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KOMANDO

Sabahın ilk ışıklarıyla başlar marşları,
Yerle gök dinler ulu kahramanları,

Haykırışları inletir yüce dağları, 
Ayak sesleriyle yıkılır,
Cesaret yoksunları.

Adım başı gurur, adım başı marifet,
Vatanı çepeçevre saran yüce asalet, 

Şehitlik en büyük rütbesi, yolu hep aydınlık.
Ölüme çelme takan, 

Düşmana mezar kazan,
Korkusuz kahraman.

Göğüslerinde iman payesi,
Dillerinde Ayyıldız’ın bestesi,

Dört bir yanda ansızın kesilir düşmanın nefesi.
Düşmana olur ölüm sesi,

Komando vatanın daimi bekçisi.
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Jandarma Genel Komutanlığına

Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık 

yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen başarılı ope-

rasyonlar sonucunda Bankamız müşterilerini mağdur 

eden şüpheli şahısların adalete teslim edilmesinde gös-

terdiğiniz çaba ve hassasiyet, Bankamız nezdinde her 

türlü takdirin üzerindedir.
Akbank olarak bu anlamlı mücadelede üzerimize dü-

şen sorumluluğun bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi 

bundan sonraki süreçte de ilgili birimlerle işbirliğine ka-

rarlılıkla devam edeceğiz.
Bankacılık sektörünün sağlıklı işleyişi ve hizmetlerini 

halkımıza güvenle sunabilmesi adına İstanbul İl Jan-

darma Komutanlığının gerçekleştirmiş olduğu çalış-

malarından dolayı tüm Jandarma Genel Komutanlığı 

birimlerine şükranlarımızı sunarız. Saygılarımızla…
Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığına

24 Temmuz 2019 günü Malatya ilinden, Kahra-

manmaraş-Elbistan istikametine doğru şahsi 

aracımla memleketime yolculuk yapıyordum. 

Yolculuğum sırasında Kahramanmaraş ili El-

bistan ilçesi Gücük köyü yol kavşağında uygu-

lama yapan jandarma ekibi ve korucu kıyafeti 

giyen ekip beni durdurdu. Yorgun olduğumu 

yorgun göründüğümü hissetmişler. Beni araç-

tan aşağıya davet ettiler. Kolonya sundular. Yü-

zümü yıkamak için su verdiler. Hayran kaldım. 

Korucu kıyafetli görevliler ardından çay ve köy 

sacında pişmiş bazlama da ikram ettiler. Min-

nettarım. Görevli korucu ve jandarma arkadaş-

lara teşekkür ederim.
Hüseyin ÇİL

İçişleri Bakanlığına

Kayseri ili M
elikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki İnşaat Malze-

mecileri Sitesi’nde bulunan telekomünikasyon firm
amızdan, baz 

istasyonlarında kullandığımız akülerden; 13 Haziran 2019 tari-

hinde 88 adet, 18 Haziran 2019 tarihinde ise 70 adet çalınmıştır. 

Olay sonrasında 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak işyerimiz-

de hırsızlık olduğunu haber verdik. Melikgazi İlçe Jandarmadan 

komutanlarımız olaya müdahale ederek olayla ilgili araştırma 

başlattı. Daha sonra adını hiç duymadığımız “Suç Araştırma 

Ekipleri” JASAT olayı araştırmaya başladı. Çevrede bulunan işyer-

lerinin ve firm
aların kamera kayıtlarını inceledi. İki hafta boyunca 

bu olay üzerinde titizlikle durarak gece gündüz demeden araş-

tırmalar yaparak hırsızlığı yapan araç ve şahısları adalete teslim 

ettiler. Çalınan aküler bulunarak tarafımıza teslim edildi. 

Bu olayın çözülmesi bizi çok gururlandırdı. Devletimizin ve Jan-

darma Teşkilatımızın ne kadar büyük olduğunu gösterdi ve bizi 

güvende hissettirdi. Hırsızlık olayını araştırarak bizi zan altından 

kurtaran başta sivil olarak çalışan JASAT ekipleri olmak üzere 

tüm personelinize çok teşekkür ederim. Şifa ÖZDEMİR

Çağ Telekomünikasyon

Sayın Komutanım,

Ben 1996 yılında Şırnak İkizce Jandarma Komando Ta-

burunda vatani görevimi yaparken yaralanarak Gazi 

oldum. Ankara’da ikamet etmekteyim. Memleketim 

olan Çankırı ilinin Ilgaz ilçesi Kurmalar köyüne akraba 

ziyareti için gittim. Köy içinde park halinde duran aracı-

ma arkadan çarpıldığını ve maddi hasar meydana gel-

diğini tespit ettim. 156 Jandarma İhbar Hattını arayarak 

yardım istedim. Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığından 

komutanlarımız yanıma geldi. Başımdan geçen olayları 

anlattım. Köyde olayı gören köylü, kamera vb. çarpan 

aracı tespit edecek hiçbir şey olmamasına rağmen, 2 

gün gibi kısa bir sürede aracıma çarparak kaçan aracı 

ve araç şoförünü yakalayarak mağduriyetimin gideril-

mesini sağladılar.

Böyle değerli, kıymetli ve başarılı bir ekibiniz olduğunu 

bilmenizi istedim. Bana yardımcı olan personelinize çok 

teşekkür ederim. Ben bir TSK Gazisi olarak memnuniyeti-

mi dile getirme mutluluğunu yaşıyor, size sonsuz teşek-

kürlerimi sunuyor, ellerinizden öpüyorum.

Fatih ÇELİK

Jandarma Genel Komutanlığına

24 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.30’da, Ço-
rum ilinin girişinde seyir halindeki tır aracının 
içerisinde kalp krizi geçiren vatandaşımızı, yol 
kontrol noktasında görevli jandarma perso-
neli; 112 acil ekibi gelene kadar cansiperane 
şekilde müdahalede bulunarak hastaneye 
ulaştırılmasını sağlamıştır. 

Jandarma personelinin kendini bu kadar geliş-
tirmiş ve vatandaşın hizmetinde olmasından 
gurur duydum. Birkez daha jandarmanın ne 
kadar güvenilir bir kurum olduğunu gördüm. 
Başta Zat-ı Âliniz olmak üzere tüm personeli-
nize teşekkürlerimi borç bilir, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim.

Gamze Nur KEKEÇ

Jandarma Genel Komutanlığına
Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde ikamet eden ve 02 Mayıs 2019 
tarihinde kaybolan Başak SARAL’ın (otizm hastası işitme ve 
konuşma engelli) arama faaliyetleri kapsamında, 07-17 Ma-
yıs 2019 tarihleri arasında Komutanlığınıza bağlı Jandarma 
Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinden Tekirdağ İl 
Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirdiğiniz JAK perso-
nelini özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik eder, 
başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Aziz YILDIRIM
Tekirdağ Valisi
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Sunuş
Değerli okuyucularımız,

2019 yılının son sayısında Yayın Kurulu olarak sizlerle birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Büyük Taarruz, Türk tarihi kadar dünya tarihini de değiştiren 
bir savaş olmuştur. Türk milleti, haykıramadığı ve boğulduğu 
sessizliğini, 26 Ağustos 1922 sabahı patlayan Türk toplarının 
sesleriyle bozuyordu. Bizzat ATATÜRK’ün planlayıp idare ettiği 
Büyük Taarruz, beklemeyi bilen, zamanı seçmekte mahir olan 
bir komutanın eseridir. Bu büyük zaferin 97’nci yıl dönümünü 
gururla kutladık.

Cumhuriyet’in ilanıyla sonuçlanan bu olağanüstü mücadele-
nin başkahramanı ATATÜRK; bir milletin kurtuluş meşalesini 
yakan, aydınlığında ise yıkılmakta olan bir imparatorluktan, 
yeni ve dinamik bir devlet kuran büyük kurtarıcı ve kurucu ol-
muştur. Cumhuriyet ile sonuçlanan tüm mücadelenin ve yeni 
Türk Devletinin baş aktörüdür. O duygularını ve mantığını bir 
arada kullanmış bir liderdir. Her zaman enerjik olmuş; yürü-
yüşü, bakışları, sıcak gülümsemesi, güçlü duruşu ve etrafında-
kilerle el sıkışmasıyla hatırlanmaktadır. İleri görüşlülüğü, ge-
lişmeye odaklanması, milletin etkilenmesine neden olmuştur.

İşte Kurtuluş Savaşı, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlı-
ğı söz konusu olduğunda, her zaman barışı ve özgürlüğü her 
şeyin üstünde tutmuş Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin 
en güzel kanıtıdır. Bu büyük zaferin önderini değişik bir açıdan 
bizlere anlatmaya çalışan “Liderlik ve Duygusal Zeka: Mustafa 
Kemal ATATÜRK Örneği” başlıklı makaleyi ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyoruz.

Ayrıca, 19 Eylül; Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Kore Cum-
huriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluş müca-
delesinde, birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedefleyenlere 
karşı yürütülen mücadelede canlarını hiçe sayarak yaralanan 
gazilerimizi onurlandırdığımız gündür, tüm gazilerimize kutlu 
olsun.

Dergimiz, siz değerli okuyucularımızın katkılarıyla gelişerek 
her gün daha iyi seviyeye ulaşmaktadır. Mesleki gelişiminize 
katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz pek çok konuyu içe-
ren 154’üncü sayımızı ilgi ile okuyacağınızı umuyor, içeriğinin 
zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve desteğinizin artarak de-
vam etmesini bekliyoruz.

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

Yayın Kurulu



Ekim 2019 • Sayı: 1542

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılını başarıyla 
tamamlayan Subay ve Astsubaylarımızın mezuniyet töreni 23 Ağustos 2019 tarihinde 

icra edildi. Törene; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat OKTAY, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa VARANK, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, Akademi Başkanı 
Tümgeneral Hüseyin KURTOĞLU, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları personeli 
ile yeni mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

JSGA YENİ MEZUNLARINI VERDİ
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan mezuniyet töreninde konuşma yapan İçişleri 
Bakanı Süleyman SOYLU mezun olan öğrencile-
ri ve ailelerini kutlayarak; “Dünyada her milletin 
tıpkı insanlar gibi karakterleri ve kimlikleri var-
dır. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğine sahip bu 
aziz millet Orhun’da hangi karakterdeyse, 1071’de 
Malazgirt’te hangi karakterdeyse, İstanbul’u fethe-
derken hangi karakterdeyse, Çanakkale’de tarih, 
Kurtuluş Savaşı’nda geleceğini yazarken hangi ka-
rakterdeyse; hangi inanç, hangi imandaysa, bugün 
de terörist kovalarken, Ege’de, Akdeniz’de mazluma 
el uzatırken, şehirde hırsızın ve uğursuzun peşinde 
koştururken, ölümden kaçan bin yıllık komşuları-
na kapısını ve gönlünü açarken yine aynı karakter-
dedir.” dedi. 
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“Ülkesi ve milleti için 
gerektiğinde canını feda 
etmekten çekinmemelerini 
gerektirecek meslek seçen 
bu gençlerimizin her biri 
alınlarından öpülmeyi 
hak ediyor.”



Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
da yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri kut-
layarak; “Ülkesi ve milleti için gerektiğinde canını 
feda etmekten çekinmemelerini gerektirecek mes-
lek seçen bu gençlerimizin her biri alınlarından 
öpülmeyi hak ediyor. Yaşadığımız coğrafya millet 
olarak bin yıldır bizi kesintisiz mücadele etmeye, 
topraklarımızı kanımızla sulayarak vatan yapma-
ya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız içinde, 
gerekse sınırlarımız dışında ülkemizin ve milleti-
mizin bekasına yönelik tehditlere karşı verdiğimiz 
mücadelenin devam edeceğini biliyoruz. Şehadet 
bunun için farklı ve anlamlıdır. Şehadet, ilk in-
sandan başlayıp da kıyamete kadar devam edecek 
bir makamdır. O yüzden kutsal kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de şehadet ile ilgili bize müjdeyi veriyor. 
Dolayısıyla bu yol şehadete giden yoldur. Güven-
lik teşkilatlarımızda görev alan evlatlarımızın bu 
bilinçle vazifeye koşuyor olmaları, geleceğe olan 
inancımızı daha da perçinliyor. Şu anda bu müca-
deleyi teröre karşı sürdüren evlatlarımızı şehadete 
yürüyen evlatlar olarak görüyorum” dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden me-
zun olan subay ve astsubaylardan; Jandarma Sınıfı 
subaylarda birinci olan Jandarma Teğmen İsmet 
MAT, Jandarma Sınıfı astsubaylardan birinci olan 
Jandarma Astsubay Çavuş Rabia KÖKPINAR, Sa-
hil Güvenlik Sınıfı subaylardan birinci olan Sahil 
Güvenlik Teğmen Çağrı DİNÇ ve Sahil Güvenlik 
Sınıfı astsubaylardan Sahil Güvenlik Astsubay 
Çavuş Alp KAPTAN’a diplomaları Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafın-
dan verildi. Sınıf birincilerinin diploma töreninin 
ardından, toplam 3 bin 946 mezun öğrenciye dip-
lomaları takdim edildi.

Jandarma Marşının söylenmesi ve Jandarma Ko-
mando Özel Asayiş Komutanlığının paraşüt gös-
terisini müteakip, tören geçişinin yapılması ve 
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği-
nin gösterisiyle mezuniyet töreni sona erdi. 
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2019
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Katılım
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İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
17-22 Eylül tarihleri arasında 

düzenlenen TEKNOFEST 2019 
Fuarına Jandarma Genel Komu-
tanlığı da katılım sağladı. 

Jandarma Genel Komutanlığına 
bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda 
kullanılan; KNT Keskin Nişancı 
Tüfeği, İnsansız Hava Aracı (MA-
VICPRO), BORA-12 Keskin Ni-
şancı Tüfeği, Keskin Nişancı Tü-
feği (SUBSONİC), çeşitli silahlar, 
Gece Görüş Sistemleri, İnsansız 
Hava Aracı (PD-100 BLACK-
HORNET), İhasavar, Sualtı Ara-
ma Kurtarma Aracı, Trafik Moto-
sikleti, Radarlı Trafik Aracı, Em-
niyet Kemeri Simülasyon Aracı, 
Mobil Plaka Tanıma Sistemi Aracı 
ile Kriminal laboratuvarlarda kul-
lanılan teknolojiler ziyaretçiler ta-
rafından ilgi ile ziyaret edildi.



* Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi (Sayı 3/Ocak 2012)’nde yayım-
lanan “Liderlik ve Duygusal Zeka: Mustafa Kemal Atatürk Örneği” 
isimli makalenin özetidir.

** Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölüm Başkanı, fgecikli@atauni.edu.tr

LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKA: 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
ÖRNEĞİ*

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk,
yaşamı boyunca liderliğin ve 
duygusal zekanın tüm örneklerini 
sergilemiştir…

Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ**
Atatürk Üniversitesi
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Yüzyıllardır “Lider kim?” “Lider ne gibi özelliklere 
sahip olmalıdır?” “Nasıl davranmalıdır?” “Nasıl 
karar vermelidir?” sorularına yanıt aranmaktadır. 

Neden bazı kişilerin liderlik rolünü diğerlerinden daha 
etkin bir şekilde oynadıkları tartışılmaktadır. Başarı-
lı liderlerin temel özellikleri araştırılırken yeni liderlik 
trendleri üzerinde de durulmaktadır. Son araştırmalar; 
geçmişteki özelliklerin yaklaşımına ve davranışsal yak-
laşımlara ilaveten, lidere yeni özellikler yükleyen, dö-
nüşümsel, etkileşimsel ve duygusal zeka sahibi liderlik 
yaklaşımlarını da ortaya koymaktadır.

Daniel Goleman tarafından ileri sürülen duygusal zeka 
kavramı, insan ilişkilerine farklı bir pencereden bakma-
yı gerektirir. Duygusal zeka, insanın kendi duygularının 
farkına varması, başkalarına empati göstermesi ve bun-
ları yaşam kalitesini yükseltecek şekilde kullanmasıdır. 
Duygusal zeka mantıksal ve istatistiksel analizlerden 
çok yaratıcılık, etkileme, ikna etme, ekip çalışmasına 
yatkınlık, öz bilinç, öz yönetim, sosyal yetkinlik ve ilişki 
yönetimini ön plana çıkaran bir sistemdir. Liderin karşı-
laştığı sorunlar dolaylı ya da doğrudan iletişimsel sorun-
lardır. Duygusal zekası yüksek lider tüm bu sorunların 
üstesinden gelebilmektedir.

Duygusal Zekanın Tanımı, Kapsamı ve Boyutları

Duygusal zeka bireyin kendi duygularının farkına var-
ması, başkalarının duygularını anlaması ve bunları ana-
liz edebilmesidir. 1983 yılında Harvard’lı Psikolog Ho-
ward Gardner akademik zeka ve duygusal yetiler arasın-
daki ayırıma dikkat çekerek, insanın sadece mantıksal 
yetilerinin değil kendi iç dünyasının ve sosyal becerile-
rinin de etkili olduğu “çoklu zeka” kuramını geliştirmiş 
ve zekayı sözel zeka, mantıksal-sayısal zeka, bedensel-ki-
nestetik zeka, mekansal zeka, müzik zekası, doğa zekası, 
kişiler arası sosyal zeka, kişisel-içsel zeka şeklinde sekiz 
ayrı gruba ayırmıştır. (Opengart, 2003, 50-51) 

Genel anlamda duygusal zekanın belirgin çıkışı ABD Yale 
Üniversitesinden Psikolog Peter Salovey ve New Hamp-
shire Üniversitesinden Psikolog John Mayer tarafından 
yapılan araştırmalarla olmuştur. Mayer ve Salovey, duy-
gusal zekayı, “kişinin kendi duygularını ve hislerini göz-
lemleyip anlaması, başkalarının duygularına empati göster-
mesi, aralarındaki farkı ayırt edebilmesi ve kişinin düşünce 
ve hareketlerine önderlik edecek şekilde bilgiyi kullanabilme 
yeteneği” (Davis,2004,6) olarak tanımlamaktadırlar. 

Salovey ve Mayer’e göre duygusal zekanın dört boyutu 
bulunmaktadır:

• Duyguları Doğru Tanımak

İnsanın doğasında hem olumlu hem de olumsuz duy-
gular vardır. Olumlu duygular; sevgi, güven, ümit, 
iyimserlik, merhamet, mutluluk, vefa, adalet, sabır ve 
sorumluluk duygusu gibi, olumsuz duygular ise; ben-

cillik, gurur, kibir, üstünlük duygusu, utanç, öfke, kin, 
nefret, üzüntü ve şüphe gibi duygulardır. 

• Duyguları Anlamak

İnsanın duygularını yönetmesinde duygularını anlamak 
önemlidir. Birey olumsuz duygunun nedenlerinin kay-
nağını öğrendiği zaman nelerin doğru, nelerin yanlış 
olduğunun farkına varır. Sinirli ve öfkeli durumlarda 
nasıl davranacağını bilmesi, etkili karar verme, harekete 
geçme ve onu sürdürmede kişiye yardımcı olabilir.

• Duyguları Düzenlemek ve Kontrol Etmek

Kendi ve başkalarının duygularını düzenleyebilme ve yö-
netebilme becerisine sahip olan kişi duygularını eğitebilir. 
Ani ve yıkıcı tepkilere karşı kendini korur. Aceleciliğe ve 
duyguları anında tatmin etme arzusuna kapılmaz.

• Duyguları Etkin Olarak Kullanmak

İnsanda mantıklılık, sosyal bilgi ve duygusal veriler var-
dır. Aklın, bir veri olarak duyguları ele alması ve işleyip 
kullanması gerekir. Duygular somut boyutu olan sezgi-
lerdir ve tıpkı matematik, fizik, kimya gibi beynimizde 
yazılıdır. Bunun en büyük göstergesi, beynin duygula-
rı temsil eden alanında hasar oluştuğu zaman, insanın 
“duygusal körlük” yaşamasıdır. Beyindeki bu bölgesi 
çıkarılan kişi, hislerinin farkına varamaz. Robot haline 
dönüşür. (Tarhan, 2006;54-55)

Lider ve Liderlik

Lider ve liderlik olgusu ile ilgili literatür taraması yapıldı-
ğında yüzlerce tanıma rastlanmıştır. Yer, zaman, konum, 
durum ve koşullara göre liderlik tanımlarının değiştiği 
görülmektedir. Aynı şekilde lidere atfedilen özellikler de 
farklılaşmaktadır. Lider, grup üyelerini belirlenen amaç-
lar doğrultusunda başarılı olmaya yönelten, onların çalış-
malarını planlayan, koordine ve kontrol eden, bu çabaları 
gerçekleştirmek için yeterli özellik ve yeteneklere sahip 
olan kişi olarak tanımlanabilir. (Akdemir, 1998; 52)

Liderlik ise; amaç, kültür, strateji, temel kimlik ve kri-
tik süreçler gibi kurumun varlığının devamını sağlayan 
akılcı ve iyi düşünülmüş eylemleri yönetmek, geleceği 
yaratmak ve ekip kurmaktır. Bir başka deyişle liderlik 
“Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve 
bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme 
bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır.” (Gordon, Harger, 
1996, 4) şeklinde ifade edilebilir. 

Lider, etkileme, hükmetme, ileriyi görme, değerlen-
dirme, sorun çözme, etkili konuşma ve etkili dinleme 
yetenekleri olan; zeki, bilgili, dinamik, sorumluluk 
alan, çalışkan, sabırlı, azimli ve inanan kişidir. (Ay-
türk,1999;114) Lider; dili doğru ve akıcı kullanabilme-
li, karşısındakinin açıklamalarına devam etmesini sağla-
yacak şekilde dinlemeli, hızlı düşünme yeteneğine sahip 
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olmalı, pratik zekalı olmalı, diğer insanlarla ilgili sami-
mi duygulara sahip olmalı, açıklama yapma ve yeniden 
ifade etme ve yaratıcı düşünceye sevk etme özelliklerine 
de sahip olmalıdır.

Son yıllarda dönüşümsel (transformational) ve etkileşim-
sel (transactional) liderlik kavramları da ortaya atılmıştır. 
Özellikle son 20-25 yıl içerisinde liderlik araştırmalarıyla 
ilgili çalışmalar, geleneksel yaklaşımlardan çok lidere ek 
özellik yükleyen özgün yaklaşımlara doğru kaymıştır. Bu 
yaklaşımlardan biri dönüşümsel ve etkileşimsel liderliktir. 
Bu yaklaşıma göre liderlik, liderin astlarına ödül sunduğu 
ve karşılığında da astlarının performanslarını ve çabaları-
nı aldığı bir değiş-tokuş sürecine dayanmaktadır. (Schri-
esheim, Williams, 1999:897-934) Lider, insanlara ilham 
vererek ve astlarının yaptığı işe anlam katarak 
onları güdüleyebilir. Yüksek hedefler ko-
yar, hedefe ulaşma yolunu basit bir bi-
çimde açıklar ve astları için model 
oluşturur. Astların kendilerini 
geliştirmelerini sağlayarak, güç 
ulaşılacak hedef ve vizyonları 
gerçekleştirmeleri için coş-
ku aşılar. (Bass, Jung, Avo-
lio and Berson 2003:207-
219)

Liderlikte Duygusal 
Zeka

Duygusal zeka konusun-
da yapılan araştırmalara 
göre, duygusal zeka kalı-
tımsal olabildiği gibi son-
radan da öğrenilebilir. Buna 
göre, insanlar doğal yetenek-
leri açısından başlangıçta bir-
birlerinden farklı olabilirler, ancak 
zaman içinde kendilerini geliştirmeyi 
öğrenebilirler. Duygusal zekanın hem öğ-
renilebilir hem de uzun dönemde sürdürüle-
bilir olduğunu ileri süren Goleman, Boyatsiz ve Mckee, 
bunu gerçekleştirebilmek için özgüdümlü öğrenme süre-
cini önermektedirler. 

Klemper’e göre etkin liderler, insanları etkisi altına 
alarak bunu kendi lehine kullanabilen kişilerdir. Ki-
şiler hakkında önyargılı olmadan, yargı oluştururlar. 
Başkalarına karşı empati geliştirseler de bu onların zor 
kararları almalarını engellemez. Karar aşamasında duy-
gularıyla mantıklarını dengeleyebilirler, yaptıkları işte 
tutkulu kişiler olup, aynı heyecanı çevresindekilere de 
aşılarlar. Kişilerarası ilişkilerde başarılıdırlar, iletişim be-
cerileri gelişmiştir. Aynı zamanda sonuca varma çabala-
rını yumuşatarak çalışanlarına karşı duyarlı yaklaşabilen 
kimselerdir. (Klemper,1999;2-3) 

Liderlerin görevi, liderlik ettikleri kişi ya da gruplarda 
olumlu duygular oluşturmaktır. Bunun için, liderin 
duygusal açıdan zeki olması gerekir. Duygusal zeka yet-
kinliğine sahip olmak, çift yönlü iletişime ağırlık verme-
yi, dinlemeyi, anlamayı, öğrenmeyi ve eyleme geçirmeyi 
gerektirir. Duygu, düşünce ve davranışların hem kendi 
hem de başkaları üzerinde oluşturacağı etkiyi bilmeyi 
gerektirir. Duygusal zekası yüksek liderler hem kendi 
hem de başkalarının duygularını tanır, gereksinimlerini 
bilir ve o doğrultuda hareket eder. (Bridge, 2003;15)

Duygusal zeka, özellikle liderlikte son derece önemlidir. 
Liderlik, başkalarını yönlendirme ve işlerini daha etkili 
biçimde yapmalarını gerektiren bir roldür. Liderlerin, ki-

şiler arasındaki ilişkileri geliştirme becerilerindeki eksik-
lik herkesin performansını düşürür. Zaman 

kaybına yol açar, kırgınlık ve kızgınlık, 
düşmanlık ve ilgisizlik oluşturur. Bir 

liderin duygusal yetkinliğindeki 
güçlü ve zayıf yanlar, yönettiği 

kişilerin tüm yeteneklerinin 
kuruluşa tam olarak ka-
zandırılıp kazandırılmadı-
ğıyla ölçülür. (Goleman, 
2006;44) Başarılı ve ba-
şarısız liderler arasındaki 
en önemli fark, duygusal 
yetkinlikte kendini gös-
termektedir. 

Lider’in Duygusal Zeka 
Yetkinlikleri ve Mustafa 

Kemal Atatürk

Liderlikte duygusal zeka 
yetkinlikleri iki grupta ele 

alınmaktadır. Kişisel yetkin-
lik ve sosyal yetkinlikler. (Bal-

taş,2004;71-73, Goleman, Boyatzis, 
Mckee, 2002; 42-60)

• Kişisel Yetkinlikler: Öz Bilinç (Duygusal Öz bi-
linç, Doğru Öz Değerlendirme, Özgüven), Öz Yönetim 
(Özdenetim, Saydamlık, Uyumluluk, Başarma Dürtü-
sü, İnisiyatif (Girişimcilik), İyimserlik)

• Sosyal Yetkinlikler: Sosyal Bilinç (Empati, Örgütsel 
Bilinç, Hizmet), İlişki Yönetimi (Esinlenme, Etkileme, 
Başkalarını Geliştirmek, Değişim Katalizörlüğü, Çatış-
ma Yönetimi, Ekip Çalışması ve İşbirliği).

