
Sözüm Var…

Yurdun dört bir yanında,
Tek bayrak, tek vatan aşkına inandık,
Şehitlerimiz için yemin edip;
Al bayrağın altında toplandık,
Korkusuzluğu atalarımızdan,
Mustafa Kemal’den aldık,
Dönmek yok, sözüm var;
Afrin dağlarında yenilmez kahramandık.

Toplandı yiğitler, konvoylarla;
Davullu, zurnalı zeytin dalında,
Şehidimin kanı var;
Nazlı, nazlı dalgalanan bayrağımın alında,
Barış için varız, gözümüz yok;
Kimsenin toprağında, malında,
Dönmek yok, sözüm var;
Gazilik, şehitlik olsa da alınyazımda. 
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Çavdır Kaymakamlığı/BURDUR

Sayın Kaymakam Bey, 

22 Eylül 2017 tarihinde İzmir’den Antalya’ya seyahatim esnasında 
ilçenizde yol kenarında mola vermiştim. Bu esnada cüzdanımı dü-
şürdüğümü fark etmemişim. Bir hafta sonra beni Çavdır Jandarma 
Karakolundan arayarak; içinde bulunan 2.300 TL para ve rahmetli 
eşimin kredi kartının bulunduğu cüzdanımı bulduklarını söyleyip 
teslim almam için davet ettiler. Ertesi gün cüzdanımı teslim aldım. 
Açıkçası içindeki paradan dolayı cüzdanımı bulamayacağımı dü-
şünüyordum. Bu vesile ile vatansever, onurlu ve namuslu size ve 
askerlerimize güvenmekle ne kadar haklı olduğumu gördüm. He-
pinize çok teşekkür ederim.

Gülşen DOĞAN

Sayın Komutanım, 

Allah sizlerden razı olsun. Ben Kayseri ili İncesu ilçe-

si Örenşehir Mahallesinden Hayrullah ÇAVDARCI. 

Kayseri’de ikamet ederim. İncesu ilçesi Örenşehir Ma-

hallesinde bağ evim vardır. 03 Mayıs 2017 tarihinde 

gece saat 03.00 sıralarında beni muhtar aradı. Evimde 

hırsızlık olduğunu, hırsızları jandarmanın yakaladığını 

ve evde beni beklediklerini söyledi. Ben de evime geçtim. 

Jandarma orada hırsızlarla beraber beni bekliyordu. 

Benim bile olaydan haberim yokken, jandarmanın hır-

sızları yakalaması ve olaydan haberdar etmesi beni çok 

sevindirdi. Çalınan malzemelerimi bana eksiksiz teslim 

ettiler. Sayın Komutanım başta siz olmak üzere İncesu 

Jandarması ve diğer tüm jandarma personeline teşek-

kür ediyorum. Allah sizden razı olsun…

Hayrullah ÇAVDARCI

Sayın Jandarma Komutanım,
Bolu ili Mengen ilçesi Gözecik köyünde ikamet eden 

amcam Zeki ÖZTÜRK, 05 Ekim 2017 günü ormanlık 

alanda ölü bulundu. Olay günü mantar toplamaya giden amcamın ayı 

saldırısına uğrayarak öldüğü tarafımıza bildirildi. Olay, 

mevcut yazılı ve görsel basında haber olarak geçti. Bu 

durum beni ve tüm yakınlarımızı ziyadesiyle üzdü. An-

cak, Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin 

titiz ve özverili çalışmaları sonucu elde ettikleri delilleri 

değerlendirmesi neticesinde, amcamın ayı saldırısı ile 

değil, beraber ormana gittiği kişi tarafından öldürül-

düğü anlaşıldı. Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı 

personelinin bu acı günümüzde yanımızda olması 

bizleri etkiledi. Amcamın öldürülmesi olayında, katilin 

en kısa zamanda tespit edilip adalete teslim edilmesi 

acımızı bir nevi hafifletti. Olayın aydınlatılması için gecesini gündüzüne katan 

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ve 

tüm Jandarma Teşkilatına huzurlarınızda sonsuz te-

şekkür etmek istiyorum. Saygılarımla…
Mehmet ÖZTÜRK

Sayın Komutanım,

Tokat Merkeze bağlı Şenköy’de ikamet etmekteyim. 12 Tem-
muz 2017 günü babam ve bana ait 5 ineğimizi, 74 yaşındaki 
babam arazide otlatmaktaydı. Akşam eve dönme zamanı 
iki ineğin kayıp olduğunu söyledi. Ben de ailem ile aramaya 
çıktım. Günlerce köylülerimizle aradık yine bulamadık. Etraf-
taki jandarma birimlerine bildirdik. 

Aradan 2,5 ay gibi bir zaman geçti, tam umudumu kesmiş-
tim, telefonum çaldı. Kendisinin Gökdere Jandarma Karakol 
Komutanı olduğunu söyleyen bir Başçavuş bana inekleri-
min cinsinin Simental olup olmadığını sordu, ben de evet 
dedim. Sonra bir tanesi hamilemi diye sordu, ben yine evet 
dedim. Sonra bana Turhal ilçesine gelmemi söyledi. Ben de 
Turhal’a gittim.  Turhal’a geldiğim de komutan ve diğer jan-
darma personeli ile buluştuk. Bana şahsın ahırında arama 
yapacaklarını ve benim hayvanları teşhis etmemi söylediler. 
Gittiğimde ahırda 2 ineği gördüm ve bana ait olduğunu 
teşhis ettim. Teşhis ettiğim ineklerin kulak küpe numarala-
rını değiştirmişlerdi. Yaşanan olayda jandarma personelinin 
titiz çalışması sonucu hayvanlarım teslim edildi. Beni, ailemi 
ve köyümü sevince boğdular. 

Bu titiz çalışmalarından dolayı jandarma personeline; ben, 
ailem ve köyüm adına sizlerin huzurunda çok teşekkür ede-
rim. Saygılarımla…

Murat UÇAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına

Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla veya diğer yöntemlerle 
gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı verilen mücadelede 
işbirliği, tüm sektörün en önemli savunması konumunda-
dır. Sektörde bulunan tüm bankaların pazar payı ve hedef-
leri farklı olsa da karşı karşıya kaldığı risk aynı seviyede ve 
mesafededir. Bu nedenle verilen her mücadele, tüm sektör 
için çok değerli. Dolayısıyla, son zamanlarda yapılan ba-
şarılı operasyonlarda İstanbul İl Jandarma Komutanımız 
başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür 
ederiz. 

Sektörümüzün daha güvenle hizmet verebilmesi adına, 
kolluk kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyon-
ları tebrik eder; tüm Jandarma Genel Komutanlığı birim-
lerine takdirlerimizi sunarız. Saygılarımızla…

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü

Ercüment AKYÜREK                                                            Ayşe KULAK
      Yönetici Yrd.                                       Müdür

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına

22 Şubat 2018 tarihinde Ilıksu Kozlu Mevkiine yemek 

için gitmiştim. Park halindeki aracıma çarparak ha-

bersizce uzaklaşan ve plakasını alamadığım, sadece 

markası ve modeli ile plakasının bir kısmını görebildi-

ğim araç bilgilerini 156’yı arayarak Kozlu Jandarma 

birimine haber verdim. Yaklaşık 20 dakika içerisinde 

çarpan aracı tespit ederek şahıs ile aracın olay yerine 

getirilmesini sağladılar.

Kaza ile ilgili gösterilen hassasiyet, ilgi ve alaka beni 

fazlasıyla memnun etmiştir. Sizin nezdinizde Jandar-

ma Kolluk Kuvvetine ve şahsınıza teşekkürlerimi bir 

borç bilirim. Saygılarımla…
Prof.Dr. Mehmet AKYÜZ

Bülent Ecevit Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı
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Sunuş
Değerli okuyucularımız,

Halkımızın güvenine ve sevgisine mazhar olmuş ve 
mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Genel 
Komutanlığının, 179’uncu Kuruluş Yıldönümünü kutladığımız 
Haziran ayında yeni sayımızla sizlerle birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Ülkeler geçmişlerine, geleceklerini planlamak için ihtiyaç 
duyarlar. Tarih bilmeyenlerin coğrafyalarını ise başkaları 
belirler. Tarih, onu araştırmak yanında tarihi buluntulara 
sahip çıkmak ve yaşanan olayları iyi anlamayı gerektirir. 
İnsanlar milli gayeler için mücadele ederken, geleceğe yönelik 
herhangi bir beklenti içerisine girmezler, önemli olan geride 
kalanların onları hatırlamalarıdır.

Kurulduğu tarihten itibaren Jandarma, emniyet ve asayiş 
hizmetlerinin sağlanması yanında, ülke savunmasında da 
önemli görevler ifa etmiş ve verilen görevleri en iyi şekilde 
kanı ve canı pahasına yerine getirmiştir. Bu kahramanlıklara 
en güzel örneklerden birisi de Kargapazarı Muharebeleri’nde 
Jandarma birliklerinin mücadeleleridir. Kargapazarı’nda 
Erzurum Seyyar Jandarma Taburunun 3’üncü Ordu 
birlikleriyle omuz omuza verdiği mücadele sonucunda, 
öldürücü kış koşullarında kısıtlı teçhizat ve malzeme ile 
düşmana direnilmiş, geciktirilmiş ve böylece 3’üncü Ordu 
kuşatılmaktan ve imha olmaktan kurtulmuştur. 

Harp tarihinde fazla dikkat çekmeyen Kargapazarı 
Muharebelerinin ve burada Türk Ordusuna kazandırılan 
kıymetli zamanın, Kurtuluş Savaşı’na kadar uzanan 
etkileri de büyük olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu 
Cephesinde Erzurum’a karşı Rusların taarruzları esnasında 
yaşanan Kargapazarı Muharebelerinin ve Türk Ordusunun 
yanında bölge halkı ile birlikte savaşan Seyyar Jandarma 
Birlikleri’nin destanlaşan mücadelelerinin anlatıldığı 
“Erzurum Savunmasında Seyyar Jandarma Birlikleri” isimli 
makaleyi Dr.Tümg. Güray ALPAR’ın kaleminden yayımlıyoruz. 

Jandarma Dergisi Yayın Kurulu olarak, 1952-1982 yılları 
arasında Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli birimlerinde; 
dürüstlük, adalet ve özveriyi ilke edinerek görev yapmış ve son 
olarak iki yıl vekaleten yürütmüş olduğu Adana Jandarma 
Bölge Komutanlığından emekli olmuş, (E) J.Alb. Mehmet 
ÇOLAKOĞLU’nu Mersin’de ziyaret ettik. Jandarma Teşkilatında 
30 yılı aşkın bir süre görev yapan ve şu an 90 yaşında olan (E) 
J.Alb. Mehmet ÇOLAKOĞLU’nun mesleki tecrübelerini ve iletmek 
isteği mesajlarını siz okurlarımızla paylaşmak maksadıyla 
kendisiyle yapmış olduğumuz söyleşiyi de ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz.

Mesleki konulardan eğitime, genel kültürden tarihe pek çok 
konuyu içeren 150’inci sayımızı ilgi ile okuyacağınızı umuyor; 
içeriğinin zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve desteğinizin 
artarak devam etmesini bekliyoruz.

Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü başarılarında emek, 
gayret ve alın teri bulunan tüm jandarma personelimizin 
179’uncu Kuruluş Yıldönümünü kutlar, sağlıklı, mutlu ve 
başarılarla dolu günler dileriz.

Yayın Kurulu

1981 Yılının Tüm 
Dünyada Atatürk 

Yılı Olarak 
Anımsanmasına 
Karar Verilmesi

İnci Kefalinin 
Geleceği 

Güvence Altında

Ayak Sağlığı ve
Ayakkabı

Teşekkür

Mektupları

Haberler

Akıl Oyunları

Teşekkür 
Mektupları

50

52

56

Gezi Rotamız:
Bursa62

Örnek Olay60

66

79

80
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Teşkilatımızın 179’uncu Kuruluş Yıldönümü tüm 
yurtta yapılan etkinliklerle kutlandı. Bu yıl 14 
Haziran gününün Ramazan Bayramı arifesine 

denk gelmesi nedeniyle 13 Haziran günü icra edilen etkin-
likler kapsamında ilk olarak İçişleri Bakanı Sayın Süleyman 
SOYLU Jandarma heyetini makamında kabul etti. 
Bakan SOYLU, Orgeneral Arif ÇETİN ile jandarmanın 
çeşitli kademelerinde görev yapan personeli kabulün-
de, teşkilatın kuruluşunun hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten 
Bakan SOYLU, ülkenin birlik, beraberlik, asayiş ve huzu-
runun korunması için gösterilen gayretlerden dolayı teşek-
kür etti. “Jandarmamız hakikaten tarih yazıyor. Bunu bu 
günlerde milletle olan münasebetimizin sıklığı vasıtasıyla 

gördük. Bunu sizlere büyük bir gururla ifade edebilirim.” 
diyen SOYLU, bu görevlerin aynı üstün hizmet anlayışıyla 
götürülmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ve berabe-
rindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından, Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisinde bir tören düzenlendi. 
Törene; İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, İçişleri Bakanı 
Yardımcısı Mehmet ERSOY, İçişleri Bakanı Müsteşarı Vali 
Muhterem İNCE, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Arif ÇETİN, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Prof.
Dr. Lütfihak ALPKAN, Emniyet Genel Müdürü Vekili Vali 
Erhan GÜLVEREN, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Korgeneral Ali ÇARDAKCI, Sahil Güvenlik Komutanı 
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Vekili Tuğamiral Bülent OLCAY ile Jandarma Genel 
Komutanlığı mensupları, öğrenci ve kursiyerlerin aileleri, 
gazi personel ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Törende yapılan sunumlar ve devamında sergilenen JSGA 
Bandosu ve öğrenci topluluklarının müzik gösterileri, izle-
yiciler tarafından beğeni ile izlendi.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet ERSOY ve 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in 
katılımı ile Güvercinlik Eğitim ve Spor Tesislerinde, şehit 
ailelerine ve gazilerimize iftar yemeği düzenlendi. 

Jandarma Genel Komutanlığının 179’uncu Kuruluş 
Yıldönümü tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle de kut-
landı. Bu kapsamda;

• İllerde Atatürk anıtlarına çelenk konuldu ve jandarma 
birliklerinde törenler düzenlendi,
• Ülke genelinde şehit yakınları ve gazilerimiz ziyaret edil-
di, iftar yemeği verildi,
• Huzurevi, hastane, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yu-
vaları ve engelli dernekleri ziyaret edildi,
• Ülke genelinde asayiş ve trafik uygulamaları esnasında va-
tandaşlara çeşitli anı objeleri dağıtıldı ve ikramlar yapıldı,
• Resmi spor müsabakalarında “Jandarmamızın 179’uncu 
Yılı Kutlu Olsun” afişi kullanıldı,
• 14 Haziran haftasında, jandarma sosyal medya hesaplarında 
jandarmayı tanıtıcı fotoğraf, slogan, video paylaşımı yapıldı,
• AVM, Park veya benzeri alanlarda gösteri ve tanıtımlar 
icra edildi.
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Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınan 3 adet T129 
ATAK helikopteri için 19 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Genel 
Komutanlığı Güvercinlik Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası’nda 

teslim töreni düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, 
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Muhterem İNCE, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail DEMİR, 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, Emniyet Genel 
Müdürü Selami ALTINOK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel 
Müdürü Temel KOTİL, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral 
Bülent OLCAY, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Helikopter Daire Başkanı 
Hüseyin AVŞAR ile çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Açılış konuşmasını Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali 
DOĞAN’ın yaptığı törende konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman 
SOYLU; “uçak ve helikopter yapmayı değil, yıllar önce Türk Milletine 
unutturulmaya çalışılan özgüveni keşfettiklerini” söyledi. Hava gücü-
nü artırdığımız oranda terörle mücadelede başarının da arttığını be-
lirten Bakan SOYLU; suçun ve suçlunun her türlü teknolojik imkanı 
kullandığı bir dönemde bu mücadeleyi verirken elbette ki kolluk gücü 
noktasında teknik kapasiteyi artırmaya önem vermek durumunda ol-
duklarını belirterek; “İşte bu helikopterler bu inancın ve özgüvenin 
eseridir. Alpaslan 1071, Osmangazi 1299 ve FATİH 1453. Bu üçünde 
bir tarih, medeniyet, büyük bir miras, büyük bir kararlılık ve bize bü-
yük bir emanet var.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, bir ATAK helikopterinin icra ettiği uçuş 
gösterisi ile tamamlandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE 
“ATAK” DÖNEMİ



İstanbul Gençlik Festivali’nin üçüncüsü 02-06 Mayıs 2018 tarihleri 
arasında İstanbul Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlendi. 
Konserlerin, teknolojik sunumların, ilgi çekici kültür ve sanat 

etkinliklerinin, ilham veren söyleşilerin, sosyal sorumluluk projelerinin, 
spor ve e-spor turnuvalarının düzenlendiği festivale, Jandarma Genel 
Komutanlığı da 101 personel ile katıldı.

Festival süresince Jandarma Genel Komutanlığı standında:

• Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadele, Aile İçi Şiddetle ve 
Çocuk Suçlarıyla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele broşürleri ile 
Jandarma Genel Komutanlığı tanıtım broşürleri gençlerimize dağıtıldı. 

• Jandarma Özel Operasyon ve Arama Kurtarma ile Olay Yeri ve 
Patlayıcı İmha birimlerinin kullandığı teçhizat ve malzemeler tanıtıldı, 
ayrıca, Drone ve Black Hornet (Eşek Arısı) gösteri uçuşları yapıldı. 

• Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği Atış Simülatöründe ziyaretçilere atış 
yaptırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı standında düzenlenen faaliyetler ve 
Jandarma Bandosu tarafından verilen konser misafirlerce ilgi ile izlendi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve İçişleri Bakanı 
Süleyman SOYLU da Jandarma Genel Komutanlığı standını ziyaret 
etti.

İSTANBUL GENÇLİK FESTİVALİ’NDE

GENÇLERİMİZLE BİRLİKTEYDİK
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Sizi Unutmadık...

Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu Cephesinde Rusların Erzurum’a karşı 
taarruzları esnasında Türk ordusunun yanında savaşan Seyyar Jandarma 
Birliklerinin destanlaşan mücadeleleri pek bilinmez. Oysa bu muharebeler 
incelendiğinde insanın gözlerini yaşartan, ders alınacak büyük fedakarlıkların, 
destanlaşan kahramanlıkların olduğu açıkça görülür. Erzurum Seyyar Jandarma 
Taburunun ordu birlikleriyle omuz omuza verdiği mücadele sonucunda, 3’üncü 
Ordu kuşatılmaktan ve tamamen imha olmaktan kurtulmuştur. 

Dr. Tümg. Güray ALPAR
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı



Jandarma, var olduğu günden bugüne kadar, gerek 
emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanması, gerekse 
ülke savunması için yurt içi ve dışında verilen görev-

leri başarıyla yerine getirmiştir.1 Jandarma Birlikleri, Bi-
rinci Dünya Savaşı ve onu takip eden İstiklal Savaşı yıl-
larında, hem iç güvenlik görevlerini sürdürmüşler hem 
de Çanakkale, Kafkasya, Suriye ve Irak cephelerinde Si-
lahlı Kuvvetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yurt savun-
masına iştirak etmişlerdir.2 Birinci Dünya Savaşı’nda 
Erzurum önlerine kadar gelen Rus ordusu ile savaşan 
Türk ordusunun yanında yine Jandarma birlikleri de 
yer almış, yapmış oldukları muharebelerde gösterdikleri 
kahramanlıklarla savaşın seyrini değiştirmişlerdir. 

Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Esnasında 
Jandarmanın Durumu

1900’lü yıllara gelindiğinde, Jandarma Teşkilatının 
yeniden düzenlenmesi, Osmanlının güvenlik ve ülke 
savunması ihtiyacından ortaya çıkmıştır. 1903 yılında 
Jandarma Teşkilatında gerçekleştirilen bir düzenle-
meyle her vilayette o vilayetin adıyla Jandarma Alay-
ları, bazı vilayetlerde ise Seyyar Jandarma Taburları 
oluşturulmuştur.3 Oluşturulan bu birliklere rağmen 
mevcut jandarma birlikleriyle asayiş ve güvenlik sağ-
lanamayınca, 1909 yılında ilave Seyyar Jandarma Ta-
burları teşkil edilmiştir.4 

Mart 1912’de yayımlanan “Seyyar Jandarma Tabur-
larının Teşkilatı ile Görevleri ve Harekatı Hakkındaki 
Nizamname” ile Balkanlarda beş Seyyar Jandarma Ta-
buru çeteleri takip ve yakalamak maksadıyla görevlen-
dirilmiştir. (Bunlar o ilin Jandarma Alayına bağlıydı. 
Bu tarihte Seyyar Jandarma Alay sayısı ise 10 civarın-
daydı.) Daha sonra ihtiyaç üzerine Seyyar Jandarma 
Tümenleri de oluşturulmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce, Anadolu’da 
mevcut Jandarma Birliklerine ilaveten asayişten so-
rumlu Seyyar Jandarma Taburları teşkil edilmişti.5 
Savaşın başlamasıyla birlikte; hem sahra jandarması 
görevi yaparak orduya yardımcı olmak, hem de düş-
manla savaşmak üzere jandarma birliklerinden seçi-
len askerlerle Seyyar Jandarma Birlikleri oluşturuldu. 

1915 yılında Bölge Müfettişliklerine bağlı 22 Alay ile 
14 bağımsız Tabur teşkil edilmişti. Ayrıca Hicaz, Ye-
men Alayları ile Medine ve Asir Taburları da bağımsız 
olarak oluşturulmuştu.6 

Birinci Dünya Savaşı öncesi 21 Temmuz 1914 tari-
hinde ilan edilen seferberlik gereğince, jandarma bir-
likleri sabit ve seyyar jandarma birlikleri olmak üzere 
ikiye ayrıldı. Jandarma birliklerini diğer birliklerden 
ayırmak için ise kollarına kırmızı şerit takılmıştı.7 Bi-
rinci Dünya Savaşı başlayınca bu birlikler çeşitli cep-
helerde düşmanla savaşmak üzere gönderildi. 

Seyyar Jandarma Birlikleri bir taraftan eşkıya hare-
ketlerini önlemeye çalışırken, diğer yandan ülkeyi ele 
geçirmeye çalışan kuvvetlere karşı Kafkaslar, Doğu 
Anadolu, Çanakkale, Suriye ve Irak cephelerinde 
savaşmıştır.8 Bu birliklerin en önemlileri; 12 Ara-
lık 1914 tarihinde Enver Paşa Erzurum’a geldiğinde 
Azerbaycan’a giren Van Seyyar Jandarma Tümeni, Su-
riye ve Filistin’de savaşan Seyyar Jandarma Tümenleri 
ile Çanakkale’de düşmanın takviyeli tümenlerini tek 
başına makinalı tüfeklerle durdurmayı başaran Bursa 
ve Gelibolu Seyyar Jandarma Taburlarıdır.9 Ancak bu-
güne kadar pek bilinmeyen, Kargapazarı Dağları’nda 
3’üncü Ordu Birlikleriyle beraber kendisinden kat kat 
daha güçlü Rus birliklerini, ağır zayiatlar verme pa-
hasına geciktiren ve böylece 3’üncü Ordunun imha 
olmadan emniyetle geri çekilmesini sağlayan, Yüzba-
şı Kazım (Yurdalan) komutasındaki Erzurum Seyyar 
Jandarma Taburunun kahramanlıklarıdır. 

Erzurum Savunmasında Jandarmanın Rolü

Birinci Dünya Savaşı öncesi, seferberlik ilanına kadar 
Erzurum Kalesi’ne tek bir kazma dahi vurulmamıştı. 
Savaş öncesi kalenin güçlendirilmesi maksadıyla Kale 
Komutanlığına Albay Alaattin atanmış; Bitlis, Elazığ ve 
Diyarbakır Seyyar Jandarma Alayları ile Bayburt, Gü-
müşhane ve Karahisar Seyyar Jandarma Taburları Er-
zurum Kale Komutanının emrine verilerek, civardaki 
tabyalara yerleştirilmişti. Ancak kısa bir süre sonra savaş 
başlayınca, bunlar muharebelerde görevlendirildi.10

1 Jandarma’nın tarih boyunca icra ettiği görevler için bkz. ALPAR, G., Güvenliğin Sağlanmasında bir Kolluk Kuvveti Olan Jandarmanın Geç-
mişten Günümüze Rolü ve Dünyadaki Konumu, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 2(1), s.79-106, Mayıs 2013.
2 EMİR, N., Çanakkale savaşlarında Jandarma ve Dikilen İlk Anıt, Jandarma Dergisi, Sayı:133, s.8, Mayıs 2012.
3 TÜRKMEN, Z., XX. Yüzyıl Başlarında Batı Anadolu’da Eşkıya ile Mücadelede Osmanlı Kolluk Kuvvetlerinin Faaliyetleri, Askeri Türk Araş-
tırmaları Dergisi, Ankara: Gnkur. ATASE Başkanlığı Yayını, s.79, 2003.
4 ALYOT, H., Türkiye’de Zabıta, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum, Ankara: Kozan Matbaası, s. 272, 2008.
5 KOPARAN, N., Türk Jandarma Teşkilatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007. 
6 Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi, 1. Yay. Haz. Ahmet Çermeli, Halil Atabey, Ankara: Jandarma Matbaası, s.186-188, 2002.
7 Genelkurmay ATASE Başkanlığı Arşivi, Birinci Dünya Harbi Koleksiyonu, Klasör 1487, Dosya 2/27 Fihrist 1-6.
8 AÇIKMEŞE, İ., Cumhuriyetin 70. Yılında Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara: Türk İdare Dergisi, S.101, 316, 1993.
9 ALPAR, G., “Güvenliğin Sağlanmasında Bir Kolluk Kuvveti Olan Jandarmanın Geçmişten Günümüze Rollü ve Dünyadaki Konumu”, Güven-
lik Bilimleri Dergisi, Ankara: Jandarma Okullar Komutanlığı Yayını, s.79-106, Mayıs 2013.
10 KOCAGÜNEY, V., Erzurum Kalesi ve Savaşları, Ed. Mehmet Dağıstanlı, Erzurum: Er-Vak Yayınları, s.113, 2015.
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Rus ordusunun Anadolu’yu işgale başladığı 01 Kasım 
1914 tarihinden itibaren ise Erzurum Müstahkem 
Mevkiinin bir Rus taarruzuna karşı şiddetle savunul-
ması kararı alındı.11 Bu dönemde, seferberlik emriyle 
9’uncu Kolordu bölgesinde Rus birliklerine karşı, sekiz 
Seyyar Jandarma Taburu kuruldu. Mirliva (Tuğgene-
ral) Ahmet Fevzi Paşa’nın komuta ettiği bu taburların 
başlıcaları; Erzurum, Beyazıt ve Bayburt Seyyar Jan-
darma Taburlarıydı. Bunlar, daha sonra Erzurum Sey-
yar Jandarma Tümeni adıyla birleştirilse de12 10 Ekim 
1914 tarihinde tekrar Seyyar Jandarma Taburları olarak 
düzenlendi. Bu birliklerin görevi, seferberlik planlarına 
göre düşmanın ilerleme istikametleri ile yardım alacak-
ları hatları kapatmaktı.13 

Rusların Erzurum’a Taarruz Planı

22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında yapılan 
Sarıkamış Muharebeleri’nden sonra Doğu Anadolu’nun 
kapıları Rus ordularına açılmıştı. Sarıkamış Muharebe-
leri sonrası Erzurum’un savunması için 30.000 kişilik 
bir kuvvet toplanabilmiş ve bunlara depolarda kalan 
teçhizat dağıtılmıştı.14 Erzurum ve 45 kilometre civarı 
da çok kuvvetli olarak tahkim edilmiş ve 700’e yakın 
topla takviye edilmişti. 

Rusların Erzurum’a saldırısı, Sultan V. Mehmet Reşat 
ve Rus Çarı II. Nikolay zamanında olmuştur. Savaş, 
Rus Orduları Başkomutanı General Nikolay Yudeniç15 

ile Osmanlı 3’üncü Ordusunun komutanı Mahmut 
Kamil Paşa16 arasında cereyan etmiştir.

Kargapazarı Dağı’nın henüz tutulmamış olduğu-
nu öğrenen General Yudeniç, Rus Kafkas Ordusu-
nun Erzurum’a taarruz etmesi için Grandük Nikola 
Nikolayeviç’i ikna etmiş ve 22 Ocak 1916’da 1’inci 
Kafkas Kolordusuna Kargapazarı Dağı’nın ele geçiril-
mesi emrini vermiştir.17

Rus taarruz planı şöyledir: Erzurum Müstahkem Mevki 
bir kısım kuvvetle cepheden tespit edilecek, asıl kuvvet-
lerle Gürcü Boğazı ve batısından kuşatıcı taarruza geçi-
lecek ve bu sırada Kargapazarı Dağı ve güneyi yamaç-
larından mevziin tahkimat ve derinlik bakımından en 
zayıf kesimi, Çobandede-Tafta Tabya arasından yarı-
lacak, ardından Erzurum ovasına inilerek 3’üncü Türk 
Ordusunun çekilme yollarının kesilmesi ve Erzurum’un 
ele geçirilmesi sağlanacaktır.18 

Rusların planı bazı faraziyelere dayanıyordu. Erzurum’un 
Ruslar tarafından ele geçirilmesinde en kuvvetli mevzii 
olan Çobandede’nin düşmesi halinde cephenin yarılaca-
ğı, Palandöken bölgesinin sarp bir araziye sahip olması 
nedeniyle, yapılacak bir harekatta Kargapazarı ve Gür-
cü Boğazı’nın oldukça önemli olduğu, ayrıca Gürcü 
Boğazı’nın arabaların hareketine de uygun olduğu bu ne-
denle Kargapazarı alınarak Gürcü Boğazı yarılırsa, diğer 
mevzilerin de düşebileceği değerlendiriliyordu.19 
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11 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi, Ankara: Gnkur. Basımevi, s.72, 1993.
12 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, s.82.
13 J.Gn.K.lığı Tarihi, Türk Harp Tarihinde Jandarma, Ankara: J.Gn.K.lığı Yayınları, C.II, Kozan Matbaası, s.47, 2002.
14 ALLEN, W.D.E. ve MURATOFF, P., 1828-1921 Türk Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Ankara: Gnkur Basımevi, 1966.
15 1862 yılında Moskova’da doğmuş, 1933 yılında Fransa’da vefat etmiş Rus generalidir. I. Dünya Savaşında Rus Kafkas Ordusuna komuta etmiş-
tir. 1917 yılında Kafkasya’da Çarlık Ordularına komuta etmiş Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesinden sonra Fransa’ya kaçmış ve orada sürgünde 
iken ölmüştür. Sarıkamış Harekâtının Rusların lehine sonuçlanmasında önemli katkısı olan bir Rus generalidir.
16 1880 yılında Halep’te doğmuş 1922 yılında sağlık sebebi ile ordudan ayrılmış ve aynı yıl İstanbul’da vefat etmiştir. 1914 yılında 2’nci Ordu, 
1915 yılında 3’üncü Ordu Komutanlığına atanmış yaklaşık bir yıl süre ile bu ordunun komutanı olarak görev yapmıştır. Harp Akademilerinin 
120. Yılı, İstanbul: Harp Akademisi Yayını, s.27, 1968.
17 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3’ ncü Ordu Harekâtı, c. II, Ankara: Gnkur. Basımevi, s. 62, 1993.
18 A.g.e., s.67. 
19 ÇAKMAK, F., Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi, Ankara: Gnkur. ATASE ve Gnkur. Denetleme Başkanlığı Yayınları, , s.141, 2005.
20 KOCAGÜNEY, V., “Erzurum Kalesi ve Savaşları” Ed. Mehmet Dağıstanlı, Erzurum: Er-Vak Yayınları, s.148, 2015.
21 ALLEN, W.D.E. ve MURATOFF, P., 1828-1921 Türk Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Ankara: Gnkur Basımevi, s.301, 1966.
22 A.g.e., s.318. 

