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Borcum var
Bilir misin, anlar mısın söylesem 
Alıp verememenin zorluğunu 
Her nefeste 
Son nefeste ödeyemezsem 
  
Borcum var
Dalına, budağına, yaprağına 
Meyve vermese de ağaca
Ayrık otları olsa da içinde 
“ Ölüye can veren “ 
Göğe, toprağa
Toprağı vatan yapan
Nefere, Komutana

Borcum var
Nehir olmak için birbirine karışan 
Gözeye,  dereye, çaya 
Baharda denize kavuşmak isteyen 
Nehirler gibi 
Düşman üzerine giden sancağa 

Borcum Var
Borcum var 
Taşa, toprağa, yamaca 
Azametiyle “ Yürüyen dağlara “
Ay ve yıldızı göklerden indirip
Dağları gönder yapan kahramanlara

Borcum var, 
Vatana, bu vatana, 
Dahası
Toprağı vatan yapan  
Kahraman nefere, komutana

Bakma öyle    
Borcum var 
Beni anlasana

Necati YILDIZ
(E) J.Asb.Bçvş.
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Ben Antalya, Alanya, Mahmutlar Mahallesinde, Barbo-
ros Caddesi, Nilgün Sitesi, B Blok, No:10’da ikamet eden 
Belçika vatandaşı Juliette Bruggeman.

Ben burada ikiz kardeşim olan Alzheimer hastası Seorgette 
Bruggeman ile birlikte yaşıyorum. 08 Ocak 2020 günü 
kız kardeşim ile alışverişe çıktık. Alışveriş esnasında ben-
im dalgınlığım sonucu kız kardeşim yanımdan ayrılmış 
ve kaybolmuştur. Alışveriş yaptığım Beyzanur Butik isimli 
işyerinin sahibi olan Zeyni Tunç Beye durumu anlattım. 
Kendisi hemen Jandarmayı aradı. Yanımıza gelen iki 
Jandarma memuru benimle yakından ilgilendi ve işyeri-
nin kameralarını incelediler. Kız kardeşimin kamerada-
ki görüntüsünü alıp, sokaklarda kız kardeşimi aramaya 
başladılar. Ben 75 yaşında olduğum için çok yorulmuş-
tum bu sebeple beni eve bıraktılar. Aradan iki saat kadar 
geçtikten sonra evimin kapısı çalındı. Kapıyı açtığımda 
karşımda iki Jandarma memuru ve kız kardeşim vardı. 
O an ne kadar sevindiğimi size anlatamam. Çünkü kız 
kardeşim Alzheimer hastası olduğu için bilinci yerinde 
olmuyor. Bu sebeple benim için çok değerli. 

Jandarmalar kız kardeşimi bir inşaatın içinde bulmuşlar. 
Bulunmasaydı başına kötü şeyler gelebilirdi. Kardeşimi bu-
lan ve bana çok nazik davranan Jandarma memurları Os-
man Balcı Beye ve Yasin Tarhan Beye sizin huzurunuzda çok 
teşekkür ediyorum. Kendilerine teşekkür anlamında sembolik 
bir miktar para teklif ettim. Bu parayı kabul etmediler ve 
yaptıklarının görevleri olduğunu, insanlık görevleri olduğunu 
söylediler. Böylece benim gözümde daha da yüceldiler. 

Ben yaşamış olduğum bu olayı Belçika’ya döndüğümde 
tüm dostlarıma anlatacağım ve Türkiye’ye hiç korkmadan 
güvenli bir şekilde seyahat etmelerini önereceğim. Çünkü 
Türk Jandarma ve Polisi çok güvenilir. 

Çalışmalarınızda başarılar diler, Türk Jandarmasına son-
suz teşekkürlerimi iletilirim. 

Juliette Bruggeman

Antalya-Alanya

Jandarma Genel Komutanlığına
Van ilimiz bünyesinde Tuşba/Fevzi Şengül İlköğre-

tim Okulu Müdürü olarak görev yapmaktayım. 

2019 yılı eğitim-öğretim döneminde okulumuzda 

yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 65 öğrencimiz-

in; ilçemiz emniyet ve asayişinden sorumlu her biri 

birbirinden kıymetli Tuşba İlçe Jandarma Komu-

tanlığı personeli ve güvenlik korucuları tarafından, 

basında duyurulmadan ve hiçbir reklam yapıl-

maksızın gönüllü olarak maaşlarından yaptıkları 

yardım ile içinde bulunduğumuz kış döneminde 

mont, bot ve kıyafet ihtiyaçları karşılanmıştır.

Şanlı ordumuz personeli tarafından kendilerinden 

feragat ile gönülden gerçekleştirilen bu eşsiz takdire 

şayan ve duyarlı hareketleri yüreklerimizi ısıtmıştır. 

Şahsım, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz 

olarak Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı persone-

li ve güvenlik korucularımıza bu hissiyatlı, üstün 

ve örnek davranışlarından dolayı sizlerin nezdinde 

şükranlarımızı sunarız. Saygılarımızla…
Hakan ERBENZER

Fevzi Şengül İ.Ö.Okul Müdürü

Jandarma Genel Komutanlığına

14 Ocak 2020 tarihinde özel aracımla eşim ve iki 

çocuğumla birlikte Kars-Sarıkamış ilçesin
deki şehit-

likleri ziyaret amacıyla yaptığımız gezi esnasında, kar 

nedeniyle kapalı olan Kızılçubuk deresi mevkiinde 

mahsur kaldık. Bulunduğumuz yerde telefon çek-

mediğinden ailemi bırakarak telefon çeken bir yerden 

156 Jandarmayı arayarak yardım istedim. Daha son-

ra beni arayan personele yerim
izi bildirdim. 

Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde Sarıkamış Merkez 

Karakol Komutanlığı personeli ile JA
K ekibi geldiler 

ve eşimle çocuklarımı üşümesinler diye kendi araçları-

na aldılar. Aracımı kurtarmak için çeki halatı, kürek 

ve hatta kendi aracının zincirini söküp getirerek
 üç 

saatlik bir çalışma sonucu bizi mahsur kaldığımız 

yerden kurtardılar.

Bizim için tüm imkanları ile seferber olan ve 

yardımımıza koşan Sarıkamış Merkez Jandarma 

Karakolu personeli ile tüm jandarma teşkilatına 

teşekkür ederiz. Saygılarımızla…
Alper CANVAR
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SUNUŞ
Değerli okurlarımız,

Güzel yurdumuzun her köşesinde, devletimizin 
kudret ve adaletinin yanı sıra şefkat ve merhameti-
ni de temsil eden Jandarma Teşkilatımız, 181 yıllık 
tarihi boyunca hep devletin ve milletin hizmetinde 
olmuş, bu uğurda şehit ve gazi olmaktan hiç çe-
kinmemiştir. Her zaman en son teknolojiyi kullan-
maya öncülük eden Teşkilatımız, en zor koşullarda 
bile kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine geti-
rerek halkımızın sevgi ve güvenini kazanmıştır. 

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgını 
ülkemizde de etkisini gösterdi. Salgının yayılması-
nı engellemek maksadıyla bir dizi önlemler almak 
ve sosyal yaşantımıza yeni düzenlemeler getirmek 
zorunda kaldık. Bu süreçte hem alınan tedbirlerin 
uygulanmasında hem de darda kalan vatandaşla-
rımızın sıkıntılarının giderilmesinde Jandarma per-
sonelimizin özverili faaliyetleri kamuoyunun takdiri 
ile karşılandı. Bu süreçte görev alan tüm persone-
limizi kutluyoruz.

Jandarma terimi ilk defa 1839’da Tanzimat 
Fermanı’nın ilanını takip eden yıllarda yayımlanan 
tatbik kararnamelerinde görülmeye başlanmıştır. 
Başlangıçta merkezi bir teşkilat yapılanması ol-
madan devam eden Osmanlı’da asayiş hizmetle-
ri daha sonra teşkilatlanma sürecine girmiştir. 08 
Mart 1846 tarihinde kurulan Zaptiye Müşirliğinin, 
1879 yılında Zaptiye Nezareti ve Jandarma Umum 
Reisliğine ayrılması süreçlerinde yaşanan tarihi 
olayları, tarih konusunda akademik kariyerine de-
vam eden J.Uzm.Çvş. Uğur ŞENBUZ, “Zaptiye Mü-
şirliğinden Jandarma Genel Komutanlığına” isimli 
makalesiyle sizlerle paylaşmaktadır. 

Dr.J.Alb. Yunus Emre KARAMANOĞLU tarafından 
hazırlanan “Öngörüye Dayalı Kolluk: Jandarma 
4.0”, J.Alb. Uğur ÖZMEN tarafından kaleme alı-
nan “Kazanın Büyüğü, İhmalin Küçüğü İle Başlar: 
Emniyet ve Kaza Önleme Kültürü”, J.Bnb. Murat 
AYDIN’ın kaleme aldığı “Etki Patlaması”, J.Ütğm. 
Okan CÖMERT tarafından hazırlanan “Silahsız Kü-
çük İHA’ların Olay Yerinin İncelenmesinde Kullanı-
mı” isimli makaleler ile birçok yazı ve haberlerin yer 
aldığı dergimizin 156’ncı sayısını beğeni ile okuya-
cağınızı düşünüyoruz.

Sizlerin katkıları ile yayımlanan dergimizin içeriği-
nin zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve desteğini-
zin artarak devam etmesini bekliyor, atama gören 
personele yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz.