Kişisel Yetkinlikler

Kişinin kendi duygularının farkına varıp, kendini yön-
lendirmesi ile ilgili yetilerdir.

 Özbilinç: Özbilinç kişinin duyguları, güçlü ve zayıf 
yönleri, değerleri ve dürtüleri hakkında derin bir anla-
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yışa sahip olması şeklinde ifade edilmektedir. Duygula-
rını okuyup etkilerini fark ederek karar sürecine “altıncı 
hissi” katabilmek önemlidir. Duygusal özbilinci yüksek 
olan liderler, kendilerini iyi tanırlar, iç seslerine kulak 
verirler. Duygularının çalışma performanslarını nasıl ve 
ne şekilde etkilediğini bilirler. Belirsizliklerin oluştuğu 
ortamlarda resmin tamamına bakarak eyleme geçerler. 
Öfkesinin, kızgınlığının ve nefretinin nedenlerini görür 
ve bunları olumlu hale getirerek davranışlarına yansı-
tırlar. Özbilinçli liderler açık sözlü, tutarlı ve içten dav-
ranışlar geliştirirler, duygularından ve vizyonlarından 
açıklıkla ve inançla söz ederler.

Doğru öz değerlendirme yapan liderler, güçlü ve zayıf 
yanlarının farkındadırlar. Kendilerini gözlemler, dene-
yimlerinden ders alırlar. İçtenlikli geribildiri-
me, yeni bakış açılarına, sürekli öğren-
meye ve kendini geliştirmeye açıktır.

Özgüven, üstün performansın 
olmazsa olmaz olgusudur. Ona 
sahip olmayan liderler zorlu 
mücadeleye girişebilme ön-
koşulu olan inançtan yok-
sundur.

M.Kemal Atatürk, ne as-
keri zaferleri ne de başar-
dığı inkılapları kendine 
mal etmemiştir. Büyük 
eserlerin, ancak büyük 
niteliklere sahip bir mil-
letin başarabileceğini 
bilen bir liderdi. Atatürk 
zaferleri veya inkılapları 
denilmesinden hoşlanmazdı. 
“Türk İnkılabı” sözünün kul-
lanılmasını ısrarla isterdi. Bütün 
başarıları milletine mal etmekten 
zevk duyardı. Bu konuda 1925 yılında 
yaptığı bir konuşmada şöyle diyor (Feyzioğ-
lu,1987; 22). “Türk Milletinin son senelerde gösterdiği 
harikaların, yaptığı siyasi ve içtimai inkılapların hakiki 
sahibi kendisidir. Sizsiniz. Milletimizde bu istidat ve te-
kamül mevcut olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve 
kudret kafi gelmezdi. Bizim ilham kaynağımız doğrudan 
doğruya Türk Milletinin vicdanı olmuştur.”(Atatürk’ün 
söylev ve demeçleri, C.11;214)

Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki özellikler açısından 
incelendiği zaman, özbilinci ve özgüveni yüksek, doğru 
öz değerlendirme yapan bir lider olduğu görülmekte-
dir. Ayrıca bu sözleriyle Argun’un liderlik tanımındaki 
“kendini değil izleyenleri yüceltir” ifadesiyle özdeşleşir. 
Sullivan ve Harper’in (1996) liderlik tanımına ise bir 
örnek oluşturur. Atatürk, Milli Mücadele’de milli birliği 

temin eden, savaş meydanlarında efsanevi bir kuman-
dan, Cumhuriyeti kuran büyük siyaset adamı, milletin 
çehresini değiştiren güçlü bir devrimci olarak insanlık 
tarihine adını yazdırmıştır. Bu özellikleriyle dünya ta-
rihçileri ve fikir adamları tarafından kabul edilmiştir. 
Türk bağımsızlık ve çağdaşlaşma hareketine engel olan 
faktörleri cesaretle bertaraf etmiştir. En güç anlarda 
Türk Milletine güven aşılamış bir liderdir. Söylevlerin-
de bu duyguları görmek mümkündür.

“Düşmanı behamehal yeneceğimize dair güvenim bir 
dakika olsun sarsılmamıştır.” “Her işittiğinize önem ver-
meyin. Pekala, bilirsiniz ki ben, yaptığımı bilirim. Ne-
tice görmeseydim başlamazdım. (Borak,1998,204) Bu 
söylemle Atatürk Gardner’in (1986) liderlik tanımına 

girmektedir.

Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü 
törenlerinde Gazi Mustafa Kemal 

Paşanın ünlü konuşması:

“…Türklüğün unutulmuş bü-
yük medeni vasfı ve büyük 
medeni kabiliyeti bundan 
sonraki inkişafıyla, gelece-
ğin yüksek medeniyet uf-
kunda yeni bir güneş gibi 
doğacaktır… Ne mutlu 
Türküm diyene!...” (Fey-
zioğlu,1987;348)

Büyük önderin söylev-
lerinde kendine olan öz-

güvenini, özbilincini ve 
ileriyi görebilme yetisini 

rahatça görebilmek müm-
kündür.

 Özyönetim: Bu yetkinliğe sa-
hip liderler yıkıcı duygu ve istekleri 

bile etkili biçimde yönetebilirler. Stres 
altında bile soğukkanlı ve sakin davrana-

bilirler. Kriz dönemlerinde çeşitli baskılar altında 
bile sakin ve berrak bir düşünce içinde olabilirler. Özyö-
netim, “Bireyin duygularını denetleyebilmesi, neyi neden 
yaptığını bilmesi ve olayları kendi lehine çevirmesidir.” 
(Weisinger,1998;47)

Mustafa Kemal Atatürk, zor koşullarda soğukkanlılığını 
yitirmemiş, neyi, nasıl, nerede ve ne zaman gerçekleşti-
receğinin planını yapmış, bütün girişimlerini vatan ve 
millet sevgisi üzerine yoğunlaştırmış, fikirleri, düşünce-
leri, bakış açısıyla ve ölmez eseriyle hürriyet mücadele-
sinin manevi kuvveti olmuştur. Atatürk bir söylevinde 
şöyle diyor: “Bu iş nihayet bir an meselesidir, olacağı varsa 
olur. Bununla tedbirde kusur edelim demek istemiyorum; 
elbette ki vazifeliler, makul her tedbiri almalıdırlar; fakat 
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sükûnetle, soğukkanlılıkla ve halkı rahatsız etmemek şar-
tıyla. Fakat zinhar telaşa ve evhama kapılmamalıdır. Ya-
pacağımız, yapmak mecburiyetinde olduğumuz, daha bir-
çok hem de pek büyük ve mühim işler vardır. Sinirlerimiz, 
kafalarımız dinç olmalıdır. Şunu bilesiniz ki evhama ka-
pıldığımız gün sıfır olmuşuzdur.” (Soyak,1973;376) Bu 
yönleriyle Atatürk liderliğin ve duygusal zekanın bütün 
örneklerini sergilemiştir.

Özyönetim sahibi liderler, yenilikçidir. Çok çeşitli kay-
naklardan taze fikirleri arayıp bulur, sorunları çözecek 
özgün fikirleri besleyecek yeni fikirler üretirler. Sürekli 
değişen koşullara yeni fikirlerle cevap verirler ve taktik-
leri değiştirirler.

İşte Mustafa Kemal Atatürk de yapmış olduğu 
yeniliklerde bilimi kendine önder edinmiş 
bir liderdi. Çok okur ve yeni fikirler 
inşa ederdi. Gürbüz Tüfekçi, 
“Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar” 
adlı araştırmasında kitap tut-
kusu ve kültür derinliğini ra-
kamlarla yansıtıyor: 1.800 
dolayında Türkçe ve 
Fransızca kitap okumuş, 
200 bin dolayında satı-
rın altını, kırmızı, mor 
kalemlerle çizmiştir. 
Binlerce kenar notu ve 
dipnot yazmış, binlerce 
çarpı işareti koymuştur 
(tekadamdevrimi.com).

Hep ilklere imza atmış-
tır. Saltanatın kaldırıl-
ması, Cumhuriyetin ilanı, 
hukuk alanındaki inkılaplar, 
medeni, ceza, hakimler, ticaret, 
borçlar, icra ve iflas kanunlarının 
kabulü, eğitim ve kültür alanında ya-
pılan inkılaplar, Tevhid-i Tedrisat (Eği-
tim Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu’nun 
kabulü, Latin Harflerinin kabulü (Harf İnkılabı), Üni-
versite Reformu, Türk tarihi alanında yapılan çalışma-
lar, takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik, Soya-
dı Kanununun ve Kadın Haklarının kabulü gibi birçok 
alanda yenilikler başlatmış bir liderdir. Bu özellikleri 
Atatürk’ün İngilizcedeki “leader” (önderlik eden) söz-
cüğüyle birebir örtüşmektedir.

M.Kemal Atatürk halkı motive ederek onlara sinerji ve 
coşku aşılamıştır. Halkı harekete geçirerek kendisi bir 
kat daha motive olmuştur. Bulunduğu her ortamda 
kurtuluş coşkusunu çeşitli kongrelerde aldığı kararları 
halkla paylaşarak herkese bu enerjiyi aşılamıştır. Anlık 
uğraşlar yerine köklü değişimler ve sürekli işlere zaman 

ayırmıştır. Radikal önerilere ve çözümlere önderlik et-
miştir. İnisiyatif kullanmış, organize etmiş ve yetkilen-
dirmiştir. Kendisine değil, Türk halkına övgüler yağdır-
mış, benliğini ikinci plana atmış, Türk halkını alkışla-
mış ve iyi hissetmelerini sağlamıştır. Kendisini bütünün 
bir parçası olarak algılamıştır. Geçmişten ders çıkarmış, 
anı iyi değerlendirmiş ve geleceği kurmaya çalışmış bir 
liderdi. Tarihte hiçbir lider bu kadar kısa sürede büyük 
başarılar elde etmemiştir. Bu anlamda M.Kemal Ata-
türk tarihe damgasını vuran ilk ve tek liderdir.

Ünlü İngiliz tarihçisi Arnold J. Toybee, Türk İnkıla-
bının büyüklüğünü Avrupalılara anlatabilmek için şu 
benzetmeyi yapıyor; (Feyzioğlu,1987:23). “Bir an için 

tahayyül ediniz ki, Batı dünyasında Rönesans, Refor-
masyon, 17. Yüzyıl sonundaki bilim ve dü-

şünce ihtilali, Fransız İnkılabı ve Sanayi 
İnkılabı, bir insan ömrünün içine 

sığdırılmıştır…” (Le Monde et 
I’Occident, traduit de I’an-gla 

is par primrose du Bos, Bru-
ges, 1957, s. 36)

Amerikalı, Daniel E. 
Webster ise şu ifadelere 
yer vermiştir: “Son yüz-
yılların, belki de büyük 
tarihin en büyük Türk’ü, 
çağdaş dünyanın herhal-
de en dinamik lideri, 10 
Kasım 1938’de öldü… 
Uzun olmayan hayatın-

da, üç insan kadar enerji 
sarfetti. Son 20 yıl boyunca, 

her geçen yıl, kendi vatanın-
da ve dışarıda itibarı ve ka-

zandığı takdir durmadan arttı. 
Tanınmış çağdaşlarından bazıları 

ne kadar korku uyandırmışlarsa, o da 
o kadar saygı uyandırdı.” (The Turkey of 

Atatürk, Philadelphia,1939)

Eski Yunan Başbakanı Venizelos ise Atatürk’ü şöyle an-
latmıştır: “Çok büyük bir insan!.. Bu kadar engin düşün-
celi, devlet yönetiminde bu derece bilgi sahibi bir generale 
hayatım boyunca hiç rastlamadım.” (Venizelos “Ch. De 
Chambrun, Traditions et Souvenirs”, Paris 1952)

Özyönetimi yüksek liderler, büyük hedefler belirlerler 
ve gerçekleştirmek için özveride bulunmaya hazırdırlar. 
Seçenekler oluştururken, karar alırken grubun ana değer-
lerini kullanırlar. Son derece stresli koşullarda bile yoğun 
bir şekilde çalışırlar. Girişimcidirler, kendilerinden bekle-
nenin ötesinde hedeflere ulaşmaya çalışırlar. Gerektiğin-
de bürokrasiyi deler ve kuralları esnetirler, girişimci ça-
balarla başkalarını da yönlendirirler. Özyönetimi yüksek 
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kişiler engellere karşı ısrarla hedeflere ulaşmaya çalışırlar, 
başarısızlıkları bir kenara itip, başarıyı yakalamaya çalışır-
lar. Yenilgileri, kişisel kusurları değil üstesinden gelinebi-
lecek koşulların sonucu olarak görürler.

Mustafa Kemal Atatürk’ten örnek vermek gerekirse, 
Atatürk, kararlılığını ve değerlere bağlılığını gösterdiği 
hedeflerle ilgili olarak şöyle diyor:

“Milletlerin tarihlerinde bazı devirler vardır ki, bu de-
virlerde muayyen maksatlara erişebilmek için, maddi ve 
manevi ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak 
ve aynı istikamete sevk etmek icap eder.”

“Benim ordularımı gönderdiğim ve yönelttiğim hedefler, 
esasen ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve ku-
mandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, 
azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu 
hedefler idi.” (Baykal,2005:89)

Sosyal yetkinlikler

Bireyin, diğer insanları an-
laması ve ilişkilerini nasıl 
yönettiğini belirleyen ye-
tilerdir.

 Sosyal Bilinç: Sosyal 
bilinç ve ilişki yöneti-
minin varlığı ile ken-
dini gösteren duygusal 
zeka yetkinliklerinin 
bir ürünüdür. Sosyal 
bilinç, diğer insanların 
duygularını doğru ola-
rak algılama ve anlayabil-
me yetisidir. Sosyal bilinç 
empati ile başlamaktadır. 
(Goleman vd., 2006:42-60) 
Empati, “bir insanın, kendisini 
karşısındaki kişinin yerine koyarak, 
onun duygu ve düşüncelerini doğru ola-
rak anlaması ve bunu ona hissettirmesidir.” 
(Dökmen,1996:119) Empati kısaca “ötekinin 
dinlenmesi” (Güz, 2002, 127) olarak da ifade edilebilir. 
Empati yapabilen lider, iletişim çatışmalarını etkili bir 
şekilde çözebilir ve sözsüz süreçleri de etkin bir şekil-
de kullanabilir. İnsanlar sadece sözel süreçle değil, sözel 
olmayan birçok ipucu ile de bilgi aktarır. Örneğin ses 
tonu, bakışlar, jest ve mimikler gibi. İşte bunları anlaya-
bilme yeteneği sosyal bilince dayanır. 

Atatürk beden dilini ve sözsüz iletişimin bütün un-
surlarını iddialı bir şekilde kullanan bir liderdir. Şık 
giyimli, bakışları kararlı, yürüyüşü özgüven içinde ve 
karizmatik bir liderdi. Kılık ve kıyafeti tam oturmuş, 
şapkası, köstekli saati, sigaralığı, bastonu birbirleriyle 
uyumlu seçilmiştir. “Empati, liderler ve diğer insanlar 

için sosyal bir radardır. Hislerini inanarak ifade eden bir 
liderden ahenk doğar, çünkü o duyguların, içtenlikle sıkı 
sıkıya savunulan değerlere bağlı olduğu açıktır. Duygusal 
zekası yüksek liderler, olumlu dalga boyundaki duygu-
ları yayarlar: İyimserlik, şefkat ya da bağlantı hissini, 
umutlu bir geleceğe yönelik arzular uyandıran hayalleri-
ni dile getirerek insanları harekete geçirirler.”(Goleman 
vd, 2006:42-60)

Atatürk’ün özellikleri; milli birlik, milli duygu ve kültür 
gibi değerlere bağlılığı ve bunu Türk Milletine benim-
setmesidir. Atatürk şöyle diyor: “Bir yurdun en değerli 
varlığı, yurttaşları arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve 
çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Ulus 

varlığını ve yurt enginliğini korumak için bütün 
yurttaşları canını ve her şeyini derhal or-

taya koymaya karar vermiş olmak, 
bir ulusun en yenilmez silahı ve 

koruma vasıtasıdır. Bu sebeple, 
Türk Ulusunun idaresinde 

ve korunmasında ulusal 
duygu, ulusal kültür en 
yüksekte göz diktiğimiz 
ideallerdir.” (Feyzioğlu, 
1987:161)

 İlişki Yönetimi: 
Başkalarının duy-
gularının ustaca yö-
netilmesi anlamına 
gelmektedir. İlişki 

yönetiminde, etkileme 
ve yönlendirme, çatış-

ma yönetimi, iletişim, 
değişim katalizörlüğü, 

ekip çalışması ve işbirliği 
ile liderlik ön plana çıkmak-

tadır. Bu bağlamda M.Kemal 
Atatürk, iletim danışmanı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Atatürk halkın 
gönlünü kazanmakta çok başarılıdır. Sunuş-

larını dinleyici grubuna göre düzenlemiştir. Örneğin, 
köylüye, kadınlara, işçilere hitap ederken, hedef kit-
lenin özelliklerini yani, kültürünü, eğitim seviyesini 
dikkate alarak konuşmalarını geliştirmiştir. Destek 
oluştururken yerine göre dolaylı etkileme gibi karma-
şık stratejileri de kullanmıştır. Bir noktayı vurgularken 
birçok dramatik olaydan faydalanmıştır.
Atatürk 02 Eylül 1936 tarihinde İstanbul’da yapılan 
Balkan Folklor Festivali’ndeki gecede folklor gösterile-
rini ilgi ile izlemiş sanatçıları tebrik etmişti. O gecede 
hitap şekli şöyleydi:
“(….) Anlamak ve duymak, anlatabilmek ayrı ayrı ma-
haretler, sanatlardır. Benim anlatmak istediklerim sizin 

Ekim 2019 • Sayı: 154 13

General Ali Fuat ERDEN ile,
İstanbul, 28 Mayıs 1936



çok sezişle huzurunuzda hiçbir edebi sanata ihtiyaç bı-
rakmayacaktır sanırım. Onun için sözlerim sizin sıcaklık, 
dostluk saçan havanız içindeki duygularımın ateşi kadar, 
parlaklığı kadar heyecanlı olmasa da anladığınızı sanı-
rım. Bunlar, duyduğum derecede benim kalbimin ifadesi-
dir.” (Borak,1997:27) Bu sözler Atatürk’ün hitap ettiği 
toplulukla duygusal iletişimi geliştirebilen bir lider ol-
duğunun göstergesidir.
“Bugünkü Türk Milleti siyasi ve içtimai camiası içinde 
kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık 
fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş va-
tandaş ve millettaşlarımız vardır.

Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yan-
lış tevsimler (adlandırmalar), birkaç düşman 
aleti mürteci beyinsizden maada hiçbir 
millet ferdi üzerinde teellümden (ke-
derlenme, eseflenme) başka bir 
tesir hasıl etmemiştir. Çünkü, 
bu millet efradı da, umum 
Türk camiası gibi, aynı 
müşterek maziye, tarihe, 
ahlaka, hukuka sahip 
bulunuyorlar.” (Feyzi-
oğlu, 1987:139)

Ayrımcılığa karşı 
vatandaşlar arasın-
da ilişki yönetimini 
gerçekleştirmiştir.

Atatürk, ilişki yö-
netiminde önemli 
olan konuşma ve yaz-
ma yeteneğine sahip, 
müsamahalı, mütevazi 
olma, kamuoyu oluştur-
ma, ikna etme yeteneğine 
sahip bir lider olma özelliğini 
şu ifadeleriyle de pekiştirmek-
tedir:

“Bir şeyi vicdanen iyi yaptığımıza, sözleri-
mizin iyi olduğuna inanıyorsak, onu olduğu gibi 
açık, tereddüt ve belirsizliklerden arınmış olarak anlat-
mayı amaçlamalıyız. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri 
kazanarak hükmetmek isterim.” (Baykal,2005:137-155)

Liderde olması gereken saydamlık ve halkıyla bütünle-
şik olma özelliğini onun şu sözlerinde görürüz:

“Bu müzakere ve münakaşaların verimli neticeler vere-
bilmesi için, arkadaşların kayıtsız şartsız serbest konuş-
maları, tenkidi icap eden noktalar görüldükçe müsama-
halı davranmaları lüzumu tabiidir. Milleti ve toplumsal 
zemini hazırlamadan inkılaplar yapılamaz.” (Baykal, 
2005:123-155)

Duygusal zeka yetkinliği yüksek liderler değişime açık 
liderlerdir. Değişimi yönetebilen liderin temel özellikle-
ri şu şekilde açıklanabilir. (Vardar, 2001:88- 89)

• Değişim lideri, güçlü vizyonu ve iletişim gücü ile eki-
bini ve ekibi dışındaki kişileri kolayca etkileyebilme ve 
ikna etme yeteneğine sahip olmalıdır.

• Değişim lideri kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini 
doğru tespit ederek, gerçekleştireceği faaliyetlerde güçlü 
yönlerini aktif bir şekilde kullanmalı, zayıf olduğu yön-
lerini geliştirmek için çaba göstermelidir.

• Değişim lideri uzun vadeli düşünebilmeli, almış ol-
duğu kararlar risk içeriyorsa, bu risklerini göğüsleyebi-

lecek cesarete sahip olabilmelidir.

• Değişim lideri, ekibi içerisindeki 
çalışanların farklı kişilik özellik-

lerine sahip olduğunu bilme-
li, çalışanların özelliklerine 

göre görevler vermeli ve 
ona göre bir motivasyon 
ölçütü oluşturmalıdır.

• Değişim lideri, ge-
rek kendi gerekse 
ekibi açısından öğre-
nen bir ortam yarat-
ma çabası içerisinde 
olmalıdır.

• Değişim lideri, ge-
rek kendisi gerekse 
ekibi açısından öğre-

nebilecek ortamı ya-
ratma çabası içerisinde 

olmalıdır. 

• Değişim lideri, organi-
zasyonu sürekli geliştirme 

konusunda kararlı ve istekli ol-
malıdır.

• Değişim lideri, yorumlama ve sorun 
çözme yeteneğine sahip olmalıdır.

• Değişim lideri, problem çözme tekniği açısından; 
problemin belirtilerini analiz edebilme, problemin çıkış 
nedenini doğru tespit edebilme ve alternatif çözümler 
üretebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

“Milletin yükselme neden ve şartları için yapılacak şey-
lerde, atılacak adımlarda kesinlikle tereddüt etmeyin. 
Milleti o yükselme noktasına götürmemek için dikilecek 
engellere hep birlikte mani  olacağız. Bunun için beyin-
lerinize, irfanlarınıza, bilgilerinize, gerekirse bilekleri-
mize, pazılarımıza, bacaklarımıza müracaat edecek, 
fakat neticede mutlaka ve mutlaka o gayeye varacağız.” 
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“Uzak 
memleketin top-

rakları üstünde kanlarını 
döken kahramanlar; burada dost 

bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve 
sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmet-
çikle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak 

diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; 
gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bağrımız-
dadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat 

rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını 
verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuş-

lardır.” şeklindeki Çanakkale Savaşındaki 
bu söyleviyle Anzakların gönlünü fethet-
miştir. O devirde düşmanının sevgisini 

böylesine kazanan bir diğer ko-
mutan ve devlet adamı var 

mıdır?



(Baykal,2005:102) sözleri ve gerçekleştirdiği devrim-
ler Atatürk’ün değişimci lider özelliğini, motivasyon 
gücünü, zorluklar karşısında kararlı duruşunu göster-
mektedir.

Sonuç

Nevzat Tarhan’a göre, liderlik sağ beynin motivasyonu-
dur. Başarılı liderliğe giden yolda mantık ve duygular 
bir arada kullanılmalıdır. Duygular olmadan mantık, 
mantık olmadan tek başına duygular elbette yeterli de-
ğildir.

Atatürk duygularını ve mantığını bir arada kullanmış 
bir liderdir. Duygularını yönetebilmiştir. Her zaman 
enerjik olmuştur, yürüyüşüyle, bakışlarıyla, sıcak gü-
lümsemesiyle, güçlü duruşu, etrafındakilerle el sıkışma-
sıyla hatırlanmaktadır. Enerji ve heves istekleri artırır ve 
çevresindekilere de bulaşmasını sağlar. Enerji, heves ve 
tutku Türk Milletini ikna etmesinde de kendini göster-
miştir. İleri görüşlülüğü, gelişmeye odaklanması, mille-
tin etkilenmesine neden olmuştur.

Bugün yapılan her sunumda Atatürk’ten alıntılar ya-
pılmaktadır, “biz birlikteyiz, sizlerle başaracağız” gibi 
ifadeler de toplumda sinerji yaratmış ve güven oluştur-
muştur. Profesyonel yaşantısı içerisinde inanılmaz işler 
başarmıştır. Cesur bir vizyona, amacına ulaşmak için 
sarsılmaz bir güvene sahiptir. Milleti empati yaparak 
kendi vizyonu içine almıştır. Sivas ve Erzurum kong-
relerine bakıldığında; ilgilerin, fikirlerin ve modellerin 
kesiştiği noktalarda beyin fırtınası oluşturarak halkı 
anlamaya çalışmıştır. Halkın bakış açısıyla kucaklaş-
mış, halkla etkileşime özellikle önem vermiştir. Konuş-
malarında kendine güvenli duruşu, dinleyenler tarafın-
dan algılanmasını ve inanılmasını kolaylaştırmıştır. İn-
sanların gözlerine sorgular şekilde bakması, otoriter ve 
dürüst bir algılamayı beraberinde getirmiştir. Ayrıca, 
“Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken 
kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. 
Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçikle 
yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlat-
larını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz. 
Evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur 
içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını 
verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” 
şeklindeki Çanakkale Savaşındaki bu söyleviyle An-
zakların gönlünü fethetmiştir. Düşmanının sevgisini 
böylesine kazanan bir diğer komutan ve devlet adamı 
var mıdır? Tüm saydığımız özellikler, bilişsel zekası ka-
dar duygusal zekasını kullanan lidere aittir. İşte o lider 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’tür.
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AVCILIK MEVZUATI
VE

KOLLUGUN YETKILERI*

Avlanma, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında 
belirlenen avlanma planına göre, avcılık belgesi ve 
avlanma izni alınarak yasalara uygun silah, araç ve 

eğitilmiş hayvanlarla yapılır.

Av ve yaban hayatı, toplumlar için çok önemli ve 
vazgeçilmez doğal kaynaklardandır. Tüm dün-
yada sahipsiz mal kabul edilen av hayvanlarının 

serbestçe avlanması sistemine son verilerek, yasalarla ya-
ban hayatı koruma altına alınmış, netice olarak, doğal 
yaşamın korunması devletin asli görevleri arasında yer 
almıştır. 

Anayasamızın 56’ncı maddesinin birinci ve ikinci fık-
rasında; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve va-
tandaşların ödevidir.” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla 
avcılar tarafından sürdürülen etkinlik tüm toplumun 
hakkı ile ilişkilendirilmiş ve devlet tarafından koruma 
altına alınmıştır. 

Türkiye’de; Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında av 
ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi 
ve avcılığın düzenlenmesine ilişkin bir yasal düzenleme 
yapma ihtiyacı duyulmamıştır. Yaban hayvanlarının ko-

runması, geliştirilmesi ve kara avcılığının düzenlenmesi 
ancak 05 Mayıs 1937 tarihli ve 2003 yılına kadar yürür-
lükte kalan 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamın-
da ele alınmıştır.

