek kolluk 
görevlilerinin ve yöneticilerinin temini ve yetiştirilme-
si önem kazanmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar patrimon-
yal (ataerkil) bürokrasinin etkisi altında kalan Kamu 
Yönetim Sistemi’nde,  1950’li yıllarda Weberci (ras-
yonel) bürokrasi anlayışı tavan yapmıştır. 1990’li yıl-
larda neo-liberalizm1 akımının etkisiyle Dünya’da 
birçok kamu kurumu rasyonel bürokrasiyi terk ederek 

Yeni Kamu İşletmeciliği esaslarına dayanan modern 
bürokrasiye geçiş yapmıştır. Bu kapsamda, aşırı mer-
keziyetçi, fazla uzmanlaşan, astlarına inisiyatif verme-
yen, makro kariyer anlayışına dayanan klasik yönetim 
sistemi yerine, verimlilik, etkinlik ve üretkenliği esas 
alan, gücü merkezden dağıtan, mikro kariyer esasla-
rını benimseyen işletmecilik tekniklerinin hakim ol-
duğu bir sisteme geçilmesi önem kazanmıştır (Özgür 
ve Erciyes, 2017). Bu kapsamda Jandarma Genel 
Komutanlığının personel yönetim sisteminin yeniden 
düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın personel eğitim 
faaliyetleri incelendiğinde; Ekim 2017 yılına kadar 
Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt 
içi ve yurt dışında yaklaşık 500 personelin lisansüstü 
eğitimlere tefrik edildiği görülmektedir. Yüksek ma-
liyetlerle yurt dışı lisansüstü eğitime gönderilen bir 
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personelin eğitim süresi boyunca görevle bağı kesil-
mektedir. Söz konusu eğitime gönderilen personelin 
etkin kullanımı aynı zamanda idareye verilen kamu 
kaynaklarını etkin kullanılıp kullanılmadığının gös-
tergesi olmaktadır. Bu nedenle, lisansüstü eğitime 
gönderilen personelin eğitim gördüğü alanlarda gö-
revlerde istihdam edilmesi ve görev etkinliklerinin 
analiz edilmesi önemlidir. 

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin 
statü, branş ve ihtisas özelliklerine göre; mesleki geli-
şimlerini sağlamak maksadıyla Bakanlık makamı di-
rektifleri, Jandarma Genel Komutanı emirleri ve bir-
lik teklifleri doğrultusunda bir yıl içerisinde ortalama 
400 kursa 20.000 personelin katılması planlanmak-
tadır2. Meslek içi eğitim planı, istihbarat, organize 
suç örgütleriyle mücadele, kaçakçılık faaliyetlerini 
önleme, teröristle mücadele, asayiş olaylarını önleme 
ve müdahale ile personelin atandığı göreve yönelik 
kurslardan oluşmaktadır (Efe, 2017). Tüm bu çalış-
malara rağmen, meslek içi eğitimleri yönlendirecek 
bir yol haritasının (kariyer planı) bulunmaması, görev 
tanım formlarının ve kadro açıklama kodlarının ula-
şılabilir ve meslek içi eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzeyde olmaması nedenlerinden Jandarma Genel 
Komutanlığı Meslek İçi Eğitim Planı’nın oluşturul-
masında sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Diğer taraftan, sürdürülebilir bir insan kaynağı temin 
politikasının tesisi için Jandarma Genel Komutanlı-
ğıyla ilgili yapısal değişiklikler yapmadan önce görev 
ve iş analizi yapılarak, gerçek personel ihtiyacı ortaya 
koyulmalıdır. Buna ilave olarak personel sistemi ve 
mevcut yapısı nedeniyle kapalı bir personel yapısına3 
sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı personel te-
mininde, ortaya çıkan ihtiyacın toplu alımlarla karşı-
lanması yerine yıllara sari olarak karşılanması büyük 
önem arz etmektedir. Böylelikle, gelecekte personelin 
toplu olarak sistemden çıkmasıyla personel yapısında 
oluşacak kırılmalar engellenebilir. 

Bununla birlikte ilk olarak 2002 yılında sözleşmeli 
subay ve astsubay temin edilmeye başlanmıştır. Ast 
rütbedeki subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması 
maksadıyla 4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar 
Hakkında Kanun aşağıda belirtilen gerekçeler ile ya-
salaştırılmıştır:

• Ast rütbeli subay ve astsubay ihtiyacı, harp okulu ve 
astsubay okulu kaynaklı subay ve astsubaylara nazaran 
daha ekonomik olarak karşılanacaktır4.

• Üst kademelerde arzu edilen subay, astsubay statü 
ve rütbe piramidinin teşekkülünde idareye elastikiyet 
sağlanacaktır5. 

• Dış kaynaktan muvazzaf subay ve astsubay alımı 
uygulaması durdurularak denenmiş çalışkan, istikbal 
vadeden sözleşmeli personel, muvazzaf subay ve ast-
subay kaynağına aktarılabilecektir. 

• Sözleşmeli subayların muvazzaflığa, sözleşmeli astsu-
bayların ise öncelikle muvazzaflığa sonrasında subay-
lığa geçiş hakkı tanınması personeli motive edecektir. 

* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde “Strateji ve Kara Harp Okulunda “Yöneylem Araştırması” alanlarında iki yüksek lisans, İsviçre-Cenevre 
Avrupa Üniversitesinde “İşletme Yönetimi” ve İngiltere-Plymouth Üniversitesinde “Kamu Yönetimi” alanlarında iki doktora yapmıştır.

1 Neo-liberalizm, Liberalizm ’deki devlet ve özel teşebbüs arasındaki keskin çizgiyi yumuşatarak, ekonomideki bu iki başat aktörü birbirine 
yaklaştıran ekonomi düzenidir.

2 Her yıl yurt içi kursların gerçekleşme oranı ortalama olarak %85’dir.
3 Kapalı personel sistemi, mesleğe ara kademelerden personel teminine izin vermeyen ve teminin statünün başlangıcında olan rütbeden itibaren 

yapılabildiği bir yapıyı ifade etmektedir. 
4 Muvazzaf olarak temin edilecek subaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) 5 yıllık eğitim alırken sözleşmeli subaylar 2 yıl 

eğitim alacaklar, benzer şekilde muvazzaf astsubaylar Meslek Yüksek Okulunda (MYO) 2 yıllık bir eğitime tabi tutulurken sözleşmeli astsub-
aylar 1 yıllık eğitim alacaklardır.

5 Hâlihazırda subaylarda Teğmen-Binbaşı, Astsubaylarda Astsubay Çavuş-Astsubay Kıdemli Çavuş rütbe aralığında önemli ölçüde personel 
zafiyeti yaşanmaktadır.
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4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam 
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında 
Kanun’un 11’inci maddesi ile 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun Ek 12’nci 
maddesi gereğince; sözleşmeli subaylardan istek-
li olanlar altıncı fiilî hizmet yılı başından yüzbaşılık 
rütbe yaş haddine (46), sözleşmeli astsubaylardan is-
tekli olanlar dördüncü fiilî hizmet yılı başından ast-
subay kıdemli üst çavuşluk rütbe yaş haddine (47) 
kadar muvazzaflığa geçiş için başvuru yapabilmekte-
dirler. Bununla birlikte, sözleşmeli subay ve astsubay 
statüsünde bulunan personelden; muvazzaf statüye 
geçemeyenler veya geçmek istemeyenler sözleşmele-
rini yenilemek suretiyle subaylarda yüzbaşı rütbesi ile 
astsubaylarda ise astsubay kıdemli üstçavuş rütbesi ile 
hizmete devam edebilmektedir. Bu durumda yüzbaşı 
bekleme süresini müteakip, 15’inci hizmet yılı sonuna 
gelen sözleşmeli subaylar ile astsubay kıdemli üst ça-
vuşluk bekleme süresini müteakip, 18’inci hizmet yılı 
sonuna gelen sözleşmeli astsubaylar için iki seçenek 
sunulmaktadır (Sungur, 2017): 

Sözleşmeli subay olarak kalmak isteyenlerin yüz-
başı rütbesinde, sözleşmeli astsubay olarak kalmak 
isteyenlerin astsubay kıdemli üstçavuş rütbesinde 

sözleşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda belirtilen rütbe yaş hadlerine kadar (46-
47) uzatılarak emeklilik hakkını kazanmaları sağlan-
maktadır. Kendilerince veya idarece Jandarma Genel 
Komutanlığı’nda kalması istenmeyen sözleşmeli su-
bayların yüzbaşı rütbesi bekleme süresi sonunda, söz-
leşmeli astsubaylarda ise astsubay kıdemli üstçavuş 
rütbe bekleme süresi sonunda sözleşmeleri feshedil-
mekte ve tazminatları verilerek (son aldığı net maa-
şın 9 katı kadar) Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 
ilişikleri kesilmektedir. Sözleşmeli personele sunulan 
söz konusu imkânlar ile muvazzaf subay ve astsubay-
lığa geçmenin bir plan dâhilinde ve kontrollü olarak 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Kara Harp 
Okulu’ndaki öğrencilerin eğitimine son verilmesi ne-
deni ile 2016 yılında Jandarma Genel Komutanlığı-
na muvazzaf personel girişi olmamıştır. Jandarmanın 
personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla kurulan 
JSGA’ya 2017 yılında muvazzaf subay yetiştirmek 
maksadıyla alınacak öğrencilerin 2022 yılında mezun 
olacakları değerlendirilmektedir. Fakülteden mezun 
olacak öğrencilerin sisteme girişine kadar geçecek süre 
içerisinde personel ihtiyacının temin edilecek perso-
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nelin haklarındaki güvenlik soruşturmalarının kısa sü-
rede neticelenemeyeceğinden dış kaynaktan yapılacak 
sözleşmeli personel teminleri ile karşılanması önem 
kazanmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
personel politikasının belirlenmesi ile ilgili yapılan 
çalışmalar geçmişteki veriler ışığında gelecek otuz yıl 
dikkate alınarak yapılmalıdır. Böylece, idarenin per-
sonel yapısını kontrol altında tutması sağlanacaktır. 
Belirtilen geçiş kontenjanlarının yükseltilmesi halinde 
ihtiyaçtan fazla miktarda binbaşı, yarbay, albay, başça-
vuş ve kıdemli başçavuş rütbesinde personel istihdam 
edilmiş olacaktır. Örneğin, kontenjanların %25’ten 
%50’ye çıkarılması ile;

• Albay rütbe bekleme süresinin (5 yıl) içerisinde 
(475) ilave personel istihdam edilmesi anlamına gel-
mektedir. Ayrıca Albay rütbesindeki personelin hiz-
met süresinin (60) yaşına kadar uzatılabildiği ve al-
bay rütbesine 2-3 yıl daha erken terfi edebildiği göz 
önüne alındığında, belirtilen ihtiyaç fazlası istihdamın 
(750)’ye kadar çıkabileceği öngörülmektedir.

• Bçvş. ve Kd.Bçvş. rütbelerinin toplam bekleme süre-
leri (12 yıl) içerisinde (2.700) ilave personel istihdam 
edilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca Kd.Bçvş. rüt-

besindeki personelin yaş haddine kadar (55) emekli 
olmama imkanının bulunduğu göz önüne alındığında, 
belirtilen ihtiyaç fazlası istihdamın (3.825)’e kadar çı-
kabileceği öngörülmektedir. 

Söz konusu rütbelerde bu miktarda ilave personel bu-
lunması birikime ve kamu kaynaklarının israf edilme-
sine, statü piramidinin ve dolayısıyla insan gücü pla-
nının bozulmasına neden olacaktır. 

Sonuç olarak, etkin bir Personel Yönetim Sistemi’nin 
tesisi için:

• Bilimsel teknikler kullanılarak Jandarmanın bütün 
kadro ve görevleri yeniden analiz edilerek kurumun 
gerçek personel ihtiyacının ortaya konulması önem-
lidir.

•  Toplu alımdan kaçınan, otuz yıllık bir yansıtımı göz 
önüne alan bilimsel ve nesnel bir temin yetiştirme sis-
temi kararlılıkla uygulanarak personel statü yapısının 
piramit şeklini alması hassasiyetle takip edilmelidir. 

• JSGA bünyesinde saygın akademisyenlerin davet 
edildiği “Gelecekte Kolluk Yönetimi” konulu ulusla-
rarası bir konferans düzenlenerek kolluk yönetiminin 
gelecekte nasıl olması gerektiği ortaya konulmalıdır. 
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• Personelin bireysel beklentileri ile Jandarmanın ku-
rumsal hedefleri arasında eşgüdüm sağlanarak; perso-
nelin yapmakta olduğu görevleri daha etkin ve verimli 
yapabilmesi için uzmanlık kazandırılması hedeflen-
melidir. Bunun sağlanması için, subay, astsubay, sivil 
memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için Jan-
darma Genel Komutanlığı Kariyer Yönetim Sistemi 
kurulmalıdır.

• Muvazzaflık anlayışı yerine sözleşmeli personel uy-
gulaması yaygınlaştırılmalıdır.

• Üniformalı olması gerekmeyen branşlarda rütbeli 
personel temini yerine A tipi uzman memur temini 
yoluna gidilmesi, ayrıca, lojistik hizmetlerde dışardan 
hizmet alımı yapılması ile ikmal, bakım, istihkam ve 
muhabere branşlarının Lojistik branşı altında birleşti-
rilmesi değerlendirilmelidir.

• Büyük masraflar yapılarak Jandarma nam ve hesa-
bına lisansüstü eğitime gönderilen personelin eğitim-
leriyle alakalı, bilimsel uzmanlık ve yeterlilik gereken 
görevlerde istihdam edilmesi, aynı zamanda görev et-
kinliklerinin analiz edilmesi gerekmektedir.

• Kurum içi yapılacak değişimlerin tek bir merkezden 
yönetilmesi ve değişim uygulamalarının kararlılıkla, 
erken zafer ilan edilmeden, kurum kültürü içine katı-
larak yapılması hassasiyetle takip edilmelidir (Erciyes 
2017a).

• Liyakat odaklı, sorgulanabilir, şeffaf bir personel yö-
netim anlayışı prensibi kararlılıkla uygulamaya devam 
edilmelidir (Erciyes, 2017b).

• Jandarma’nın ihtiyaçlarına göre bilimsel yöntem-
ler kullanılarak ve geniş bir kitlenin görüşü alınarak 
yeni tesis edilen Subay Yönetici Sistemi ve Astsubay 
Karargâh Hizmetleri eğitimi kararlılıkla uygulanma-
lı ve eğitim alacak personele ulusal ve uluslararası en 
saygın üniversitelerle işbirliği yapılarak uluslararası 
standartlarda eğitim verilmelidir.

• Ana kaynak JSGA olacak şekilde statü geçişini mi-
nimize edecek subay ve astsubay kaynakları için bir 
personel dokusu oluşturulmalıdır. 

• JSGA’ya akademik personel temin edilmeden önce, 
Akademide yapılacak yayınların teorik altyapısını 
oluşturacak bilimsel bir düşünce paradigması (pozi-
tivizm, post-pozitivizm, eleştirisel teori veya yapısal-
cılık gibi) benimsenmeli ve yapılacak yayınlarda bu 
paradigmanın alana yansıması üzerinde durulmalıdır. 
Ayrıca, Dünya’daki Akademik kolluk kuruluşu nok-
sanlığı göz önüne alınarak, uzun vadede Dünya’nın en 
saygın akademik kolluk kuruluşlarından birisi olma 
hedefi ortaya konulmalıdır. Bu bağlamda seçilecek 
akademisyenler saygın uluslararası dergilerde yayın 
yapma potansiyeli olanlar arasından seçilmelidir.
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• Yetki kademeleri ile görev 
ve sorumluluk alanları yeni-
den gözden geçirilerek Jan-
darma Genel Komutanlığı 
Karargâhına stratejik düşünce 
yeteneği kazandırılması çalış-
malarına devam edilmelidir. 

• Jandarma, Weberci bürokra-
siye ve Prusya ekolüne dayanan 
Kara Kuvvetleri kurum kültürü 
yerine kendine has bir kurum 
kültürü inşa etmelidir.

• Yurt dışına göreve ve eğitime 
gönderilecek personelin jandar-
manın yurt dışına yansıyan yönü 
olduğu unutulmadan, personel 
seçiminde dil notu ve temsil ka-
biliyeti gibi kriterler öncelikli olarak dikkate alınması 
uygulamasına devam edilmelidir.

• Ülkelerin kültür sınıflandırılmasıyla ilgili literatür-
de birçok çalışma vardır. Bunların arasındaki en te-
mel çalışmalardan biri Hall (1997)’ın yaptığı düşük 
ve yüksek yoğunluklu kültür ayrımıdır. Bu çalışmaya 
göre Türkler kendini ifade ederken yazılı araçlar ye-
rine sözsel iletişim araçlarını benimsemektedir ve ge-
nellikle yazmaktan kaçınarak konuşmayı tercih ederek 
yüksek yoğunluklu kültür özelliği göstermektedir. Bu 
özelliğin küçük bir yansıması performans (sicil) sis-
teminde görülmektedir. Performans değerlendirmesi 
sırasında çoğu amir yazılı olarak doldurması gereken 
bölümü doldurmaktan kaçınmaktadır ve çoğu perso-
nelin sırf bu yüzden performans notu düşük çıkmak-
tadır. Bu nedenle, insan ve kurum kültürü dikkate alı-
narak performans değerlendirme sisteminin yeniden 
gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

• Jandarma personeline geleneksel savaş konseptine 
dayanan eğitim sistemi yerine toplumsal olaylara mü-
dahaleye odaklı bir eğitim sistemi uygulanmalıdır.

• Dil öğreniminde İngilizce, Arapça, Farsça ve Rusça 
dillerine öncelik verilmelidir.

• Uluslararası organizasyonlarda daha etkin bir şekilde 
görev alınmalıdır.

• Terfi edecek üst yöneticilerin niceliksel algıdan ziya-
de niteliksel algıya sahip, farkındalığı yüksek, bulanık 
alanlarda karar verebilen, farklı düşüncelere tahammül 
edebilen, analitik düşünebilen, öfkesini kontrol edebi-

len, sabırlı personel arasından seçimi ve kadın yönetici 
sayısının artırılması önem kazanmaktadır.

• Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığı gibi geç-
mişe derin köklerle bağlı olan kurumların tarihinin ve 
bu bağlamda yaşadığı tecrübelerin neler olduğunun 
ortaya çıkarılmasının öneminden hareketle, geçmi-
şin geleceğe ışık tutmasının sağlanacağı bir araştırma 
merkezinin oluşturulması (Özgür, 2016), hem jandar-
ma personel sisteminin hem de genel olarak jandar-
manın köklerinin daha sağlamlaşmasına ve Türkiye 
Cumhuriyetinin geleceğindeki haklı yerini en etkin 
şekilde almasına katkı sağlayacaktır.
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Bilgisayarın keşfi ve Internet kullanımının yaygınlaşması 
sonucunda geleneksel iletişim yerini elektronik iletişime 
bırakmıştır.  Bunun sonucunda elektronik ortamlarda 

yapılan işlemler için güvenlik kavramı çok fazla önem kazan-
maktadır. Günümüzde çok sık kullandığımız Internet üzerinden 
yaptığımız haberleşmeler ve işlemlerin güvenliğini sağlamak için 
disiplinlerarası çalışmalarla geliştirilen birçok yöntemin birlikte 
kullanıldığı söylenebilir. Yalnız burada kullanılan yöntemlerin bir-
çoğunun dayandığı bir matematiksel tekniklerin bütününe krip-
tografi denir. 
Kriptografi, bir bilginin istenmeyen taraflarca anlaşılmayacak 
bir hale dönüştürülmesinde kullanılan tekniklerin bütünü olarak 
açıklanabilir. Kriptografi gizlilik, bütünlük, kimlik denetimi, inkar 
edememe gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için çalışan 
matematiksel yöntemleri içermektedir
§	 Gizlilik: Bilgi istenmeyen kişiler tarafından anlaşılmamalıdır.
§	 Bütünlük: Bilginin iletimi sırasında hiç değiştirilmediği doğ-
rulanmalıdır.
§	 Kimlik Denetimi: Gönderici ve alıcı birbirlerinin kimlikleri-
ni doğrulamalıdır.
§	 İnkar Edememe: Gönderici bilgiyi gönderdiğini ve alıcı bil-
giyi aldığını inkar edememelidir.

Prof.Dr. Ersan AKYILDIZ
ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Öğretim Görevlisi

 

Bilginin gizliliğinin 
sağlanması günlük yaşantıda 
büyük öneme sahip olmuştur. 

Bilginin sanal ortamda 
saklanması, dağıtılması, 
paylaşılması ve işlenmesi 

sonucunda gizliliğin yanı 
sıra bütünlük, kimlik 

denetimi, inkar edememe 
gibi daha farklı kavramlar 

ortaya çıkmıştır. Kriptografi, 
bir bilginin istenmeyen 

taraflarca anlaşılmayacak 
bir hale dönüştürülmesinde 

kullanılan matematiksel 
tekniklerin bütünüdür. 

Doç.Dr. Sedat AKLEYLEK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi
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Kriptanaliz, şifrelenmiş yani anlamsız bir metinden 
doğru metni bulma yöntemidir. Kriptoloji ise krip-
tografi ve kriptanalizin birlikteliği için kullanılmak-
tadır. Başka bir deyişle Kriptoloji, haberleşmede veri 
güvenliğini sağlayan kripto cihazlarını, bu cihazlarda 
kullanılan algoritmaların güvenilirliğini araştıran, 
matematik bazlı elektrik ve elektronik mühendisliği, 
bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, istatistik 
ve fizik bölümlerini ilgilendiren disiplinlerarası bir 
alandır.

Ülkemizde kriptografi alanında eğitim ve araştır-
maya yönelik ilk dersler 1990’lı yılların başlarında 
ODTÜ Matematik Bölümü’nde verilmeye başlan-
mıştır. ODTÜ Matematik Bölümü ve TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi Temel Bilimler grubu-
nun ortak çalışmaya başlamaları ve daha sonra burada 
elde edilen bilgi birikiminin projelendirilmesi ve ha-
yata geçirilmesiyle TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve 
Kriptoloji ve Araştırma Enstitütü’nün temeli atılmış 
oldu. 