Yayın Kurulu

YÖNETİM MERKEZİ

Jandarma Dergisi Yayın Kurulu Jandarma Genel Komutanlığı
Genel Sekreterliği Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü
06510 Beştepe-ANKARA

Tel: (312) 456 22 56   •   Belgegeçer: (312) 212 94 42

DİZGİ - TASARIM

Sistem Ofset Bas. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Strazburg Caddesi No: 31/17 Sıhhiye/ANKARA

Tel: (312) 229 18 81   •   Belgegeçer: (312) 229 63 97
sistemofset.com.tr
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Yıl

Milletimizin bağrından çıkan teşkilatımız, 
bir kanun ordusu olarak vatan sevgisi ile 
dolu, disiplinli, eğitimli, en zor şartlar-

da yılmadan görev yapan personeli ve sahip olduğu 
modern silah, araç ve teçhizatı ile milletimizin hu-
zuru ve vatan topraklarımızın bütünlüğü için 181 
yıldır hizmet vermektedir.

Güçlü devletimizin köklü kurumlarından olan 
Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluşunun 
181’inci yılı 14 Haziran’da düzenlenen etkinliklerle 
kutlandı.

181 YILDIR
MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ

Haziran 2020 • Sayı: 1562
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Ankara’da düzenlenen etkinlikler kapsamında; İçiş-
leri Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY, Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, Jandarma 
Genel Komutan Yardımcıları Korgeneral Ali ÇAR-
DAKCI ile Korgeneral Musa ÇİTİL ve beraberin-
deki heyet tarafından Anıtkabir’e çelenk konuldu. 

Jandarma Genel Komutanlığı heyeti daha sonra 
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından kabul 
edildi.
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CİZRE’YE
YENİ İHA ÜSSÜ KURULDU

Teröristle mücadelede önemli bir rol üstlenen 
yerli ve milli insansız hava aracı sayısını 

çoğaltan Jandarma Genel Komutanlığımız yeni 
birlik açılışını gerçekleştirdi. 
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Şırnak’ın Cizre İlçesinde, Jandar-
ma Genel Komutanlığına bağlı 
Taktik İnsansız Hava Aracı (İHA) 
Birlik Komutanlığı kuruldu.

Cizre Jandarma Taktik İHA 
Birlik Komutanlığı, İçişleri 
Bakanı Süleyman SOYLU, Bakan 
Yardımcı Mehmet ERSOY, 
Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN, Şırnak 
Valisi Ali Hamza PEHLİVAN 
ile mülki ve adli makamların  
katıldığı törenle 16 Mayıs 2020 
tarihinde hizmete girdi. 
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J.Uzm.Çvş. Uğur ŞENBUZ*
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı 3 Kasım 1839 tarihi Osmanlı İmparatorluğu için 

klasik mutlak monarşi biçiminin değiştiği ve bu-
nun yerini meşruti monarşinin aldığı bir dönemin 

başlangıcı olmuştur. Bu yüzyıla kadar yaklaşık iki asırdır 
sürdürülen ıslahat hareketlerinin en mühim gelişmeleri 
Islahat ve Tanzimat fermanlarıdır. Yönetimin her nokta-
sında icra edilen ıslahat hareketleri bu dönemde askeri 
anlamda da kendine yer bulacak ve daha sonra meydana 
gelecek olan farklı siyasi denemelerinde mihenk taşı ola-
caktır. Tanzimat fermanı ile “bil’a tefrik’i cins ü mezhep” 
bütün Osmanlı tebaasının yasalar önünde eşitliğini sağ-
lanıyor, can, mal ve ırz güvenliği devlet tarafından garan-
ti altına alınıyordu. Ayrıca herkesten gelirine göre vergi 
alınması, askerlik görevinin düzeli bir usule koyulması 
kararları gibi maddelerle sosyal ayrımcılıklarında ortadan 
kaldırılması planlanıyordu. Bu madde ve kararlar yasa-

ZAPTİYE MÜŞİRİYETİNDEN

* Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Balkan Araştırmaları alanında Yüksek Lisans 
eğitimine devam etmektedir.

1850 Zaptiye Nezareti 
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laştırılırken padişahta bu fermanların hükümlerine 
bağlı kalacağını taahhüt ediyordu1.

Yeniçeri Ocağının 15 Haziran 1826’da kaldırıl-
masıyla özellikle Anadolu coğrafyasında büyük 
bir iç güvenlik sorunu ve kargaşa ortamının mey-
dana gelmesine sebep oldu. Bu soruna çare olarak 
ise Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı verilen 
merkezi bir ordu kurulması kararlaştırıldı. Merkezi 
ordunun meydana getirildiği bu yıllarda merkezi 
yönetim iç güvenlik meselesi ile ilgilenmek üzere 
Redif Teşkilatını oluşturmuştur. İmparatorluğun 
çeşitli bölgelerinde meydan gelen askeri, siyasi ve iç 
güvenlik meselelerinin halledilebilmesi için Gülha-
ne Hatt-ı Hümayunun hemen sonrasında öncelikle 
bir iç güvenlik ceza kanunnamesi hazırlanarak 03 
Mayıs 1840 tarihinde yürürlüğe girmiştir2.

Tanzimat’ın getirmiş olduğu yönetim şeklindeki 
uygulamaların gerekliliğini kavrayan devrin idaresi 
hem iç hem de dış siyasetin en önemli noktası olan 
iç güvenlik kaygısını gidermek için çalışmalara baş-
ladı. Bu konu ile yapılan ilk çalışma ise öncelik ola-
rak Dersaadet, Anadolu ve Rumeli coğrafyasında 
icra edilen yerel iç güvenlik uygulamalarını 15 Şu-
bat 1846 ( 15 Safer 1262) tarihinde Zaptiye Müşi-
riyeti adı verilen kolluk birimlerine teslim etmekti3. 
Niş eski valisi Hafız Paşa Zaptiye Müşirliğine geti-
rildi. Bahçekapı mevkiinde bulunan Ticaret Kona-
ğı Zaptiye idare binası olarak tahsis edildi4. Zaptiye 
Müşiriyeti Tanzimat dönemi Osmanlı İmparator-
luk kurumsallaşmasına en iyi örneklerden biridir. 
Müşiriyetin kuruluş vazifelerini icra etmek için Fet-
hi Paşa, Kapudan Paşa, Asakir-i Hassa Kaymakamı 
Reşid Paşa, İhtisap Nazırı ve Zaptiye Müşirinden 
oluşan bir çalışma meclisi oluşturuldu. Bu meclis 
Zaptiye Müşiriyetinin yetki ve sorumluluklarını 
belirleyecekti. Zaptiye meclisinin kurulmasına dair 
karar 08 Mart 1846 (10 Rebiyülevvel 1262) tari-
hinde yürürlüğe girdi. Üyelerinin asıl vazifelerine 
engel teşkil etmemesi için haftada iki gün toplantı 
icra ediliyordu. Mecliste alınan kararlar denetimin 
kolay olduğu yerlerde uygulamaya geçildi. 

Bu amaçla Rumeli’de Edirne, Silistre, Vidin, Niş 
ve Üsküp’te, Anadolu’da ise Ankara, Sivas, Kasta-
monu bölgelerinin iç güvenliğinin sağlanması yeni 
kurulan Zaptiye Müşiriyeti’ne devredildi. İmpa-
ratorluğun başkentinde ise ilk olarak Beşiktaş ve 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

İlk Zaptiye Müşiri Mehmet Paşa

1  Fermanın Orijinal Metni İçin Bkz. Düstur I. Tertip, İstanbul,1279,S.2-5.
Takvim-i Vekayi Gazetesi, 15 Ramazan 1255/22 Kasım 1839 Tazminat 
MEB Yayınları İstanbul 1999,S.49-52.

2  Tahir Taner Tanzimat Döneminde Ceza Hukuku, Tanzimat I.MEB Yayın-
ları İstanbul 1999,S.226

3  Zaptiye Müşiriyetinin kuruluşu şu kaynaklardan takip edilebilir; Ahmet 
Lütfi Efendi, Lütfi Tarihi C.6-7-8,s.1214,Osman Nuri Ergin, Muhtasar 
Mecelle Umur-ı Beleddiye S.153.

4  Takvim-i Vekayi,297,18 Safer 162/125 Şubat 1846.
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Üsküdar’da yedi bölük Asakir-i Zaptiye kurulması-
na karar verildi5. Fakat belirli bir süre sonra Zaptiye 
Müşiriyeti Seraskerliğe bağlı hale geldi. Bu sebeple 
maliye işleri Maliye Nezaretine ve Ticaret Nezareti-
ne ilhak edildi. Fakat bu durum çok uzun sürmedi. 
Nitekim Müşiriyetin Seraskerliğe bağlanmasından 
altı ay sonra Hayreddin Paşa’nın Zaptiye Müşiri 
olarak atanmasıyla Müşiriyet tekrar müstakil bir 
kurum haline geldi6.1846 yılında kurulan Zaptiye 
Müşiriyeti, Zaptiye Nezareti ismini aldığı 1879 yı-
lına kadar hem jandarma hem de polisin icra etmiş 
olduğu vazifeleri yerine getirmiştir. Bu yıllardan 
itibaren Zaptiye Müşiriyeti Jandarma teşkilatının 
yapı taşı olmuştur. 

1846 yılında bir iç güvenlik kurumu olarak ifa edi-
len Zaptiye Müşiriyeti, müşir adı verilen ve vezirlik 
veya daha önce müşirlik rütbesi görevinde bulun-
muş bir kişinin idaresinde çalışmaktaydı. Memle-
ketin asayişi ile alakalı her türlü önlem ve uygu-
lamaların düzenlendiği Zaptiye Müşiriyetinin tek 
amiri konumunda bulunan müşirler genellikle dev-
letin iç güvenlik problemleri hakkında bilgi sahibi, 
devrin yönetim anlayışını benimsemiş kişilerdi. Bu 
kişiler zaptiye müşiriyeti makamına sadrazamın 
teklifi, hükümet ve sonrasında da dönemin padişa-
hının onayı ile atanırdı.