İlk yayınlandığı tarihte reform niteliğinde yeni düzen-
lemeler getiren bu kanun, uzun süre gerektiğince uy-
gulanamamıştır. Bu nedenle yasa, usulsüz avlanmanın 
önlenmesinde etkili olamamıştır. Bu dönemde birçok 
düzenleme, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları ile 
yapılarak, av ve yaban hayatı korunmaya ve avcılık et-
kinliğine yön verilmeye çalışılmıştır. 

Halen yürürlükte olan ve uygulanan 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu ise 01 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 
meclis oturumunda kabul edilerek 11 Temmuz 2003 
tarihli ve 25165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yö-
netimi için, av ve yaban hayvanlarının, doğal yaşam 
alanları da dikkate alınarak korunmaları, geliştirilme-

* J.Mly.Alb. Hakan ELMAS tarafından hazırlanarak Jandarma Dergisinin 123’üncü sayısında (Eylül 2009) yayımlanan “Kolluk Görevleri Açı-
sından Avcılık Mevzuatı” konulu makalenin güncelleştirilmiş halidir.

J.Asb.Kd.Bçvş. Özay TAŞPINAR
Asayiş Başkanlığı
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leri ve avlanmalarının kontrol altına alınması olarak 
tespit edilmiştir. Ayrıca, avcılık etkinliğinin düzen-
lenmesi, av kaynaklarının milli ekonomi açısından 
faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi ve ilgili kamu 
ve özel hukuk tüzel kişilikler ile işbirliği yapılması 
hedeflenmiştir. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere; av 
ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunla-
rın korunması ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı 
yönetimini, avlakların kurulması, işlettirilmesi, avcı-
lığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, 
ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendiril-
mesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına iliş-
kin suçlar, kabahatler, suç ve kabahatlerin takibi ve 
cezaları kanun kapsamına alınmıştır.

Kara Avcılığına İlişkin Tanımlar
Şu an yürürlükte olan 4915 sayılı Kara Avcılığı Ka-
nununa göre; Avlanma Hakkı: Avcılık belgesine sa-
hip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme 
koşulları ile elde ettiği haktır. Av Yılı: 01 Nisan’dan 
başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar 
olan süredir, yani bir yıldır. Av Sezonu: Merkez Av 
Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin ve-
rilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih 
ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı ta-
rih arasındaki süredir. Avlanma Zamanı: Gün do-
ğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir 
saat sonrası arasında kalan zamandır. Avlanma İzin 
Ücreti: Bakanlıkça, hayvan gruplarına, avlanmanın 
il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre fark-
lı olarak tespit edilebilmektedir. Avlanma izni bir av 
yılı için geçerlidir ve avlaklarda, avcılık belgesi ve av-
lanma izni olmadan avlanılamaz. 

Kara Avcılığı ile İlgili İşlemler
Öncelikli olarak, av işlemleri Tarım ve Orman Ba-
kanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanununun 3’üncü maddesine göre merkez-
de, illerde ve valilik tarafından gerekli görülmesi du-
rumunda ilçelerde av komisyonları oluşturmak yasal 
bir zorunluluktur. 

Merkezde; Bakanın veya Bakan Yardımcısının başkanlı-
ğında toplanan, aralarında Jandarma Genel Komutan-
lığı temsilcisinin de olduğu (21) üyeden teşekkül eden 
Merkez Av Komisyonu (MAK) oluşturulur. İllerde ise, 
vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında 
(11) üyeden oluşan İl Av Komisyonu oluşturulur. Ge-
rekli hallerde valilik tarafından, il av komisyonundaki 
yapıya benzer “İlçe Av Komisyonu” kurulmaktadır. İl 
Av Komisyonu ilçelerden gelen av komisyonunun ka-
rarlarını değerlendirir.

2019-2020
Av Dönemi,

Merkez Av Komisyonu
Kararları Gereği,
17 Ağustos 2019

Tarihinde Başlayıp,
01 Mart 2020

Tarihinde
Sona Erecektir.
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MAK yılda en az bir kere toplanarak, illerden gelen il av ko-
misyonlarının kararları ile bu konuda hazırlanan raporu ve 
komisyona sunulan diğer belgeleri inceler. 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu ve genel hükümleri dahilinde, komisyon üye-
lerinin önerileri doğrultusunda o av dönemi için bütün yur-
du kapsayan hususlar karara bağlanır. MAK’ın aldığı kararlar 
kesindir. 

Av hayvanlarının yaşam evreleri de dikkate alınarak Kanunun 
5’inci maddesi hükmüne uygun olarak MAK tarafından av se-
zonu tespit edilir. Bu tespit yapılırken popülasyon durumları, 
yavru büyütme, eş tutma, vb. olgular göz önünde bulundu-
rulur. Bazı türlerin avına sınırlı bölgelerde yasak getirilebilir 
veya tüm yurt çapında yasaklanabilir. Tespit edilen avlanma 
miktarları ve avlanma süreleri dışında avlanılamaz. 

Avlanma, MAK kararları kapsamında belirlenen avlanma planına 
göre, avcılık belgesi ve avlanma izni alınarak yasalara uygun silah, 
araç ve eğitilmiş hayvanlarla yapılır. Zehirle avlanmak yasaktır. 
Ayrıca kullanılacak silahın haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlan-
dırılmalı, silah olarak havalı tüfek ve tabancalar kullanılmamalı-
dır. MAK tarafından belirlenecekler dışında kara, hava ve yüzer 
araçlarla, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçlerle, canlı 
mühre, tuzak, kapan ve diğer benzeri araç, gereç ve usullerle av-
lanılamaz. Avcılık belgesi bir defaya mahsus verilmekte ve her yıl 
vize ettirilmesi gerekmektedir. Avlanma İzni almak isteyen avcılık 
belgesi sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma 
izin ücretini Döner Sermaye İşletmesine yatırmak suretiyle avlan-
ma izni almak zorundadırlar.

Alınan kararlarda; korunmaya alınacak av hayvanları; avlan-
masına izin verilecek av hayvanlarının avlanma süreleri, za-
manı ve günleri; avcı başına taşınabilecek av miktarları; yasak-
lanan avlanma araç ve gereçleri; yasaklanan avlanma sahaları; 
mücadele maksatlı avlanma esas ve usulleri belirlenir. Resmi 
Gazete’de yayınlanarak tüm avcılara tebliğ edilmiş sayılır. 
Kararlar, bir sonraki av yılı ile ilgili alınan kararların Resmi 
Gazete’de ilan edilmesine kadar geçerlidir. Ayrıca, MAK ka-
rarları ile her avcının avlanırken ilgili av yılı kararını yanında 
bulundurması zorunludur. 

3167 sayılı Kanunda; Av Teskeresi olarak bilinen uygulama, 
4915 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılarak bu uygulamanın 
yerine Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni uygulaması getirilmiş-
tir. Avcılık Belgesi, avcılık eğitimine katılan ve başarılı olan 
Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olarak verilmekte ve 
her yıl vize uygulamasına tabi tutulmaktadır. 

Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının 
önemli ayaklarından birisi de etkin bir korumanın sağlan-
masıdır. Kanunda belirtilen yasaklamalara uyulması ile ilgi-
li hususların etkin bir denetim olmadan gerçekleştirilmesi 
mümkün değildir. Bu denetim ve işlem yapma yetkileri Özel 
Kolluk olarak icra edilmektedir. Bu nedenle genel kolluk ma-
kamı, özel kolluk yetkisini kullanarak faaliyetin bir yönüne, 
genel kolluk yetkisini kullanarak bir başka yönüne müdaha-
lede bulunabilir. Örneğin herhangi bir avlakta ruhsatsız tüfek 
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ile gezen bir kişiye genel kolluk tarafından ruhsatsız tü-
fek bulundurmaktan işlem yapılabilir veya Kara Avcılığı 
Kanununa muhalefet etmekten hakkında işlem yapıl-
ması için tutanak tutulabilir. 

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulara; avlana-
bilmeleri için yabancı avcılık belgesi verilmesinde mü-
tekabiliyet esası aranmakta, avcı turistlere ise geçici av-
cılık belgesi verilmektedir. Bu kapsamda yabancıların 
Türkiye’de avlanmasına ilişkin düzenlemeden de bah-
setmekte fayda bulunmaktadır. Türkiye’de av turları, 
fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları 
gözlem turları yaptıracak seyahat acenteleri, Bakan-
lıktan av turizmi izin belgesini almaya; seyahat acen-
teleri vasıtasıyla veya münferiden sadece özel avlaklar 
ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklar-
da avlanmak üzere yurdumuza gelen avcı turistler ise 
yukarıda belirtilen geçici avcılık belgesini almaya ve 
avlayacakları av hayvanlarını bu belgeye kaydettirme-
ye mecburdurlar. Avcı turistler, gerekli izinleri alması 
durumunda beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz 
av tüfeklerini ve bunlara ait mermileri getirebilmek-
tedirler. Avcı turistler, avladıkları ve onaylanmış geçi-
ci avcılık belgelerine kayıtlı av hayvanlarının etlerini 
ve hatıra değeri taşıyan parçalarını, Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini dik-
kate almak kaydıyla başka bir izne bağlı olmadan yurt 
dışına beraberlerinde çıkarabilmekte, adreslerine gön-
derebilmekte veya göndertebilmektedirler. Avlanma 
için oluşturulmuş olan özel avlaklar ilgili Bakanlıktan 
izin alınarak kurulmaktadır. 

Avcıların denetlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi 
amacıyla; Türkiye genelinde Fahri Av Müfettişliği Sis-
temi oluşturulmuştur. Fahri av müfettişleri, avcı ku-
ruluşları ve bu konu ile bağlantılı sivil toplum kuru-
luşlarından tamamen gönüllük çerçevesinde belirlen-
mektedir. Temel görevleri ilgili birimlere veya kolluğa 
av suçlarını bildirmek ve avcılıkla ilgili alınan kararları 
avcılara iletmektir. Av koruma memurları, saha bek-
çileri, genel kolluk kuvvetleri, köy muhtar ve ihtiyar 
heyeti üyeleri ile köy ve kır bekçileriyle birlikte veya 
münferiden denetim yapma yetkisine haiz olan fahri 
av müfettişlerinin, av suçu/kabahati işleyenler hakkın-
da delil teşkil edecek her türlü bilgiyi toplama, olay 
mahallinde bırakılan delil teşkil edecek sair eşyaları 
tespit etme yetkileri bulunmaktadır. Fahri av müfet-
tişleri; Kanuna göre yasak avlanma sayılan fiilleri işle-
yenler hakkında işlem yapılması amacıyla Genel Mü-
dürlükçe kendilerine verilen tutanağı düzenleyerek “en 
geç bir hafta içinde” en yakın Orman İdaresi birimine 
teslim etmek mecburiyetindedir. 

Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av ya-
saklarının takibi ve bu Kanunun kapsamında üretim 

yapan yerlerin denetimi, Bakanlık ve Orman Genel 
Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu kanunda belirtilen 
idari para cezalarını vermeye İl Tarım ve Orman Mü-
dürü veya yetki verdiği elemanlar ile Orman işletme şefi 
yetkilidirler. 

El konulan ve bulundurulması suç oluşturan silahlar ise 
soruşturma evrakı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı-
na intikal ettirilir. El konulan sair eşyaların kabahatle 
bağlantılı olduğu ve orman idarelerine nakil ve teslim 
imkânının olmaması durumunda ise; kabahat işlenen 
yer, köy hudutları içinde olması halinde o köy muhta-
rına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar 
heyeti üyelerinden birine, kabahat işlenen yer, belediye 
hudutları içinde ise; o yerin belediyesine, bu makam-
ların hiçbirine teslimi mümkün olmadığı durumlarda 
yediemin senedi karşılığında sanığa ya da itimat edilebi-
lecek diğer şahıslara rızalarıyla ve ücretsiz olmak kaydıy-
la teslim edilmesi gerekir. 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 
Kapsamında Suç Oluşturan Eylemler
• Av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkla-
rı ortamı zehirlemek,
• Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması teh-
likesine ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine 
neden olmak.

Zehirle avlanmak suç olarak tanımlanmakta ve hapis ve 
adli para cezası yaptırımları öngörülmektedir.

Kanunun 21’inci maddesinin 7’nci fıkrasında, avlan-
mak suretiyle bir canlı türünün yok olması ya da eko-
lojik dengenin bozulması tehlikesine neden olanlar 
hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceği 
düzenlenmiştir. 

Ayrıca, zehirle avlananlara bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve adli para cezası verileceği ve faillerin avcılık belgeleri 
iptal edilerek kendilerine bir daha belge verilmeyeceği, 
yine aynı Kanunun 24’üncü maddesi ikinci fıkrası ile 
belirlenmiştir. Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık 
belgesi ve avlanma izni almadan avlananlara idari para 
cezası verilir. Aynı şekilde Yabancı avcılık belgesi veya 
geçici avcılık belgesi almadan avlananlara da idari para 
cezası verilir. Avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini 
yanında taşımadan avlananlara eksik her belge için idari 
para cezası verilir.

Sulak alanlarda; saz, kamış, diken, ot, vb. şeylerle yapıl-
mış veya toprakta çukur açarak hazırlanmış üstü açık 
basit gümeler (metris) hariç özel mülkiyetteki araziler 
de dahil olmak üzere her türlü kapalı gümelerin yapıl-
ması ve buralarda avlanılması da yasaktır. Su kuşları 
haricinde diğer av hayvanlarının güme kurularak avlan-
ması da yasaktır.
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Genel Kolluk
Genel kolluğun av suçları ile mücadele konusunda 
görevli olduğunu gösteren teşkilat mevzuatlarının ya-
nında, 23 Ocak 2008 tarihinde kabul edilen 5728 sa-
yılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun” ile Kara Avcılığı Kanununun 
20’nci maddesi ikinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi 
sonucu, genel kolluğa da av suç ve kabahatleri ile mü-
cadele etme görevi verilmiştir. Bu madde hükümleri-
ne göre genel kolluk, aynen özel kolluk gibi av suçu 
işleyenleri avdan men etmeye, failler hakkında tuta-
nak düzenlemeye, bu suçlarla ilgili eşya ve vasıtalara 
el koymaya ve suçluları yakalamaya yetkili ve görevli 
kılınmıştır.

Ayrıca; genel kolluk ile av yasaklarının takibi ile görevli 
olan av koruma memurları ve saha bekçileri; bu kanunda 
belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmaktan 
men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye, yasakla-
nan fiillerin konusunu oluşturan veya bu fiillerin işlen-
mesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve 
bunların türevleri ile avlanmada kullanması veya avlak-
larda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak 
olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalama-
ya görevli ve yetkilidir. 

Av yasağına aykırı hareket edenler, olay yerinde gerekli 
tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılır. 
Hüviyeti tespit edilemeyenlerin vakit geçirilmeksizin 
hüviyeti tespit edilebilecek en yakın köyün muhtar veya 
ihtiyar heyetine ve bunlarla da tespiti mümkün olmazsa 
en yakın zabıta merkezine götürülür ve Kabahatler Ka-
nununun 40’ıncı maddesine göre işlem yapılır. Görevli 
memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçileri 
ile köy muhtarları da aynı yetkiye haizdir. 

Ancak genel kolluk güçlerinin; bu Kanun gereğince ve-
rilecek idari para cezaları konusunda yetkileri yoktur. 
Bu yetki Kanunun 30’uncu maddesi ile özel kolluk olan 
Av Kolluğu görevlilerine verilmiştir. 

Av koruma memurları ve saha bekçilerinden; ilgili Ba-
kanlıkça lüzum görülecek olanlara, Cumhurbaşkan-
lığınca belirlenen silahlar demirbaş olarak verilir. Av 
koruma memurları ve saha bekçileri bu Kanunla ken-
dilerine verilen görevlerini ifa sırasında silahlarını 6831 
sayılı Kanunun 78’inci maddesinde belirtilen hallerde 
kullanabilirler.

Av koruma memurları görevlerini yaparken ilgili ba-
kanlıkların görüşü alınarak, rengi ve biçimi Bakanlıkça 
tespit edilen resmi kıyafet giymek mecburiyetindedirler. 
Resmi kıyafetler, silah, telsiz ve diğer teçhizat ile araç ve 
gereçler ilgili Bakanlıkça verilir.

Özel Kolluk Olarak Av Kolluğu
Özel kolluk, Devlet ve yetkili diğer kamu tüzel ki-
şilerince, özel kanunlar çerçevesinde kurulup teşki-
latlandırılan, jandarma ile polis dışındaki bir kolluk 
kuvvetidir. Özel kolluk; bütün faaliyetler hakkında de-
ğil, sadece belirli bir faaliyet kategorisi ve belirli grup 
kişiler hakkında yetkilidir. İdareyi bazı özel tehlikeler 
karşısında daha güçlü hale getirmek amacı ile kurulan 
özel kolluğun yetkileri, ilgili oldukları kanunlarla açık-
ça belirlenmiştir. Av Kolluğu da bu kapsamda 4915 
sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak kurulmuş bir 
kolluktur.

Özel kolluk yetkilerinin kullanıldığı Kara Avcılığı 
Kanununun 20’nci maddesinde suç ve kabahatle-
rin takibi başlığı altında, yetkili merci olarak, yani 
kolluk makamı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile Orman Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 
Bu bakanlığa bağlı özel kolluk görevlileri görev-
lerini yaparken, “Av Koruma Görevlileri Kıyafet 
Yönetmeliği”nde belirtilen resmi kıyafetlerini giy-
mek zorundadır. 
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Av Kolluğunun Görev ve Yetkileri
Av suç ve kabahatlerinin takibi ve kolluk yetkileri ge-
nel olarak Kara Avcılığı Kanununun 20’nci maddesi ile 
düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerine göre; avcılığın 
kontrolü, av hayvanlarının korunması, üretim yapan 
yerlerin denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman 
Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Ancak genel kolluğun 
yetkisi saklıdır. 

Yine aynı madde hükümlerine göre; genel kolluk ve özel 
kolluk görevlileri, av yasaklarına aykırı hareket edenleri 
avlanmaktan men etmeye, failleri hakkında tutanak tut-
maya, silah ve ekipmanları ile canlı, cansız av hayvanlarını 
ve bunların avında kullanılan suç vasıtalarına el koymaya 
ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidirler. Köy ve 
kır bekçileri ile köy muhtarları da bu görevlilerin olmadığı 
yerlerde aynı görev ve yetkilere sahiptir. 

Avcıların, talep olması durumunda, Kanunla yetkili kı-
lınan kolluk görevlilerine yani genel kolluk ve av kol-
luğu ile köy ve kır bekçileri, köy muhtarları ve fahri av 
müfettişlerine avlanma belge ve izinleri ile avladıkları 
hayvanları ibraz etmeleri yasal bir zorunluluktur. 

Kanunun 28’inci maddesi hükümlerine göre, faille-
rin yasak avlanmaları sonucunda, yaban hayatında ve 
ekosistemde meydana getirdikleri tahribat ve eksilme 
nedeni ile av hayvanı türlerine göre, ilgili Bakanlık ta-
rafından tespit edilecek miktarda tazminat ödemelerine 
karar verilebilir.

Kara Avcılığı Kanununun 4’üncü 
maddesine göre Kabahat Oluşturan 
Eylemler
• Koruma altına alınan yaban hayvanlarının avlanma-
sı, üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız 
edilmesi, yavru ve yumurtalarının toplanması, yuvala-
rının dağıtılması, memelilerin kış uykusunda rahatsız 
edilmesi.

• Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının, 
avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde; Orman 
Genel Müdürlüğünce, mahallî tarım ve orman teş-
kilatı görevlilerince hazırlanacak ortak rapor doğrul-
tusunda belirlenecek esas ve usullere aykırı av yapıl-
ması.
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• Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban 
hayatının tahrip edilmesi, ekosistemin bozulması, yaban 
hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyon-
ları dışında da olsa bu sahalara olumsuz etki yapacak te-
sislere izin verilmesi, varsa mevcut tesislerin atıklarının 
arıtılmadan bırakılması, onaylanmış planlarda belirtilen 
yapı ve tesisler dışında yapı ve tesis kurulması, irtifak 
hakkı tesis edilmesi, bu sahalarda Bakanlıkça gerektiğin-
de getirilen yasaklara uyulmaması ve Bakanlığın uygun 
görüşü alınmadan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yasaklama getirilmesi.

• Av miktarı ve avlanma süreleri dışında avlanılması.
• Bakanlıkça, avlanmanın açık olduğu avlaklarda hay-
van türlerinin nesillerini devam ettirebilmek için getiri-
len yasaklara uyulmaması. 
• Avlak sahibinin veya bu avlakları kiralamak sureti ile 
işletenlerin özel avlakları kuruluş amaçları dışında işlet-
meleri. 
• Avlaklarda izin almadan avlanma, Merkez Av 
Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı avlaklarda av-
lanma, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar 
ile yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayatı geliştir-
me sahaları ve üretme istasyonlarında avlanma. 
• Zehirle avlanma hariç, diğer yasaklara ve esaslara aykırı 
hareket ederek avlanma esas ve usullerine uymama. 
• Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesi ve 
avlanma izni olmadan avlanma.
• Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi alma-
dan avlanma.
• Avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini yanında ta-
şımadan avlanma.
• Kişi, kuruluş ve acenteler tarafından av turizmi izin 
belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile 
av ve yaban hayvanları gözlem turlarına veya yabancı-
ların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına, geçici 
avcılık belgesinde kayıtlı türler ve yerler dışında avlanan 
yabancı uyruklu kişilere aracılık etme.
• Av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama. 

Bu durumlarda ilgililere idari para cezası yaptırımı uygu-
lanmakta, ayrıca bu kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler 
hakkında avdan men etme idari tedbiri verilmekte, el ko-
nulan av hayvanları ve türevlerine ise mahallî mülkî amir 
tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, idari yaptırım 
kararı verilmesi gerekmektedir. Bu madde hükümlerine 
göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa 
bile, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde 
meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolu-
nacak tazminat av hayvanı türlerine göre ilgili Bakanlıkça 
tespit edilen değerler üzerinden hesaplanarak kabahati işle-
yenden tahsil edilmektedir. 

Yukarıda belirtilen idari yaptırımlar dışında, yaban ha-
yatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyon-

ları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının 
arıtılmadan doğal ortama bırakılması nedeni ile yaban 
hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenme-
sine sebebiyet verenlere ve tahrip edenlere fiilleri suç 
oluşturmadığı takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu hü-
kümlerinin uygulanması gerekmektedir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 2’nci maddesinde 
kabahati; karşılığında kanunun idari yaptırım uygu-
lanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlaması ne-
deniyle, karşılığında idari yaptırım uygulanan tüm ey-
lemler bu Kanun kapsamına alınmıştır. Ayrıca 3’üncü 
maddesi ile de bu Kanun genel hükümlerinin diğer ka-
nunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacağı ifade 
edilmiştir. Kabahatler Kanununda yer alan bu hüküm-
ler nedeniyle, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda ida-
ri para cezası ve idari yaptırım uygulanan fiiller kabahat 
olarak kabul edilmiştir. 

Yine Kabahatler Kanununun 13’üncü maddesinde; ka-
bahatlerde teşebbüsün kural olarak cezalandırılamayacağı 
kabul edilmiştir. Ancak ilgili kanunda hüküm bulunan 
hallerde ceza verilmesi hükmüne de yer verilmiştir. Bu 
bağlamda, 4915 sayılı Kanun teşebbüsün de cezalandı-
rılmasını öngörmektedir. Şöyle ki Kanunun tanımlar 
bölümünde avlanmak “kanun kapsamında avına izin ve-
rilen yaban hayatı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit 
edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle 
canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirme-
yi” şeklinde tanımlanmıştır. Bu nedenle birçok durumda 
ceza şartları oluşmamış gibi görünse de teşebbüs şeklinde 
değerlendirilip idari para cezası veya idari yaptırım uy-
gulanmalıdır. Çünkü avcı avlanmaya gittiğinde belli bir 
süre avını aramakta, takip etmekte veya beklemektedir. 
Avlanmanın tanımında “ele geçirmeye çalışma” eylemi 
de dahil olduğundan, av hayvanının mutlaka yakalanmış 
olma şartı aranmamalıdır. 

Kanunda yer verilen önemli konulardan birisi de “iş-
tirak” kavramıyla ilgili yapılan düzenlemedir. Kabahat-
ler Kanununda iştiraki düzenleyen 14’üncü madde ile 
kabahat fiili işlenirken birden fazla kişi katılmış ise, bu 
faillerin her biri hakkında sanık olarak idari para ceza-
sı verilmesi hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Kara 
Avcılığı Kanununa aykırı eylemlere birden fazla kişinin 
katılması halinde hepsi ayrı ayrı cezalandırılmalıdır. Ör-
neğin; avlanma eyleminin sadece tüfek ve silahla yapıl-
dığı kabul edilerek, avlaklarda yasadışı av yaparken ya-
kalanan kişilerden sadece üzerlerinde tüfek bulunanlara 
ceza verilmesi yanlış bir uygulama olacaktır. Tüfeği ol-
mayan kişiler de avlanma olayı içerisinde görülmüşlerse 
cezalandırılmaları gereklidir.

Av ve yaban hayatı ile ilgili olarak, yasaya aykırı davra-
nışların birçoğu kabahat olarak kabul edilmiş ve idari 
para cezası veya idari yaptırım öngörülmüş olsa da bazı 
ağır fiillerin ceza kanununa uygun olarak cezalandırıl-
ması öngörülmüştür. 
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Arama
Kolluk görevlilerinin; yukarıda yer alan durumlar 
dışında herhangi bir arama kararı olmadan, arama 
yetkisinin olduğu durumlar ise Adli ve Önleme Ara-
maları Yönetmeliğinin “Karar Alınmadan Yapılacak 
Arama” başlıklı 8’inci maddesi ile düzenlenmiştir. Av 
suçları ile ilgili olarak (f ) bendinde yer alan “… diğer 
kanunların öngördüğü hukuka uygunluk sebepleri 
ve suçüstü halinde yapılan aramalarda,…” hükmü 
gereğince kolluk görevlilerince, avcıların eşyaları ile 
araçlarında, fıkrada yer alan hükme uyan durumlarda 
arama yapılabilir. 

El Koyma ve Müsadere
Müsadere kararı; kural olarak hâkim tarafından verilir. 
Ancak kanunlar tarafından, gecikmesinde sakınca olan 
hallerde Cumhuriyet Savcısının kararı ile Savcıya ulaşı-
lamayan hallerde de kolluk amirinin yazılı emri ile mü-
sadere işlemi yapılabilir. 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20’nci maddesi 
ile de genel kolluk, av kolluğu, köy ve kır bekçileri ile 
köy muhtarlarına, yasaklanan avlanma fiilleri sonucun-
da elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ile bunların 
türevlerine, avlanmada kullanılması yasak eşya ve vası-
talara el koyma yetkisi vermiştir. Ayrıca, 28’inci madde-
sinde yapılan değişiklik sonucunda el konulan eşyaların 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesi yetkisi de mahallin 
mülki amirine verilmiştir. 