General Yudeniç’in kuvvetle savunulan Erzurum Müstahkem Mevkilerine 
doğrudan taarruz etmek gibi bir niyeti yoktu. Cephenin zayıf tarafından 
geçerek Dumlu üzerinden ovaya inmeyi ve Türk Ordusunun gerisini kes-
meyi düşünüyordu. Plan başarılı olduğunda zaten müstahkem mevkiler 
kuşatılacak ve kendiliğinden düşmüş olacaktı. Doğudan Erzurum’a ge-
len iki ana istikametten birisi Tortum, diğeri ise Pasinler istikametiydi. 
General Yudeniç tarihi iyi incelemiş ve Pasinler istikametinden taar-
ruzların Erzurum civarındaki kuvvetli savunma nedeniyle güçlükle 
ilerleyeceği ve başarı şansının düşük olduğu sonucuna varmıştı. Bu 
nedenle dikkatini, birliklerimizin Erzurum Savunma Planına dahil 
etmediği Kargapazarı Dağları’na çevirmişti. Yudeniç’in planında 
yarma yapılacak yer olarak Kargapazarı Dağları seçilmişti. Yarma-
yı yapmak için de 4’üncü Kafkas Piyade Tümenini seçmişti.20 Tü-
mende Rusların yanında Ermeni ve Gürcü askerler de bulunuyordu 
ve komuta kademesinde Ruslar kadar Ukraynalılar da vardı.

Gelibolu’daki Türk birlikleri 1915 Kasım ayında serbest kalmıştı. 
(İngiliz ve Fransız birlikleri Aralık ayında bölgeden tahliye edilmiş-
lerdir.) Rus karargahı, bunların üç ay içinde Erzurum’a ulaşabi-
lecekleri ve 1916 Nisan-Mayıs ayında taarruz edebilecek seviyeye 
gelebilecekleri değerlendiriyordu. Bu nedenle Rusların 15 Ocak 
tarihine kadar Türk birliklerinden 3’üncü Orduya bir darbe vurma-
sı gerekiyordu.21 Bunun için bir kurmay heyeti çalışmaya başlamış, 
cephane, silah ve teçhizat tamamlanmıştı. Bu kapsamda her askere 
kürk ceket, pamuklu veya yünlü astarlı pantolon, çizmelerin üstüne 
geçirilen keçe çizmeler, kalın gömlekler, kışlık eldivenler ve kafayı iyice 
saran kürk başlıklar ve cep sobaları verildi. Böylece Türk Askerini etki-
leyen ölümcül soğuklarda onlar sıkıntı çekmeyeceklerdi.22

Diğer taraftan Rus ordusu; Kazak keşif kolları ve Ermeni ajanlarının yanında 
Kafkas Harbi’nde ilk defa kullanılan Sibirya Hava Filosuna ait 20 tayyare ile 
keşif ve gözetleme yapıyor ve bölgedeki durum hakkında bilgi sahibi oluyordu. 

Kargapazarı Muharebeleri

Kargapazarı Dağları, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan volkanik bir dağ olup 
Palandöken Dağları’nın hemen karşısındadır. Erzurum ili merkezinden Pasinler 
ilçesine doğru uzanır. Özellikle kış mevsiminde çok kötü hava şartlarına sahip, aman-
sız ve dayanılmaz tipilerin olduğu bir bölgedir. Kargapazarı’nda ne bir yol ne de bir geçit 
vardı. Ancak, üzerinde sadece bölgedekilerin bildiği küçük bir patika vardı.

3’üncü Ordu Komutanı
Mahmut Kamil Paşa
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Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi ve mev-
cut kaynaklara göre;23 Kargapazarı Dağları’ndaki çatış-
malar General Yudeniç emrindeki, General Vorobyev 
komutasındaki Rus 4’üncü Kafkas Piyade Tümeni ile 
Yarbay Kemal Bey komutasındaki Erzurum Seyyar Jan-
darma Taburu, 49’uncu Piyade Alayının Birinci Tabu-
ru ile mücahit birimlerinden oluşan Kargapazarı Müfre-
zesi arasında cereyan etmiştir. Bu müfreze bir makinalı 
tüfek bölüğü ve bir dağ bataryası ile takviye edilmişti.24 
Kargapazarı Dağları’ndaki kuvvetlerimiz iki taburdan 
biraz fazlaydı ve sayıları 930 civarındaydı.

22 Ocak 1916 tarihinde Yudeniç, General Vorobyev 
emrindeki 4’üncü Kafkas Piyade Tümenine Kargapa-
zarı Dağları’nı kontrol altına alma emrini verdi ancak, 
bilinmeyen bir nedenle bunu 24 Ocak tarihine erteledi. 
Aynı gün bir Türk Taburu da Kargapazarı Dağları’na 
yerleşmek üzere batıdan yürüyüşe geçti. 

24 Ocak 1916’da, Kargapazarı’nda bulunan ileri kara-
kollarımıza saldıran Rus birlikleri yoğun bir direnişle 
karşılaştı. Ancak, 10 Şubat 1916 günü Rus 4’üncü Kaf-
kas Avcı Tümeni süngü hücumu yaparak Haramikaya 
ve Havuzlarbaşı Sırtı’nı ele geçirdi.25 

4’üncü Rus Kafkas Tümeninin birlikleri, Türk birlik-
lerini geri püskürterek Mahoğlu’nun önemli mevzileri-
ne yerleşmişti. Kargapazarı Müfrezesi birçok defa karşı 
taarruza kalktıysa da Rusları Kargapazarı’ndan atama-
mıştı. Bu taarruzlar esnasında 350 kadar subay ve er 
şehit olmuştu. (Bunun dışında donarak ölenler ve ya-
ralananlara dair bir bilgi olmayıp bunlar ilave edildiğin-
de kayıpların çok daha fazla olduğu düşünülmektedir.) 
Ruslar çatışmalardan ve soğuktan zayiat veren taburları 
değiştiriyorlar ve taarruzlarını sürdürüyorlardı. Askerle-

ri için bu dağın soğuğuna dayanıklı çadırlar getirmiş ve 
değiştirilmeyen taburlarını bu çadırlar içinde barındırı-
yorlardı. Türk askerinin ise böyle bir şansı yoktu. Türk 
birlikleri açık siperlerde korunmasız olarak; hem zorlu 
hava şartlarıyla mücadele ediyor hem de düşmanla sava-
şıyordu. 10’uncu Kolordu, Kargapazarı Dağı’na birlik 
çıkarmışsa da hayvan çıkaramadığından buradaki birli-
ğine yiyecek ve yakacak gönderememiş, yiyecek ve yaka-
cak yetersizliğinden buradaki birlikler zayiat vermiştir.26

Bu noktada Erzurum Uzunahmet Tabyasında topçu 
subayı olarak görev yapan Vehbi Kocagüney zorlu savaş 
şartlarını şöyle anlatır: 

Bu dağlarda birkaç dakika duran ve gözkapağını bir an 
kapatan donuyordu. El ayak tutmuyor, kaşlar kirpikler ve 
bıyıklardan buz parçaları sarkıyordu. Böyle bir ortamda 
ne ses duyuluyor ne de bir söz söylenebiliyordu. Gökten kar 
deryaları yere iniyor, yerdekiler havaya uçuşuyordu. Öyle 
zamanlar oluyordu ki, gökyüzü ile yeryüzünün birleştiği 
ufuk çizgisini görmek mümkün olmuyordu. Kışın zoruna 
hiçbir can dayanmaz! Bir kuvvet orada pervasız ve kor-
kusuz dolaşır: Azrail… Düşenlerin, çökenlerin, uykuya 
dalanların ruhunu kapmak için koşar, görünmeden koşar 
ve canını alır!”

Kocagüney’in bir de vasiyeti vardır: “Kargapazarı’nda, 
Palandöken’de ve Gavur Dağları’nda savaşan askerlerin 
kemiklerinin toplandığı Yoncalık Anıtında27 her yıl 12 
Şubat’ta bir tören yapılması ve bu topraklar için şehit olan 
kahramanlar için dualar okunması.”

25 Ocak 1916 tarihinde başlayan çatışmalar yaklaşık 20 
gün sürmüş ve 12 Şubat 1916 tarihinde nihai çatışma-
lar ile sona ermiştir. Yazılı kaynaklarda 350 civarında 
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23 Gnkur. ATASE D.Bşk.lığı Arşivi, Kls. 2950, H-32, Fih. 49.
24 Gnkur. ATASE D.Bşk.lığı Arşivi, Kls. 2950, H-32, Fih. 49.
25 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 ncü 
Ordu Harekâtı, s. 86. 
26 A.g.e., s.61.
27 Vehbi KOCAGÜNEY’in “Erzurum Kalesi ve Savaşları” adlı 
eserinde adı geçen Yoncalık Tepenin bugün Erzurum şehir merke-
zinde kaldığı ve meskûn mahal olduğu, buradaki şehit naaşlarının 
1950’li yıllarda Karskapı Şehitliğine nakledildiği anlaşılmıştır.
28 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 ncü 
Ordu Harekâtı, s. 113. 
29 PHİLİPS, M.P., War and Revolution in Asiatic Russia, 
London:George Allen and Unvin Ltd., s.171, 1918.
30 EYÜPOĞLU, İ., Bayburt Jandarma Tabur Komutanlığı ve Kop 
Dağı Savunması (Mart-Temmuz 2016), Atatürk Üniversitesi Ata-
türk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Atatürk Dergisi, Erzurum: 2016.

kaybın olduğu bildirilen bu çatışmalarda Ruslar cep-
heyi kuzeyden yarıp Gürcüboğazı’na inmeye muvaffak 
olmuştur.

Kargapazarı Muharebelerinden Sonraki Durum

16 Şubat 1916 tarihinde yapılan muharebelerde Türk 
birliklerinin artçıları İstanbul Kapısı’ndan Erzurum’u 
terk ederken; Rus birlikleri 16 Şubat 1916 günü saat 
07.00-07.30’da Kars Kapısı’ndan Erzurum’a girmiş-
tir.28

Bu çekilişi Yudeniç keşif uçakları sayesinde öğrenmiş-
ti. Ancak, Rus Karargahının hatası nedeniyle 17 Şubat 
tarihine kadar Türk birlikleri etkili bir şekilde takip 
edilemedi. Ruslar Erzurum’a saldırıya geçmeden önce 
uçaklarla keşif yapmışlar ve iki Rus savaş uçağı Türk 
birlikleri tarafından düşürülmüştü. Kargapazarı Dağları 
başta olmak üzere Türk ordusunun mukavemeti; 5 bini 
donma suretiyle olmak üzere, Kafkas Ordusuna 17 bin 
askere mal olmuştu.29 Erzurum işgal edilmiştir ancak, 
Türk Ordusu yok edilememiştir.

Kargapazarı Dağları’nda zor koşullarda destan yaratan 
ve sonrasında Tunceli dahil bölgedeki birçok muhare-
bede cepheden cepheye koşan Erzurum Seyyar Jandar-
ma Taburunun mevcudu eriye eriye 14 Temmuz 1916 
tarihinde yüzün altına düşmüştür.30 

Erzurum Seyyar Jandarma Tabur Komutanı
Yüzbaşı Kazım (Yurdalan)

Erzurum Seyyar Jandarma Taburunun başında; Kazım 
Karabekir’den dolayı, “Küçük Kazım” diye isimlendirilen 
ve sonradan Erzurum Belediye Başkanlığı da (1945-1949) 

yapan ve ismi sonradan Erzurum’da bir mahalleye verilen 
(Kazım Yurdalan Mahallesi) Erzurumlu Yüzbaşı Kazım 
Yurdalan (1881-1962) vardı. Harp Okulundan 1902 yı-
lında piyade teğmen olarak mezun olmuştu.1905-1907 
yılları arasında Erzurum İsyanı’nda görev aldı. İkinci 
Meşrutiyet’in ilanı ile 27 Şubat 1909 tarihinde “Jandar-
ma” sınıfına geçerek Muş iline jandarma bölük komutanı 
olarak atandı. Muş bölgesinde Ermeni çeteleri ile müca-
dele etti. 08 Ağustos 1913 tarihinde Erzurum’a Seyyar 
Jandarma Tabur Komutanı olarak atandı. Kargapazarı 
Muharebeleri’nde Rusların geciktirilmesinde en fazla 
emeği geçen komutanlardan birisiydi.

Yüzbaşı Kazım (Yurdalan)
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Erzurum Ruslar tarafından ele geçirilmiş ve Ruslar ilerle-
meye başlamıştı. Bu ortamda jandarmaya daha fazla ihti-
yaç duyuluyordu ve Bayburt Seyyar Jandarma Tabur Ko-
mutanlığı için Kargapazarı direnişinde büyük fedakarlık-
ları görülen Erzurum Seyyar Jandarma Tabur Komutanı 
Yüzbaşı Kazım (Yurdalan) ismi geçmeye başladı. Erzu-
rum Sabit Jandarma Alay Komutanı Kaymakam (Yarbay) 
Mehmet Galip Bey 27 Mart 1916 tarihinde yazdığı yazı 
ile bu göreve Yüzbaşı Kazım’ı teklif etti. Ancak Jandarma 
Umum Kumandanlığı bu teklife hemen cevap vereme-
di. Çünkü tabur komutanlığı sırası 1888 veya 1889 me-
zunlarındaydı. Ancak Yüzbaşı Kazım sicil itibarıyla 1899 
veya 1900’lere denk geliyordu. Doğru adamın doğru yere 
görevlendirilmesi söz konusu olduğundan bürokratik iş-
lemler tamamlandı ve binbaşı rütbesine yükseltilerek 28 
Mayıs 1916 tarihinde bu göreve atandı.31

Buralarda yapılan savunma öyle güçlü oldu ki, eğer Türk 
birlikleri takviye edilebilseydi Erzurum’un geri alınması 
bile söz konusu olabilecekti. 5’inci Kolordu Komutanı 
Fevzi (Çakmak) Paşa’ya göre Bayburt ve çevresindeki 
savunma Plevne Savunması’na benzemekteydi.32 

Kazım Yurdalan’a, Müttefik Avusturya Macaristan 
İmparatorluğu tarafından, Ruslara karşı üstün başa-
rılarından dolayı Askeri Liyakat Madalyası verilmiş-

tir.33 21 Aralık 1916 tarihinde Trabzon Jandarma Alay 
komutanlığına vekâleten atanmış ve burada Pontus 
Rumlarına karşı mücadele vermiştir. 

Mondros Mütarekesi imzalanınca, Trabzon Muhafaza-i 
Hukuk-u Milliye Cemiyetinin kurulmasına katkıda 
bulundu. Hakkında işlem başlatılması üzerine binbaşı-
lıktan emekliliğini isteyerek Erzurum’a geldi. Erzurum 
Kongresi’nin hazırlanmasına katkıda bulundu. Musta-
fa Kemal ve Rauf Bey’in kongre üyesi olması için is-
tifa eden ve yerini onlara bırakan iki kişiden birisiydi. 
Sonradan kongreye Tortum üyesi olarak katılmıştır. 
Kongrede alınan kararların milli amaçlar doğrultusunda 
şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Mustafa Kemal’e 
fahri hemşerilik veren ve yol masraflarını karşılamak 
üzere para bulan da odur. 

Kazım Yurdalan Millet Meclisi açılınca yeniden askerli-
ğe döndü ve Kars’a ilk giren birliklerin başında yer aldı. 

31 EYYÜPOĞLU, İ., Osmanlı’dan Cumhuriyete Bir İttihatçı Kazım Yurdalan, Erzurum, s.67, 2009.
32 ÇAKMAK, Fevzi, Büyük Harpte Şark Cephesi Harekâtı, Yay. Haz. Ahmet Tetik, s.368, İstanbul: 2010.
33 Erzurum Araştırmaları Web Sitesi, Kazım Yurdalan, 19 Kasım 2013 (Erişim Tarihi: 04 Nisan 2017).
34 BAYDAR, M. Ç., Erzurumlu Komitacıların Bir Numarası Kazım Yurdalan, 22 Nisan 2010, tyb. org.tr (Erişim Tarihi: 04 Nisan 2017).
35 Çetin Bayram ile mülakat, 30 Mart 2017 ( Çetin Bayram, “Zafer ve İnanç Projesi” kapsamında dolaşırken bir tesadüfen dağa giden yolu görür. 
Çetin Bey daha önceki okuduklarından buralarda çetin muharebelerin cereyan ettiğini bilmektedir. Hatta tarif edilen yere çok benzemekte oldu-
ğunu fark eder. Emekli General Vehbi Kocagüney yazdığı kitabında Kargapazarı Dağlarındaki çatışmalarda Rus birliklerinin şimdiki Kevenlik, 
Türk birliklerinin ise Haykur mevkiinde olduğundan bahsetmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda burasının Kargapazarı Müfrezesine ait 
olduğu belgelenir ve İl Valisi ile J.Blg.K.nın girişimleri ile buraya bir anıt yapılması gündeme gelir.).

Kargapazarı Şehitliğinde 
Bir Mezar Taşı

Kargapazarı Dağı’nda Türk Şehitliği

Kargapazarı Şehitliğinde 
Dalgalanan Türk Bayrağı
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Kazım Yurdalan, Elviye-i Selase’nin (Kars-Ardahan-
Batum) anavatana katılmasından sonra bu bölgelerde-
ki Jandarma Teşkilatlarını kurmakla görevlendirildi. 
Gümrü Jandarma Bölge Komutanlığı yaptı ve başarı-
larından dolayı Büyük Millet Meclisi tarafından yar-
baylığa yükseltildi. Hayatı boyunca Ermeni çeteleriyle 
mücadele ettiğinden, 1935 yılında kendisine Kars’ta bir 
suikast düzenlendi.34

Kendisi de Erzurumlu olan Kazım Yurdalan, oldukça 
mütevazı bir askerdi. Herkes onun kahramanlıklarını 
biliyor ancak o ne anlatmış ne de yazmıştır. Hem Kar-
gapazarı Dağları’nda kahramanca savaşarak Erzurum’u 
korumuş, hem de sonradan tekrar ele geçirilmesi için 
mücadele etmiştir. 

Kargapazarı Muharebeleri’nde çatışmalarda veya dona-
rak şehit olanlar için o bölgede taşlardan bir mezar yeri 
oluşturulmuş ancak zaman içinde unutulmuştur. Yıllar 
sonra o bölgeye gidenler üzerlerindeki yazılardan ve bel-
gelerden bunların Kargapazarı Müfrezesine ait olduğu-
nu tespit etmişler ve unutulmuş bu kahramanlar için bir 
anıt mezar yaptırma kararı almışlardır.35 

Sonuç

Ülkeler geçmişlerine, geleceklerini planlamak için ihtiyaç 
duyarlar. Tarih bilmeyenlerin coğrafyalarını ise başkaları 
belirler. Tarih, onu araştırmak yanında tarihi buluntulara 
sahip çıkmak ve yaşanan olayları iyi anlamayı gerektirir. 
İnsanlar milli gayeler için mücadele ederken, geleceğe 
yönelik herhangi bir beklenti içerisine girmezler, önemli 
olan geride kalanların onları hatırlamalarıdır.

Kurulduğu tarihten itibaren Jandarma Birlikleri em-
niyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanması yanında ülke 
savunmasında da önemli görevler ifa etmiş ve verilen 
görevleri en iyi şekilde kanı ve canı pahasına yerine 
getirmiştir. Bu kahramanlıklara en güzel örneklerden 
birisi de Kargapazarı Muharebeleri’nde Jandarma bir-
liklerinin mücadeleleridir. Kargapazarı’nda Erzurum 
Seyyar Jandarma Taburunun 3’üncü Ordu birlikleriyle 
omuz omuza verdiği mücadele sonucunda, öldürücü kış 
koşullarında kısıtlı teçhizat ve malzeme ile düşmana di-
renilmiş, geciktirilmiş ve böylede 3’üncü Ordu kuşatıl-
maktan ve imha olmaktan kurtulmuştur. Harp tarihin-
de fazla dikkat çekmeyen Kargapazarı Muharebesinin ve 
burada Türk Ordusuna kazandırılan kıymetli zamanın, 
Türk Kurtuluş Savaşı’na kadar uzanan etkileri de büyük 
olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu Cephesinde 
Erzurum’a karşı Rusların taarruzları esnasında yaşanan 
Kargapazarı Muharebelerinin ve Türk ordusunun ya-
nında bölge halkı ile birlikte savaşan Seyyar Jandarma 
Birlikleri’nin destanlaşan mücadelelerinin ortaya çıkarıl-
ması, harp tarihi açısından büyük bir kazanım olacaktır.



J. Müh.Ütğm. Eyüp ÖZKAN
Jandarma Lojistik Komutanlığı

Kripto 
para birimleri, son 

yıllarda artan popülaritesi ve 
olumlu yansımalarının yanında, 

ciddi eleştirilere de maruz kalmaktadır. 
Kripto para birimlerinin yasal altyapısının 

yetersiz, aşırı dalgalı ve spekülatif oluşu, 
değerinin hızlı artışı, kullanıcıların olası 
kayıp ya da sorunları karşısında hesap 

veren bir otoritenin yokluğu, illegal 
işlemler için kullanılmaya açık 

olması, risk ve belirsizlikler 
barındırmaktadır.

Alternatif 
bir para birimi 

olarak kullanılması 
tartışılmakla beraber, kripto 
paraların ulus devletin en 

önemli güçlerinden biri olan 
para basma tekeline bir 
meydan okuma olduğu 

söylenebilir.
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Bitcoin Nedir?

Çıktığı günden bu yana, gerek işlem hacmi gerekse piyasa değeri 
açısından değerine değer katan Bitcoin, son yılların fenomen ol-
gusu haline gelmiştir. Peki Bitcoin nedir?

Bitcoin, herhangi bir otoriteye ihtiyaç duymadan doğrudan alıcı 
ile satıcı arasında dijital alanda el değiştiren bir “kripto para biri-
midir”.1 Yalnızca Bitcoin değil, sayısı 1.500 civarında olan diğer 
kripto para birimlerinin de altyapısını teşkil eden “blockchain 
(blok zinciri) teknolojisi”, hiç şüphesiz bu sistemin en önemli 
özelliğidir. 

Bitcoin’in Ortaya İlk Çıkışı

Bitcoin’in ilk çıkışı; 03 Ocak 2009 tarihinde Satoshi Nakamoto 
adlı kullanıcının (veya kullanıcıların), metzdowd.com adlı krip-
tografi mail grubunda yayınladığı toplamda 9 sayfa olan; “Bit-
coin: Eşten-Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi (Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System)” adlı makalesi ile birlikte 
olmuştur. İlgili makalede Bitcoin, “Şifreleme kanıtı üzerine kuru-
lu ve iki tarafın birbiri ile doğrudan bağlantılı olduğu elektronik 
bir ödeme sistemidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bitcoin’i açıklayan 
çalışma ayrıca, bankalar tarafından sunulan aracılık hizmetlerini 
eleştirmekte ve elektronik ticaretin yükselen trendini göz önünde 
bulundurarak ticaretin gerçekleşmesi için bankalara ihtiyaç olma-
dığını vurgulamaktadır.2

Blockchain Teknolojisi

Blok zinciri en sade haliyle; “düğüm” denilen bilgisayarların mey-
dana getirdiği bir ağ olarak tanımlanabilir. Kripto paraların altya-
pısını teşkil eden blok zinciri teknolojisi, iki tarafın ihtiyaç duy-
duğu otoriteyi ortadan kaldırarak matematiksel kesinliği olan bir 
teknolojiyle “güven mekanizması”nı tesis etmektedir.3 Blok zinciri 
teknolojisi, popülaritesini Bitcoin ile beraber önemli ölçüde ar-
tırmasının yanında daha birçok alanda kullanılabilir olmasından 
ötürü de devrim niteliğindedir.

Blok zinciri, kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı 
olduğu (hash fonksiyonları) sürekli büyüyen dağıtılmış bir veri 
tabanıdır.  Söz konusu dijital verinin kopyalanmasına değil de da-
ğıtılmasına izin veren bu teknoloji yeni bir internet türünün de 
omurgasını oluşturuyor.4

Dağıtılmış Veri Tabanı

Tamamı bilgisayarlardan oluşan bir ağda birçok kez çoğaltılarak 
dağıtılan bir hesap tablosu olduğunu düşünelim. Daha sonra da 
bu ağın mevcut tüm hesap tablolarını düzenli aralıklarla güncelle-
diğini. İşte blok zincirindeki çalışma mantığı ve işleyişi tam da bu 
şekildedir. Bir blok zincirinde depolanan bilgi, devamında hem 
paylaşılan hem de sürekli güncellenen bir veri tabanı halini alıyor. 
Bunun sonucunda ise birçok avantaj kullanıcıya sunuluyor.  

1 “The Promise of The Blockchain: The Trust Machine”, The 
Economist, 31 Ekim 2015.

2  S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008.

3  “The Promise of The Blockchain: The Trust Machine”, The 
Economist, 31 Ekim 2015.

4  COLLOMB, A. ve SOK, K., “Blockchain/Distributed Ledger 
Technology (DLT): What Impact on the Financial Sector?”, 
Digiworld Economic Journal, Sayı: 103,), s.93-110, 3rd Q. 
2016.
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Avantajları5

 Şeffaf olması (Veri tabanı tek bir konumda saklanma-
dığı için kayıtlar herkese açık ve kolaylıkla doğrulama ya-
pılabiliyor.).

 Aracı gerektirmemesi (Merkezi bir sistemi bulunmuyor.).

 Yüksek güvenlikli olması (Merkezi olarak kontrol edil-
mediğinden ve bilginin milyonlarca bilgisayarda depolan-
ması olası bir hırsızlık olayının da önüne geçiyor.).

 Sağlam olması (Tek bir kırılma noktasına sahip değildir.).

 İşlem sürecini hızlandırması (Uluslararası bir para ha-
valesi yaklaşık dört günde gerçekleşmekteyken blok zinciri 
teknolojisiyle bu işlem süresi saniyelere kadar inmektedir.).

 Maliyetleri düşürmesi (Birçok aracının ortadan kalk-
ması bu konuda etken rol oluyor.).

 Operasyonel işleyişi kolaylaştırması (Birden fazla bil-
gisayardan kayıtlara ulaşılabiliyor olması işleyişi de kolay-
laştırıyor.).

Blok zinciri teknolojisinin bize sunduğu avantajların fi-
nans, sağlık, bilim, sanayi gibi farklı sektör ve alanlarda da 
hayatımızı büyük oranda kolaylaştıracağı düşünülmekte-
dir. Uluslararası alanda bahse konu sektörlerin bu teknolo-
jiyle entegre olmasını sağlayacak önemli adımların atıldığı 
da bir gerçektir. Bunları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

 Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması yolunda dijital 
teknolojinin sunduğu imkanları kullanan teknoloji devi 
IBM, Avrupa’nın en büyük bankaları arasında bulu-

nan Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, 
Societe Generale ve Unicredit gibi finans kuruluşları ile 
blok zinciri teknolojisi üzerinden dijital ticaret zinciri 
konsorsiyumu kurma girişiminde bulunmuştur.6

 Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı operatörlerin-
den olan Danimarka menşeli Maersk Line şirketi, ulus-
lararası sularda seyreden gemi ve yüklerin (konteyner) 
operasyonunda zaman ve maliyetten kazanmak, süre-
cin hızlanması ve evrakların prosedüründen kurtulmak 
amacıyla IBM ile stratejik iş birliği yoluna giderek, blok 
zinciri altyapısını kullanmaya başlamıştır.7

 Gıda güvenliğine yönelik global tedarik zincirini blok 
zinciri teknolojisiyle izlemek için, dünyanın en büyük 
gıda devleri Walmart, Unilever, Nestle, Dole, Kroger 
gibi şirketler de IBM ile anlaşmıştır.8

 Küresel teknoloji şirketi Bitfury, arazi tapusu tes-
cili için pilot ülke olarak Gürcistan ile anlaşma im-
zalamıştır. Aynı şirket kısa bir süre sonra Ukrayna ile 
en büyük devlet blok zinciri teknolojisi anlaşmasını 
gerçekleştirerek, ülkenin tüm elektronik verilerinin 
söz konusu sistemin altyapısına yerleştirilmesini he-
deflemiştir.9

 Güney Kore’de Seul hükümeti ihtiyaç duyduğu blok 
zinciri tabanlı teknolojiler için Samsung ile anlaşmaya 
giderken, Hong Kong ve Singapur, ticaret konusunda 
yaşanan sorunları gidermek ve ticari platformlarını bir-
leştirmek için blok zinciri teknolojisinden yararlanacak-
larını açıklamıştır.10

5 İNHAN, M., “Bilişim Devrimi Işığında Kripto Para II”, Sarkaç, 3 Ocak 2018; Laura Shin, “Bitcoin Blockchain Technology in Financial Services: How 
The Disruption Will Play Out”, Forbes, 14 Eylül 2015.
6 17. Arjun Kharpal, “Blockchain Technology is Moving into the Financial Mainstream With IBM and Seven European Banks”, CNBC, 29 Kasım 2017.
7 Gertrude Chavez-Dreyfuss, “IBM, Maersk in Blockchain Tie-Up for Shipping Industry”, Reuters, 6 Mart 2017.
8“IBM Announces Major Blockchain Collaboration with Dole, Driscoll’s, Golden State Foods, Kroger, McCormick and Company, McLane 
Company, Nestlé, Tyson Foods, Unilever and Walmart to Address Food Safety Worldwide”, IBM, 22 Ağustos 2017.
9 Gertrude Chavez-Dreyfuss, “Ukraine Launches Big Blockchain Deal With Tech Firm Bitfury”, Reuters, 13 Nisan 2017.
10 Song Su-Hyun, “Samsung SDS Wins Blockchain Project from Seoul Metropolitan Govt”, The Korea Herald, 26 Kasım 2016; Elzio Barreto, “Hong Kong, 
Singapore to Link Up Trade Finance Blockchain Platforms”, Reuters, 25 Ekim 2017.