Zaptiye müşiriyetinin kadrolarında yapılan dü-
zenlemelerin neticesinde 1864 yılı itibariyle 12’si 

Rumeli’de ve 2’si Şam vilayetinde olmak üzere 
toplam 14 alay meydana getirildi. Ve bahsi geçen 
bu alaylar kendi bölgelerinin iç güvenlik ve asa-
yiş sorunlarını çözmeye başladılar7. 1869 yılında 
meydana getirilen Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi 
ile Rumeli ve Suriye’de zaptiye alayları faaliyetlere 
başlamış olmasına rağmen Anadolu hala böyle bir 
teşkilata sahip değildi. Çeşitli bölgelerde faaliyet 
gösteren Zaptiye alaylarının düzenlemesine ilişkin 
nizamname 3 Rebiyülevvel 1286/13 Haziran 1869 
tarihinde yürürlüğe girdi8. 

Bu teşkilatlandırma programı dört bölümden mey-
dana getirildi. Zaptiye teşkilatının düzenlemesine 
yönelik maddeleri açıklayan ilk bölümde;

1.Bölüm: ( Madde 1-10)  Her vilayette tabur, bö-
lük ve takımlardan oluşan müteşekkil bir zaptiye 
alayı dairesi olacaktır. Bu alaylar süvari ve piyade-
den meydana getirilecek, her tabur en az beş ve en 
çok on bölükten oluşacaktı. Her bölük ise en az beş 
ve en fazla on takımdan oluşacaktı. Süvari bölüğü 
ise dört piyade takımı ve sekiz erden oluşturulacak-
tı. Piyade takımı ise kol vekili (çavuş) ve kol vekil 
muavini (onbaşı) namıyla ikişer zabitten ibaretti.

2.Bölüm: (Madde 11-19) Zaptiye alaylarının görev 
alanları, maaş, silah ve elbiselerine dair bir düzen-
leme getirildi. Süvariler, piyadelerden 4/1 oranında 
daha fazla maaş alıyorlardı. Kol vekillerinin maaşı 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Çarşı
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30 ve muavinlerinin maaşları 15 kuruş olarak belir-
lendi. Bölük ağalarının 400-500 kuruş, bölük ağası 
muavinlerinin maaşları 250-400 kuruş, alay beyle-
rine 1550-2000 kuruş maaş verilecekti. 

3.Bölüm: (Madde 20-26) Bu bölüm Zaptiye su-
baylarının seçimlerine ayrılmıştı. Buna göre kol 
vekilleri, muavinleri ve jurnal emirleri, alay beyleri, 
kolağasına kadar valinin tasdikiyle intihap olunup, 
intihapnameleri zaptiye müşiriyetine gönderilirdi9. 

4.Bölüm : (Madde 27-29) Bu bölük Zaptiye asker-
lerinin özlük haklarına ayrılmıştı. Buna göre otuz 
sene bilfiil hizmet etmiş zabitlere askeri kanuna 
tevfiken tekaüt alacaklardı. Vazifelerinden dolayı 
malul ve sakat kalanlar tekaüt maaşını alacaklardı. 
Vazife uğrunda ölenlerin eş ve çocuklarına da maaş 
bağlanacaktı.   

Zaptiye Müşiriyeti tarafından hazırlanan ve zaptiye 
alaylarının askeri vazife olaylarına ilişkin yönetme-
lik 15 Safer 1287/16 Mayıs 1870 tarihinde yürür-
lüğe girdi. “Asakir-i Zaptiyenin Vezaif-i Askeriyesi 
Hakkında Talimatname ” başlığı taşıyan ve zapti-
ye askerlerinin askeri görevlerini, talim ve terbiye 
şekillerini imamet ve iaşe tarzları ile mülki vazi-
felerinin icrası sırasında nasıl hareket edeceklerini 
gösteren yönetmelik toplam on maddeden teşekkül 
edilmişti. Buna görevi neferlerden başlamak üzere 
üstlerinin ve mülki amirlerinin emirlerine tabi olan 
zaptiye birlikleri, Asakir-i nizamiye usulünce tabur 
ve bölükleri farklı yerlerde olması durumunda yal-
nız kol takımlarıyla ayak ve silah talimi ve beraber 
bulundukları yerlerde ise bölük talimi yapacaklar-
dı. (Madde1-4) 

Kendisinden kıdemli olan üstlerinin emirlerini uy-
gulamaya mecbur olan zaptiye neferleri, kendileri-
ne verilen görev sırasında veya karakol hizmetinde 
mutlaka silah taşıyacaklar, elbise ve silahlarının te-
mizliğine ve hayvanlarının bakımınıda özen göstere-
ceklerdi. Neferlerin bu kurallara uyup uymadığı ise 
amirlerince sık sık teftiş edilecek, kusurlu bulunan 
durumlardan mesul tutulacaklardı. (Madde 5-6)

Zaptiye askerlerinin bulundukları yerlerde her ak-
şamüzeri yoklamaları yapılarak mevcut miktar böl-
gedeki mülkiye memuruna bildirilecek, neferlerin 
silah ve elbiseleri ayda bir kez muayene olunarak 
silah veya elbisesini kaybedenler olur ise miktar 
maaşından kesilecekti. (Madde 7-8) 

Zaptiye askerliğine yazılacak olan neferlerin kefil-
lerinden senet alınarak, sağlıklı olduklarına dair 
hazırlanan ilmühaberler jurnal eminlerince deftere 
kayıt edilecek ve yeni göreve başlayan zaptiye asker-
leri bir ay boyunca nöbet ve yapacağı hizmetler ile 
ilgili eğitileceklerdi. (Madde 9-10)

1869-1870 yıllarını kapsayan bu süreçte ortaya 
çıkarılan merkezîleşme çabaları, nizamnameler ve 
talimatnamelerle imparatorluğun çeşitli bölgelerin-
deki vazifelerde bulunan zaptiye neferlerinin jan-
darma teşkilatı olarak adlandırılmasından önceki 
en kapsamlı ve son düzenledir. 1869 senesinden 
sonra ki süreçte gerek Anadolu gerekse Rumeli coğ-
rafyasında çeşitli büyüklükte zaptiye alayları kurul-
maya başlanmıştır.

1869 yılında Konya vilayetinde bir zaptiye alayı 
kuruldu. Alay meclisi, alay beyi başkanlığında ta-
bur ağası, hesap emini, süvari bölük ağası, piyade 

İlk Jandarma Dairesi Reisi Ferik İbrahim Paşa

5  B.O.A,İMSM,134,1 Safer 1263/18 Ocak 1847. 
6  Takvim-i Vekayi 471, 26 Şevval 1268/13 Ağustos 1852.
7  B.O.A.İ.MV 23177,19 Rebiyülevvel 1281/22 Ağustos 1864.
8  Düstur, Tertip C.II, S.728-733, İstanbul,1289.
9  Düstur, Tertip C.II, S.740-746, İstanbul,1289.
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bölük ağası ve jurnal emininden meydana gelmiş 
olup, taburlardan birisi Konya’da diğeri ise Hamid 
sancağında bulunuyordu. Konya’da bulunan zap-
tiye taburu dört süvari ve bir piyade bölüğünden, 
Hamit sancağındaki ise bir süvari bölüğü ve bir pi-
yade bölüğünden müteşekkildi. Konya vilayetinde-
ki zaptiye alayının toplamı ise 418 piyade ve 504 
süvari olmak üzere 922 kişiydi10

Rumeli coğrafyasında ise Yanya vilayetinde 1875 
yılında beş taburdan oluşan bir zaptiye alayı ku-
rulmuş ayrıca merkez vilayette altı kişiden olu-
şan bir alay, meclise görev yapmaktaydı. Yanya 
sancağında bulunan birinci tabur yedi piyade bir 
süvari, Berat sancağındaki ikinci tabur üç piya-
de, Ergiri sancağında bulunan üçüncü tabur dört 
piyade, bir süvari Preveze sancağında ki dördün-
cü tabur dört piyade bir süvari ve Tırhala san-
cağındaki beşinci tabur ise on iki piyade ve bir 
süvari bölüğünden müteşekkildi. Yanya vilaye-
tinde toplam piyade ve süvari miktarı ise 1504 
kişi olarak tespit edilmişti11.