20’nci maddenin üçüncü fıkrası ile de bulundurulması 
suç oluşturan ve el konulan silahların soruşturma evra-
kı ile beraber Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği 
hususu düzenlenmiştir. Yani, av sonucu elde edilen av 
hayvanı ile yasak eşya ve vasıtalar dışında, sadece faille-
rin silahlarına el konulmasına izin verilmiştir. 

Adli cezayı gerektiren eylemlerde ise; durumdan der-
hal Cumhuriyet Savcısına bilgi verilir, eylem bir tuta-
nakla tespit edilerek failler yakalanır. Suç aletlerine ve 
araçlarına el konulur. Durumdan İl Çevre ve Orman 
İdaresi yetkilileri haberdar edilir ve şüpheliler, hak-
larında düzenlenecek soruşturma evrakı, suç aletleri 
ve araçları ile beraber Cumhuriyet Savcılığına gön-
derilir.
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Çocuğunuzun davranışlarını 
yakından gözlemleyin; ruh halinde 
değişiklik, iletişimde azalma, çalışma 
isteksizliği ve notlarda düşüş gibi 
beklenmedik değişimler konusunda 
tetikte olun. Eğer bu tür değişimler 
fark ederseniz, internet üzerindeki 
faaliyetlerini yakından izleyin, okul 
yetkilileriyle konuşun ya da bir 
psikoloğa danışın. Çocuğunuzun 
kullandığı bilgisayar veya mobil 
cihazı muhakkak kontrol edin veya 
konunun uzmanına kontrol ettirin.
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Görsel ve işitsel medya, siber ortamın ürettiği tehdit-
leri, çoğunlukla olumsuz sonuçları olan olaylar üze-
rinden aktarmaktadır. Yazımızın konusunu oluşturan 
ve doğurduğu sonuçlar nedeniyle dünya genelinde 
panik yaratan “Mavi Balina”, “Momo” vb. oyunlar da 
bu kapsamda yer almaktadır. Söz konusu oyunların ve 
türevlerinin gelecekte nitelik ve nicelik olarak artarak 
sanal ortamda kullanıma sunulacağı muhakkaktır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin oyun maksatlı kul-
lanımıyla birlikte, gençler ve çocuklar tarafından il-
giyle takip edilen dijital oyunlar ortaya çıkmıştır. Bu 
oyunlar, eğitici ve bilgilendirici yönlerinin dışında, 
içerdikleri şiddet öğeleri nedeniyle gençleri ve çocuk-
ları olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Şiddet 
öğelerine maruz kalan bu gençler ve çocuklar, şiddeti 
içselleştirmekte ve gerçek yaşamlarında şiddet eğilimi 
gösterebilmektedir. Küçük yaştaki bilgisayar bağım-
lılığı eğitim sürecinin ileri aşamalarında da devam 
ettiği takdirde, çocuklar üzerinde ebeveyn kontrolü 
azalmakta, böylelikle çocuklar bilinçli veya bilinçsiz 
olarak şiddet içeren oyunlara yönelebilmektedir.

Bu oyunlar, boş zamanları değerlendirmek için kulla-
nılan bir etkinlik olarak görülse de toplumdaki şiddet 
eğilimini artırmakta ve şiddeti doğallaştırmaktadır. 

Şiddet, savaş, suç ve soygun gibi olguları normalleşti-
ren dijital oyunlar, duyarsızlık, düşmanlık ve hilekar-
lık gibi davranışları da tetiklemektedir. Ayrıca kişiler, 
sosyal yaşamdan uzaklaşarak yalnız kalma eğilimi 
gösterebilmektedir. Bunun sonucunda, toplum içe-
risinde yaşamanın gerektirdiği birçok kural göz ardı 
edilmekte ve bireyde kendine yabancılaşma durumu 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, dijital oyunlarla çok meş-
gul olmak manevi çöküntüye de sebep olmaktadır. 
Kişi, kendini kontrol etmekte sorun yaşamaya başlar. 
Bunun sonucunda dijital oyun oynayan ve zamanı-
nın çoğunu sanal ortamda geçiren gençler, intihara 
eğilimli hale gelebilmektedir. Problemli insanların, 
bilgisayar kullanımları ile depresyon, yalnızlık, sos-
yalleşme ve performansta azalma eğilimleri gösterdi-
ği; bilgisayar bağımlılığı ile bu davranış bozukluklula-
rı arasında doğrusal ilişki olduğu bilinen bir gerçektir.

Özellikle internet ortamında oynanan bazı çevrimiçi 
oyunlar intihar ile sonuçlanabilmektedir. Bir meydan 
okuma şeklinde tasarlanan bu tip oyunlarda, oyuncular 
verilen görevleri sorgulamaksızın gerçekleştirmektedir. 
Oyuncunun görevi, bölümü geçmek ve meydan oku-
maya karşılık vererek görevi başarmaktır. Bazen oyunun 
moderatörleri tarafından gerçek dünyada yapılacak bir 
eylem ile meydan okunmasının istenmesi nedeni ile çev-
rimiçi dünya, dış dünyaya taşınabilmektedir. 

İleri yaştakilerden ziyade özellikle çocuklar ve ergen-
ler, oyunlardaki karakterleri kendileri ile özdeşleş-
tirerek benimseyebilmektedirler. Bu durum, oyun 
içeriğindeki mesajın etkili ve çabuk bir şekilde ka-
bullenilmesine neden olmaktadır. Dijital oyunla-
rın yararlı olanları haricinde şiddet içerikli olanları 
da bulunmaktadır. Oyunlardan etkilenen çocuklar 
gerçek hayatta da şiddet eğilimi gösterebilmektedir. 
Çünkü çocuk için şiddet, artık normalleşmiş bir du-
rum haline gelmektedir. Çocuklar, bu nedenle yap-
tıkları eylemlerin ve davranışların gerçek sonuçlarını 
değerlendiremez hale gelmektedir.
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Çocukların aile ilişkilerine zarar veren bu oyunlar, 
anne babaya karşı saygısızlık, karşı gelme gibi dav-
ranışlar sergilemesine yol açmaktadır. Çocukların 
davranışlarının değişmesi, sosyalleşmeden uzaklaş-
ması, evde iş yapmamaları, derslerinde başarısızlık, 
odasından çıkmaması, aileden sürekli para isteme-
si, sorunlarını saklaması, sorumluluk üstlenmekten 
kaçınması gibi sorunlarla karşı karşıya bırakmak-
tadır.

Momo

İlk olarak Latin Amerika üzerinden yayılmaya başlayan 
ve etkilerini Fransa, ABD ve Nepal’de hissettirmeye 
başlayan Momo; korku ve dehşet uyandıran bir yüzle 
dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulama-
larından biri olan WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların 
karşısına çıkmaktadır. Korku filmlerindeki karakterleri 
aratmayan Momo, WhatsApp üzerinden kullanıcılara 
şiddet içerikli fotoğraflar veya tehdit içerikli “Öldün!, 
Öleceksin!” gibi mesajlar göndermektedir.

Sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan ve 
siber zorbalık olan Momo’nun tehditleri ise şunlardır: 
“Kişisel bilgileri çalması, en önemlisi internet bağım-
lısı gençleri intihara sürüklemesi, oyuncularını tehdit 
ve taciz etmesi, zorla para alması, oyuncularının dep-
resyon ve kaygı ataklarına yakalanıyor olması.”

Meksika siber suçlar polisi, Momo’yla mesajlaşma-
nın tehlikelerini beş madde halinde açıklamıştır. İşte, 
şiddet içerikli sanal oyun Momo’yu oynayan kişilerin 
başına gelebilecek tehlikeler:

 Depresyon ve kaygı atakları geçirebilmektedir.
 Momo, kullanıcıları tehdit ve taciz edebilmektedir.
 Momo‘yla mesajlaşılması halinde kişisel bilgiler 

çalınabilmektedir.
 Momo‘ya geri dönüş yapan kişilerden zorla para 

elde edilebilmektedir.
 Şiddet öven bir dile yer verilebilmekte ve kişileri 

intihara teşebbüs ettirmektedir.

Mavi Balina 

Mavi Balina oyunu; 50 gün boyunca giderek korkunç 
hale gelen 50 görevden oluşmaktadır. Bu görevlerin 
içeriğinde, kişinin kendisini sakatlayabilecek görev-
lerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler 
yer almaktadır. Görevleri yerine getirip oyunu bitire-
meyen kullanıcılara “Öl, nasıl olsa yeniden doğacak-
sın.” telkini yapılmaktadır.

Oyunun adı karaya vuran balinalardan gelmektedir. 
Malum olduğu üzere, neden karaya vurduğu bilin-
meyen balinaların kurtulma şansı çok azdır.

Oyunun bazı etaplarında henüz okul çağındaki ço-
cuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir 
cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarla-
rına yakın kesikler atması istenmektedir. Bazı günler 
oyuncunun gece uyandırılıp gün boyunca oyun yö-
neticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenme-
si de bir başka görevdir. Manipüle edilen çocuklar, 49 
görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zarar-
lar verip hayattan koparılmaktadır. “Balina Olmak” 
adını taşıyan 50’nci gün final görevi ise oyuncunun 
intihar etmesini emretmektedir.
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Bu Tür Oyunlardan Nasıl Korunuruz?
Ne yapmalıyız?

 Çocuğunuzu video içerikler seyrederken yalnız 
bırakmayın, ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve 
faaliyetlerini gözlemleyin.

 Çocuk profiline sahip video sitelerine yönlendi-
rin. Mutlaka çocuk profilinin açık ve izleme geç-
mişinin aktif olmasına dikkat edin.

 Çocuğunuzun kullandığı tüm elektronik cihaz-
larda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğun-
dan emin olun.

 Çocuğunuzla güçlü bir iletişim kanalı geliştire-
rek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine 
arkadaşça bir yaklaşım sergileyin. Unutmayın, 
yasaklar çekici gelir. Bunun yerine bilgilendirip, 
doğru yönlendirin.

 Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma gibi 
beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun.

 Çocuğunuzun yaşına uygun sitelere girdiğinden 
ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendi-
ren içeriklere erişmediğinden emin olun.

 İnternette yayılan yeni akımları takip ederek, gu-
venliweb.org.tr gibi güvenli internet kullanımı 
konularında bilgilendirme yapan adreslerden di-
jital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinin.

 Çocuklarınızla düzenli olarak konuşun. Onlara 
internette kendilerini nasıl koruyacaklarını anla-
tın. Hangi sitelerin onlara uygun olmadığı konu-
sunda anlaşın ve bunların nedenlerini anlamaları-
nı sağlayın. İnternette kendilerini üzen bir olayla 
karşılaştıklarında, bunu güvendikleri bir yetişki-
ne anlatabileceklerini bilmelerinin gerekli olduğu 
konusunda kesinlikle onları ikna edin.

 Çocuğunuzun, gerçekte tanımadığı kimseyle in-
ternet üzerinden arkadaş olmaması ve kişi liste-
lerine bilinmeyen numaralar eklememesi gerekti-
ğini anladığından emin olun. İnternetteki kişiler 
her zaman gerçekten kim oldukları ve ne istedik-
leri konusunda dürüst olmayabilir.

 Bilgisayarın ve tarayıcıların güvenlik ayarlarını 
etkinleştirin. Çocuklarınızın uygunsuz içerikler 
izlememesi için otomatik oynatma gibi ayarlarını 
devre dışı bırakın ve ebeveyn kontrollerini kurun.

 Sessize alma, engelleme ve rapor etme özellikle-
rinden yararlanın. Böylece çoğu zararlı içerikten 
onları korumuş olursunuz.

 Tanımadığınız insanlara telefon numarası, konum, 
adres gibi kişisel bilgilerinizi asla vermeyin. Çocuk-
larınızı da bu konuda mutlaka bilinçlendirin.

 Bilgisayar veya mobil cihazın ekranını herkesin 
görebileceği bir konumda tutun. Çocuğunuzun 
internete erişimini; aileyle paylaşılan ortak alan-
daki bir bilgisayar ya da cihaz üzerinden olmasını 
sağlayın.

 Kuralları belirlemek önemlidir. Çocuğunuza bil-
gisayar kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlar-
la nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun.

 Çocuğunuzu, müstehcenlik ve saldırganlık içe-
ren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları 
cevaplamaması ve ekranda beliren mesajlar konu-
sunda uyarın.

 Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, 
gizlilik ayarları konusunda ona yardımcı olun. 
Maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda 
teşvik edin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek ha-
yatta da tanıdıklarından emin olun.

 Çocuğunuza mobil uygulamalar indirirken dik-
katli olması konusunda öğüt verin. Uygulamala-
rın bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli 
hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar 
içeriyor olabilir. Oyunları ve diğer mobil uygu-
lamaları sadece resmi uygulama mağazalarından 
indirin.

 İnternet dünyasını çocuğunuzla birlikte keşfedin 
ve internet üzerinden uygun davranışların sergi-
lendiği aktivitelerde birlikte yer alın.

 Kendiniz de internet aracılığıyla yaptığınız aktivi-
telerin farkında olun ve çocuğunuza örnek model 
olun.

 Diğer ebeveynlerle konuşun, endişeleriniz varsa 
paylaşın ve çocuklarınıza yardımcı olabilmek için 
en iyi yöntemi birlikte bulmaya çalışın.

 Çocuğunuzun davranışlarını yakından gözlem-
leyin; ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma, 
çalışma isteksizliği ve notlarda düşüş gibi beklen-
medik değişimler konusunda tetikte olun. Eğer 
bu tür değişimler fark ederseniz, internet üzerin-
deki faaliyetlerini yakından izleyin, okul yetkilile-
riyle konuşun ya da bir psikoloğa danışın. Çocu-
ğunuzun kullandığı bilgisayar veya mobil cihazı 
muhakkak kontrol edin veya konunun uzmanına 
kontrol ettirin.

 Eğer çocuğunuzun Mavi Balina ve Momo gibi 
oyunları oynadığını fark ederseniz, hemen bütün 
elektronik aletlerin internete erişimini kesin.

 Şüpheli olarak gördüğünüz durumları hiç kay-
betmeden direkt olarak ihbarweb.org.tr adresine 
ihbar edin.
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 Yeterince bilinçli hale gelene kadar çocuklarınızı 
sanal dünya ile tanıştırmayın.

 Çocuğunuz geceleri geç saatte gizlice kalkıp bil-
gisayar veya telefondan oyun oynuyor mu? Sık 
sık cihaza bakıyor, mesajlarını kontrol ediyor mu? 
Gözlerinde yorgunluk var mı kontrol edin. Tele-
fon veya bilgisayarını elinden aldığınızda, erişi-
mini kestiğinizde geri almak için ciddi çaba sarf 
ediyor ve sizinle kavga ediyorsa dikkatli olun ve 
bu tür davranışlara karşı tedbir alın.

 Çocuğunuzu sosyal ve sportif aktivitelere yönlendi-
rin. Arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmesini sağlayın.

 Evcil hayvan alarak veya bir hobi edindirerek ço-
cuğunuzu sanal dünyanın tehlikelerinden uzak 
tutmaya çalışın.

 İşten eve geldiğinizde çocuklarınızla ilgilenin ve si-
zinle zaman geçirmesini sağlayarak sanal dünya ve 
cihazlara ayıracağı zamanı en aza indirgeyin. Fırsat 
buldukça onların sokaklarda, kırlarda oyun oyna-
yarak zaman geçirmesini, yorulmasını sağlayın.

 Sanal dünyaya bağımlı hale geldiğinden ve söz 
konusu oyunları oynadığından şüphelendiğiniz 
çocuğunuzun bu oyunları oynayıp oynamadığıyla 
ilgili bilgi edinmek için en yakın arkadaşlarından 
ve çevresindeki kişilerden (Öğretmenler, psiko-
loglar vb.) yardım talep edin.
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[Jandarma Dergisi’nin 84-87’nci (01 Eylül 1951) sayısında yayımlanan 
bu makale, hiçbir değişiklik yapılmadan aynen sunulmuştur.]

 
Yazan: Yzb. Cafer CİVELEK

Jandarmanın en önemli vazifelerinden birisi de herhangi bir hadisede vakanın olduğu 
yeri tayin, tespit ve tahdit (sınırlama) etmektir. Görünüşte çok basit bir çalışma şekli 
gibi görülen bu iş hakikatte güç ve güç olduğu kadar da bilgi ve teenni (sakinlik) ile ha-
reket isteyen bir keyfiyettir. Bütün canı ve malı ile yurtta hür ve emniyet altında yaşayan 
vatandaşlarımızın bu haklarına vuku bulacak taarruzda suçluları behemehâl (mutlaka) 
yakalayıp adaletin pençesine teslim etmek suretiyle iç güvenliğin düzenini korumakla mü-
kellef bulunan jandarma, vazifesini bil hakkın (hakkıyla) ifa ederek vatandaşların güven 
ve sevgisini kazanmış olur.

Vakalara ait tahkik ve tetkik işleri ne kadar çabuklukla, yani vakanın tesir ve heyecanı 
şahıslar üzerinde silinmeden yapılırsa, netice o nispette ve muvaffakiyetli olur. Bir vaka 
olduğu zaman jandarmanın en önde gelen vazifesi, o vaka mahalline mümkün olduğu 
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kadar erken ve süratle yetişmesidir. Bu itibarla en karanlık ve en çapraşık vakaların aydınlatılması 
ve hakikatin meydana çıkması çok defa vaka yerine ilk olarak yetişen jandarmanın ehliyetine, tec-
rübesine, kanuni bilgisine bağlıdır. Vaka mahalline giden jandarmadan isteyeceğimiz birinci şart 
çok soğukkanlı olması ve heyecana kapılarak sarf edeceği dikkati azaltmamasıdır. Vaka mahallinde 
karışık bir şekilde değil metotlu bir çalışma ile istenilen başarıya ulaşmış olur. Etmon Olcart is-
mindeki müellifin (yazarın) sözü asla unutulmamalıdır: “Geç kalınan her dakika delil ve emarelerin 
karışması ve hatta yok olması demektir ki; bunun da suçlular lehine kaydedilmiş bir avantaj olarak 
kabul etmek zaruridir.” 

Vaka mahalline yetişen jandarmanın adli tahkik heyeti gelinceye kadar vaka mahallini olduğu gibi 
muhafaza etmesi lazımdır. Vaka mahalli adını verdiğimiz hadisenin olduğu yerde, araştırma sonu-
cunda bulduğumuz en son iz ile vakanın olduğu yere kadar bir hat çekerek, bu hatta sınıf ve kutur 
(çap) olmak üzere bir daire çizip bu yere vaka mahalli adını veririz. İşte bu yerde mevcut belli ve 
belirsiz delil ve emareleri, etrafına nöbetçiler koymak suretiyle, adli tahkik heyeti gelinceye kadar 
muhafaza altına almak, jandarmanın istenilen ve yapmaya mecbur olduğu bir vazifedir. Suçlular 
kaçmamış ise veya sonradan yakalanmış iseler şunları tetkik etmek lazımdır:

 Vücutta, ellerde, tırnaklarda, zorlamayı ve boğuşmayı gösteren deliller ve emareler.
 Elbise ve sair eşyadaki yırtık, sökük ve lekeler.
 Cep kenarları ve ceplerdeki kan iz ve lekeleri.
 Ayakkabıların tetkiki.
 Suça ait delillerin ocakta yakılması, başka bir yere saklanması, gömülmesi, hal ve şekillerinin 

değiştirilmiş olmasının tetkiki ve buna benzer diğer işlerin tetkiki.

Vaka mahalline her ne sebeple ve kim olursa olsun salahiyettar (yetkili), adli memurdan başka-
sını sokmamalıdır. Çünkü vaka mahalli şüphesiz ki; birçok belli veyahut belirsiz izlerle doludur. 
Buraya girilirse bu izlerin bozulması ve hatta kasti olarak da yok edilmesi ile hadise biraz daha 
karanlık safhaya girmiş olacağından, jandarmanın vaka mahalline giriş ve dolaşması sırasında ken-
di izlerine işaret koyması lüzumludur. Ancak, burada şu noktaya işaret etmek lazımdır ki; vaka 
mahallinde bir yaralı veya henüz ölmemiş olan bir şahsa dokunulmamak suretiyle jandarma va-
zifesini yapmamış olur. Bu gibi hallerde elden gelen her türlü yardımı yaparak yaralının hayatını 
kurtarmak jandarmanın başta gelen vazifelerindendir. Yine bu arada jandarma vakanın tanıklarını 
adli heyet gelinceye kadar ihtilattan (görüşme) men etmelidir. 

Jandarma Birliği Eğitim Esnasında (1940’lı yıllar)
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Şimdi vaka mahallini iki kısma ayırarak mütalaa edelim:

  Vaka mahalli açık bir yerde olduğuna göre.

  Vaka mahalli kapalı bir yerde olduğuna göre.

Vaka Mahalli Açık Bir Arazideyse:
Bu gibi yerlerde jandarmaya yardımcı olan şeyler ayak, el izleri, kan lekeleri, elbise vesaire par-
çaları, yiyecek ve içki artıkları, zehirli olduğundan şüphe edilecek ilaçlar, kağıt vesaire gibi delil 
ve emarelerdir. Bunları korumak jandarmanın vazifesidir. Ayak çit, kırık, testi, lenger, tas vesaire 
kapatmak, şayet mevsim kış ve hava karlı ise; iz üzerine kapatılan bu şeylerin üzerini karla sıkı 
sıkıya örtmek suretiyle izlerin kayıp olmasına mani olmak yerinde bir iş olur. Vaka mahallinde 
bir vaka vasıtası ortadan kayıp olmuş ise civar araziyi aramak lazımdır. Arazi aranırken bilhassa 
kabarık toprak yığınlarını dikkatlice tetkik etmek gerekir. Bu gibi yerlere su dökerek suyun bir-
den bire toprağa geçtiği görülürse, bu yerin yeni kazılıp kapatılmış olduğu anlaşılmalı ve kazarak 
bakılmalıdır.  

Vaka Bir Evde, Kapalı Odada Olmuşsa:
Bu taktirde eve ve odaya giriş lalettayin olmayıp bir merasime tabidir. Evvelemirde (öncelikle) ka-
pılara dikkatlice bakarak kapının kullanılıp kullanılmadığı tetkik edilmelidir. Zira kapıda örüm-
cek ağları, sinek ve tatarcık yuvalarının bulunuşu, bize kapının çoktan beridir kullanılmadığını 
gösterir. Kapının anahtar deliğini, anahtarla veyahut zorla açılıp açılmadığını anlamak bakımın-
dan tetkik etmek faydalıdır. Yine her yeri ve bilhassa kapı tokmağını elle sarılıp tutmak doğru 
değildir. Çünkü failin ileride kapı üzerindeki parmak izlerini almak icap ederse, bu defa kendi 
parmak izlerimizle bu izler karışmış olur. Kapı, birden bire değil yavaşça açılarak içerden gelecek 
koku alınmaya çalışılır (Zira çabuk açılırsa koku duyulmaz.). Girilecek oda karanlık ise içeriye 
elektrik feneriyle girilmelidir. Kibrit yakmamak, içeride mevcut bulunması ihtimal dahilinde olan 
yanıcı veya patlayıcı bir maddenin infilakına meydan vermemek bakımından faidelidir. Girilen 
odada, karışık veya düzgün bir şekilde bulunur ki; kan, pislik, kusmuk, ayak ve çamur izleri ola-
bilir. Bu izlere basmayarak kenardan gidip gelmek ve çok dolaşmamak suretiyle; muntazam odada 
karışık olan köşelerle, karışık odada muntazam köşeleri, zemin üzerinde donmuş köpüklü kanlar, 
duvarlarda bulaşık ve sıvaşık el izleri, sızmış ve serpilmiş kan izleri aranırken, izlerin çok esaslı bir 

Göreve Çıkmaya Hazır Atlı Jandarma Birliği (1964)
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şekilde tespit edilmesi lazımdır. Tespit edilen kan izlerinin şahıstan diri iken veya ölürken akmış 
olduğunu şu suretle tespit edebiliriz. Herhangi bir şahıstan ölü iken kan akmışsa pıhtılaşmaz, diri 
iken akan kan pıhtılaşır. Ceset sürüklenmiş ise zemin üzeninde veya topraktan bazı yerleri kanlı, 
bazı yerleri kan bulaşmış gayri muntazam geniş plakalar teessüs eder (ortaya çıkar). Yağ lekeleri 
kağıt üzerinde ise ona şeffaflık verir. Meni lekeleri donda, elbisede veya diğer başka bir yerde bulu-
nabilir. Kumaşta kuru ise biraz kabarık sertçe balmumu dökülmüş gibi şeffafa yakın, dokununca 
kırılır bir şekilde olur. Pislik, renk ve kokusundan anlaşılır. İdrar kumaşta ise sarı bir renktedir. 
Bazı kusmuk lekeleri kırmızı olabilir. Bunu kan zannetmemelidir. Çünkü şahsın yemiş olduğu 
bazı sebzeler dolayısıyla kusmuğun kırmızı renkte olması mümkündür.

Parmak İzleri:
 Görülen parmak izleri,

 Batmış parmak izleri,

 Görülmeyen parmak izleri olmak üzere üç kısımda mütalaa edilir ki; bu da ayrı ve başlı başına 
ayrı bir tetkik mevzuudur. Burada anlatılması mevzuumuzu uzatacağından izahından sarfına-
zar edilmiştir. Bütün bu işler yapılıp bitirildikten sonra vaka mahallinin bütün hususiyetlerini 
ihtiva etmek şartıyla etraflı ve teferruatlı bir tutanak yapılarak, bu tutanağa da vaka mahal-
linin muntazam yapılmış bir planını eklemek lazımdır. Gerek bu tutanakla planı ve gerekse 
yukarıda izah olunan ve muhafaza altında bulundurulan vaka mahallinin, gelecek adli tahkik 
heyetine tevdi ederek bundan sonra adli tahkik heyetinin isteklerini yerine getirmek suretiyle 
jandarmanın vaka mahallindeki ödevi nihayetlenmiş olur. 

Yukarıda izah olunduğu üzere, işlenen suçun suçlusunu bulup meydana çıkarmak için vaka ma-
halli jandarmanın canlı bir rehberidir. Ancak, dikkat ve itina ile gereken işlerin yapılması suretiyle 
bu rehberin jandarmaya faideli olması temin edilmiş olur. Aksi halde bütün bu delil ve emareler 
ortadan kayıp olmuş olur ki; bu da jandarmayı muvaffakiyetsizliğe götürür.

KAYNAK: CİVELEK, C., Jandarma Dergisi, Vaka Halinde Jandarmanın Vazifeleri, 27’nci yıl, 
sayı: 84-87, sayfa:93-96, 01 Eylül 1951.

Vaka Mahallinde İnceleme Yapan Jandarma Personeli (1940’lı Yıllar)
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Her ne kadar hayatın olağan akışı içerisinde görülse dahi, yabancı dil öğren-
mek, hayatımız boyunca verdiğimiz kararlar içerisinde en önemli olanlardan 
birisidir. Zira yabancı dil öğrenmek uzunca bir süre bizi meşgul edecek, hangi 
seviyede olursak olalım etkileri her zaman hissedilecek bir eylemdir. Hele ki 
öğrendiğimiz yabancı dil günlük hayatımızda kullanım alanı buluyorsa çok 
daha büyük öneme sahip olacaktır.