Blok zinciri teknolojisinin en büyük özelliği, merkezi 
olmayan bir doğrulama sistemine sahip olmasıdır. Bu 
açıdan blok zinciri sadece finans sektörü ile sınırlı kal-
mamakta, dijital teknolojinin sunduğu imkan, işletme-
ler tarafından da fırsata dönüştürülmektedir. Bu yönüy-
le blok zinciri teknolojisinin tsunami gibi yavaş yavaş 
geldiği ve dördüncü sanayi devriminin merkezinde yer 
alacağı öne sürülmektedir.11 Öyle ki önümüzdeki süreç-
te teknolojinin hayatımızda meydana getireceği büyük 
etkinin sosyal medya, büyük veri, robotlar ya da yapay 
zeka ile gerçekleşmeyeceğini ifade eden İş Stratejileri ve 
Organizasyonel Değişimler Konusunda Uzman Don 
Tapscott, “gerçek devrimin sanal-dijital paranın teme-
lini oluşturan blok zinciri olduğunu” ifade etmektedir.  
Sosyal medyada dolaşan “asıl marifet buluttaydı, fakat 
herkes yağmura şiir yazdı” cümlesi Bitcoin ve blok zin-
ciri ilişkisine dikkat çekmek için çok yerinde bir mesaj 
vermektedir.12

Bitcoin Benzeri Diğer Kripto Paralar, Altcoin

Bitcoin’in piyasaya arz edilmesi ve artan talep sonra-
sında sayıları binleri bulan çeşitli kripto para birimleri 
ortaya çıktı. Bitcoin sonrasında geliştirilmiş “Ethereum, 
Ripple, Bitcoin Cash ve Litecoin” bunlardan bazıları-
dır. Bu kripto para birimleri Bitcoin’den sonra gelişti-
rilmiş olmalarından dolayı “altcoin (alternative coin)” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Şubat 2018 tarihi itibarıyla 
kripto para birimlerinin toplam sayısı 1.506 adettir ve 
bunlar 8.608 piyasada işlem görmektedir.

Tüm kripto para birimleri arasında piyasa büyüklüğü, 
kullanıcı sayısı, birtakım firma ve şirketler tarafından 
kabul edilmesi yönüyle adından en çok bahsettiren 
kripto para Bitcoin’dir. Tüm kripto para birimleri ara-

sında Bitcoin’in pazar payı yaklaşık yüzde 35, toplam 
büyüklüğü ise 133 milyar dolardır.

Bitcoin’e Dair Kısa Notlar13

 Satoshi Nakamoto 2015 yılında Ekonomi 
Bilimleri’nde Nobel Ödülü’ne aday gösterildi.

 Bitcoin’in arzı 21 milyon ile sınırlıdır. Sistemin doğ-
ru işlemesi koşuluyla 2140 yılına gelindiğinde dolaşım-
daki maksimum Bitcoin miktarı 21 milyona ulaşacak 
ve büyüme oranı sıfıra yakınsayacaktır (Bitcoin arzının 
sınırlı tutulmasının temelinde, altın karşılığı para gibi 
işlem görmesini sağlama amacı yatmaktadır.) .

 Dünyadaki toplam Bitcoinlerin %1,5’inin sahibi 
FBI’dır.

 Şu ana kadar iki büyük Bitcoin borsası hacklendi. 
2014’te Mt.Gox ve 2017’de Bithumb.

 SatoshiDice adlı şirket, 2013 yılında 126.315 
Bitcoin karşılığında satın alındı. Bu işlem dünyanın ilk 
Bitcoin’le şirket alımı olarak tarihe geçti.

 Çin maden havuzları Bitcoin ağının toplam 
Hashrate’inin yaklaşık %81’ini kontrol ediyor.

 22 Mayıs 2010 tarihinde iki pizza 10.000 Bitcoin 
ediyordu. Tam 7 yıl sonra 22 Mayıs 2017 tarihinde 
bu pizzaların değeri 20 milyon dolar olarak kayıtlara 
geçti.

 Bitcoin’in en küçük birimine “Satoshi” adı veril-
miştir ve tüm Bitcoin işlemleri Satoshi/byte birimiyle 
ölçülmektedir (1 Satoshi, yüz milyonda 1 Bitcoin’e 
karşılık gelmektedir. Yani 100.000.000 Satoshi=1 
BTC’dir.).

11MOUGAYAR, W. ve BUTERIN V., The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology, (Wiley, 2016).
12 TAPSCOTT, D. ve TAPSCOTT, A., Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World, (London: 
Portfolio, 2016).
13 Popular Science, sayı:68, sf:82, Aralık 2017.
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 Bitcoin işlemleri geri dönüşsüzdür (2016 yılında bir 
Bitcoin kullanıcısı kazayla 5 dolar yerine 137.000 dolar 
gönderdi ve geri alamadı.). 

 Kıbrıs’taki Lefkoşa Üniversitesi, okul harçlarının 
Bitcoin ile ödenmesini kabul eden ilk üniversite oldu.

 Güney Pasifik’te küçücük bir ada ülkesi olan Vanuatu, 
200 bin dolar karşılığında vatandaşlık vermektedir. 
Ayrıca, söz konusu ülke ödeme olarak Bitcoin’i de kabul 
etmesiyle bu alanda bir ilki gerçekleştirmiştir.

 Bir Bitcoin işlemi kredi kartı işleminden 3.994 kat 
daha fazla enerji harcamaktadır.

 Tüm Bitcoin adreslerinin %90’ı 0,1 BTC’den daha 
az paraya sahiptir.

 Bitcoin’den KDV almayan üç ülke: Finlandiya, 
Belçika, İsviçre.

 Bitcoin’in yasadışı sayıldığı 5 ülke var. Bunlar; Suudi 
Arabistan, Bolivya, Kırgızistan, Ekvator ve Bangladeş. 
Bunlara ek olarak Tayland’ın da 2013 yılında Bitcoin’e 
yasak getirdiği ancak 2016 yılında bu yasağı kaldırdığı 
bilinmektedir.

 2017 sonu itibariyle 61 ülkede toplamda 1.963 
Bitcoin ATM’si kurulmuştur. Bu ATM’lerin %48,5’i 
Genesis Coin, %19,74’ü ise General Bytes’a aittir.14

 Dünya’daki Bitcoin ATM’lerinin %75’inden fazlası 
Kuzey Amerika’dadır.

 Geçtiğimiz yılda Bitcoin’in piyasa değeri 100 mil-

yar dolar olarak ölçülmüştür. Bu değer Ukrayna’nın 
93,27 milyar dolarlık GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılası)’ndan daha fazladır.

 Bitcoin ödemesi kabul eden bazı şirketler; Microsoft, 
Dell, E-Bay, Amazon, Tesla, Overstock, Expedia, Dish 
Network, Bloomberg, Subway’dir (11 bini aşkın işletme 
tarafından Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edilmek-
tedir.).15

 Satoshi Nakamoto ilk Bitcoin transferini programcı 
olan Hal Finney ile gerçekleştirdi. Programcı Finney, 
daha piyasaya ilk sürüldüğünde Bitcoin yazılımını in-
dirmişti. Yazılım vasıtasıyla da Nakamoto’dan 10 tane 
Bitcoin aldı.

Tablo-1: Bitcoin İşlemlerinde Kullanılan Para Birimleri16

Para 
Birimleri

Toplam İşlem 
Hacmi (Yüzde)

Bitcoin 
Adedi

Japon Yeni 46,59 492.811,58
ABD Doları 32,58 344.644,41

Euro 8,61 91.130,63
Kore Wonu 5,89 62.269,24

Avustralya Doları 1,97 20.826,17
Pound 0,77 8.110,84

Rus Rublesi 0,53 5.639,15
Polonya Zlotu 0,40 4.234,07
Brezilya Reali 0,36 3.851,24
Türk Lirası 0,34 3.577,37



 Bitcoin alım-satım işlemleri en fazla Japonya ve ABD 
para birimleri ile gerçekleştirilmektedir. Bitcoin işlemle-
rinde kullanılan para birimlerinin cinsine bakıldığında; 
Japon yeninin yüzde 46,5, ABD dolarının yüzde 32,5, 
Avronun yüzde 8,6 ve Kore Wonunun yüzde 5,8 paya 
sahip olduğu görülmektedir. Tabloda Türk lirası cinsin-
den yapılan işlemlerin ilk onda yer aldığı görülmekte-
dir. TL ile yapılan Bitcoin alım-satımı işlemlerinin payı 
yaklaşık binde 4 civarındadır. (Tablo-1)

 Türkiye’de 2017 sonu itibarıyla dört adet kripto para 
borsası Paribu, BTCTürk, Koinim ve Koineks faaliyet 
göstermektedir.

Bitcoin ile İlk Satın Alma İşlemi

Bitcoin forumlarından siparişi verilen iki pizzanın, Papa 
John’s adlı pizza şirketi tarafından teslimatının yapılması, 
dünyada Bitcoin kullanılarak yapılan ilk satın alma işlemi 
olarak tarihe geçmiştir. Forumda Laszlo Hanyecz isimli 
kullanıcı iki pizza için 10.000 Bitcoin teklifinde bulun-
muştu. 31.12.2017 tarihi itibariyle 1 Bitcoin’in 13.000 
Dolar (50.000 TL) seviyelerinde olduğunu düşünürsek de 
Bitcoin’in piyasada ilk kullanımından günümüze kadar en 
çok değerlenen para birimi olduğunu söyleyebiliriz. 

Kripto Paraların Güvenliği ve Riskleri

Paranın tarihsel dönüşüm serüveninde, güven olgusu 
belirleyici bir etkendir. Güven çerçevesinden bakıldı-
ğında kâğıt paranın arkasında devlet bulunmaktadır. 
Elektronik parada ise regülasyon (Regülasyon: Devletin 
ekonomide etkinliğini sağlamak ve piyasa başarısızlıkla-
rı nedeniyle ortaya çıkan etkisizlikleri gidermek amacıyla 
ekonomide yapmış olduğu her türlü düzenleyici önlemler-
dir.) güvene karşılık gelmektedir. İlk para örnekleri olan 
altın veya gümüş paraların bizatihi kıymeti de güvene 
karşılık gelmektedir.

Bu çerçevede kripto paraların günümüz paralarından 
tek farkı, nesnel olmaması ve arkasında bir yasal otorite-
nin bulunmamasıdır. Ancak, kripto paraların dayandığı 
blok zinciri teknolojisinin sahip olduğu yüksek güven-
lik, otorite olgusuna karşılık gelmektedir.

Kripto para birimlerinin altyapılarını teşkil eden blok 
zinciri, teknolojisinin güvenlik boyutunun güçlü oldu-
ğu sürekli vurgulanmaktadır. Ancak, Bitcoin ve diğer 
kripto para birimleri için hizmet veren borsa ve hesap 
cüzdanlarının (wallet) hacklenmesi, güvenlik zaafiyeti-
ni ciddi bir şekilde gündeme getirmektedir. Bu konuda 
daha önce yaşanmış tecrübelerde olmuştur: 

 Slovenya merkezli kripto para birimi borsası NiceHash’e 
yönelik saldırıda; 65 milyon dolar değerinde 4.700 
Bitcoin’in çalındığı açıklandı.17

 Buna benzer şekilde Güney Kore merkezli kripto para 
borsası Youbit, 2017 yılında iki kez saldırıya uğradı. 
Youbit’e yönelik ilk saldırıda yaklaşık 4 bin Bitcoin ça-
lınırken, son saldırıda söz konusu borsanın toplam mal 
varlığının yüzde 17’si çalındı.18

Kripto para birimleri, son yıllarda artan popülaritesi ve 
olumlu yansımalarının yanında ciddi eleştirilere de ma-
ruz kalmaktadır. Kripto para birimlerinin yasal altyapı-
sının yetersiz, aşırı dalgalı ve spekülatif oluşu, değerinin 
hızlı artışı, kullanıcıların olası kayıp ya da sorunları kar-
şısında hesap veren bir otoritenin yokluğu, illegal işlem-
ler için kullanılmaya açık olması, risk ve belirsizlikler 
barındırmaktadır.

Mevcut durumda Bitcoin kullanıldığı yerlerde, hiçbir 
kurum ya da kişi tarafından kontrol edilmemekte ve 
güvencesi bulunmamaktadır. Bitcoin ve diğer para 

14 “Bitcoin ATM Industry Statistics/Charts”, https://coinatmradar. com, “Coinmap”, http://coinmap.org, Yaşanan bu yeniliklerden uzak kalamayan 
Türkiye’de de Aralık 2013’te hizmet vermek üzere Atatürk Havalimanı’nda ilk kez açılan sanal para ATM’si kısa bir süre sonra servis dışı kalmıştır. 
Bkz; “Bitcoin ATM Map”, https://www.coindesk.com/ bitcoin-atm-map.
15 CHOKUN, J., “From Who Accepts Bitcoins As Payment? List of Companies, Stores, Shops”, 99 Bitcoins, 6 Aralık 2017.
16 https://www.coinhills.com/market/currency, erişim tarihi: 12.04.2018.
17 GIBS, S., “Bitcoin: $64m in Cryptocurrency Stolen in ‘Sophisticated’ Hack, Exchange Says”, The Guardian, 7 Aralık 2017.
18 “South Korean Cryptocurrency Exchange to File for Bankruptcy After Hacking”, Reuters, 19 Aralık 2017.
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birimlerinin fiziksel anlamda karşılığı olmadığından 
sadece sanal ortamda değer ifade etmekte ve güvenliği-
ni sağlayabilecek bir otorite de bulunmamaktadır. Bu 
sebeple her bir kullanıcı parasını korumak durumun-
dadır ve bu “wallet” denilen hesap cüzdanlarına benzer 
bir uygulama sayesinde gerçekleştirilmektedir. Cüzdan 
şifresinin kaybedilmesi ya da yanlışlıkla başka bir hesa-
ba Bitcoin gönderilmesi durumunda; bu işlemin geri 
dönüşü yoktur ve yasal olarak hak iddia edilebilecek 
bir kurum bulunmamaktadır. Bunun en büyük riski 
ise şifrenin kaybolması veya hacklenme gibi dezavan-
tajları barındırmasıdır. Bu gibi sorunların giderilmesi 
için her bir cüzdana karekod dediğimiz QR kodları 
verilmektedir. Böylece QR okuyucu kullanılarak, bir 
diğer hesaba doğru ve hızlı şekilde Bitcoin gönderile-
bilmektedir.

Vergi ve masraftan muaf bir para birimi olarak nitelen-
direbileceğimiz Bitcoin’in, üretim ve transferi herkes 
tarafından izlenebilmektedir. İsteyen herkes piyasadaki 
Bitcoin miktarını görebilmekte, bununla birlikte cüz-
danlar arası transferler çerçevesinde hangi tarihte kaç 
Bitcoin’lik işlem yapıldığı da izlenebilmektedir. Bu 
açıdan Bitcoin, oldukça şeffaf bir sistem üzerine kurul-

muştur. Bitcoin diğer para birimlerinin aksine münferit 
olarak üretilebilmektedir.19

Bitcoin ve diğer dijital para birimleri, fırsatlar barındır-
dığı gibi riskler de barındırır. Popülaritesi arttıkça Bit-
coin ile alakalı olumlu veya olumsuz birçok haber gör-
mek mümkündür. Bu haberler ya sistemin daha aktif 
kullanılmasına ya da temkinli davranılmasına sebebiyet 
vermektedir. Örneğin bazı üniversitelerin harç tahsila-
tını, kimi işverenlerin de maaş ödemelerini Bitcoin ile 
gerçekleştirmesi bir fırsat olarak görülmektedir.20  Bu-
nunla birlikte, ABD menşeli JP Morgan CEO’sunun 
Bitcoin’i “dolandırıcılık” olarak görmesi ve “Bitcoin 
alanı kovarım.” açıklaması, Bitcoin’e olan talebi ve piya-
sadaki değerini etkilemiştir.21 Bitcoin’in artan popüler-
liği karşısında, kısa sürede sayıları bin beş yüzlere ulaşan 
altcoinler ortaya çıkmıştır ve bunların çoğunun gelece-
ğinin olmadığı iddia edilmektedir.

Ayrıca kripto paraların denetimden uzak yapıları ne-
deniyle son dönemlerde bazı Asya ülkeleri yatırımcı ve 
madencilere yönelik yasaklama uygulamaları başlatmış-
tır. Bilindiği gibi Çin kripto para ticaretini yasaklarken, 
Güney Kore’nin de kripto para borsalarına yönelik am-
bargo koyma ihtimalinin olduğu görülmektedir.22

19 “Bitcoin: The End of Money as We Know It”, 2015.
20 “Can Bitcoin Be Used to Pay For a College Education”, Bit- coinist.net, 25 Ekim 2016, http://bitcoinist.com/can-bitcoin-be-used-to-pay-for-a-
college-education, Ashleigh Nghiem, “Bitcoin: Would You Want to Get Paid in Cryp- tocurrency?”, BBC, 27 Aralık 2017.
21 “Bitcoin is a Faud that Will Blow Up, Says JP Morgan Bss”, The Guardian, 13 Eylül 2017.
22 MEYER, D., “South Korea Follows China By Banning ICOs”, Fortune, 29 Eylül 2017.
23 ÜZER, B., “Sanal Para Birimleri”, (Uzmanlık Yeterlik Tezi, TCMB, Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Ankara: 2017), s. 67; Joshua J. Do-
guet, “The Nature of the Form: Legal and Regulatory Issues Surrounding the Bitcoin Digital Currency System”, Louisiana Law Review, Cilt: 73, 
Sayı: 4, Yaz 2013.
24 GİBS, S., “Bitcoin: $64m in Cryptocurrency Stolen in ‘Sophisticated’ Hack, Exchange Says”, The Guardian, 7 Aralık 2017.
25 COSTELLOE, K., “Bitcoin ‘Ought to Be Outlawed,’ Nobel Prize Winner Stiglitz Says”, Bloomberg, 30 Kasım 2016.
26 JACOBSEN, S., “Danish Central Bank Head Issues Stark Warning on ‘Deadly’ Bitcoin”, Reuters, 18 Aralık 2017.
27 TORRES, C., “Yellen Says Bitcoin Is a ‘Highly Speculative Asset’”, Bloomberg, 13 Aralık 2017.
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Kripto Paraların Küresel Etkisi
Bitcoin özelinde kripto para birimlerinin sağladığı en 
büyük faydalar; aracıları ortadan kaldıran elektronik bir 
transfer aracı olarak yüksek işlem hızı, işlem bilgilerinin 
güvenliği ve düşük maliyettir.23 Hızlı, güvenli ve ucuz olu-
şu kripto paraları cazip kılan en önemli unsurlardır. Ulus-
lararası para gönderiminde alınan komisyonlar %30’lara 
kadar çıkmaktadır. Bitcoin, herhangi bir bankaya ihtiyaç 
duymadan sadece sahip olduğunuz cüzdan yoluyla iste-
diğiniz cüzdana istediğiniz miktarda para göndermenizi 
mümkün kılmaktadır. Bu küresel ekonomide müthiş bir 
hız demektir. Aynı zamanda bu işlemler hiçbir otorite 
tarafından kontrol edilmemektedir. Uluslararası bir para 
havalesi yaklaşık dört günde gerçekleşmekteyken, Bitcoin 
bu işlem süresini saniyelere kadar indirmektedir. Bu para 
bizim bildiğimiz haliyle sadece ekranda beliren numara-
lardan ibarettir. Günümüzde Twitter üzerinden Bitcoin 
göndermek bile mümkün hale gelmiştir.24

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, devletin ana 
görevlerinden birinin para birimi oluşturmak olduğu-
nu ifade ederek Bitcoin’i bir balon olarak tanımlamış 
ve sosyal açıdan herhangi bir anlamı olmadığından 
dolayı hemen yasaklanması gerektiğini belirtmiştir.25 
İngiltere’de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen 
Finansal Hizmetler İdaresinin (FSA) Genel Müdürü 
Andrew Bailey, Bitcoin’i kumar oynamak ile eşdeğer 
tutarak bu para birimlerinin arkasında herhangi bir 
otoritenin olmamasından dolayı yatırım yapmanın risk 
taşıdığına işaret etmiştir.  Danimarka Merkez Bankası 
da Bitcoin’i ölümcül olarak tanımlayıp uzak durulması 
gerektiğini vurgulamıştır.26 Amerikan Merkez Bankası 
Başkanı Janet Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesinin 
(FOMC) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 
Bitcoin’in hayli “spekülatif ” olduğunu vurgulamıştır.27 

Nihayetinde, ulusal ve uluslararası platformlarda 
Bitcoin’in balon mu yoksa emtia, para birimi ya da fi-
nansal yatırım aracı mı olduğu tartışmaları halen can-
lılığını korumakta ve belirsizlik sürmektedir. Ancak 
Bitcoin özelinde bakıldığında, bu kripto para biriminin 
üretimini yapan madenciler ve buna aracılık eden takas 
platformlarının vergilendirilmesi ile birlikte bu işlemleri 
yapan gerçek kişilerin düzenleyici ve denetleyici bir oto-
rite tarafından tanımlanması gerektiği devletlerin önce-
lik alanları olarak gösterilebilir.
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İlkesi:
 Dürüst

lük…

Yasaların uygulaması 
esnasında ayrım yapmadan, 
tüm insanlara eşit seviyede 
işlem yapmanız, yani adaletli 
ve dürüst olmanız başarınızın 
anahtarı olacaktır. Adil 
olunuz, dürüst olunuz 
bu itibarla da; Türkiye 
Cumhuriyetinin ilelebet 
yaşamasını sağlayınız…
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Bu söyleşinin yapılmasında emeği geçen Mersin İl J.K.lığı 
İdari Şube Müdürü J.Asb.Kd.Bçvş. Yıldıray NART

(1993-Uzm.55), 29 Mayıs 2018 tarihinde mesai saatinde 
geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Kendisine 

Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.



90 YILLIK ÇINAR
Emekli Jandarma Albay

Mehmet ÇOLAKOĞLUİlkesi:
 Dürüst

lük…
(Sicil No: 1949-22)

Asker ocağı peygamber ocağıdır. Benim hayalim de peygamber 
ocağında hep havacı asker olmaktı, yani pilot olmaktı ve şehit olmaktı. 

Bu nedenle de askerlik mesleğini seçtim. Ancak, iki kere sağlık 
muayenesinden elendim. Jandarma olmayı aklımın ucundan bile 

geçirmemiştim. Amcam bana mektup yazmıştı, jandarma mesleğini 
seçmemi istiyordu, ben de seçtim. Allaha şükürler olsun,

iyi ki Jandarma olmuşum…  

Yayın Kurulu

Haziran 2018 • Sayı: 150 23



Haziran 2018 • Sayı: 15024

Jandarma Dergisi Yayın Kurulu olarak, 
1952-1982 yılları arasında Jandarma 
Genel Komutanlığının çeşitli birimlerin-

de; dürüstlük, adalet ve özveriyi ilke edinerek 
görev yapmış ve son olarak iki yıl vekaleten 
yürütmüş olduğu Adana Jandarma Bölge Ko-
mutanlığından emekli olmuş, 90 yıllık Çına-
rımız (E) J.Alb. Mehmet ÇOLAKOĞLU’nu 
Mersin’de ziyaret ettik. 

Mesleğini gurur duyarak yapmak ve yüzünün 
akıyla sonlandırmak her personelin hayalidir. Jan-
darma personeli olarak çalışırken yaşanan zorluk-
ların hiçbir meslek grubunda yaşanmadığı herkes 
tarafından bilinen bir gerçektir. Zor işleri başarmak 
insana mutluluk ve haz verir. Jandarma Teşkilatında 
30 yılı aşkın bir süre görev yapan ve şu an 90 yaşında 
olan (E) J.Alb. Mehmet ÇOLAKOĞLU da bu hayali 
başarıyla gerçekleştiren bir personelimiz. Mesleki tec-
rübelerini ve iletmek istediği mesajlarını okurlarımızla 
paylaşmak maksadıyla, sizler için kendisiyle bir söyleşi 
yaptık. 

Halen, Jandarma Teşkilatına çok güçlü duygularla bağlı 
olduğunu ifade eden Mehmet ÇOLAKOĞLU; görevde 
olan personelin de mesleğinde başarılı ve mutlu olabilmesi 
için, kanunların ve kendilerine verilen yetkilerin dışında 
hareket etmemeleri, birlik ve beraberlik içerisinde çalışma 
gayreti göstermeleri, maddi ve manevi yardımlaşmayı esir-
gememeleri ve birbirlerini sevip saygı duymaları gerektiğini 
önemle vurgulayarak; “onların güvenliği ve huzuru için yan-
larında olduklarını” vatandaşa mutlaka hissettirmeleri gerek-
tiğini söyledi. 

Mesleğinin başlarında kazanmış olduğu disiplin ve dürüstlük 
anlayışını, emeklilik yaşamında da devam ettirdiğini, bu sayede 
hem meslek yaşamında hem de sivil yaşamında birçok başarı-
ya kolayca ulaştığını, 90 yaşına rağmen vücudunun ve zihninin 
dinç olmasını spor yapmasına, bir şeylerle meşgul olmasına ve 
doğru beslenmesine bağladığını belirtti. 

Şimdi gelin (E) J.Alb. Mehmet ÇOLAKOĞLU’nu kendisiyle yap-
tığımız samimi sohbetle yakından tanıyalım: 

Yayın Kurulu (Y.K.): Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Meh-
met ÇOLAKOĞLU kimdir?

Mehmet ÇOLAKOĞLU (M.Ç.): 1928 yılında Malatya-Darende 
ilçesi Aşudu (yeni adıyla Muradiye) köyünde doğdum. Eğer gider-
seniz, orada önünde havuzu olan bir Şehitler Anıtı var. Benim ara-
zime yaptılar. Yapmadan önce bana sordular buraya anıt yapalım mı 
diye, ben de hemen kabul ettim. İki kardeşin büyüğü benim. Rahmetli 
kardeşim Salih benden 10 yaş küçüktü. O da hakimdi. Babam Zeynel 
ÇOLAKOĞLU esnaftı. Bir ara amcamla beraber besicilik de yaptılar. 
İlkokul ve Ortaokulu Elbistan’da okudum. Asker ocağı peygamber ocağı-

dır derler. Benim hayalim de peygamber ocağında 
hep havacı asker olmaktı; yani pilot olmaktı, şehit 
olmaktı. Bu nedenle de askerlik mesleğini seçtim. 
Liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesinde okudum. 
Daha sonra 1946 yılında girdiğim Harp Oku-
lundan 1949 yılında mezun oldum. 1952 yılın-
da ilk eşim Müjgan Hanımla evlendim. 1950 
senesinde Elbistan’da bir nüfus müdürü vardı. 
Müjgan O’nun kızıydı. Müjgan’ı hakimler, 
savcılar istemiş ama kimseye vermemişlerdi. 
Ben isteyince, jandarma subayıyım diye bana 
verdiler. 

Bir kız ve üç torun sahibiyim. Kızım Pelin 
Avukat. İki oğlu bir kızı var. Erkek torunla-
rımdan büyüğü savcı, diğeri ise Tıp Fakül-
tesinde okuyor. Kız torunum ise bu sene 
üniversite sınavına girecek.

İlk eşim olan ve tüm görev yaptığım 
yerlere benimle birlikte gelerek karşı-
laştığımız zorluklara benimle beraber 
göğüs geren Müjgan Hanım’ı 1982 
yılında kaybettim. Daha sonra şimdi-
ki eşimle evlendim. Halen Tarsus’ta 
bulunan müstakil evimizde birlikte 
yaşıyoruz. 

Fotoğraflarımda görmüşsünüzdür, 
meslek hayatım boyunca hep bıyık-
lıydım. O zamanlar kurallara uygun 
bıyık bırakmak serbestti. Işıklar 
Askeri Lisesi komutanımız vardı, 
Danyal YURDAPAN. Beni çok 
severdi. İleriki yıllarda Tümen 
Komutanımız olmuştu. Ben de 
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yanına gitmiştim hayırlı olsuna. Bana:”Mehmet, bıyık senin 
yüzüne hiç gitmemiş, kestirsen daha iyi olacak.” dedi. Ben de 
onu çok sevdiğim için kırmadım, sadece burada bıyığımı 
kestim. Ancak, daha sonra hiç kesmedim. 

Y.K.: Jandarma olmaya nasıl karar verdiniz?

M.Ç.: Harp Okulunda öğrenciyken havacı olmak 
isteyenleri Eskişehir’e muayeneye götürürlerdi. De-
dim ya hayalim hep pilot olmaktı. Ben de iki kere 
gittim, ancak sağlık muayenesinde elendim. Harp 
Okulunda meslekler seçiliyordu. Jandarma olmayı 
aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Darende’de 
Kaymakam ve Jandarma Komutanı amcamın zi-
yaretine gelmişler. Ona jandarmayı anlatmışlar. 
O da bana mektup yazarak jandarma mesleğini 
seçmemi istedi. Ben de öyle yaptım ve jandarma 
oldum. Allah’a şükürler olsun, iyi ki jandarma 
olmuşum.

Y.K.: Bize biraz okul yıllarınızdan bahseder 
misiniz? O dönemleri düşününce aklınıza ilk 
gelen nedir, varsa unutamadığınız bir anınızı 
anlatabilir misiniz?

M.Ç.: Liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde 
okudum. Harp Okulu için Ankara’ya geldim. 
Ankara Kirazlıdere’deki Harp Okulunda 
çok güzel günlerimiz oldu. Oradaki öğren-
cilik anılarım hala çok taze. Hiç unutmam, 
biz eğitim yaparken İsmet Paşa (İNÖNÜ) 
atıyla gelirdi. Biz de Komutanlarımızla 
birlikte O’nu karşılardık. Okul yıllarında 
güreş takımındaydım. Yaşar DOĞU bize 
hocalık yapardı. Bir ara Kolordu Güreş 
Takımını da çalıştırdım. Jandarma bir-
liklerinde göreve başlayana kadar güre-
şe devam ettim. Harp Okulundan son-
ra, o zamanlar Çankırı’da olan Piyade 
Okuluna gittim.