Osmanlı devletinde ilk defa jandarma teşkilatı-
nın kurulmasını gündeme getiren layiha bugüne 
kadar bilinmiyor olsa, layiha sunan Namık Paşa, 
19. Yüzyılda uzun süren ömrüyle en dikkat çeken 
devlet adamlarından biri olmuştur12. Namık Paşa 
Layihasında, herhangi bir ülkeyi değil tüm Avrupa 
devletlerini örnek göstermiş Avrupa devletlerinin 
çoğunda jandarma adı verilen, silah adamı anlamı-
na gelen bir çeşit silahlı askeri sınıfın bulunduğuna 
dikkat çekmiştir. Bu askerlerin piyade ve süvari ola-

rak iki farklı sınıfa ayrıldığını belirten Namık Paşa 
jandarmanın yapısal benzerliğine rağmen her ülke-
de farklı her ülkenin kendi yönetmelikleriyle ilgili 
farklar olduğunu belirtmiştir13.Namık Paşa jandar-
manın işinin ehli adamlardan seçildiğini, bunların 
elbise ve üniformalarına dikkat edildiğini işaret 
edildiği yazısıyla aslında Osmanlı jandarmasında 
olması gereken özelliklerini sıralamış oluyordu14. 
Namık Paşa, Avrupa’daki jandarma teşkilatları ile 
ilgili tespitlerinden sonra Layihasının ikinci bölü-
münde Osmanlı Devletinin de Jandarma Teşkilatı 
kurması gerektiğine dair fikirlerini öne sürmüştür. 
Layihanın son kısmında yeni kurulacak teşkila-
ta ne isim verileceği üzerinine teklif içermektedir. 
Bu teklifte zaptiye adı olmasa da Osmanlı jandar-
ması neden jandarma adı ile değil de zaptiye adı 
ile kuruldu, bunun açıklamasını anlatacak bilgiler 
içermektedir. Namık Paşa’nın teklif ettiği isimler 
şahsının ordu mensubu olması etkisiyle “Hademe-i 
Mansure, Seyyare-i Mansure şeklindeydi. Döne-
min askeri yönetim kadroları teşkilatın kurulması-
nı onaylarken bu oluşan teşkilata “Cünud-ı Adliye 
” adı verilmesini teklif etmiştir. Fakat bilindiği üze-
re ne Namık Paşa’nın ne de şuaranın teklif ettiği 
isimler kullanılmamış bunun yerine zaptiye ismi 
kabul görmüştür15.

Bu konu ile alakalı dönemin diğer önemli bir 
kaynağı ise Miralay Muhlis Bey’in raporudur. 
Asıl adı Kuczowski olan Muhlis Bey, Osmanlı 
topçusunun modernizasyonunda önemli çalış-
malar yapmıştır. Muhlis Bey’in el yazması ra-
porunun başlığı “Prusya Devlerinde İstihdam 
Olunan Jandarma Asakiriyle Polisiyaların İcra 
Eyledikleri Hizmetin Beyanıdır”. Raporda, Prus-
ya Devletinin jandarma ve polis teşkilatı hakkın-
da bilgi veriliyordu. Genellikle Osmanlı Devleti 
jandarmasının Fransa üzerinden kurulduğu ko-
nusunda bir uzlaşı mevcuttur. Fakat Namık Paşa 
Avrupa ülkelerinin genelinden bahsederken, 
Muhlis Bey’in raporu doğrudan doğruya Prusya 
kolluğu üzerinedir16.

İç güvenliğe ilişkin yapılan çalışmaları destek-
lemek amacıyla Said Paşanın gayretleriyle ülke 
genelinde oluşturulması düşünülen Jandarma 
birliklerinin kuruluş amaçlarını yürütmek üzere 
1879 yılında bir Jandarma heyeti meydana ge-
tirildi. Heyet Baker Paşa başkanlığında 18 kişi-
den oluşuyor ve zaptiye müşiriyetine bağlı olarak 

Masatır Vilayetinde Jandarma Dairesinde Görevli Yabancı Subaylar
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çalışıyordu. Bu yıllarda Said Paşanın imzasıyla 
4 Zilhicce 1296 / 20 Kasın 1879 yılında Seras-
kerliğe gönderilen tezkirede, Asakir-i Zaptiyenin 
Jandarma usulüne göre tertip ve teşkil edilerek bir 
iller Jandarma Nizamnamesinin hazırlanacağı bu 
nizamname hazırlanana kadar Asakir-i Zaptiye-
nin Zaptiye Müşiriyetinden alınarak Seraskerliğe 
bağlandığı bildirilmekteydi17. Asakir-i Zaptiye 
birliklerinin 1879 yılından başlayarak Jandarma-
ya çevrilerek Seraskerlik bünyesine dâhil edilmesi 
pek çok kişi tarafından sivil bir iç güvenlik teşki-
latının oluşmasına yönelik bir adım olarak ifade 
edilmiştir. Fakat bu durumun merkezi hükümetin 
taşraya hâkim olabilecek bir sistem kurabilmek is-
teğinden kaynaklandığı göz ardı edilmiştir.

Aynı konu üzerinde sefaretlerin bölgedeki güven-
lik sorununu açıkça dile getirmeleri üzerine hükü-
met Galata ve Beyoğlu bölgesinin güvenlik işlerini, 
Zaptiye Müşiriyeti’ne bağlama kararı aldı. Zaptiye 
Müşiriyeti 1846 yılından, yani Polis meclisinden 
bir yıl sonra kurulmuş olmasına rağmen kendisi-
ne bağlı olan Dersaadet, Beşiktaş ve Üsküdar’ın 
güvenliğine ilişkin yapısal değişimi sağlayabilmiş-
ti. Özellikle güvenliği sağlamada yetersiz olan po-
lis memurlarının bölgedeki vazifelerine 1847 ‘de 
son verilmesiyle bunların yerine zaptiye birlikleri 
kurulmuştur. Ayrıca imparatorluk genelinde asayi-
şin sağlanmasından sorumlu olan polis neferatı ile 
kavvasların yeterli olmadığı göz önünde bulundu-
rularak çeşitli bölgelerde polis teşkilatının görev ve 
yetkileri Zaptiye Müşiriyetine devredilmiştir. Ayrı-

ca İstanbul’da bulunan Polis neferatı ve kavvasları 
kumanda etmek amacıyla Zaptiye Meclis üyesi Sa-
lih Paşa görevlendirildi.18

Bir yandan Anadolu’da zaptiye alaylarının kuru-
lacak olması, diğer yandan ise vilayet sisteminde 
yapılan değişikliklerin etkisiyle, 1869-1870 yılları 
arasında birbiri ardınca yayınlanan nizamname ve 
yönetmeliklerle zaptiye askeri teşkilatı yeni baş-
tan ve son kez düzenlenmiştir. Böylece gerek taşra 
gerekse İstanbul’daki zaptiye birlikleri kuruluşla-
rından itibaren ilk kez nizamname ve yönetmelik 
hükümlerine tabi olarak görevlerini icra etmeye 
başladılar.

10  Konya Vilayetsalnamesi 1286/1869,S.85.
11  Yanya Vilayetsalnamesi 1292/1875,S.90-93.
12  B.O.A.Hat: Numara 1245-48327B,29/Z/1254:Namık Paşa için bkz.

Ahmet Nuri Sinaplı Şeyhülvüzera, Serasker Mehmet Namık Paşa, İstan-
bul,1987.

13  Jean Noel Luc, Fransız Jandarma Tarihi Hakkında Araştırmaların Gelişimi 
Jandarma Ve Polis Fransız Ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz Bakışlar, Çevi-
ren: Emre ÖKTEM, İstanbul,2009,S.27.

14  Ahmet Özcan, Jandarma Teşkilatının Kuruluş Devrini Aydınlatacak İki 
Önemli Belge, Jandarma Dergisi, Sayı.151,S.10-15.

15  Ahmet Özcan, Jandarma Teşkilatının Kuruluş Devrini Aydınlatacak İki 
Önemli Belge, Jandarma Dergisi, Sayı.151,S.10-15.

16  Ahmet Özcan, Jandarma Teşkilatının Kuruluş Devrini Aydınlatacak İki 
Önemli Belge, Jandarma Dergisi, Sayı.151,S.10-15.

17  Devlet Salnameleri 1295/1879, S.214.
18  Musa Çadırcı ,”Tanzimat’ın İlanı Sırasında Anadolu’da İç Güvenlik Soru-

nu” Tarih Araştırmaları Dergisi”, Cilt,12,Ankara 1980,S.45-48 (Çadırcı, 
1980). 
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Dr.J.Alb. Yunus Emre KARAMANOĞLU
Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı

ÖNGÖRÜYE DAYALI KOLLUK:

Endüstri 4.0 genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen 
devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla 
üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa miktardaki 
bilgi yığınının veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi 
ve daha birçok yeniliklerle incelenebilir.

Gelecekte ortaya çıkacak büyük ve ani değişimler kolluğu 
da değişmek zorunda bırakacak, eski kolluk anlayışı terk 
edilecektir. Bu nedenle yeni çağın kolluğu “JANDARMA 
4.0” değişimine hazır olmalıdır. Jandarma 4.0 konseptinin 
temelinde öngörüye dayalı kolluk kavramı yatmaktadır.
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Endüstri 4.0 ya da diğer bir ifadeyle 4’üncü Endüstri Devrimi son yıllarda 
çok sık duyulan bir kavramdır. Endüstri 4.0’da canlı cansız her nesne 
internete bağlanarak iletişim halinde olacak, makineler arasındaki ileti-

şim ise akıllı üretimi beraberinde getirecektir. Günümüzde de etkilerini birçok 
alanda gösteren bu devrim ileride daha birçok ekonomik ve sosyal dönüşümlere 
neden olacaktır. Endüstri evriminin gelişimi Şekil-1’de gösterilmektedir.

Bugünkü ekonomik sistem, devamlılığını koruması için sürekli değişime ve geli-
şime ihtiyaç duymaktadır. Hızla devam eden nüfus artışı ve kaynak kullanımında 
yaşanan sıkıntılar ve değişen dünya, beraberinde yenilikleri ve değişimleri getir-
mektedir. Dünya büyümekte ve rekabet artmaktadır. Üretimde verimlilik yanında 
kalite de hayati önem taşımakta, bu durum teknolojik ilerleme ve robotlaşma 
(Endüstri 4.0) gibi yaklaşımları beraberinde getirmektedir.1

İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Hannover Fuarı’nda adı duyulan Endüstri 
4.0, Alman Federal Hükümeti’nin sağladığı desteklerle günümüz sanayisinde yeri-
ni almıştır. İleri gelen teknoloji devleri ABD ve Japonya gibi ülkeler bu endüstriyi 
desteklemiş ve gelecek hedeflerini Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde planlamaktadır 
(Özel, 2018).