Günümüzde birçok üniversitede (Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Trakya 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı 
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, İstanbu Üniversitesi ve diğerleri) 
bilgi güvenliği ve kriptoloji alanında dersler verilmekte 
ve araştırmalar yapılmaktadır. Isparta’dan Van’a kadar 
farklı şehirlerde bu araştırmaların yapılabilmesinde 
ve bilgi birikimine sahip araştırmacı yetiştirilmesinde 
2002 yılında kurulan ODTÜ Uygulamalı Matema-
tik Ensitüsü bünyesindeki Kriptografi Programı’nın 
payı büyüktür. Bu kriptografi anlamında ülkemizde-
ki ilk programdır ve lisansüstü eğitim vermektedir. 
ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi 
Programı’nın temel amaçları:

• Kriptografi alanında uluslararası tanınan araştırma-
lar yapmak,

• Kriptografik algoritmaların pratik uygulamalarının 
geliştirilmesinin yanısıra matematiksel teknikler ile 
yenilikler sunmak olarak özetlenebilir. 

Bu yazımızın ilerleyen kısımlarında kriptografik sis-
temlerin sınıflandırılması, güncel uygulamalar ve ül-
kemizdeki durum hakkında kısaca bilgi vereceğiz. 

Kriptolojinin Gelişimi

1970’lere kadar sadece askeri ve resmi kurumların 
kullandığı kriptografik yöntemler, 1976 yılında Diffie 

ve Hellman’ın önerdiği “Açık Anahtarlı (Asimetrik) 
Sistemler” kavramıyla bir devrim geçirmiştir. 1976 yı-
lına kadar var olan şifre sistemlerinin güvenilirlikleri 
anahtarın gizliliğine dayanmaktaydı. Gizli Anahtarlı 
(Simetrik) Sistemler olarak adlandıracağımız bu sis-
temlerde, şifreleme ve şifre çözme işlemi için önceden 
belirlenen anahtarlar kullanılmakta ve şifre sistemle-
rinin de hep bu tür olabileceği düşünülmekteydi. An-
cak, Açık Anahtarlı Sistemlerin keşfiyle aynı anahta-
rın hem alıcı hem de gönderici tarafından bilinme-
den de güvenli haberleşmenin sağlanabileceği ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca, Açık Anahtarlı Sistemler gizliliğin 
yanı sıra veri bütünlüğü, kimlik kanıtlama ve inkâr 
edememe konularına da çözüm getirerek birçok yeni 
uygulamaları da beraberinde getirmiştir.  

Gizli Anahtarlı Sistemlerin çalışma prensibi Şekil 
1’de gösterilmiştir. Gizli Anahtarlı Sistemlerin işle-
yişinde en çok yer değiştirme ve karıştırma işlemleri 
kullanılmaktadır. Örneğin, en çok bilinen basit şif-
relerden birisi olan Sezar şifresinin çalışma mantığı, 
şifrelenmek istenen harfin, kendisinden sonra gelen 
3. harf ile yer değiştirilmesidir. Sezar şifresi ile ABC, 
ÇDE olarak şifrelenebilir. Günümüzdeki hesaplama 
gücünün yüksek olması ve iletişimin bilgisayar or-
tamında yapılmasından ötürü, bu tip yer değiştirme 
ve karıştırma işlemleri şekil değiştirmiştir. Bu tip yer 
değiştirmeler için çeşitli matematiksel uygulamalar 
bulunmaktadır. Örneğin, tüm dünyada kullanılan ve 
güvenilir olduğu bilinen AES (Advanced Encryption 
Standard) algoritması eski tip yer değiştirme işlem-
lerini kullanmasının yanı sıra, matematiksel yöntem-
leri de kullanmaktadır. Gizli Anahtarlı Sistemler yer 
değiştirme ve karıştırma işlemlerini temel aldığından 
ötürü çok kısa sürede çok büyük boyutlardaki verile-
ri şifreleyebilirler. Aynı hızda şifre çözme işlemini de 
gerçekleştirebilirler. 
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Gizli Anahtarlı Sistemlerde, alıcı ve gönderici aynı 
anahtarı kullandığından, bu gizli anahtarın paylaşıl-
ması bir problemdir. Gizli anahtar öyle bir paylaşıl-
malıdır ki, sadece alıcı ve gönderici gizli anahtarın ne 
olduğunu bilsin. Gizli Anahtarlı Sistemlerdeki anah-
tar paylaşım problemine Açık Anahtarlı Sistemler ile 
çözüm gelmiştir. Açık Anahtarlı Sistemlerin işleyişi 
Şekil 2’de resmedilmiştir. Açık Anahtarlı Sistemlerde, 
açık (herkes tarafından bilinen) ve gizli (kişiye özel) 
anahtar olmak üzere iki çeşit anahtar kullanılmakta 
ve bu sayede, Açık Anahtarlı Sistemler ile herkesin 
birbirlerini tanımadan bile gizli bir şekilde haberleş-
mesi sağlanmaktadır. İki farklı anahtarın kullanıldığı 
Açık Anahtarlı Sistemlerin çalışabilmesi için mate-
matiksel problemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, 
bu sistemlerin güvenilir olarak adlandırabilmesi için 
bu problemlerin çözümünün de zor olduğunun gös-
terilmesi gerekmektedir. Bunlara bağlı olarak günü-
müzde en çok kullanılan açık anahtarlı sistemlerden 
RSA çarpanlara ayırmanın zorluğuna, DSA (Digital 
Signature Algorithm) ve ECDSA (Elliptic Curve Di-
gital Signature Algorithm) ise sonlu cisimler ve elip-
tik eğri üzerindeki ayrık logaritma probleminin zor-
luğuna dayanmaktadır. Açık Anahtarlı Sistemlerin en 
çok kullanıldığı alanlar Gizli Anahtarlı Sistemler için 
anahtar paylaşımı ve elektronik imza uygulamalarıdır.

Açık anahtarlı kriptografide son yıllarda hızlı bir 
gelişme görülmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak 
kullanılan protokoller (algoritmalar) için analiz yön-
temleri geliştirilmekte ve bu sistemlerin güvenli olma-
dığını göstermek için polinom zamanlı (veya yakın) 
çalışma zamanına sahip algoritmalar geliştirilmek-

tedir. Bu gelişmelerin en göze çarpanı 1997 yılında 
Shor tarafından önerilen çarpanlara ayırma ve ayrık 
logaritma problemini kuantum bilgisayarda polinom 
zamanlı çözen çalışmadır [1]. Bundan dolayı, kuan-
tum bilgisayarlar ortaya çıktığında günümüzde gü-
venli oldukları bilinen ve zorluğu çarpanlara ayırma 
ve ayrık logaritma problemlerine dayanan RSA, DSA, 
ECDSA, Diffie-Hellman gibi açık anahtar sistemler 
güvensiz olacaktır. Doğal olarak, bunlar ile gerçekleş-
tirilen işlemler (şifreleme, özellikle anahtar paylaşımı 
ve imzalama) için kuantum bilgisayarlar ile çözüleme-
yen zor problemlere dayanan yeni kriptografik proto-
kollere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sistemler kuantum 
sonrası kriptografik protokoller olarak adlandırıl-
maktadır. Kuantum sonrası kriptografik protokoller 
kod tabanlı (code-based), özet fonksiyonu tabanlı 
(hash-based), çok değişkenli polinomlar (multivariate 
cryptography) ve kafes tabanlı (lattice-based) olmak 
üzere dört ana grupta toplanabilir [2].

Kuantum bilgisayarlar/hesaplayıcılar uzunca bir süre-
dir çalışılmakta olan aktif bir alandır. D-Wave isimli 
bir firma kuantum bilgisayar ürettiğini ve bunları çe-
şitli kurumlara sattığını ilan etmiştir [3]. Bu kapsamda 
ortaya atılan kuantum sonrası kriptografik algoritma-
lar önerisinin büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. 
Zorluğu çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma proble-
mine dayanan tüm sistemler kuantum bilgisayarların 
tehdidi altındadır. Grover’in 1996 yılında önerdiği 
algoritmaya göre simetrik şifrelerin güvenlik seviyesi 
kuantum bilgisayarlar ile yaklaşık olarak yarı yarıya 
düşmektedir [4]. Kuantum bilgisayarların çakışma 

Şekil 1. Gizli Anahtarlı Sistemlerin İşleyişi Şekil 2. Açık Anahtarlı Sistemlerin İşleyişi



Ekim 2017 • Sayı: 148 27

bulma açısından değerlendirildiğinde özet fonksiyon-
ların güvenliği konusunda herhangi bir etkisi henüz 
bulunamamıştır [5]. Bununla birlikte, güvenlik sevi-
yesi aynı simetrik şifrelerdeki gibi yaklaşık olarak ya-
rıya düştüğü gösterilmiştir. 

Elektronik İmza ve Açık Anahtar Altyapısı

Kamu kurumlarında yapılan birçok işlem için kimlik 
kanıtlanması ve imza atılması gerekmektedir. Bu tür 
işlemler elektronik ortamda yapılmak istendiği za-
man ortama uygun kimlik kanıtlama ve imza atılması 
gerekmektedir. Elektronik imza (e-imza) elektronik 
ortamlarda ıslak imzanın yerine geçmekte ve bireyin 
kimliğini içermektedir. E-imza, gönderilmek istenen 
belgeye eklenen, kimlik doğrulama amacıyla kullanı-
lan elektronik veridir.

E-imza, Açık Anahtarlı Sistemlerin en yaygın kul-
lanılan bir uygulamalarından birisidir. E-imza oluş-
turmak ve doğrulamak için çeşitli bilgilere ihtiyaç 
bulunmaktadır. E-imza oluşturmak için öncelikle 
hangi e-imza algoritmasının  (RSA, DSA, ECDSA) 
kullanılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Buna ek 
olarak, e-imzanın hangi platformda başka bir deyişle, 
kriptografik donanımlar ile atılacağı önemlidir. Akıllı 
kartlar en çok kullanılan ve bilinen kriptografik do-
nanımlardan birisidir ve kredi kartı boyutlarındadır. 
Akıllı kartlar üzerinde, şifreleme, şifre çözme, imzala-
ma, imza doğrulama ve anahtarları depolama gibi hiz-
metleri sunmaktadır. Akıllı kartı kullanabilmek için 
bilgisayar ile uyumlu çalışacak akıllı kart okuyuculara 
ihtiyaç vardır. Akıllı kartın içine bireyin gizli anahtarı 
yüklendikten sonra e-imza atılmaya hazırdır. Bireyin 
gizli anahtarı kendisine özel üretildiğinden ve sadece 
kendisinde olduğundan, attığı imzaların kopyası ya-
pılamaz. Ayrıca, göndericinin yolladığı mesaj iletişim 
anında değiştirilirse, alıcı bunu e-imzada kullanılan 
algoritmalar sayesinde anlayabilir. Şekil 3 e-imzanın 
nasıl atıldığını anlatmaktadır.  

E-devlet uygulamaları ve kriptolojinin ortak çalışma 
sahası sadece e-imza ile sınırlı değildir. E-devlet ile ka-
ğıt üzerinde yapılan her işlem elektronik ortama geç-
tiğinden, daha önceden fiziksel olarak korunan kağıt 
üzerindeki bilgilerin elektronik ortamda yetkisiz kişiler 
tarafından görünmesini, değiştirilmesini engellemek 
gerekmektedir. Güvenli elektronik arşivleme olarak 
adlandırılabilecek bu saklama işlemi için verinin özel-
liğine göre (kim/kimler tarafından oluşturuldu, geçerli-
lik süresi gibi) çeşitli güvenlik seviyeleri belirlenmelidir.  
Bu tip işlemler için Gizli Anahtarlı Sistemler ile Açık 

Anahtarlı Sistemler belli bir sıraya göre kullanılmalı ve 
kullanılan şifrelerin/algoritmaları anahtar boyları ihti-
yaca uyumlu bir şekilde seçilmelidir.

Kayıtlı Elektronik Posta

Klasik posta sisteminde herhangi birisi postaneye gi-
dip, zarfın üzerindeki gönderici bölümüne herhangi 
bir isim yazarak size mektup yollayabilir. Bu tip is-
tenmeyen mektupların önüne geçmek ve mektubun 
alıcıya ulaştırılıp ulaştırılmadığından emin olunmak 
amacıyla iadeli taahhütlü posta sistemi geliştirilmiş-
tir. Bu sistemde, gönderici, mesajının alıcıya ulaştırı-
lıp ulaştırılmadığı bilgisine sahiptir ve aynı zamanda 
alıcı da gönderici bölümünde yazan ismin kesinlikle 
gönderici olduğunu bilmektedir. Kamu kurumlarının, 
özellikle Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’nın kişilere özel bildirimleri (tebligat) 
bildiğimiz iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmakta-
dır. İletişim tekniklerinde elektronik postanın yaygın 
kullanımının klasik tebligat ile birleştirilmesi, birey-
lerin bu tip bildirimlerden anında haberdar olmasını 
sağlayacaktır. Bu tip sistemlere kayıtlı elektronik posta 
(KEP – Registered e-mail) adı verilmektedir. KEP 
sistemlerinin kullanım alanlarının, sadece bireylere 
yapılan resmi tebligatlar olmadığı bilinmektedir. Kla-
sik posta yoluyla elimize ulaşan her haber ve fatura 
(su, elektrik, telefon, doğalgaz, v.b.) KEP sistemleri 
ile iletibilir. Bu sistemin en önemli avantajı, istenilen 
mesajın karşı tarafa iletildiğinden emin olunmasıdır. 
Alıcı ise bu mesajın kesinlikle mesajın gönderici bö-
lümünde yazandan geldiğinden emin olmaktadır. Bu 
kimlik denetimi e-imza kullanımı ile gerçekleşmek-

Şekil 3. e-imza ile gönderilen veri için yapılan işlemler
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tedir. Kâğıt ortamında yapılan bildirimlerin, çevre ve 
ekonomiye olan zararı bilinmektedir. Her yıl bu tip 
bildirimler için binlerce ağaç kesilmekte ve bunların 
kamu kurumlarına olan maliyetleri milyonlarca TL’yi 
bulmaktadır. Elektronik ortamda yapılan bu bildirim-
ler için bu tipte sorunlar bulunmamaktadır. 

Elektronik ileti kullanımında karşılaştığımız en bü-
yük sorunlardan birisi reklâm veya başka içerikli is-
tenmeyen mesajlardır (spam elektronik posta). KEP 
sistemlerinin hayata geçirilmesi ile istenmeyen içerikli 
mesajların da önüne geçirilecektir. Kısacası, KEP ile 
daha verimli, çevreci ve maliyeti düşük elektronik ha-
berleşme sağlanacağı öngörülmektedir. Ayrıca, KEP 
sistemlerinin farklı yorumlanması ile kurumlar arasın-
daki güvenilir ve kayıtlı iletişim ve arşivleme sorunla-
rına çözüm bulunacağı açıktır. Önümüzdeki senelerde 
KEP sistemleri ve türevlerinin günlük hayatımızda 
nasıl aktif olarak yer alacağını hep birlikte göreceğiz.

Kriptografik Algoritmaların Günlük Yaşamdaki 
Diğer Uygulamaları

Kriptografik algoritmaların çalışacağı ortamlar ihti-
yaca yönelik olarak farklılık göstermektedir. Örneğin, 
kredi kartları, akıllı kartlar, uydu alıcıları. Burada sa-
dece akıllı kartların bazı kullanım alanlarından bahse-
deceğiz. Akıllı kartların uygulama alanları oldukça ge-
niştir: e-kimlik (Akıllı kart tabanlı elektronik kimlik 
kartı), e-pasaport (elektronik pasaport). Bu tip uygu-
lamalarda sayısal kimlik bilgileri ve biometrik bilgiler 
akıllı kart içine yerleştirilmektedir. Kimlik doğrulama 
yöntemleri ve akıllı kart üzerindeki verinin saklanması 
için de kriptografik yöntemlerin düzgün bir biçimde 
kullanılması gerekmektedir.

Kriptolojinin günlük yaşamdaki kullanım alanı sa-
dece e-devlet ve elektronik ileti ile sınırlı değildir. 

Günlük yaşamımızın bir parçası olan elektronik tica-
ret (e-ticaret – online alışveriş), İnternet bankacılığı, 
kablosuz cihazlar, cep telefonları, kredi kartları, CD/
DVD gibi teknolojik uygulamalarda güvenliğin sağ-
lanması oldukça önemlidir. 

E-ticaret, mal ve hizmetlerin satınalınması veya sa-
tılması işleminin elektronik ortamlarda yapılması 
olarak tanımlanabilir. Yapılacak bu işlemlerden önce 
örnek e-ticaret sitesinde verilerin korunması için 
bazı önlemler alınması gerekmektedir. E-ticaret sis-
teminde müşteriler çeşitli kişisel bilgilerini sisteme 
girmektedirler. Web tarayıcı kullanılarak yapılan bu 
işlem sonucundaki veriyi işleneceği ortama güveni-
lir olarak götürmek için SSL (Secure Sockets Layer) 
protokolü kullanılır. SSL, Netscape firması tarafından 
geliştirilen ve İnternet üzerinden güvenli veri aktarımı 
sağlayan kriptografik teknikleri içermektedir. SSL ile 
gizlilik, bütünlük ve kimlik denetimi gibi web orta-
mındaki güvenlik problemlerine çözüm bulunmuştur. 
SSL’nin uygulanabilmesi için sunucu sertikasına ihti-
yaç vardır. Bir sunucu sertifikasında, sertifikayı veren 
kurum ve organizasyon sahibi hakkında bilgi bulunur. 
SSL’in çalışma mantığı temelde 3 aşamadan oluşur. 
İlk aşamada kullanılacak olan şifreleme algoritmaları 
üzerinde anlaşılır. Sonraki aşamada üzerinde anlaşılan 
Açık Anahtarlı Sistem kullanılarak anahtar değişimi 
ve sertifika doğrulanması gerçeklenir. Son aşamada ise 
ikinci aşamada elde edilen anahtar ile Gizli Anahtarlı 
Sistem kullanılarak veriler şifreli bir biçimde karşı ta-
rafa yollanır.

Internet bankacılığı günümüzde herkes tarafından 
yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternet bankacılı-
ğı, şubeye gidilerek alınan hizmetlerin Internet üze-
rinden sunulması ile meydana gelmiştir. Günün her 
saat diliminde kullanılabilinen Internet bankacılığının 
güvenliğini sağlamak için çeşitli uygulamalar bulun-
maktadır. Veriler transfer işlemleri sırasında mutlak 
suretle şifrelenmelidir. Bunu sağlamak için SSL uygu-
lamasının aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
e-imza ve sertifika kullanımı güvenliği arttırıcı diğer 
önlemlerdir. İnternet bankacılığına girişi daha güven-
li hale getirmek için tek kullanımlık anahtarlar (one 
time pad) üreten kriptografik donanımlar bankalar 
tarafından müşterilerinin hizmetine sunulmuştur. Tek 
kullanımlık anahtar ile Internet şubesine her seferinde 
farklı bir şifre ile girme olanağı sağlanmaktadır. 

Günümüzde cep telefonları her yerde kesintisiz ha-
berleşmeyi sağlayabilmek için bir ihtiyaç haline gel-
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miştir. İnsanların telefon konuşmalarının dinlenme-
sinin popüler olduğu bu dönemde, bunları engelle-
menin temel yolu kriptografiden geçmektedir. Cep 
telefonları aracılığıyla yaptığımız görüşmeler Gizli 
Anahtarlı Sistemlerin bir üyesi olan A5 şifresi veya 
türevleri ile şifrelenmektedir. Kriptoloji alanındaki ge-
lişmeler ışığında, burada kullanılan şifrelerin güvensiz 
oldukları ispatlanmıştır. Kablolu telefon hatları başka 
bir deyişle, sabit hatlar üzerinden yapılan görüşmeler 
içinde benzeri şifreler kullanılmaktadır. Bu çerçevede, 
telefon görüşmelerinin dinlenememesi için kriptog-
rafik anlamda güvenlik ölçütlerini sağlayan şifrelerin 
kullanılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Öneriler

Bu yazımızda, kriptografinin tarih boyunca insanların 
ihtiyaçlarına bağlı olarak sürekli değişim geçirdiğini 
ve günümüzde birçok alanda uygulamasının oldu-
ğunu anlatmaya çalıştık. Kâğıt-kalem ortamından 
elektronik ortama geçiş ve verilerin taşınması, depo-
lanmasıyla birlikte bilgi güvenliği kavramının önemi 
ortaya çıkmıştır. Elektronik ortamlarda yapılan işlem-
lere güven kriptografik yöntemler ile sağlanmakta-
dır. Ülkemizde Internet kullanımının yaygınlaşması, 
klasik posta sistemlerinin elektronik ortamlardaki 
uyarlamaları ve akıllı kartların daha etkin kullanımı 
ile bu ortamlardaki güvenlik sorununa önem verilmesi 
gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Bu ortam-
lardaki olası güvenlik sorunlarının önüne geçebilmek 
ve yeni teknolojileri güvenli bir biçimde uygulamaya 
geçirebilmek için Kriptografi alanında çalışmaların 
takip edilmesi ve güncel gelişmelerin uygulanması bir 
ihtiyaçtır. Kuantum hesaplayıcıların ortaya çıkmasın-
dan sonra günlük hayatta kullanılan kriptografik tek-
niklerin bir kısmının güvenliği sıkıntıya gireceğinden, 
kuantum sonrası güvenilir kriptografik protokollere 
ihtiyaç bulunmaktadır.

Kriptoloji konusunda eğitim almak isteyenler, Akade-
mik Bilişim etkinliği kapsamında giriş düzeyinde ve-
rilen kriptoloji eğitimleri için [6] nolu kaynağı takip 
edebilirler. Bir kriptografi eğitimi/dersi beraberinde, 
eğitim amaçlı, temel kriptosistemleri uygulamalar ile 
anlatan ve kriptanalizleri sunan ve de modern krip-
tografik algoritmalar ve protokollerin animasyonlarına 
yer veren Cryptool yazılımı [7], ODTÜ Uygulamalı 
Matematik Enstitüsü (UME) Kriptografiye giriş not-
ları [8], D.R. Stinson’ın kitabı [9] ve de uygulamalı 
kriptografi el kitabı [10] kullanılabilir. Kapak konusu 
Kriptoloji olan TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nin 

500. sayısındaki kriptoloji ile ilgili makaleler [11] ve 
ODTÜ UME AAA grubunun web sayfasında öneri-
len makaleler [12] okunabilir, Bunlara ek olarak, bilgi 
güvenliği ve kriptoloji alanındaki akademik gelişme-
lerin paylaşıldığı ODTÜ, Gazi Üniversitesi, İTÜ ve 
Bilgi Güvenliği Derneği organizasyonunda her sene 
düzenli Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji 
Konferansı [13] ülkemizde yapılmaktadır. 
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BİTKİLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI

ADLİ BOTANİK
Olay yerindeki bitkilerin delil 

olarak incelenmesiyle; herhangi 
bir adli olayın meydana geldiği 

coğrafik konum, eğer cinayet 
işlenmişse cinayetten sonra 
cesedin taşınıp taşınmadığı, 

ceset gömüldüyse ne kadar süre 
gömülü kaldığı ve herhangi bir 
şüphelinin suç mahallinde olup 
olmadığı gibi sorulara kolayca 

cevap bulunabilmektedir.
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Suç ve suçlularla yapılan mücadelede, soruştur-
manın en önemli ve teknik kısmını olay yeri 
inceleme çalışmaları oluşturmaktadır. Bu ça-

lışmalardaki başarı, adalet sistemini doğrudan olum-
lu olarak etkilemektedir. Olay yerinden elde edilen 
deliller olayın çözülmesinde ve hukuk sisteminin 
doğru işlemesinde oldukça önemlidir. Günümüz-
de olayın çözümünü çok yönlü olarak desteklemesi 
için olay yerinden çok sayıda ve farklı tipte deliller 
toplanmaktadır. Bu örneklerden bir kısmını da Adli 
Biyolojinin alt dalı olan Adli Botanik ile ilgili delil-
ler oluşturmaktadır. Burada, Adli Botaniğin gelişim 
evresi ve günümüze kadar mahkemelerde kullanılmış 
olan çeşitli bitkisel delillerden nasıl yararlanılabilece-
ği anlatılmıştır.   