Buradaki bir anımı hiç unutamı-
yorum. Bir arkadaşımızın düğünü 
için arkadaşlarla beraber Çorum-
Alaca’ya gitmiştik. Baktık ki ora-
da güreş müsabakaları yapılıyor. 
Güreşçiyiz ya… Biz de katıldık. 
Arkadaşım Ersin 52’ye ben 57’ye 
güreşiyorum. 85 kiloya güreşen 
rakibimiz, Ersin’i aldı yere çal-
dı. Sonra ben güreştim. Hava 
soğuk, yere saman dökmüşler, 
yer buzlu, kaygan. Ben de bu 
adamı aldım yere vurdum.

Çankırı’daki Piyade Okulundan sonra İstan-
bul Hadımköy’de bir sene Piyade Stajı yap-
tım. Sonrasında ise bir yıl Ankara’da; o yıllarda 
Anıttepe’de bulunan Jandarma Subay Okulun-
da meslek eğitimi gördüm. Polis Okuluyla yan 

yana idik. Polis Okulunun öğretmenleri bize 
gelir, bizimkiler onlara giderdi.

Y.K.: Uzun süren meslek hayatınız boyunca 
Jandarma Genel Komutanlığının hangi birim-
lerinde görev yaptınız?

M.Ç.: Jandarma Subay Okulunu bitirdikten sonra, 
1953 senesinde ilk tayin yerim Urfa oldu. 116’ncı 
Er Eğitim Tabur Komutanlığı 2’nci Bölük Komu-
tanı olarak atandım. Daha sonraki yıllarda; Ömerli, 
Sivrice, Seferihisar, Dikili, Kurtalan, Batman, Boya-
bat, Bandırma ve Gönen İlçe Jandarma Komutan-
lıkları yaptım. Kütahya ve Hatay’da Eğitim Tabur 

Komutanlığı, Hatay ve Gaziantep’te İstihbarat Şube 
Müdürlüğü, Gaziantep ve Kars’ta İl Jandarma Komu-
tanlığı görevlerinde bulundum. Son olarak da Adana 
Jandarma Bölge Komutan Vekilliği yaptım.

Bu görevlerim esnasında vatandaşla ilişkilerimi hep sıcak 
tuttum. Dürüstlük ilkem oldu. Hep haklının yanında ol-
maya çalıştım. Kötü niyetli kişilere hiç taviz vermedim, 
hep karşılarında beni buldular. Hatta bir anımı anlatayım 
size: Kaçakçılığın yoğun olduğu Gaziantep’te, İl Jandarma 
Komutanlığım esnasında kaçakçıları o kadar yıldırmışım ki 

benim tayinimi İstanbul’a çıkarmak için her yolu denemiş-
ler ama muvaffak olamamışlar. Bu da bizim düzgün çalıştığı-
mızın bir delili olmuştur. 
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Y.K.: Çok hareketli bir meslek hayıtınızdan sonra uzun süredir emekli 
olarak yaşıyorsunuz. Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?

M.Ç.: Emekli olduktan sonra hiç çalışmadım. Çok hareketli bir çalışma süre-
ci geçirdim. Geçici görevleri de dahil edersek, 25’ten fazla yerde görev yaptım. 
Rahmetli eşim Müjgan Hanım hep bahçeli bir evimiz olsun isterdi. Meslek 
hayatımın sonuna doğru şimdiki oturduğumuz Tarsus’taki bahçeli evimizi 
aldık. Sabahları erken kalkarım. Namazımı kılarım, iyi bir kahvaltıdan son-
ra bahçemle ilgilenirim. Meslek hayatım boyunca da elimden geldiği kadar 
namazımı hiç geçirmemeye çalıştım. Elimden geldiğince camiye giderim, 
orada benim gibi emekli arkadaşlarımla hoş sohbetler yaparız. 

Geldiklerinde torunlarımla ilgilenirim. Çocukları çok severim. Hatta 
bu sevgim, benim yıllar önce Dikili’de İlçe Jandarma Komutanıyken 
Ziraat Okulunda matematik öğretmenliği, İzmir Seferihisar’da da 
şimdi ismini hatırlayamadığım bir okulda beden eğitim öğretmenliği 
yapmama sebep olmuştu. 

Y.K.: Bize görev yaptığınız dönemi anlatır mısınız? Sizin görev 
yaptığınız dönemlerdeki görev şartlarından, imkanlardan, im-
kansızlıklardan bize biraz bahseder misiniz?

M.Ç.: Benim görev yaptığım zamanlarda hep zor şartlar vardı, 
imkanlar şimdiki gibi değildi. Hem vatandaşın hem de bizim im-
kanlarımız çok kısıtlıydı. Bırakın görevle ilgili imkanları, normal 
yaşam için gerekli olan şeyler de son derece kısıtlıydı. Mesela, 
Mardin-Ömerli İlçe Jandarma Komutanıyken hiç unutmam ev 
sahibim bana her gün vilayetten bir teneke içecek su getirirdi. 
Orada yaşayanlar yağmur suları boşa gitmesin diye kanallar 
açarak kuyularında su biriktirirlerdi. Düşünebiliyor musunuz, 
kuyularda biriken gübreli suyu hepimiz kullanırdık. 

Ulaşım imkanlarımız da son derece kısıtlıydı. Karakollarda bir 
atımız ya olurdu ya da olmazdı. Yine Ömerli’den aklımda ka-
lan bir anımı anlatayım. Bir doktor asteğmenim vardı. Birli-
ğimde bir atımız bir de eşeğimiz vardı. Göreve giderken ben 
ata biner asteğmenimiz de eşeğe binerdi. Diğer personel yaya 
olarak gelirdi. Aynı zamanda, silah ve teçhizatımız da böy-
leydi. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeyim; imkanlarımız 
kısıtlıydı ama yaptırım gücümüz çok fazlaydı. 

Maaşlarımız o zaman da çok iyiydi. Devletimizden Al-
lah razı olsun. İlk göreve başladığımda 130 TL maaş 
alıyordum; Ankara’da Anıtkabir’in karşısında 25 TL’ye 
de kirada oturuyordum. O zamanlar Anıtkabir yeni 
yapılıyordu. 

Y.K.: Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

M.Ç.: Anı çok… Beni çok üzen bir olayı sizinle 
paylaşmak istiyorum. Kurtalan İlçe Jandarma Ko-
mutanlığım sırasında, Almanlar benim bölgemde 
yeraltındaki petrol haritasını çıkarmaya gelmişler-
di. Veysel Karani ile Kurtalan arasında bir tepede 
araştırma yapacaklar. Oradaki ağalar da devletin 
bilgisinde yapılacak olan bu araştırmada görevli 
ekipten para istemişler. Bu iş için de o zamanlar 
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Azo lakabında bir eşkıyayı görevlendirmişler. Azo, yüzbaşı kıyafeti ile dağlar-
da dolaşırmış. Adamlarıyla oraya gelmiş. Biz de haberini aldık, oraya gittik. 
Onlar beş kişi, biz üç kişiydik. Bizimle çatışmaya girdiler. Koçero adında 
bir eşkıyayı ölü ele geçirdik. Koçero babayiğit, hani tabuta sığmaz derler ya, 
öyle uzun boylu, yakışıklı biriydi. Hikayesi de çok acıklıydı. Suçu da yok 
yahu… Dağlara çıkmasının sebebi; sevdiği kızı kaçırmış, ondan. Daha 
sonra ağalar bunu Azo gibi kullanmaya başlamışlar. O’nun bu hikayesine 
çok üzüldüm… Ama yapacak bir şeyimiz yoktu, bizimle çatışmaya gir-
diler, maalesef…

Y.K.: Jandarma mesleğinin en çok neyini özlüyorsunuz?

M.Ç.: Her şeyini özlüyorum ama, zaten hep içindeyim. Hep takip edi-
yorum. Gönül bağımı hiçbir zaman koparmadım ki… Sizleri gördükçe, 
yaptıklarınızı duydukça sizlerle iftihar ediyorum. Ben, Jandarmanın her 
zaman muvaffak olması için hep dua ediyorum. Memleketin huzuru 
Jandarmamızın üzerinde. Jandarma Teşkilatı ülkenin belkemiği. Jan-
darma muvaffak olursa memleket huzur bulur. Bunu hiç aklınızdan 
çıkarmayın…

Y.K.: Maşallahınız var, bu yaşınıza rağmen hafızanız pırıl pırıl. 
Bunu neye borçlusunuz?

M.Ç.: Tabi ki beslenmeme borçluyum. Hep doğal beslenmeye çalı-
şırım. Peyniri çok severim, hiç soframdan eksik etmem. Her sabah 
uyandığımda mutlaka süt içerim. Organik bal bulduysanız yiyin; 
organik tereyağı, sebze, meyve bulduysanız yiyin. Ama az yiyin, 
ölçüyü kaçırmayın. Bir de gençliğimden beri Briç oynarım. Su-
bay Okulunda arkadaşlarımla birlikte oynamaya başladık. Asker-
ler arasında çok yaygın bir oyundu. İyi de oynardım. Bunun da 
benim hafızamın böyle diri kalmasına katkısı olduğunu düşü-
nüyorum.

Y.K.: Son olarak, Jandarma Teşkilatının en yaşlı fertlerin-
den birisi olarak, Jandarma Genel Komutanlığının per-
soneline neler tavsiye edersiniz?

M.Ç.: Dürüst olun, dürüst olun, dürüst olun! Dürüst çalışır-
san her yer senin için Cennet; dürüst çalışmazsan da her yer 
senin için Cehennem. Dürüst çalışırsan vatandaş ta senin 
için canını verir. Halka kendinizi sevdirin. Size bununla il-
gili bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim: Mardin’de bir 
köyde muhtar seçiminde adam vurulmuş. Vuran adamın 
oğlunu yakaladım sorguya alacağım, bana silah çekti. Ben 
de zor kullanarak silahı elinden aldım. Bu olay üzerine 
bana husumet beslemiş, beni öldürmeyi planlamış. Son-
radan duydum ki bu adam beni vurmasın diye Ömerli 
halkı 5-6 ay evimin etrafında nöbet tutmuş. Bunu ay-
rıldıktan sonra öğrendim. Demek ki dürüst çalıştığım 
için beni o kadar sevmişler ki bunu yapmışlar…

Komutanlarınıza itaat edin, astlarınıza ise hep say-
gılı olun onları dinleyin, ben hep böyle yapmaya 
çalıştım. Birlik ve beraberliğinizden asla taviz ver-
meyin, bir olun. Bir de her şeyden önemlisi, eş-
lerinize karşı saygılı olun. Ben iki eşimle de çok 
mutlu oldum. Onlarla mutlu olursanız iş yerin-
de de mutlu olursunuz. 



Son dönemde artış gösteren suç ve terör örgütlerinin finans kaynağı haline gelen 
uyuşturucu madde ticareti ile etkin mücadele kapsamında, özellikle torbacı olarak tabir 
edilen sokak satıcılarının önlenerek, kişilerin uyuşturucu maddeye erişiminin engellenmesi 
ve suçluların uyuşturucu madde imal ve ticaretinden hak ettiği cezayı almaları, 
uyuşturucunun ana finans noktalarının çökertilmesi kadar önem arz etmektedir.

J.Tğm. Zeki GÜLTER
Diyarbakır J.Komd.Öz.Hrk.Tb.K.lığı
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Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları ile örgütlü suçlarla mü-
cadelede, diğer suçlara nazaran birtakım özel tedbirlerin alınması 
ve uygulanması gerekmektedir. Son dönemde artış gösteren suç 

ve terör örgütlerinin finans kaynağı haline gelen uyuşturucu madde ticareti 
ile etkin mücadelede özellikle “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcıla-
rının uyuşturucu madde ticaretinin ortaya çıkarılmasında ‘‘gizli soruştur-
macı’’ kavramı önem arz etmektedir.  Bu tedbir özel olarak düzenlenen 
olağanüstü tedbirlerden biridir. 

Bileşmiş Milletler (BM)  Uyuşturucu ve Suç Ofisinin hazırladığı Dün-
ya Uyuşturucu Raporunda, yetişkin nüfusun (15-64 yaşlar arası) %5’inin 
uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmiştir.1 Türkiye’de ise uyuşturucu 
kullanma yaşının 10’lu yaşlara kadar düştüğü belirtilmektedir.2 Ayrıca ül-
kemiz, genç ve dinamik nüfus yapısı nedeniyle hedef ülke durumundadır. 
Uyuşturucunun yaygınlaşmasında ana sebeplerden birinin de uyuşturucuya 
ulaşmanın çok kolay hale gelmesidir. Günümüzde ‘‘torbacı’’ olarak nitelen-
dirilen sokak satıcılarının mevcut yasal boşluklardan da faydalanarak, hiç çe-
kinmeden her köşe başında uyuşturucu madde sattıkları görülmektedir. Bu 
şahıslar, uyuşturucu maddeler ile yakalanmalarına rağmen, müdahale edi-
len olaylarda uyuşturucu madde ticareti ispat edilemediğinden,  uyuşturucu 
madde ticareti yerine, kullanma ve bulundurmak suçlarından az ceza almak-
ta ya da güvenlik tedbiri ile cezalandırılıp serbest kalmaktadırlar.  

Burada kolluğa düşen sorumluluk, uyuşturucu madde ticareti yapan şa-
hısların, yapmış oldukları ticareti ortaya çıkarmaktır. Faillerin yakalanma-
sında ve delil toplanmasındaki güçlükler,  klasik koruma tedbirleri dışında 
birtakım özel koruma tedbirlerinin uygulanması zorunluluğunu doğur-
muştur. Bu tedbirler, kişilerin özel yaşamlarına klasik tedbirlere nazaran 
daha fazla müdahaleyi gerektirmektedir. Bu kapsamda, özel koruma ted-
birlerinin toplumsal yarar, kamu düzeni ve hukuk devletinin gereklilikleri 
dikkate alınarak belirli şartlar altında yasal olarak düzenlenmesi kaçınıl-
mazdır. Gizli soruşturmacı kurumu da bu şartlar dikkate alınarak düzen-
lenen tedbirlerden birisidir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ‘’gizli 
soruşturmacı’’ görevlendirilmesinin koşullarını 139. Madde de ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan 
İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme 
Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik3”in 23-28. Maddelerinde 
ayrıntılı olarak değinilmiş, ayrıca Yargıtay kararları ile uygulamaya yönelik 
kavramlar şekillendirilmeye çalışılmıştır.

Soruşturmacı Görevlendirme 

• Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Şartları 

 Genel Olarak 

Gizli soruşturmacı: Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen Telekomü-
nikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, 
Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetme-
liğin tanımlar başlığında “Gerektiğinde örgüt içine sızmak, gözetlemek, 
izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve örgütün işlediği 

TOR
BACI
LAR
L A 
MÜCA
DELE1 http://www.yeşilay.org.tr Bileşmiş Milletler(BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi Uyuşturucu Raporu 

2015sy.2, erişim tarihi: 28.02.2018.
2 http://m.milliyet.com.tr/pembenar/2015-ululararasi-uyuşturucu 27.06.2015 tarihli haberi. 
3 14.02.2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmi Gazete.
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suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendiri-
len kamu görevlisi.” şeklinde tanımlamıştır. Her ne kadar tanımda örgüt kavramı üzerinde 
durulsa da 24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle, ‘’uyuşturucu 
ibaresi’’ ‘’örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu’’ 
şeklinde değiştirilmiştir. Yani örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmak-
sızın uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişiler hakkında uygulanabilecektir. Bu 
tanımdan yola çıkarak gizli soruşturmacıyı tanımlayacak olursak; ‘’Örgüt faaliyeti çerçeve-
sinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile ör-

gütün işlediği suçlarla ilgili, kimliği değiştirilerek örgütün içine sızan, araştırmada bulunup 
delileri toplayıp soruşturmayı yürüten ve bu görevini yerine getirirken herhangi bir süre ile 

sınırlı olmayan kamu görevlisidir.” 

 Soruşturma Konusu Suçun İşlendiği Konusunda Kuvvetli Şüphe 

Kanun, gizli soruşturmacı görevlendirilmesinde soruşturma konusu suçun işlendiğine ilişkin so-
mut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığını aramıştır (CMK m.139/1). Kuvvetli 
şüphe sebepleri katalogda yer alan suçlar bakımından olmalıdır. Bu şart, katalogda yer alan suçlar-
da bile her zaman bu yola kolaylıkla başvurulmasını engelleyici bir şarttır. Bu tedbire ancak, delil 

elde etmek için halen işlenmekte olan bir suçun soruşturulması için başvurulabilir. Kuvvetli 
şüphe sebepleri, gizli soruşturmacı görevlendirilecek suç ile ilgili suç işlediğine dair bulguların 
var olması örgütlü olan suçlarda örgütün yasadışı eylemlerde bulunduğuna dair bulguların 
var olması halinde yetkililerin elinde buna ilişkin somut ve yeterli neden olmasını ifade eder. 
Suçun işlendiği veya buna katılmanın gerçekleştiği konusunda yaşanmış somut olaylara da-
yanan olguların varlığı ile dinlenecek kişinin yasayı ihlal eden suçlarla ilişkilerini ortaya ko-

yabilecek nitelikteki belirtilerin bulunması halinde kuvvetli şüphe var sayılmalıdır. Bunu 
takdir edecek olan Hakimdir. Bazı yazarlara göre suçun işlendiğinin bildirilmesi, somut 

olay gösterilmesi ve faillerden söz edilmesi durumunda gizli soruşturmacı görevlen-
dirilmesine karar verilebilecektir.4 Suçun işlendiğinin bildirilmesinden sonra, fail-

lerin belli olması ve faillerin suçu işlediği konusunda yeterli ve kuvvetli şüphe 
bulunmalıdır. 

 Başka Surette Delil Elde Edilememesi 

Bu tedbire başvurulabilmesi için, katalogda yer alan suçların iş-
lendiği hususunda “kuvvetli şüphe sebepleri” bulunması yeter-

li değildir. Bunun yanı sıra başka surette delil elde edilmesi 
imkanının da bulunmaması gerekir. Gizli soruşturmacı gö-

revlendirilmesi tedbiri ikincil niteliktedir. Diğer tedbirler-
le sonuç elde edilemeyecekse yani son çare olarak bu yola 

başvurulmalıdır. Delillere, faillere, suç konusuna başka 
surette ulaşılabilecekse bu yola başvurulamaz. Yani 

başka bir tedbirle delillere ulaşılabiliyor, tanıklar, 
mağdurlar, failler belirlenebiliyorsa bu tedbire 
başvurulamaz. Ancak elde edilen deliller o suçu 
çözmek için yeterli gelmiyorsa bu yola başvu-
rulabilecektir.5 Bunun yanı sıra, gerektiğinde 
aynı olayda birden fazla tedbire başvurmak 
da mümkün olacaktır.6 Özellikle uyuşturucu 
madde ticareti suçlarında söz konusu ticareti 
ortaya çıkartmada yaşanan zorluklar göz önü-
ne alındığında bu tedbiri uygulamak isabetli 
olacaktır.
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 Görevlendirilecek Gizli Soruşturmacı Kamu Görevlisi Olmalı

Gizli soruşturmacı olarak ancak kamu görevlileri görevlendirilebilir (CMK 
m.139/1). Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine 
atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya 
geçici olarak katılan kişi anlaşılır (TCK m. 6/c). 

Gizli soruşturmacı, maddede sayılan suçlarla ilgili özel yetiştirilmiş ve eği-
tilmiş olan görev, yetki ve sorumluluklarını bilen bir kamu görevlisi ola-
bilir.7 Gizli soruşturmacı olarak görevlendirilecek kişilerin başında polis 
ve jandarma personeli gelmekle birlikte, bu kamu görevlisinin mutlaka 
bir polis veya jandarma olma zorunluluğu yoktur. Emekli polis veya jan-
darmanın gizli soruşturmacı olarak görevlendirilmesi söz konusu olamaz. 
Aynı soruşturma konusu suçun delillerinin elde edilmesi amacıyla gerekti-
ğinde birden fazla gizli soruşturmacı görevlendirilebilir. Soruşturmacı ola-
rak seçilecek olan kamu görevlisinin, maddi, kişisel ve psikolojik açıdan 
bu görevi gereği gibi yerine getirecek özellikleri taşıması gerekir. Gizli so-
ruşturmacı soruşturma faaliyetlerinde görev yapan diğer benzer kişilerden 
farklıdır. Gizli soruşturmacı belli bir olayla ilgili olarak soruşturma faaliyeti 
yapmaz, soruşturmacının faaliyeti belli bir olayla sınırlı değildir, sürekli 
olarak soruşturma faaliyetini yürüterek söz konusu suç veya örgüt hakkın-
da bilgi edinmeye çalışır.8 

 Suç, CMK m.139/7’de Sayılan Suçlardan Olmalı 

Kanun koyucu gizli soruşturmacı görevlendirilmesini, diğer gizli soruş-
turma tedbirlerinden farklı olarak, sınırlı sayıda suçlar için kabul etmiştir. 
Gizli soruşturmacı görevlendirilebilecek suçlar şunlardır:

• Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Suçlar:

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (m.188).

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (2, 7 ve 8. fıkralar hariç, m. 220). 

- Silahlı örgüt (m.314) veya bu örgütlere silah sağlama (m.315).

• Özel Kanunlarda Yer Alan Suçlar:

- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da tanımla-
nan silah kaçakçılığı suçları (m.12). 

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 68 ve 74’üncü mad-
delerinde tanımlanan suçlar. 

Gizli soruşturmacı Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine ba-
kılmaksızın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları ile ör-
gütlü suçların soruşturmasında görevlendirilmektedir. 

GiZL
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4 MALKOÇ, İ., YÜKSEKTEPE, M., Açıklamalar ve Yorumlarla 5271 sayılı Yeni Ceza Muha-
kemesi Kanunu, I. Cilt, Malkoç Kitapevi, s.650, Ankara 2008.
5 POLAT, H., ARSLAN POLAT, A., Ceza Hakiminin Başvuru Kitabı, Cilt II, Adalet Yayıne-
vi, s.2493, Ankara 2010.
6 MAHMUTOĞLU, F.S., “Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi”, http: //www.
ceza-bb.adalet.gov.tr/makale2.htm, erişim tarihi: 11.12.2013. 
7 IŞIK, M., “Gizli soruşturmacı Görevlendirilmesi”,  TBB Dergisi, s.388-389, 2014. 
8 TURHAN, F., Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yayınevi, 1.Baskı,  s.276,  2006.
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Koruma tedbirlerinin temel özelliklerinden olan geçi-
cilik niteliği, gizli soruşturmacı görevlendirilmesinde 
uygulama bulmamıştır.9 İletişimin denetlenmesinden10 
farklı olarak gizli soruşturmacının görevlendirilmesinde 
kanunda herhangi bir süre sınırlaması öngörülmemiştir. 
Görevin niteliğine göre tedbirin süresi belirlenebilir ve 
gerektiğinde uzatılabilir. Uyuşturucu madde suçları ile 
örgütlü suçun aydınlatılması amacıyla, oldukça amaca 
uygun bir düzenlemedir. Gizli görevli ne kadar çalışması 
gerekiyorsa o kadar çalışmalıdır.11 Tedbire ilişkin olarak 
getirilecek sürenin, gizli soruşturmacının amacına hiz-
met etmesini engelleyecek kadar az olmaması gerekir-
ken, oranlılık ilkesinin gereklerini aşacak kadar da fazla 
olmaması gerekir. Uygulamada bu tedbire gereksinim 
kalmadığı hallerde, derhal son verilmelidir.

 Gizli Soruşturmacı Diğer Suçlarda 
Görevlendirilebilir mi?  

Yukarıda belirtilen suçların dışındaki suçlarda gizli soruş-
turmacı görevlendirilmesi olanaksızdır. Ancak Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunun 12.05.2015 tarihli 2015/156 
ve 2015/197 ile 15.11.2016 tarihli ve 2016/17552 sayı-
lı kararlarında parada sahtecilik, fuhuş vb. suçlarda faile 
ulaşmak ve delil elde etmek maksadıyla CMK 160 ve 161 
maddelere dayanarak C.Savcısının emri doğrultusunda 

alıcı ve benzeri role girerek, suça azmettirmeden faillerin 
arasına sızmasını hukuka uygun bulmuştur. Aynı karar-
larda,  bu durumda görev yapan adli kolluk görevlisinin 
gizli soruşturmacı değil  ‘‘kimliğini gizleyen kolluk’’ veya 
‘‘gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlisi’’ olduğu be-
lirtilmiştir. Yani suç CMK m.139 kapsamındaki suçlara 
girmiyor ise C.Savcısının emri ile “kimliğini gizleyen kol-
luk’’ veya ‘‘gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlisi’’ 
sıfatı ile görevlendirme mümkündür.

Hakim veya Gecikmesinde Sakınca Bulunan 
Hallerde Cumhuriyet Savcısının Kararı Bulunmalı 

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin kara-
rı kural olarak Hakim verecektir. Fakat gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde C.Savcısı kararı ile de gizli 
soruşturmacı görevlendirilebilir. Sorumlu Hakim ise 
24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un  27’nci maddesiyle, “ağır ceza mahke-
mesince oy birliğiyle” ibaresi “hakim tarafından” şek-
linde değiştirilmiştir. Maddenin TBMM Adalet komis-
yonu tarafından kanuna eklenen madde gerekçesinde 
‘’gizli soruşturmacı görevlendirme kararının Sulh Ceza 
Hakimliği tarafından öngörüleceği’’ belirtilmiştir.

9 CMK m. 135/3’e göre, iletişimi denetleme süresi en çok üç aydır. Ancak örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda Hakim, gerekli gördüğü 
takdirde, her defasında bir aydan fazla olmamak üzere süreyi uzatabilir. Bu uzatma bir defadan fazla olabilir.
10 ŞİRİN, O., “Gizli Ceza Muhakemesi Tedbirleri (Gizli Koruma Tedbirleri)”, http://www.ceza-bb.adalet.gov tr/makale2.htm, erişim tari-
hi:11.12.2013. 
11 PARLAR, A., HATİPOĞLU, M., 5271  sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yorumu ve İlgili Mevzuat, Cilt I (madde 1218), s.609,  Ankara. 2008.



Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi sadece soruşturma evresinde başvuru-
lan bir koruma tedbiridir, kovuşturma evresinde mahkeme tarafında bu ted-
bire karar verilemez.12 

Soruşturma işlemlerinde “yazılılık” ilkesi geçerli olduğundan, bu kararın 
mutlaka yazılı olması gerekir. Çünkü Kanunda sayılan suçlardan birisine iliş-
kin olduğu, başka türlü aydınlatılmasına hangi nedenle imkan olmadığının 
gerekçesi ve tedbire C.Savcısı tarafından karar verilmişse gecikmesinde sakın-
ca bulunan hallerin neler olduğu yazılı olarak gizli soruşturmacı görevlendir-
me kararını Sulh Ceza Hakimi verir.13

C.Savcısının gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin verdiği kararın 
Hakimin onayına sunulması gerekmemektedir.14 Kanun koyucu böyle bir 
düzenleme yapmasının sebebi, gizli soruşturma faaliyetlerinin kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerine müdahale teşkil etmeyeceği düşüncesi olabilir. 

Bazı yazarlara göre, C.Savcısının gizli soruşturmacı görevlendirmesinde Ha-
kim onayı aranmamasının sebebi, CMK’nın 139/3 maddesinde gizli görev-
liyle ilgili karar ve belgeler C.Başsavcılığınca saklı tutulur hükmünün olma-
sıdır. Bu hüküm Kanunda yer aldığından gizli soruşturmacı yargıçtan gizli 
olarak görevlendirilebilirken, C.Savcısından gizli olarak görevlendirilemez.15 

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin kararlar kolluğa yazılı olarak 
bildirilir. Gizli görevli tedbirinin uygulanması sırasında, Kanunda öngörülen 
suçların işlendiğine ilişkin şüphe ortadan kalkarsa, tedbir C.Savcısının yazılı 
emri ile kaldırılır.16 

• Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri 

CMK’nın 139/4 maddesine göre “Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle gö-
revlendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve bu suç veya 
örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yü-
kümlüdür”. Gizli soruşturmacının görevi incelendiğinde, bu görevin sadece 
örgütlü suçları kapsadığı görülmektedir. Fakat 24.11.2016 tarihli ve 6763 
sayılı Kanun’un 27’inci maddesiyle, 139’uncu maddenin yedinci fıkrasının 
(a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan ‘’Uyuşturucu ibaresi’’ ‘’Ör-
güt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu’’ 
şeklinde değiştirilmiştir. Yani örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediği-
ne bakılmaksızın uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişiler hakkında 
da uygulanabilecektir.

Gizli soruşturmacının örgütün içine sızması bir örgüt üyesi gibi davranması 
ve örgüt içinde belirli bir güvenilirlik sağlaması gerekmektedir.17 

Gizli soruşturmacının, CMK m.139/4’deki görevlerini yerine getirirken bir 
takım hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu hususlar CMK m.139/5’de 
düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre; “Soruşturmacı, görevini yerine 
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12 A.g.e, s.609.    
13 24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 27 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında 
yer alan “ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle” ibaresi “hâkim tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
14 ALBAYRAK, M., Ceza Muhakemesi Kanunu Öz Kitap, Adalet Yayınevi, 7. Baskı, , s.230, 
Ankara 2012.
15 TURHAN, F., Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yayınevi, 1. Baskı, s.275, 2006.
16 MALKOÇ, İ., / YÜKSEKTEPE, M., Açıklamalar ve Yorumlarla 5271 sayılı Yeni Ceza Muha-
kemesi Kanunu, I. Cilt, Malkoç Kitapevi, s.700, Ankara 2008.
17 PARLAR, A., HATİPOĞLU, M., 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yorumu ve İlgili 
Mevzuat, Cilt I (madde 1218), s.609, Ankara 2008.
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getirirken suç işleyemez ve görevlendirildiği örgütün iş-
lemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz”. Mevcut 
hukuk düzeni gizli soruşturmacı açısından işlenen fii-
lin tipikliğini, hukuka aykırılığını veya kusurluluğunu 
ortadan kaldıran herhangi bir neden öngörmemektedir. 
AİHM, Teixeira de Castro/Portekiz Kararında da polis 
memurlarının rolünün gizli ajan rolü yapmakla sınırlı 
olduğunu vurgulamıştır. Gizli soruşturmacı, içine sız-
dığı örgütün işlemekte olduğu suçlara katılmışsa, CMK 
gizli soruşturmacı açısından bir hukuka uygunluk ne-
deni öngörmediğinden gizli soruşturmacı, işlediği bu 
suçlardan sorumlu tutulacaktır. 