Endüstri 4.0 genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen devralması, yapay ze-
kanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa 
miktardaki bilgi yığınının veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve daha 
birçok yeniliklerle incelenebilir. Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, birbirleriyle ha-
berleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark 
edebilen robotların üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha 
az israf yapan bir üretim yapmaktır (Özel, 2018).

1 www.qualist.com sitesinden derlenmiştir, erişim tarihi:31.01.2020

Şekil-1: Endüstri Evrimi



Endüstriyel devrimde esas soru “bu değişimin sadece 
üretim sektörünü mü etkileyeceğidir?” Aslında bu de-
ğişim sadece fabrikalarda sınırlı kalmayacak gelecekte-
ki sosyal hayatımızda da değişimlere neden olacaktır. 
Evlerimizde bile kullanabileceğimiz 3-D (üç boyutlu) 
yazıcılar sayesinde ihtiyacımız olan nesneleri evimiz-
de üretme imkânına kavuşacağız. Kendi üretimimizi 
evlerimizde yapabileceğiz. Komşunuzun kendi silahı-
nı evinde üretebildiğini ya da kayıt dışı birçok suç 
aletinin kolaylıkla elde edilebildiği bir ortamda yaşa-
dığınızı düşünün. Bu aşamada ortaya cevaplanmayı 
bekleyen yeni bir soru daha çıkmaktadır. Değişen 
sosyal hayat nedeniyle nasıl bir güvenlik ortamında 
yaşamaya başlayacağız? Hangi suç türleri ortaya çıka-
cak ve kolluk görevlileri bu suçlarla hangi yöntemleri 
kullanarak mücadele edecek? Asıl cevaplandırılması 
gereken sorulardan birkaçı ise “Geleceğin kolluğu na-

sıl olmalıdır?”, “Hangi özelliklerle donatılmalıdır?”, 
“Hangi eğitimleri görmelidir?”.

Gelecekte ortaya çıkacak büyük ve ani değişimler 
kolluğu da değişmek zorunda bırakacak, eski kolluk 
anlayışı terk edilecektir. Bu nedenle yeni çağın kol-
luğu “JANDARMA 4.0” değişimine hazır olmalıdır. 
Jandarma 4.0 konseptinin temelinde öngörüye dayalı 
kolluk kavramı yatmaktadır. Öngörüye dayalı kolluk 
(Predictive Policing), kolluk müdahalesi için olası he-
defleri belirlemek ve suçu önlemek veya geçmiş suçla-
rı istatistiksel tahminler yaparak çözmek için analitik 
tekniklerin, özellikle nicel tekniklerin uygulanması-
dır. Şekil-2’de kolluğun gelişimi gösterilmektedir.

Suç seviyelerini tahmin etmek için istatistik ve jeo-
uzamsal analizler on yıllardır kolluk tarafından kul-
lanılmaktadır. Ancak son yıllarda karşılaşılan büyük 
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Şekil-2: Kolluk 4.02
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veri (Big Data) klasik analiz yöntemlerinin demode 
olmasına neden olmuştur (Perry vd. 2013). Söz ko-
nusu büyük veri setlerinin suçların önlenmesini des-
teklemek için analizi, yeni ve daha karmaşık analitik 
araçlara gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Bu araçlar 
kolluğun suçların tahmin edilmesindeki etkinliğini 
büyük ölçüde artırmaktadır. Ancak büyük verinin 
elde edilmesi, bu veri kümelerini toplamak, depola-
mak ve analiz etmek için tüm birimlerin bilgi tekno-
lojisine (BT) bağımlılığını da artırmaktadır (Perry ve 
Gordon, 2008).

Jandarma 4.0 felsefesi, geleceğe hazır olmak için zor 
seçimleri gerektirmektedir. Bu zorlukların üstesinden 
gelmek ve gelecekteki değişimleri öngörmek, kolluk 
liderleri açısından stratejik değişimleri zorunlu kıla-
caktır. Öngörüye dayalı kolluğun aktif olarak kulla-
nılmaya başlandığı İngiltere’de bir polis şefinin söyle-
diği gibi “ülke olarak ne tür bir kolluk istediğimiz ve 
bunun karşılığında ne ödemek istediğimiz hakkında 
seçimler yapmalıyız. İcra edilmeyen strateji yanılgı-
dan başka bir şey değildir.” (Deloitte, 2018).

Geleceğin kolluk anlayışını etkileyecek 10 büyük 
trend şunlardır (Deloitte, 2018):

•	 Büyüyen ve yaşlanan toplum,

•	 Küreselleşen ekonomi,

•	 Devam eden kentleşme,

•	 Teknolojik hızlanma ve veri bolluğu,

•	 Yeni iş modelleri,

•	 Bireyselliğin artışı,

•	 İklim değişimi,

•	 Kaynak kıtlığı,

•	 Ulusal kimlikler ve ayrılıkçılık,

•	 Devletler karşısında piyasa ekonomisinin yükselişi.

Günümüzde bazılarını yaşamaya başladığımız geliş-
melerin birçoğu yakın gelecekte yaşamın değişmez 
parçası olacaktır. Gerçek dünya deneyimleri, algılama 
teknolojisi ile akıllı veri cihazları ve daha geleneksel 
araçlar ile sanal olarak yaşanacaktır - Sanal Gerçeklik, 
Artırılmış Gerçeklik. Verilerden, gerçek dünya olayla-
rını tahmin etmek için analizler yapılacaktır. Fiziksel 
dünyada en uygun sonraki adımı tahmin edecek kı-
lavuzlar olacak, bu kılavuzlar sadece karar vericilere 
danışmanlık yapmakla kalmayacak en uygun eylemi 
internet üzerinden otomatik olarak yöneten etkin ci-
hazlar ortaya çıkacaktır - Yapay Zekâ. Geri besleme 
döngüleri otomatik faaliyetin sonuçlarını sürekli ye-
niden değerlendirecek ve eylem döngüsü revize edile-
cektir - Makine Öğrenmesi (Perry vd. 2013).

Öngörüye dayalı kolluk suç olaylarına, suça yatkın 
konumlara ve cezai fırsatlara odaklanan standart suç 
teorilerinden yararlanır. Öngörüye dayalı kolluğun 
altında yatan temel varsayım, suçun insanlar veya 
yerler arasında rastgele dağılmamasıdır (Perry ve 
Gordon, 2008). Aksine, suç kalıpları “belirli zaman-
larda mağdurlar ve mekânlar için kırılganlıklar ya-
ratan çevresel faktörlerin bir işlevidir.” Fırsat teorisi, 
örneğin, suçluların sistematik olarak düşük çaba ve 
riskle yüksek ödül sunan hedefleri seçmelerini öner-
mektedir. Rutin faaliyetler teorisine göre, günlük 
faaliyetler zaman ve mekânda aşağıdaki üç unsurun 
yakınsaması ile sonuçlanır: Motive olmuş suçlular 
(yani potansiyel suçlular), uygun hedefler (örn. bir 

2 Deloitte-2018’den tercüme edilmiştir.

Şekil-3: Jandarma 4.0 gereklilik ve yetenekleri3
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evdeki elektronik cihazlar) ve yeterli güvenliğin yok-
luğu (örn. site güvenlikleri). Kolluk söyleminde kul-
lanılan bir diğer terim “yumuşak hedefler”dir - aslen 
zırhsız veya savunmasız hedeflere atıfta bulunmak 
için askeri bir terimdir, kolluk tarafından ise koru-
masız bireyleri, korunmasız nesneleri veya suçun 
kolayca işlenebileceği yerleri belirtmek için kullanıl-
maktadır (Perry vd. 2013).

Öngörüye dayalı kolluk, kolluk kuvvetleri tarafından 
potansiyel suç etkinliği hakkında istatistiksel tahminler 
yapmak için analitik tekniklerin kullanılmasını ifade 
eder. Öngörücü kolluk, olayların (suçların ne zaman ve 
nerede meydana gelebileceğinin tahmin edilmesini) veya 
insanların (mağdurların veya suçların faillerinin) tahmin 
edilmesini içerir. Bir memurun bir alandaki “önsezisine” 
güvenmek yerine, öngörüye dayalı kolluk kalıplardan 
kurtulmak için “büyük verilerin” gücünü kullanır. 2013 
yılında yayınlanan bir rapor, dört öngörücü kolluk kate-
gorisini tanımlayan yöntemleri ortaya koymaktadır:

•	  Suçları tahmin etmek için yöntemler.
•	  Suçluları tahmin etmek için yöntemler.
•	  Faillerin kimliklerini tahmin etmek için yön-

temler.
•	  Mağdurları tahmin etmek için yöntemler. Bu, te-

mel olarak tahmine dayalı kolluğa ilişkin genel 
bir bakış sunmaktadır (Perry ve Gordon, 2008).