Adli Botanik ile ilgili delillerin mahkemelerde resmi 
olarak kullanımı ilk defa 1935 yılında gerçekleşmiş-
tir. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinde 
görev yapan ve havacılık tarihinin kahramanı olarak 
kabul edilen Charles Lindbergh isimli bir şahsın oğlu 
ve eşi fidye için New Jersey’deki evinden kaçırılmış 
ve oğlu öldürülmüştür. Şahısları fidye için kaçıran 
kişi eve ahşaptan yapılmış bir merdiven kullanarak 
girmiştir. Mahkeme heyeti olayda kullanılan mer-
divenin özelliklerini belirlemek için Wisconsin 
Madison’daki Amerika Birleşik Devletleri Orman 
Servisi Orman Laboratuvarında odun anatomisi ça-
lışan Koehler’i bilirkişi olarak tayin etmiştir. Belirti-
len dönemde bu tip delillerin kullanılması hem çok 
yaygın değil hem de jürinin bu tip delilleri dikkate 
alıp almayacağı belli değildir. Bu vaka 20. yüzyılın 
en önemli davalarından biri olarak kabul edilmiştir. 
Bilirkişi olarak tayin edilen Koehler 1935 yılı Ocak 
ayının başında Flemington, New Jersey’deki adliye bi-
nasına gelmiştir. Bu mahkemede ilk defa hem hâkim 
hem de jüri üyeleri Adli Botanik ile ilgili delillerin 
nasıl tanıklık yaptığını gözlemlemişlerdir (Trenchard, 
1935; Pope, 1935). Koehler bu olayda kullanılan ahşap 
merdivenle ilgili bulgularını mahkemeye şu şekilde 
aktarmıştır. 

El yapımı ahşap merdiven, üç parçaya ayrılabilecek ve 
bir arabaya sığabilecek şekilde benzersiz bir tasarım 
olarak imal edilmiştir. Ayrıca Koehler mahkemeye 
ahşap merdivenle ilgili bulgularını üç ana başlık ha-
linde sunmuştur.

• Merdiven imalatında kullanılan odunun tanımlan-
ması,

• Odunda imalat esnasında kullanılan aletler tarafın-
dan bırakılan fiziksel izler,

• Kullanılan farklı odunların yapısının birbirleriyle 
karşılaştırılması.

Koehler merdiven yapımında kullanılan odunun, 
Duglas köknarı, batı sarıçamı ve kısa yapraklı çam ya 
da bunlara benzer yakın bir tür ve huş ağacı gibi dört 
farklı bitki türüne ait olduğunu tespit etmiştir. Duglas 
köknarı odununun hücrelerin (trakeidlerin) üzerinde 
spiral kalınlaşmalar ve reçine kanallarının çevresinde 
ise çok kalın duvarlı hücreler bulunmaktadır. Bu iki 
özellik Duglas köknarı odununu diğer odunlarından 
kolayca ayırt edilmesini sağlamaktadır. Çam odun-
larında ise reçine kanalları boyunca uzanan çok ince 
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salgı hücrelerinin varlığı ayırt edici bir özellik olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Şekil 1).

Koehler, yetkililerden çevrede bulunan yapılarda ke-
silmiş ya da eksik ahşap parçaları olup olmadığının 
araştırılmasını istemiştir. Merdiven yapımında kulla-
nılan çam odunları üzerinde bulunan plaka izlerinden 
bu odunun olayın meydana geldiği yerden çok uzak 
olmayan bir yerdeki eski bir değirmene ait olduğu 
tespit edilmiştir. Fidye ödemesi yapıldıktan bir hafta 
sonra bu dava ile ilgili olarak Bruno Richard Haupt-
mann isimli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Belirlenen 
değirmenin zanlının evinin 10 blok ötesinde olduğu 
görülmüştür. Zanlının evinde yapılan araştırmada 
ise çatı katındaki merdiven korkuluklarında bulunan 
eski moda yuvarlak başlı çivi delikleri ile bu olayda 
kullanılan merdivendeki çivi deliklerinin aynı olduğu 
ayrıca,  odunun yaş halkaları ile merdiven imalatında 
kullanılan odundaki yaş halkalarının tam olarak eşleş-
tikleri de ortaya çıkarılmıştır. 

Odunun anatomik yapısında gösterdiği farklı özellik-
ler ilk defa mahkemede delil olarak kullanılmıştır. Jüri 
bu kaçırma olayı ile ilgili olarak Hauptmann’ı suçlu 
bulmuş ve mahkeme de elektrikli sandalye ile idamına 
karar vermiştir. Bu olaydan sonra “Adli Botanik” ile 
ilgili materyaller gelişmiş ülkelerin mahkemeleri tara-
fından geçerli bilimsel deliller arasında kabul edilmiş-
tir (Graham ve Barker, 1981; Graham, 1997).

Günümüzde çevremizde bulunan bitkiler adli vaka-
ların çözümünde daha önemli roller almaya başla-

mışlardır. Bitki ve bitki parçacıkları bir olayın çözü-
münde bazen bir destekleyici bazen de önemli deliller 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde adli 
olayların çözümünde bitki ve bitki parçalarının bu 
kadar sıklıkla kullanılmalarının nedenlerini şu şekilde 
sıralayabiliriz:

• Bitki ve bitki parçaları yeryüzünün hemen hemen 
her yerinde bulunabilmektedir.

• Bitkiler, bize olayın olduğu yerden çok çeşitli tip-
te kanıtlar sunmaktadır (Hem mikroskobik hem de 
makroskobik odun parçaları, tohumlar, meyveler, yap-
raklar, dallar, bitki tüyleri, mikroskobik polen ve spor-
lar, nemli ya da su ortamlarında bulunan alg hücreleri 
v.b.).

• Bitkilerin dış morfolojik çeşitlilikleri onların kolayca 
sınıflandırılmasını ve teşhis edilmesini sağlamaktadır. 
Ayrıca her bitkinin yeryüzünde kendine özgü bir ya-
şam alanı olduğu da bilinmektedir.

Yukarıda belirtilen maddelere bağlı olarak herhangi 
bir adli olayın meydana geldiği coğrafik konum, eğer 
cinayet işlenmişse cinayetten sonra cesedin taşınıp 
taşınmadığı, ceset gömüldüyse ne kadar süre gömü-
lü kaldığı ve herhangi bir şüphelinin suç mahallinde 
olup olmadığı gibi sorulara kolayca cevap bulunabil-
mektedir. 

Özellikle bitki ve mantarlar tarafından meydana 
getirilen spor ya da polenler bu konuda bize daha çok 
yardımcı olabilmektedir. Spor ve polenler doğada çok 
yaygın olarak bulunduklarından soluduğumuz hava ile 
akciğerlerimize kadar girebildikleri gibi vücudumuza 
ve giysilerimize de kolaylıkla yapışabilmektedirler. 
Bu spor ve polenlerin morfolojik yapısı aynı cinste 
yer alan türler arasında bile bazen şaşırtıcı derecede 
çeşitlilik göstermektedirler. Çevremizde bulunan spor 
ve polenlerin çeşitlilikleri hem mevsimlere hem de 
coğrafik bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. 
Buna bağlı olarak spor ve polenler bazen suçun işlen-
diği belirli bir mevsimi bazen de belirli bir yeri işaret 
edebilmektedirler (Szibor ve ark., 1998). Günümüz-
de birbirleriyle yakın ilişkili olan bitki familyaları ve 
cinsleri arasındaki polen morfolojilerindeki belirgin 
farklılıkları gösteren çok sayıda yayın bulunmaktadır 
(Nowicke ve Skvarla, 1977, Caryophyllales; Graham 
ve Barker, 1981, Fabaceae, Caesalpinioideae; Patel 
ve ark., 1984, Myrtales; Bruce ve Dettmann, 1996). 
Bu farklılıklar çeşitli ülkelerde spor ve polenlerin adli 

Şekil 1. Üstteki şekil kısa yapraklı çama, alttaki şekil ise 
Duglas köknarına aittir.
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olaylarda iz delil olarak kullanılmalarını sağlamakta-
dır (Şekil 2).

Spor ve polenler kendilerini meydana getiren takson-
lara (türlere) özgü morfolojik bir yapıya sahiptirler 
(parmak izi gibi), mikroskobik yapılar olduğu için 
çıplak gözle görülmezler, doğada yapılarının bozul-
ması çok yavaştır ve +400°C sıcaklığa kadar yapıları 
bozulmadan korunabilmektedir. Bu özelliklerinden 
dolayı birçok adli olayda sıklıkla sessiz tanıklar olarak 
kullanılmaktadırlar.

Yeni Zelanda’da tecavüze uğrayan ve bu sırada yara-
lanan bir kadın kendine geldiğinde polise gidip ifa-
de vermiştir (Bryant ve Mildenhall, 1990). Bu ifade 
sayesinde belirtilen eşkâle benzer şüpheli kısa bir 
süre içerisinde yakalanmıştır. Şüpheli, kadını gör-
düğünü kabul etmiş, ancak suçlamaları ve olay ma-
hallinde bulunduğunu ise kesinlikle inkâr etmiştir. 
Mağdur, verdiği ifadede mücadele sırasında, kendi-
sinin ve zanlının yerde yuvarlandığını belirtmiştir. 
Olay yeri inceleme ekipleri, tecavüzün gerçekleştiği 
dar geçitte birçok bodur bitki ve bir fungus (man-
tar) türünün yetiştiğini olay sırasında, bu taksonlar-
dan kopan vejetatif bitki parçalarının asfaltın üstüne 
yayıldığını tespit etmişlerdir. Bunun üzerine, zanlının 
ve mağdurun kıyafetlerine el konmuş ve incelenmesi 
için ilgili laboratuvara gönderilmiştir. Palinologlar 
olay yerindeki toprak, şüpheli ve mağdurun kıyafet-
lerindeki spor, polen ve diğer organik materyalleri in-
celemişlerdir. Bu numunelerde, Artemisia arborescens 
(Pelin otu) bitkisine ait polenler çok yoğun olarak tes-
pit edilmiştir. Ayrıca Artemisia arborescens polenleri-
nin numunelerde bulunma oranlarının da aşağı yukarı 
aynı seviyede olduğu görülmüştür. Suç mahallinde 
ayrıca Pelargonium (Sardunya)’lar da bulunmaktadır. 
Ancak, Pelargonium çiçekleri henüz olgunlaşıp 
polenlerini etrafa saçmamaktadır. Buna rağmen, 
kıyafetlerden alınan örneklerde Pelargonium polen-
lerine de rastlanmıştır. Bu polenler, büyük olasılıkla 
mücadele sırasında gelişmekte olan Pelargonium 
çiçeklerinin parçalanmasıyla giysilere bulaşmıştır. 
Bu deliller mahkemeye sunulmuş, mağdurun iddiası 
hâkim tarafından doğru olarak kabul edilmiş ve suçlu 
8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 

Adli Botanik biliminin çalışma alanına giren canlılar-
dan biri de diyatome (nemli veya sucul ortamlarda ya-
şayan tek hücreli ya da koloni oluşturan algler)’lerdir. 

Tarihte ilk defa diyatome terimi 1783 yılında Dani-
markalı bir doğa bilimcisi olan Otto Friedrich Mül-
ler tarafından tanımlanmıştır (Tekçeer, 2017). Diya-
tomelerin adli vakalarda kullanım tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Maktul suda nefes almak yerine 
boğulurken su yuttuysa diyatomeler kan dolaşımına 
katılıp buradan kemik iliğine, beyne, akciğerlere ya 
da böbreklere kadar gidebilmektedirler. Boğulmuş bir 
kişinin kemik iliğinde diyatomelere rastlanıyor ise bu 
durum, bize maktulün suya girmeden önce kesinlikle 
canlı olduğunu göstermektedir. Maktulün bulunduğu 
sudaki ve vücudundaki diyatome cinslerinin benzer-
likleri veya farklılıkları, cesedin suyun içinde yer de-
ğiştirip değiştirmediğinin belirlenmesinde bize çok 
önemli ipuçları verebilmektedir. Yine kıyafetlerde 
tespit edilen diyatomeler de cesedin suyun içerisinde 
yer değiştirip değiştirmediği hakkında fikir sahibi ola-
bilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Şekil 2. Polen Morfolojisi Çeşitliliği
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Niagara Şelalesi ile Erie ve Ontario göllerinde 
1999 yılında kopmuş insan uzuvları bulunmuştur. 
Kimlikleri tespit edilemeyen kişilere ait olan bu 
uzuvların ölümden önce mi yoksa sonra mı koptuğunu 
anlayabilmek için antropolojik ve diyatomolojik test-
ler uygulanmıştır (Gruspier ve Pollanen, 2000). Ant-
ropolojik testler ırk, yaş ve cinsiyet teşhisi için femur 
ve tibia kemikleri üzerinde yapılmıştır. Ayrıca bütün 
vakalardaki femoral kemik ilikleri Nitric Asit (HNO3) 
ile muamele edilmiş ve bu dokulardaki diyatomeler 
izole edilmiştir. Araştırma sonuçları bütün vakalarda-
ki maktullerin boğularak öldüklerini ve bu uzuvların 
ölümden sonra cesetten koparak ayrıldığını göster-
miştir.

Bitkilerin nesillerini devam ettirebilmek için üret-
tikleri tohum ve meyvelerde adli vakaların çözümün 
de çok önemli roller oynayabilmektedirler. Bu yapı-
lar yeni oluşan neslin ana birey ile arasında oluşacak 
rekabetin ortadan kalkması için evrimleşmişlerdir. 
Bazı tohum ve meyvelerin dış kısımlarında kancalı 
ve dikenli yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar sayesin-
de tohum ve meyveler bulundukları ortamda dolaşan 
hareketli canlıların çeşitli yerlerine kolayca tutunarak 
kendilerini çok uzak mesafelere taşıtabilmektedirler.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio Eyaleti’nde 
1977 yılında bir üvey baba polis merkezine giderek iki 
küçük çocuğunun kaybolduğunu beyan etmiştir. Ba-
banın kayıp olduklarını bildirmesinden kısa bir süre 
sonra yöredeki mezarlığın kenarında bulunan orman-
lık alanın kuytu bir yerinde çocukların cesetleri gö-
mülmüş olarak bulunmuştur. Cesetlerin gömüldüğü 
yerin çevresinde bulunan bitkilerin Rosaceae familya-
sından Geum canadense (ya da büyük olasılıkla Geum 
aleppicum bu iki türün meyveleri birbirlerine çok ben-
zerlik göstermektedir) ve Rubiaceae familyasından 
Galium aparine türlerine ait olduğu tespit edilmiştir. 
Bu türlere ait meyveler başka canlıların üzerlerine ko-
layca tutunabilmektedirler (Şekil 3). 

Kolluk güçleri üvey babanın davranışlarından şüphe-
lenmiş, evinde buldukları giysilerini ve bir battaniyeyi 
delil olarak almışlardır. Yapılan inceleme sonucunda 
hem kişinin giysilerinde hem de battaniyede yukarıda 
belirtilen türlere ait meyvelere rastlanmıştır. Şüpheli 

bu meyvelerin giysilerine ve battaniyeye kendisine ait 
olan küçük bir bahçeden bulaştığını iddia etmiştir. 
Kişiye ait olan bahçede yapılan incelemede yukarıda 
belirtilen türlere ait bireylere hiç rastlanmadığı görül-
müştür. Bu davada bitki meyveleri delil olarak kulla-
nılmış, zanlı her iki cinayetten de hüküm giymiş ve 
ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır (Lipscomb ve 
Diggs, 1998). 

İnsanların mide içeriklerinde bulunan bitki 
hücrelerinin yapıları incelenerek botanik ile ilgili iz 
bulgulara ulaşılabilmektedir. Beslendiğimiz bitkisel 
kökenli birçok gıdanın içeriğinde tohumlar, kalın selü-
loz veya ligninleşmiş hücre duvarına sahip özelleşmiş 
hücreler içeren bitki parçacıkları bulunmaktadır. 
Bu materyaller ya hiç sindirilmezler ya da çok az 
sindirildikleri için dışkı ile dışarı atıldıklarında şe-
killeri bozulmamış olduğu için kolayca teşhis edi-
lebilmektedirler (Bock ve ark., 1988). Kurbanın son 

Şekil 3. Bir katilin giysilerine ve battaniyesine olay 
yerinden takılan aken tipi meyveler [Galium aparine 
(sol taraftaki resim) ve Geum canadense ya da Geum 

aleppicum (sağ taraftaki resim)].
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yediklerinin içeriğinin belirlenmesi bazen ölüm ne-
deni bazen de ölüm zamanı hakkında değerli bilgiler 
sunabilmektedir.

Londra mahkemelerinde 2001 yılında görülen trajik 
bir davada, kurbanın mide içeriğinin incelenmesin-
den elde edilen bulgular hem maktulün ölüm nede-
ninin hem de maktulün ait olduğu ülke hakkında çok 
belirgin ipuçlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı ol-
muştur. Thames nehrinde, 2001 yılı Eylül ayında başı 
ve kolları gövdesinden ayrılmış 4-7 yaşları arasında 
bir çocuk cesedine rastlanmıştır. Cesedin vücudunda-
ki kanın tamamen boşaltılmış olduğu tespit edilmiş-
tir. Yetkililer bu cinayetin bir ayin esnasında çocuğun 
kurban edilerek öldürüldüğünden şüphelenmişlerdir. 
Bu cinayetin çözümü için palinolog ve bitki anato-
misti de dâhil olmak üzere birçok bilim adamından 
kendi alanları ile ilgili incelemeler yapılması talebin-
de bulunulmuştur. Yapılan DNA incelemeleri çocu-
ğun Batı Afrika kökenli olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Sindirim sistemi içeriğinin incelenmesi sonucunda, 
Kuzey Avrupa’ya özgü Alnus (kızılağaç) polenlerine 
rastlanmış ve ölmeden birkaç gün öncede çocuğun 
İngiltere’de bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu 
olayda cesedin mide içeriğinde ve üzerindeki cekette 
Fabaceae (Baklagiller), Brassicaceae (Hardalgiller) ve 
Solanaceae (Patlıcangiller) gibi familyalara ait türle-
rin tohumlarının çeşitli kalıntılarına rastlanmıştır. Bu 
kalıntılardan bir kısmının Batı Afrika’dan bilinen çok 
zehirli bir bakla türü olan Calabar fasülyesi (Physostig-
ma venenosum)’ne ait olduğu belirlenmiştir. Bu fasul-
yenin çocuğa zehirli felç edici (voodoo) bir iksirle ve-
rildiği tespit edilmiştir. Bu bulgular bize günümüzde 
hala insanların kurban edilerek ayinler yapıldığı 
Nijerya’nın Benin bölgesini işaret etmektedir. Bu ci-
nayetle ilgili olarak İngiltere’de herhangi bir tutukla-
ma olayı gerçekleşmemiştir. Ancak soruşturmanın bir 
parçası olarak, Afrika›dan İngiltere ve Almanya›ya ya-
pılan insan ticaretinin yolları belirlenmiş ve engellen-
miştir. Sonuç olarak çocuğu Avrupa’ya getiren adam 
da dahil olmak üzere Afrika’da 21 kişi tutuklanmıştır 
(The Guardian, 2004).

Sonuç olarak, adli botanik bilimi, son yıllarda yapılan 
araştırma ve bulgularla davaların aydınlatılmasında 
önemli bir yere sahip olmuştur. 

Ülkemizde de 2000’li yıllardan beri adli botanik, bir-
çok davanın aydınlatılmasında aktif bir şekilde kulla-
nılmış ve kullanılmaya da devam edilmektedir.
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Son yıllarda dünyada ve ülkemizde toplumun 
düzenini ve güvenliğini, vatandaşların temel 
hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyen, huzu-

runu bozan, yaşam standardını ve kalitesini düşüren 
olaylarda artış gözlemlenmekte ve bu olaylar yöne-
timsel açıdan karmaşık, bütün toplum kesimlerini ve 
kurumsal yapıları etkileyen bir özellik göstermektedir.

Bütün bu sorunlar bir bütün olarak toplum, vatan-
daş, sosyal yapılar, ekonomi ve kamu yönetimi üze-
rinde derin etkiler bırakmakta, ilave sorumluluklar 
getirmektedir. Karşı karşıya kaldığımız bu yeni nesil 
sorunların karakter, içerik ve kapsamına bakıldığın-
da bunların sadece kamu eliyle alınacak tedbirlerle 
çözülmesi mümkün gözükmemektedir ve bu durum 
yönetim tarz ve anlayışında yeni yaklaşımları zorunlu 
kılmaktadır. Kamunun yanı sıra sivil toplum, iş dün-
yası, halk ve ilgili bütün aktör ve kesimlerin yönetim 
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süreçlerine dahil edilerek katılımcılığın artırılması, 
işlem ve süreçlerin herkese açık ve şeffaf bir şekil-
de yürütülmesi, çok katmanlı ve bütünleşik yönetim 
anlayışıyla bilgi üreten, analiz yapan kurum, kuruluş, 
merkez ve eğitim kurumlarıyla işbirliğinin artırılarak 
ara yüzler oluşturulması ve vatandaşı merkeze alarak 
oluşan veya olması muhtemel mağduriyet ve zararla-
rın giderilmesi için yeni bir yaklaşım ortaya konulma-
sı önem arz etmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; vatandaşların 
temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini 
güvence altına almak, kamu düzeni ve güvenliğini te-
min etmek, toplumsal yapının güven ve huzur içinde 
işleyişini sağlamak, her türlü tehdit ve soruna anında 
karşılık vermek, sorun öncesi, sorun anında ve sonra-
sında süreçleri doğru ve etkin bir şekilde yönetmek, 
planlamak, çözüm üretmek, mağduriyetleri gidermek, 
iyileştirme ve rehabilitasyon için gerekli koordinas-
yonu sağlamak üzere illerde 7/24 esasına göre görev 
yapacak bir yapının kurulması zorunlu hale gelmiştir. 