Yabancı dil öğrenmek, her şeyden önce bir kararlılık gerektirmektedir. Bu 
uzun ve zorlu sürece başlamak önemli bir karardır ve tüm öğrenme süreci 
bu kararlılık düzeyine bağlı olarak ilerlemektedir. Öğrenilen dili sevmek 
de bu süreci destekleyen önemli unsurlardan birisidir. Sevilmeyen bir di-
lin öğrenilmesi her ne kadar mümkün olsa dahi, başlangıçta hedeflenen 
düzeye varmadan eğitimin yarıda bırakılması ihtimali de oldukça yüksek 
olacaktır. 

Mevcut olan konjonktürde ise, hemen hemen tüm dünya ülkeleri açısından, öğ-
renilmesi zorunlu olan ilk dil İngilizce olmaktadır. Ancak, sadece İngilizcenin öğ-
renilmesi günümüz koşullarında yeterli gelmemekte, özellikle gelişmiş ülkelerde 
İngilizce de kişinin kendi anadili ile aynı statüde değerlendirilmektedir. 

BİR DİL, BİR İNSAN…
Yayın Kurulu
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Bu noktada ise, ikinci yabancı dil kavramı ortaya çıkmakta ve günümüzde ikin-
ci bir yabancı dil bilmek de her geçen gün sahip olduğu önemi arttırmaktadır. 
Öğrenilmesi gereken ikinci yabancı dil ise ülkeden ülkeye büyük farklılıklar 
göstermektedir. Zira, kişinin bulunduğu ülkenin ekonomik, politik, tarihi 
vb. durumu kişilerin öğrenecekleri ikinci yabancı dili seçmelerinde en önemli 
etkenler olmaktadır.

Kore halkının hala yüreğini yakan Kore Savaşı, Türk halkı ile Kore halkının 
birbirine kardeşçe yaklaşmasına vesile olmuştur. 1950’li yıllarda Türk askerinin 
Kore Savaşındaki fedakârlığı sayesinde zuhur eden bu kardeşçe yaklaşma daha 
sonraki yıllarda artarak devam etmiş ve kan kardeşliğine dönüşmüştür. İki ül-
kenin ortak noktalarından biri de birçok kaynağa göre, Türkçe ve Korece’nin 
Altay dil ailesinden gelmesi ve gramer yapılarının çok benzemesidir.

İşte biz de Jandarma Dergisi Yayın Kurulu olarak, ikinci yabancı dil öğren-
meyi arzulayan personelimize yol göstermek ve ikinci bir yabancı dili seçer-
ken ne tarz hususları göz önünde bulundurmaları gerektiği konusunda yar-
dımcı olmak amacıyla, içimizden biri J.Mu.Yzb. Öner Özgür İNCEKAR’ın 
Korece’yi öğrenme sürecini size aktarmaya çalışacağız.

“Hangi yaşta olursanız olun istediğiniz bir dili öğrenmek için asla geç kalmış 
sayılmazsınız. Yeter ki günde birkaç saatinizi öğrenmeye ayırın…”

J.Mu.Yzb. Öner Özgür İNCEKAR
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Yayın Kurulu (Y.K.): Bize kendinizi tanıtır 
mısınız?

J.Mu.Yzb. Öner Özgür İNCEKAR (Ö.Ö.İ.): Ben 
1984 yılında Merzifon’da doğdum. Babam İlçe Tarım 
Müdürlüğünden emekli memur, annem ise ev hanı-
mı. Üç kardeşim var. 2007 yılında Kara Harp Oku-
lundan Jandarma Muhabere Subayı olarak mezun 
oldum ve hâlen J.MEBS Grup Komutanlığı, Beştepe 
İşletme Taburunda MEBS İşletme Bölük Komutanı 
olarak çalışıyorum. Eşim, Youngseo Güney Kore va-
tandaşıdır. Kendisi ile 2017 yılında evlendim.

Y.K.: Korece öğrenmeye nasıl karar verdiniz?

Ö.Ö.İ.: Kara Harp Okulundan 2007 yılında me-
zun olduktan sonra amacım kısa sürede İngilizce 
seviyemi A seviyesine çıkarmak ve sonrasında bir 
dil daha öğrenmekti. 2008 yılı sonunda İngilizcede 
hedefime ulaştıktan sonra 2009 yılında yeni bir dil 
daha öğrenmeye karar verdim. 

Bu anlamda nispeten daha az kişinin bildiği, ül-
kemizde ve gördüğüm kadarıyla Jandarma Genel 
Komutanlığı personeli arasında da çok yaygın ol-
mayan Doğu Dillerinden birini öğrenmenin bana 
çok farklı bir yetenek kazandırabileceğini ve bunun 
ayırt edici bir avantaja dönüşebileceğini değerlen-
dirip Korece, Japonca ve Çince dilleri hakkında 
araştırma yapmaya başladım. 

O sıralarda okuduğum bir makalede Kore Alfabesi-
nin dünyanın en bilimsel alfabesi olduğu iddia edi-
liyordu. Makalede kısaca, Kore Alfabesindeki sessiz 
harflerin ağızdan çıkış yeri ve dilin aldığı şekle göre 
oluşturulduğu, sesli harflerin ise “yeryüzü, gökyü-
zü, insan” öğelerinden esinlenerek oluşturulduğu 
ve dolayısıyla belli bir felsefeye dayandığı belirtil-
mekteydi. Bununla birlikte, Kore’nin, kültürünü 
muhafaza ederken modernleşmeyi başarabilmiş bir 
ülke olması ve Türkiye’yi özellikle Kore Savaşı’nda-
ki yardımlarımız için kardeş ülke olarak görmesi, 
ayrıca iki ülkenin sosyal, ekonomik ve askeri an-
lamda ilişkilerinin artarak güçlenmesi gerçeği üze-
rine Korece öğrenmeye karar verdim.

Y.K.: Korece öğrenme ve bu dildeki gelişim süre-
cinizden bahseder misiniz?

Ö.Ö.İ.: Kore Alfabesi, kullandığımız alfabeden 
farklı olduğu için öncelikle alfabeyi iyice öğren-
mem gerekliydi. Alfabeyi öğrendikten sonra ise ön-
celikle temel gramer konularını, temel kelimelerle 
birlikte öğrenmeye başladım. Temel gramer konu-
larını öğrendikten sonra, Kore TV programları, 
filmleri, dizileri izleyerek ve kayıtlı radyo yayınları 
(podcastler) dinleyip notlar alarak, dinleme ve ko-
nuşma yeteneklerimi geliştirmeye çalıştım. Sürekli 
çalışmaya kendimi motive ettim, hatta zorladım. 
Günde ortalama iki-üç saat çalışmaya gayret ede-
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rek dil sınavlarına hazırlandım. Yabancı Dil Sına-
vından (YDS) 2009 yılı sonunda D, 2011 yılında 
C, 2012 yılında B ve 2015 ve 2017 yıllarında ise A 
seviyesinde not aldım. Yani, 2009 yılında 14 ve 61, 
2011’de 76, 2012 yılında 87 ve 2015 yılında 99,5 
puan aldım. 

Bununla birlikte, Ankara’da çalışmamdan dolayı, 
üniversite sınavına tekrar girerek, 2010 yılında, An-
kara Üniversitesi, Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü-
nü kazanıp okumaya başladım. Başta bölüm baş-
kanımız Sayın Prof.Dr. Mahmut Ertan GÖKMEN 
olmak üzere, bölümdeki tüm hocalarımızın anla-
yışları ve iyi niyetleri sayesinde, nöbet istirahatleri 
ve yıllık izinlerimin büyük bölümünü kullanarak 
da olsa bölümü 2014 yılında bitirdim.

Y.K.: Neden yabancı dil öğrenmeliyiz?

Ö.Ö.İ.: Günümüzde yabancı dil öğrenmek bir 
gereklilik hâline gelmiştir. Globalleşen dünyada neler 
olup bittiğini anlamak, diğer ülkelerin insanlarıyla 
iletişim kurmak ve kendi alanımızla ilgili uluslararası 
gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dil bilmek 
çok önemlidir. Bununla birlikte yabancı dil öğren-
menin kanıtlanmış birçok faydası bulunmaktadır. Ya-
bancı dil öğrenmeye çalışan insanların hafızalarının 
güçlendiği, problem çözme yeteneklerinin geliştiği, 
daha iyi birer dinleyici oldukları, yaratıcılıklarının, 
konsantrasyonlarının ve aynı anda birden fazla işi 
yapabilme yeteneklerinin önemli ölçüde arttığı göz-
lemlenmiştir.

Y.K.: Yabancı dil nasıl çalışılmalıdır?

Ö.Ö.İ.: Kendi tecrübemden yola çıkarak söyleye-
bilirim ki yabancı dil öğrenmeye başlamadan önce 
kabullenilmesi gereken önemli bir husus vardır: 
Bu da dil öğrenmenin uzun soluklu, kısa vade-
de sonuç vermeyen ve sabır gerektiren bir süreç 
olduğudur. Günümüzde birçok yerde “30 Günde 
İngilizce, 100 Saatte Fransızca” vb. gibi reklam-
lar ve öğrenme setleri görmekteyiz. Bu tarz rek-
lamları barındıran öğretim metot ve materyalleri 
bana göre gerçekçilikten uzaktır ve tamamen ticari 
kaygılarla oluşturulmuştur. Bu sebeple bunlardan 
uzak durulmalıdır.

Herhangi bir dile sıfırdan başlanıyorsa, öncelikle 
klasik yöntemlerle, yani gramer kitapları üzerinden 
temel dil bilgisi kuralları ve temel kelimeler iyice öğ-
renilmelidir. Temel dil bilgisi kurallarını öğrendikten 
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sonra amaç YDS, IELTS, TOEFL gibi akademik sı-
navlara hazırlanmaksa, bu sınavlarda okuma-anlama 
becerisi gerektiren soruların çokça bulunduğu unu-
tulmamalıdır. Dolayısıyla bu sınavlara hazırlanmak 
için farklı akademik alanlarda bol bol okuma yapıl-
malı ve bilinmeyen kelimeler not edilip ayrıca ça-
lışılmalıdır. Günümüzde, akademik sınavlardakilere 
benzer makaleler içeren çok sayıda internet sitesi ve 
mobil uygulama bulunduğundan bu konuda zorluk 
yaşanmayacağını düşünüyorum.

Diğer taraftan, “dinleme” ve “konuşma” becerilerini 
geliştirmek için en etkili yol öğrenilen dilin konuşul-
duğu yerlerde bir süre yaşamaktır. Ancak herkesin 
yurtdışına gidip yaşama imkânı bulunmadığından, 
o dilde bolca “dinleme” yapmak bu becerileri ge-

liştirmenin en etkili yoludur. Günümüzde internet 
ortamında rahatlıkla bulunabilecek podcastler, ya-
bancı dizi ve filmler vasıtasıyla kısa sürede “konuş-
ma” ve “dinleme” becerileri arttırılabilir. Günümüz-
de akıllı telefonların da yaygınlaşmasıyla, özellikle 
podcastler, her an ulaşılabilir olması sayesinde dil öğ-
renenlere çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Pod-
castler sayesinde, yolculuk yaparken, spor yaparken, 
serviste işe gidip gelirken, evinizde oturup çayınızı 
yudumlarken o dili konuşanları dinleyip, dilin akışı-
nı, vurgu tonlamalarını kavrayabilir ve bu sayede ko-
nuşma becerinizi de rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Yeni 
doğan bir bebek de konuşmaya başlamadan önce 
aylarca anne-babasını dinliyor, sonra onları taklit 
ederek konuşmaya, konuşulanları anlamaya başlıyor. 
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Bu anlamda bu yöntemden özellikle faydalanılması 
gerektiği kanaatindeyim.

Kısacası, eğer “okuma” ve “yazma” becerilerini ge-
liştirmek istiyorsanız o dilde bol bol “okuma” yap-
malı, “konuşma”yı geliştirmek istiyorsanız da çokça 
“dinleme” yapmalısınız. “Okuma” ve “dinleme” 
yapmanın eş zamanlı olarak “yazma” ve “konuşma” 
becerilerine katkı sağladığı unutulmamalıdır.

Günümüzde, özellikle teknolojinin gelişmesi ve in-
ternete erişimin hemen her yerde olması sayesinde, 
yabancı dil çalışma imkânları önemli ölçüde artmış-
tır. Hatta yabancı dil öğrenmek hiç bu kadar kolay 
olmamıştı diyebiliriz. Eskiden yabancı dil öğrenmek 
için dershanelere gitmek zorunda veya bin bir güçlük-
le bulunabilen CD/kasetler edinmek zorundaydınız. 
Bugün ise arkanıza yaslanıp, bilgisayarınızdan ve hatta 
cep telefonunuzdan, faydası kanıtlanmış paket prog-
ramlarla (Rosetta Stone, Duolingo gibi) bile istediğiniz 
bir dili öğrenmeye başlayabilirsiniz. Sonuç olarak, 
kanaatimce, hangi yaşta olursanız olun istediğiniz bir 
dili öğrenmek için asla geç kalmış sayılmazsınız. Yeter 
ki günde birkaç saatinizi öğrenmeye ayırın.

Y.K.: Jandarma Genel Komutanlığı personelinin 
hangi dilleri çalışmasını tavsiye edersiniz?

Ö.Ö.İ.: Tabii ki herkes istediği dili çalışmakta öz-
gürdür. Ancak, hemen hemen tüm dünyada ikinci 

dil olarak öğretilen dilin İngilizce olması, hangi 
ülkeye giderseniz gidin İngilizce sayesinde o ülke 
vatandaşlarıyla iletişim kurabilecek olmanız ve 
özellikle, dünyadaki hâkim akademik dilin İngilizce 
olması nedeniyle, öncelikle bu dili öğrenmenin 
daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Tabii 
bunun yanında, Jandarma Genel Komutanlığı-
nın yurtdışı görevlendirmelerinde de İngilizce dili 
önem arz ettiğinden, İngilizce öğrenmek personelin 
faydasına olacaktır. 

Öte yandan, diğer dünya dillerini bilen personel 
sayısının artması ve bunun bir çeşitlilik arz etme-
si, kanaatimce Jandarma Genel Komutanlığının 
kurumsal kalitesine olumlu yansıyacaktır. Bu an-
lamda, herkesin sempati duyduğu veya öğrenirken 
keyif alacağına inandığı bir dili öğrenmeye çalış-
masının hem kendisi hem de kurumumuz için çok 
olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.

Y.K.: Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Ö.Ö.İ.: Bundan sonraki öncelikli hedefim İngilizce 
ve Korece seviyemi üst düzeyde tutarak, Jandarma 
Genel Komutanlığını yurtdışında temsil etmektir.  
Bununla birlikte tabii ki yeni bir dil daha öğren-
mek ve bu anlamda kendimi geliştirmeye devam 
etmek istiyorum.



Unutulmayacak Kahramanlarımızdan…
Jandarma Yüzbaşı

Ibrahim Nezihi

26 Mayıs 1915 tarihinde, emrindeki elli askerle Bodrum’u
Fransız işgaline karşı kahramanca savunan Teğmen İbrahim Nezihi,

26 Ağustos 1922 günü büyük taarruza yüzbaşı olarak katıldı ve
aynı gün şehit düştü. Afyon Şuhut Şehitliği’nde yatıyor.
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Birinci Dünya Savaşı’nın adsız kahramanla-
rından biri de jandarma subayı olan İbra-
him NEZİHİ’dir. İbrahim NEZİHİ, 1894 

yılında Mersin’de doğmuştur. Ailesi aslen Erzu-
rum’ludur. Annesi Medine Hanım, babası Yüzbaşı 
Halil Bey’dir. 

Askeri okulda eğitimini sürdürürken Birinci Dünya 
Savaşı’nın patlaması nedeniyle Mülazım (Teğmen) 
olarak orduya katıldı. Müteakiben 1914 yılında 
Milaslı Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mehmet Bey 
ve Hatice Hanım’ın kızı olan Sahibe Hanım’la ev-
lendi. Bir süre Bodrum’da Müstakil Muğla Jandar-
ma Taburu Bodrum Bölüğünün Hapishane Takım 
Kumandanı olarak görev yapan İbrahim NEZİHİ, 
daha sonra 1914 yılı başlarında kurulan Milas Sey-
yar Jandarma Taburunun Bodrum Bölüğüne tayin 
oldu. Bu sırada Bodrum Fransızlar tarafından işgal 
edilmek üzereydi. 

Fransız Kruvazörü Dupleks, bir başka savaş gemi-
si eşliğinde Bodrum Limanı’na girdi ve Saint Jean 
Şövalyelerinden kalma Bodrum Kalesi’nin karşısına 
demir attı. Teğmen İbrahim NEZİHİ, Kale Komu-
tanı Yüzbaşı Rıfat Bey tarafından kaleyi korumakla 
görevlendirildi.

İbrahim NEZİHİ: “25 Mayıs 1915 Salı günü 
Bodrum güzel bir bahar gününü yaşarken Fransız 
Kruvazörü Dupleks limanın karşısında demir attı. 
Kruvazörün çelikten bir gövdesi ve siyah ağızları ile 
tehditler savuran büyük topları vardı. Bir başka sa-
vaş gemisi de İngiliz bayrağını savurarak Dupleks’in 
yanında yer aldı. Savaş gemisinden indirilen bir 
sandalla gelen kolağası, limandaki teknelerde Al-
man gemilerine verilmek üzere saklanan akaryakıt 
olup olmadığını araştıracaklarını ve izin vermezsek 
bizi top ateşine tutacaklarını söyledi. Biz de kendi-
sine ‘Sizin topunuz varsa bizim dönmez yüzümüz, 
sarsılmaz metanetimiz ve bükülmez kolumuz var-
dır.’ dedik. Komutanım bana Dupleks Zırhlısına 
karşı Bodrum’u koruma görevi vermişti. Biz bir 
bölük askerdik. Sadece tüfeğimiz ve kılıcımız vardı. 
Topumuz, makineli tüfeğimiz yoktu. 

De.Me. Casim YILMAZ
Asayiş Başkanlığı

Jandarma Yüzbaşı İbrahim 
NEZİHİ, Büyük Taarruzun 
başladığı ilk günlerde yaralandı. 
Yapılan tüm tıbbi müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı ve şehit 
oldu. Kahraman Yüzbaşı İbrahim 
NEZİHİ, 01 Eylül 1922’de Mustafa 
Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir ileri!” emriyle silah 
arkadaşlarının düşmanı denize 
döktüğünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilan edildiğini göremedi ama 28 
yıllık kısacık hayatına pek çok 
kahramanlıklar sığdırdı.
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26 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00 sularında 
Yüzbaşım; ‘Şimdi beğendiğin neferlerden 50’sini 
alarak Türbe denen yere git ve orada lazım gelen 
tedbirleri al, beni utandırma.’ diyerek gözlerimden 
öptü. Ben de ölünceye kadar çalışacağımı vadede-
rek askerlerimle ayrıldım. 15-20 dakika uzaklıkta 
mezarlık içindeki Türbe denilen yere gittik. Her 
birimizde 150’şer mermi vardı. Orada bulunanlara; 
‘Arkanızda anneleriniz, kız kardeşleriniz, nişanlıla-
rınız ve hepsinden değerli kutsal vatanınız vardır. 
Ya namusumuzla savaşacağız ya da öleceğiz. Ama 
yaşayacağız. Yaşamaya azmettik.’ dedim.

Fransızlar limana üç kez asker çıkarmaya çalıştılar. 
Kaleden ve özellikle bulunduğum yerden öylesine 
karşılık gördüler ki birinci sandalla gelenler saf dışı 
oldular. İkinci sandalda genç bir Fransız subayı bu-
lunmaktaydı. Bize top atmaya başladılar. Bu top, 
büyük sandalın içine yerleştirilmiş 35 cm’lik bir 
toptu. Ateşi tesirsiz kalmıştı. Ben, topu kullanan 
benim gibi genç subaya ateş ediyordum. Ve aynı 
zamanda benimle beraber iki nişancı nefer de bu 
subaya ateş ediyordu. Bu zabitceğiz de yuvarlandı. 
Fakat onun vuruluşuna dayanamadım. Gözlerim 
yaşardı. Yaşamının baharında henüz 19’unda oldu-
ğu anlaşılıyordu. Kim bilir ne gibi gençlik düşleri 
vardı. Neyse, çok acıdım. Düşman işte… Sandalla 
gelenlerden bir bölümü saf dışı olurken, bir bölü-
mü de yaralı zabitle birlikte fenere zor sığındı.

Üçüncü Fransız filikası da birkaç yaralıyı alıp zor 
kaçabildi. Fenere sığınanlarla çarpışıp bazılarını 

öldürdük, kalanları da esir aldık. Fransızlar geri-
de birçok ölü ve esir bırakarak, çelik yapılı büyük 
toplu savaş gemilerini alıp gittiler ve bir daha gel-
mediler. Yapabildikleri tek şey, uzaktan Bodrum’un 
beyaz badanalı evlerine, bir de kaledeki caminin 
minaresine mermiler savurmak oldu.” 

Teğmen İbrahim NEZİHİ, 1916 yılında Harp 
Akademisine girdi. 1918 yılında Irak Cephesi’nde 
İngilizlere karşı gösterdiği yararlılıklardan dolayı 
Yüzbaşı rütbesine yükseldi. 1921’de kızı Neriman 
dünyaya geldi. 

Kurtuluş Savaşı başladı. Türk Ordusu, Mustafa 
Kemal’in emriyle 26 Ağustos 1922 günü sabah saat 
05.30’da Büyük Taarruza geçti. Yüzbaşı İbrahim 
NEZİHİ Kocatepe’den hareket ettiğinde yaralandı. 
Afyon Şuhut’ta bulunan Ulu Cami’de ilk tıbbi mü-
dahalesi yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı ve şehit oldu. Kahraman Jandarma 
Yüzbaşı İbrahim NEZİHİ, 01 Eylül 1922’de Mus-
tafa Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir 
ileri!” emriyle silah arkadaşlarının düşmanı denize 
döktüğünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği-
ni göremedi ama 28 yıllık kısacık hayatına pek çok 
kahramanlıklar sığdırdı. 

Yolunuz bir gün Bodrum’a düşerse, Su Altı Ar-
keoloji Müzesi’ne (Bodrum Kalesi Komutan 
Kulesi’ne) gitmeyi unutmayın. Çünkü orada İb-
rahim NEZİHİ sizlere dolu dolu tarihi anlatacak 
ve yaşatacaktır… 
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Dünya Savaşından Günümüze Kalan Destan* 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi içinde yer alan Komutan Kulesi, restore edilerek 84 yıl sonra Telsim’in 
sponsorluğunda ziyarete açıldı. 

1915’teki Fransız saldırısında yıkılan kule, o gün Bodrum’u Fransız işgalinden koruyan ve 26 Ağustos 
1922’de Büyük Taarruz başlarken Kocatepe’de şehit düşen Yüzbaşı İbrahim Nezihi anısına yine aynı gün 
ziyarete açıldı. Tabii ki her tarihte saklı kalmışların bir hikayesi bulunur. Komutan Kulesi’nin de farklı 
ve hüzünlü bir hikayesi var. Birinci Dünya Savaşı’nın adsız kahramanlarından biri olan İbrahim Nezihi 
savaş patladığında Bodrum’a teğmen olarak atandı. Ailesini Milas’ta yaşayan kayınvalidesinin yanına 
bırakan genç teğmen, bu süre içinde kayınvalidesi Hatice Hanım’a savaşın acı yüzünü anlatan bir de 
mektup yazdı. Yıllar sonra ailesi tarafından Bodrum Müzesi’ne armağan edilen bu mektubun da yer aldığı 
Bodrum Komutan Kulesi, turistlerin ilgi odağı olacak. Kulenin üst katı Jandarma Komutanı Yüzbaşı Rıfat 
Bey’in çalışma odası olarak aslına sadık kalınarak restore edildi. Alt katta ise komutanın yatak odası yer 
alıyor. Komutan Kulesi Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişteki isimsiz kahraman-
ları tanıma imkanı sağlıyor.

*17 Eylül 1999 Tarihli “sabah.com.tr”de Yayımlanan Haber

Fransız Kruvazörü Dupleks
Bodrum Kalesi

Bodrum Kalesi Komutan Kulesi
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Jandarma Bando Komutanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığının Kuruluşunun 180’inci Yılı Kut-
lama Törenleri kapsamında mehteran gösterisi 

yaptı.

Jandarma Bando Komutanlığı mehteran ekibi, ilk 
gösterisini 14 Haziran 2019 tarihinde Jandarma ve 
Sahil Akademisinde düzenlenen Jandarma Genel Ko-
mutanlığının Kuruluşunun 180’inci Yılı Kutlama Tö-
reninde icra etti.

Kısa sürede jandarma personeli ile halkımızın beğe-
nisini kazanan Jandarma Bando Komutanlığı meh-
teran ekibi; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi), 20 Temmuz 
Kıbrıs Barış Harekatının 45’inci Yıldönümü (Gir-
ne/Kıbrıs), 30 Ağustos Zafer Bayramı (Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi) ile Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
teşrif ettiği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Mezuniyet Töreni gibi birçok önemli faaliyette gö-
rev aldı.

Jandarma Bando Komutanlığının 
Mehteran Gösterisi Nefesleri Kesti
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MEHTERAN HAKKINDA KISA BİLGİLER
 Yürüyüş düzeninde en önde yürüyen kişi “Çorbacıbaşı”dır. Çorba-

cıbaşı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeniçeri Teşkilatında bir 
birlik komutanlığı makamı olup, Mehteran Birliğinin komutanıdır.
 Mehteran birliğinin önünde yürüyen birlik ise “Tuğ Takımı”dır.
 Tuğ takımının önünde ve arkasında kılıç, hançer, ok ve yay kuşan-

mış toplam dört “Zırhlı Muhafız” mevcuttur.
 Tuğ takımının en ön sırasında “Kırmızı, Beyaz ve Yeşil Sancak” 

bulunmaktadır.
 Üzerinde üç adet beyaz hilal bulunan ”Kırmızı Sancak” Türklüğü 

ve Devleti; “Beyaz Sancak” bağımsızlığı; üç hilalli “Yeşil Sancak” ise 
İslamiyet’i temsil etmektedir.
 Tuğ takımında dokuz adet “Tuğ” bulunmakta olup, bunlardan biri 

devleti simgeleyen “Hücum Tuğ”dur.
 Tuğ takımının arkasında Mehteran Birliğinin “icracı unsurları” bu-

lunmaktadır.
 İcracıların başında elinde asasıyla yürüyen ”Mehterbaşı”, icracıların 

amiri olup, Mehter Teşkilatında “Çorbacıbaşı”ndan sonraki en kı-
demli personeldir.
 Mehterbaşının arkasında sırasıyla bulunan icracılar ve görevleri ise 

şöyledir:
• Çevganiler: Elinde “çevgen” adı verilen bir sapa tutturulmuş hi-

lal şeklinde ziller taşıyan ve mehter marşlarını söyleyen gruptur.
• Zurnazenler: Zurna çalgısını icra eden gruptur.
• Boruzenler: Boru (günümüzde yerini pistonlu uzun trompet 

almıştır) çalgısını icra eden gruptur.
• Nakkarezenler: Nakkare adı verilen ve usûl tutan vurmalı çalgıyı 

icra eden gruptur.
• Zilzenler: Zil çalgısını icra eden gruptur.
• Davulzenler: Davul çalgısını icra eden gruptur. Davul çalgısı 

eski Türkçede “Tabıl” olarak adlandırılmakta olup, Mehterhane-
den önceki Tabıl Takımları adını bu çalgıdan almıştır.