Günümüzde kullanılan öngörü modelleri büyük 
miktarda veri üzerine inşa edilmektedir. Bu veriler, 
örneğin, kolluk birimlerinde hangi personelin daha 
iyi performans gösterdiğini ve hangilerinin düşük 
performans gösterdiğini anlamalarını da sağlayabil-
mektedir. Daha fazla veri ile daha doğru tahmin ve 
sonuçta daha iyi ve daha etkili kolluk hizmeti gelir 
(Scott, 2012).4

Bireysel düzeyde, öngörücü kolluğun faydaları olduk-
ça sezgiseldir - bir kolluk personeli bir suç mahalline 
ne kadar yakınsa, karşılık vermek için o kadar iyi ko-
numdadır. Ancak suça karşı alınan önlemlerin olumlu 
etkileri daha önemli faydalara da katkıda bulunur. Ör-
neğin, kolluk sadece gerçekten ihtiyaç duyulan yerlere 
devriye araçları gönderebiliyorsa, suçun gerçekleşme 
olasılığı düşük olan bölgelere kaynak harcamayarak 
paradan tasarruf edebilir. Bu durum kolluk güçlerinin 
daha ileri teknolojiye ve girişimlere yatırım yapmasının 
yolunu açar (Walter, 2013).

Kolluğun öngörülü hareket etmesi hem daha proak-
tif bir yaklaşıma hem de kolluk kuvvetlerinde daha 
akıllı ve daha verimli harcamalara olanak sağlayabilir. 
Kaynakların daha verimli kullanılması, daha güvenli 
yerleşim birimleri ve vatandaşlar için daha refah bir 
hayat anlamına gelir.

ÖNGÖRÜYE DAYALI KOLLUK NEDİR?
Kolluk kaynaklarının atanması ve suç oranlarının düşürülmesinde veri önemli bir rol oynamaktadır.
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Geçmişe dayalı suç verisinin coğrafi dağılımına 

göre devriye araçlarının dağılımı yapılan LEMRAS 
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Dijital veri depolama klasik dosyalardan 
(kağıttan) daha ucuz olmaya başladı.
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Jandarma 4.0 anlayışında gelecekte suçun nerede ola-
bileceğini gösteren istihbarat önemlidir, ancak nere-
de olduğu hakkında gerçek zamanlı güncellemelerin 
elde edilmesi daha da önemli olacaktır. Yakın zamana 
kadar, mobil devriyelere ikincil güncellemeler gön-
dermek neredeyse imkânsızdı (Wartell, 2011). Kamu 
güvenliği uygulamalarında mobil ağların kullanımı, 
tüm bunları değiştirerek, taktik alandaki kolluk kuv-
vetlerini suç faaliyeti hakkında gerçek zamanlı bil-
gilerle güçlendirmeyi mümkün kılmıştır. Durumsal 
farkındalık platformlarıyla, kolluk teşkilatları her-
hangi bir tehlike çağrısına yanıt vermeyi basit şekilde 
gerçekleştirebilir. Karargahtaki ve sahadaki memurlar 
suçu tahmin etmek için kullanılan veri sistemlerinin 
görselleştirilmesiyle ve devriyelere ulaştırılmasıyla 
operasyonel resme erişebilirler. Bunu mümkün kıl-
mak için, sağlam bir durumsal farkındalık platformu, 
çeşitli veri akışlarını sahadaki görevliler için faydalı 
bilgilere dönüştürebilir (Tusikov, 2012).

Jandarma 4.0’da kolluk, olaylara müdahale sürelerini 
iyileştirmek ve sahadaki görevlilerle iletişim kurmak 
için güvenlik görüntülerinden sensörlere teknolojinin 
tüm imkanlarını kullanmalıdır. Tüm bu bilgileri bir 
araya getirmek ve her bir personel için kullanılabilir 
ve faydalı kılmak, proaktif güvenlik çözümlerini de 
beraberinde getirecektir.

Peki, Jandarma 4.0’da kolluk nelerle karşılaşacaktır? 
Jandarma 4.0 evriminde kolluğun karşısına günümüz-
de aktif olarak hayatın içine girmiş olan; Blok Zincir, 
Otonom Araçlar, Dronlar, İnsansız Hava Araçları, Biyo-
metrikler, Yapay Zekâ Uygulamaları, Artırılmış Gerçek-
lik, 3 Boyutlu Yazıcılar, Giyilebilir Teknolojiler, Robotik 
Otomasyon, Nesnelerin İnterneti, Veri Analizi, Bulut 
Sistemler, Siber Güvenlik kavramları daha sıklıkla çıka-
caktır. Bunlara şimdiden hazır olmak ve değişimi yönet-
mek kaçınılmazdır.

4.0 evriminde sahip olunması gereken beş temel ye-
tenek ise:

•	 Vatandaşla ilişkileri yönetim yeteneği,
•	 İşgücü ilişkileri yönetimi yeteneği,
•	 Fonksiyonel, etkili ve işbirlikçi çalışma yeteneği,
•	 Dijital soruşturma yeteneği,
•	 Veri yönetimi ve analitik düşünme yeteneğidir.

Uluslararası alanda birçok kolluk gücü, teşkilatların-
da 4.0 evrimini gerçekleştirmeye çoktan başlamıştır 
(Şekil-5). Değişiklikler öncelikli olarak personel ya-

3 www.sefera.us sitesinden alınarak tercüme edilmiştir, erişim tarihi:01.02.2020
4 www.coolfiresolutions.com sitesinde alınarak tercüme edilmiştir, erişim tarihi:01.02.2020
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pıları ve teknolojinin kullanımı konusunda ortaya 
çıkmaktadır (Deloitte, 2018).

Öngörüye dayalı kolluk anlayışının daha iyi anlaşıla-
bilmesi için ABD’nin Memphis şehrinde gerçekleşti-
rilen bir öngörüye dayalı kolluk uygulaması özeti ve 
sonuçları aşağıda verilmiştir:6

Nisan 2009’da Forbes Dergisi, Memphis’i ABD’nin 
en tehlikeli şehirlerinden biri seçmiştir. Yetkililer, 
Blue CRUSH (Crime Reduction Utilizing Statistical 
History – İstatistiksel Tarih Kullanarak Suç Azaltma) 
adı verilen programı ilk kez 2005 yılında kullanma-
ya başlamıştır. Blue CRUSH yer, zaman ve gelişen 
eğilimlere dayalı suç kalıplarının analizine yönelik bir 
veri madenciliği yaklaşımıdır. Söz konusu program, 
suç analistlerinin devriye verilerini hızlı bir şekilde 
analizine izin verdiği için öngörülen tehditlere ce-
vap verilebilmektedir. Memphis Polisinin o zamanki 
direktörü Larry Godwin, “İyileşmek için kendinizi 
ölçmelisiniz” doğrultusunda hareket ettiklerini be-
lirtmiştir. Memphis’te suçlar 2006 ve 2008 yılları 
arasında %16 oranında azalmıştır. Polis departmanı 

tarafından suçları tahmin etmek ve önlemek için top-
lanan ayrıntılı suç verileri kullanılmıştır. Suç haritala-
rı ve veri analizi sorunlu mahalleler etrafında devriye 
planlanması, özel birimlerin tahsisi ve şehir çapında 
suçların azaltılması için stratejik planlama ile doğru-
dan entegre edilmiştir.

Blue CRUSH, Memphis Polis Departmanı ile 
Memphis Üniversitesi tarafından SPSS programı 
kullanılarak çete suçlarına ön almak için kurulmuş-
tur. Program hakkında konuşan Memphis Emniyet 
Müdürlüğünden John Williams, suçluların ayak izi 
bıraktığını ve Blue CRUSH programının polisin ge-
lecekteki sıcak noktaları tahmin etmek için bu izleri 
kullanmasına yardımcı olduğunu söylemiştir.

Blue CRUSH, polise, en çok dikkat edilmesi gereken 
sokaklar, mahalleler vb. belirli yerlerde harekete geç-
me fırsatını vermiştir. Gerçekleşen eylemler, yer, ön-
görülen suçun türü ve diğer mevcut bilgilerle ilgili bir 
dizi faktöre bağlıdır, ancak devriyelerin konuşlandı-
rılması bu program sayesinde daha etkin uygulanmış-
tır. Başarılı uygulama sonucu olarak, Blue CRUSH 
2007 başlarında şehir çapında genişletilmiştir.

Yazılım, suç yerleri, suç türleri, günün saati, hafta-
nın günü ve çeşitli diğer bilgiler de dâhil olmak üzere 
mevcut sabıka kayıtlarına ve gelen devriye verilerine 
dayanmaktadır. Taktik suç tahminleri oluşturmak 
için yazılım, bölgenin çok katmanlı bir haritasında 
tarihi ve gelen verileri bir araya getirerek polisin alan-
daki tüm bölgeleri bir kerede veya belirli bloklarla 
değerlendirmesini sağlamaktadır. Blue CRUSH her 
gün veri noktalarını değerlendirdiği ve bunları geçmiş 
olaylara bağladığı için tahminler zamanında yapılabil-
mektedir. Bu tahminlerle polis, suçluları yakalamak 
veya suç olasılığını azaltmak için sivil devriye araba-
larını belirli noktalara konuşlandırmıştır. Memphis 
Üniversitesinden Doçent Richard Janikowski, Blue 
CRUSH’ın amacını “polis kaynaklarını doğru yerde 
ve doğru zamanda hazır etmek” olarak tanımlamıştır. 
Bölgede 2006 verilerine kıyasla 2010 yılı itibariyle 
araç çalma %75, ticari soygunlar ise %67 azalmıştır.

2007 yılında yapılan başka bir çalışmada, uyuşturu-
cuyla mücadele polisine Blue CRUSH analizi sonucu 
dört metropol motele dikkat edilmesi gerektiği be-
lirtilmiştir. Blue CRUSH verilerini kullanan bölüm, 
motelleri araştırmak için gizli devriyeler görevlendir-
miştir. Araştırmada uyuşturucu satışları, uyuşturucu 
kullanımı, fuhuş, reşit olmayan fuhuş ve soygunlar 
ortaya çıkarılmıştır. “Heartbreak Hotel Operasyonu” 
Memphis Emniyet Müdürlüğünün uygun tutukla-
maları yapmasına yardımcı olmuş ve kötü yönetilen 

Şekil-5: Uluslararası Alanda Kolluk 4.0 dönüşüm 
Örnekleri5

İspanyol polisi durumsal farklılığı desteklemek için insansız hava 
araçlarını kullanmaktadır. (Sosyal medya katılımını artırmak amacıyla da 
kullanım yapmaktadır.)
Yeni Zellanda polisi öncelikli olarak suçun önlenmesine ilişkin analitik 
çalışmalar yapmaktadır.