Ülkemizde kriz yönetimine ilişkin yürütülen çalışma-
lara baktığımızda; 1990’lı yılların başında “Buhran 
Yönetmeliği”nin taslak olarak hazırlandığını, ancak 
uygulamaya konulamadığını görmekteyiz.

Bu alandaki ihtiyacı karşılamak üzere; 30 Eylül 1996 
tarih ve 96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
“Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği” 
yürürlüğe konularak,  kriz yönetimine ilişkin usul ve 
esaslar düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile kriz merkezlerinin Genelkurmay 
Başkanlığı, Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
krizin meydana geldiği il ve ilçelerde en üst düzey yö-
neticilerin başkanlığında kurulması öngörülmüştür. 

Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi kurula-
rak faaliyete geçirilmiştir.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 12 Kasım 
1999 Bolu - Düzce Depreminde Bakanlık Kriz Mer-
kezi, 24 saat esasına göre etkin ve verimli çalışmalarını 
yaparak faaliyetlerini sürdürmüştür.
Ancak, 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe giren “Afet ve Acil Durum Yönetim Mer-
kezleri Yönetmeliği” ile kriz yönetimi ağırlıklı anlayış-
tan risk yönetimi ağırlıklı anlayışa geçilerek, Başba-
kanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği yürürlük-
ten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, kriz merkezleri 
uygulaması sonlandırılmıştır. 
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’nin 
yürürlükten kaldırılmasıyla; terör olayları, yaygın şid-
det hareketleri, ağır ekonomik bunalımlar, siber saldı-
rılar, enerji arz güvenliği, milli güvenliğimiz ile hak ve 
menfaatlerimizi tehdit eden yurt dışı kaynaklı geliş-
meler, deniz/çevre kirliliği, deniz güvenliği gibi konu-
larda teşkilat, yönetim ve koordinasyon açısından bir 
takım boşluklar ortaya çıkmıştır.
Ortaya çıkan bu boşluklar, Başbakanlıkça çıkarılan 
(2014/18) genelge ile giderilmeye çalışılmış ise de; bu 
alanın mevzuatla düzenlenmesi bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkmıştır. 
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, kendi görev alanıyla 
ilgili bu ihtiyacı ortadan kaldırmak, güvenlik ve asayiş 
alanında faaliyet gösteren birim ve kuruluşlar arasında 
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, Bakanlık-
ta ve illerde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinas-
yon Merkezini (GAMER) kurarak yeni bir yapılan-
maya gitmiştir.

Önleyici Yaklaşım
İŞBİRLİĞİ
Acil Durum
EMNİYET

Kamu Güvenliği
TOPLUM HUZURU
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Bakanlık Makamının 20 Aralık 2016 tarih ve 594 
sayılı oluru ile Bakanlık Merkez, 81 il ve valilerce 
uygun görülen ilçelerde GAMER’lerin kurulması 
uygun görülmüş, bununla ilgili açıklayıcı genelge 22 
Aralık 2016 tarihinde illere gönderilerek uygulamaya 
geçilmiştir. 

12 Nisan 2017 tarihinde çıkarılan “Güvenlik ve Acil 
Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesi” ile GA-
MER’lerin görev, çalışma, teşkilatlanma, usul ve esas-
ları belirlenmiştir.

Yapılanmanın Niteliği

Öncelikle GAMER’ler bir koordinasyon birimi olup 
saha görevleri bulunmamaktadır.

Güvenlik alanındaki faaliyetler ile bu alanda ortaya çı-
kan acil durumlara ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde 
daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için fonksiyon 
ve kurumsal anlamda bütünleşik bir model öngörül-
mektedir.

Bu çerçevede ilk olarak acil durum öncesi önleme, risk 
ve zarar azaltma, hazırlıklı olma, acil durum esnasın-
da olaylara hızlı ve etkili şekilde müdahale etme; acil 
durum sonrası iyileştirme faaliyetleri 
kapsamında yara sarma,  rehabilitas-
yon, güveni yeniden tesis etme ve ya-
şamı normale döndürme çalışmaları, 
bir bütünlük içinde ele alınmıştır.

İkinci olarak, bu hizmetleri ülke düze-
yinde ve il ölçeğinde yürüten Bakan-
lık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, 
valilikler ile diğer bakanlık, kurum ve 
kuruluşlar, mahalli idare birimleri ile 
sivil toplum kuruluşlarının etkin koor-
dinasyon ve işbirliği içerisinde hareket 
etmelerini sağlayacak ortak bir plat-
form oluşturulmuştur.

GAMER’ler her türlü kesintisiz, gü-
venli, bütünleşik haberleşme ve bilgi 
sistemleri ile teçhiz edilerek birim ve 
kuruluşların sahip oldukları bilgileri 
paylaşma imkânı getirilmiştir.

Ortak görev yapma geleneği ve kül-
türü oluşturarak aynı dili kullanma, 
tecrübe, kabiliyet ve kapasitenin pay-
laşılmasına zemin oluşturulmuştur.

Bakanlık Afet ve Acil Durum Yöne-
tim Merkezi, Bakanlık GAMER’in 

bünyesinde faaliyetlerine devam edecektir.

Merkezde, Başkan ve çalışma gruplarından, illerde 
ise İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu, 
GAMER Başkanı, çalışma grupları ile İl GAMER 
bürosundan teşkil edilmiştir.

Faaliyet İlkesi

GAMER’ler acil durum öncesi, sırası ve sonrasını 
kapsayacak şekilde bütünleşik bir yönetim anlayışı 
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ile görev yapmakta, risk değerlendirmelerine dayalı 
olarak bütün durum ve ihtimallere yönelik senaryolar 
geliştirmektedirler. Hareket tarzları planlı, proaktif ve 
önleyici yaklaşım olup, oluşabilecek zararın en aza in-
dirilmesi, temel hareket noktasıdır.

İl GAMER’ler

İl GAMER’lerin görevlerinin yerine getirilmesinde 
valiler sorumlu ve yetkilidir.

112 Acil Çağrı Merkezi bulunan illerde alt yapısı uy-
gunsa bu merkezlerde, diğer illerde ise 112 Acil Çağrı 
Merkezleri kuruluncaya kadar, valilerce uygun görülen 
yerlerde tesis edilmektedir.

İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezleri, 
İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Bölge/
Grup Komutanlığı Harekat Merkezleri ile 112 Acil 
Çağrı Merkezleri, faaliyetlerini İl GAMER ile enteg-
re bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir.

Bu birimlerin harekât merkezleri, öncelikle ve ivedi-
likle İl GAMER’e bilgi ve belge akışını sağlamakta, 
müteakiben kendi komutanlık ve genel müdürlük 
harekât merkezlerine bilgi ve veri iletmektedirler.

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri, İl GA-
MER koordinasyonu içinde faaliyetlerine devam et-
mektedir.

Valilerce, GAMER bürosunda ilde uygun görülen her 
birimden güvenilir ve nitelikli personel görevlendir-
mektedir.

7 gün 24 saat esasına göre görev yapan İl GAMER’ler, 
Bakanlık GAMER’le güvenli ve kesintisiz iletişim 
halinde bulunmaktadırlar.

Olağan durumlarda çekirdek kadro ile acil durumlar-
da ise, valinin talimatı üzerine tam kadro durumuna 
geçerek faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Ayrıca, ihtiyaç halinde, valilerin uygun gördüğü ilçe-
lerde de kaymakamların başkanlığında GAMER, teş-
kil edilebilecektir. 

GAMER başkanlığı, vali tarafından görevlendirilecek 
bir vali yardımcısı tarafından yürütülmektedir.

Sekretarya hizmetlerini yürütmek ve GAMER ile il-
gili iş ve işlemleri icra etmek üzere valilik bünyesinde 
İl GAMER büroları oluşturulmuştur.

Kamuoyu bilgilendirilmesinde, bütünlük sağlamak ve 
bilgi kirliliğini önlemek amacıyla, 
basın açıklamaları, vali veya yetki-
lendireceği kişi tarafından Bakanlık 
ile koordine edilerek yapılmaktadır.

İller ile valiler tarafından GAMER 
kurulması uygun görülen ilçelerde, 
ilin özellikleri dikkate alınarak GA-
MER yönergeleri hazırlanmakta 
ve bu yönergeler valiler tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girmektedir.

İllerde İzleme, Değerlendirme ve 
Koordinasyon Kurulu, vali veya yet-
kilendireceği vali yardımcısının baş-
kanlığında, İl Jandarma Komutanı, 
İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik 
Bölge/Grup Komutanı, İl Göç İda-
resi Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaş-
lık Müdürü ile valinin uygun gör-
mesi halinde Garnizon Komutanlığı 
temsilcisi, İl İdare Şube Başkanları, 
belediye temsilcileri, özel sektör ve 
sivil toplum temsilcilerinden oluş-
turulmuştur.

Bu Kurul, acil durumlar öncesin-
de hazırlık ve zarar azaltma, olay 
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sırasında müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme 
çalışmalarını değerlendirmekte, bunlara ilişkin alınacak önlemleri 
belirleyerek, bu önlemlerin uygulanmasını ve il düzeyinde koordi-
nasyonu sağlamaktan sorumlu ve yetkilidir.

İl ve ilçe GAMER’ler valilik ve kaymakamlık genel iş yürütümü 
teftişi kapsamında, mülkiye müfettişlerince denetlenecektir.

İlde bulunan bilişim, bilgi, görüntü sistemleri ve haberleşme altyapı-
ları, İl GAMER’lere entegre edilmesi, ihtiyaç duyulan yeni sistem-
lerin valiliğin talebi doğrultusunda geliştirilmesi esası getirilmiştir.

Bakanlık GAMER’in harcamaları, Bakanlıkca uygun görülen bi-
rimlerce; İl GAMER’lerin harcamaları ise, Yatırım İzleme ve Koor-
dinasyon Başkanlıkları ( YİKOB ), İl Özel İdareleri, 112 Acil Çağrı 
Merkezleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile ilgili kuruluşla-
rın bütçelerinden karşılanmaktadır.

Haberleşme, bilgi ve belge paylaşımı, ulaşım, sağlık, beslenme, ba-
rınma, altyapı, psikososyal destek vb. hususlarda diğer bakanlık, 
kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine gidilerek bilgi ve 
belge akışı sağlanmaktadır.

Sonuç olarak; Kriz yönetiminden risk yönetimi anlayışına geçişle 
birlikte, teşkilat, yönetim ve koordinasyon alanlarında ortaya çıkabi-
lecek boşlukların giderilmesinde, tüm devlet teşkilatını kapsayacak 
bir mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar, GAMER yapılanması 
bu alandaki boşlukları doldurmada önemli görev ve sorumluluklar 
üstlenecektir.
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Fotoğraf kelimesi eski Yunanca “fos” ve “grafe” 
sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen 
“ışık ile yazmak-çizmek” anlamına gelmektedir.

[1] Fotoğraf ışık yardımı ile resim çizmektir. Fotoğraf 
kelimesi ilk kez Alman astronom Madler tarafından 
kullanıldığı kabul edilmektedir. Madler bu kelimeyi il 
kez 25 Şubat 1839’ da Vossishe Zeitung isimli dergide 
yayımlanan bir yazıda kullanmıştır. Yapılan çalışmalarda 
bilim insanları fotoğraf yerine helyografi, dagerotip, ka-
totip gibi farklı isimler vermiş olsalar da 1850 li yılların 
sonunda fotoğraf sözcüğü kabul edilmeye başlanmıştır. 
[2] 

Tarihi kayıtlara bakıldığında, insanoğlunun yaşadıkları-
nı ve gördüklerini geleceğe bırakabilmek için kaydetme 
isteği ve çabasında olduğu görülür. Bu amaçla insanlar 
tarihin çok eski zamanlarından beri gördüklerini ve ya-
şadıklarını resmetmişlerdir. İnsanın bir anı dondurma 
ve gözüyle gördüğü gibi kaydetme isteği de bu zaman-
lardan gelmektedir. Basit optik yasalarının ve kimyanın 
kullanılmasıyla fotoğraf makinesi icat edildiğinde, insa-
nın bu isteği gerçekleşmiştir. İşte fotoğraf, bu optik ya-
salarının ve kimyanın kullanılmasıyla, görüntülenmek 
istenen nesnelerden gelen ışığı, ışığa duyarlı bir yüzey 
üzerinde sabitleme işidir.[3]

* Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon alanında Yüksek Lisans yapmıştır.
  Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünde Kriminalistik alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir.

J.Asb.Kd.Çvş.OYİ Fikret Alirıza BÜLBÜL*

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Uzmanı
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Tarihte bilinen ilk insanlı fotoğraf bundan 179 yıl önce 
1838 yılında Fransız ressam ve kimyager Louis Dagu-
erre tarafından Paris’te çekildi. Kendi geliştirdiği yön-
tem ile gümüş nitratla ışığa duyarlı hale getirilen bakır 
levhaların, karalık odada 10-20 dk pozlanarak ve cıva 
buharına tabi tutarak elde etmiştir. [4]

Fotoğraf Makinesi Çalışma Prensibi

Belgelenmek istenen objeden yansıyan ışık, önce ob-
jektifte ulaşır ve odaklanır, sonrasında objektifin içinde 
bulunan diyafram denen diske ulaşır. Bu diskin amacı; 
gelen ışığın şiddetinin ayarlanabilmesidir, bu işi ise or-
tasında bulunan ve kullanıcı tarafından ayarlanabilen 
bir delik sayesinde yapar. Objektifte toplanan ve odak-
lanan ışık diyaframdan geçerek örtücüye ulaşır. Örtücü 
perde çekim sırasında önceden seçilen bir süre boyunca 
açık kalarak, ışığın film üzerine düşmesini sağlar. [5]

Diyafram: Öncelikle görüntünün film düzlemi üzerin-

de tespit edilmesi için gerekli “ışık miktarını” ve “alan 

derinliğini” ayarlamaya yarayan sistemdir. Objektif üze-

rinde merceklerin arasında yer alır. Kısılıp açılarak film 

düzlemi üzerine gelen ışığın miktarını ayarlar. Diyafram 

göz bebeği gibi çalışır. Yani fazla ışıklı ortamda göz be-

Fotoğraf çekimi, olay yerinde yapılacak işlerden ilki olup en önemli iş olarak kabul 
edilir. Doğru çekilmiş fotoğraflar suçun işlendiği ortaya çıktıktan sonra suç mahallinin 

nasıl göründüğünü gösteren kalıcı bir kayıttır.
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beklerimizin kısılması, ışığın yetersiz olduğu zamanlarda 
göz bebeklerimizin açılması gibi. Diyafram objektiflerin 
üzerinde bulunan diyafram halkası(diyafram bileziği) 
vasıtası ile ayarlanır ve diyafram açıklıkları değerleri “f ” 
ile gösterilir.  

Örtücü (Enstantane) Sistemi: Diyafram yoluyla gelen 
ışığın hangi süre ile film yüzeyine ulaşacağını belirler. 
Örtücü sistemi belirlenen zaman aralığına göre açılıp 
kapanır. Örtücü sistemi göreli olarak uzun süre açık 
kaldığında, fotoğraf makinesi önündeki hareketli nesne-
lerin net olarak, pozlanması sağlanamaz. Hareketli nes-
nelerin görüntüsü ‘blur’ olarak adlandırılan titrek (flu) 
şekilde kaydedilir. 

Alan Derinliği: Netlenen nesnenin önünde ve arkasında 
belirli bir alanın net görülmesidir. Diyafram değerleri 
rakam olarak yükseldiğinde (kısıldığında) bu alan geniş-
ler, rakam olarak azaldığında (açıldığında) ise bu alan 
daralır.  

Adli Fotoğrafçılık Tarihi

Adli fotoğrafçılığın kurucusu Fransız kriminolog Alp-
honse Bertillondur. Sherlock Holmes’un yaratıcısı Sör 
Arthur Conan Doyle tarafından “Avrupa’daki en iyi de-
dektif ” olarak tanımlanan Bertillon, bugün hala kulla-
nılan sabıka kaydı fotoğrafı ve olay yerinin fotoğrafçılığı 
gibi yöntemlerin yanında kendi adını taşıyan ̈ Bertillon¨ 
sisteminin de kurucusudur.

“Antropometri adı verilen basit ve zarif bir sistem ge-
liştirdim. Bu, insanları ölçüp her bireyin benzersiz-
liğini sayılarla belirlemede bir devrimdi.”[6] diyen 
“Bertillon’un geliştirtiği sistem ile bireyler veya gruplar 
arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi 

çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzer-
likleri saptayarak bu farklılıkları bir araya getirip suçlu-
ları sınıflandırdı. Alphonse Bertillon, elde ettiği ölçüm-
leri,  kişinin bu özelliklerinin hayatı boyunca değişmedi-
ği varsayımına dayanan belirli formüllere indirgedi. [7]

Antropometri olarak adlandırılan bu sistem Fransa, İn-
giltere, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Arjan-
tin gibi ülkelerde bir mevzuata bağlanarak kullanılmaya 
başlandı.

Sabıka fotoğrafı (mug shot) adli olaylarda bir sistem ola-
rak uygulanmadan önce şüphelilerin tespiti ve suçluların 
kaydı sözlü ifade ve çizimlere dayanıyordu ki haliyle bu 
da etkili bir yöntem değildi. Fotoğraf tekniğinin icadıyla 
1840’larda kriminal olaylarda suçluların fotoğraflaması-
na başlansa da bunun belli bir standart haline getirilme-
si ancak Alphonse Bertillon’un belirlediği yöntemlerle 
mümkün olmuştur.

Fransız dedektifin bu alana getirdiği bir diğer yenilik ise 
olay yerinin fotoğraflanmasıydı. Bu yöntem, maktulün 
yerdeki pozisyonu, suç aleti, olay mahalinin genel görü-
nüşü gibi detaylarla, olay üzerinde çalışmak için benzer-
siz bir arşiv  kaydı oluşturdu.

1800’lerin sonundan Birinci Dünya Savaşı ertesine ka-
dar tüm Avrupa ve Amerika’da tek yöntem olarak kulla-
nılan Bertillon sisteminin sınıflandırmaları arasında bir 
kişinin burun uzunluğu, kulak yapısı, kafatası ölçüleri 
gibi son derece detaylı inceleme kayıtları vardı. Yöntem 
zamanla yerini parmak izine bıraktı.

Bertillon Sistemi olarak bilinen bu sistem 30 yıl boyun-
ca geçerliliğini sürdürmüş olup 1903’deki bir olayda ek-
sikliği ortaya çıkmıştır. [8]

İlk Adli Fotoğrafçılık Örnekleri
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Bertillon sisteminin terk edilmesi 1903 yılından Will 
West ve William West davası ile gerçekleşti. Suçlu ol-
duğu kesinleşen Will West tutuklanıp Leavenworth 
hapishanesine gönderilir. Fakat West’in antropometrik 
ölçümleri William West adında bir başka tutukluyla 
birebir örtüştüğü cezaevi yönetimi tarafından tespit 
edilir. Bertilon’un metodolojisine göre bu iki suçlu da 
aynı insandır. Bu kadar benzerliğin bir araya gelmesi, 
ileride olabilecek başka karışıklıkları ve mağduriyetleri 
önlemek adına sistem kullanılmaktan vazgeçildi [9] Bu 
olay sonrası benzemezliği daha üstün olan parmak izi 
sistemine geçildi.

Olay Yeri Fotoğrafçılığı

Bilim ve fotoğrafın yaşama olan katkıları, toplumsal hu-
zurun sağlanmasıyla görevli olan kolluk kuvvetlerinin de 
yararlanabileceği ölçüdedir. Bu açıdan özellikle de “belge” 
niteliği bulunan fotoğrafın, adli olaylarla ilgili durumlar-
da kullanılması kaçınılmazdır. Belge niteliğinde ki bu 
fotoğrafları çekmek için olay yeri inceleme uzmanların 
fotoğraf konusunda gerekli eğitimi almış ve konusunda 
teknik yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir

Olay yerinde fotoğraf çekmek ile görevli personel, poz-
lama, odaklama, beyaz dengesi, net alan derinliği ve ışık 
bilgisi gibi bilgilere hakim olmalı ve bu bilgileri aynı za-
manda uygulayabilmelidir. Fotoğraf makinesini ile net 
alan derinliğini belirleyen diyafram açıklığını kendisi-
nin seçtiği ve diğer ayarları makinenin yaptığı diyafram 
öncelikli çekim modunu ya da tüm ayarlarını kendisin 
yaptığı manuel çekim modunu kullanmalıdır. Olay ye-
rinde koşullar uygun olduğunda standart açılı ve dar 
açılı objektifler kullanmak en doğru seçim olacaktır. Bu 
objektifler perspektif hatasına yol açmaz ve ortamın ya 
da nesnenin en doğru şekilde değerlendirmesini sağlar. 

Adli fotoğrafçılığının temel amaçları;

Tespit: Olay yeri incelemesinin yapılması aşamasında 
olay yerinin ilk haliyle ve sonrasında saptanan delillerle 
tespitini yapmak.

Transfer: Olay yerindeki parmak izlerinin,  alınmadan 
önce tespit edildiği yerin fotoğrafını çekmek. Parmak 
izlerinin fotoğraflanması da bir transfer yöntemidir. 
Her delil türünün görüntülenmesi bir tespit işlemi ola-
rak adlandırılabilir. Ancak her görüntüleme işlemi bir 
transfer işlemi olarak nitelendirilemez.

Teşhis: Olay yerindeki mağdur ve tanıkların olayla bağı 
olan şahıslar hakkında verdikleri bilgiler ve bu doğrul-
tuda tespit edilen şahıslara ait teşhis işlemlerini içerir.

Kayıt (Arşiv): Çekilen her fotoğrafın konu ve amaç bağ-
lamında birbirleriyle ilişki içinde olması gerekmektedir.
[10]

Olay yerinin görüntülenmesi sadece delillerin belirlen-
mesi değil olayın ilk halinin de belgelenmesi açısından 
önemlidir. Bu sayede olayın hatırlanması kolaylaşır. 
Ancak tüm bu belirtilenlerin gerçekleşmesi için, fotoğ-
raf çekiminin iyi bir biçimde yapılması gerekmektedir. 
Bazen sadece bir olayda, yüzlerce hatta binlerce poz 
fotoğraf çekilebilmektedir. Bu da olay yerinin görüntü-
lenmesinin, kriminal fotoğraf açısından önemini göster-
mektedir.