• Köszen: Mehterin yürüyüş düzeninde geçmişte at sırtında çalı-
nan ancak günümüzde sadece konser düzeninde yer alan “Kös” 
çalgısını çalan kişidir. Yanında iki “Kös Taşıyıcı” bulunur. Kös, 
Hunlardan beri var olan ve ulu bir sese sahip çalgıdır. Türk dev-
letlerinde “Hakanî Kös” olarak da adlandırılmıştır.

• Mehteran Birliğinin mevcudu “kat” ile ifade edilmektedir. Her 
grupta kaçar adet çalgı varsa, Mehteran Birliğinin büyüklüğü o 
kat sayısı ile ifade edilir (Örneğin her çalgıdan 6’şar adet bulunu-
yorsa Mehteran Birliği 6 Kat olarak adlandırılır.). Çevganilerin 
sayısı ise bir çalgı grubunun iki katıdır (6 kat Mehterde 12 çev-
gani bulunur.).

Bazı kaynaklara göre Mehter Müziği’nde kullanılan çalgıların her 
biri, savaş aletlerinden birini temsil eder. “Kös, şahî topu; Zil, kılıç 
seslerini; davul, top seslerini; nakkare, koşan atların nal seslerini; zur-
na, kişneyen atları; çevganiler ise yeniçerilerin savaş naralarını temsil 
etmektedir.” Nitekim Mehteran konserinin bitiminde tüm çalgıların 
çalındığı ve çevganilerin Allah Allah nidalarıyla bu seslere eşlik ettiği 
bölüm, savaş meydanından gelen sesleri betimlemektedir.
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Başınıza gelen aksilikler, şanssızlıklar veya hastalıklar neden hep sizi buluyor hiç 
düşündünüz mü? Bütün hastalıklar insanın ruhundan, doğasından ve özünden 
uzaklaşmasının semptomlarıdır. Aslında bedenimiz şunu demek ister: “Yolunda 

gitmeyen bir şeyler var, sana sinyal gönderiyorum. Bu mesajımı al ve yolunda gitmeyen 
şeyi düzelt”. Evet, bedenimiz bize ruhumuzu yakalamamız ve doğamıza dönmemiz için 
sinyal verir. Tabi biz bu sinyalleri doğru biçimde algılayıp, sorunu çözebilirsek…

Hastalandığımız zaman acımızı, ağrımızı dindirmek için ilaçlar alırız veya hasta bir or-
ganımızı ameliyatla yok edebiliriz, ancak o hastalığı oraya yerleştiren asıl sebebi genelde 
görmezden geliriz. Ancak, zihninizin içinde dolaşıp duran olumsuz düşünceler veya kalbi-
nizin derinliklerinde sıkışıp kalmış ifade edilmeyen duygular sizi hasta etmeye devam eder. 
Doktorunuz ülserinizi tedavi eder ama bu sefer de migreniniz azar, migreni ağrı kesiciyle 
bastırırsınız, bu kez panik atak başlar, bunu da bir şekilde kontrol altına alırsınız fakat bu 
kez de tansiyon, kalp, şeker veya başka bir şey çıkar ve bu böyle sürüp gider. 

Bunları tedavi etmek geçici bir çözümdür, tam bir iyileşme sağlamaz. İlaçlar bir süre-
liğine sizin acınızı dindirir, ağrınızı veya huzursuzluğunuzu giderir. Ancak bu arada 

Her Turlu Hastalik

Dusuncede Baslar
Yayın Kurulu
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işlerin yolunda gitmediğine dair vücudunuz size 
bir sürü mesaj gönderir ve siz bunları görmezden 
gelirsiniz. Demek ki içinizde farkına varmadığınız, 
ötelediğiniz veya bastırdığınız sizi hasta ve mutsuz 
eden bir şeyler var. İşte bunları çözemediğiniz tak-
dirde tekrar tekrar hastalanmanız kaçınılmaz ola-
caktır. Öyleyse, zihinsel ve ruhsal anlamda yapaca-
ğımız temizlik bizi her anlamda hastalıklardan uzak 
tutacaktır.

Her Türlü Hastalık Düşüncede Başlar ve Olumsuz 
Düşünceler Sizi Hasta Eder

Hepimizin hayatta bir “pes etme noktamız” vardır. 
Yani yaşamımızda gelişmemizi engellemekten sorum-
lu olan bir olay vardır. Bu bir sarsıntı, acı bir yenilgi, 
ihanet, küçük düşürülme, aşkta hayal kırıklığı, hatta 

kötü bir tesadüf olabilir. Bunun için ruhsal ve beden-
sel olarak hasta olan bir kişi, öncelikle kendisini bu 
pes etme noktasından kurtarmalı ve bunu yapmak 
için de tüm yaşamını gözden geçirip bu durumun 
tam olarak ne zaman ortaya çıktığını bulmalıdır. 

Olumlu ve olumsuz her şey önce düşünceyle başlar. 
Düşüncede var olduktan sonra gerçekte de var olmaya 
başlar. Yaşam çok basittir, kişi ne ekerse onu biçer. Kişi 
ruhundaki ve bedenindeki hastalıkları bilinçli veya bi-
linçdışı otomatik olarak kendisi oluşturur. Hayattaki 
her şeyde olduğu gibi ruh ve beden de içsel düşünce 
ve inanışların bir aynasıdır. Bedenimiz daima bizimle 
konuşur, tabi biz dinlemesini bilirsek… 

Tüm hücrelerimiz, zihnimizden geçen her düşünceye, 
söylediğimiz her söze karşılık verir. Yani ruh ve beden-
deki her hastalığın mutlaka zihinsel bir nedeni vardır. 
Yaşanan ruhsal ve bedensel sorun ne olursa olsun, bu 
sorun kişinin iç dünyasının dışarıya yansıyan sonuç-
larıdır. Kişinin şu ana kadar yaşadığı tüm deneyimler, 
geçmişin bir tekrarıdır, geçmişe dayanan düşünce ve 
inançların bir ürünüdür. Eğer, kişi sürekli geçmişe 
bağlı kalıyorsa, geçmişi bugüne sokuyorsa, zihninin 
doğal işleyişine ket vurmaya başlamış demektir. Bu 
durum, ruhunda ve bedeninde hastalıklar olarak ken-
dini gösterir. Yani kişi olumlu veya pozitif düşünürse 
güzel şeyler yaşayacaktır, olumsuz veya negatif düşü-
nürse kendini hasta edecektir. 

Pozitif ya da negatif, duygularımızın %95’ini da-
kikalık, hatta anlık bir süreçte kendimizle nasıl 
konuştuğumuz yani iç sesimiz belirler. “Kendimi-
zi nasıl hissettiğimizi belirleyen başımıza nelerin 
geldiği değil, başımıza gelenleri nasıl yorumladığı-
mızdır.” Motivasyonumuzla birlikte, gerek ruhsal 
gerekse bedensel sağlığınızı korumak için öncelikle 
yapmanız gereken şey, “kesinlikle iyimser olmaya” 
karar vermenizdir. Olumsuzluklar, kayıplar, duygu-
sal incinmeler, zorlu hayat koşulları elbette ki yaşa-
mın birer parçasıdır. Acı, üzüntü, keder, acizlik, ye-
tersizlik gibi duyguları her insan hayatının bir dö-
neminde yaşar. Yani tüm duygular insanlar içindir. 
Çoğu zaman hayat bizi acı sürprizler ve olumsuz 
olaylarla sınar ve bu olaylar kimi zaman kontro-
lümüz dışında gelişir. Bu olaylardan izole yaşamak 
mümkün olmadığına göre, önemli olan olumsuz 
yaşam koşulları karşısında ortaya çıkan duyguların 
üzerinize yapışıp kalmasına izin vermemektir. Aksi 
halde düşüncelerinizdeki bu olumsuzluklar bir süre 
sonra yaşam biçimi haline dönüşür. Yani önemli 
olan ne yaşadığınız değil, yaşantılarınızı yorumla-
ma şeklinizdir. 

Söylediklerinize dikkat edin, düşünceleriniz olur,
Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur,
Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınız olur,
Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur,
Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerleriniz olur,
Değerlerinize dikkat edin, karakteriniz olur,
Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur.

Mahatma Gandhi



Düşünce Gücüyle Hastalıklardan Kurtulmak 
Elinizde

Kendinizi hasta veya mutsuz hissettiğinizde öncelikle 
kendinizle randevulaşıp, sakin bir yerde zihninizdeki 
düşünceleri ve yüreğinizdeki duyguları gözden ge-
çirmek için zaman ayırın. Öncelikle yüreğinize yer-
leşen duyguları ve zihninizdeki düşüncelerin ardında 
yatan ve bilinçdışı olarak otomatik gelen düşüncele-
rinizi fark etmekle işe başlayın. Ardından bunların 
yerine olumlu alternatif düşünce kalıplarını sık sık 
tekrar edin. Böylece kendi kendinizi iyileştirmenin 
ilk adımını da atmış olursunuz. Kişi kendini olduğu 
gibi kabul edip, onayladığı zaman her şey zamanla 
düzelecektir, acılar hafifleyecek, kişinin ruhu huzur 
bulacaktır. İnsanın çevresinde olup biten olaylara ve 
kişilere karşı öfkeli ve eleştirel bir tutumla bakması 
bile aslında temelde kendisi hakkındaki olumsuz dü-
şüncelerinin bir ürünüdür. Çünkü insanın bedeni ve 
zihni birbiriyle sürekli bağlantı halindedir. Kendiyle 
ilgili olumsuz düşünceler içinde olan kişi bunun ken-
dinden kaynaklandığını fark etmez. İçinde bulundu-
ğu negatif benlik algısıyla çevresindeki her şeye karşı 
eleştirel ve kötümser bir tutum içine girebilir. İşte bu 
tutum ve düşünceler bilinç tarafından kaydedilir ve 
gelecekte kalp, tansiyon, şeker gibi hastalıklara da ze-
min hazırlar.
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Siz tercihinizi mutlu olmaktan 
yana kullanın. Olumlamaları 
her gün tekrarladığınızda bir 
süre sonra bu cümlelerin düşünce 
biçiminiz haline geldiğini, 
dolayısıyla yaşantınızın değiştiğini 
ve artık daha iyi hissettiğinizi 
göreceksiniz. Zamanla korkularınız, 
saplantılarınız, bağımlılıklarınız 
veya hastalıklarınızdan kurtularak 
isteklerinizin daha kolay 
gerçekleştiğini fark edeceksiniz. 
Olumlamalar ne kadar sık 
tekrarlanırsa yararı da o ölçüde 
artacaktır. 



Bilinçaltı, bedenin tüm işlevlerini, koşullarını ve du-
yumlarını denetlemektedir. Zihin ve beden bir bütün 
olarak çalışır. Bunun için yapılan birçok deney vardır. 
Bir kişinin gözleri kapatılarak eline soğan diye elma 
verilmiştir. Soğanı ısırdığı telkini verildiğinde yüzünü 
buruşturmuş ve elmayı ısırmasına rağmen soğanın 
kokusunu hissetmiştir. Bir başkasına ise bir demet 
ot uzatılmış ve otların ısırgan otu olduğu söylendik-
ten sonra, dokunması telkini verilmiştir. Kişi otlara 
dokununca kaşınmaya başlamıştır. İnsan, rengarenk 
çiçeklerin olduğu bir tarlayı ister gerçekte görsün is-
terse hayal etsin beyninin aynı kısmı aktif hale gelir. 
Kısacası “telkin alan zihin, aslında hayal ile gerçeği 
ayırt edemez.” Aslında bu tek cümlelik bilgi bile in-
sanların hayatını büyük oranda değiştirmeye yetebi-
lecek bir bilgidir. Yani kişi, gerçekten çiçeklerle dolu 
bir tarlada olmasa bile hayal ederek, ona gerçekten de 
orda bulunmuş gibi olumlu biçimde etki edebilir ve 
kişiye o huzuru ve mutluluğu sağlayabilir. 

Peki, kişi bunu nasıl yapabilir? Bunun en iyi yolu, 
içten gelen hayal etme yeteneğini ortaya çıkarmaya 
çalışmaktır. Hayal kurmada önceleri zorlanan kişiler 
olabilir. İlk başlangıçta kişi gözünün önüne bir şey-
ler getiremiyorsa, düşünceyle bunları yapmaya çalış-
malıdır. Herkesin içinde var olan bu doğal yetenek 

zamanla geliştirilebilir. Hepimiz mutlaka hayal kur-
muşuzdur. Şimdi işlerinize biraz ara verin ve hayal 
kurmak için kendinize biraz zaman ayırın. Örneğin 
kalabalık önünde konuşurken heyecanlanıyorsunuz 
ve önümüzdeki hafta yapmanız gereken önemli bir 
sunum var. Gün içinde vakit buldukça sakin bir yere 
geçin, gözlerinizi kapatın ve rahat rahat nefes alarak 
tüm kaslarınızı gevşetin. Ardından kendinizi kalaba-
lık önünde sunum yaparken hayal edin. Son derece 
rahat, kendinden emin, herkesi etkileyen bir konuş-
ma yaptığınızı kurgulayın ve kendinize olumlu tel-
kinler verin. “Son derece rahatım, başarıyla sunumu-
mu yapıyorum, her şey olması gerektiği gibi.” O gün 
insanların sizi nasıl görmesini istiyorsanız, sadece onu 
düşünün ve kendi yeteneklerinize odaklanın.

Olumsuz Düşünce Giderse Hastalık da Gider

Evet, söylemesi çok kolay değil mi? Peki uygulamada 
nasıl olacak? “Uzaktan konuşması kolay, benim yaşa-
dıklarımı bir bilseniz…” diyenler de vardır mutlaka 
içinizde. Ancak zamanla pratik yaparak düşünce ye-
teneğimizi geliştirmemiz ve bunu bir yaşam biçimi 
haline dönüştürmemiz mümkün.

Öncelikle kendiniz ve yaşantınızla ilgili içinizde ne-
gatif duygu ve düşünce barındırmayın. Motivasyonu-
nuzu arttırıp size kendinizi iyi hissettirecek olumlu 
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Olumlu bir şey, olumsuz olan 
her şeyden daha iyidir.

Elbert Hupbard
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cümleler kurarak işe başlayın. Örneğin işlerinizin 
yolunda gitmediğini ve her şeyin üstünüze geldiği-
ni düşünüyorsanız “hayatın bana getirdiklerini ka-
bul ediyorum, her şeyle başa çıkabiliyorum, git gide 
mutluluğum artıyor, bütün bu olanlara karşı güçlü 
olmayı seçiyorum” şeklindeki ifadeler, olumlu onay-
lama cümleleri yani “olumlamalar”dır. Kendinizi iyi 
hissetmek istiyorsanız; hayatınızda olup bitenlere 
değil, aslında kendinizi nasıl hissetmek istediğinize 
odaklanın… Oturup hayıflanmak da sizin seçiminiz, 
olumlu düşünüp yaşantınızı değiştirmek de… 

Siz tercihinizi mutlu olmaktan yana kullanın. Olum-
lamaları her gün tekrarladığınızda bir süre sonra bu 
cümlelerin düşünce biçiminiz haline geldiğini, dola-
yısıyla yaşantınızın değiştiğini ve artık daha iyi hisset-
tiğinizi göreceksiniz. Zamanla korkularınız, saplantı-
larınız, bağımlılıklarınız veya hastalıklarınızdan kur-
tularak isteklerinizin daha kolay gerçekleştiğini fark 
edeceksiniz. Olumlamalar ne kadar sık tekrarlanırsa 
yararı da o ölçüde artacaktır. Cümlelerinizi kendi el 
yazınızla bir kağıda yazıp yanınızda da taşıyabilir-
siniz. Bunları küçük not kağıtlarına yazarak her an 
görebileceğiniz buzdolabı, bilgisayar vs. üzerine de 

yapıştırabilirsiniz. Başlangıçta bu olumlama cümlele-
rini tekrar etmek size saçma veya anlamsız gelebilir. 
Söylediklerinize inanmayabilirsiniz, ama ne kadar sık 
tekrar ederseniz faydasını o oranda fazla göreceksi-
niz ve tekrar ede ede zamanla o yönde inanç geliş-
tirmeye başlayacaksınız. Burada amaç; hastalıkları 
tedavi etmek değil; kendini sevmeyi, değer vermeyi, 
takdir etmeyi, kendini affetmeyi, kendinle barışmayı 
sağlamak için bakış açınızı genişletmektir. Kendini-
zi sevdiğiniz ve değer verdiğiniz takdirde, çevrenizde 
ne kadar olumsuzluk olursa olsun dünyayı olumlu 
algılamaya başlayacaksınız ve dolayısıyla ruhsal ve be-
densel iyileşme sağlayacaksınız. Kendinize ayırdığınız 
zamanın düzenliliği ölçüsünde iyileşmeniz de hızla-
nacaktır. Zaten tüm hastalıkların ortak noktalarından 
biri de kendimize ayırdığımız zaman konusunda cö-
mert olmamamızdır. 

Olumlu düşünce biçimleri ve onaylama cümlelerini 
hayata geçirirken “şimdiki zamanı” kullanmanız, yani 
şu anda zaten öyleymiş gibi yapmanız gerekmektedir. 
Beyin bir süre sonra onaylamaları gerçekmiş gibi al-
gılamaya başlar, tıpkı imgelemede olduğu gibi her şey 
önce düşüncede başlar.



Yani onaylama cümleleri;

- Gelecek değil şimdiki zamanda kullanılmalı,
- En olumlu biçimde yapılmalı (örneğin; “artık 

kendimi depresyondan kurtaracağım” demek ye-
rine “artık kendimi her gün daha mutlu ve güçlü 
hissediyorum” denilmelidir),

- Kısa ve basit olmalı,
- En doğru ve içtenlikle yapılabilecek cümleleri 

içermeli, 
- Güçlü bir şekilde gerçek olduğu ve o anda gerçek-

leşiyormuş gibi hissettirmelidir.
Olumlamalarla ilgili bazı örnek cümleler aşağıda ve-
rilmiştir:
- “Bolluk benim doğal olma halimdir. Onu şimdi ka-

bul ediyorum.” 
- “Her geçen gün daha sağlıklı ve mutlu oluyorum.”
- “İş yerimde başarılı işler yapıyorum.”
- “Kendimi olduğum gibi seviyor ve takdir ediyo-

rum.”
- “Canlı bir sağlığa ve ışık saçan bir güzelliğe sahibim.” 
- “Bu yaşamı ben seçtim ve her şey istediğim gibi olu-

yor.” 
- “Öğrendiğim şeyleri aradan aylar geçse de kolaylıkla 

hatırlayabiliyorum”.
- “Kendi hayatımın efendisiyim.” 
- “Doğal bir biçimde öğreniyor, aydınlanıyorum.”
- “Her şeyi kolayca ve çabalamadan elde ediyorum.”
- “Artık yaptığım her şeyden zevk alıyorum.” 
- “Daima güzel iletişim kurabiliyorum.” 

Ayrıca, Bazı Hastalıklar ve Zihinsel Nedenleri başlıklı 
tabloda yer alan “Geliştirilmesi Gereken Yeni Düşün-
ce Modeli” kısmındaki olumlu düşünce biçimlerini 
de kullanarak kendinizi daha iyi hissetmeniz ve gün-
den güne iyileşmeniz mümkündür. 

Her şeyde olduğu gibi ilk adımımız önce iyileşmeyi is-
temek, ikinci adım ise uygulamaya geçmektir. Sonuç 
olarak mutluluk ve sağlık bir şans değil bir seçimdir. 
Seçtiğiniz düşünceler hem iç, hem de dış dünyanızda 
zihinsel bir atmosfer yaratır. Bu atmosfer de sağlığını-
zı doğrudan etkiler. Hastalığı düşüne düşüne sağlık-
lı olamazsınız. Neye odaklanırsanız onu üretirsiniz. 
Sadece istediklerinize ve hayallerinize odaklanın. Bu 
sizi motive eder. Kendinize güzel sözcükler söyleyin 
ve bunu gerçekten hak ettiğinize inanın. Bizler se-
çimlerimizi yaşıyoruz. Her 
şey sizin elinizde...
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Polimer yüzeye yazılan seri numaraları, ateşli 
silahlar ile telsiz gibi muhabere vasıtalarını ta-
nımlama ve takip amacı için kullanılmaktadır. 

Söz konusu nesnenin; kim tarafından imal edildiği, 
markası, modeli, üretim tarihi, üretim sırası, kulla-
nılacak mühimmat özelliği gibi birçok bilgiyi ihtiva 
eden seri numaraları; harf, rakam ve logo gibi çeşit-
li özel işaretlemeleri içermektedir. Üzerinde seri nu-
marası bulunduran polimer malzemeler; çalınmaları, 
yasadışı satılmaları veya suçta kullanılmaları duru-
munda malzemelerin orijininin ve sahibinin tespitini 
sağladıklarından delil kıymeti taşımaktadırlar. 

Seri numaraları eşsiz tanımlayıcı bilgiler içerdiğinden, 
faiiller tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak suç 
konusu nesnenin kimliğini gizlemek ve izini kaybet-
tirmek amacıyla sıklıkla tahrif edilmektedir. Bununla 
birlikte paslanma ve aşırı kullanım da seri numara-
larının okunamamasına neden olabilmektedir. Tahrif 
edilmiş seri numaraları suç araştırmalarını olumsuz 
bir şekilde etkilemekte olup, istatistikler, ateşli silahlar 
ile işlenen suçların yaklaşık dörtte birinin tahrif edil-
miş veya sahte seri numarası içeren bir silahla gerçek-
leştirildiğini göstermektedir. Neden olduğu olumsuz 
etkiler ve istatistikler, seri numarası restorasyonunun 
önemini ortaya koymaktadır. 

Polimer, kelime anlamı olarak çoklu yapı anlamına 
gelmektedir ve çeşitli kimyasal maddelerin reaksiyo-
nu ile elde edilen plastik türevi maddeleri ifade eder. 
Polimerlerin deforme olmayan ve tahrifat sonucu de-
forme olan bölümlerinin farklı fiziksel ve kimyasal 
yapılarda olduğu deneysel çalışmalarda gözlenmiştir. 
Bir tür deformasyon olan numaralandırma da poli-
merin yapısını değiştirerek seri numarası restorasyo-
nunu kolaylaştırır. Numaralandırma, polimerlerde 
yapısal değişikliklere yol açarak yüzeyde mekanik/
plastik gerilmelere yol açar. Numara altında bulunan, 
gözle görülmeyen ve seri numarasındaki karakterlerin 
gölgesi ve yüzeydeki uzantısı niteliğinde olan plastik 
gerilme bölgesi, seri numarasına ilişkin bilgiler içerir. 
Tahrifatın, silah ya da üzerinde seri numarası bulunan 
malzemenin kullanımını tehlikeye atma riski dikka-
te alınarak sınırlı tutulması restorasyonu mümkün 
kılabilir. Restorasyon sürecinde karşılaşılan diğer bir 
durum ise tahrifat sonrasında yüzeye yazılan sahte 
numaraların tespit ve analizidir. Seri numarasında-
ki karakterlerde gözle görülür hiza, ebat, şekil ve açı 
uyuşmazlıkları sahte seri numaralarının sık karşıla-
şılan emarelerindendir. Ancak bu tür uyuşmazlıklar 
bulunmasa dahi seri numaralarının sahte olup yüzeye 
aktarılmış olabileceği unutulmamalıdır. Faiilerin, yü-
zey üzerine yeni seri numarası yazmayı hedeflemeleri 

Polimerlerin silah sanayisinde 
kullanımı; düşük maliyet, 
hafiflik, paslanmaz yapı 
ve yüksek performans gibi 
nedenlerle, özellikle son 
on yılda artış göstermiştir. 
Polimerlerdeki kullanım 
artışına paralel olarak, polimer 
yüzeylerde bulunan seri 
numaralarının tahrifatında 
da artış gözlenmekte ve 
bu durum da tahrif edilen 
seri numaralarının etkili, 
güvenilir ve yüzeye zararı 
olmayan tekniklerle okunur 
hale getirilmesinin önemini 
artırmaktadır.
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ve bu amaçla tahrifatı sınırlı tutmaları restorasyon 
imkanını artırmaktadır. 

Jandarma Kriminal Laboratuvarlarında, adli ve idari 
incelemeler kapsamında; silah ve telsiz gibi polimer 
yüzey üzerinde seri numarası içeren malzemelerde 
tahrifat incelemesi yapılmaktadır. Polimer yüzey-
lerdeki restorasyon sürecinde, iz inceleme uzman-
ları çeşitli fiziksel ve kimyasal inceleme yöntemleri 
ile birlikte görüntüleme teknikleri kullanmaktadır. 
Restorasyon tekniğinin seçimi; uygulanan tahrifat 
metoduna, tahrifat derecesine, yüzey maddesinin 
kimyasal bileşimine ve yüzeyin fiziksel durumuna 
bağlıdır. Yüzey; metal, polimer, camsı ve kompozit 
nitelikler taşıyabilmekle beraber paslanmış ve aşınmış 
olabilir. Tahrifat ise, yüzeysel veya derin karakteris-
tikte etkiler içerebilir. İncelemenin ilk aşamasında; 
inceleme konusu silah veya nesnenin ilk hali fotoğ-
raflanır. Fotoğraflama işlemleri sırasında çeşitli ışık 
kaynakları ile gözle görülmesi güç karakter ve ibareler 
belirgin hale getirilmeye çalışılır. Faillerin nesne üze-
rinde tahrifat sonucu oluşan yıpranmaları gizlemek 
maksadıyla yaptıkları boyamanın tespit edilmesi için 
boya sökücü ve temizleyici malzemeler kullanılır ve 
böylece yüzey üzerinde tahrifat ve tadilat yapılıp ya-
pılmadığı tespit edilir. Müteakiben numaralandırma 
tekniği, tahrifat yöntemi, tahrifatın yüzeydeki etkisi 
ve yüzeyin malzeme türüne göre restorasyon tekni-
ği seçilir. İyi bir gözlem ve fotoğraf çekme yeteneği, 
zayıf derecede restore edilmiş numaraların tespitinde 
önem taşımaktadır. Yapılan işlemlerin tüm aşamaları 
fotoğraflama ile kayıt altına alınır. 