Gizli Soruşturmacının Uyuşturucu Madde Satın Alması 
Suç Oluşturur mu?

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 09.06.2015 tarih ve 
2015/197 sayılı kararında; “gizli soruşturmacı olarak alıcı 
kılığında görevlendirilen ve uyuşturucu madde satın alan 
görevlilerin asıl amacı,  uyuşturucu veya uyarıcı madde satın 
almak değil, suçu ve failini belirlemek, suçla ilgili delilleri 
elde etmekten ibaret olduğundan, hukuki anlamda bir alım 
satım da söz konusu değildir. Aldıkları uyuşturucu maddeyi 
devralma ve mal edinme iradeleri bulunmadığından, gerçek 
bir alım satım söz konusu olmayıp, gerçekleştirilen eylem sa-
nıkların suçlarını delillendirme işlemidir.” denilmiştir. Ka-
rardan da anlaşıldığı üzere görevlinin uyuşturucu madde 
satın alması, suç teşkil etmemektedir. 

• Elde Edilen Bilgilerin Kullanılması 

CMK’nın 139’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında “So-
ruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel 
bilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuş-
turması dışında kullanılamaz” hükmü yer almaktadır. 
Görüldüğü gibi gizli soruşturmacının görevlendirildi-
ği suç dışında elde ettiği kişisel bilgiler delil olarak kul-
lanılamaz. Ancak kanunda kişisel bilgiler dediği için, 
lafzının tersi yani, elde edilen bilgilerin kişisel bilgi ol-
maması halinde ve katalog suçlardan olmak koşuluyla 
diğer suçlarda da kullanılabilir.18 CMK’da, gizli soruş-
turmacının elde ettiği tesadüfi deliller konusundaki 
düzenleme diğer tedbirler yoluyla elde edilen tesadüfi 
delillerden farklıdır. Örneğin, iletişimin denetlenmesi 
veya teknik araçlarla izleme tedbiri uygulanırken elde 
edilen tesadüfi deliller, katalog suçlardan olmak koşu-

luyla diğer bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma-
da kullanılabilir.19 Kanun bu maddelerde, elde edilen 
delilin kişisel bilgi olup olmaması ayrımı yapmamıştır. 
Bunun nedeninin ise gizli soruşturmacının örgüte ve 
örgüt üyelerine diğer tedbirlerden daha yakın olmasın-
dan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

• Gizli Soruşturmacının Korunması 

Gizli soruşturmacı örgüt içerisindeki faaliyetlerini ken-
di kimliğinden başka uydurma bir kimlik altında ger-
çekleştirir. Zaten örgüt içerisinde tutunabilmesi için bu 
husus şarttır. Gerçek kimliğinin deşifre olmaması gere-
kir. Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilebilmesi için 
gerekli belgeler hazırlanabilir ve değiştirilebilir (CMK 
m.139/2). 

Gizli soruşturmacıya, değiştirilmiş sahte kimlik verilme-
si için gerçek dışı resmi belgelerin düzenlenmesi ve kul-
lanılması, kanun hükmünün yerine getirilmesi olduğu 
için belgede sahtecilik suçu açısından hukuka uygunluk 
nedenidir.20 Örneğin; gizli soruşturmacıya sahte kimlik 
belgesi, ehliyet belgesi, pasaport düzenlenebilir; bunla-
rın geçerli olabilmesi için tüm resmi işlemler yapılabilir, 
resmi belgeler düzenlenebilir. CMK gizli soruşturmacı-
nın görevinin sona ermesinden sonra da kimliğinin gizli 
tutulmasını düzenlemiştir. 

Gizli soruşturmacının korunması amacıyla, gizli soruş-
turmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer bel-
geler C.Başsavcılıklarında muhafaza edilir. Soruşturma-
cının kimliği gizli tutulur. Ancak bu gizlilik, savcı ve 
Hakime karşı söz konusu değildir.21 

Gizli soruşturmacının kovuşturma evresinde tanık ola-
rak dinlenmesinin zorunlu olması halinde, duruşmada 
bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan veya ses ya 
da görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenir. 22

• Görevlendirme Esasları 

Gizli soruşturmacı eğer jandarma personeli arasından 
görevlendirilecekse, bu iş için özel eğitim almış ve özel 
teşkil edilmiş tek merkezden görevlendirilmesi daha uy-
gun olacaktır.

Tüm soruşturma ve kovuşturma safhasında personelin 
kimliği gizli tutulacağından kod numarası ile anılacak-
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18 A.g.e, s.611.   
19 ERDEM, M.R., “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Teleko-
münikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi”, http://www.ceza-
bb.adalet.gov.tr/makale2.htm, erişim tarihi: 30.11.2013.      
20 TURHAN, F., Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yayınevi, 1. Baskı, 
s.279, 2006.
21 A.g.e, s.279.
22 15.08.2017 tarihli 694 sayılı KHK, Md.142.

tır. Gizli soruşturmacının görevi, delilleri ve faillerini 
ortaya çıkarmaktan ibaret değildir. Söz konusu da-
valarda; kod numarası ile tanık olarak dinlenecek ol-
ması, davaların uzun yıllar sürmesi ve Yargıtay temyiz 
safhasından geri dönmesi halinde çok daha uzun yıllar 
sürecek olması gibi nedenlerle gizli soruşturmacının 
mahkemece rahatlıkla ulaşabileceği bir adreste ikamet 
etmesi gerekmektedir.

Ayrıca yerel kolluk personelinin gizli soruşturmacı gö-
revlendirilmesi halinde, personelin deşifre olmasına 
ve hayati tehlikenin oluşmasına, görevin de olumsuz 
sonuçlanmasına neden olacaktır. Bu maksatla, bu gö-
revi icra edebilecek nitelikte personelin görev yaptığı 
bir birim oluşturulması, talep halinde gerekli görülen 
yerlere buradan görevlendirme yapılması daha uygun 
olacaktır. 

Sonuç 

Ceza yargılamasında amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır. 
Günümüzde suç ve suçluluk ile mücadele her geçen 
gün zorlaşmaktadır. Özellikle uyuşturucu madde imal 
ve ticareti suçları ile örgütlü suçlarla mücadelede diğer 
suçlara nazaran birtakım özel tedbirlerin alınması ve 
uygulanması gerekmektedir. 

Son dönemde artış gösteren suç ve terör örgütlerinin 
finans kaynağı haline gelen uyuşturucu madde ticareti 
ile etkin mücadele kapsamında, özellikle torbacı ola-
rak tabir edilen sokak satıcılarının önlenerek, kişilerin 
uyuşturucu maddeye erişiminin engellenmesi ve suçlu-
ların uyuşturucu madde imal ve ticaretinden hak ettiği 
cezayı almaları, uyuşturucunun ana finans noktalarının 
çökertilmesi kadar önem arz etmektedir.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlarında ticareti ortaya 
çıkarmak klasik kolluk yöntemleri ile mümkün olma-

maktadır. Gizli soruşturmacı tedbiri olağanüstü ted-
birlerden biridir. Çünkü bu tedbir ikincil nitelikte bir 
tedbirdir ve suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe 
sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edi-
lememesi durumunda başvurulabilecek bir yöntemdir. 
Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince uyuşturu-
cu madde ile mücadelede gizli soruşturmacının etkin 
olarak kullanılmasının, İçişleri Bakanlığı 2017-2018 
Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politika Belgesi 
çerçevesinde değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
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J.Bnb. Şener MAVZER*
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı

Sosyal medyanın sunduğu fırsatlar dikkat 
çekicidir. Sosyal medya, istihbaratın ve 
kolluk kuvvetlerinin elinin altında sürekli 
kullandığı bir enstrüman olmalıdır. Bununla 
beraber teknoloji ve yeteneği, yalnızca resmin 
yarısıdır. Meşruiyetin gerekliliğini karşılamak 
için insan haklarına, hesap verebilirlik, 
orantılılık ve gerekliliğin ilgili ilkelerine 
dayanan açıkça ifade edilmiş kanuni bir 
altyapı oluşturulmalıdır.

*Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi alanın-
da yüksek lisans yapmıştır.Haziran 2018 • Sayı: 15036



81 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin 2018 
yılı internet istatistikleri incelendiğinde; 
54 milyon internet kullanıcısı (nüfusun 

%67’si), 51 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı (nü-
fusun %63’ü), 44 milyon aktif mobil sosyal medya 
kullanıcısı (nüfusun %54’ü) bulunmaktadır.1 Top-
lumdaki taraftar, meslek, arkadaşlık vb. gruplar sosyal 
medya üzerinden çok hızlı bir şekilde organize olabil-
mektedirler. Toplumsal olaylarda, toplumu rahatsız 
eden suçlarda ve genel olarak halkın nabzını tutmada 
kolluk kuvvetlerinin proaktif hareket etmesi için sos-
yal medyanın istihbarat toplama amacı ile kullanılma-
sı gerekmektedir. Bu alanda oluşturulmuş olan Sosyal 
Medya İstihbaratının (SOMİS) yöntemsel ve etik çer-
çevede ele alınması ve doğru bir şekilde kanunlarla yet-
kilendirilerek kullanılması gerekmektedir.

SOMİS’in Sunduğu Fırsatlar 
İnternet 2.0 ile hayatımıza giren sosyal medyayı, ulusal 
istihbarat çerçevesine neden dahil etmemiz gerekiyor? 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Linkedin gibi 
uygulamalarda insanlar; diğer kullanıcılarla yoğun bir 
etkileşime girmektedir. Yalnız Facebook’ta günlük ola-
rak 1,4 milyar aktif kullanıcı bulunmakta2 aynı şekilde 
Twitter’a 500 milyon tweet3 eklenmektedir. YouTube’da 
ise günde bir milyar saatlik video görüntülenmektedir.4 
Bu durumda sosyal medya, istihbaratçılar için çok bü-
yük kaynaktır. Mevcut SOMİS teknolojilerine baktı-
ğımızda aşağıdaki başlıklar kamu güvenliğine katkıda 
bulunan örnekler olarak sayılabilir:5 

• Kalabalıktan Kaynaklanan Bilgiler: 

Özellikle acil durumlarda vatandaşlar ve devlet arasın-
da daha iyi bir bilgi akışının sağlanmasına yardımcı bir 
yaklaşımdır. Sosyal medyaya erişirken, sıradan insan-
lar, aktif “vatandaş gazeteciler” haline gelebilir ve bil-
gileri olay yerinden temin ederek aktarabilirler. Örnek 
olarak, açık kaynaklı Ushahidi Platformu, Haiti’deki 
depremden Washington’da kapatılan yollara kadar her 
kesimde büyük grupların kolektif ifadeler sunmasına 
izin vermiştir. Bu iletiler sayesinde, kapanan yolların 
açılmasından, içilebilir su teminine kadar geniş bir 
alanda etkili olarak kullanılmıştır. 

1 We Are Social, Türkiye İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanıcı İstatistikleri, 2018
2 Facebook newsroom, https://newsroom.fb.com/company-info/ (erişim tarihi: 20.02.2018).
3 Twitter Usage Statistics, http://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/  (erişim tarihi: 20.02.2018).
4 YouTube Statistics, www.youtube.com/t/press_statistics,  (erişim tarihi: 20.02.2018).
5 Sir David Omand, Jamie Bartlett & Carl Miller, Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT), Intelligence and National Security, 27:6, 
s.804-806, 2012.
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• Araştırma ve Anlama

Sosyal medyanın istihbarat maksadıyla kullanımında 
analitik yaklaşımların hızla gelişmesi; kolluk kuvvetle-
rinin suç faaliyetini belirlemesi, olası toplumsal olayla-
rın erken tespit edilmesi ve bilgi sağlamasına yardımcı 
olabilecek yeni bir operasyon zekası yaratmasına olanak 
tanımıştır. Gruplar ve bireyler hakkında istihbarat sağ-
lamak, kamuoyunun kaygılarını anlamaya ve bunlara 
tepki vermeye yardımcı olmuştur. 

Bu bilgiler, Twitter, Facebook, Instagram gibi uygulama-
larda ve diğer sosyal medya içeriğinden elde edilen “açık 
kaynak” bilgilerden toplanır. Sosyal medyayı kullanma-
nın avantajlarını aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz: 

 Gerçek Zamanlı Durumsal Farkındalık 

Twitter trafiğinin çoğunluğu, bir olay, haber bülten-
lerine çıktıktan sonra meydana gelmektedir. Bununla 
birlikte, bazen önemli bir olaya ait tweet “patlaması” 
haber ajanslarını atlatabilmektedir. Sosyal medya trafiği 
analizi ile ortaya çıkan bir olayın geleneksel raporlama 
mekanizmalarından daha hızlı tanımlanması sağlanabi-
lir. Örneğin, coğrafi yer belirleme teknikleri uygulana-
rak, olası toplumsal olay ya da suç ile ilgili twitler daha 
hızlı, etkili ve daha çabuk bir acil müdahaleyi sağlayacak 
şekilde haritalandırılabilir. 

 Gruplara Dair Bilgiler 

Uygun yasal yetkiler ile kolluk, hedef grupların görüş-
melerinde ortaya çıkan konuları belirleyebilir ve grubun 
belki de suç içerikli bir olaydaki mesajlarının tespitini 
yapabilir. 

Toplumsal gerginliğin artmasına neden olabilecek bir 
grubun; gösteri veya toplantıyı ne zaman planladığı, 
olay çıkabilecek futbol taraftarlarının buluşmaları, kar-
şıt gösteri planlayan gruplar konusundaki bilgiler be-
lirlenebilir. Örnek vermek gerekirse, Yozgat bölgesinde 
bulunan bir HES inşaatına karşı kurulan bir “HES’e 
Hayır” facebook grubu takip edilerek olası bir toplum-
sal olay ile ilgili bilgiler elde edilmiş, grubun olay çıkar-
madan dağılması sağlanmıştır. 

 Suçu Önleme ve Soruşturma Sürecinde Ceza 
Unsurlarının Belirlenmesi

Benzer bir şekilde kolluk, bir suç şüphelisinin sosyal 
medya hesaplarını inceleyerek; suç ortaklarının belir-
lenmesi, asıl kimliklerin ortaya çıkarılması, suç şebe-
kelerinin tanımlanması ve bir suç kanıtı olduğundan, 
şüphelenilen sosyal medya içeriğini savcılığa verebilir. 
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SOMİS’in Zorlukları: Gereklilik ve Meşruiyet6 

• Gereklilik

SOMİS, ilk olarak çalıştığını göstermesi gerekmektedir. 
İstihbaratın “başarısı”, topladığı bilgi ya da sır değil, ka-
rar vermeye kattığı değerdir. SOMİS’i veya herhangi bir 
istihbaratı uygulamanın gerekçesi, güvenlik ve güvenli-
ğin kamu yararına katkısıdır. 

Bilginin başarılı bir “istihbarat” olarak görülmesi için; 
toplama, işleme, doğrulama ve yayınlama aşamaların-
da, belirli standartları karşılaması gerekmektedir. Farklı 
istihbarat kaynakları ve bilgi türleri, bu duruma karşı 
belli yöntemler geliştirmiştir. Örneğin, açık kaynak is-
tihbaratı güvenilir kaynakları üçgenleştirir; insan istih-
baratı haber elemanının geçmiş sicilini göz önüne alır; 
görüntü istihbaratı ise toplama platformunun teknik 
özelliklerine dikkat eder. SOMİS’in geleneksel istihba-
rat çarkına nasıl uyduğuna baktığımızda kendine has 
bazı özellikler taşıdığı görülebilir. 

 Toplama (Veri erişimi)

SOMİS’in toplanmasındaki temel sorun büyük oranda-
ki veridir. SOMİS’te istihbarat toplama süreci çok farklı 
olduğu için toplama terimi yerine “erişim” terimi tercih 
edilmektedir. Örneğin, Gezi Parkı olaylarının olduğu 
haftada, haber hikayeleri, söylentiler, tepki ve suç niye-
tini gösteren milyonlarca tweet gönderilmiştir. Hangi 
verilere erişilmesi ve analiz edilmesi gerektiğini bilmek 
çok önemli bir sorundur.  

Birçok araştırmacı, “istatistiksel örnekleme” tekniğini 
kullanmaktadır. Sosyal bilimler henüz, sosyal medya ve-
rilerini sağlam bir şekilde örneklemek için bir yaklaşım 
geliştirememiştir. Bunun yerine bilgisayar temelli yakla-
şımlara ağırlık verilmiştir.  Twitter ve Facebook gibi sos-
yal medya kullanan insanlar, genel olarak nüfustan daha 
genç, daha zengin, daha eğitimli ve daha kentsel olma 
eğilimindedir.7 Çevrimiçi sosyal içerik, kullanıcı tara-
fından oluşturulan içeriğin yüzde 80’inin kullanıcıların 

6 A.g.e. s.807-812.
7 Infographic: Facebook vs. Twitter Demographics, Digital Buzz Blog, 21 Aralık 2010, www.digitalbuzzblog.com/infographic-facebook-vs-twitter-
demographics-2010-2011/4 (erişim tarihi: 16.02.2018).



8 Pareto Charts: Plain and Simple, Joiner Associates Inc., s.15, 1995.
9 Twitter İstatistikleri, Sysomos, 2018, www.sysomos.com/insidetwitter/, (erişim tarihi:16.02.2018).
10 Netvizz on Facebook, https://apps.facebook.com/netvizz/ (erişim tarihi: 16.02.2018).
11 Node XL, https://nodexl.codeplex.com/ (erişim tarihi: 16.02.2018).
12 Netlytic, https://netlytic.org/ (erişim tarihi: 16.02.2018).
13 Alpaydın, E., Yapay Öğrenme, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2012.
14 Gephi-The Open Graph Viz Platform, https://gephi.org/ (erişim tarihi: 16.02.2018).
15 IBM-Veri analizi - i2 Analyst’s Notebook, https://www.ibm.com/software/products/tr/analysts-notebook.
16 Shopping Amid a Massacre: Leaked E-mails from Syria’s Regime, CNN, http://edition.cnn.com/2012/03/15/world/meast/syria-al-assad-e-mails/
index.html?iphoneemail (erişim tarihi: 16.02.2018).

oldukça üretken bir yüzde 20’sinden gelme eğiliminde 
olacağı Pareto’nun “hayati azınlık” ilkesinin kalıcı etki-
sine tabidir.8 Twitter’da kullanıcıların yüzde 10’u tüm 
etkinliklerin yaklaşık yüzde 86’sını oluşturmaktadır.9 Bu 
durum sosyal medyanın takibi ile toplumun tüm kesim-
lerini temsil eden verilere ulaşılamadığını göstermektedir.

Toplama ile ilgili değişik programlar kullanılmaktadır. 
Örneğin Bernhard Rieder‘in geliştirdiği Netvizz ile Fa-
cebook içinden bir uygulama gibi bağlanarak belirli ve-
riler çekilebilir. Netvizz, beş temel özellik sunmaktadır. 
Bunlar, açık gruptan veri toplama, hayran sayfasından 
veri toplama, sayfalar arası ağlar, arama motoru ve link 
istatistikleri.10 

Kullanılabilecek bir diğer program Node XL11 ile Fa-
cebook, Twitter, Flickr ve YouTube üzerinden veri çe-
kebilir. Mesela Node XL’de aranacak ifadeyi yazarken 
Twitter’in arama operatörlerinden yararlanılabilir. Yani 
yalnızca birine atılan, biri tarafından atılan ya da belli 
tarihler arasında atılan mesajlar filtrelenebilmektedir. 

Bir diğer önemli sosyal medya uygulaması olan Instag-
ram için Mulpix, Findgram, Websta gibi araçlarla kelime 
ya da kullanıcı temelli olarak arama yapabilir. Worldcam 
ise Foursquare’den aldığı lokasyon bilgilerini Instagram’la 
eşleyerek yer temelli arama yapan bir araçtır, ancak en 
kullanışlı araç Netlytic’tir.12 Bununla Instagram’dan ke-
lime ya da konum temelli arama yapabilir. Eğer bir yer 
ile ilgili veri çekilecekse mutlaka konum temelli, yani 
GPS koordinatlarıyla arama yapılmalıdır. Çünkü özel-
likle Türkiye’deki Instagram kullanımında ticari hesaplar, 
daha fazla takipçiye ulaşmak için gönderilerine pek çok 
farklı yer ismini etiket olarak yerleştiriyorlar. Örneğin, 
Yozgat diye kelime temelli arama yapıldığında, Yozgat’tan 
yüklenen fotoğraflardan daha çok Yozgat etiketi kullanan 
ticari hesaplarla çıkmaktadır.

 İşleme ve Analiz 

Önceki bölümde anlatıldığı gibi, açık sosyal medya veri-
lerinden anlam çıkarmak, istihbarat analisti için büyük 
zorluklar ortaya koymaktadır. Sosyal medya veri setleri 
çok büyük olduğu için, bir dizi çoğunlukla bilgisayar 
temelli hesaplama yaklaşımı geliştirilmiştir. En önemli 
yaklaşım, yapay zekanın başka bir biçimi olan  “makine 
öğrenimi” yaklaşımıdır. Burada insanların hiçbir zaman 

göremeyeceği bilgi parçalarındaki anlamları çıkarmak 
için algoritma kalıplarını ve anlamlarını bilgisayarın na-
sıl tanıyacağı öğretilir. 

Günümüzde toplanacak verilerin çok büyük oluşu, 
gerekli bilgiye sahip insanların azlığı ve elle işlemenin 
masrafı nedeniyle veri işleme ve analiz artık insanlar ta-
rafından yapılamıyor.

Bu sebepten dolayı veriyi inceleyip bilgi çıkarabilecek, 
yani öğrenen bilgisayar yazılımlarına bir diğer deyişle 
yapay zekaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyul-
maktadır.13 

Aşağıda verilen programlar bu yapay zeka algoritmaları-
nı kullanmaktadır. 

Veri analizi yaparken kullanılabilecek ücretsiz program 
Gephi,14 günümüzde kullanılan sosyal ağ analizi yazı-
lımları arasında açık kaynaklı olması ve kullanım ko-
laylığı ile öne çıkmaktadır. https://gephi.org adresinden 
indirilebilen program Java tabanlı olarak çalışmaktadır.

Sosyal medya analizi için kullanılacak bir diğer program 
i2 Analyst Notebook15’tur. Bu program yapay zeka ile 
ilgili belli bazı algoritmaları barındırmaktadır. İl Jan-
darma Komutanlıkları’nın KOM Şubelerinde bağımsız 
bilgisayarlarda kurulu olarak bulunmaktadır. Daha çok 
HTS kayıtlarının incelenmesi maksadıyla kullanılan i2, 
daha önce bahsedilen programlarla çekilen verileri işle-
yerek anlamlı ilişkiler haritası oluşturulmasını da sağlar.

 Doğrulama ve Kullanım 

SOMİS’in değer katmasının yolu, sokaktaki devriye 
gibi kullanıcıların bilgiyi kullanması ve bunu değerlen-
direrek harekete geçmesi ile ilgilidir. Örnek olarak bir 
gösteri yürüyüşüne hazırlanılırken bölgeye devriye gön-
derilerek belli bir hareketlilik var mı diye kontrol edil-
melidir. Sosyal medyadaki bilgiler; kısmen doğru, hatalı 
ve düpedüz çarpıtılmış olabilir. 

SOMİS çabalarını aldatma girişimleri daha muhtemel-
dir. Güncel bir örnekte, iddiaya göre Beşar Esed’e ait 
sızdırılmış e-posta önbelleği, bir yardımcısına (Hadeel 
Esed) ait olduğu düşünülen Facebook hesabında rejim 
yanlısı bir yorumun altında gerçek sanılarak CNN tara-
fından uluslararası medyada yayımlanmıştır.16
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Bu nedenlerden dolayı, SOMİS bilgisi son kullanıcısı-
na ulaşmadan önce, mümkün olduğunca doğrulanmış 
olmalıdır. Bu doğrulama ideal olarak, verilere erişim ile 
işleme fonksiyonları arasında yapılır.

Diğer istihbarat kaynaklarında olduğu gibi, bu doğrula-
ma işlemi SOMİS’in her müstakil parçasında “güveni-
lirlik” oranları bir raporlama çerçevesinde şeklini alma-
lıdır. Toplama ve bilgilerin analizinde, potansiyel açıklar 
ve önyargılar ile toplanan bilgilerin önemi belirtilir ve 
çıkarılan sonuçlarda sınırlandırmalar sıralanır.

 Yayımlama

Sosyal medya gibi internet kaynaklı istihbaratın etkin 
kullanımı, doğru kişilere hızlı, güvenli bir şekilde ula-
şılmasına ve karar vericilere mantıklı bir biçimde sunul-
masına bağlıdır. 

Burada birkaç zorluğun açıklanması gerekecektir. İlk 
olarak, SOMİS raporları, SOMİS’i kullanırken karşı-
laşılan genel zorlukları yansıtmalıdır: Karmaşıklığı, öl-
çeği, dinamizmi ve hem erişim hem de yorumla ilgili 
yukarıda özetlenen sorunlar göz önüne alındığında, ve-
rilerin sunumu yeni usul ve uyarılarla sunulmalıdır. 

İkincisi, SOMİS raporlarının; İl Jandarmalar, JEİS, di-
ğer İstihbarat Birimleri, Ortak Terörizm Analiz Merkezi 
vb. mevcut istihbarat kanallarına girişi olmalıdır. 

Üçüncüsü, SOMİS yayımlama ve veri saklamada en 
yüksek standartlarda bilgi güvenliğine uygun olmalıdır. 
Tutulan kişisel bilgiler arttıkça; bilgi kaybı veya izinsiz 
erişim gibi değişik veri saldırıları ve kamu güveninde 
zarara neden olabilecek durumlar kaçınılmaz olarak ar-
tacaktır.

Dördüncü olarak, etkin bir veri görselleştirme tekniği 
uygulaması, kolay anlaşılabilir olmakla birlikte, bilginin 
ağ yapısını koruyan bir biçimde yapılmalıdır. Özellikle 
kolluk tarafından SOMİS veri analizi tekniklerinin kul-
lanma tecrübesi arttıkça güvenli yönetimi için ayrıntılı 
kural ve yönetmelikler oluşturmak gereklidir.

• Meşruiyet 

SOMİS kullanımının ikinci önemli şartı meşru olması-
dır. Geniş anlamda, bütün güvenlik ve istihbarat çalış-
maları kamu yararının üç sınıfı arasındaki hassas den-
geye dayanır: 

- Kamu düzeni ve kamu güvenliği dahil olmak üzere 
ulusal güvenliğin korunması. 

- Özel hayatın gizliliği. 

- Milletin ve vatandaşların genel ekonomik ve sosyal 
refahı. 

Meşru olabilmesi için, her türlü SOMİS kullanımın-
da kamu yararına nerede bir zarar riski olduğu bi-
linmeli ve başka bir yarar ile dengelenmelidir. Çoğu 
durumda, kamu yararının bu üç sınıfı birbirini güç-
lendirmelidir. 

Çoğu devlet, örneğin ulusal güvenliğin sağlanması, su-
çun engellenmesi ve tespiti için müdahaleci istihbarat 
toplama düzenlenmesine ilişkin yasal bir çerçeve oluş-
turmuştur. Bu tür mevzuatın içeriğinde, müdahaleci 
SOMİS için gerekli erişim yetkilerini yasal ve operas-
yonel düzeyde izlenecek usulleri belirtir şekilde yerleş-
tirilmelidir. 

Sonuç

Sosyal medyanın sunduğu fırsatlar dikkat çekicidir. 
SOMİS, istihbaratın ve kolluk kuvvetlerinin elinin al-
tında sürekli kullandığı bir enstrüman olmalıdır. Bu-
nunla beraber teknoloji ve yeteneği, yalnızca resmin 
yarısıdır. Meşruiyetin gerekliliğini karşılamak için insan 
haklarına, hesap verebilirlik, orantılılık ve gerekliliğin 
ilgili ilkelerine dayanan açıkça ifade edilmiş kanuni bir 
altyapı oluşturulmalıdır.
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Cesarettepe
İnancın Cesaretle Buluştuğu Yer:

Çanakkale Zaferinin

103’üncü
Yıldönümü Anısına

Mehmet Çavuş: “Şimdi Cesarettepe 
namını alan tepede, her tarafımız düşman 
tarafından sarılmış bulunduğumuz sırada 
susuzluk bizi pek ziyade tazyik ettiğinden, 
tepenin eteğindeki Korku Deresi’nde bir 
çamur kaynağı oluşturan yeri kazarak 
olabildiğince içilebilecek kadar değilse 
de dudaklarımızı ıslatacak kadar su 
çıkarmaya teşebbüs ettik. Düşman bize 
bunu da çok gördü. Hemen toplarıyla 
üzerimize ateş açtı. Allah’ın kudretine 
bakın ki, ilk attığı mermi bizim 
kazmaya uğraştığımız kaynağa saplandı. 
Aradığımız su kaynamaya başladı. 
Allah’ımıza şükrettik. Suyu, şükür içtik. 
Kuvvetimiz yerine geldi. Allah’ımızın bize 
yardımcı olduğu hakkında imanımız kat 
kat kuvvetlendi. Cesaretimiz bir o kadar 
daha arttı.” 

J.Asb.Çvş. Selçuk İPEK
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı
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Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde 
tarihin en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği 
bölümü olarak bilinir. Bu Savaşlar Türk’ün sayı-

sız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. 
Öyle bir savaş ki “Mehmet”im, Gelibolu Yarımadası’nın 
her metre karesine nakşettiği; ayrı bir kahramanlık, ayrı 
bir cesaret ve ayrı bir vatanseverlik ile tüm dünyayı ken-
dine hayran bırakmıştır.  

Çanakkale Muharebelerinde yaptıkları kahramanlıklar-
la adı duyulmuş pek çok Mehmet vardır. Burada size 
anlatacağımız bu kahramanlardan birisi de Arıburnu 
Cephesi’nin sağ cenahında takımı ile bir siperi günler-
ce tutan; Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Safalı köyünden, 
1891 doğumlu Hacı Hasan oğlu Mehmet Çavuştur. 
Mehmet Çavuş, Balkan ve Trablusgarp Muharebelerin-
de bulunmuş ve Balkan Muharebelerinde yaralanmış, 
seferberlik ilanı ile yeniden askere alınmış tecrübeli bir 
çavuştur.