Olay yerinin orijinal hali çok değerlidir. Bu, bir krimi-
nalist için üzerinde durulması gereken bir durumdur. 
Adli fotoğrafçılık alanında önemli olan nokta artistik 
içerikli fotoğraflardan çok bizi ilgilendiren konuyu anla-
tacak olan doğru resmin çekilmesidir. Ancak bu sayede 
olayın çözümlenmesine en doğru katkı yapılabilir. Bu 
nedenle de görüntülenecek esas konunun net, keskin, 
bozulma olmadan, renklerin ve içeriğin detaylı biçimde 
en doğru pozisyonda olması gerekmektedir.[11]

Adli olaylarda soruşturma işi daha kısa bir zaman dili-
mini ifade ederken, olayın hukuki açıdan sonuçlanması 
aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir. O açıdan, olayın 
üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra zihnin de-
tayları hatırlayamayacağı gerçeğinden ötürü bir fotoğ-

Olay yerinin görüntülenmesi sadece 
delillerin belirlenmesi değil olayın 

ilk halinin de belgelenmesi açısından 
önemlidir. Bu sayede olayın hatırlanması 

kolaylaşır.
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rafın binlerce kelimeden daha önemli olduğu söylenme-
lidir.[12] 

Bu nedenledir ki, fotoğrafa “Yedek Hafıza” adının veril-
mesi daha uygun olur.

Örnek verecek olursak Y isimli bir şahıs yatağında ölü 
olarak bulunduğu ihbarı alınır. Olay yerinde Y’nin  sağ 
elinde tek el ateşlenmiş bir tabanca ve sağ şakağında 
mermi giriş deliği tespit edilir. Olay yeri incelemesi ekip-
lerimizce yapılır ve bir intiharla karşı karşıya olunduğu 
düşünülür, Y’nin otopsisinin yapılması sonrası cumhu-
riyet savcılığınca defnedilmesine izin verilir,  Dört veya 
beş ay sonra „Y’nin planlanmış ustaca bir cinayete kur-
ban gittiği toplanan bulgular ve tanık ifadelerince öne 
sürülür. Dava dosyasına yeni bir yön verilmiştir artık. 
Bu bağlamda olay yerinin tekrar ilk hali ile incelenme-
sine olanak verecek olay yeri fotoğraflarıdır.  Şayet suç 
yerinin ve cesedin anladığımız anlamda çekilmiş fotoğ-
rafları elde yok ise yapacak hiçbir şeyimiz kalmamış de-
mektir. Artık ne cesedin yatış pozisyonunun, ne silahı 
kavrayan eldeki parmakların normal mi yoksa anormal 
mi olduğunu, yatak veya odada bir çatışmanın, boğuş-
manın izleri bulunup bulunmadığını inceleme şansımız 
kalmamıştır.(12]

Olay yeri fotoğrafı, bir zanlının yalan ifadesini ortaya 
çıkarabilecek ölçüde suçlayıcıdır. “Bir başka kullanım 
biçimindeyse fotoğraf makinesinin kaydı doğrulayıcıdır.
[12] Ayrıca, haksız yere suçlanan veya cezalandırılan bir 
insanın mağduriyetini giderebilecek ölçüde doğrulayıcı-
dır. Fotoğraf gerçekten de güçlü bir delil olabilmektedir. 
Ancak hareket ettirilmiş, pozisyonu değiştirilmiş veya 
bazı parçalar ilave edilmiş bir fotoğraf delil olma değeri-
ni kaybeder. [13]

Fotoğraf çekimi, olay yerinde yapılacak işlerden ilki olup 
en önemli iş olarak kabul edilir. Doğru çekilmiş fotoğ-

raflar suçun işlendiği ortaya çıktıktan sonra suç mahal-
linin nasıl göründüğünü gösteren kalıcı bir kayıttır.[10] 
Dolayısıyla, olay yeri fotoğrafçılığı mahkemelerde tartı-
şılan, vereceği bilgiler doğrultusunda karar verilebilen 
bir konu olduğundan ayrı bir uzmanlık gerekmektedir.
[10] Bu, yalnızca fotoğraf tekniği anlamındaki uzman-
lık değildir. Çalışma disiplini açısından da sistematik 
bir yöntemi uygulayan uzmanlıktır.

Olay yeri fotoğraf çekimlerinin teknik detaylarını açık-
lamadan önce fotoğraf çekimlerinin genel kuralların-
dan bahsedilmesi gerekir. 

• Fotoğraflamayı bir plan ve sıra dahilinde yapılmalıdır.

• Ölüm olayları ile ilgili yapılan incelemelerde cesedin 
mümkün olan her açıdan fotoğrafları çekilmeli, yaralar 
ve üzerinde bulunabilecek işaretler ayrıntıları ile görüle-
bilecek şekilde ve ölçekli çekim yapılmalıdır.

• Olay yeri incelemesinde tespit edilen izler en ince ay-
rıntısı okunabilecek şekilde yakın ve dik açı ile fotoğraf-
landırılmalıdır.

• Olay yerini ve bulguları normal görünümdeki gibi 
göstermek için fotoğrafları mümkün olduğunca göz se-
viyesinden çekilir.

• Yapılan fotoğraflama işlemi belgelenir.

• Fotoğraf, kamera çekimleri ile kroki ve tutanaktaki bil-
gilerinizin uyumlu olması sağlanır.

• Olay yeri adresini gösterir mahalle, sokak, daire numa-
rası vb. çekimi yapılır. Olay açık alanda (tarla, dağ, tepe, 
nehir, sokak vb.) ise yine olay yerinin konumunu en iyi 
belirten unsurların (yeryüzü şekillerinin) çekimi yapılır.

• Olay ile ilgili şüpheli şahıslar üzerinde bulgu tespit edi-
lirse transfer etmeden fotoğraflanır.

• Ölüm olayları ile ilgili incelemelerde cesedin yüzü 90 
derecelik açıyla çekim yapılmalıdır.[10]

Olay Yeri Fotoğraf Çekim Safhaları

ü	Olay yerinin 360 derece fotoğraflandırılması

ü	Bulguların genel görünümün fotoğraflandırılması

ü	Bulguların yakın ve dik şekilde çekimi

ü	Olay Yeri Dış Çevreni fotoğraflandırılması

Olay Yerinin 360 derece fotoğraflandırılması: Bulgula-
rın ve etrafındaki nesnelerin konumun itibari ile anlaşı-
lır kılmak için Olay yeri 360 derece fotoğraflanmasıdır.  
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Olay yerini dar ve geniş alan olmasına göre 360 derece 
çekimde iki yöntem kullanılmaktadır. 

ü	Köşeden köşeye çekim: Dar alanlarda kullanılır. 
Çekim yapılacak alan 4 eşit parçaya bölünerek köşe 
noktalardan fotoğraflama yapılır. Bu yöntem ile olay 
yerinde kör kalmış noktaların dahil görüntülenmesine 
olanak sağlar. 

ü	Panoramik (Bindirmeli) fotoğraf çekimi: Geniş alan  
çekimlerinde kullanılır. Birden fazla yatay ve dikey kad-
rajlı fotoğrafları röper noktalarından birleştirerek iste-
nilen alanın tek bir kareye sığdırılması ile oluşturulur. 

Bulguların genel görünümün fotoğraflandırılması: Olay 
yerinin bir bütün olarak çıkması için gerekli olan fotoğ-
raflamadır. Bu fotoğraflama alanın genişliğine göre bir 
ya da birkaç fotoğraf karesinden oluşabilir. Bu fotoğraf-
lamada amaç olay yerinin genel hatları ile büyüklüğü-
nü, olayın meydana geldiği alanın nasıl olduğunu, olay 
yerinde bulunan delilleri ve varsa diğer büyük araçların 
nerelerde bulunduğunu tespit etmektir. 

Bulguların yakın ve dik fotoğraflandırılması: Fotoğraf 
makinesini algılayıcı yüzeyi nesneye paralel olacak şe-
kilde dik açıyla çekilmesi ile olur.  Yapılacak çekimlerde 
estantene ve diyafram ayarları manuel  yapılacağından 
net bir çekim için kesinlikle tripod kullanılmalıdır. Ya-
kın ve dik çekim yapmak bulgu üzerindeki iz, deformas-
yon, seri numarası ve belirleyici özelliklerinin ayrıntılı 
olarak incelemesini sağlayacaktır. Yakın ve dik bir çekim 
ile olay yerinde taşınamayacak olan izlerinde incelemesi 
yapılabilmektedir. Örneğin olay yerinde tozlama yön-
temi ile tespiti yapılan bir parmak izinin ölçekli olarak 
fotoğraflanması izin kaldırılma esnasında istenmeyen 
bozulmalar oluşsa bile fotoğraf üzerinden mukayese ya-
pabilmektedir. 

Olay Yeri Dış Çevre fotoğraflandırılması: Olay yeri fo-
toğraflanmasının en son safhası dış çevrenin fotoğraf-
lanmasıdır. İncelemelerin tamamlanması sonrası olay 
yeri ile bağlantısı olabileceği düşünülen tüm çevre fo-
toğraflanır. Olay yeri tek bir alan ile sınırlandırılmayıp 
çekim alanı daima geniş tutulmalıdır. 

20.yüzyılın başlarında Adli fotoğrafçılığın kuruculuğu-
nu üstlenen Alphonse Bertillon çektiği olay yeri fotoğ-
rafları hala güncelliğini korumaktadır.  Günümüz şart-
larında Optik yasaların gelişimi ile olay yerinde çekilen 
fotoğrafların kısa bir sürede zarfında raporlanması ile 

büyük bir zaman kazancı sağlanmıştır. Locard’ın ‘’Her 
temas bir iz bırakır ‘’ prensinden yola çıkarak olay ye-
rinde yapılacak her bir eylemin titizlikle uygulanması 
gerekmektedir. Bu nedenle olay yeri inceleme uzmanı-
nın olay yeri ile ilk teması fotoğraf ile olmalıdır. Olay 
yeri ve olay yeri ile bağlantılı olduğu düşünülen çekilen 
her kare fotoğraf adli makamlara olay yerini yansız ve 
yanılgısız bir şekilde anlatma olanağı verecektir. Fotoğ-
raf bulguların dili ve unutulan ayrıntıların en iyi tanığı 
olmuştur. Belge niteliği taşıyan her bir fotoğraf olay ye-
rinin dinamik kalmasını sağlayacaktır. 
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Ne yazık ki kumar oynamaya bir kere başlayınca bir kısır döngü oluşur. 
Kişinin kumarda giderek artan kayıplarına bağlı olarak yaşadığı 

finansal çöküş ve çaresizce kaybettiği parasını geri almaya çalıştığı 
dönemler bağımlılığın ortaya çıkışında tetikleyici olabilir.

Kumar; eğlence ve heyecan amaçlı olarak mad-
di kazanç elde etmek umuduyla oynanan, 
genellikle şansa dayalı oyunlar olarak tanım-

lanır. Kişileri kumar oynamaya yönlendiren en önemli 
motivasyon kolay yoldan hızlı bir şekilde para kazan-
ma arzusudur. Ancak kumar çok büyük bir endüstri-
dir ve bu endüstriyi kontrol edenler tarafından yapılan 
düzenlemeler nedeniyle kazançlı çıkanlar neredeyse 
her zaman kumar oynayanlar değil, oynatanlardır. Za-
ten kumar oyunlarında olasılıklar hiçbir zaman oyun-
cunun lehine değildir. Oynamaya devam etmek nere-
deyse her zaman oynayan kişilerin ekonomik anlamda 
çöküşlerine neden olabilir. Başka bir açıdan bakarsak 
kumar, kumarhane sahiplerinin her zaman kazandığı 
başarılı ve çok büyük bir endüstridir. Bu nedenle te-
mel geliri sadece kumar olan şehirler ve hatta ülkeler 
vardır. Günümüzde özellikle internet üzerinden oyun 
oynama olanaklarının artmasıyla birlikte belirli sınır-

lar içerisinde tutulamadığı için kumarın yaygınlığı 
da günden güne artmaktadır.  

Kumar, büyük miktarlarda para kaybına bağlı 
maddi sorunlara neden olacağından hem oyun-
cunun kendisinde hem de ailesinde çok ciddi 
psikolojik, sosyal ve hatta genel sağlık so-
runlarına da yol açabilir. Kumar toplumsal 
kabul görmediği için oyuncular genel-
likle kumar oynadıklarını gizlerler. Bu 
gizleme nedeniyle kronik hale gelen 
sorun, oyuncunun yakınları tara-
fından fark edildiğinde genellikle 
geç kalınmış olunur. Oyuncu-
nun verdiği ekonomik zararlar 
saklanamaz hale geldiğinde 
ve yakınlarının yaşamları 
olumsuz etkilendiği za-
man  sorun fark edilir.  
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Kumar oynayanların ortak özellikleri 

Kumara genellikle basit bir eğlence olarak 
başlayan kişiler zamanla kendilerini kumar 
oynamaya yönelten dürtülere karşı koyama-
yacak hale gelmektedirler. Kumar oynayan bu 
kişilerin paylaştığı ortak özellikler şunlardır: 

• Kendisi veya çevresindekiler açısından zararlı 
sonuçlar oluşturabilecek herhangi bir davranışa 
yönlendiren oyun oynama dürtüsü, arzusu ya da 
ayartmaya karşı koyamama, 

• Eylemi gerçekleştirmeden önce giderek artış göste-
ren duygusal bir rahatsızlık veya gerginlik yaşama, 

• Davranış sırasında zevk veren veya hoşa giden duygu-
lar hissetme, 

• Bazı durumlarda, kumar oynadıktan sonra suçluluk, piş-
manlık ya da utanç gibi olumsuz duygular yaşanır.

Kumar oynayan kişilerde bu özellikler nasıl fark edilebilir?

Kumar oynama davranışı kısa süre içerisinde alkol ve uyuştu-
rucu kullanımında olduğu gibi bağımlılık yapar. Bütün bağım-
lılık türlerinde görülen ortak öğeler kumar bağımlıları için de 
geçerlidir. Aşağıda sıraladığımız bu belirtiler bağımlıların madde 
kullanma davranışlarına neredeyse birebir benzerlik gösterirler.  

• Kumar oynama gereksinimini karşılamaya duyulan yoğun bir arzu,  

• Kontrol kaybı,  

• Uzak duramama,  

• Gitgide artış gösteren oynama ihtiyacı  

Bu belirtiler tıpkı madde bağımlılarına benzer bir şekil-
de olumsuz sonuçlarına karşın kumar oynamanın de-
vamına yol açarlar. Kumar oynayanların bahse girmeye 
duydukları yoğun arzu ve istek, madde bağımlılarının 
yaşadığı şiddetli içme isteğine eşdeğerdir. Hatta ku-
mar oynayanların bu yoğun isteklere karşı koymada 
madde bağımlılarından daha çok güçlük yaşadık-
larını görmekteyiz. Ayrıca kumar oynayanların 
yaklaşık üçte biri sinirlilik, çabuk öfkelenme, hu-
zursuzluk, dikkati yoğunlaştırmada güçlük çek-
me ve başka bedensl şikayetler gibi yoksunluk 
belirtileri göstermektedirler. 

Kumar Bağımlılığının Çeşitleri 

Kumar endüstrisi kumar oynamanın cazi-
besini sürekli kılmak için çeşitli yenilikler 
yaparak çok farklı kumar aktiviteleri su-
nar. Bu yüzden de çeşitli kumar bağımlı-
lıklarından söz edilebilir. Aslında kumar 
bağımlılığı her zaman gözle görülür bir 
durum değildir. Çoğunluğun düşünce-
sinin aksine kumar, sadece kumar ma-
kineleri, kart oyunları ve gazinolardan 
ibaret değildir. Piyango bileti satın 
almak, çekilişe katılmak veya biriyle 
iddiaya girmek de kumarın türle-
rindendir.  

Kumar bağımlılığı kişinin kendi-
sini finansal çöküntüde hissedip 
tek çözümün elindeki az para 
vasıtasıyla çok para kazanması 
olduğunu düşündüğünde or-
taya çıkabilir. Ne yazık ki bu 
durum, kumar oynayan ki-
şinin kaybettiği parayı geri 
kazanma zorunluluğu his-
siyle bir döngüye dönüşür 
ve bu döngü kişi tedaviye 
başlamak durumunda 
kalana kadar devam 
eder. Kumar bağımlılı-
ğının bir başka sonu-
cu ise kumar oynayan 
kişinin ruhsal olarak 
daha iyi hissedebil-
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lerin davranışlarını nasıl açıklayabiliriz? 
Büyük kayıplar yaşayan pek çok kumarbaz, 

kumar oynamayı bırakmayı reddedebilir. Bu 
kişiler daima kazanacaklarını umarlar ama 

kumara gitgide daha fazla para yatırırlar. Dı-
şarıdan bakıldığında bu durum mantıksız gibi 

görünebilir. Ancak bazı kumarbazların neden 
yeterince tatmin olamadıklarına dair çeşitli psi-

kolojik sebepler vardır. Kumar oynamaya neden 
olan 5 önemli psikolojik temel etmen aşağıda 
açıklanmaktadır: 

• Kısmi Pekiştirme 

Pekiştirmenin davranışı güçlendirdiğini bilmek 
için psikolog olmak zorunda değilsiniz. Bunu bir 

kişinin 5, 10 veya 20 denemeden sonra kumar maki-
nesinde kazanma olasılığının olduğunu bilmesi ola-

rak ifade edebiliriz. Mantıksız gibi görünse de dav-
ranışlar sürekli olarak pekiştirilmekten ziyade kısmen 

pekiştirildiğinde daha uzun süre devamlılığını sürdür-
mektedir.  Bu da kumarhanelerin her daim yoğun ol-

malarının önemli bir nedenidir. İnsanlar kumar oyna-
dıkları her seferde kazanmayı beklemezler. Bu nedenle 

bir kayıpla veya bir dizi kayıpla karşılaşmak onlar için 
büyük bir sürpriz olmaz. Kumar oynayanlar kaybetmeyi 

de oyunun bir parçası olarak görürler. Yine de kumarbazlar 
bazı zamanlar destek beklerler ve bu beklenti “bir sonraki 

sefere şanslı olacağım” inancını doğurur. Bu inanç ise kumar 
davranışlarını sürdürme konusunda onları motive eder. Ku-

mar oynayanlar hangi bahsin kazandıracağından asla emin 
olamazlar. Ancak eğer yeterince uzun süre oynarlarsa sabır 

gösterdikleri için nihayetinde kazanacaklarına inanırlar. 

mek adına riskli bahis oynamasıdır. Her iki senaryoda da 
bu bağımlılıktan mustarip kişinin bu davranışı durdur-
mak için bir isteği olmalıdır. Kişinin sadece ailesini ve 
arkadaşlarını mutlu etmeye çalışması yeterli bir motivas-
yon değildir. 

Kumara Yönelmenin Nedenleri 

Kumar bağımlılığına yol açan birçok neden vardır. Bu 
nedenler; çok paraya sahip olma isteği, ruhsal olarak 
daha iyi olma hali, heyecanı deneyimleme isteği, ku-
mar oynayarak sağlayacağını sandığı sosyal statü ve 
eğlenceli atmosferdir. Ne yazık ki kumar oynamaya 
bir kere başlayınca bir kısır döngü oluşur. Kişinin 
kumarda giderek artan kayıplarına bağlı olarak 
yaşadığı finansal çöküş ve çaresizce kaybettiği 
parasını geri almaya çalıştığı dönemler bağımlı-
lığın ortaya çıkışında tetikleyici olabilir. Kumar 
oynayan kişi ne kadar kazanırsa kazansın hiç-
bir zaman kaybettiğinden daha fazla bir mik-
tar kazanamamaktadır. Yani bir kumarcı asla 
kaybettiği para ile kazandığı parayı eşitleye-
mez. Çünkü kazanmaya başlarsa asla durmaz, 
“şansım dönmüşken biraz daha kazanayım” 
diye düşüneceğinden oynamaya devam eder 
ve sonucunda tekrar kaybeder. 

Kumar Bağımlılığına Neden Olan Beş 
Temel Psikolojik Etmen 

Günümüzde kumar, insanlar için en 
popüler eğlence dallarından biri haline 
gelmiştir. En sevdiğiniz futbol takımı-
na bahis oynamak, bir kumarhanede 
kumar makinasının kolunu çekmek 
veya rulet masasında oynamak her-
kese cazip gelebilir. İnsanların kumar 
oynamaya nasıl karar verdiklerini an-
lamakta çok zorlanmayız. Kim alın 
teri dökmek zorunda kalmadan faz-
ladan para kazanmak istemez ki? 
Büyük ikramiyeyi kazanan bir ki-
şinin neden tekrar oynamaya ka-
rar verdiğini bile açıklayabiliriz. 
Kumar oynayan kişinin bütün 
işleri yolunda gidiyor olabilir 
ve harcayacak fazladan para-
sı varsa kumarda kaybedeceği 
paranın sorun olmayacağını 
düşünüyor olabilir. Ancak tu-
tarlı kayıplara rağmen kumar 
oynamaya devam eden kişi-
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• Kazanma Öyküsünün Cezbedici Olması 

Bu durum kişilerin herhangi bir konu hakkında tah-
minlerini akla daha kolay gelen sebeplere bağlama-
ları olarak açıklanabilir. Birçok kişi, uçak kazalarının 
gerçekte olduğundan daha sık meydana geldiğine ina-
nır. Uçak kazalarının haberlerde daha geniş yer alması 
ve manşetlere taşınmasından  dolayı trafik kazalarından 
daha kolay hatırlanması bunun gerekçesidir. Aynı şekil-
de piyangodan büyük ikramiyeyi kazanan kişilerin hika-
yelerinin çarpıcılığı sıklıkla basında yer alarak kamuoyuna 
açıklanır. Böylece oldukça nadir rastlanan bu şans hikayeleri 
insanların hafızalarına çarpıcı ve canlı birer anı olarak kolayca 
kazınır. Bu çarpıcı şanslılık öykülerinin etkisinde kalan kumar 
oyuncuları benzer kazançlar elde etme ihtimallerinin daha yük-
sek olduğuna inanırlar. Dolayısıyla kumar oynayanların mantık 
yürütme biçimleri hatalıdır; kaybetmeye devam etmelerine rağ-
men kazanma şanslarının daima yüksek olduğuna inanırlar.  