Jandarma Kriminal Laboratuvarlarında; polimer yü-
zeyler için ısı tedavisi, kimyasal şişirme, kurtarma 
parlatması ve mikroskopik görüntüleme yöntemleri 
uygulanmakta olup, spektroskopik tekniklerin ge-
liştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Isı te-
davisi, polimerlerde tahrifat sonucu deformasyona 
uğrayan molekül zincirlerinin orijinal şekline geri 
dönmesine yardım etmektedir. Isı, polimer malze-
menin camsı geçiş sıcaklığına ulaştığında, moleküler 
rahatlamadaki artış ve hafıza etkisiyle rakamlar yüze-
ye doğru çıkarak görünür hale gelmektedir. Kimyasal 
şişirme işleminde ise çözücü, polimerin içyapısına 
nüfuz eder. Polimerlerin şişirilmesi için sıcak su, eta-
nol, eter, aseton, öjenol ve sinemaldehit bazlı çözücü-
ler sıklıkla kullanılmaktadır. Çözücü, polimer içinde 
dağılıp polimer zincirlerini ayırdığında, moleküller 
arası kuvvetler azalır ve moleküller arasındaki genişle-
meyle karakterlerin görülme olasılığı artar. Kimyasal 
şişirici sıvılar yüzeye, damlatma, havuz oluşturma, 
svap ile sürme ve nesnenin kimyasal şişirici sıvı içine 
batırılması suretiyle tatbik edilmektedir. Kurtarma 
parlatması, yüzeyin özel nitelikteki sünger ve kimya-
sal maddelerle aşındırılmasına dayanır. Bu yöntemde 
numaralandırma ve tahrifatın yüzeyde oluşturduğu 
sertlik farkından faydalanılmaktadır. Aşındırma son-
rasında yüzeyden yumuşak bileşenlerin ayrılmasıyla 
sert bileşenler mikroskop altında daha iyi seviyede 
görüntülenebilmektedir. Geliştirilmekte olan spekt-
roskopik teknikler ise yüzey üzerinde yıkıcı olmayan 
karakteristiklere sahip olup, yüzeyin çeşitli cihazlarla 
görüntülenmesini ifade etmektedirler. 
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Tahrif edilmiş veya üzerinde tahrifat emareleri bulunan 
seri numaraları ile suç konusu nesne üzerinde bulunan 
seri numaralarının incelenmesi Cumhuriyet Savcılıkla-
rının yazılı talebine istinaden yapılmaktadır. Analizler 
sonucunda seri numarası görünür hale getirilemeyebilir 
ya da kısmi veya tam restorasyon sağlanabilir. Seri numa-
rasının geçici bir süre ile görünür hale getirilmesi duru-
munda ise bu durum mutlaka fotoğraflama suretiyle ka-
yıt altına alınmaktadır. Yüzey üzerinde yıkıcı etkisi olan 
ve yukarıda bahsedilen ısı tedavisi, kimyasal şişirme ve 
kurtarma parlatması sıklıkla kullanılmakla birlikte, mik-
roskopik ve spektroskopik teknikler gibi yüzey üzerinde 
yıkıcı etkisi olmayan ve tekrar edilebilir inceleme imkanı 
sağlayan teknikler, adli incelemelerde giderek artan bir 
oranda tercih edilmekte ve geliştirilmektedir. 

Metal ve polimer yüzeyler üzerinde bulunan seri nu-
maralarının restorasyonu, faillerin yasadışı fiilerinin 
cezasız kalmasını önlemek, malzemenin asıl sahibine 
iadesini sağlamak ve özellikle terör ve kaçakçılık suç-
larında, malzemenin orijinini ve faiilerin tespitini sağ-
laması açısından önem taşımaktadır. Jandarma per-
soneli, yapılan kontrol ve aramalarda, bilhassa ateşli 
silahlarda tahrif edilen seri numaraları ile silinti, ka-
zıntı ve harf-rakam gruplarında düzensizlik gibi tahri-
fat şüphesi uyandıran durumlarla karşılaştığında adli 
makamlar aracılığıyla Jandarma Kriminal Laboratu-
varlarından seri numarası incelemesi talep etmelidir. 
İnceleme sonucunda seri numaralarının okunur hale 
getirilmesi, caydırıcılığı artırarak tahrifat ve sahtecilik 
fiillerini azaltacak ve jandarmanın halk nezdindeki al-
gısına olumlu katkılar sağlayacaktır.



SÜRÜCÜLER TARAFINDAN
DOĞRU BİLİNEN
YANLIŞLAR

J.Bkm.Asb.Kd.Üçvş. Aziz ÇELİK
Destek Kıt’alar Grup Komutanlığı

Sürücüler, trafikte veya araç dışında bilmeden 
çok fazla hata yapıyorlar. Bu hatalar, hem 
trafik güvenliği için hem de kendi can 
güvenlikleri için tehlike oluşturabiliyor. İşte 
sürücülerin bilmeden yaptığı hatalar ve 
bunların doğruları...
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Usta sürücü, tehlikeye girmeyen sürücüdür. 
Karşısına çıkabilecek her türlü tehlikeyi 
önceden görür, ona göre tedbirini alır. 

Usta sürücü, trafikte karşılaştığı her 
tehlikeyi kazasız atlatır.

Lastik havalarının, aracın fabrika değerinin altında 
olmaması gerekir. Hatta yüke ve yolcu sayısına göre 
artırılmalıdır. Hava basıncı düşük lastiğin tabanı 
yere yayılarak daha iyi tutunma sağlamaz. Aksine 
tabanın ortası yukarı kalkar ve yol ile teması kesilir. 
Havası düşük lastiklerin yalnız omuz kısımları yere 
basar. Lastik hava basıncı düşükken kayma hareketleri 
çok daha düşük hızlarda başlar, fren mesafesi uzar, 
direksiyon hareketlerine daha geç cevap alınır. Belki 
daha konforlu sürüş yaparsınız ama konforlu şekilde 
yoldan çıkabilir, konforlu şekilde çarpabilirsiniz.

Lastik havalarını düşük tutarsak, hem yola daha iyi 
tutunur hem de sürüşümüz daha konforlu olur.

Emniyet kemeri, hayat kurtaran en önemli 
güvenlik gerecidir. 50 km/s hızda meydana 
gelen bir çarpışmada otomobilin içindekiler 
emniyet kemeri takmadıkları takdirde, 4 katlı 
bir binadan düşme ile eşit şok yaşar.

Şehirlerarası yolda tamam ama şehir 
içinde emniyet kemeri takılmayabilir. 

Lastiğin ısınmasının en büyük nedeni 
havanın sıcak olması değil, lastik hava 
basıncının düşük olması nedeniyle lastik 
yanaklarının daha fazla esnemesidir. 

Sıcak havada, lastiğin ısınmasını 
dengelemek için lastik havaları indirilir. 

Hava basıncı düşük lastikte su boşaltma 
kanalları kapandığı için yağmur suyunu 
çok daha az boşaltır. Hatta boşaltamaz ve 
su üzerine çıkma ve su yastığı üzerinde 
kayma çok daha düşük hızlarda başlar.

Yağmurda, inik lastik daha az kayar. 
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Yeni nesil araçlarda motorun ısıtılmasına gerek 
yoktur. 0 derecede 1600 motor gücündeki bir araç 
rölantide çalıştırılırsa 10 dk. çalıştırılarak ancak 
çalışma sıcaklığına yükselmektedir. Beklemeden 
hareket eden aracın ilk bir km de yaktığı yakıt 
rölantide 3 dk. çalıştırılmasındaki yakıtla aynıdır. 

Çok soğuk havalarda yeni çalıştırılan 
araçların bir süre ısıtılması gerekmektedir. 

Sürücünün doğru koltuk pozisyonu, öncelikle otomobile 
hakim olabileceği, direksiyondan ne çok uzak, ne de 
direksiyona çok yakın bir pozisyondur. Sürücünün 
direksiyon simidine mesafesi, koltuğa yaslanmış 
durumdayken kollar uzatıldığında el bileği direksiyon 
simidi üst kısmına değecek uzaklıkta olmalıdır.

En iyi koltuk pozisyonu, sürücünün en rahat ettiği 
pozisyondur. 

En etkin yavaşlama frenle debriyaja aynı anda basılarak 
yapılır. Böylece fren sırasında motor devre dışı 
bırakılarak, motorun aracı ileri götürme kuvveti yok 
edilir (Yeni nesil araçlar için geçerlidir.).

Ani frenlerde, önce frene basıp durmaya yakın 
debriyaja basarsak, motor kompresyonundan 
faydalanıp daha kısa mesafede dururuz. 

ABS, araç tekerleklerinin kızaklamasını 
önler ve fren sırasında manevra 
yapılabilmesini sağlar; ancak, daha kısa 
mesafede durdurmaz, daha güvenli şekilde 
fren yapılmasına olanak verir. 

ABS (Anti Blokaj Sistem) aracı mekanik 
frene göre çok daha kısa mesafede 
durdurur.

Yokuş aşağı vites boşa atılmaz vites boşa 
atıldığında motora yakıt girişi kesilmez. 
İlerlemek için gaza basılmaz sadece yer 
çekiminden faydalanılır. Yokuş aşağı gaza 
basılmazsa enjeksiyonlu araçlar yakıt 
tüketmez.

Yokuş aşağı seyirde vites boşa atılırsa az 
yakar.

Pompalamak için ayak, fren pedalı üzerinden her 
çekildiğinde, aracın ileri hareketi devam eder ve durma 
mesafesi uzar. Ayak fren pedalından kaldırılmamalı ve 
fren yapılmaya devam edilmelidir (Yeni nesil araçlar için 
geçerlidir.).

Mekanik freni olan bir otomobilde fren pedalını 
pompalayarak daha kısa mesafede durulabilir.
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Gündüz kısa far yakmak, daha erken fark edilmenizi ve 
size tehlike yaratacak olan kişilere kendinizi daha erken 
göstermenizi sağlar. Sadece kapalı ve yağışlı havalarda değil, 
güneşli havalarda ve hızlı yol kesimlerinde de kısa farların 
açılması, kendi sürüş güvenliğiniz için önemlidir.

Gündüz farları yakmak gereksizdir.

Görüş mesafesi yeterli olduğu sürece siste 
sarı camlı gözlükler kullanılmalıdır. Sis 
lambalarını ve kısa farları yakmak, yolların 
kayganlaştığını dikkate alıp takip mesafesini 
artırmak ve sollama yapmamak daha güvenli 
yol almaya yardımcı olur.

Sis olduğunda siyah camlı gözlük 
takmak gerekir.

Direksiyon saate göre 9’u çeyrek geçe tutulur. Bu pozisyon 
acil durumlarda her iki yöne eşit miktarda direksiyonu 
çevirebileceğimiz tek pozisyondur.

Direksiyon saate göre 10’u on geçe tutulur. 

Çok düşük devirde kullanılan araçların 
motoru daha çabuk yıpranır bu da yakıt 
tüketimini azaltarak yapılan tasarrufun tamir 
ve yedek parçaya daha fazla verilmesine sebep 
olur. Her motorun maksimum devir sayısı 
ve en verimli çalıştığı devir aralığı vardır. 
Bu devir, otomobilden otomobile değiştiği 
için teknik verilerine bakılarak veya servise 
danışarak öğrenilebilir.

Çok düşük devirlerde kullanılan 
araçlarda daha çok tasarruf sağlanır.

Dörtlü ikaz sadece trafikte tehlike yarattığınız durumlarda 
yakılır. Yani olası bir kaza veya arıza halinde. Tünelde kısa 
farların açık olması yeterlidir.

Dörtlü ikaz (Flaşör) tünele girince yakılır.

Trafikte yaya veya bisikletli çocuklar 
için kornaya basmak onları korkutup ne 
yapacaklarının şaşırmasına neden olacaktır. 
Kornaya basılmaz hız azaltılır ve gerekirse 
durulur.

Trafikte çocukları uyarmak için kornaya 
basılır.
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Dünya Kenti İstanbul
ve

Felaket başa gelmeden evvel 
önleyici ve koruyucu tedbirleri 
düşünmek lazımdır, geldikten 
sonra dövünmenin yararı yoktur!
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Prof.Dr. Yıldız SEY**
Prof.Dr. Mete TAPAN**

1509 Eylülünün on dördünde İstanbul, Osmanlı ta-
rihinin kaydeylediği zelzelelerin en müthişine uğra-
dı. 109 cami, 1070 hane, kara tarafındaki surların 

cümlesi, deniz tarafındakilerin çoğu, Yedikule, denizden 
Bahçekapısına kadar saray duvarları temellerinden zir-
velerine kadar hak ile yeksan oldu. Fatih Camii’nin en 
büyük dört sütununun başlıkları düşerek kubbenin bir ta-
rafı yıkıldı, hastanenin, imaretin, cami etrafındaki sekiz 
medresenin ve diğer birçok mebanii umumiyenin kubbeleri 
yıkıldı. Beyazıdı Sani Camii’nin medresesi münhedim ola-
rak bir büyük harabezardan ibaret kaldı. Binlerce erkek, 
kadın, çocuk enkaz altında medfun oldular. Veziri Azam 
Mustafa Paşa’nın hanesinde atları ve birlikte üçyüz süvari 
telef oldu... Köpürmüş deniz, dalgalarını İstanbul ve Ga-
lata Surları’ndan aşırarak o belde ve kariyenin sokaklarını 
tufana boğuyordu. Eski su bentleri yıkıldı...” (Hammer, 
21. Kitap, s. 61)

Yukarıdaki satırlar İstanbul’un yaklaşık beşyüz yıl ön-
cesinde karşılaştığı afet tablosunun bugün hala geçerli 
olduğunu gösteriyor. Yeni hazırlanan bir deprem senar-
yosu Marmara Denizi’nde İstanbul’dan 20 km uzaktaki 
bir depremin sonucunda kentte 30.000 kişinin öleceği-
ni, 90.000 kişinin ciddi bir biçimde yaralanacağını, orta 
ve ağır hasarlı betonarme bina sayısının 37.000 olaca-
ğını, 13.000 betonarme binanın tümüyle yıkılacağını 
öngörüyor. Bu senaryoda belirli bir yanılma payının 
olabileceği kabul edilse dahi İstanbul’un çok ciddi bir 
deprem riski taşıdığı ve fazla uzak olmayan bir tarihte bu 
depremin gerçekleşme olasılığı tüm bilim insanlarınca 
benimseniyor.

İstanbul sosyal, kültürel, 
ekonomik ve politik 
bakımdan Türkiye için 
olduğu kadar gelişen 
küresel ilişkiler sistemi ve 
dünya için de önemli bir 
kent. Türkiye nüfusunun 
altıda biri, ülke sanayisinin 
yaklaşık yarısı burada yer 
alıyor. Öte yandan prehistorik 
çağlardan başlayarak Roma, 
Bizans, Osmanlı ve başka 
uygarlıkların en değerli 
örneklerini barındırıyor. Böyle 
bir kentin deprem riskinin 
azaltılması için çalışmaların 
başlaması ve hızla 
tamamlanması günümüzde 
en öncelikli sorun olarak 
karşımızda duruyor.

* İTÜ Vakfı Dergisi’nin 67’nci sayısında yayımlanan makalenin 
özetidir.

** İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü
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2600 yılı aşan tarihi ile dünya uygarlığında önemli 
yeri olan İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın etki 
alanında yer almaktadır. Kentin büyük bir bölümü 
oldukça sağlam zemin üstüne kurulmuş olsa da, bazı 
yerleşim bölgeleri dolgu ve gevşek topraklar üstünde 
bulunmaktadır. Kenti geçmişte etkileyen ve gelecekte 
de etkilemesi beklenen depremlerin şiddeti bu fark-
lı zemin koşullarına göre saptanmaktadır. Bilindiği 
gibi, Doğu Anadolu’da Karlıova’dan başlayarak, Ku-
zey Anadolu’yu kateden ve Marmara Denizi üzerin-
den Kuzey Ege’ye ulaşan Kuzey Anadolu Fayı Mar-
mara Bölgesi’nde üç kola ayrılmaktadır. Marmara 
Denizi’nin içinde yer alan ve Marmara Graben sistemi 
olarak adlandırılan bu sistemin kuzey kolu İstanbul’a 
yaklaşık 15 km uzaklıktan geçmektedir. Bu durum İs-
tanbul metropolünün geçmişte olduğu gibi, bundan 
sonra da depremle iç içe yaşamak zorunda olduğunu 
göstermektedir. İstanbul tarih boyunca birçok yıkıcı 
depremi yaşamıştır. Kenti 4’üncü yüzyıldan 19’uncu 
yüzyılın sonuna kadar yaklaşık 32 adet şiddetli ve çok 
şiddetli deprem etkilemiştir. M. Erdik’in verdiği bil-
giye göre İstanbul’u etkileyen depremler 4-6’ncı ve 
14-18’inci yüzyıllar arasında sık, 7-13’üncü yüzyıl 
periyodunda ise seyrek bir oluşum göstermektedir. 
10 Temmuz 1894 depremi İstanbul’da büyük hasa-
ra neden olmuştur. O günden bugüne kadar da kent 
önemli bir depremle karşı karşıya kalmamıştır.

Doğal ve kültürel zenginlikler yönünden eşsiz olan bu 
metropol, yaklaşık elli yıldır büyük bir iç göçün odak 
noktası olmuş ve nüfusu hızlı bir biçimde artmıştır. 
Bugün İstanbul’un önemli bir kesimi depreme daya-
nıksız yapılarda yaşamaktadır. Bu yapıların gelecekte-
ki şiddetli bir depremde büyük hasarlar göreceği açık-
tır. Büyük mal ve can kaybının olacağı uzmanların 
geliştirdiği deprem senaryolarından da anlaşılmakta-
dır. Büyük bir deprem riskiyle yaşamayı sürdüren İs-
tanbul, Geç Roma, Bizans ve Osmanlı’nın en önemli 
yapıtlarını barındırmaktadır. Dolayısıyla, deprem bu 
tarihi yapıtları da risk altına almıştır. İstanbul’da ger-
çekleşmiş büyük depremlerde Ayasofya ve Surlar gibi 
bir dizi anıt yapı önemli hasar görmüştür.

Kuşkusuz İstanbul doğal ve kültürel zenginlikleri ya-
nında, aynı zamanda önemli bir finans merkezidir. 
Bu özelliği, günümüzde salt ülke için geçerli sayılsa da 
dünyadaki ekonomik ve politik gelişmeler, İstanbul’u 
yakın zamanda Ortadoğu ve Karadeniz bölgesinde 
önemli bir finans merkezine dönüştürecektir. Yukarı-
da değinilen konular ışığında İstanbul yaklaşık on beş 
milyon nüfusuyla gerçek bir dünya kenti niteliğini 
taşımaktadır. Depremle beraber yaşaması kaçınılmaz 
olan bu kentin böyle doğal afetleri en az hasarla at-
latabilmesi ancak doğru bir planlamayla ve bilimsel 
çalışmalara ağırlık verilerek olasıdır. Özellikle yapılaş-

Deprem senaryolarının 
doğruya en yakın bir şekilde 

geliştirilebilmesi için mikro 
bölgelemeden sonra 

yapılması gereken, depreme 
karşı duyarlılığın yani afetin 
olması durumunda ortaya 

çıkacak risk elemanlarından 
birine veya tümüne ilişkin 

kayıpların derecesinin 
belirlenmesidir. Nüfus, binalar 

ve diğer yapılar, altyapı 
sistemleri ve sosyo-ekonomik 

faaliyetler risk elemanlarını 
oluştururlar. Bu elemanlara 

ilişkin doğru bilgilerin 
bulunmaması ve belirsizlikler 

yapılacak çalışmanın 
güvenilirliğini azaltacaktır.
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manın gerçekleşeceği arazilerin jeolojik verilerin ne 
denli etkili olduğu son Kocaeli Depremi’nde bir kez 
daha görülmüştür. Ayrıca bu depremde zemin koşul-
larının, inşaatın niteliğinin, temel sisteminin ve dene-
timinin ne denli önemli olduğunu; üst ve alt yapının 
karşılıklı etkileşimlerinin bilimsel veriler ışığında ve 
bir bütünlük içinde irdelenmesi gerektiğini bir kez 
daha farketmek zorunda kaldık.

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos Ko-
caeli Depremi’nin İstanbul metropolü için yaşamsal 
ipuçları verdiği bir gerçektir. Deprem öncesi ve son-
rası yapılması gerekenler konusunda İstanbullulara ve 
İstanbul’u yönetenlere önemli katkısı olacak bu son 
depremin bilimsel yöntem ve analizlerle doğru bir bi-
çimde değerlendirilmesinde çok büyük yarar vardır. 
Alt ve üst yapıların planlanmasında ve uygulanmasın-
da deprem yönünden gerekli önlemlerin alınması ve 
yeni fiziksel çevrelerin oluşumunda deprem faktörü-
nün göz önünde tutulması gerekliliği ağırlıklı bir bi-
çimde kendisini göstermiştir. İstanbul’un mevcut imar 
düzeninin, mevcut imar planlarının yeniden gözden 
geçirilmesi kaçınılmaz olarak gündeme gelmiştir. Afet-
ler yer kabuğunda oluşan titreşim hareketleri ile bu 
titreşimlere maruz kalan dayanıksız yerleşmelerin ara 
kesitinde ortaya çıkarlar. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi 
bir depremin afete dönüşmesi için ondan etkilenecek 

bir yapma çevrenin var olması gerekmektedir. Üstünde 
insan yaşamayan veya tüm yapıların depreme dayanık-
lı olduğu bir yerde büyük afetler olası değildir.

Bu anlayışla bakıldığında, İstanbul’un deprem riskinin 
büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır. Elli yıldan beri sü-
regelen iç göçlerle katlanarak artan nüfusu, yanlış arazi 
kullanımı kararları, düzensiz yapılaşması ile bu metro-
polün depremden zarar görme özelliği giderek büyü-
mektedir. İstanbul sosyal, kültürel, ekonomik ve poli-
tik bakımdan Türkiye için olduğu kadar gelişen küresel 
ilişkiler sistemi için de, dünya için de önemli bir kent. 
Türkiye nüfusunun altıda biri, ülke sanayisinin yak-
laşık yarısı burada yer alıyor. Öte yandan Prehistorik 
Çağlardan başlayarak Roma, Bizans, Osmanlı ve başka 
uygarlıkların en değerli örneklerini barındırıyor. Böyle 
bir kentin deprem riskinin azaltılması için çalışmaların 
başlaması ve hızla tamamlanması günümüzde en önce-
likli sorun olarak karşımızda duruyor.

Deprem bir doğal olay olarak engellenemeyeceğine 
göre, yapılması gereken, depreme hazırlıklı olmak-
tır. Bu da afet olması durumunda ortaya çıkabilecek 
sonuçların önceden tahmin edilmesini ve bunlara 
karşı önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Genel 
anlamda Deprem Master Planı olarak adlandırılan 
böyle bir çalışmanın ilk adımı deprem senaryosunun 
hazırlanmasıdır. Deprem senaryosunda öncelikle böl-



İSTANBUL İLİ JEOLOJİ HARİTASI

genin jeolojik yapısı ve zemin özellikleri incelenerek 
mikro bölgeleme haritaları üretilmektedir. İstanbul 
ve yakın çevresi için bu çalışmalar son yıllarda hız-
lanmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Böyle bir 
harita aşağıda görülmektedir.

Haritada kahverengi, mor, yeşil ve kırmızı renklerle 
belirtilen alanlar yaşlı kayaları, sarı ve turuncu renk-
ler genç kayaları belirtmektedir. Ortaya çıkan duru-
ma göre İstanbul’da deprem açısından en riskli semt-
ler Avrupa yakasındaki Marmara Sahilleridir. Tarihi 
yarımadanın da bu risk bölgesine girdiği anlaşılmak-
tadır Geçmiş depremlere ait bilgiler de buraların en 
çok hasar görmüş semtler olduğunu göstermektedir.

Halen sürmekte olan bir senaryo çalışmasına göre ise, 
merkezi Marmara Denizi içindeki fay hattında olan 
ve 7-7,5 büyüklüğündeki bir depremde Avcılar, Kü-
çükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Zey-
tinburnu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik 
semtlerini içeren bir bölgede ve adalarda yer alan çok 
katlı, orta yükseklikte betonarme binalardan %50’si-
nin oturulamayacak derecede hasar göreceği veya yı-
kılacağı tahmin edilmektedir.

Deprem senaryolarının doğruya en yakın bir şekil-
de geliştirilebilmesi için mikro bölgelemeden sonra 
yapılması gereken, depreme karşı duyarlılığın yani 
afetin olması durumunda ortaya çıkacak risk ele-
manlarından birine veya tümüne ilişkin kayıpların 
derecesinin belirlenmesidir. Nüfus, binalar ve diğer 
yapılar, altyapı sistemleri ve sosyo-ekonomik faali-
yetler risk elemanlarını oluştururlar. Bu elemanlara 

ilişkin doğru bilgilerin bulunmaması ve belirsiz-
likler, yapılacak çalışmanın güvenilirliğini 

azaltacaktır. İstanbul’un depreme 
duyarlılığının saptanabilmesi 

gerek kentin büyüklüğü, 
gerekse sayılan 

risk elemanlarına ilişkin verilerin elde edilmesin-
deki güçlük, hatta bu verilerin bazı kesimlerde hiç 
mevcut olmaması nedeniyle önemli sorunlar yarat-
maktadır. Kaçak yapılaşmanın sonucunda kentteki 
yerleşimlerin coğrafi konumları, yapıların özellikle-
ri ve içinde yaşayan nüfus hakkında kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Bu durumda öncelikle halihazır 
haritaların yenilenmesi, bu haritalarla mikro bölge 
haritalarının süperpoze edilmesi ve öncelikli çalışma 
alanlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu alanların seçiminde İstanbul’un tarihi ve kültürel 
değerleri özellikle göz önüne alınmalıdır. Benzer bir 
çalışmanın mevcut kent planları için de yapılması ge-
reklidir. Seçilen bölgelerde yürütülecek araştırma, bu 
bölgelerdeki yapı stoğunun ve altyapı sistemlerinin 
nicelik ve nitelik açısından incelenmesidir.

Binaların taşıyıcı sistem, plan tipolojisi, kat sayıları 
ve malzemelerinin belirlenerek sınıflandırılması ve 
haritalar üzerinde işlenmesi ile tamamlanacak olan 
bu çalışma sonucunda senaryo depremler yaratılarak 
olası hasar dereceleri ortaya konabilecek, yenilenme-
leri veya yıkılarak yeniden yapılmaları gereken bina-
lar saptanabilecektir. İstanbul’da depreme hazırlıklı 
olmak için yapılması gereken planlama çalışmaları, 
yukarıda açıklanan incelemelerin sonuçlarına da da-
yandırılarak aşağıdaki alanlarda yürütülebilecektir:

• Kent planlarının yenilenmesi.
• Mevcut yapılardan kuvvetlendirilmeleri gereken-

lerin saptanması ve onarılması.
• Deprem riski yüksek olan yerleşmeler için yenile-

me projelerinin hazırlanması.
• Yeni yapılacak binalar için yönetmeliklerin reviz-

yonu.
• Yapı denetiminin reorganizasyonu ve yapı sigor-

tası.
• Tüm binaların ve altyapı sistemlerinin içinde yer 

alacağı bir kent bilgi sisteminin geliştirilmesi.
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Deprem öncesinde gerçekleştirilecek plan çalışmala-
rının bir başka bölümü ise deprem sonrasındaki iş-
lemlere ilişkindir.

Bu işlemler bugüne kadar göz ardı edilen ve önceden 
planlanmamış olmalarından ötürü deprem sonrasın-
da önemli sıkıntılar yaşanmasına neden olmuşlardır. 
Bunların en önemlileri Acil Yardım ve Rehabilitasyon 
(Geçici İskan) dönemlerine ilişkin planlardır. Acil 
yardım, insanların kurtarılması ve en önemli ihtiyaç-
larının karşılanması gereken aşamadır.