Arıburnu Cephesi’nde, 25 Nisan 1915 tarihinde karaya 
çıkan düşmanı yenmek için bu bölge yeni kuvvetlerle tak-
viye edilmeye başlanır. 27 Nisan günü Arıburnu’na gelen 
takviye kuvvetlerden birisi de 64’üncü Alaydır. Bu alayın 
3’üncü Taburu cephenin sağ kanadında görevlendirilir.

64’üncü Alay 3’üncü Taburda takım komutanı olarak 
bulunan Kırşehirli Mehmet Çavuş, 27 Nisan günü 
takımı ile bir tepenin muhafazasına memur edilir. 
Düşman da tam bu tepeyi ele geçirmek üzere taarruza 
kalkmıştır. Redif (Redif: Osmanlı Devleti zamanında 
askerliğini tamamladıktan sonra yedeğe ayrılan er.) kıta-
larından gelme tecrübeli bir asker olan Mehmet Çavuş, 
bu tepenin stratejik önemini fark ederek üstlerinden 
talimat almayı beklemeksizin takımına ileri emrini ve-
rir. Aslanca bir taarruzla, düşmanın sağ cenaha hakim 
bulunduğu tepeyi işgal eder. Mehmet Çavuş ve takımı 
mevziye yerleşir yerleşmez muharebe kızışır ve şiddet-
lenir. Bir müddet sonra Mehmet Çavuş, geride kalmış 
olan Alayı ile irtibatını tamamen kaybeder ve düşman 
siperlerinin ortasında arkadaşlarıyla yalnız kalır. İşte o 
vakit bu kahraman çavuş ve en fazla 60 kişiden olu-
şan takımı, bir hafta boyunca sayılarının 10-15 misli 
kuvvete karşı mukavemet ederler. Hiçbir imdat kuv-
veti ve yardım ümidi yoktur. Yalnız kendi kuvvet ve 
fedakarlıklarıyla düşmanın ilerlemesine mani olacaklar 
ve o hakim tepeyi ellerinden bırakmayarak sağ cenahı 
koruyacaklardır. 

Yüksek 
Sırt

Cesarettepe

Mehmet 
Çavuş 
Anıtı
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Burada, yedi gün boyunca gece gündüz savaşırlar. Çün-
kü burada gösterilecek şecaat (yiğitlik) ve cesaret örneği 
vatan toprağını koruduğu gibi, geride bulunan binlerce 
askerimizin hazırlık yapmasını ve tekrar hücum etmesi-
ni sağlayacaktır. En sonunda cephane ve yiyecekleri de 
tükenir. Bu sefer, her gece takım erlerinden bir-iki fedai, 
karanlıktan istifade ile yerde sürünerek düşman hattının 
yakınından geçer, sol taraflarında bulunan birliklerden 
cephane ve yiyecek-içecek alıp getirir.

Bütün bir hafta zarfında aynı durum tekrarlanır. Azim 
ve gayretle düşmanla inatçı bir mücadele devam eder. 
Takım efradından yaralanmayan kimse kalmadığı gibi, 
Mehmet Çavuş da üç yerinden kurşun yemiştir. Düş-
man, hiç ummadığı yerde karşısına çıkan bu kahraman-
lara karşı ne yapacağını bilemez ve mevzilerine ateş yağ-
dırır. Fakat Mehmet Çavuş ve takımının bir tekini bile 
yerinden sarsamaz.

Bir an gelir ki Mehmet Çavuş hep savunmada kalma-
yı uygun görmez ve üzerlerine gönderilen keşif kolunu 
şiddetli bir taarruzla darmadağın eder. Bu son olay düş-
manın cesaretini kırmış, tepeye karşı yapılan hücumlar 
gevşemiştir. Öte yandan, geride kalmış olan Alayı da 
karşılarındaki düşmanı püskürtmüştür. Nihayet bir şa-
fak vakti Mehmet Çavuş ve takımı arkadaşlarına kavu-
şurlar. Derhal tepe tahkim edilir ve bu şekilde Arıburnu 
Cephesi’nin bu mıntıkasından düşmanın ilerlemesi im-
kansız hale gelir. Bunu başaran, 60 kişilik bir kuvvete 
kumanda eden Mehmet Çavuş’tur.

Bu fevkalade hadise üzerine vakanın geçtiği tepeye; Türk 
Askerinin, canını hiçe sayarak tüm dünyaya göstermiş 
olduğu cesaretten ötürü “Cesarettepe” ve bir hafta bo-
yunca binlerce kişilik düşman kuvvetini tutup bunları 
püskürten sipere de “Mehmet Çavuş Siperi” ismi verilir. 

Mehmet Çavuş yaralı olarak hastaneye sevk edilir, ora-
dan da tedavisi için İstanbul’a gönderilir. Bir avuç yi-
ğidin göstermiş oldu bu fevkalade kahramanlık dilden 
dile anlatılır; Mehmet Çavuş Başkomutanlık tarafından 
teğmenliğe yükseltilir, beraberinde bulunan takım erleri 
de ayrı ayrı ödüllendirilir.
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O, üstündeki elbiseler eski diye 
kendisine verilen madalyayı 

takmayacak kadar yüksek karakterde 
bir insandı. Milletinin ona vermiş 
olduğu madalyayı eski bir elbiseye 
takmayı kendine yakıştıramadı…

Selam Olsun…
Ey şehidim, kefensiz kahramanın,
Şanın, şerefin ve cesaretinle, 
Bu bayrak, bu toprak, bu vatan,
Her zaman payidar kalmış,
Şanlı bayrağım dalgalanmış,
Vatanımın her yerinde.

Selam yollamış gökyüzündeki ayına, yıldızına,
Selam durmuş şanlı bayrağıma,
Gabar’ım, Kato’m, Cudi’m,
Selam durmuş; Edirne’m, Ardahan’ım, Muş’um.
Selam almış; Artvin’im, Bingöl’üm, Van’ım.

Selam olsun sana şanlı bayrağım,
Selam olsun ayına, selam olsun yıldızına, 
Selam olsun kutsal vatan toprağında yatan,
Tüm Kahramanlarımıza…

Vedat ERİKLİ
J.Asb.Kd.Bçvş.
Hatay İl J.K.lığı



İstiklal Savaşı›nda da görev alan, burada gösterdiği başa-
rılardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı 
kararın ardından Harp ve İstiklal Madalyası ile ödüllen-
dirilen Mehmet Çavuş, 25 Ocak 1972’de vefat etmiştir. 

Mehmet Çavuş, İstanbul’da hastanede tedavi edilirken 
kendisiyle görüşen bir muhabire yaşadığı vakayı şöyle 
anlatmıştır:

“Tepenin düşman tarafından tehdit edildiğini görünce 
takıma;

‘Süngü tak!’ emrini verdim ve biraz sonra; ‘Süngü takan 
ileri atılsın!’ dedim. Hemen tepeye tırmanmaya koyuldum. 
Düşman tepeyi mitralyöz ve top ateşiyle yalıyor, oraları yı-
kıp kavuruyordu. Fakat biz tınmadık, Allah’a sığınarak 
ilerledik…

Akşamüzeri tepeyi tutmuştuk. Üç gün üç gece siper içinde 
kimsenin haberi olmaksızın öylece kaldık. İhtimal ki her-
kes bizi ölmüş biliyordu. Biz orada ateş ede ede yerimizden 
kımıldamadık. Üçüncü günün akşamı takımımdan bazı-
sına, geceleyin bir adam sürünüp geçebilecek kadar bir yol 
kazdırdım. Bu yolla gerideki birliğimize halimi bildirdim. 
Cephane ve yiyecek aldım…

Düşman ise hiç rahat vermiyor, bizi günde en az üç defa 
yokluyordu. Bunun böyle bitmeyeceğini anladım ve ar-
kadaşlara taarruza hazırlanmalarını söyledim. Zaten 
bu harpte askeri sevindirmek istersen ‘Taarruz var!’ de. 
Sevinçlerinden hep bir ağızdan ‘İnşallah!’ dediler. Neyse, 
arkadaşlarla taarruza kalktım ve düşmanı püskürttüm. 
Düşman bir daha gelip bize saldırmaya cesaret edemedi. 
Bir-iki gün sonra da diğer askerlere kavuştuk.”

Bugün de aynı duygu ve düşüncelerle, Silahlı Kuvvet-
lerimizle birlikte Türk Jandarmasının her türlü koşulda 
cesaret ve şecaat örneği göstermesi, geleceğimize ışık tut-
maktadır. Dönemin en güçlü ordularına karşı kazanıl-
mış ‘’Çanakkale Geçilmez’’ gerçeğini tarihe destan olarak 
yazdıran başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, 
tüm Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi ve aziz şehitlerimi-
zi rahmet ve minnetle anıyoruz. 
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57’nci Alay Şehitliği’nden sonra 200 m ileride 
asfalt yolun ikiye ayrıldığını görürüz. Karşı-
mıza çıkan tabela sol taraftaki Mehmet Çavuş 
Antı’nı işaret eder. Anıt, 1919 yılında 10’uncu 
Jandarma Er Okulu tarafından Gazi Meh-
met Çavuş ile gazi ve şehit askerlerinin anısına 
Cesarettepe’ye inşa   edilmiştir. Anıt 600 m²lik 
bir alana yayılmaktadır. Yapıldığı yer yaban-
cı kuvvetlerin tüm hücumlarının (07 Ağustos 
1915 taarruzu dahil) durdurulduğu noktayı 
işaretlemektedir. Burası Serçetepe, Kanlısırt ile 
Şarapnel Vadisi’ne tamamen hakim olabilmek 
amacıyla Türkler ve İngilizler için oldukça 
önemliydi. Yabancı kuvvetlerin Aralık 1915’te 
çekilmesinden sonra Arıburnu ve Anafartalar 
Cephesi’ndeki Türk zaferinin anısına 3 anıt di-
kilmiştir. İlki Anzak kuvvetlerinin durduruldu-
ğu Kanlısırt’a, ikincisi Kuzey sahiline ve üçün-
cüsü de Cesarettepe’ye. Bu üç anıttan yalnızca 
üçüncüsü bugüne kadar gelebilmiştir. Anıtın 
kaidesi ilk yapıldığı durumda olup üzerindeki 
mermer yazıt yeni bir eklemedir. Anıtın yerleş-
tirildiği küçük düzlük; kuzeye doğru Kuzey Sa-
hilinde, Suvla Körfezi ve Anafartalar Ovası’na, 
güneybatıya doğru Arıburnu Yarları ve Sfenks’e 
hakim bir noktadadır.

Mehmet Çavuş Anıtı
(1919-2018)
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ŞASİ VE MOTOR
NUMARASI İNCELEMESİ

Çeşitli amaçlarla şasi ve motor numaraları tahrif edilen veya tahrif edildiğinden 
şüphelenilen araçlarla karşılaşıldığında, tespiti yapılarak aracın tekrar sahibine teslim 
edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, olaylarla ilgili şüpheli şahıs ve incelemeye 
konu olan araçların bağlantılı olduğu başka olayların aydınlatılması sağlanabilmekte; 
park yerlerinde araçların çürümeye terk edilmesinin de önüne geçilerek maddi kayıplar 
azaltılmaktadır.

J.Asb.Kd.Bçvş. Eyyüp KAYA
Aydın J.Krim.Lab.A.liği İz İnceleme Kısım Amiri

J.Asb.Kd.Bçvş. Harun TEKÖZ
Aydın J.Krim.Lab.A.liği İz İnceleme Uzmanı
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Motorlu araçların şasi ve motor bloğu üzeri-
ne, üretici firmalar tarafından harf ve ra-
kamlardan oluşan “Araç Tanımlama (Şasi) 

Numarası” ve “Motor Numarası” olarak isimlendirilen 
seri numaraları basılmaktadır. Bu numaralar adli soruş-
turmaya konu olan eşyanın kimliğinin tanımlanması 
ve eşyanın kime ait olduğunun belirlenmesi açısından 
önem arz etmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 
27’nci maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 
61’inci maddesi gereğince, araçların tanımlanmasına 
yarayan şasi ve motor numaralarının, araç üzerinde 
bulundurulması hukuki bir zorunluluktur.

Günümüzde; başta çalınan motorlu araçların izinin 
kaybettirilmesi maksadıyla veya çok çeşitli illegal gaye-
lerden dolayı, motorlu araçların şasi ve motor numa-
raları tahrif edilerek yetkili makamlarca okunması en-
gellenmektedir. Özellikle çalınması nispeten kolay olan, 
daha az trafik kontrolüne tabi tutulduğunu değerlendir-
diğimiz ve başka olaylarda kullanılması daha kolay olan 
motosikletler üzerinde bulunan şasi ve motor numara-
larının tahrif edilmesi olaylarına sıkça rastlanılmaktadır.

Tahrif edilerek, şasi ve motor numaralarının okunma-
sı engellenen araçlar tanımlanamamakta, sahibi tespit 
edilememekte ve söz konusu araçlar otoparklara ya 
da yediemin depolarına çekilerek çürümeye terk edil-
mektedir. Aracın tanımlanamaması nedeniyle, çalıntı 
araçlardan olup olmadığı belirlenememekte, hırsızlığı 
gerçekleştiren şüpheli ya da şüpheliler serbest kalmak-
ta, araç sahibi ise mağdur olmaktadır. Bu durum ülke-
miz ve araç sahipleri açısından önemli bir maddi kayba 
sebep olmaktadır.

Genellikle çalıntı araçlar ile şasi ve motor numaraları 
üzerinde tahrifat yapılan araçların muayeneye götü-

rülmesinden kaçınılmakta ve sahte belge düzenlene-
rek trafiğe çıkılmaktadır. Araç kontrollerinde sadece 
belge kontrolü yapılması nedeniyle, bu tür araçların 
trafikte çok rahat dolaştığı bilinmektedir. Yol kontrol 
uygulamalarında şasi ve motor numarası kontrolü ya-
pılmaması/yapılamaması nedeniyle, çoğunlukla bu tür 
araçlar; ya terk edilmiş halde bulunduğunda ya trafik 
kazalarında ya da meydana gelen başka bir olay sonra-
sında tesadüfen tespit edilmektedir. Bu yüzden kolluk 
kuvvetlerince yapılan yol kontrol uygulamalarında, 
belge kontrolü ile birlikte motorlu araçların şasi ve 
motor numaralarının kontrolü de yapılmalıdır. Kont-
rol sırasında özellikle muayene tarihi geçmiş araçlara 
dikkat edilmelidir. Yapılan araç sorgularında araç tes-
cil belgesinde bulunan bilgilerle yetinilmemeli, aracın 
şasi ve motor numarasına bakılarak, belge üzerindeki 
şasi ve motor numaraları ile aynı olup olmadığı teyit 
edilmelidir. Şasi ve motor numaralarında bulunan harf 
ve rakamların düzensiz olup olmadıkları, numaralar 
üzerinde silinti, kazıntı, taşlama vb. tahrifatlar ile son-
radan yapılan boya olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
Şasi numarasının bulunduğu alanın çevresinde kaynak 
izi olup olmadığına bakılarak, başka araçtan nakil edi-
lip edilmediği araştırılmalıdır. Araç üzerindeki şasi ve 
motor numaralarının yerleri bulunamadığı durumlar-
da en yakın yetkili servisten veya araç muayene istas-
yonlarından yardım alınmalıdır.

Araç tescil belgesi ile araç üzerinde bulunan şasi ve 
motor numaralarının birbirini tutması, numaraların 
uyumlu olmasına rağmen tahrifat emarelerinin bulun-
ması veya yapılan sorguda araç kaydının farklı çıkması 
durumlarında, şasi ve motor numaraları üzerinde tah-
rifat yapılmış olabileceği ya da araç plakası ile belgele-
rin sahte düzenlenmiş olabileceği değerlendirilmelidir.
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Bu tür emarelere rastlayan kolluk görevlileri adli ma-
kamlar aracılığı ile söz konusu araçlara ait şasi ve mo-
tor numaraları üzerinde inceleme talep etmelidir. İnce-
leme talep yazısında; şasi ve motor numarası üzerinde 
tahrifat yapılıp yapılmadığının belirlenmesi ile fiziki 
ve kimyasal yöntemlerin kullanılarak, araca ait şasi ve 
motor numarasının tespiti istenilmelidir. 

Tahrifata uğradığı görülen şasi ve motor numaralarının 
tespiti esnasında uygulanan kimyasal yöntemin metali 
aşındırması nedeni ile uygulama yapılan bölgeye zarar 
vermekte ve metalin paslanmasını kolaylaştırmaktadır. 
Bu durum talep makamınca göz önüne alınarak talep 
yazısında, numaralar üzerine kimyasal yöntemin uygu-
lanıp/uygulanmayacağı belirtilmelidir. Tahrifata uğra-
mış şasi ve motor numaralarının tespitinin çoğunlukla 
metalin kimyasal yöntemlerle aşındırılması ile müm-
kün olduğu bilinmelidir. Ayrıca, talep makamlarınca 
talep yazıları hazırlanırken, kriminal laboratuvarlarda 
araç boyası ve orijinal motor bloğunun değiştirilip de-
ğiştirilmediğine yönelik bir incelemenin yapılmadığı 
dikkate alınmalıdır. Orijinal motor bloğunun, araç 
boyasının ve bazı parçalarının değiştirilip değiştirilme-
diği konularında gerekli incelemeler yetkili bayilikler 
ya da servisler aracılığıyla yapılabilmektedir. 

Kriminal laboratuvarlara incelenmek üzere gönderilen 
araçlar üzerinde, öncelikle şasi ve motor numarasının 

yer tespiti yapılmakta, tespit edilen numaralar ilk hali 
ile fotoğraflanmakta ve numaralar üzerinde tahrifat 
bulunup bulunmadığı hususu detaylı bir şekilde ince-
lenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda tespit edilen 
bulgular numara üzerinde tahrifat bulunduğu yönün-
de şüphe içeriyorsa, numaranın bulunduğu yüzey ve 
çevresi temizlenerek, kaynak izleri olup olmadığı ve 
numaranın nakil edilip edilmediği araştırılmaktadır. 
Orijinal numara üzerinde külli ya da kısmı tahrifat 
tespit edildiğinde, orijinal numaranın görünürlüğü-
nü sağlamak amacıyla yüzey üzerine kimyasal yöntem 
uygulanmaktadır. Numaranın başka araçlardan nakil 
edildiği durumlarda ise kimyasal yöntem uygulanma-
maktadır. Uygulama sonrasında görünür hale getirilen 
numara ile tespit edilen diğer hususlar fotoğraflanmak-
tadır. İnceleme sonucunda tanzim edilen uzmanlık ra-
poru, çekilen fotoğraflar ve inceleme konusu araç, en 
kısa sürede talep makamının görevlendirdiği kuryeye 
teslim edilmektedir.

Tahrifata uğramış şasi ve motor numaralarının tespiti, 
yapılan tahrifatın derecesine göre değişmekle birlikte 
her zaman mümkün olmamaktadır. Kriminal inceleme 
sonucunda şasi ve motor numaraları tespit edilemeyen 
araçların yetkili bayilik veya servisleri aracılığı ile şasi 
ve motor numaralarının tespiti yapılabilmektedir. Bu-
ralarda da bir sonuca ulaşılamazsa, tespiti yapılama-

Kesilip Kaynakla 
Nakledilen Otomobil 
Şasi Numarası Tespiti
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yan şasi ve motor numaralarının tespiti yine bayilik 
veya servisler aracılığı ile araç fabrikalarınca yapılabil-
mektedir. Araç fabrikalarında, parçaların araç üzerine 
montajı sırasında bazı parçaların (araç markasına göre 
değişiklik göstermekle birlikte genellikle hava yastığı, 
şanzıman, hidrolik direksiyon, anahtar vb.) dışarıdan 
bakıldığında görülemeyecek iç kısımlarına “parça iz-
lenebilirlik numaralarının” bulunduğu etiketler ya-
pıştırılmaktadır. Parça izlenebilirlik numaraları sayısal 
ortamda şasi ve motor numaraları ile ilişkilendirilmek-
tedir. Şasi ve motor numarası tespit edilemeyen aracın, 
belirtilen parçalar üzerindeki izlenebilirlik numarası 
yetkili bayilik ya da servisler aracılığı ile üretimini ya-
pan fabrikaya bildirildiğinde şasi ve motor numarası 
tespit edilebilmektedir. 

Şayet araç Türkiye’de üretilmemişse, firmanın Türkiye’de 
farklı araç üretimi yapan fabrikaları vasıtasıyla ya da ara-
cı firmalar marifetiyle bu işlem yapılabilmektedir. Araç 
üzerindeki parça izlenebilirlik numaraları bulunan par-
çaların hepsi değiştirilmediği müddetçe, bu etiketler 
yardımıyla aracın şasi ve motor numarasına ulaşılabil-
mektedir. Dikkat edilmesi gereken husus, parça izlene-
bilirlik numaralarının yazılı olduğu etiketlerin, genelde 
kolay değişmeyen parçaların iç kısımlarında olduğudur. 

Sonuç olarak, çeşitli amaçlarla şasi ve motor numara-
ları tahrif edilen veya tahrif edildiğinden şüphelenilen 
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araçlar trafikte tespit edildiğinde, okunması engelle-
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1978 yılında, Birleşmiş Milletler UNESCO genel 
kurul toplantısı sırasında başkanlık divanına 11 ül-
kenin imzaladığı bir önerge verilir.

Önerge, “1981 yılının tüm dünyada Atatürk yılı 
olarak anımsanmasına karar verilmesi” ile ilgilidir. 
Önergede şöyle denilir.

“Bu gün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün 
projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.”

“... Üç sene sonra 1981 yılı geliyor. 1981, Atatürk’ün 
doğumunun 100’üncü yıldönümüdür. Atatürk el-
bette 20’nci yüzyılın en büyük devlet adamlarından 
biridir.

Bellidir ki, Türkler o özel gün için çok özel olarak 
hazırlanıyorlar ama Atatürk’ü anmak bir tek Türkle-
re bırakılmamalıdır. Çünkü Atatürk tüm insanlığın 
ortak paydasıdır, dolayısıyla, BM kültür kolu bu-
rada toplantı halindeyken bu genel kurul bir karar 
almalıdır, bu karar üye devletlere iletilmelidir. Önü-
müzde 3 yıl var. 3 yıl hazırlanılmalıdır ve 1981 yılı 
bütün dünyada günü gelince, Atatürk yılı olarak 
anılmalıdır.”

Bu önergeye İsveç delegesi itiraz eder:

Kürsüye gelen bu İsveç delegesi konuyu açıklar-
ken, “...ben” der, “Atatürk’ün büyüklüğünü elbette 
biliyorum. Türkler için, insanlık için, çağdaşlaşma 
için ne anlama geldiğini de biliyorum. Buna rağ-
men bir kaygım var. Onu sizinle paylaşmak için 
söz aldım. Evet, Atatürk bir devlet, bir cumhuri-
yet kurucusu, fakat dünyada 200 devlet var, ya-
rısından fazlası cumhuriyet. Bu kadar cumhuriyet 
kurucusu varken, bugüne kadar kimse için düşün-
mediğimiz bir olayı, şimdi bir tek Atatürk için ve 
Türkler için düşünüyor olursak bu ileride başımıza 
bir iş çıkarır mı, bilmiyorum. Ama bu endişeyi ta-
şıyorum.”

Bunun üzerine o zamanın Sovyetler Birliği delegesi 
söz alır. Yumruğunu masaya vurur ve 152 ülkenin 
delegelerine aynen şöyle söyler; “Genç delege arka-
daşım hatırlatmak isterim ki Atatürk öyle dünyadaki 
herhangi bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı 
her ülke her problemimizde çare olarak aramalıyız.”

Yayın Kurulu
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Kaynak:
İçimizden Biri-Atatürk, Prof.Dr. İlknur GÜNTÜRKÜN KALIPÇI, 
http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/icimizden_biri.pdf 
erişim tarihi 24 Kasım 2017

İsveç delegesi bu imzanın atıldığı gün mikrofona gelir ve “Ben 
Atatürk’ü inceledim, bütün ülkelerden özür diliyor ilk imzayı 
ben atıyorum.” der.

Oylamaya geçilir, o gün, “1981 Yılının Atatürk Yılı olarak kabu-
lüne” oy birliği ile karar verilir.

27 Kasım 1978 tarihli UNESCO genel kurulu kararı doğrul-
tusunda, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı tüm dünyada, 
“1981 Atatürk Yılı” olarak kutlanmıştır.

Bu uygulama, dünyada ilk ve tektir. UNESCO, dünyadaki hiçbir 
lider için bugüne kadar düşünülmemiş bir uygulamayı Atatürk 
için yapmıştır. Bu uygulama 1981’den bu yana bir başka lider 
için de tekrarlanmamıştır.

Bunun en büyük nedeni, bir başka devlet adamı bulamadıkları için 
değil; bir başka “Atatürk” bulamadıkları içindir.

UNESCO’ya üye 152 ülkenin oybirliği ile yapmış ve 
dünyaya dağıtmış olduğu Atatürk tanımlaması şöyledir:

“Atatürk kimdir;
Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği ve 
barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi, 
olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir 
inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı 
savaşan ilk lider, insan haklarına saygılı, 
dünya barışının öncüsü, bütün hayatı 
boyunca insanlar arasında renk, din ve ırk 
ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu.”
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INCI KEFALININ
. . . .

Geleceği

Güvence Altın
da

Van İl J.K.lığı

Jandarma birimleri, insan 
merkezli çağdaş yönetim ve 
görev anlayışı ile her alanda 
kendisine tevdi edilen tüm 
görevleri eksiksiz bir şekilde 
yerine getirirken, aynı 
zamanda, doğa ve kültür 
varlıklarının korunması 
ile bizden sonraki nesillere 
aktarılması konusunda da 
üstüne düşen görevleri en 
iyi şekilde yerine getirmeye 
devam etmektedir. 
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Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan 
ilçesi sınırları içerisinde bulunan volkanik Nem-
rut Dağı’nın patlaması sonucu oluşan kraterde 

biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göl-
dür. Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü’nün yüzölçümü 
3.713 km²’dir. Van Gölü hem tatlı su hem de deniz eko-
sistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suyu tuzlu ve 
sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’ı ise 9.8’dir. 
Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. 
Ancak, ortalama olarak denizden yüksekliği 1.646 met-
redir. Gölün ortalama derinliği 171, en derin yeri ise 451 
metredir. Gölün doğu bölümünde dört ada vardır. Bun-
lar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar 
tarihi ve turistik özelliğe sahiptir ve 1990 yılında Arkeo-
lojik Sit Alanı ilan edilmişlerdir. Van Gölü dünyanın en 
büyük sodalı gölüdür. Gölün tuzlu-sodalı suyu, biyolojik 
çeşitliliği sınırlamaktadır. Gölde, bilinen yaklaşık 140 tür 
plankton ve tek bir tür balık (İnci Kefali-Chalcalburnus 
Tarichi) yaşamaktadır. 

Doğanın mucizelerinden biri olarak kabul edilen İnci 
Kefalinin dünyada yaşadığı tek yer de Van Gölüdür. 
17’nci yüzyılda Van’a gelen Evliya Çelebi de Seyahat-
namesinde: “Bu göl hem tuzlu hem de acı suludur. Bu 
yüzden balık yaşamaz bu sularda. Ancak Bendi Mahi 
Çayı’nda Mayıs-Haziran aylarında bir balık peyda olur. 
Gölden çayın kaynağına doğru sayısız balık göçe başlar. Bu 
esnada kimse bu balıklara dokunmaz. Zira balıklar dere-
nin yukarılarında kabri bulunan Bendi Mahi Sultan’ı zi-

yarete giderler. Bendi Mahi Sultan, Muradiye’yi çok sevmiş 
ve kabrini buraya yapmalarını vasiyet etmiş. Bir de sihir 
yapmış balıklara. Her baharda gelsinler ve ziyaret etsinler 
diye. Ziyaretlerini bitirip göle dönen balıklar, avlanıp tuz-
lanır ve kış aylarında İran, Azerbaycan taraflarına gönde-
rilerek satılır. Yılda 9 yük akçe gelir sağlanır.” tespitleriyle 
İnci Kefalinden detaylı olarak bahsetmiştir. Bu nadide 
balık, lezzeti ve ekonomiye kattığı değerle korunmayı ve 
daha yakından tanınmayı hak ediyor.

Halk arasında “uçan balık” da denilen İnci Kefali, adın-
da kefal bulunmasına rağmen, sazangillerin bir üyesidir. 
Dünyada sadece bu kapalı havzada bulunmaktadır. 20 
cm boya ve ortalama 80-90 gram ağırlığa sahiptir. Tor-
pil görünümünde, vücudu parlak gümüş renkli pullarla 
kaplıdır. Kış aylarında gölün 75 metre derinliklerine ka-
dar inebilirken, yaz aylarında 10-15 metre derinliklerde 
beslenmeyi tercih eder. Uçan balık İnci Kefali, eşsiz bir 
yaşam döngüsü içerisinde her yıl büyük sürüler halinde 
göç eder. Çünkü Van Gölü’nün tuzlu-sodalı suları üre-
mesine imkan vermez. Akarsuların sıcaklıkları 13 dere-
ceyi bulduğu zaman balık derelere girer ve yumurtasını 
bıraktıktan sonra tekrar göle döner. 

Bu eşsiz yaşam döngüsü her yıl nisan’da başlayıp 
temmuz’a kadar devam eder. İncili Kefali bu yolculukta 
akarsuya karşı büyük bir mücadele verir. Şelaleleri uça-
rak aşar. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce insan bu büyü-
lü yolculuğa tanıklık etmek için Van’a akın etmektedir. 



İnci Kefalinin göç mevsimi, aynı zamanda balıkların av-
lanma karşısındaki en çaresiz zamanlarıdır. Nehirlerin 
sığ sularına yığılan balık sürülerinin kolay avlanabilme-
si, kaçak avcılara cazip gelmektedir. Kaçak avlanmayla 
mücadele kapsamında balıkların üremek için çıktıkları 
göç yolculuğunda 75 günlük avlanma yasağı sıkı bir şe-
kilde denetlenmektedir. Alınan tedbirlerle de kıyı çevre-
sinde bilinçli balıkçılık yapılması sağlanmıştır. 

İnci Kefalinin görülmeye değer bu göç serüveni festival-
leştirilmiş ve bir kültür faaliyetine dönüştürülmüştür. 
Geleneksel hale gelen bu festival,  “Uçan Balık Festivali” 
adıyla her yıl Haziran ayının ilk haftasında Erciş ilçe-
sindeki Deliçay Suyu kenarında bir karnaval havasında 
kutlanmaktadır.