• Kumarbazın Yanılgıları  
İnsanlar genellikle başlarına gelen olayların rastlantısal bir şekilde 
gerçekleştiğine inanırlar. Geçmiş yaşantılarının da gelecek yaşantı-
ları üzerinde etkisinin olduğunu düşünerek hatalı mantık yürütebi-
lirler. Bu hatalı mantık yürütme biçimi kumarbazlar arasında oldukça 
yaygındır. Örneğin, bir kişi bozuk parayı 10 kez atarsa ve her seferinde 
tura gelirse, bir sonraki denemede yazı geleceğini düşünebilir. Bazı ki-
şiler bu durumda artık turanın “vadesinin” dolmuş olduğunu düşünürler 
ve sonraki seferde yazı gelme ihtimaline inanırlar. Ancak bu bir yanılgı-
dır. Gerçekte, önceki 10 denemenin her birinde olduğu gibi 11. denemede 
de tura gelme ihtimali hala %50’dir. Kumarbazlar bir olasılığın er ya da 
geç vadesini dolduracağına inanmaları sebebiyle korkunç kayıplardan sonra 
bile başarısızlığı göz ardı edip bir şans oyununa daha yatırım yaparlar. “Ka-
zanma” zamanının muhakkak geleceğine inanırlar.  
• Kontrol Yanılsaması  
Kumar şans eseri kazanılan bir oyun olmasına rağmen birçok kumarbaz ka-
zanma konusunda kontrol sahibi olduğuna inanır. Bu nedenle bir kumarbaz 
oyun öncesi bir zar üfleyebilir ya da başka bir ritüel gerçekleştirebilir. Kumar 
oynayanlar bu tür eylemlerin kazanma şanslarını artıracağını varsayarlar. İnsanlar 
bir eylemin ya da bir ritüelin sonucu etkileyeceğine inanarak benzer davranışları 
gerçekleştirmeye devam ederler. Bu kontrol yanılsaması aslında kumarbazların ça-

balarını sürdürmelerine neden olur. Bazı yazarlara göre bir 
kumarbaz kazanmaya başladığı zaman kolayca kontrol 
yanılsamasına kapılabilir. Eğer kumarbazlar oyuna kaza-
narak başlarlarsa, diğer oyunları da kazanma ihtimalle-
rinin daima yüksek olacağına inanırlar.  Bu durum ise 
peşi sıra mağlubiyetlere yol açar.  

• Kaybetme Durumunda Yaşanan Üzüntü 

İnsanlar genel olarak kazandıkları durumlardan zi-
yade kaybettikleri durumlara karşı daha hassastırlar. 
Başka bir şekilde ifade edersek, bir kişinin 100 TL 
kaybettiği zaman hissettiği üzüntü, aynı miktarda 
para kazandığında hissettiği mutluluktan daha 
büyük olacaktır. Bu nedenle bir kişi kaybettiği 
parayla aynı miktarda bir ödül kazanmaya ça-
lışmayabilir. Aslında, daha çok para kazanmak 
için daha fazla sıkıntı çekebilir. Bir kumarbaz 
bir dizi kayıp yaşadığı durumdan sonra dahi 
kumara neredeyse tüm zamanını ve parasının 
büyük bir kısmını yatırmaya devam edebi-
lir. Bunun sebebi de kazanma ihtimalinin 
çekici olması değildir. Daha ziyade, kişi-
nin geçmiş kayıplarının üzüntüsünü hala 
yoğun bir biçimde hissetmesidir. Ku-
marbazların kaybettikleri her şeyi geri 
kazanmalarının mümkün olmadığını 
bildikleri durumlar da vardır. Ancak bu 
kişiler kayıplarının küçük bir kısmını 
kurtarma hevesiyle umutsuz girişim-
lerde bulunmaya devam ederler.  

Kumar Oynama Probleminin 
Belirtileri 

Kumar oynama probleminin be-
lirtileri çoğunlukla diğer bağım-
lılıklarla aynıdır. Bazı yaygın 
belirtiler şunlardır: 

• Gizli bir şekilde kumar oy-
nama isteği, 

• Kumar alışkanlıklarını 
kontrol etmede zorluk ya-
şama, 

• Oynayacak parası kal-
madığında dahi oyna-
maya devam etme, 
• Ailesinin ve yakın 
çevresinin kişiye bu 
alışkanlığı hakkında 
görüşlerini belirt-
meleri.  
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dur?’’ sorusunu kendinize sorduğunuzda ruhsal bir 
gerginlik, kumar oynamaktan dolayı suçluluk veya 

pişmanlık yaşıyorsanız ve buna rağmen kumar oy-
namayı bırakmayı denediğiniz halde başaramıyor-

sanız büyük ihtimalle kumar bağımlısı olabilirsiniz. 
Hemen bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Ku-
mar bağımlılığınızın tedavisinde mutlaka profesyonel 

bir yardım almanız gerekmektedir.  

Kumar Oynamayı Bırakma Konusunda Yardım Al-
mak 

Kumar oynamayı bırakmak kolay bir süreç değildir. Pro-
fesyonel bir yardım ekibi ve tedavi programı ile kumar 

bağımlılığı başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Profesyonel 
yardım sağlanmaksızın başarılı bir tedaviyi gerçekleştir-

mek oldukça zor olabilir. Destekleyici olan bir çevre (aile ve 
arkadaşlar) tedaviyi etkili kılma konusunda ciddi derecede 

önem taşır. Bu kişilerin de kumar oynayan kişiye doğru ve 
faydalı bir şekilde yardım etmenin yollarını öğrenmeleri ve 

bilmeleri gerekir.  

Kumar Bağımlılığı Nasıl Tedavi Edilir? 

Kumar bağımlılığı tedavi sürecinde ilaç tedavisi ve psikotera-
pi birlikte uygulanır. Özellikle kumar bağımlılığı sonucu oluşan 

ruhsal sıkıntı ve depresyon için ilaç tedavisi gerekebilir.  Psiko-
terapi, ilaç tedavisi ve destek grupları dâhil olmak üzere kumar 

problemlerini tedavi etmek için üç temel yol vardır. Bilişsel Davra-
nışçı Terapi ve Davranış Terapisi bir kişinin kumar problemine yol 

açan ve bunları pekiştiren düşünce kalıplarını tanımasına yardımcı 
olur ve bunları daha sağlıklı inançlara dönüştürebilir. Bazı kumar-

bazlar antidepresanlardan veya duygu durum düzenleyici ilaçlardan 
fayda sağlayabilirler. Kumar bağımlılığı olan bir kişi çoğu zaman bi-

polar bozukluk, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
veya obsesif kompulsif bozukluk tanısı alabilir. Bu nedenle bu koşulları 

tedavi etmek için ilaç tedavisi uygulamak veya terapi sürecinden fayda-
lanmak kumar bağımlılığının tedavisinde faydalı olabilir. Aynı zamanda 

kumar bağımlılarının tedavi süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülme-
sinde etkili olan çeşitli yardım grupları da mevcuttur. 

Diğer bağımlılıklar gibi kumar bağımlılığın da en büyük 
belirtisi kişinin kendisini durduramadığını fark etmesidir. 
Eğer kişi her seferinde “son bir kez daha” denemek istiyor-
sa veya kumar oynamayı bırakmayı düşündüğünde sıkıntı 
yaşıyorsa yüksek ihtimalle kumar bağımlısı demektir.  

Aşırı Kumar Oynamanın Duygusal Semptomları 

Aşırı kumar oynamak çeşitli duygusal sıkıntılara neden 
olur. Bunlardan bazıları; stres, depresyon, hatta intihar 
düşünceleri ve intihar girişimlerdir. Bu tarz düşünce-
ler kumar oynayan kişinin hayatını sonlandırmasına 
sebep olabilir. Bir kişinin her şeyini kumarda kay-
betmesi oldukça yıkıcıdır. Bu durumdaki çoğu kişi 
umutsuzluk yaşamaya devam eder.  

Aşırı Kumar Oynamanın Fiziksel Semptomları 

Kumar oynamak depresyona, strese ve kendine 
zarar verme davranışlarına yol açabilir. Depres-
yon ve stres ise bazen uyku bozukluklarını te-
tikleyebilir. Bunun sonucunda ise kişinin cildi 
soluklaşabilir ve sivilce ve göz altlarında siyah 
bölgeler oluşabilir. Bu fiziksel belirtilere ek 
olarak kilo artışı ya da kilo kaybı görülebilir.  

Kumar Bağımlılığının Kısa Dönem Ve 
Uzun Dönem Etkileri 

Kumar oynamanın kişi üzerinde daha fark-
lı etkileri de mevcuttur. Kumar bağımlılığı 
genellikle farklı bağımlılıklara da yol açar. 
Bu bağımlılıklar genelde aşırı kumar oy-
nama sebebiyle ruhsal sıkıntı yaşayan ki-
şiler için başa çıkma mekanizması gibi 
bir işleve sahiptir. Çoğu kumarcı kumar 
alışkanlığının yarattığı ruhsal sıkıntı-
yı yatıştırmak için maddeye, alkole ve 
benzeri diğer alışkanlıklara başlar. Ku-
marcı yaşam tarzının sonucu olarak 
finansal çöküş yaşamasa bile alkol ve 
madde bağımlılığı hayatı boyunca 
devam edebilir. Böyle bir durum-
daki kişi, alkol ya da madde kulla-
nımının yaşadığı ruhsal sıkıntıya 
bir çözüm olacağına inanır. Tüm 
bunlarla bağlantılı olarak, kumar 
oynayan bir kişinin ilişkileri de 
genellikle kalıcı şekilde hasar 
görür. 

Kumar Bağımlılığınızı Nasıl  
Fark Edebilirsiniz? 

‘’Şu an kumar oynamayı bırak-
mam benim için bir sorun mu-
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THz ışınımının zararsız oluşu, insan 
vücudu üzerindeki olumsuz etkilerinin 

X-ışını gibi benzerlerine oranla yok 
denecek kadar az oluşu ve nesnelerin 

içinden geçmesi suretiyle, gizli 
maddeleri göstermesi gibi özellikleri, 

bu teknolojiyi eşsiz kılmaktadır.
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Elektromanyetik dalga spektrumunun 0,1 ile 10 
Terahertz (THz) frekans aralığındaki ışımalar 
Terahertz dalgaları veya T-ışını olarak adlandı-

rılmaktadır. THz teknolojisi; algılama, görüntüleme 
ve yüksek hızlı veri iletimi yetenekleri ile son yılların 
üzerinde en çok çalışılan araştırma konularından birisi 
olmuş ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından 
geleceğin insan yaşamını etkileyecek 10 teknolojiden de 
birisi olarak rapor edilmiştir. [1] 

THz ışıma su ve metal dışında çoğu maddeye (deri, ku-
maş, karton, kağıt vb.) yaklaşık 0,5 cm kadar nüfuz ede-
bilmektedir. Bu özelliği sayesinde kazandığı çok hassas 
algılama ve görüntüleme yapılabilme yeteneği ile THz 
dalgaları, kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çekmiş ve 
başta savunma sanayi olmak üzere pek çok alanda araş-
tırmalara konu olmuştur. Bu teknolojinin sağladığı ola-
naklar sayesinde tüm dünyada güvenlikten sağlığa, veri 
transferinden haberleşmeye bir çok alanda THz tekno-
lojisi kullanılmaya başlanmıştır.

Havaalanı güvenliğini sağlamak maksadıyla, gelen yol-
cular ancak metal kapı detektöründen geçirilerek, çan-
taları ise  X-ışını kullanılan cihazlardan geçirilerek içeri 
alınabilmektedir. Bu işlem sırasında yolcuların üzerinde 
genellikle bulunan; kemer, ayakkabı, toka gibi nesnele-
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rin çıkartılması istenmektedir. THz teknolojisiyle yol-
cuların eşyalarını bırakmayarak, taramadan geçirilmele-
ri mümkün olmaktadır. [2]

İstenmeyen maddelerin tanımlanmasına da imkân ve-
rebilme özelliği  THz teknolojisini, mevcut cihazlardan 
daha kullanışlı hale getirmiştir. Bu teknoloji ile tek tip 
denetleme yapmak yerine, aranılan maddeye yönelik 
çok yönlü bir denetleme yapma imkanını kazanılmıştır. 

THz teknolojisinin yüksek hızlarda güvenli haberleşme 
için gelecekte daha fazla kullanılacağı öngörülmektedir. 
Geniş bant özelliğine sahip olması ve jammer (sinyal 
bozucu)’lardan etkilenmemesi de ayrıca önemli bir özel-
liğidir.

THz teknolojisini X-ışınından ayıran en önemli özellik, 
yapılan araştırmalarda insan DNA’sına zararlı hiçbir etki 
bırakmaması olarak gösterilebilir. Dolayısıyla kanser 
riski oluşturmadığı ifade edilmektedir. THz teknolojisi 
için gerekli olan güç seviyesinin hâlihazırda evlerimizde 
bulunan TV kumandalarının kızılötesi ışını yayarken ki 
güç seviyesinden daha düşük olması, biyolojik dokuları 
iyonize etmemesi önemli özelliklerindendir.

Kara Mayınlarının Uzaktan Algılanması ve Bombalı 
Saldırılarının Önceden Tespiti

THz spektroskopisi kullanılarak kara mayınlarının met-
relerce uzaktan tespitini de yapmanın mümkün olabile-
ceği, yapılan araştırma sonuçlarında gösterilmiştir. 

THz spektroskopisini kullanarak kara mayınlarının tes-
pit edilebilmesinin, savunma sanayii için önemli bir iler-
leme olacağı değerlendirilmektedir. Diğer görüntüleme 
ve tespit sistemlerine nazaran THz teknolojisinin özel-
likle anti-personel mayınlarını küçük kaya parçalarından 
daha iyi ayırıp tespit edebileceği değerlendirilmektedir. 
Metal olmayan bir kara mayının kuru toprak altında gö-
rüntülenmesine konsept teşkil edebilecek bir görüntüle-
me [3] THz teknolojisi ile geçekleştirilmiştir.[4] 

THz görüntüleme ile uzak ve kısa mesafeden intihar 
bombacısını tespit edebilme, silah sistemlerinin fark 
edilebilmesi ile kritik paket ve mektupların kimyasal ve 
biyolojik denetiminin yapılabilmesi de mümkün olabi-
lecektir. [5] 

THz Dalgalarının Önemli 4 Temel Özelliği 

• Çeşitli materyaller için THz ışınımı teklik gösterir. Bu 
özellik parmak izinin tekliği gibidir.[6]
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• THz ışınları plastik, karton, kumaş gibi çoğu malze-
meden geçerek su ve su buharında soğrulup metallerden 
yansır.[7] Çoğu patlayıcı maddenin THz bandında, di-
ğerlerinden ayırt etmeye yarayacak olan kendine özgü 
bir yapıya sahip olduğu spektroskopik ölçüm sayesinde 
ortaya çıkarılmıştır. TNT, RDX, HMX, PETN, Tetril 
vb. birçok patlayıcı madde THz dalga spektroskopi ile 
tespit edilebilmiştir. Patlayıcının üzerinde kâğıt, plastik, 
kumaş vb. materyallerden kaplı olmasına rağmen tespi-
ti sağlanmıştır.[6]

• THz, çok düşük enerji seviyelerini içermektedir. Bu 
sayede biyolojik dokulara zararlı değildir, dolayısıyla in-
san sağlığına zarar vermez. 

• Oda sıcaklığındaki bir cisim THz bölgesinde olan bir 
enerji yayar.[9] Bu da kullanım alanını artırmaktadır.

Ülkemizde de Terahertz Teknolojisi ile ilgili TÜBİTAK 
tarafından çalışmalar yürütülmektedir. TÜBİTAK tara-
fından özellikle güvenlik alanında yürütülen projelerle, 
tehlikeli veya patlayıcı madde tespit sistemlerinin milli 
olarak üretilmesi amaçlanmıştır. 

Havalimanlarında Vücut Tarayıcısı (Body Scanner) 
Dönemi

Son dönemde havalimanlarına yönelik dünya genelin-
de yaşanılan terör saldırıları, bu alanların güvenlik açı-
sından daha iyi duruma getirilmesini zorunlu kılmıştır. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ise konuy-
la alakalı olarak Türkiye’de ilk kez kullanılacak olan 10 
adet ‘Vücut Tarayıcı’ tedarik ederek, Atatürk Havalima-
nı’ndaki güvenliğin artırılmasını sağladı. Kademeli ola-
rak yaygınlaştırılması amaçlanan bu vücut tarayıcıların 
tüm havalimanlarında kurulması hedeflenmektedir.

Yolcular, üzerinden herhangi bir nesne (kemer, toka, 
ayakkabı vb.) çıkartmaksızın vücut tarayıcı kabinin içe-
risinde ayakta durarak 3 boyutlu bir taramadan geçirilir-
ken üzerinde bulunan her türlü metal, sıvı, plastik, toz 
ve kimyasal maddeler tespit edilebilmektedir. 

THz ışınımının zararsız oluşu, insan vücudu üzerindeki 
olumsuz etkilerinin X-ışını gibi benzerlerine oranla yok 
denecek kadar az oluşu ve nesnelerin içinden geçmesi 
suretiyle, gizli maddeleri göstermesi gibi özellikleri, bu 
teknolojiyi eşsiz kılmaktadır. Özellikle engel arkası ci-
simlerin görüntülenebilmesi, THz ışınımının güvenlik 
alanındaki uygulamalarına olan ilgiyi de artırmaktadır. 
Örneğin; İnsansız Hava Araçları’nda (İHA) THz tekno-

lojisini kullanarak, insan faktörü olmadan EYP (El Ya-
pımı Patlayıcı)’ların tespiti yapılabilir ve imha edilebilir. 

Bu teknolojinin, savunma alanında oldukça fazla kul-
lanım imkanı bulacağı değerlendirildiğinden, bu alan-
da ülke güvenliğine çok büyük faydalar getireceği de 
şüphesizdir. Ülke güvenliğinin söz konusu olduğu bu 
durumda THz teknolojisinin milli değerlerle üretilmesi, 
ülkemize büyük katkı sağlayacaktır.
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Artık hayatını tamamlamış ve mirasının paylaşıl-
ması zamanın geldiğine inanılan bir ulusun ve 
bu ulusun lideri ulu önder ATATÜRK’ün 26 

Ağustos 1922 günü Kocatepe’den başlattığı ve Afyonka-
rahisar-Altıntaş ve Dumlupınar üçgeninde beş gün beş 
gece aralıksız devam eden Büyük Taarruz Harekatı Baş-
komutan Meydan Muharebesi ile sona erer. Başkomu-
tan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları 
ve Kahraman Mehmetçiğin kesin zaferi ile sonuçlanan 
bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına 
temel teşkil eder. 

Kurtuluş savaşının geçtiği yerlerdeki tarihi olgular Baş-
komutan Tarihi Milli Parkı’nın ana kaynak değerini oluş-
turur. Milli Park 40.940 Ha. alanı kapsar, Kocatepe ve 
Dumlupınar bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. 

Jeolojik ve Jeomorfolojik yapısı ile sosyo-kültürel kaynak 
değerleri ve 137.000 şehidimizin yattığı, yeniden «Bay-
rak» olduğumuz, tüm dünyaya Türk’ün gücünü bir kez 
daha gösterdiğimiz bu topraklar Türkiye’nin 17. Milli 
Parkı olarak ilan edilmiştir. 

Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nda bulunan Anıt, 
Müze ve Şehitlikler:

Kocatepe Bölümü:

Kocatepe Anıtı ve Kitabesi

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ordugahını 
kurduğu, Büyük Taarruz Harekatını sevk ve idare ettiği, 
1.874 metre rakımlı tepedir. Üzerinde boy çukuru, Ata-
türk Anıtı, Kitabe ve Seyir Terası vardır.

Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği

Büyük Taarruz’un 2’nci günü olan 27 Ağustos 1922 
günü, kendilerinden çok güçlü olan 2.500 kişilik düş-
man tümeni ile Başkomutanlık karargâhının bulundu-
ğu Kocatepe’ye tek geçit yeri olan Kalecik ve Kurtkaya 
bölgesini almakla görevlendirilen 24 yaşındaki 12’nci 
Tümen 36’ncı Piyade Alayı 6’ncı Bölük Komutanı Yüz-
başı Agâh Efendi, komutasındaki 150 Mehmetçik ve Si-
noplu Üsteğmen Feyzullah ile birlikte düşman kuvvet-
lerinin içerisine kadar dalmış ve düşmana ağır kayıplar 
verdirdikten sonra, Feyzullah Efendi ve 101 Mehmetçik 
ile birlikte kendisi de şehit düşmüştür. Bu kahramanlar 
adına yapılan şehitlik, ilk olarak 26 Ağustos 1972 tari-
hinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından inşa edilmiş-
tir. Daha sonra, 1993 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 
şehit kabirleri, bir anıt, tören alanı, geçiş yolları yapıl-
mış, Ağâh ve Feyzullah Efendilerin mezarlarının üzeri 
Selçuklu mimarisi tarzında kemerli bir kubbe ile kapa-
tılarak, şehitliğe sahip olduğu manevi değere yaraşır bir 
görünüm kazandırılmıştır. Ayrıca yola bakan duvarının 
önüne çeşme yapılarak yoldan geçenlerin istifadelerine 
sunulmuştur.
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Zafer Müzesi

Afyonkarahsiar’ın 27 Ağustos 1922 günü saat 17:30 da 
8’nci Tümen 189’ncu Alay tarafından alınmasından son-
ra; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yanında 
Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komu-
tanı İsmet Paşa ile Kocatepe’den inerek Afyonkarahisar’a 
geldiklerinde konakladıkları binadır.

O andan itibaren Başkomutan, Genelkurmay Başkan-
lığı ve Batı Cephesi Komutanlığı karargâhı ilan edilir. 
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başka-
nı Mareşal Fevzi Paşa, Garp Cephesi Komutanı İsmet 
Paşa kendilerine ayrılan odalarda bu binada kalırlar ve 
kaldıkları bu odalar kendi adlarına ayrılarak düzenlen-
miştir. Bu bina, 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan 
Muharebesinin planlarının yapıldığı ve taarruz emrinin 
verildiği binadır. 

Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Ke-
mal Anıtı

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 26 Ağustos 
1922 Kocatepe’de Büyük Taarruz Harekât Emrini ver-
mesi ile birlikte 26-27-28 ve 29 Ağustos 1922 de şehit 
düşen 275 Subay ve 2.150 Mehmetçik anısına yapılmış 
olup, mezar taşları  semboliktir. 