Bu aşama için eylem planlarının yapılması, bu eylem-
lere kimlerin ve nasıl bir organizasyon içinde katılaca-
ğının belirlenmesi ve acil yardım malzemeleriyle barı-
naklarının kentin belirli noktalarında kurulacak mer-
kezlerde depolanması gerekmektedir. Deprem sonrası 
devreye girecek bir haberleşme sistemi öncelikle ele 
alınması gereken bir konudur. Söz konusu merkezle-
rin yerlerini gösteren haritaların yapılması ve ilgililerin 
ulaşabileceği yerlere asılması sağlanmalıdır.

Rehabilitasyon aşaması ise geçici sosyal ve teknik 
altyapının kurulması ile gerçekleştirilen ve yeniden 
normal yaşama geçinceye kadar barınma, beslen-
me, altyapı gibi hizmetlere çözüm bulunduğu dö-
nemdir. Özellikle büyük depremler sonrasındaki 
büyük ölçekli konut ihtiyacının karşılanması için 
gerekli sürenin uzaması bu aşamada önem kazan-
dırmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılayacak barınak sistemlerinin araş-
tırılması, üretimi, belirli bir ihtiyacı karşılayabilecek 
kadarının depolanması, geçici yerleşme yerlerinin be-
lirlenmesi gibi çalışmaların deprem olmadan planlan-
mış ve gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

Geçici barınak sisteminin, deprem olmadığı dönemler-
de kentin normal konut üretiminin bir parçası olarak 
düşünülmesi, depolama kapasitesi dışındaki üretimin 
değerlendirilmesine olanak verecektir. Bir başka deyiş-
le, geçici barınak sistemiyle kalıcı konut sistemlerinin 
entegrasyonunun sağlanmasına çalışılmalıdır.

Sonuç olarak, İstanbul kentinin bundan böyle dep-
remle yaşamasının zorunluluğu artık herkesce bilinen 
bir gerçek olup, İstanbulluların kendilerini bu ger-
çeğe göre hazırlamaları ve geleceklerini planlamaları 
gerekmektedir.



Doğanın Sesine 
Kulak Verin!

Masalsı bir gerçekliğe hiç tanık oldunuz mu? Şimdi 
ruhunuzu ferahlatmanın tam zamanı! Erişilmez se-
rinlikleri ve benzersiz görsellikleriyle doğa harikası 

şelaleler Türkiye’nin pek çok yerinde sizi bekliyor… Bu çağıltıyı 
her yerde duyamazsınız… Doğanın sesine kulak verin!
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Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Refik AYKANAT
Kastamonu İl J.K.lığı



Yerköprü Şelalesi
Konya’nın Hadim ilçesinde, Konya merkezine 110, 
Karaman’a 60 km uzaklıktadır. Göksu Nehri üze-
rinde bulunan ünlü bir şelaledir. Mağara içinden 
gelen Göksu nehri ile bahçelerin içinden süzülerek 
akan Karasu’yu birleştiren şelale, bu muhteşem gö-
rüntüyü oluşturmaktadır. Giderseniz güzel piknik 
yapabilir, dalından meyveyi kendiniz de toplayarak 
köylülerden satın alabilirsiniz.

Tortum Şelalesi
Erzurum’un Tortum ilçesindedir. 22 metre geniş-
liğinde olup, 48 metre yükseklikten düşmektedir. 
Düşen sular, üstte gökkuşağı, altta koca bir “dev ka-
zanı” meydana getirmektedir. Ayrıca bu göl bir do-
ğal anıttır. Şelalenin bulunduğu bölgede ziyaretçiler 
için piknik alanı ve hemen şelalenin altına inen mer-
divenlerin üzerinde izleme balkonu bulunmaktadır.

Düden Şelalesi
Dünyanın dört bir yanından turistleri çeken Dü-
den Şelalesi, Antalya şehir merkezine 8 km uzak-
lıktadır. Şelalede bir de mağara vardır. Bu mağara, 
şelaleyi daha güzel yapmaktadır. Düden Şelalesi, bu 
mağaradan 10 km sonra başka bir güzelliğini daha, 
Lara’dan Akdeniz’e dökülerek bir kez daha insanla-
ra göstermektedir.

Suuçtu Şelalesi
Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine 18 km 
uzaklıkta bulunan ve ilçenin içme suyu ihtiyacını 
karşılayan, 38 metre yükseklikten dökülen şelale-
dir. Kayın, meşe, çam ağaçlarının gölgesinde serin 
bir dinlenme imkanı sunan bu alan, etrafındaki ah-
şap piknik masaları ve ocakları sayesinde piknikçi-
lerin çok rağbet ettiği bir mesire yeridir.
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Darende Günpınar 
Şelalesi
Günpınar Şelalesi, Malatya iline bağlı Darende il-
çesinin 10 km kadar batı yönünde bulunmaktadır. 
Günpınar Çayı çok yüksek bir yerden akmaktadır. 
Bu yüzden de kaynağından çıktıktan sonra kayalar 
arasında oldukça hızlı bir akış yapmaktadır. Suyun 
çıkış yerinden yere düşüş mesafesi yaklaşık 40-45 
metre kadardır. Bu mesafeden suyun akışı ve yere 
düşüş anı izlenmeye değerdir…

Bulut Şelalesi
Çamlıhemşin ile Ayder Yaylası arasındaki Tar 
Deresi’nden vadiye birçok küçük düşümlü şelale 
akar. Bunların en uzunu ve seyrine doyum olmaya-
nı, 250 metre yükseklikten üç kademeli olarak akan 
Bulut Şelalesi’dir. Çamlıhemşin ilçe merkezine 2 
km uzaklıkta bulunan şelaleye ağaçların arasından, 
su sesleri eşliğinde yapılan bir yürüyüş ile varmak 
mümkündür.

Kapuzbaşı Şelaleleri
Kapuzbaşı Şelaleleri Kayseri’nin Yahyalı ilçesi-
ne yaklaşık 80 km mesafededir ve Aladağlar Milli 
Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. En önemli 
özelliği kaynağından çıktığı şekilde aşağıya dökül-
mesidir. Gittiğinize asla pişman olmayacağınız bir 
doğa harikası…

Kurşunlu Şelalesi
Antalya-Isparta karayolunun 24’üncü km’sinde 
bulunan şelale 18 metre yükseklikten dökülmekte 
ve küçük şelaleciklerle 7 adet küçük gölet birbiri-
ne bağlanmaktadır. Kurşunlu Şelalesi 2 km’lik bir 
kanyonun içinde kalmaktadır. Şelale ve piknik yeri 
33 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.
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Ilıca Şelalesi
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Ilıca köyü sınırları 
içerisinde bulunup, ilçeye 12 km uzaklıktadır. Ilıca 
köyünden itibaren patika yoldan yaya olarak yarım 
saat sürmektedir. Su, yaklaşık 10 metre yükseklik-
ten dökülmekte ve suyun döküldüğü yerde doğal 
olarak bir havuz oluşmaktadır. Filmlerdeki gibi 
akan şelalenin dibinde oluşan sakin havuzda yüz-
mek isterseniz burası tam size göre…

Kırk Merdiven Şelaleleri
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan şelaleler, 
Munzur Dağları’nın Mercan Vadisi’ne inen ya-
maçlarında yer alır. Dar ve küçük bir vadide akan 
birkaç şelaleden oluşmaktadır. Suyun bolluğu, 
doğal çevre ve peyzaj özellikleriyle ilginç ve çekici 
görsel zenginlikler sunan Kırk Merdiven Şelalele-
ri, Ovacık’ın kuzeyindeki yaylalara çıkan güzergah 
üzerinde, ilk durak yerlerinden biridir.

Muradiye Şelalesi
Van’ın Muradiye ilçesine 10 km uzaklıkta, Bend-i 
Mahi Çayı üzerindedir. İl merkezine 86 km mesa-
fededir. Doğuş yeri sönmüş bir volkanik dağ olan 
Tendürek Dağı’dır. Çok yüksekten düşmese de hoş 
bir görünümü vardır. Muradiye Şelalesi 15-20 met-
re arasında değişen yüksekliklerden dökülmektedir. 
Asma köprüsü ve doğal güzelliği ile halkın rağbet 
ettiği bir mesire yeridir. Kış aylarında donarak tam 
bir doğa harikasına dönüşmektedir. 

KAYNAKÇA
1. https://www.atlasdergisi.com/arsiv/kitaplar/turkiye-selaleler-

atlasi/13/32/1,  erişim tarihi: 14.08.2019
2. https://www.sabah.com.tr/galeri/aktuel/turkiyenin-en-guzel-

20-selalesi, erişim tarihi: 10.08.2019
3. https://www.enuygun.com/galeri/mutlaka-gormeniz-gereken-

turkiye-deki-11-guzel-selale/, erişim tarihi: 10.08.2019
4. https://www.kulturportali.gov.tr/portal/doga-harikasi-10-

selale, erişim tarihi:12.08.2019
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Jandarma Genel Komutanlığı
Karargahında Rütbe Terfi Töreni

28 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/298 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile J.Alb. Mustafa 
ERDEM, J.Kur.Alb. Nail İLBEY, J.Alb.Erhan 
DEMİR ve J.Kur.Alb.Yüksel YİĞİT Tuğgene-
ralliğe terfi etti.

Ayrıca, 27 Ağustos 2019 tarihli İçişleri Bakan-
lığı Oluru ile 538 subay ve 2.354 astsubay; 23 
Ağustos 2019 tarihli Jandarma Genel Komu-
tanlığı Oluru ile de 4.972 uzman jandarma ça-
vuş bir üst rütbeye terfi ettirildi. 

Terfi eden personele yeni rütbeleri, 29 Ağustos 
2019 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı 
Karargahında düzenlenen törenle takıldı. Töre-
ne; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Korgeneral Ali ÇARDAKCI’nın yanı sıra Ankara 
garnizonunda görevli generaller ile Jandarma Ge-
nel Komutanlığında terfi eden personel katıldı. 

Törende konuşma yapan Jandarma Genel Ko-
mutanı Orgeneral Arif ÇETİN, terfi eden per-
sonele yeni rütbelerinde başarılar diledi. 
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Uluslararası Jandarmalar ve 
Askeri Statülü Kolluk Kuv-
vetleri Birliği (FIEP)’ne 

üye ülkelerin Komutan/Direktör-
lerinin katıldığı FIEP Zirve Top-
lantısı, 07-10 Ekim 2019 tarihleri 
arasında  Hollanda’da yapıldı.

Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN toplantıya, 
Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı 
Tuğgeneral Cengiz YILDIZ ile 
katıldı. FIEP Zirve Toplantısı’nda 
FIEP üyesi ülkelerin Komutan/
Direktörleri tarafından, 2019 
yılında gerçekleştirilen faaliyetlere 
ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Zirve Toplantısı sonucunda; 2019 
yılı Dönem Başkanlığını yürüten 
Hollanda Kraliyet Mareşose Komu-
tanı Korgeneral Hans LEIJTENS, 
FIEP sembolü olan çekici, 2020 
yılı Dönem Başkanlığını yürütecek 
olan Fas Kraliyet Jandarma Komu-
tanı Mohammed HARAMOU’ya 
teslim etti.

FIEP Zirve Toplantısı 
Hollanda’da Yapıldı
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Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN Rusya 
Federasyonu Ulusal Muhafız 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, bera-
berinde Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat GÜNEY, Strate-
ji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz YILDIZ ve 
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali 
İhsan ERSOY’dan oluşan bir heyetle, Rusya Federasyonu 
Ulusal Muhafız Komutanı Orgeneral Viktor Vasiliyeviç 
ZOLOTOV’un davetlisi olarak 22-25 Temmuz 2019 ta-
rihleri arasında Rusya’yı ziyaret etti.

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Komutanlığı 
(Rosguvardia) Karargahı’nda Orgeneral Viktor Vasiliyeviç 
ZOLOTOV ile bir görüşme yapan Orgeneral Arif 
ÇETİN ziyaret kapsamında; Rusya Ulusal Muhafızlar 
Komutanlığının yaklaşık 95 yıl önce kurulan Merkezi 
İhtiyat Tümeninde incelemeler yaptı. Burada, Tümenin 
birlik müzesinde, Köpek Eğitim Merkezinde, simülatör 
ve elektronik olarak kontrol edilen Şoför Eğitim 
Merkezinde incelemeler yapan Orgeneral Arif ÇETİN 
ve beraberindeki heyet, Moskova şehri Rosguvardia 
Komutanlığını da ziyaret etti.
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Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN 
Gazilerimizi Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, 
11 Eylül 2019 tarihinde SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi 
gören gazilerimizi ziyaret etti. 

Orgeneral Arif ÇETİN gazilerimiz ve aileleri ile tedavi 
gördükleri kliniklerde sohbet ederek kendilerine geçmiş 
olsun dileklerini iletti. Aynı gün TSK Rehabilitasyon 
Merkezi Engelliler Spor Kulübü üye ve sporcularını da 
Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında kabul etti.
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Korgeneral Ali ÇARDAKCI 
Katar İç Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali 
ÇARDAKCI, beraberinde Tuğgeneral İbrahim KOYUER, 
J.İs.Kd.Alb. Turgut ÖĞRETMEN, J.Kd.Alb. Cafer ÖZ, 
J.Alb. Barış KILIÇ ve J.Yb. Barış SOYAL’dan oluşan heyetle 
24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Katar İç Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanlığını (Lekhwiya) ziyaret etti. 

Lekhwiya Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdulaziz 
Faysal Muhammed Al-TANİ ile görüşen Korgeneral Ali 
ÇARDAKCI, aynı gün Katar Başbakanı aynı zamanda 
İçişleri Bakanı ve Lekhwiya Komutanı da olan Şeyh 
Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al-THANİ ile görüştü. 

Katar İç Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli 
birlikler ve Ulusal Komite Merkezi’nde incelemeler yapan 
Korgeneral Ali ÇARDAKCI, Katar-Türk Müşterek Kuvvet 
Komutanlığını da ziyaret etti. Korgeneral Ali ÇARDAKCI 
ve beraberindeki heyet ayrıca, El-BittaTower’da bulunan 
2022 Dünya Kupası Hazırlık Komitesini ziyaret ederek 
organizasyon hakkında bilgi aldı.



J.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf DİKEÇ 
Avrupa 2’ncisi Oldu
Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası 12-23 Eylül 2019 ta-
rihleri arasında İtalya’nın Bologna kentinde yapıldı. 

Müsabakalarda 25 m Standart Tabanca Kategorisinde ya-
rışan Jandarma Gücü sporcumuz J.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf 
DİKEÇ elde ettiği 571 puanla Avrupa 2’ncisi olma başa-
rısı gösterdi. 

Milli sporcumuzun yarıştığı 25 m Standart Tabanca Kate-
gorisi takım müsabakalarında Milli Takımımız, bu disip-
linde bir ilki gerçekleştirilerek altın madalya elde etti.

Brezilya/Rio De Jenerio’da 26 Ağustos-03 Eylül 2019 
tarihleri arasında icra edilen Havalı-Ateşli Silahlar ISSF 
Dünya Kupası’na Jandarma Gücü Atış Takımı sporcuları 
da iştirak etti.

Müsabakalar sonucunda; Büyük Erkekler 10 m Havalı Ta-
banca Kategorisinde; J.Tğm. İsmail KELEŞ 2’nci olarak 
gümüş madalya kazandı. Aynı yarışmada J.Asb.Kd.Bçvş. 
Yusuf DİKEÇ ise 6’ncı oldu. Büyük Erkekler Ateşli Ta-
banca 25 m Rapid Kategorisinde ise J.Asb.Kd.Bçvş. Özgür 
VARLIK 21’inci oldu.

J.Tğm. İsmail KELEŞ ve J.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf DİKEÇ 
ülkemize kazandırdıkları bu başarıdan dolayı 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etme hakkı ka-
zandı.

J.Tğm. İsmail KELEŞ ve J.Asb.
Kd.Bçvş. Yusuf DİKEÇ, 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi 
Temsil Edecek

Ekim 2019 • Sayı: 154 77



Antalya ili Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde ya-
şayan ve dedesi, ağabeyi ve yeğeni şehit olan Nazmi 
CAN adındaki vatandaşımız; üç şehidin de ayak bas-
tığı kendi zeytinlik arazisine, ailesinden ve Antalya 
ilinden şehit olan askerlerimizin anısına “Şehitler 
Çeşmesi” yaptırdı. 

Çanakkale Şehidi Osman CAN (Dedesi), Vazife şe-
hidi J.Er. Osman Nazmi CAN (Ağabeyi), teröristle 
mücadele harekatında şehit olan P.Uzm.Çvş. Mustafa 
UYSAL, J.Komd.Onb. Mehmet KOPARAN (yeğeni) 
ve P.Er. Özgür ATASEVEN anısına yaptırılan Şehitler 
Çeşmesi vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır.

Şehitler Çeşmesi
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MANTIK HATASI
İki kişinin telefon konuşmasına tanık oluyoruz:

- Hangi istasyonda buluşalım?
- Kartal
- Anlayamadım, lütfen kodlar mısın?
- Konya’nın K’si
- Evet
- Ankara’nın A’sı
- Evet
- Rize’nin R’si
- Evet
- Trabzon’un T’si
- Anlayamadım, Trabzon’un nesi dedin?
- Trabzon’un T’si
- Evet şimdi anladım
- Ankara’nın A’sı
- Evet
- Lüleburgaz’ın L’si
- Evet

Bu konuşmada mantığa aykırı yön acaba nedir?

SORU İŞARETİ
Soru işaretinin yerine hangi sayı gelecek?

4 ÜÇGEN
6 adet kibrit kullanarak 4 üçgen oluşturun. Ko-
şulumuz, bütün üçgenlerin kenarlarının birbirine 
eşit olması.

YILDIZLAR
Yedi yıldızı 3 eşit daire çizerek birbirlerinden ayıra-
caksınız. Dairelerin dışında hiçbir yıldız olmayacak ve 
her kapalı alanda yalnız bir yıldız bulunacak.

Ekim 2019 • Sayı: 154 79

2 1 0 5
8 5 6 7
8 4 8 6
7 2 1 3
6 3 0 ?



GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ

Bilginizi Denetleyelim
“Evrene Sığmayan Sayı” olarak bilinen 
sayı aşağıdaki hangisidir?

a. Fabinant Sayısı b. Bitcoin Sayı 

c. Sınırsız Sayı d. Graham Sayısı

Aşağıdakilerden hangisi sıvaların damı-
tılması işlemi esnasında yararlanılan bir 
aygıttır?

a. Gönye  b. İmbik

c. Hidrofor  d. Zembil

Konusu cansız varlıklar veya nesneler 
olan resim türüne ne ad verilir?

a. Nü   b. Portre

c. Natürmort  d. Soyut Resim

“Bismarck Takımadaları” hangi kıtada-
dır?

a. Avustralya  b. Amerika

c. Asya   d. Avrupa

Dünyanın en küçük devleti aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Andora  b. San Marino

c. Cibuti  d. Vatikan

İki meridyen arasındaki dakika farkı ne 
kadardır?

a. 1.5 dakika  b. 7 dakika

c. 3 dakika  d. 4 dakika

Artık kullanılmayan eski yazıları ve el 
yazmalarını inceleyen bilim dalı hangi-
sidir?

a. Paleografya  b. Teoloji

c. Hiyerarşi  d. Nümizmatik

1

2

3

4

5

6

7

BİLGİNİZİ DENETLEYELİM
Yanıtlar
1- (a) Nahçıvan
2- (b) Derinlerdeki Geçmiş
3- (b) Danimarka
4- (c) Gaziantep
5- (a) Hatşepsut
6- (c) Almanca
7- (b) Masdar

AKIL OYUNLARI
KAYIK VE ASKERLER
1. İki çocuk kayığa biner, çocuklardan biri karşı kıyıda 
iner, diğer çocuk askerlerin olduğu kıyıya döner ve ka-
yıktan iner.
2. Askerlerden biri kayığa binerek karşı kıyıya geçer, bu-
rada bulunan çocuk başlangıç kıyısına döner.
3. Askerlerin tamamı karşıya geçene kadar 1 ve 2 numa-
ralı adımlar tekrar edilir.

        KİBRİT OYUNU                                KİBRİTLER
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Türk Milleti’nin yüce 
ideallerinin

gerçekleşmesi için
kahraman asker

evlatları hep önde
gidecektir. 
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Jandarma Genel Komutanlığına

Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık 

yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen başarılı ope-

rasyonlar sonucunda Bankamız müşterilerini mağdur 

eden şüpheli şahısların adalete teslim edilmesinde gös-

terdiğiniz çaba ve hassasiyet, Bankamız nezdinde her 

türlü takdirin üzerindedir.
Akbank olarak bu anlamlı mücadelede üzerimize dü-

şen sorumluluğun bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi 

bundan sonraki süreçte de ilgili birimlerle işbirliğine ka-

rarlılıkla devam edeceğiz.
Bankacılık sektörünün sağlıklı işleyişi ve hizmetlerini 

halkımıza güvenle sunabilmesi adına İstanbul İl Jan-

darma Komutanlığının gerçekleştirmiş olduğu çalış-

malarından dolayı tüm Jandarma Genel Komutanlığı 

birimlerine şükranlarımızı sunarız. Saygılarımızla…
Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığına

24 Temmuz 2019 günü Malatya ilinden, Kahra-

manmaraş-Elbistan istikametine doğru şahsi 

aracımla memleketime yolculuk yapıyordum. 

Yolculuğum sırasında Kahramanmaraş ili El-

bistan ilçesi Gücük köyü yol kavşağında uygu-

lama yapan jandarma ekibi ve korucu kıyafeti 

giyen ekip beni durdurdu. Yorgun olduğumu 

yorgun göründüğümü hissetmişler. Beni araç-

tan aşağıya davet ettiler. Kolonya sundular. Yü-

zümü yıkamak için su verdiler. Hayran kaldım. 

Korucu kıyafetli görevliler ardından çay ve köy 

sacında pişmiş bazlama da ikram ettiler. Min-

nettarım. Görevli korucu ve jandarma arkadaş-

lara teşekkür ederim.
Hüseyin ÇİL

İçişleri Bakanlığına

Kayseri ili M
elikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki İnşaat Malze-

mecileri Sitesi’nde bulunan telekomünikasyon firm
amızdan, baz 

istasyonlarında kullandığımız akülerden; 13 Haziran 2019 tari-

hinde 88 adet, 18 Haziran 2019 tarihinde ise 70 adet çalınmıştır. 

Olay sonrasında 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak işyerimiz-

de hırsızlık olduğunu haber verdik. Melikgazi İlçe Jandarmadan 

komutanlarımız olaya müdahale ederek olayla ilgili araştırma 

başlattı. Daha sonra adını hiç duymadığımız “Suç Araştırma 

Ekipleri” JASAT olayı araştırmaya başladı. Çevrede bulunan işyer-

lerinin ve firm
aların kamera kayıtlarını inceledi. İki hafta boyunca 

bu olay üzerinde titizlikle durarak gece gündüz demeden araş-

tırmalar yaparak hırsızlığı yapan araç ve şahısları adalete teslim 

ettiler. Çalınan aküler bulunarak tarafımıza teslim edildi. 

Bu olayın çözülmesi bizi çok gururlandırdı. Devletimizin ve Jan-

darma Teşkilatımızın ne kadar büyük olduğunu gösterdi ve bizi 

güvende hissettirdi. Hırsızlık olayını araştırarak bizi zan altından 

kurtaran başta sivil olarak çalışan JASAT ekipleri olmak üzere 

tüm personelinize çok teşekkür ederim. Şifa ÖZDEMİR

Çağ Telekomünikasyon

Sayın Komutanım,

Ben 1996 yılında Şırnak İkizce Jandarma Komando Ta-

burunda vatani görevimi yaparken yaralanarak Gazi 

oldum. Ankara’da ikamet etmekteyim. Memleketim 

olan Çankırı ilinin Ilgaz ilçesi Kurmalar köyüne akraba 

ziyareti için gittim. Köy içinde park halinde duran aracı-

ma arkadan çarpıldığını ve maddi hasar meydana gel-

diğini tespit ettim. 156 Jandarma İhbar Hattını arayarak 

yardım istedim. Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığından 

komutanlarımız yanıma geldi. Başımdan geçen olayları 

anlattım. Köyde olayı gören köylü, kamera vb. çarpan 

aracı tespit edecek hiçbir şey olmamasına rağmen, 2 

gün gibi kısa bir sürede aracıma çarparak kaçan aracı 

ve araç şoförünü yakalayarak mağduriyetimin gideril-

mesini sağladılar.

Böyle değerli, kıymetli ve başarılı bir ekibiniz olduğunu 

bilmenizi istedim. Bana yardımcı olan personelinize çok 

teşekkür ederim. Ben bir TSK Gazisi olarak memnuniyeti-

mi dile getirme mutluluğunu yaşıyor, size sonsuz teşek-

kürlerimi sunuyor, ellerinizden öpüyorum.

Fatih ÇELİK

Jandarma Genel Komutanlığına

24 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.30’da, Ço-
rum ilinin girişinde seyir halindeki tır aracının 
içerisinde kalp krizi geçiren vatandaşımızı, yol 
kontrol noktasında görevli jandarma perso-
neli; 112 acil ekibi gelene kadar cansiperane 
şekilde müdahalede bulunarak hastaneye 
ulaştırılmasını sağlamıştır. 

Jandarma personelinin kendini bu kadar geliş-
tirmiş ve vatandaşın hizmetinde olmasından 
gurur duydum. Birkez daha jandarmanın ne 
kadar güvenilir bir kurum olduğunu gördüm. 
Başta Zat-ı Âliniz olmak üzere tüm personeli-
nize teşekkürlerimi borç bilir, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim.

Gamze Nur KEKEÇ

Jandarma Genel Komutanlığına
Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde ikamet eden ve 02 Mayıs 2019 
tarihinde kaybolan Başak SARAL’ın (otizm hastası işitme ve 
konuşma engelli) arama faaliyetleri kapsamında, 07-17 Ma-
yıs 2019 tarihleri arasında Komutanlığınıza bağlı Jandarma 
Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinden Tekirdağ İl 
Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirdiğiniz JAK perso-
nelini özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik eder, 
başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Aziz YILDIRIM
Tekirdağ Valisi
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Türk Milleti’nin yüce 
ideallerinin

gerçekleşmesi için
kahraman asker

evlatları hep önde
gidecektir. 

J.Söz.Sb. Adayı Halil CİCE
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KOMANDO

Sabahın ilk ışıklarıyla başlar marşları,
Yerle gök dinler ulu kahramanları,

Haykırışları inletir yüce dağları, 
Ayak sesleriyle yıkılır,
Cesaret yoksunları.

Adım başı gurur, adım başı marifet,
Vatanı çepeçevre saran yüce asalet, 

Şehitlik en büyük rütbesi, yolu hep aydınlık.
Ölüme çelme takan, 

Düşmana mezar kazan,
Korkusuz kahraman.

Göğüslerinde iman payesi,
Dillerinde Ayyıldız’ın bestesi,

Dört bir yanda ansızın kesilir düşmanın nefesi.
Düşmana olur ölüm sesi,

Komando vatanın daimi bekçisi.