Kalori Deposu İnci Kefalinin eti beyaz ve lezzetlidir. Di-
ğer balıklarda ortalama 15-20 olan kalori miktarı İnci 
Kefalinde 28 ila 45 kaloriye kadar çıkmaktadır. Az kıl-
çıklıdır. Kurutulmuş olarak, tandırda ve yağda pişirilmiş 
havyarı başta olmak üzere yöre halkı tarafından pek çok 

şekilde tüketilmektedir. Uçan Balık İnci Kefali, Van’ın 
doğal, kültürel ve ekonomik değerlerinden biridir. Yöre 
halkından binlerce insan, geçimini İnci Kefali avcılığıy-
la sağlamaktadır.

Ülkemizin nadide değerlerinden biri olan İnci Kefalinin 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, 
Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Ed-
remit ve Erciş Jandarma Asayiş Bot Timleri gece gündüz 
üstlerine düşen görevleri büyük bir özveri ile yerine ge-
tirmektedir. 

Usulsüz, kaçak su ürünleri avcılığını önlemek amacıy-
la, 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönem-
de toplam 506 olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda 
297 şahsa ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılarak, 
508.876 TL idari para cezası uygulanmıştır. İcra edilen 
koruma çalışmaları ve kaçak avcılığı önlemek amacıyla 
yapılan mücadeleler neticesinde, son 5 yılda usulsüz 
ve kaçak avlanma olaylarında  %62 oranında azalma 
sağlanmıştır. 
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Jandarma birimleri; insan merkez-
li çağdaş yönetim ve görev anlayışı 
ile her alanda kendisine tevdi edilen 
tüm görevleri eksiksiz bir şekilde ye-
rine getirirken, aynı zamanda, doğa 
ve kültür varlıklarının korunması ile 
bizden sonraki nesillere aktarılması 
konusunda da üstüne düşen görevleri 
en iyi şekilde yerine getirmeye devam 
etmektedir. 

Yıl Olay Sayısı Şahıs Serpme Ağ Balık (Kg) Ağ (Metre) Tekne Misina
İdari Para 

Cezası (TL)

2013 154 96 25 347.814 5.470 163.115
2014 137 55 2 228.980 6.830 1 38 80.781
2015 94 42 5 81.317 402 1 32 66.585
2016 62 27 5 71.425 450 3 35 123.404
2017 59 77 21.450 8.990 2.600 74.991

Toplam 506 297 37 750.986 21.692 5 2.705 508.876
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Ayaklarımız Neden Önemlidir?
Ayaklarımız; 26 kemik, 33 eklem, 100 
bağ, çoklu kas ve tendon katmanları 
ve aynı zamanda sinir ve kan damarları 
ağına sahiptir. Tüm hareketlerimiz ge-
nelde itme kuvvetine dayanır. Bunu da 
ayaklarımızın destek ve denge mekaniği 
sağlar. Bastığımız yer, vücudumuza doğ-
ru bir karşı basınç uygular. Buna yerin 
itme gücü denir. Yerin itme gücü; yü-
rüdüğümüzde vücut ağırlığının üç katı, 
koştuğumuzda da vücut ağırlığının sekiz 
katı kadardır. Yer ile temasımızı sağlayan 
ayaklarımız bu kuvveti karşılayan organ-
larımızdır.

AYAK SAĞLIĞI VE

AYAKKABI

Sağlık Ayakta Başlar!

Ayaklarımız bütün yükümüzü çeken en cefakâr 
organlarımızdır. Atalarımız “akılsız başın 

cezasını ayaklar çeker” demiş. Ayaklarımıza ceza 
çektirmemek ve onlara gereken önemi göstermek 

gerekir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. 
Sağlam vücut, sağlıklı ayaklar üzerinde durur. 

Ayaklarımızın kıymetini unutmayalım.

Yayın Kurulu
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Birçok kişi; çoğunlukla uygunsuz ayakkabı seçimine 
bağlı ayak problemi yaşar. Büyük bir sağlık problemi 
oluşturan bu ayak problemlerinin maliyeti yüksek meb-
lağları buluyor. Herkes ayak ve ayak bileği yaralanmala-
rına karşı hassas olmakla birlikte, yaralanma riski; ayak 
kıvrımına uyan ve ayağa uygun şekilde oturan ayakkabı 
seçimiyle azaltılabilir. Ayakkabı seçerken şu basit kuralı 
akılda tutun: Ayağınızın hiçbir bölümü ayakkabı içinde 
zorlanmamalıdır. Sağlıklı ayağın olmazsa olmaz şartı, 
kullanılan ayakkabının kalitesi ve ayağa uyumudur.

Ayakkabı ayağı;

• Sivri cisimlerden,
• Darbelerden, basınçlardan,
• Soğuktan, sıcaktan, yağmurdan vs. iklim şartların-
dan korur.

Mr. William Rossi soruyor? (Footwear News) “Ayağı 
ayakkabıdan nasıl korumalı?” ve devam ediyor; “Bir 
damla saf suyu ayakkabının içine bırakalım, daha sonra 
mikroskopta incelediğimizde, binlerce mikroorganiz-
manın sağa sola kaçıştığını görürüz”. Bu demektir ki 
“Ayakkabının içindeki çevre, dış çevreye nazaran daha sal-
dırgandır.” Yukarıdaki saldırıyı oluşturan sorunları sırası 
ile inceleyelim:

 Ayak Sıcaklığı

• Normal ayak sıcaklığı 34 oC’dir. Normal şartlarda 
ayakkabı içinde sıcaklık 41 oC civarındadır.
• Sıcak ve nemli havalarda, spor veya koşma gibi akti-
vitelerde 43-46 oC arasındadır.
• Ayakkabı sıkı ve dar, ayrıca suni deri astar ile üretil-
mişse sıcaklık 49 oC’ye ulaşır.

Isı ayağı şişirir ve hacmi %5 artar ve böylece ayakta 
rahatsızlık başlar. Ayak tabanı her adımda fren yapar, 
ayak içeride kayarak ayakkabının iç tabanına sürtünür. 
Normal olarak günde 8 bin adım attığımız düşünülürse, 
ayakkabı içinde yüksek ısı oluşur.

 Terleme

Terleme, muhtelif nedenlere göre değişiklik gösterir. 
Bunlar: Yaş, cinsiyet, aktivite (spor), ayak, ayakkabı 
uyumu, malzeme vs.

Ayakta bir inç karede ortalama 3 bin adet ter bezi mev-
cuttur. Böylece bir çift ayakta 180 bin adet ter bezi 
vardır. Bir çift ayak, ortalama günde 0,5 litre ter üretir. 
Başka bir hesapla, bir çift ayak yılda 180 litre ter üretir. 
Böylece ter ve ısı bileşimi neticesinde ayakkabının için-
de nem oluşur.

Nemin %60’ı mokasen ayakkabılarda, %30‘u bağlı 
ayakkabılarda dışarı kaçar. Terin %98’i su, %2’si tuz ve 
asitten oluşur.

Yukarıdaki nedenler, ayağa ve ayakkabıya zarar verir. 
Nem, sıcaklık ve ayakkabının içindeki karanlık, bakteri-
lerin en çok sevdiği ortamdır. Ayrıca bu bakteriler deri-
deki protein ve astardaki selüloz ile beslenerek çoğalırlar. 
Neticede ayakta cilt problemlerine ve kokulara neden 
olurlar.

 Mikrop Yuvası

Erişkin bir insanın vücudunda 10 trilyon mikrop bu-
lunur. Bir çift ayakta ise 2 trilyon mikrop bulunmakta-
dır. Ayakkabının içi genellikle temizlenemediğinden bu 
mikroplar süratle çoğalır ve problemlere neden olur.
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 Kalitesiz Malzeme

Ayakkabı malzemelerinde binlerce kimyasal kullanıl-
maktadır. Bunlar cildi etkilemekte ve bazı problemlere 
neden olmaktadır. Özellikle kanserojen kimyasallar ile 
üretilen deri ile yapılan ayakkabı, çocuklar için çok sa-
kıncalıdır.

 Basınç

Ayak, ayakkabının içinde 16 saat basınç altındadır. 
Ayakkabıların çoğunluğu dar kalıplar ile üretilmektedir. 
Normal ayak şişmesinin yanında tasarım hataları sonu-
cu ayak yüksek bir basınç ile karşılaşır.

Yukarıda bir kısmı anlatılan sorunların üstesinden gel-
mek, ayak sağlığına maksimum faydayı sağlamak için 
ayakkabıya önem vermeli; gerek tasarım ve üretim aşa-
masında, gerekse malzeme seçiminde son derece titiz 
davranılmalıdır.

Ayakkabının “kalıbı”, ayak anatomisine ve biyomeka-
niğine uygun olarak seçilmelidir. Ayak anatomisinin 
dışında seçilen, sadece moda faktörü göz önüne alına-
rak oluşturulan bir kalıp, ayak sağlığı için son derece 

sakıncalıdır. Özellikle bayan ayakkabılarında kullanılan 
yüksek topuklar, ileri yıllarda taban çökmelerine ve baş-
parmaklarda deformelere (Hallux Valgus) neden olmak-
tadır.

Kalıbı takip eden önemli bir konu, “tasarımdır”. Model 
tasarlanırken, ayağın hareket ve bükülme noktalarına 
dikkat edilmelidir. Böylelikle bu noktalara gelen ekler 
ve katlardan kaçınılmış olunur.

Ayakkabı imalatında muhtelif “üretim sistemleri” kulla-
nılır. Bu sistemlerden bazıları, ayak sağlığı için son dere-
ce uygundur, bazıları ise orta derece uygundur. Üretim-
de bu sistemlerin en uygununu seçmek, ayak sağlığı için 
gereklidir. Ayak sağlığı için önemli faktörlerden biri de 
“malzeme” seçimidir.

İdeal malzemeler, doğal malzemelerdir. Ayakkabı saya-
sında ve iç astarlarında kesinlikle hakiki deri kullanıl-
malıdır. Tabanlarda kösele, kauçuk veya bunlara eşdeğer 
diğer malzemeler kullanılmalıdır. Taban malzemeleri 
esnek olmalı, ayağın tabandaki biyomekanik bükülme-
lerine uyum sağlamalıdır.

Ayakkabı Seçimi
Ortopedi cerrahları; insanların ayak problemi riskini azaltmak için şu basit kurallara uyulmasını tavsiye ediyor-
lar. Ayakkabı almak için bir mağazaya gittiğinizde bu kuralları uygulayın:

•  Her iki ayak boyunu ölçün, yaşlandıkça ayaklarınızın boyu büyür.
•  Genel olarak yüksek topuktan kaçının, kadınlar asla 6 cm den yüksek ayakkabı giymemelidirler.
•  Ayakkabı satın alırken, özellikle ayakların en şiş olduğu akşamüstünü tercih edin.
•  Ayakkabılarınızın topuğunuza en az parmaklarınıza oturduğu kadar oturduğundan emin olun.
•  Yeni ayakkabılarınızı büyük olan ayağınıza oturtun, çoğu insanın bir ayağı diğerinden daha büyüktür.

•  Ayakkabı alırken ayakkabınızı giyin ve tam olarak oturduğundan ve rahat olduğundan emin olmak için 
biraz dolaşın.

•  Ayakkabı boyutları marka ve modele göre değişir, ayakkabı alırken marka ve numarasına değil 
ayağınıza nasıl oturduğuna bakın.

•  Ayakkabının içinde parmaklarınızın hepsi rahatça oynayabilmelidir.
•  Ayakkabılarınız darsa sakın almayın. “Genişleme payı” diye bir şey yoktur.

•  Ayakkabının iç boyu ayak boyundan 10 mm daha uzun olma-
lıdır.

•  Ayakkabının hakiki deriden imal edilmiş olmasına dikkat 
edilmelidir.

Ayakkabı seçiminde tarz, moda çoğunlukla ilk bakılan şey ol-
masına rağmen, en önemli nokta; ayakkabının kullanışlı ola-

rak, yapısının ayağın konforunu sağlaması ve devam 
ettirmesidir. Bu sağlanamadığı takdirde; “Bünyon, 
Nasır, Kallus, Hamartom ve diğer ayak hastalıklarının 
nedeni olur.



• Ayak ağrılarını kulak arkası etmeyin. Kalıcı ağrı 
varsa bir uzmana görünün.
• Ayaklarınızdaki ısı ve renk değişmelerini, yaraları 
inceleyin. Kalınlaşan veya düzensiz büyüyen tırnak-
lar mantar belirtisi olabilir. Ayağın herhangi bir ye-
rindeki büyüme normal addedilmez.
• Ayak hastalıklarında kocakarı ilaçlarına rağbet 
etmeyin, küçük bir sorunu büyük bir soruna dönüş-
türebilirsiniz.
• Şeker hastaları, kan dolaşımı problemi olanlar ve 
kalp hastalarının tırnaklarının başkaları tarafından 
kesilmesi daha doğrudur. Çünkü bu grup enfeksiyo-
na eğilimlidir.
• Şeker hastasıysanız yılda bir ayak uzmanına gö-
rünmelisiniz.
• Ayağınızı, özellikle parmak aralarını düzenli ola-
rak yıkayın ve çok iyi kurulayın.
• Ayak tırnaklarını düz kesin ve çok kısaltmayın. 
Tırnakların kenarını kesmeyin. Batık tırnaklara ne-
den olabilir.
• Ayakkabının ayağa göre olması önemlidir. 
Ayakkabı alışverişinizi ayaklarınızın şiş durumuna 
denk getirin. Aşırı yıpranmış ayakkabıları mümkün-
se kullanmayın.
• Yaptığınız etkinliğe uygun ayakkabı seçin. 
Örneğin koşarken gündelik ayakkabınızı değil, koşu 
ayakkabısı giyin.
• Her gün aynı ayakkabıyı kullanmayın.
• Yara ve enfeksiyona açık ortamlarda yalınayak 
yürümeyin. Sandalet giyiyorsanız güneşli havalarda 
vücudunuz gibi ayaklarınızı da kremleyin.
• Dar kalıplı, üstü basık, sivri burunlu, yüksek to-
puklu ayakkabılar nasır ve benzeri birçok probleme 
davetiye çıkarır.

Dikkat!
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19 Mart 2018 tarihinde saat 19.30’da 112 ihbar hat-
tına; Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çamlıdere 
İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 

bulunan Akkaya Yaylası yolundaki ormanlık alan içeri-
sinde 35-40 yaşlarında bir erkek cesedinin bulunduğu 
ihbarının gelmesi üzerine, Çamlıdere İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri ile Kızılcahamam Olay Yeri İnceleme 
(OYİ) Timi olay yerine intikal eder. 

Olay yerinin OYİ Timince yapılan ilk incelemesi neticesin-
de; cesedin Ankara ili Yenimahalle ilçesinde ikamet eden 
M.Ö. isimli şahsa ait olduğu tespit edilir ve olay yerinden 
gerekli bulgular toplanır. Cesedin sıcak olduğu, kanın pıhtı-
laşmamış olduğu, cinayetin künt bir cisimle (taş, odun vb.) 
ve müdahale saatine yakın bir zamanda işlenmiş olabile-
ceği tespit edilir. Olay yeri muhafaza altına alınır. Maktul, 
ölü muayenesine müteakiben Ankara Adli Tıp Kurumuna 
otopsi işlemleri için gönderilir. Maktulün cebinde küçük bir 
kağıt parçasının bulunduğu ve bu kağıtta bir cep telefonu 
numarasının yazılı olduğu tespit edilir, bulgu olarak alınır. 
Olayla ilgili gelişmeler İl Jandarma Komutanlığı Harekat 
Merkezi ve Kriminal Şube Müdürlüğünce de takip edilir.

Olay yerinin detaylı incelemesinin yapılması amacıyla; 
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdü-
rü ve bir OYİ ekibi olay yerine; KOM ve İstihbarat Şube 
Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden gelecek bilgiler doğ-

rultusunda araştırma yapmak üzere şahsın ikamet ettiği 
Yenimahalle ilçesine sevk edilir.

Kriminal Şube Müdürü ve beraberindeki ekip, Kızılcahamam 
ilçesi OYİ Timi, Çamlıdere İlçe Jandarma Komutanı ve ekibi 
olay yerini tekrar incelemek üzere olay yerine intikal eder.

Yapılan inceleme neticesinde; cesedin bulunduğu yerin 
ve çevresinin çok sapa olduğu, yayla yolunun tam olarak 
belli olmaması nedeni ile de bölgeyi bilmeyen kişi ya da 
kişilerce cesedin oraya götürülmesinin mümkün olmadığı, 
mutlaka bölgeyi bilen kişi ya da kişilerce cinayetin işlenmiş 
olabileceği değerlendirilir.

Bu esnada ölen M.Ö.nün ikametgahı, işyeri, arkadaş çevre-
si ve kendisi hakkında yapılan detaylı araştırma neticesin-
de; eşi ve ailesi ile sorunlarının olduğu, eşinin kendisinden 
boşanmak istediği, eşinin kendisini terk ettiği, eşinin ailesi 
ve kendi ailesi ile kavgalı olduğu, sorunlar yaşadığı, işinin 
olmadığı, Karşıyaka Mezarlığı’nda mezarları sulamak ve 
mezar taşlarını silmek suretiyle mezar sahiplerinden aldığı 
paralarla hayatını idame ettirdiği, mezarlığın yakınındaki 
bir mermercinin deposunda kaldığı, olay tarihinden bir 
hafta önce akrabaları tarafından darp edildiği, yine olay 
tarihinden iki-üç gün önce Karşıyaka Mezarlığı yakının-
da oto yıkama işi yapan kişilerle kavga ettiği, kavgaya gaz 
istasyonunda pompacı olarak çalışan H.T. isimli şahsın-
da karıştığı ve M.Ö.yü dövdüğü, yine kavgada S.T., F.Y. 
ve M.K. isimli şahısların da M.Ö.yü dövdükleri ve ayrıca 
“Seni öldüreceğiz.” diye tehdit ettikleri bilgilerine ulaşılır. 

Ankara İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekiplerinin dikkatli, 
titiz ve ısrarlı 
çalışmaları neticesinde, 
karmaşık görünen faili 
meçhul öldürme olayı 
tüm delilleriyle kısa 
sürede aydınlatıldı. 

Ankara İl J.K.lığı

FAİLİ MEÇHUL CİNAYET
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Bu bilgiler üzerine söz konusu şahıslar hakkında araştırma 
başlatılır. Şüpheli şahıslardan M.K.nın Çamlıdere ilçesi 
nüfusuna kayıtlı olduğu, ayrıca, maktulün bulunduğu Ak-
kaya Yaylası’na da arada bir gittiği tespit edilir.

Çamlıdere ilçesine ve olay yerine; Kızılcahamam ilçesi is-
tikametinden, Ankara-İstanbul Otoyolu Kızılcahamam 
ilçesi Çeltikçi gişeleri çıkısından ve yine aynı yolun Çamlı-
dere ilçesi gişeleri çıkışından gidilebileceği tespit edilir. Bu 
üç yerin olay yerine mesafesi ve olay yerine ulaşma zamanı 
belirlenir. Ayrıca, olay yeri yakınında ve çevresinde kayıt 
yapan herhangi bir kameranın bulunmadığı tespit edilir.

Çamlıdere ilçesi gişeleri çıkışının olay yerine uzak olduğu, 
birçok mahalleden geçtiği ve karışık olduğu; Kızılcahamam 
ilçesi istikametinin yine birçok mahalleden, Kızılcahamam 
ilçesinden ve Çamlıdere ilçesi içerisinden geçtiği, Çeltikçi gi-
şelerinin ise cesedin bulunduğu yere en yakın yer olduğu ve 
diğer yerlere nazaran daha az yerleşim yerinden geçtiği tespit 
edilir. Buralardaki tüm kamera görüntüleri ve gişelerden giriş-
çıkış yapan araçların araç plakaları ve görüntüleri alınır.

Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, olayla ilgisi olabile-
ceği değerlendirilen tüm kişilerle ilgili; araç ve araç plaka-
ları dahil, detaylı bilgiler tespit edilir.

Cinayetten sonra alınan ve Kriminal Şube Müdürlüğüne 
getirilen görüntülerin incelenmesi sonucunda; şüpheli 
F.Y.ye ait otomobilin, olay tarihinden bir gün önce akşam 
saatlerinde Çamlıdere gişelerinden Çamlıdere ilçesi istika-
metine doğru çıkış yaptığı, yaklaşık iki saat sonra tekrar 
geri döndüğü görülür.

Görüntü incelemesinin devamında; olay günü saat 17.30 
sıralarında şüphelilerden M.K.ye ait aracın ise Çeltikçi gi-
şelerinden çıkış yaptığı, 17.48 sıralarında olay yerine gidiş 
yolu üzerinde Kurumcu Mahallesi Camisinin önünden geç-
tiği cami kameralarından tespit edilir. Aracın aynı istikameti 
kullanarak 19.30 sıralarında yine Çeltikçi gişelerinden oto-
yola girerek Ankara ili istikametine geldiği tespit edilir.

Olay tarihinden iki gün sonra H.T., S.T ve M.K. araçları 
ile birlikte Yenimahalle ilçesinde bulunan adreslerinde ya-
kalanır. Ancak, şüpheli F.Y.ye ulaşılamaz. Bunun üzerine 
aynı gün çıkarılan yakalama kararı neticesinde şahıs Sarp 
Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanır 
ve Çamlıdere İlçe Jandarma Komutanlığına getirilir. Yuka-
rıda belirtilen iki araç Kriminal Şube Müdürlüğünce ince-
lenir. Araçların içinin ve dışının en ince detayına kadar te-
mizlenmiş olduğu tespit edilir. Araçlar çok dalga boylu ışık 
kaynağı ve Luminol kullanılarak tekrar incelenir. M.K.ye 
ait  aracın içerisinde vücut sıvısı, kan vb. olabileceği değer-
lendirilen maddeler tespit edilir. Kriminal Laboratuvarda 
incelenmek üzere bulgu olarak alınır. 

Şüpheli şahıslar ilk beyanlarında suçu itiraf etmezler ve 
çelişkili ifadeler verirler. Yapılan sorgularında, elde edilen 
tüm bulgu ve deliller kendilerine gösterilince, firar eden 
F.Y. isimli şahıs; “olay yerine, kendisine yardım eden diğer 
şüpheli şahıslarla beraber gittiklerini, maktulle aralarındaki 
husumet nedeni ile cinayeti kendisinin işlediğini” itiraf eder. 
Sorgulanmalarına müteakip adli makamlara sevk edilen 
şüpheli dört şahıs tutuklanarak cezaevine konulur.

KISA SÜREDE AYDINLATILDI



Cumalızık Bursa’nın Yıldırım ilçesine 
bağlı şirin bir Osmanlı köyü. Bursa 
Cumalıkızık arası yaklaşık 12 km’dir.

Cumalıkızık köyü bir zaman kapsülü!.. 
Cumalıkızık otantik dokusunu iyi şekil-
de korumuş şirin köylerimizden. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda bir köyde yaşamak nasıl 
bir şeymiş merak ediyorsanız, Cumalıkızık 
doğru adres… 

Taş döşemeli dar sokaklar boyunca uzanan 
mor, mavi ya da sarı renklere boyanmış, ker-
piç, tahta ve taş karışımı evler insanı büyü-
lemektedir. Tarihi 1300‘lü yıllara dayanan 
köyde betonarme bina yok denecek kadar az, 
tüm evler aslına uygun olarak restore edilmiş. 
Bu evler tipik olarak cumbalı, iç avlulu ve en 
güzeli bu avluları restoran olarak işletiyor-
lar… Öyle güzel ki, Osmanlı sivil mimarisi-
nin en gözde örneklerini görmek mümkün…

Cumalıkızık, şehir yorgunlarını hafta sonu 
çıkılacak kısa ama keyifli bir yolculuğun 
ucunda tüm sıcaklığıyla karşılıyor.

Cumalıkızık köyü, iyi korunmuş olması ve 
Osmanlı’nın kuruluşundaki önemi sebe-
biyle 2014 yılında UNESCO Dünya Miras 
Listesi‘ne kabul edilmiştir.

Otantik Köy:
CUMALIKIZIK

De.Me. Sibel ÇETİNER
Genel Sekreterlik

Gezi Rotamız

Bursa, çevresindeki illerde yaşayanlar için yılın her 
mevsiminde farklı bir atmosfer sunan duraklarıy-
la hafta sonu gezilerine ideal bir rota oluşturuyor. 

Kimi, kışın keyifli bir kar tatili yaşamak için Uludağ’a 
çıkıyor, kimi Cumalıkızık’ta köy kahvaltısının ta-

dına bakıyor, kimisi de Gölyazı’da göl havası 
alıyor. Bursa’nın sahil şeridinde yer 

alan Mudanya ise Marmara 
kıyısında mavi-beyaz bir 

Ege havası solumak is-
teyenleri bekliyor.
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Mudanya, Bursa’nın en eski limanlarından 
biri. Şehir merkezine yaklaşık 20 km mesa-
fede bulunan bu sahil kasabasının tarihinin 

MÖ 7’nci yüzyıla kadar uzandığı biliniyor. Mudanya 
sokaklarını dolaştığınızda ise karşınıza daha yakın dö-
nemlere ait tarihi güzellikler çıkıyor.

Mudanya kıyı bandı sadece mimari güzelliği ile değil, 
lezzetleriyle de gönlünüzü çelecek. Kıyı boyunca dizi-
li balık restoranları, içinizi titreten poyrazı ve gündüz 
ayrı, gece ayrı güzel manzarasıyla Mudanya’nın lezzet 
sofrasında mutlaka bir mola verin… Mudanya’nın 
simgeleşmiş noktalarından biri de harika manzarası ile 
Yıldıztepe’dir. Halk arasında Aşıklar Tepesi olarak bili-
nen yer Mudanya’dan Tirilye’ye doğru ilerlerken karşı-
nıza çıkar. Mudanya çıkışındaki tepenin deniz tarafın-
daki manzaranın keyfini çıkarın…

Mudanya merkezdeki Halitpaşa Mahallesi’ndeki bu ev, 
Türk tarihinin en önemli günlerinden birine tanıklık 
etmiş, mutlaka görülmesi gereken çok özel bir yer. Kur-
tuluş Savaşı’nın nihayete vardığı yer.

Mudanya Mütareke Evi Müzesi’nin yer aldığı meydan-
dan başlıyor mahalle… İtalyan mühendis Piçiretu tara-
fından planlanan, her biri ayrı güzellikteki tarihi konak-
ların yer aldığı ve hepsi denize çıkan sokaklarıyla mahalle, 
sıcacık manzaralar sunuyor yollarını arşınlayanlara. Lo-
zan Antlaşması sonrasında gerçekleşen nüfus mübade-
lesiyle burada yaşayan Rumlar Girit’e, oradaki Türkler 
de Mudanya’ya gelmiş; mahalle de adını buradan alıyor. 
Mudanya sokaklarında Osmanlı’dan kalma camilere ve 
mimari yapılara da rastlıyorsunuz; 18’inci Yüzyıldan 
kalma Tahir Paşa Konağı bunlardan biri… Çokça resto-
rasyon geçirip orijinal halinden biraz uzaklaşmış olsa da 
tarihi konak güzelliğinden bir şey kaybetmemiş.

Kıyı Esintisinin Zeytin Kokusuyla Buluştuğu Yer:
MUDANYA

BURSA
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Zeytin Çocuklarının Diyarı:

TRİLYE
Zeytin bahçeleri, cumbalı eski Rum evleri, denize pa-

ralel sokaklarıyla Bursa’ya bağlı çok şirin bir Rum ba-
lıkçı kasabası Trilye. Adını bir zamanlar İstanbul’dan 

sürgün edilmiş olan üç papazdan aldığı rivayet edilen bu şirin 
beldenin adı; geçimini zeytin ve zeytinyağından sağlamasın-
dan ötürü 1963 yılında “Zeytinbağı” olarak değiştirilmiş. An-
cak 2011 yılında ismini geri almış ve Trilye olarak anılmaya 
devam etmiş. Trilye, Mudanya ilçesine bağlı şirin bir kasaba. 
Mudanya’ya 11 km uzaklıktadır.

Trilye, antik çağlardan bu yana yerleşime açık bir yer oldu-
ğu için, attığınız her adımda tarihi bir yapıyla karşılaşmanız 
mümkün. Eskiden yoğun olarak Rum ve Hristiyan kesimin 
yaşamış olduğu sokaklar; kilise, cami, çeşme ve birçoğu da 
maalesef harabe haline gelmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş yapılar 
ile dolu. Bunun nedeni ise Trilye’nin 1’inci derece sit alanı 
olmasıdır.

Trilye de Taş Mektep’i, Kemerli Kilisesi’ni, Dündar Evi’ni, 
Aya Todori Kilisesi’ni (Fatih Cami), Trilye Yat Limanı’nı, 
Trilye Çamlı Kahve’yi, Trilye Köylü Pazarı’nı, çarşısını gör-
meden ve buradan zeytin ve zeytinyağı almadan dönmeyin.

Gezi Rotamız

64
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Medeniyetlerin
Sentezlendiği Yarımada:

Gölyazı, Balıkesir ve İzmir’e giden yol üzerinde, 
Bursa’ya yaklaşık 40 km uzaklıkta yer alıyor. 
Nilüfer ilçesine bağlı ve Uluabat Gölü kıyısında 

küçük bir köy. 

Köyde yerleşim halen, yaklaşık 800 metre uzunluğun-
daki antik surların içindedir. Üzerinde geleneksel konut 
mimarisi örnekleri görülebilen surlarda, yer yer kapılar 
ve kuleler bulunur. Bazı bölümlerde Roma, Bizans ve 
Osmanlı tarzı iç içe geçmiştir. İlkbaharda yükselen sular 
nedeniyle su içinde kalan ağaçlar, bu sularda süzülen ör-
dekler, pelikanlar, her bahar evlerin çatılarında yuva ya-
pan leylekler, Arnavut kaldırımlı dar ve temiz sokaklar ve 
güler yüzlü misafirperver köylüler; antik çağda Apolyont 
olarak bilinen bu köyün güzelliklerinden yalnızca birka-
çıdır. Tümüyle sit alanı olan bölge, restore edilerek kültür 
merkezine dönüştürülmüştür.

GÖLYAZI

BURSA
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Afganistan’da 1902 yı-
lından bugüne kadar da-

nışmanlık görevini sürdüren 
Mehmetçik, Afgan asker ve po-

l i- lisine birçok alanda yol göstermeye 
devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı da 11 Ağus-
tos 2003 tarihinde Uluslararası Güvenlik Yar-

dım Kuvveti Harekatı ile başlayan Afgan halkına 
ve kolluk kuvvetlerine desteklerine; Kabil Bölge Komu-

tanlığında, NATO Kabil Eğitim Yardım ve Dayanışma 
Komutanlığı bünyesindeki çeşitli birimlerde personel gö-

revlendirerek devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte görev yapan Jandarma 
Genel Komutanlığı birimlerinin faaliyetleri, dost ve müttefik Afganis-

tan ordusu, polisi ve halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. 