Miralay Reşat Çiğiltepe Şehitliği

1.591 m. Rakımlı Şehitlik, Afyonkarahisar’ın 43 Km. 
Güney batısında yer alan Çiğiltepe’de yer almaktadır. 
27 Ağustos 1922 günü Muharebelerinde şehit düşen as-
kerlerimizin anısına yapılmıştır. O anı, ATATÜRK 04 
Ekim 1922 günü T.B.M.M.’de yaptığı konuşmasında 
şöyle anlatır;

 “Bu taarruz gününde (27 Ağustos 1922) en sol cenahta bir 
tümenimiz (57’nci Tümen) taarruzunu tevcih ederken 
kuvvetlerini biraz yekdiğerinden uzakça bulundur-
muştur. Bu itibarla düşman üzerine müessir bir tazyik 
yapamıyordu. O tümen komutanı Reşat Bey namında 
bir zattı. Bu zatı çok önceden tanıyorum Muş’ta bera-
ber muharebe yaptık. Çok kıymetli bir askerdi, şahsen 
bana çok muhabbeti ve kıymeti vardı. Telefonla sor-
dum. “Niçin hedefinize ( Çiğiltepe’ye ) vasıl olmadı-
nız?” dedim.

Cevaben: “Yarım saat sonra hedeflere vasıl olacağız.” dedi. 
Halbuki; maatteessüf yarım saate bu hedefler elde edileme-
mişti. Tekrar sorduğum zaman telefonda Reşat Bey’in son 
bir veda namesini okudular.

Orada diyordu ki: “Yarım saat zarfında size o mevkileri al-
mak için söz verdiğim halde, sözümü yapamamış olduğum-
dan dolayı yaşayamam.”

Kısa süre sonra Çiğiltepe alınmış ancak, Şehit Komutan 
Miralay Reşat Bey bu müstesna anı görememiştir.
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Dumlupınar Bölümü

Zafer Anıtı

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal PAŞA’nın 30 Ağus-
tos 1922 Büyük Meydan Muharebelerini sevk ve idare 
ettiği; Karargâhının bulunduğu 1.181m. rakımlı tepedir.

Çatılmış silahların uzaktan görünüşü veya alev alev me-
şale hissi uyandıran Zafertepe-Çalköydeki Zafer Anıtı, 
asıl manası ile Kurtuluş Savaşı’nı sembolize eder. Anıtı 
bir kütle olarak meydana getiren değişik yöndeki üçgen 
bloklar; Milletimizin, yakın ve uzak milletlerin göster-
meye hazırlandıkları haksızlığa feveran, iç ve dıştaki 
düşman kuvvetlerinin mukabil hareketlerini ve çeşitli 
müdahalelerden sonra, milletin tek vücut halinde bir-
leşerek kazandığı 30 Ağustos Zaferini canlandırır ve 
gelecek nesilleri Türk Milletinin içte ve dışta meydana 
gelebilecek kötü tesirlere karşı, er geç birleşerek Zafere 
gidilebileceğini sembolize eder.

Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa yanına Genelkur-
may Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İs-
met Paşa’yı alarak 31 Ağustos 1922 günü erken saatlerde 
Dumlupınar’dan Başkomutan Meydan Muharebesinin 
yapıldığı Savaş Alanına hareket eder. Muharebe Alanı-
nı gezerken Berberçam Tepe’de Yunan top mermisinin 
açtığı çukura gömülmüş bir sancaktar görür. Aziz Şehit 
toprağın üzerinde katılaşmış kolu ile sancağı dimdik tut-
maktadır. Bu durumdan duygulanan Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal PAŞA savaş sonrasında yapılacak Şehit 
Asker Anıtı için bunun sembol alınmasını emreder. 

30 Ağustos 1924 yılında temeli kendisi tarafından atı-
lır. Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK temel atma 
töreninde şöyle der “Hiç şüphe edilmemelidir ki yeni Türk 
Devletinin temeli burada atıldı. Ebedi hayat burada taçlan-
dırıldı, bu sahada, bu semada dolaşan şehit ruhları, Devlet 
ve Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada temeli-
ni attığımız “Şehit Asker” anıtı işte o ruhları, o ruhlarla be-
raber gazi arkadaşları, fedakâr ve kahraman Türk Milletini 
temsil etmektedir.”

Dumlupınar Şehitliği

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı’nda dokuz cephede sa-
vaşmak zorunda kalan Anadolu Evlatları bu defa da Sevr 
Antlaşmasını yırtmak, İstiklali sağlamak amacıyla, 1919-
1922 yıllarında, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın 
çevresinde köylüsüyle, kentlisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, 
doğulusuyla,  batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle aman-
sız bir ölüm-kalım savaşına girerler, işte bu Kurtuluş 
Savaşında, Cephede ve Cephe Gerisinde 137.000 Şehit 
verilir. Bu Şehitlerimiz adına, Kütahya İli Dumlupınar 
İlçesi sınırları içerisindeki Cafer Gazi Tepesi ve etekle-
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rine Kültür Bakanlığı tarafından Dumlupınar Şehitliği 
yapılarak 1992 yılında ziyarete açılmıştır.

Şehitlik girişinden itibaren; *Büfe *Şadırvan *Namaz-
gah *ATATÜRK, İsmet İNÖNÜ ve Fevzi ÇAKMAK 
Paşa üçlü Anıtı *Milis Anıtı *500 Kişilik Şehit Mezarları 
ve Kitabeleri *Baba-Oğlu Anıtı *Tepede bulunan Meh-
metçik Anıtı’ndan meydana gelmiştir. 

Şehit Baba-Oğul Anıtı

Bu destan 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşında 
iken Balkan Savaşı’na katılmak için köyünden ayrılan, 
daha sonra sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya’da 
11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan Çetmilli Kara 
Ali Çavuş’un muhteşem destanıdır.

Anadolu’da milli mücadele başlayınca Çetmilli Kara Ali 
Çavuş, doğu cephesinden Kurtuluş Savaşı’na koşmuş, 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde cephede oğlu 
19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile kar-
şılaşmıştır. Mehmet Onbaşı, Kara Ali Çavuş’un 11 yıl 
önce Köyü’nde bırakıp gittiği oğludur. Bu büyük kahra-
man asker Kara Ali Çavuş, 31 Ağustos 1922 günü 11 yıl 
sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit olmuştur.

Kara Ali Çavuş’un Oğlu Kahraman Mehmet Onbaşı ise; 
9 Eylül’de İzmir’e giren birliğin başında şehit olmuştur. 
Bu anıt, bu kahraman baba–oğulun anısına yaptırılmıştır.

Yzb. Şekip Efendi Şehitliği

29 Ağustos 1922 günü 14’üncü Süvari Tümeninin 3’üncü 
Alayı, 2’nci Bölük Komutanı Yüzbaşı Şekip Efendi, bö-
lüğünün başında büyük bir cesaretle, çevre savunmasında 
bulunan 20 keşif düşman grubuna saldırarak 2.000 kadar 
düşman askerini esir alır. Derinliklerde bulunan düşman 
toplarını ele geçirmek üzere hücuma geçtiğinde bir kı-
sım askeriyle birlikte bu bölgede şehit düşer. 

Şehitliğin bir yüzünde; 29 Ağustos 1922 Muharebesinde 
Yunanlılara hücum eden Türk Süvari Kolordusunun ver-
diği şehitler anısına yapılmıştır.

Şehitliğin diğer yüzünde Yüzbaşı Harputlu Şekip Efen-
di, neferlerden Düzce’nin Üsküp Nahiyesinden Vey-
sel Ömer, Keskin’ in Yağlıken Köyünden Veli Mehmet, 
Akhisar’ ın Tatasut Köyünden İbiş Ömer adlı şehitlerin 
isimleri yazılıdır.

Üçtepeler Şehitliği

30 Ağustos 1922 tarihinde yapılan Başkomutan Mey-
dan Muharebesinde, Büyük Aslıhanlar Köyünde şehit 
düşen Elazığ’lı Binbaşı Hacı Ömeroğlu Yusuf Ziya, 
Diyarbakır›lı Üsteğmen Mehmetoğlu Ahmet, Urfa›lı 
Teğmen Halil, İbrahimoğlu Mustafa Hilmi ile beraber 
42 Mehmetçik anısına yapılmış olan şehitlik 1995 yılın-
da ziyarete açılmıştır.
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Dumlupınar-ATATÜRK Evi

Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal’in, 
karargâh olarak kullandığı bu ev aslına uygun olarak 
yeniden yapılmış ve ’’Atatürk Karargâh Evi’’ olarak 30 
Ağustos 2003 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Dumlupınar Müzesi

Kurtuluş Savaşımızın cereyan ettiği topraklar üzerinde 
kurulan ve bu savaşın anısına yaptırılan müze, Kültür ve 
Turizm Bakanlığından alınan bir izinle 30 Ağustos 1997 
tarihinde ziyarete açılmıştır. Orman ve Su İşleri Bakan-
lığına bağlı özel müze statüsündedir. Müzede Kurtuluş 
Savaşına ait çeşitli silahlar, kılıçlar, fotoğraflar, belgeler, 
araç ve gereçler sergilenmektedir.

Zafer Yolu

Önemli bir kısmı Başkomutan Tarihi Milli Parkı sınırla-
rı içinde geçen ve zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 
ilk karargâhı Kocatepe’de kurulmuştur. Şuhut İlçesi 
Çakırözü Köyü’nden Kocatepe’ye 1922 Ağustos’unun 
25’ini 26’sına bağlayan gece hareket eden komuta grubu 
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Mareşal Fevzi Paşa ve 
İsmet Paşa’nın izlediği yol, “Zafer Yolu” olarak yeniden 
projelendirilmiştir. 

25 Ağustos günü Şuhut İlçemizde düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle kutlanan Zafer Haftası, aynı günün gece-
sinde saat 23.00’de Ulu Önder ATATÜRK’ün Kocate-
pe Cephesine ordularımızı naklettiği Şuhut–Çakırözü 
Köyü’nden geçen ve Gazi Paşa Çeşmesi’nin de bulundu-
ğu “ Zafer Yolu”ndan halkımızla yürüyerek Kocatepe’ye 
ulaşılmaktadır. Şuhut Kocatepe arasındaki Zafer Yolu 18 
km’dir.

Milli parkın en önemli kaynak değeri olan harp tarihi 
arazinin jeolojik yapısı ve bitki örtüsüyle de desteklen-
mektedir Kocatepe ve Dumlupınar bölümlerinde yer 
alan ormanlık alanlar içerisinde bütün yıl su bulunan 
vadi boyları, Tınaztepe, Zafertepe-Çalköy, Dumlupınar 
göletleri, pek çok endemik türü kapsayan bitki örtüsü ve 
yaban hayatı zenginlikleri milli parkın diğer kaynak de-
ğerlerini oluşturmaktadır. 

Ulaşım

Başkomutan Tarihi Milli Parkı; İç Batı Anadolu’da, Af-
yonkarahisar ve Kütahya İlleri sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Ankara–İzmir Karayolu, Ankara–Antalya 
Karayolu ile ulaşılabilmektedir.

Konaklama

Milli Park Afyonkarahisar ve Kütahya illerine oldukça 
yakın olup, kent merkezlerinde konaklama tesisleri mev-
cuttur. 
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merke-
zine, 20 Ocak 2017 günü saat: 15.10 sıralarında 
Tirebolu ilçesi Düzköy Köyü, Karadeniz sahil 

yolu üzerinde, bir erkek şahsın iki bayanı bıçakla yaraladı-
ğı, şüphelinin olay yerinden kaçtığının bildirilmesi üzerine 
derhal devriye ile olay yerine intikal edilir. İntikal esnasın-
da Cumhuriyet Savcısına olayın bildirilmesini müteakip, İl 
J.K.lığından şüpheli şahsın ivedilikle yakalanması için çevre 
İlçe Emniyet Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıkla-
rına bilgi verilir ve takviye kuvvet talep edilir.

İl J.K.lığınca olay yerine İl J.K.lığı Asayiş Şube Müdürü ve 
koordinesine verilen iki İstihbarat unsuru, Jandarma Suç 
Araştırma Timi (JASAT), İz Takip Köpek Unsuru görevlen-
dirilir. Olay yerine kısa sürede ulaşan Tirebolu İlçe J.K.lığı 
ekipleri tarafından yaralı iki şahsın Espiye Devlet Hastanesi-
ne sevkleri sağlanır ve olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri 
alınır. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme 
Timi tarafından büyük bir titizlikle delillerin toplanması ve 
incelenmesi faaliyetine başlanılır. 

Olay anında yaralıların yanında bulunan çocukları S.K ve 
S.K (4 aylık ikiz bebekler) isimli kız çocukların da Espiye 
Devlet Hastanesine sevki sağlanır. 

Olay yerine ulaşan İlçe J.K., şüphelinin yakalanması için ve-
recekleri her türlü bilginin hayati öneme haiz olması nede-
niyle yaralıların sevk edildiği Espiye Devlet Hastanesine girer 

Giresun İl Jandarma Komutanlığı

ancak burada sevk edilen yaralıların tüm tıbbi müdaha-
lelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettikleri bilgisine 
ulaşır. 

Yaralıların hastanede vefat etmeleri sonucu çocukları 
S.K. ve S.K. ile ikamet adreslerinde olan  diğer çocukla-
rı D.K (1 yaşında) Tirebolu ilçesine getirtilerek Giresun 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim 
edilir. 

Yapılan araştırmalar sonucu olayı gördüğünü beyan 
eden bir bayanın olayın maktulleri olan A.K. ve N.T.’i, 
C.K. isimli şahsın bıçakladığını, şüphelinin olaydan 
sonra yaya olarak Espiye İlçe merkezi yönüne doğru 
kaçtığını beyan eder. 

Şüpheli C.K.nın Tirebolu ilçesinden kaçma girişiminde 
bulunma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildiğin-
den Tirebolu İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından şüpheli-
ye ait sosyal medya hesabından temin edilen fotoğrafı 
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ile güzergâhtaki İlçe 
J.K.lıkları ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine ulaştırılır. 
Gönderilen bilgi notuna tanıktan alınan bilgiler ışı-
ğında şüphelinin olay anındaki belirgin fiziksel özellik-
leri ile kıyafetine ilişkin notlar düşülerek bu bilgilerin 
güzergâhta Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra eden 
Polis/Jandarma ekipleri ile toplu taşıma faaliyeti yürüten 
duraklar ile şehirlerarası yolcu terminalindeki görevli 
kolluk personeline ivedilikle ulaştırılması istenir.

Elde edilen bilgiler ışığında Jandarma ekiplerince görgü 
tanığı A.Ç. ile birlikte olay yerinden hareketle şüpheli-
nin kaçtığı yöne doğru araçla intikale başlanılır. Ayrıca, 
yeni tanık beyanlarına ulaşan devriye personeli şüphe-
linin son görüldüğü yerde İz Takip Köpek Unsuru ta-
rafından muhtemel saklanma ihtimali olan noktalarda 
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gerekli arama faaliyeti başlatılır ancak herhangi bir ize 
rastlanamaz.

Bu faaliyetler esnasında, şüphelinin çalıştığı iş yerine 
gidilir ve buradan şüphelinin babasına ait telefon nu-
marasına ulaşılır. Şüphelinin babası ile yapılan telefon 
görüşmesinde; şüpheli C.K.nin kendisini arayarak işle-
diği olay hakkında bilgi verdiğini yakalanmamak için 
kaçacağını ve bu bilgiyi kimseyle paylaşmaması yö-
nünde telkinde bulunduğu öğrenilir. Geçen zamanın 
şüphelinin lehine olduğu bilinci ile hareket eden kolluk 
personeli, gerekli izinleri alarak teknik takibe başlar.

Başlatılan takip sonucu şüphelinin Espiye Devlet 
Hastanesi civarında bulunduğu bilgisine ulaşılır. Bu 
kapsamda, muhtemel saklanma bölgesi tespit edilen 
şüphelinin havanın kararması ile birlikte kaçış planını 
devreye sokacağı değerlendirildiğinden, oluşturulan 
sivil ekipler derhal Espiye Devlet Hastanesi civarın-
daki muhtemel saklanma yerlerini çevirmek suretiyle 
kontrol altına alır.

Sistematik olarak başlatılan arama esnasında şüphelinin 
saklanma ihtimalinin bulunduğu sık ağaçlıklı fındık 
bahçesine gelindiğinde ızgara yöntemi ile icra edilen ara-
mada bir çadır görülür. Çadırdan seslerin geldiğinin du-
yulması üzerine emniyetli bir şekilde ve büyük bir titiz-
likle çadıra yaklaşılır ve şüpheli C.K. kıskıvrak yakalanır.

Akabinde bilgi verilen Cumhuriyet Savcısından alınan 
talimat doğrultusunda çadır içerisinde yapılan kontrol-
de, yastık içerisine gizlenmiş halde şüphelinin olayda 
kullandığını beyan ettiği ve üzerinde kan lekesi bulunan 
bıçak da bulunur. 

Öldürdüğü eşine zaman zaman kötü muamelede bu-
lunmaktan dolayı hakkında 2 kez “Kötü Muamele” su-
çundan işlem yapılmış ve eşi tarafından boşanma davası 
açıldığı tespit edilen Şüpheli C.K. ilk ifadesinde, eşinin 
boşanma davası açtığını, tekrar birleşmek isteğini, eşinin 
kabul etmemesi üzerine sinirlenerek eşini ve kayınvali-
desini öldürdüğünü beyan eder.

Şüpheli, 21 Ocak 2017 günü sevk edildiği adli makam-
larca “Kasten Öldürme” suçundan tutuklanarak Gire-
sun E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilir. 
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Karabük İl J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan 
sanayi sitesindeki bir  iş yerinden hırsızlık ya-
pıldığı 08 Eylül 2017 günü saat 10.30’da 156 

Jandarma İmdat hattına bildirilir. Söz konusu ihbar ile 
ilgili olarak derhal Cumhuriyet Savcısına bilgi verilir ve 
alınan talimat doğrultusunda şüpheli veya şüphelilerin 
yakalanması için Karabük İl Merkez Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri olay yerine sevk edilir.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, iki katlı bir traktör 
tamirhanesi olan işyerinin asma katında bulunan ve ofis 
olarak kullanılan kısmına ait cam kilidinin zorlanarak 
açıldığı ve içerde bulunan ahşap masanın kilitli çekme-
cesinin kırılarak çekmece içinde bulunan 20.000 TL’nin 
çalındığı tespit edilir. 

İncelemenin devamında, tamirhanenin alt katını ve ofis 
bölümünü gösteren iki adet kamera ve kayıt cihazı oldu-
ğu tespit edilir ve kamera kayıt cihazındaki görüntüler 
süratle incelenir. Kamera görüntülerinde gece 01.00-
02.00 saatleri arasında bir şahsın binanın giriş kısmın-
daki ağaca tırmanarak işyerinin üst katına çıktığı ve pen-

Karabük İl Jandarma Komutanlığı

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK OLAYI
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cerenin kilidini zorlayarak açarak içeriye girdiği görülür. 
Görüntülerde şüphelin başında kar başlığı olduğu ancak 
saçının önünün uzun olması nedeniyle kar başlığından 
taştığı tespit edilir ve bu husus ilerideki teşhis işlemle-
rinde başvurulmak üzere not edilir. Yine kamera görün-
tülerinde; şüphelinin yüzünün yarısını atkı ile kapattı-
ğı, ellerinde eldiven olduğu, üzerinde koyu renkli bir 
motorcu montu, altında ise tulum tarzı bir pantolon ile 
ayağında metal aksesuarlı bir bot olduğu görülür. Şüp-
helinin yaklaşık 1,70 cm boyunda, 20-25 yaşlarında, za-
yıf, atletik yapılı bir şahıs olduğu tespit edilir.

Şüphelinin yüzünü gösteren en net görüntü donduru-
larak fotoğraf şeklinde çıktı alınır ve yüzündeki karak-
teristik özellikleri incelenir. Olay yerinde OYİ timince 
yapılan incelemede hırsızlığın yapıldığı ofisin zeminin-
de bir çift ayak izi tespit edilmesi üzerine; şüpheliye 
ait olabileceği değerlendirilen iz, Ayak İzi Nakil Kitine 
aktarılarak muhafaza altına alınır. Ayrıca, olay yerinde 
parmak izi incelemesi ve olay yerinin teknik fotoğraf-
lanması yapılır. 

Şüpheliye ait fotoğraf ve görüntüler sanayi içerisindeki 
tüm esnaflara tek tek gösterilir ve izlettirilir. Resim ve 
görüntüleri izleyen bazı esnafların, şüphelinin daha önce 

sanayide çalışan S.Y isimli şahsa çok benzediğini beyan 
etmeleri üzerine, şüpheli hakkında araştırma yapılır ve 
şüphelinin de motosiklet tutkunu olduğu öğrenilir.

Bu gelişmeler ışığında Cumhuriyet Savcısının bilgisiyle 
şüpheli S.Y.nin yeri tespit edilir ve yakalanır. S.Y. ifade-
sinde işlediği suçu itiraf eder. Suçta kullandığı eldiven, 
kar başlığı ve atkıyı dereye attığını; suçu F.Y ve Y.Y ile 
beraber işlediklerini; F.Y ve Y.Y ‘nin işyerinin girişinde 
gözcü olarak beklediklerini, işyerine kameraların gör-
mediği ormanlık alandan geldiklerini itiraf eder. Diğer 
şüpheliler de yakalanarak benzer itiraflarda bulunurlar. 

Şüphelilerin çaldıkları parayı üçe böldükleri, Y.Y isimli 
şahısın bu para ile kendisine yeni bir motosiklet aldığı, 
diğer şüphelilerin ise çaldıkları parayı evlerinde sakla-
dıkları tespit edilir. Ayrıca şüphelinin olayda kullandığı 
mont ve bot şahsa ait evde bulunur. Şüpheliler Cumhu-
riyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınır. 

Olay yerinin ve şüphelinin ayırt edici fiziki/karakteristik 
özelliklerinin tespit edilmesi, elde edilen bilgilerin de-
taylı olarak araştırılması, İlçe Jandarma Komutanlığının 
yanı sıra ilgili diğer tüm birimlerin süratle olaya müda-
hale ettirilmeleri sonucunda olay kısa sürede aydınlatıl-
mış ve mağdura ait çalınan para iade edilmiştir.
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Tıp dünyasında bir semptom olarak bilinen ver-
tigo, kişinin denge merkezinde karşılaştığı bir 
problemden kaynaklanan dönme halidir. Bu 

dönme durumu, kimi zaman baş dönmesi kimi zaman 
ise hastanın çevresindeki cisimlerin dönmesi olarak ta-
nımlanır. Özellikle sosyal yaşamı büyük ölçüde etkile-
yen bir hastalıktır. 

Günümüzde vertigo nedir sorusuna verilebilecek diğer 
bir yanıt ise hastalığın çeşitleri ile doğru orantılıdır. Pek 
çok hastada iç kulakta meydana gelen bir iltihap, labi-
rentit, meniere vb. türdeki baş dönmesi problemlerinin 
seyri ve gelişim süreci hakkında doğru bilgiler elde edil-
mesine imkan tanımaktadır. Bu nedenle pek çok hasta-
lıkta olduğu gibi vertigo hastalığının da erken süreçte 
teşhis edilmesi, tansiyona veya halsizliğe bağlı bir prob-
lemle karıştırılmaması açısından büyük bir önem içer-
mektedir.