Hollanda vatandaşlarının sigortacılarla işbirliği, sigorta şirketleri için 
çalıntı araç bulan vatandanşlar.

ABD - Akademik ve ticari ortaklıklardan doğan modeller, analitik öngörü 
gelişimi (Mini dronlar)

Kanada polis teşkilatı vatandaş - polis temasında konuşma robotlarını ve 
diğer Yapay Zeka uygulamalarını kullanmaktadır.

Hollanda siber yetenekleri - yenilik kültürü ve mükemmellik, Europol 
hizmetlerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

İngiltere’de sanal gerçeklik adli tıp eğitiminde, yapay zeka ateşli silahların 
lisanslanmasında görüntü tanımlama teknolojileri kritik noktalarda 
kullanılmaktadır.
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motellerin kapatılmasını sağlamıştır. 2006 yılından 
bu yana, bölgedeki suç %31 oranında azalmıştır.

2010 yılında Nucleus Research Şirketi, Blue CRUSH 
sisteminin maliyet-fayda çalışmasını yapmış ve öngö-
rüye dayalı kolluk anlayışıyla 7.205.501 Dolar tasar-
ruf elde edildiğini ortaya koymuştur. Şirket tarafın-
dan hesaplanan tasarruf miktarı 2006 yılından beri 
istihdam edilen memur ve polis kaynaklarının mik-
tarına eşittir.

Bu örnek olaydan da görüldüğü üzere modern çağın 
kolluğunun kazanması gereken yeteneklerden biri 
olan veri yönetimi ve analitik düşünme yeteneği ön-
görüye dayalı kolluk kavramında özel öneme sahiptir. 
Öngörüde bulunabilen kolluğun analitik düşünme 
kabiliyeti kazanması için 4.0 evriminin karakterine 
uyan analitik metotları öğrenmesi ve kullanması gere-
kecektir. Tablo-1’de problem sahalarına uygun olarak 
geleneksel yöntemler ile tahmine dayalı analitik yön-
temlerin bir özeti verilmektedir.

Geleceğin kolluk paradigması için analitik olmaktan 
daha fazlası da gerekecektir. Jandarma 4.0 felsefesinde 
öngörülü kolluk anlayışının gerçek zamanlı suç ön-
leme yöntemine nasıl çevrileceğinin düşünülmesi ve 
planlaması gereklidir. Sahip olunması gereken bilgi 
işlem gücünü personelin kullanımına sunmak için 
ileriye dönük öngörüler ile Jandarma 4.0’ın başlama-
sını sağlayacak durumsal farkındalık araçları eşleşti-
rilmelidir.

5 Deloitte, 2018’den tercüme edilmiştir.
6 Perry vd. 2013’den tercüme edilerek özetlenmiştir.
7 Perry vd. 2013’den tercüme edilmiştir.
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ÖNGÖRÜ TEKNİKLERİNİ KULLANAN KOLLUK KUVVETLERİ: SUÇLARI ÖNGÖRME

Problem Sahası
Geleneksel Suç Analizi

(Düşük ve Orta Düzeyde Veri 
Talebi ve Karmaşıklık)

Tahmine Dayalı Analitik 
(Yüksek Düzeyde Veri Talebi ve 

Karmaşıklık)

Yüksek Riskli Bölgeleri Belirleme
• Geçmişe ait suç verisini 

kullanma
• Çeşitli İlave Veri Kullanma 

(Örnek: 156 çağrıları)
• Son zamanlarda meydana 

gelen bir suçtan dolayı artan 
bir riskin hesaplanması

• Suç riski en yüksek olan 
alanları belirlemek

Suç riskini artıran coğrafi 
özellikleri belirleme

• Suç haritalama (sıcak nokta 
tanımlama)

• Tablolama programında 
oluşturulan temel regrasyon 
modelleri

• Yakın zamanda suç işlenen 
bölgelede artan risk varsayımı

• Zamana / tarihe göre suçların 
(belirli olayların) sıklığının 
grafikleme / haritalama

Suç işlerinin en sık işlendiği yerleri 
bulmak  ve çıkarım yapmak.

• Gelişmiş etkin sıcak nokta 
tanımlama modelleri / riskli 
bölge / alan modeli

• Regrasyon, sınıflama ve 
kümeleme modelleri

• Yakın tekrar modelleme
• Zaman mekânsal analiz 

metotları
Riskli bölge alan analizi

Tablo-1: Geleneksel ve Öngörüye Dayalı Kolluk Metotları7
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Kazanın Büyüğü, İhmalin Küçüğü ile Başlar

EMNİYET VE KAZA ÖNLEME
KÜLTÜRÜ

J.Alb. Uğur ÖZMEN
Kırıkkale İl Jandarma Komutanı
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Ülkemizin dört bir yanında yüksek risk ortam-
larında emniyet ve asayiş görevleriyle birlikte 
terörle mücadele görevlerini de başarıyla ye-

rine getiren personelimizin istenmeyen kaza ve olay-
lardan korunması Jandarma Genel Komutanlığının 
kurumsal öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Birlik, karargah ve kurumlarımızın temel yapı taşının 
personel olduğunu göz önünde bulundurarak, kaza 
ve olayları önleyebilmek ya da asgari seviyeye indire-
bilmek, personelle birlikte sahip olunan silah, araç, 
gereç ve teçhizatı koruyabilmek ve böylece hizmet 
kalitesini de yüksek tutabilmek ancak bu konuda ge-
liştirilen prensip ve yöntemleri kurumsal bir kültüre 
dönüştürmekle mümkündür.

Emniyet ve Kaza Önleme Kültürü

Günümüzde kaza ve olayların neden olduğu zayiat ve 
hasarların en aza indirilebilmesi için emniyet ve kaza 
önleme çabalarının kurumsal bir kültür halinde be-
nimsenmesi ve uygulanması, özellikle Jandarma Teşki-
latı gibi güvenlik hizmeti sunan kurumumuz açısından 
çok daha hassas bir konudur. Emniyet ve kaza önleme 
kültürü; bir organizasyonda/teşkilatta iş güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik ortaya konulan kurallar üzerine 
tesis edilmiş, karşılıklı güvenle birlikte sistematik kont-
rol prensipleri bulunan, herkes tarafından benimsenen 
ve sergilenen davranışlar, algılamalar, nezaret ve yar-
dımlaşmalar ile önleyici tedbirlerin etkin olarak kulla-
nılmasına verilen önem olarak ifade edilebilir. 

Emniyet ve kaza önleme kültürünün bulunmadığı 
ortamlarda; bireylerin var olan riskleri “risk” olarak 
önemsemediğini, görse dahi tedbir geliştirmediğini 
veya riskler karşısında kendine aşırı güven duyduğu-
nu, böylece sıklıkla kaza ve olayların meydana geldi-
ğini ve hizmet kalitesiyle birlikte üretim seviyesinin 
de düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Emniyet ve kaza önleme kültürünün varlığıyla ilgili 
sektörel farklar göz ardı edildiğinde aşağıdaki ortak 
özellikleri görmek mümkündür:1

•	 Bütün bireyler tarafından paylaşılan ortak değer-
ler olması,

•	 Her seviyedeki personelin katılımı üzerinde durması,
•	 Önleyici tedbirlerin etkin olarak alınmasına önem 

vermesi,

•	 Bireylerin çalışma esnasındaki davranışını yönlen-
dirmesi,

•	 Biçimsel (şekli) güvenlik sorunlarına da önem 
vermesi,

•	 Olumsuz etkilere karşı dayanıklı, sabit ve dirençli 
olması,

•	 Kaza ve hatalardan öğrenme (ders çıkarma) ve ge-
lişmeyle ilgili istekliliği yansıtması.

Yapılan araştırmalara göre meydana gelen kaza ve olay-
ların %80-95’inin çalışanların güvensiz (emniyetsiz) 
davranışlarından kaynaklandığı dikkate alındığında, 
kaza ve olayların önlenmesinde bir davranış düzenle-
yicisi olarak “iş güvenliği (emniyet-kaza önleme) kül-
türünün” önemi göz ardı edilemez.2 Bu durum “insan” 
faktörünün, teknik boyuttan çok daha fazla ön planda 
tutularak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Günümüzün karmaşıklaşan çalışma ortamlarında, 
önlemenin bedel ödemekten daha kolay olduğu da 
dikkate alındığında, emniyet ve kaza önleme ile ilgili 
çalışmaları; külfet, emek kaybı ve gereksiz gibi gören 
veya hafife alan düşünceleri yıkarak, konuyu özel bir 
kültür alanı olarak görmemiz artık zorunluluk ha-
line gelmiştir.3 Nitekim TBMM Araştırma Komis-
yonunun yapmış olduğu bir araştırmaya göre de iş 
kazalarının; %97’si önlenebilir nitelikteyken, sadece 
%3’ünün önlenemez nitelikte kazalardan oluştuğu4 
ortaya konulmaktadır. 