Afganistan’da yürütülen uluslararası yardım ve eğitim destek faaliyetle-
rinde; Türk askerinin azim ve kararlılığı neticesinde elde ettiği başarılar, 
uluslararası kuruluşlarca da takdirle karşılanıyor. 

Halen, Kabil Eğitim Yardım ve Dayanışma Komutanlığı bünyesinde Da-
nışman Timleri, Koruma Timi ve Kararlı Destek Misyonu Karargahında 
61 Jandarma personeli görev yapıyor.

Yapılan yeni çalışmalar doğrultusunda 2018 yılı içerisinde; Afgan Ulu-
sal Polisi Danışma Timleri, Kabil Şehir Polisi Danışman Timleri, Afgan 
Ulusal Polis Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Afgan Ulusal Polis Akade-
misi kadrolarına olmak üzere, ilave toplam 78 personel daha görevlendi-
rilmesi planlanıyor.

AFGANİSTAN’DAKİ
TÜRK
GURURU…
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Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal 
Muhafızları Komutanı Ülkemizi 
Ziyaret Etti

Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal Muhafızları Ko-
mutanı Tümgeneral Bakhodir TASHMATOV 
başkanlığındaki heyet; ikili ilişkiler kurmak, 
muhtemel işbirliği alanlarını görüşmek ve ilişkiler 
için yasal bir çerçeve belirlemek amacıyla 12-15 
Şubat 2018 tarihleri arasında Jandarma Genel 
Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
tarafından kabul edilen heyet, daha sonra sırasıyla 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandar-
ma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) 
Tugay Komutanlığı, Jandarma Lojistik Komutan-
lığı, Jandarma Havacılık Komutanlığı ve Ankara 
İl Jandarma Komutanlığında incelemeler yaptı. 
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Kuveyt Ulusal Muhafız 
Komutanlığı Heyeti 

Jandarma Genel 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Kuveyt Ulusal Muhafız Komutanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Tümgeneral Jamal Mohammed AL-
THEYAB başkanlığındaki heyet, ikili ilişkiler kurmak 
ve muhtemel işbirliği alanlarını görüşmek maksadıyla, 
12-18 Mart 2018 tarihleri arasında Jandarma Genel 
Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral 
Ali ÇARDAKCI tarafından kabul edilen heyet, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Jandarma 
Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Tugay 
Komutanlığında incelemeler yaptı. 
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Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN Senegal’de 
İncelemelerde Bulundu

Jandarma Genel komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
ve beraberindeki heyet, 5’inci Afrika Jandarma 
Genel Komutanları Konferansı ve Senegal’in 
8’inci Bağımsızlık Günü Kutlamalarına katılmak 
üzere 02-05 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Senegal’i ziyaret etti.

Senegal Milli Jandarma Yüksek Komutanı Korge-
neral Meissa NİANG ile görüşen Orgeneral Arif 
ÇETİN, Terörizmle Mücadelede Afrika Jandar-
malarının Stratejileri konulu konferansa iştirak 
etti. Senegal Bağımsızlık Günü Kutlamalarına da 
katılan Orgeneral Arif ÇETİN, Senegal İçişleri 
Bakanı Aly Ngouille NDIYE tarafından da kabul 
edildi.
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Ukrayna Ulusal 
Muhafızları Komutanı 

Ülkemizi Ziyaret Etti

Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Korgeneral Yurii 
ALLEROV ve beraberindeki heyet, 02-07 Nisan 2018 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında Jandarma 
Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI 
tarafından kabul edilen heyet, ziyaret kapsamında 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 
Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay 
Komutanlığı, Jandarma Lojistik Komutanlığı ve 
Jandarma Havacılık Daire Başkanlığında incelemelerde 
bulundu.
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Litvanya Kamu Güvenliği
Servisi Genel Komutanı Ülkemizi 
Ziyaret Etti

Litvanya Kamu Güvenliği Servisi Genel Komutanı 
Tuğgeneral Ricardas POCIUS ve beraberindeki 
heyet, 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Jandarma 
Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral 
Ali ÇARDAKCI ile görüşen Tuğgeneral Ricardas 
POCIUS, ziyaret kapsamında çeşitli jandarma 
birliklerinde de incelemelerde bulundu.

Senegal Mili Jandarma Yüksek 
Komutanlığı Heyeti Ülkemizi 
Ziyaret Etti

Senegal Mili Jandarma Yüksek Komutanlığı İkinci 
Komutanı Tuğgeneral Cheikh SENE başkanlığındaki 
Senegal Heyeti, 09-13 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında Jandarma 
Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI 
tarafından kabul edilen konuk Senegal heyeti, ziyaret 
kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığı, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Jandarma 
Lojistik Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş 
ve Kurtarma Tugay Komutanlığı ve Ankara İl Jandarma 
Komutanlığında incelemelerde bulundu. 
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Katar İç Güvenlik Komutanlığı 
Heyeti Jandarma Genel 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutan 
Yardımcısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI 
Özbekistan’ı Ziyaret Etti

Katar İç Güvenlik Komutanlığı V.I.P. Koruma Birliği 
Komutanı Tuğgeneral Khalid Abdulla AL-HOUTİ 
başkanlığındaki Katar heyeti 26 Şubat-02 Mart 2018 
tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığında 
incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali 
ÇARDAKCI tarafından kabul edilen konuk heyet, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Jandarma Lojistik 
Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş ve 
Kurtarma Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali 
ÇARDAKCI, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral 
Nurettin ALKAN, Jandarma Komando Okul Komutanı 
J.Alb. Alper SIR, JSGA Başkan Yardımcısı J.Alb. Halidun 
EREN, JÖAK Tugay Komutan Yardımcısı J.Alb.Durali 
CEYLAN, J.Bçvş. Memik ZENCİRCİ ve J.Bçvş. Kadir 
Engin OMAY’dan oluşan Jandarma Genel Komutanlığı 
heyeti 01-05 Mayıs 2018 tarihleri arasında Özbekistan 
Cumhuriyeti Ulusal Muhafızları Komutanlığında 
incelemeler yaptı.
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Jandarma Genel Komutan 
Yardımcısı Tümgeneral
Musa ÇİTİL Çin’i Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa 
ÇİTİL başkanlığındaki Jandarma Genel Komutanlığı heyeti, 
26-29 Mart 2018 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti 
(ÇHC) Silahlı Polis Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti. 

ÇHC Silahlı Polis Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, 
ÇHC Silahlı Polis Kuvvetleri Komutanlığı Genel Komutan 
Yardımcısı Tümgeneral YANG Guangyue ve ÇHC Silahlı 
Polis Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı 
ZHAO Jianjun ile görüşen Tümgeneral Musa ÇİTİL, 
Çin Halk Cumhuriyeti Silahlı Polis Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral WANG Ning ile de onuruna düzenlenen akşam 
yemeğinde görüştü. 

Tümgeneral Musa ÇİTİL ziyaret kapsamında ayrıca, 
ÇHC Silahlı Polis Kuvvetleri Komutanlığı Özel Polis 
Akademisinde ve Şangay İl Jandarma Komutanlığında 
incelemelerde bulundu. 

Jandarma Genel Komutanlığı
Heyeti Katar’da İncelemelerde
Bulundu

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı 
Tuğgeneral Semih OKYAR başkanlığındaki Jandarma Genel 
Komutanlığı heyeti, 02-05 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Katar İç Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

İç Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı 
Tuğgeneral Abdulaziz AL-THANİ ile görüşen Tuğgeneral 
Semih OKYAR, Katar Özel Harekat Komutanlığı, 
Milli Komuta Merkezi ve TSK’nın Katar Kara Unsur 
Komutanlığında incelemelerde bulundu.
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Moldova Karabinieri 
Komutanlığı Heyeti Jandarma 
Genel Komutanlığını Ziyaret Etti

FIEP Uluslararası İşler Komisyon 
Toplantısı Paris’te Yapıldı

Moldova İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanı Petru TURCAN başkanlığında Moldova 
Karabinieri Komutanlığı heyeti 13-15 Mart 2018 tarihleri 
arasında Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında 
Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Nurettin 
ALKAN tarafından kabul edilen konuk Moldova heyeti, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında da 
incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Dönem Başkanlığında, 
12-15 Şubat 2018 tarihleri arasında, Paris/Fransa’da icra 
edilen FIEP Uluslararası İşler Komisyon Toplantısına, 
J.Gn.K.lığını temsilen (5) personel ile katılım sağlandı.

İcra edilen toplantıda; FIEP’e Katılım Süreçleri, FIEP 
İletişim Konuları, İşbirliği Projeleri ve Seminerler ile 
uluslararası kuruluşlarla ilişkiler çerçevesinde, 2018 yılı 
FIEP Dönem Başkanlığı Ana Konusu: “Kamusal Alanlarda 
Terörist Saldırıların Önlenmesi” ele alındı.



Efsane Yine Avrupa Şampiyonu
J.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf DİKEÇ, 18-26 Şubat 2018 tarihleri 
arasında Macaristan’ın Gyor Kentinde icra edilen ve 40 
ülkeden toplam 142 sporcunun katıldığı Havalı Silahlar 
Avrupa Şampiyonasında 241,6 puanla Avrupa rekoru 
kırarak Avrupa Şampiyonu oldu.

2017-2018 Türkiye Oryantiring Ligi 
Şampiyonu Jandarma Gücü Oldu
Çeşitli tarihlerde toplam 5 yarıştan oluşan Türkiye 
Oryantiring Ligi tamamlandı. Jandarma Gücü Oryantiring 
Takımı tüm yarışmalarda birinci olarak Büyük Erkek Elit 
(E 21E) kategorisinde 2017-2018 sezonunda Türkiye 
Şampiyonu oldu. 06-08 Nisan 2018 tarihlerinde Bolu’da 
icra edilen son yarışların ardından Bolu Valisi, Belediye 
Başkanı ve Bolu İl Jandarma Komutanının da katıldığı 
ödül töreninde, Jandarma Gücü Oryantiring Takımına 
şampiyonluk kupasını, Türkiye Oryantiring Federasyonu 
Başkanı Hacer AKYÜZ ve Bolu İl Jandarma Komutanı 
J.Alb. Nadir ÇELİK verdi. 

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Avrupa ve 
Dünya Şampiyonasına katılmak üzere açıklanan Türk Milli 
Takımın kadrosuna Jandarma Gücü Komutanlığı sporcusu 
J.Asb.Kd.Üçvş. Ahmet KAÇMAZ davet edildi. 

Jandarma Gücü Sporcuları, Ateşli 
Silahlar Grup Müsabakasına 
Damgasını Vurdu
12-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Samsun/Bafra’da icra 
edilen Ateşli Silahlar Grup Müsabakalarında Jandarma 
Gücü Sporcuları; 4 Altın, 4 Gümüş, 4 Bronz olmak üzere 
toplam 12 madalya elde etti.
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Uluslararası Açık Su Yüzme 
Şampiyonasında, Birinci 
Bizden
29 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Yüzme Fede-
rasyonu organizatörlüğünde Muğla ili Dalyan il-
çesinde üçüncüsü düzenlenen ve 6 ülkeden 585 
sporcunun katıldığı Uluslararası Açık Su Yüzme 
Şampiyonasında, Jandarma Gücü Triatlon Takı-
mı sporcusu Söz.Sb.Öğr. Emre ÖZTÜRK, 25-
29 yaş kategorisinde altın madalya kazandı. 

Havalı Silahlar
Türkiye 
Şampiyonasında
2 Birincilik 
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyona-
sı 04-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Mersin/Erdemli’de yapıldı. Şampiyona-
da; Erkekler Havalı Tabanca Kategori-
sinde J.Tğm. İsmail KELEŞ ile Bayanlar 
Havalı Tüfek Kategorisinde J.Asb.Çvş. 
Aysun UĞURLU 1’inci; Erkekler Ha-
valı Tüfek Kategorisinde J.Asb.Kd.Bçvş. 
Halil İbrahim ÖZTÜRK 2’nci oldu.

Antalya Duatlon 
Şampiyonasında İkicilik
06 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Triatlon Fede-
rasyonu organizatörlüğünde düzenlenen Antalya 
Triatlon Şampiyonası kötü hava koşulları sebebiy-
le Antalya Duatlon Şampiyonası olarak icra edil-
di. 18 takımdan 130 sporcunun katıldığı olimpik 
mesafede (10 km koşu-40 km bisiklet-5 km koşu) 
Jandarma Gücü Sporcusu  J.Asb.Çvş. Volkan 
BAYSAL ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Türkiye Açık Kick Boks 
Turnuvasında 13 Madalya
05-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da 
icra edilen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks 
Turnuvasında ASEM öğrencisi Dilara KELEŞ 
70 Kg kategorisinde 1’inci oldu. 27 ülkeden 
toplam 2.353 sporcunun katıldığı turnuva sonu-
cunda Jandarma gücü sporcuları 1 altın, 7 gü-
müş, 5 bronz madalya kazandı.
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Çifte Altın Madalya
Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komu-
tanlığında görevli personelimiz J.İs.Asb.Kd.Bçvş. Taner 
ALTIPARMAK’ın oğlu mili sporcu İsmail Yağız ALTIPAR-
MAK, 13-15 Nisan’da Slovakya’da düzenlenen Uluslararası 
Slovak Aerobik Gymnastic Open World Cup’da, 12-14 yaş 
tek erkekler ve çiftler kategorisinde 1’inci olarak 2 altın ma-
dalya kazandı.

Başarı Engel Tanımıyor

Jandarma Bando Komutanlığında görev yapan J.Bnd.Asb.
Kd.Bçvş. Özkan ORAK’ın oğlu Berkay ORAK, 27-29 Nisan 
arasında Kırşehir’de düzenlenen Özel Sporcular Genç Erkekler 
Türkiye Yüzme Birinciliği yarışmasında, 50 ve 100 metre serbest 
stilde 1’inci olup 2 altın madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Emine GÖĞEBAKAN’ın Başarıları 
Devam Ediyor
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlı-
ğında görev yapan Uzm.J.VIII. Kad.Çvş. Veli GÖĞEBAKAN’ın kızı 
Emine GÖĞEBAKAN, Tunus’un Hammamet şehrinde düzenlenen 
ve 100’e yakın ülkeden 946 sporcunun mücadele ettiği Dünya Genç-
ler Tekvando Şampiyonası’nda 42 kiloda gümüş madalya kazanarak 
dünya ikincisi oldu.

Başarılı sporcumuz kazandığı bu derecesiyle, Ekim 2018’de 
Arjantin‘de düzenlenecek olan Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunların-
da ülkemizi temsil etme hakkını elde etti.

Boksör Evladımız Türkiye 
Şampiyonu
Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm.J.VII.Kad.
Çvş. Murat SAVRAN’ın oğlu Ömer Faruk SAVRAN; Şubat 
2018 ayında düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye 
üçüncüsü, Nisan 2018 ayında düzenlenen Türkiye Boks Şampi-
yonasında Türkiye birincisi oldu.
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Akıl Oyunları

Bardağınızı eğdiğinizde Şekil a’yı elde edecek biçimde su ile doldurunuz 
(Musluktan su ekleyerek ya da fazla geldiyse boşaltarak). Bu durumda 
yarım bardak su elde etmiş olursunuz. Bardağı düz duruma getirerek 
(Şekil b) suyun seviyesini işaretleyiniz. Aynı işlemi Şekil c’yi elde etmek 
üzere tekrarlayınız.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
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Kız, en iyi oyuncudur.
Tenisçiler

Berna kesin olarak suçludur.
Kim Suçlu

Çeyrek Bardak Su

Dört teker aşağıda görüldüğü gibi kayışlarla birbirine 
bağlanmıştır. L tekeri saat yönünde döndürülürse diğer 
tekerler dönebilir mi? Evetse hangi yöne döner?

A, B ve C adlı üç arkadaş X adet altını rastgele bir biçim-
de paylaşırlar. Sonra, paylaşmanın daha adil olması için, 
A aldığı altınların yarısını, B aldıklarının üçte birini, C 
ise aldıklarının dörtte birini ortak bir torbaya koyar ve bu 
torbadaki altınların yarısını A, kalanların üçte birini B ve 
kalanların dörtte birini ise C alır. Geriye kalan 33 altını da 
eşit olarak paylaştıktan sonra her biri eşit sayıda altına sahip 
olur. Başlangıçta her birinin kaç altını olduğunu bulunuz.

10 takımlı bir futbol liginde her takım diğer tüm takımlarla ikişer 
maç yapmıştır. Ligin sonunda puan cetveli incelendiğinde şu özel-
lik fark edilmiştir: Tüm takımların galibiyet sayılarının toplamı, 
tüm takımların beraberlik sayılarının toplamına eşittir.

Buna göre ligde kaç maç berabere bitmiştir?
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a b c



Teşekkür

Mektupları

Ankara İl Jandarma KomutanlığınaSayın Komutanım, ben 23 Aralık 2017 tarihinde şahit olduğum ve çok 

etkilendiğim bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum.
Ankara ili Gölbaşı ilçesi Yavrucak Mahallesi’nde yaralamalı maddi ha-

sarlı bir trafik kazası meydana gelmişti. Saat 12.00 sularında meydana 

gelen kaza neticesinde 4 genç yaralanmıştı. Bir Uzman Jandarma Ça-

vuş ve emrinde görevli jandarma erleri yoğun kar yağışı altında, hava 

sıcaklığının eksilerde olduğu buz gibi bir havada yaralılarla öyle ilgile-

niyorlardı ki bu olay karşısında çok etkilendim. Özellikle Uzman Jandar-

ma Çavuş kardeşimiz montunu çıkartıp yaralı vatandaş üşümesin diye 

üzerini örtüyordu.Ben bu olay karşısında öyle etkilendim ki gözyaşlarımı tutamadım. Kendi-

sinin soğuktan çenesi titriyordu, dişleri birbirine değiyordu. Buna rağmen 

kendi üşümesini gözü görmüyor, yaralı vatandaşlarla ilgileniyordu.

Bizim ülkemizin böyle kahraman askerlere ihtiyacı var, böyle askerler 

sayesinde Türk Milletine kimse güç yetiremez.
Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bu kardeşimize davra-

nışından dolayı bir vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum, başarıları-

nın daim olmasını temenni ediyorum. 
Böyle personel yetiştiren siz değerli komutanlarımıza da teşekkür eder 

iyi günler dilerim.

Saniye ERDOĞANSayın Komutanım,

10 Ağustos 2017 tarihinde İzmit’ten Ağva’ya gitmek üzere 
iki aile tek araçla yola çıktık. Ancak, kullandığımız navi-
gasyon programının bizi hatalı yola sokmasından dolayı 
Derince ilçesine bağlı Bıçakcılar mevkiindeki orman yolu-
na girdik. Yaklaşık 10-15 dakika gittikten sonra aracımızın 
altının taşa vurması sonucu bir kaza geçirdik. Yanımızda 
eşlerimiz ve biri 5 aylık biri de 5 yaşında çocuklarımızla 
mahsur kaldık. Bulunduğumuz noktada telefonlarımı-
zın çok az çekiyor olması nedeniyle ancak bir saat sonra 
112’yi arayarak en yakın jandarma karakolu olan İshak-
çılar Karakoluna bağlandık. Durumu telefondaki Karakol 
Komutanına anlatır anlatmaz bize, “korkmamamız ge-
rektiğini, hemen bir araç çıkararak bizi kurtaracaklarını” 
belirtmesi üzerine hepimiz çok mutlu olduk. 

Bulunduğumuz mevkii sadece orman yolu olarak kul-
lanıldığı için ulaşımın ciddi anlamda zor olduğunu bili-
yorduk. Buna rağmen 15-20 dakika içerisinde bir Uzman 
Çavuş komutasındaki jandarma aracı yanımıza geldi. 
Eş ve çocuklarımızın tahliyesi ve kalacağımız otele nakli-
miz sağlandıktan sonra, beni oradan alarak; sorumluluk 
alanlarının çok dışında olmasına rağmen, İzmit merkez-
de bulunan bir hastaneye bizzat kendileri götürüp, tekrar 
aynı yolu geri getirerek, karakolda tüm ihtiyaçlarımın kar-
şılanması hususunda, bir babanın çocuğuna gösterdiği 
hassasiyetle ilgilendiler. 

Bu sürecin tamamında sürekli bize destek olduğu için baş-
ta Karakol Komutanı olmak üzere, tüm karakol personeli-
ne sizin nezdinizde sonsuz şükran ve minnetlerimi dile ge-
tirmek istiyorum. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem de 
yaptıkları karşısında yeterli bulmuyorum. Saygılarımla…

Ahmet İYMEN

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU,
19 Kasım 2017 tarihinde saat 15.00 sularında özel aracımla ailemle birlikte Iğdır ilinden Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesindeki evime gidiyordum. Ağrı ili Tutak ilçesi Doğangün köyü devlet karayolunda bir aracın beni sıkıştırması sonucu kaza yaptım. Kaza neticesinde eşim ve doğmamış çocuğum hayatını kay-betti. Kazaya karışan araç kaçıp gitti. Doğangün Jandarma Karakol Komutanlığında görevli personel, olayın peşini bı-rakmayıp gece-gündüz çalışarak, olaydan 11 gün sonra beni sıkıştıran araç şoförünü ve aracı buldular. Benim eşimin ölü-müne sebep olan şahsın bulunmasında emeği geçen persone-linize ve size huzurunuzda teşekkür ederim.

İbrahim TÖREN

Sayın General Arif ÇETİN,

Silifke ve Narlıkuyu çevresinde kaybolan Hollanda vatandaşı 

Joey HOFFMANN’ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma-

da gösterdikleri tüm çaba ve işbirliği için Jandarma Teşkilatını-

za sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Yapılan işbirliği için çok müteşekkir olan Hollanda Emniyet Biri-

mi, arama sürecinde seferber edilen tüm imkân ve kapasiteden 

etkilenmiştir. Araştırma sürecindeki gayretleri ve gösterdikleri 

ilgi için tüm Narlıkuyu Jandarma ekibine ve özellikle Birlik Ko-

mutanı Yüzbaşıya teşekkür ederiz.

Gerek Jandarma Teşkilatındaki gerekse diğer yardım kuruluş-

larındaki sayısız kişilerin bu araştırmada katkıları olduğunun 

bilincindeyim. Teşkilatınızın, ekibimle kişisel irtibat halindeyken 

kullanmış olduğu irtibat halinde olma şekline verdiğim yüksek 

değeri bilhassa vurgulamak isterim. Bu durum araştırma süre-

cinde büyük farklılık yaratmıştır. 

Saygılarımla… E.S.M. (Erik) AKERBOOM 

Emniyet Müdürü
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Çavdır Kaymakamlığı/BURDUR

Sayın Kaymakam Bey, 

22 Eylül 2017 tarihinde İzmir’den Antalya’ya seyahatim esnasında 
ilçenizde yol kenarında mola vermiştim. Bu esnada cüzdanımı dü-
şürdüğümü fark etmemişim. Bir hafta sonra beni Çavdır Jandarma 
Karakolundan arayarak; içinde bulunan 2.300 TL para ve rahmetli 
eşimin kredi kartının bulunduğu cüzdanımı bulduklarını söyleyip 
teslim almam için davet ettiler. Ertesi gün cüzdanımı teslim aldım. 
Açıkçası içindeki paradan dolayı cüzdanımı bulamayacağımı dü-
şünüyordum. Bu vesile ile vatansever, onurlu ve namuslu size ve 
askerlerimize güvenmekle ne kadar haklı olduğumu gördüm. He-
pinize çok teşekkür ederim.

Gülşen DOĞAN

Sayın Komutanım, 

Allah sizlerden razı olsun. Ben Kayseri ili İncesu ilçe-

si Örenşehir Mahallesinden Hayrullah ÇAVDARCI. 

Kayseri’de ikamet ederim. İncesu ilçesi Örenşehir Ma-

hallesinde bağ evim vardır. 03 Mayıs 2017 tarihinde 

gece saat 03.00 sıralarında beni muhtar aradı. Evimde 

hırsızlık olduğunu, hırsızları jandarmanın yakaladığını 

ve evde beni beklediklerini söyledi. Ben de evime geçtim. 

Jandarma orada hırsızlarla beraber beni bekliyordu. 

Benim bile olaydan haberim yokken, jandarmanın hır-

sızları yakalaması ve olaydan haberdar etmesi beni çok 

sevindirdi. Çalınan malzemelerimi bana eksiksiz teslim 

ettiler. Sayın Komutanım başta siz olmak üzere İncesu 

Jandarması ve diğer tüm jandarma personeline teşek-

kür ediyorum. Allah sizden razı olsun…

Hayrullah ÇAVDARCI

Sayın Jandarma Komutanım,
Bolu ili Mengen ilçesi Gözecik köyünde ikamet eden 

amcam Zeki ÖZTÜRK, 05 Ekim 2017 günü ormanlık 

alanda ölü bulundu. Olay günü mantar toplamaya giden amcamın ayı 

saldırısına uğrayarak öldüğü tarafımıza bildirildi. Olay, 

mevcut yazılı ve görsel basında haber olarak geçti. Bu 

durum beni ve tüm yakınlarımızı ziyadesiyle üzdü. An-

cak, Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin 

titiz ve özverili çalışmaları sonucu elde ettikleri delilleri 

değerlendirmesi neticesinde, amcamın ayı saldırısı ile 

değil, beraber ormana gittiği kişi tarafından öldürül-

düğü anlaşıldı. Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı 

personelinin bu acı günümüzde yanımızda olması 

bizleri etkiledi. Amcamın öldürülmesi olayında, katilin 

en kısa zamanda tespit edilip adalete teslim edilmesi 

acımızı bir nevi hafifletti. Olayın aydınlatılması için gecesini gündüzüne katan 

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ve 

tüm Jandarma Teşkilatına huzurlarınızda sonsuz te-

şekkür etmek istiyorum. Saygılarımla…
Mehmet ÖZTÜRK

Sayın Komutanım,

Tokat Merkeze bağlı Şenköy’de ikamet etmekteyim. 12 Tem-
muz 2017 günü babam ve bana ait 5 ineğimizi, 74 yaşındaki 
babam arazide otlatmaktaydı. Akşam eve dönme zamanı 
iki ineğin kayıp olduğunu söyledi. Ben de ailem ile aramaya 
çıktım. Günlerce köylülerimizle aradık yine bulamadık. Etraf-
taki jandarma birimlerine bildirdik. 

Aradan 2,5 ay gibi bir zaman geçti, tam umudumu kesmiş-
tim, telefonum çaldı. Kendisinin Gökdere Jandarma Karakol 
Komutanı olduğunu söyleyen bir Başçavuş bana inekleri-
min cinsinin Simental olup olmadığını sordu, ben de evet 
dedim. Sonra bir tanesi hamilemi diye sordu, ben yine evet 
dedim. Sonra bana Turhal ilçesine gelmemi söyledi. Ben de 
Turhal’a gittim.  Turhal’a geldiğim de komutan ve diğer jan-
darma personeli ile buluştuk. Bana şahsın ahırında arama 
yapacaklarını ve benim hayvanları teşhis etmemi söylediler. 
Gittiğimde ahırda 2 ineği gördüm ve bana ait olduğunu 
teşhis ettim. Teşhis ettiğim ineklerin kulak küpe numarala-
rını değiştirmişlerdi. Yaşanan olayda jandarma personelinin 
titiz çalışması sonucu hayvanlarım teslim edildi. Beni, ailemi 
ve köyümü sevince boğdular. 

Bu titiz çalışmalarından dolayı jandarma personeline; ben, 
ailem ve köyüm adına sizlerin huzurunda çok teşekkür ede-
rim. Saygılarımla…

Murat UÇAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına

Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla veya diğer yöntemlerle 
gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı verilen mücadelede 
işbirliği, tüm sektörün en önemli savunması konumunda-
dır. Sektörde bulunan tüm bankaların pazar payı ve hedef-
leri farklı olsa da karşı karşıya kaldığı risk aynı seviyede ve 
mesafededir. Bu nedenle verilen her mücadele, tüm sektör 
için çok değerli. Dolayısıyla, son zamanlarda yapılan ba-
şarılı operasyonlarda İstanbul İl Jandarma Komutanımız 
başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür 
ederiz. 

Sektörümüzün daha güvenle hizmet verebilmesi adına, 
kolluk kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyon-
ları tebrik eder; tüm Jandarma Genel Komutanlığı birim-
lerine takdirlerimizi sunarız. Saygılarımızla…

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü

Ercüment AKYÜREK                                                            Ayşe KULAK
      Yönetici Yrd.                                       Müdür

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına

22 Şubat 2018 tarihinde Ilıksu Kozlu Mevkiine yemek 

için gitmiştim. Park halindeki aracıma çarparak ha-

bersizce uzaklaşan ve plakasını alamadığım, sadece 

markası ve modeli ile plakasının bir kısmını görebildi-

ğim araç bilgilerini 156’yı arayarak Kozlu Jandarma 

birimine haber verdim. Yaklaşık 20 dakika içerisinde 

çarpan aracı tespit ederek şahıs ile aracın olay yerine 

getirilmesini sağladılar.

Kaza ile ilgili gösterilen hassasiyet, ilgi ve alaka beni 

fazlasıyla memnun etmiştir. Sizin nezdinizde Jandar-

ma Kolluk Kuvvetine ve şahsınıza teşekkürlerimi bir 

borç bilirim. Saygılarımla…
Prof.Dr. Mehmet AKYÜZ

Bülent Ecevit Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı



Sözüm Var…

Yurdun dört bir yanında,
Tek bayrak, tek vatan aşkına inandık,
Şehitlerimiz için yemin edip;
Al bayrağın altında toplandık,
Korkusuzluğu atalarımızdan,
Mustafa Kemal’den aldık,
Dönmek yok, sözüm var;
Afrin dağlarında yenilmez kahramandık.

Toplandı yiğitler, konvoylarla;
Davullu, zurnalı zeytin dalında,
Şehidimin kanı var;
Nazlı, nazlı dalgalanan bayrağımın alında,
Barış için varız, gözümüz yok;
Kimsenin toprağında, malında,
Dönmek yok, sözüm var;
Gazilik, şehitlik olsa da alınyazımda. 
 

Cevdet GENÇ
J.Asb.Kd.Bçvş.

Personel Başkanlığı
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