Vertigo Belirtileri Nelerdir?

Genellikle kulakta çınlama, bulantı hali, bayılma, cisim-
lerin yer değiştirmesi, bulanık görme, işitmede kayıp, 
vücut ısısının yükselmesi gibi durumlarla ortaya çıkan 
vertigo hastalığın türüne bağlı olarak halsizlik hissi ve 
ateş gibi reaksiyonlara da neden olmaktadır. Kişinin 
günlük yaşamdaki eylemlerinde (ev temizliği, araba kul-
lanma) yapacağı ani hareketler vertigo belirtileri bakı-
mından büyük önem taşır. Bu tip hastalar hareketlerini 

gerçekleştirirken sıklıkla baş dönmesi şikayeti ile karşı 
karşıyadır. Kimi zaman yürümede meydana gelen den-
gesizlikler ilerleyen zamanlarda yerini vücudun gösterdi-
ği ani ataklara bırakabilmektedir.

Migreniniz mi var?

Migren Türkiye’de sık görülen bir hastalık. Bu gruba 
giren kişilerin pek çoğunda çok uzun süreler standart 
ilacın verilmiş ve fayda sağlamamış olduğu görülüyor. 
Bu noktada kişiye özel olarak hazırlanmış yemek listeleri 
de migren tedavisinde başarıyı artırıyor. Çeşitli ilaçlar da 
ek olarak kullanılıyor.

İşitme kaybı yaşanmadan…

İç kulak kanallarında açıklık olanlar hızlı asansörlerde, 
ıkınmadan, yüksek gürültülü ortamda baş dönmesinden 
yakınıyor. Hastalığın erken tanısı büyük önem taşıyor 
zira hızlı işitme kaybı gelişebiliyor.

Nezle ya da gripseniz…

Nezle ve grip gibi viral enfeksiyonları takip eden ilk 
10 günlük süreçte işitme kaybı olmaksızın şiddetli baş 
dönmesi hissedebiliyor. Genellikle yatırılarak tedavi ge-
rektirse de ilk günler içinde belirgin yakınma azalması 
hissediliyor, takip eden haftalarda fiziksel egzersiz ve ileri 
teknolojik yöntemlerle fonksiyonel düzelme sağlanıyor.

Yayın Kurulu
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Pozisyon ile gelişen vertigo

İyi karakterli, zaman zaman gelip geçici, belli pozisyon-
larda ortaya çıkan ve birkaç saniye süren baş dönme-
si, pozisyon ile gelişen vertigodur. Tedavisi özgün 
manevralar ile yapılıyor. Bu manevrayı takip 
eden gün, kontrole çağırılan kişilerin iyileş-
me oranı yüzde 92 seviyesinde olup bir 
hafta sonraki kontrolde iyileşme oranı 
yüzde 98’e ulaşıyor. Manevra sonrasında da 
genellikle baş dönmesine yönelik ilaç kulla-
nılması tercih edilmiyor. Kişinin manevra sonra-
sında başının hafif yükseltilmesi, hastalık belirlenen 
tarafa dönerek bir hafta yatılmaması da önemli.

Nedeni Meniere Hastalığı mı?

Vertigo ile birlikte kulak uğultusu, çınlaması, kulak-
ta basınç hissi ve işitme kaybı atakları belirginleşiyor. 
Ataklar tekrarladıkça işitme kaybı kalıcı hale dönüşü-
yor. Tıbbi tedavinin başarısız olması halinde kulak içi 
enjeksiyonlar ve nadir olarak da cerrahi tedavi yöntem-
leri uygulanıyor. Hastalığın erken teşhis edilmesi, yaşam 
konforu, işitmenin korunması ve işgücü kaybının ön-
lenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Vertigonun Nedenleri Nelerdir?

İç kulak kaynaklı bir hastalık olan vertigo;

• Kişinin geçirdiği bir üst solunum yolu enfeksiyonu 
sonrasında iç kulağında tutulma meydana gelmesi

• Vestibüler Nörinit olarak bilinen iç kulakta yer alan 
denge sinyallerinin beyine ulaşımı sırasında oluşması 
muhtemel bir iltihap

• İç kulak sıvısının basınç düzeyindeki bir değişim sonu-
cu ortaya çıkan Meniere hastalığı

• İç kulakta yer alan ve kişinin dengede durmasını sağ-
layan toz benzeri maddelerin (diğer bir adıyla BPPV) 
yapısının bozulmuş olması,

• Orta kulak iltihabının labirentit olarak bilinen iç ku-
lak çevresine yayılma hali

• Daha önce geçirilmiş yüksek ateşli bir hastalık

• İç kulak tümörleri

• Kafatasında meydana gelen yaralanmalar

• Beyincik damarlarının herhangi bir nedene bağlı ola-
rak tıkanması veya aniden oluşan kanama hali

gibi etmenlere bağlı olarak oluşmaktadır. Bilindiği gibi 
vertigo nedenleri bakımından ana iskeleti oluşturan iç 
kulak, vücudun denge faaliyetlerini gerçekleştirmesinin 
en temel parçasıdır. Bu parçada meydana gelebilecek 
olası bir problem kişinin dengesini kaybetmesini müm-
kün hale getirecektir.

Vertigo Teşhisi Nasıl Konur?

Vertigo teşhisi hastanın Nöroloji ve Kulak – Burun - Bo-
ğaz polikliniklerinden alacağı bir randevu ile yapılacak 
muayeneden sonra konulmaktadır. Hastanın şikayetleri 
ve mevcut durum çerçevesinde yapılan değerlendirme 
ile uzman doktorlar problemin beyin mi yoksa iç kulak 
sistemi mi olduğu konusunda bir kanıya varmaktadır. İç 
kulak denge testi, MR, Tomografi veya beyin elektrosu 
olarak bilinen EEG çekimi hastalığın teşhis edilmesini 
kolaylaştırmaktadır.

Vertigo Tedavi Edilebilir Mi?

Vertigonun tedavi edilmesi, hastalığın nedenlerine bağlı 
olarak değişmektedir. Meniere hastalığına bağlı olarak 
meydana vertigo tedavi şekli ilaç tedavisidir. Ancak kimi 
vertigo hastaları için ilaç yeterli olmayabilir. Böyle bir 
durum karşısında ameliyat tercih edilmektedir. Özellik-
le vertigonun tümöre bağlı oluşması durumunda atıla-
cak en doğru adım özel bir ameliyatla tümörlü bölgenin 
alınması şeklinde bilinmektedir. Enfeksiyona bağlı ver-
tigo oluşumu için doktorlar tarafından önerilen tedavi 
yöntemi düzenli istirahat ve ilaç tedavisidir. Hastalığın 
meydana gelmesi için yeterli zemini hazırlayan uyaran-
lar (kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi vb.) hastanın 
yaşamından uzak tutulmalıdır. Denge egzersizleri ver-
tigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntemdir. 
Aynı zamanda denge merkezini zorlaştıran hareketler-
den de kaçınılmalıdır.



2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında eğitim ve öğre-
timlerini başarıyla bitiren astsubay öğrencileri ile Sahil 
Güvenlik sınıfı subay öğrencileri için 25 Ağustos 2017 
tarihinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Baş-
kanlığında diploma töreni düzenlendi.

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, İçişleri 
Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY, İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Muhterem İNCE, Jandarma Genel Komu-
tanı Orgeneral Arif ÇETİN, Sahil Güvenlik Komu-
tanı Tuğamiral Bülent OLCAY, Jandarma Genel Ko-
mutanı Yardımcısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI, İçiş-
leri Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları İsmail ÇATAKLI, 
Ahmet AVŞAR, Prof.Dr.Tayyip Sabri ERDİL, Polis 
Akademisi Başkanı Prof.Dr.Yılmaz ÇOLAK, Jandar-
ma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral 
Hüseyin KURTOĞLU ile öğrenci aileleri katıldı.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisinde öğrenim gören; Astsubay Eği-
tim Merkezinden (ASEM), 150’si kadın olmak üzere 
2.503 Jandarma, 101 Sahil Güvenlik ve 698 kıt’a kay-
naklı toplam 3.302 astsubay ile Sahil Güvenlik Sınıfı 
37 Subay mezun oldu. 
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Jandarma Dergisi Yayın Kurulunca 2009 yılında düzenle-
nen ilk fotoğraf yarışması sonucunda personelin oylarıyla 

birinci seçilen fotoğrafın sahibi J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat GE-
DİK, Trabzon-Maçka-Köprüyanı Mahallesi Reşadiye mevki-
inde, 11 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen operasyon esna-
sında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı 
saldırı sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı Maçka Devlet 
Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak şehit olmuştur.

J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat GEDİK’in bizimle paylaştığı fotoğraf-
lar jandarmanın tanıtım faaliyetlerinde kullanılmış ve halen 
de kullanılmaya devam edilmektedir.

Kahraman personelimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 

J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat GEDİK’in 1’inci seçilen fotoğrafı

senİ unutmayacağız
RUHUN ŞAD OLSUN
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Jandarma Genel Komutanlığınca Trafik Timlerinde 
kullanılan binek tipi araçların; marka ve model du-

rumu, kullanım yerlerinin özelliği, yakıt durumu ve 
birlik ihtiyaçlarının tespiti amacıyla bir çalışma yapıldı. 
Yapılan araştırma ve analizler sonucunda, Jandarma Ge-
nel Komutanlığının trafik aracı ihtiyacı ile envanterde 
bulunan araçlardan ekonomik ve teknolojik ömürlerini 
dolduranların sayıları belirlendi.

Bu kapsamda, yıllara sari olarak yapılan planlama doğ-

rultusunda, Jandarma Genel Komutanlığının sunduğu 
trafik hizmetlerinin etkinliğini artıracak özelliklerde 
(154) adet binek araç (50 adedi mesaj panelli) tedarik 
edildi. Söz konusu araçlar ihtiyaç önceliğine göre 15 Ey-
lül 2017 tarihinde birliklere tertip edildi. 

Ayrıca, Jandarmanın toplumdaki olumlu imajına katkı 
sağlanması maksadıyla, tüm trafik araçlarının işaretle-
meleri, reflektif özellikleri ile modern çizgiler kullanıl-
ması suretiyle görünürlüklerinin artırıldı.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var oluş mücadele-
sinde ve İç Güvenlik Harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırdığımız gündür 19 Eylül.

“Vatanımızın kuruluşunda düşmanla amansız mücadele eden malül ve gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değer-
li şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir.” 

Gazi ATATÜRK’ün bu sözleri, gazilerimizin tescil edilmiş en büyük gurur ve teminatıdır. Aynı zamanda 
ATATÜRK’ün bir vasiyeti olarak kabul edilmektedir. 

Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile emniyet asayişi için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi 
rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Gaziler Günü Tüm Yurtta Kutlandı
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Kuveyt Milli Muhafız Komutanlığı Müsteşarı Kor-
general Hashim Abdullrazag Al REFAİEA baş-
kanlığında oluşan heyet, 14 Eylül 2017 tarihinde 
Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret etti. Konuk 
heyet, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN tarafından kabul edildi. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız 

Komutanlığı Arasında İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan-
lığı Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komu-
tanlığı personelinin eğitim ve öğretimi 
alanında “Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında İşbirliği Protokolü”, 14 Ey-
lül 2017 tarihinde  Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN ve 
Kuveyt Milli Muhafız Müsteşarı Has-
him ABDULLRAZAQ Al REFAİEA  
tarafından Ankara’da imzalandı.
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Azerbaycan Dahili Koşunlar Komutanlığında 
bir heyet incelemelerde bulunmak üzere, 11-14 
Eylül 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel 
Komutanlığını ziyaret etti. 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
tarafından da kabul edilen heyet, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi Başkanlığında, Jandarma 
Kriminal Daire Başkanlığında, Jandarma Lojistik 
Komutanlığında ve Jandarma Komando Özel 

Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığında 
incelemelerde bulundu. 

Azerbaycan Dahili Koşunlar Heyeti 
Jandarma Genel Komutanlığında 

İncelemeler Yaptı



Moldova Karabineri Komutan Yardımcısı 
Jandarma Genel Komutanlığını Ziyaret 
Etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI, beraberindeki heyetle birlikte 
birlik ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, tehdit durumlarını değerlendirmek, teklifleri almak ve tecrübe 
aktarımlarını bulunmak maksadıyla, 12-13 Eylül 2017 tarihleri arasında Ordu, Giresun ve Trabzon 
illerinde inceleme ziyaretinde bulundu. 

Jandarma Genel Komutan 
Yardımcısı Korgeneral Ali 

ÇARDAKCI, Ordu, Giresun ve 
Trabzon illerinde İncelemeler Yaptı

Moldova Karabineri Komutan Yardımcısı ve İn-
san Kaynakları Daire Başkanı Albay Alexandru 
VIERU başkanlığındaki 5 kişilik Moldova he-
yeti 11-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında Jan-
darma Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Konuk heyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi Başkanlığında, Jandarma Kriminal 
Daire Başkanlığında, Jandarma Lojistik Komu-
tanlığında, Jandarma Komando Özel Asayiş ve 
Kurtarma Tugay Komutanlığında ve Foça Jan-
darma Komando Okul ve Eğitim Merkezi Ko-
mutanlığında incelemelerde bulundu. 
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Türkiye 3’üncüsü Kızımızdan 
Uluslararası Başarı

Karadağ’da 23-28 Ağustos 2017 tarihleri 
arasında  yapılan Güneydoğu Avrupa Oryantiring 
Şampiyonası’nda (SEEOC), milli sporcumuz 
J.Asb.Üçvş. Ahmet KAÇMAZ, 10 ülke ve 45 
sporcunun katıldığı Elit Erkekler kategorisinde 
Avrupa 2’ncisi oldu. Yarışmada 1’inciliği ve 
3’üncülüğü Bulgaristanlı sporcular elde etti.

Jandarma Gücü Sporcumuz 
J.Asb.Üçvş. Ahmet KAÇMAZ 

Avrupa 2’ncisi Oldu

Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı, Jandarma 
Hava Grup Komutanlığında görevli Uluslararası 
Kyokushın Hakemi J.Uzm.VI.Kad.Çvş. Hasan 
ASLAN’ın kızı Yaren ASLAN, 04-06 Ağustos 
2017 tarihinde Karabük’te düzenlenen KWF 
1’inci Uluslararası Altın Safran Budokaıdo Kyo-
kushın Kata ve Kumıte Türkiye Şampiyonasında 
ümit bayanlar kategorisinde 3’üncü olma başarı-
sını göstererek milli takıma seçilmiştir. 
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Dört takım arasında bir futbol turnuvası düzenleniyor. 
Her takımın diğer takımlarla bir kez karşılacağı turnuva 
henüz bitmemişken hakem kurulu bir puan cetveli ha-
zırlıyor. Ne yazık ki bu puan cetvelinin bazı yerleri sili-
niyor. Sizden cetveli inceleyerek, I. takım ile III. takım 
arasındaki maçın kaç kaç bittiğini bulmanızı istiyoruz.
O: Oyun, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet, 
A: Attığı gol, Y: Yediği gol,
PUANLAR: Galibiyet 3 puan,
Beraberlik: 1 puan, Mağlubiyet: O puan.

Takım O G B M A Y P
I      7 9
II     0  1
III      5 2
IV     3  1

PUAN CETVELİ

Akıl Oyunları

Elinizde 100 adet kart bulunuyor.

Birinci kartta,

“Bu kartların yalnız birinde yazılan, yan-
lıştır.” yazıyor.

İkinci kartta,

“Bu kartların yalnız ikisinde yazılan, yan-
lıtır.” ve benzer biçimde üçüncü kartta,

“Bu kartların yüzünde yazılan yanlıştır” 
yazıyor.

Bu kartların hangisi / hangileri doğru söy-
lüyor?

5 kez dönmüştür. Para kendi etra-
fında bir kez döndüğünde çevresi 
kadar yol almış olur. Karenin kenar 
uzunluğu paranın çevresine eşit ol-
duğu için 4 kez dönmüştür. Köşe-
lerde çeyrek dönüş yaptığından dört 
köşe için toplam bir dönüş daha ek-
lenir ve 5 cevabı bulunur.

100 KART

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
Sudoku Sıralı Şişeler

MAVİ ALAN

Kaynak: Emrehan Halıcı, Zeka Oyunları

25 birim karelik alan üzerinde maviye 
boyanmış alanı hesaplayınız.

Dönen Para Sayılı Kutular
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Teşekkür Mektupları…

16.08.2017 tarihinde Erzurum’un Tekman ilçesinden saat 21.30 civarlarında yola çıktık. Palandöken dağ yolunda yoğun sis ne-
deni ile yolda kaldık. Göz gözü görmeyen, uçurumun kenarında bir yolda biri çocuk toplam 8 kişi mahsur kaldık. 156 palandöken 
jandarma ekibine ulaştık. Kısa bir sürede yardım için yanımızda oldular. Jandarma bana ve aileme manevi destek açısından çok 
yardımcı oldu. Kendimizi daha önce hiç böyle bir durum içerisinde bulmamışken, özellikle jandarma ve ekibi sayesinde kendimizi 
güvende hissettik. Hava şartları biraz daha düzeldikten sonra ailemle sağ salim evimize geldik. Bu arada jandarmaya ben ve ailem 
teşekkür ve minnetimizi sunmak için sizlere bildirmek istedik. Ve bir kez daha anladık ki Allah devletimizi başımızdan eksik etme-
sin. Bize sunduğu imkanlarla bizler ayaktayız ve güvendeyiz. Jandarmaya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah onları başımızdan 
eksik etmesin, devletimize zeval vermesin. Saygılarımla…

Sevilay AYATAY
Palandöken / ERZURUM

Sayın Komutanım,
Öncelikle Allahın selamı üzerinize olsun. 06.06.2017 Trabzon ili Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde bulunan evimin bahçesinde bi-sikletiyle oynayan 4 yaşındaki oğlum Muhittin Kayra BAYRAK, bir anlık dikkatsizlik yüzünden evden uzaklaşmış ve dik bir yokuş olan Esiroğlu Jandarma Karakolunun yan tarafındaki yoldan aşağıya doğru bisiklet sürmeye başlamış, bisikletin frenleri tutmamış ve kimsenin olmadığı saatlerde bu dik yokuşun sonunda bulunan ve yaklaşık 4,5 metre yükseklikten Demirmendere deresine düşmüş.Esiroğlu Jandarma Karakol nöbetçisinin dikkati sayesinde çocuğu-mun düştüğünü görmüş hemen komutanlarına bilgi vermek sure-tiyle karakol personeli ve kurtarma çalışmalarını gören vatandaş-lar tarafından azgın suların içerisinden çıkarılmıştır.Çocuğumun hayatını kurtaran siz vatanın her köşesinde üstün görev bilinciyle çalışan tüm komutan ve Mehmetçiklerimiz başta olmak üzere Esiroğlu Jandarma karakolunda görevli karakol ko-mutanı ve diğer personel ile çocuğmuun düştüğünü görp haber veren nöbetçi ere teşekkürü bir borç bilip sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla arz ederim.

Olgun BAYRAK

Jandarma Genel Komutanlığına;

Sayın Komutanım,

Ben Iğdır Merkez Mezra Köyünde öğretmenim. Köyümüz dağ eteğinde, küçük, 

kışın sert geçtiği, maddi olanakların yetersiz olduğu bir köydür. Okulumuz ve 

öğrencilerimiz de bu nedenle birçok olanaksızlık yaşıyor. Okulumuzda 16 

öğrencimiz var. Ekim ayında göreve başladım ve bu yıl kış erken bastırdı. Bir 

anda kar ve soğuk içinde buldum kendimi. Bu şartlarda ve öğrencilerimin 

çoğunun ceketi, ayakkabısı ve çantası yoktu. Okula geldiğimde çıplak ayak-

larında bir terlikle mosmor olmuş şekilde bekliyorlardı.

Köyümüzün yakınında bulunan Taşlıca Jandarma Karakolu bizimle iletişime 

geçti. Okul ihtiyaçları, güvenliği ve çocukların durumuna ilgiyle yaklaştılar. 

Her sorun ve ihtiyacımızda destek verdiler. Çocukların her birine kışlık ayak-

kabı, mont ve kıyafet dağıttılar. Onlar sayesinde öğrencilerim artık üşümü-

yorlar ve hepsinin ayakları sıcacık. Ulaşım sıkıntısı ve maddi olanaksızlıklar 

yüzünden iki öğretmen olarak sıkıntı çektiğimiz bu yerde Jandarmamızdan 

gördüğümüz bu destek bizi çok mutlu etti. Evimden kilometrelerce uzak bu 

dağ köyünde yalnız ve zorlu sıkıntılar geçirirken bizi yalnız bırakmadılar. Ben 

de bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim.

Jandarmamız sayesinde burada daha mutlu ve huzurlu bir eğitim verebiliyo-

ruz. Çocuklarımızın çoğu jandarma olmak istiyor şu an. Askerden korkarlar-

ken şimdi gösterdiğimiz sıcaklıkla gönüllerini fethettiler. Başta insanlarla iç 

içe ve iyi niyetli olduğu için size ve desteklerini bizden hiç esirgemeyen Kara-

kol Komutanı ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

 
Deniz BOZKURT

 
Mezra İlk Okulu Müdürü
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Terahertz Teknolojisinin Hayatımızdaki 
Yeri

Jandarma Genel Komutanlığında Yeni

 

 

 

 

 
 

 
 

Baskı Tarihi: 10 Ekim 2017

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ülkemizin coğrafi konumu, komşularımızla yaşanan gelişmeler, ülkemizde yaşanan olaylara bağlı olarak terör örgütlerince; dikkat çekmek ve ülkemizdeki turizm faaliyetlerine balta vurmak amacıyla sorumluluk bölgemizde patlayıcı madde ve canlı bomba kullanmak suretiyle eylem yapabileceklerini değerlendirdiğimizden dolayı, Kale Bodrum Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’de görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine ve Swissotel Resort Bodrum Beach’te görevli diğer personele 08 Kasım 2016 tarihinde Swissotel’in Volo Salonunda; Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Özel Güvenlik Kısım Amirliğinde görevli rütbeli personel tarafından “Patlayıcı Madde-ler” konulu bir seminer verilmiştir.
Verilen bu seminere katılan tüm personelin, bu tür olaylara bakış açısı tamamen değişmiş, şirketim ve otel adına bir farkındalık ya-ratmıştır.
Bu seminerin verilmesinde bizden desteklerini esirgemeyen tüm jandarma personeline teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Ayhan CANSEL
Kale Bodrum Özel Güvenlik şirketi Yöneticisi



     
     
     

 
 

 