Kaza ve olayların önlenmesinde 
bütün rütbeli Jandarma personelinin 

aynı zamanda nezaret ve gözetim 
sorumluluğunun bulunduğu 

unutulmamalıdır. Herhangi bir zaman 
ve yerde emniyet ve kaza önleme 

kurallarına uyulmadığını gören her 
personel, gerekirse duruma müdahale 

etmek, ilgililere haber vermek ve 
düzeltici tedbirlerin alınmasını 

sağlamakla yetkili ve görevlidir.

 1 Doc.Dr. Frank W. Guldenmund, “The Nature of Safety Culture: A Survey of 
the State of the Art”, Safety Science, 45, 993–1012, (2007)

2 Prof.Dr. Serpil Aytaç, “İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Öne-
mi”, Türk Metal Dergisi, (Kasım 2011)

3 Prof.Dr. İlknur Kılkış, “İş Sağlığı ve İş Güvenliği”, Sosyal Politika, 1. b., 
Dora Yayınları, Bursa, 194-218, (2011)

4 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss295.pdf, “Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporu”, (05.01.2015)
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Eğitim

Birçok alanda olduğu gibi çalışma güvenliği alanında 
da en önemli etkenlerden birisi hiç şüphesiz eğitimdir. 
Eğitimin felsefesinde, bireye yeni bilgi ve yetenekler 
kazandırarak kalıcı davranış değişiklikleri yaratmak 
bulunmaktadır. Günümüzde kurumlar, geliştirdikleri 
eğitim programları sayesinde performanslarını arttır-
maya çalışırken, iş güvenliği risklerini de en aza in-
dirmeye özen göstermektedirler. Zira küçük ihmaller, 
telafisi mümkün olmayan üzücü insan (işgücü) ka-
yıplarına veya maddi zararlara sebep olabilmektedir.

Yapılan bir araştırmaya göre tipik bir iş kazası, birbi-
rini izleyen en az 7 insan hatasından sonra gerçekleş-
mektedir.5

Çalışanlar üzerinde bilgi, yetenek, uyum veya mo-
tivasyon eksikliği görüldüğünde eğitim son derece 
işlevsel olurken, sorun kurumun/işletmenin idari ve 
yapısal eksikliklerinden (yanlış personel seçimi, yanlış 
veya eksik teçhizat, yanlış yönetim anlayışı gibi) kay-
naklanıyorsa, eğitim bir zaman kaybından öteye gide-
memektedir. Bu açıdan aşağıdaki durumlarda perso-
nele mutlaka eğitim verilmesi gerekmektedir:

•	 Yeni bir çalışan durumunda, oryantasyon amaçlı 
olarak,

•	 Yeni bir çalışan durumunda, iş başı eğitimi ola-
rak,

•	 Deneyimli bir çalışan durumunda, yeni gereksi-
nimlere karşılık olarak,

•	 Herhangi bir çalışan durumunda, başka bir işe 
uyumunu sağlama amaçlı olarak,

•	 Takım (birlik) ruhu kazandırma amaçlı olarak,
•	 Tespit edilmiş problemleri aşma amaçlı olarak.6

Ülkemizin yaklaşık %92’sinde emniyet ve asayiş gö-
revleriyle birlikte, teröristle mücadele gibi çok kritik 
bir görevi genellikle müstakil yapılanmalar içerisinde 
büyük bir fedakarlıkla yerine getiren Jandarma per-
soneline, yapacağı işin özelliğine göre yeterli düzey-
de emniyet ve kaza önleme eğitimi verilmesi ve bu 
konuda istenen davranışların gözlenebilmesi her za-
man önemli bir konudur. Zira her durum ve şartta 
personele nezaret edilmesi veya personelin gözetimi 
mümkün olmayabilir. Bu bakımdan kaza ve olayları 
önlemek için mevcut emir, talimat veya yönergeleri 
de yeterli görmemek gerekir. Nitekim yapılan araş-
tırmalara göre iş güvenliği (emniyet ve kaza önleme) 

Örnek Olay:

A İli, B İlçesi sorumluluk bölgesinde alkol alarak çevreye 
rahatsızlık veren bir şahıs, vatandaşların J.Krk.K.lığına 
ihbarı üzerine olay yerine giden Jandarma Devriyesi-
ne güçlük çıkarmaya çalışmış, daha sonra yakalanarak 
devriye müdahale aracında sürücün hemen arkasındaki 
koltuğa oturtulmuştur. Devriyenin dönüşe geçtiği esna-
da, şüphelinin alkolün de etkisiyle aniden sürücünün 
kontrolündeki direksiyona uzanarak direksiyonu çevir-
mesi ve bu esnada yaşanan arbede neticesinde şoför er 
direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve araç yolun dışına 
çıkarak takla atmıştır. Meydana gelen kaza neticesinde 
şüpheli şahısla birlikte beş devriye personeli yaralanmış, 
araç kullanılamaz hale gelmiştir.

Tespit Edilen Hatalar:

1. Alkollü şahsa arkadan kelepçe takılmaması,
2. Alkollü şahsın devriye aracında şüpheli bölümü-

ne alınmaması,
3. Alkollü şahsın sürücü arka koltuğuna oturtulması,
4. Alkollü şahsın koluna girerek kontrol altına alın-

maması,
5. Devriye kuvvetinin tecrübesiz personelden oluş-

ması,
6. Personelin ve alkollü şahsın emniyet kemerlerinin 

takılı olmaması,
7. Müdahaleye görevli devriyenin Karakol Komuta-

nı tarafından takip edilmemesi,
8. Devriye Komutanı ve devriye personelinin eği-

timsiz olması,
9. Araç sürücüsünün tecrübesiz olması gibi nedenle-

ri sıralamak mümkündür.
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kültürünün genel yapısı içerisinde görünür bileşenler 
olarak ifade edilen emir, talimat, yönerge gibi prose-
dürler ile istatistikler %10 önem taşırken, %90’lık kı-
sım ise hiç görünmeyen bileşenlerden, yani bu konu-
da sahip olunan ortak inanç, değer, öngörü ile eğitim 
gibi faktörlerden oluşmaktadır.7

Eğitimle ilgili gözden kaçırılmaması gereken bir diğer 
önemli konu, emniyet ve kaza önleme eğitimlerinin, 
bu kültürün oluşturulmasında sürekli çaba gösteril-
mesi gereken (üzerinde durulması gereken) bir strateji 
olarak benimsenmesi gerektiğidir. Bu kapsamda, em-
niyet ve kaza eğitimlerini, yeri geldiğinde fırsat eğiti-
mi olarak da düşünerek küçük dahi olsa yaşanan/at-
latılan olaylardan veya karşılaşılan risklerden mutlaka 
dersler çıkartılması gerekmektedir.

Ortamın İş Güvenliğine Etkisi

Emniyet ve kaza önleme açısından çalışma ortamının 
veya fiziki şartların kaza ve olaylara etkisi çoğunlukla 
ya görmezden gelinmekte ya da yeteri kadar önem-
senmemektedir. Halbuki ortam son derece değerli ve 
önemlidir. Çoğu zaman kaza ve olaylar emniyetsiz bir 
ortamda, emniyetsiz bir davranışın gerçekleşmesi ile 
meydana gelmektedir. 

(Kaza/Olay = Emniyetsiz Ortam + Emniyetsiz Davranış)

Emniyetsiz Ortamlar; yeni karşılaşılan veya çalışılma-
ya başlanan ortam, karmaşık bir ortam, düzensiz bir 
ortam, yetersiz ekipman, bakımsız veya hasarlı ekip-
man, yanlış yerde kullanılan ekipman, yetersiz alarm 
ikaz sistemleri ile denetim noksanlıklarıdır. 

Emniyetsiz Davranışlar; eğitim ve bilgi eksikliği, tecrü-
be eksikliği, fiziksel yetersizlik, dalgınlık, dikkatsizlik, 
acelecilik, aşırı güven, aşırı hız, şakalaşma, ihmal, yanlış 
taktik veya pozisyon ile verilen talimatlara uymamadır. 

İşini Severek Yapma (İş Tatmini):

Yöneticiler açısından dikkat edilmesi gereken bir di-
ğer konu ise iş tatmininin, yani işini severek yapma-
nın emniyet ve kaza önleme açısından önemidir. İşini 
severek yapmayan bir çalışanın dikkatini toplaması ve 
motivasyonu oldukça zordur.8 Bu husus iş güvenliği 
ile doğrudan bağlantılı olduğundan, her rütbedeki 
amirin personeli ile iletişim kanallarını sürekli açık 
tutarak onlarla yakından ilgilenmesi, görev ve faali-
yetleriyle ilgili onlara rehberlik ederek danışmanlık 
yapması, açıklama ve telkinlerde bulunması, ayrıca 
personelini takip ve kontrol ederek yeri geldiğinde 
ödül ve ceza yetkisini adil olarak kullanması önem 
arz etmektedir. Bu şekilde personelin güven içerisinde 
olduğuna ve güvenildiğine inandırılması, sevildiğinin 

5 Malcolm Gladwell, Outliers (Çizginin Dışındakiler) (Çev.: Aytül Özer), Me-
diaCat Kitapları, s. 140, İstanbul, (2014)

6 Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul Gödelek, “İş Güvenliği Motivasyonu”, Mühendis ve 
Makine Dergisi, Cilt 46, Sayı 543. 

7 Prof.Dr. Serpil Aytaç, “İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Öne-
mi”, Türk Metal Dergisi, (Kasım 2011)

8 Prof. Dennis A. Weaver, When You’re Speaking of  Safety, Employers Insurance 
of Wausau, (1966)
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(önemsendiğinin) hissettirilmesi halinde personelin 
durumsal farkındalığı da gelişerek kaza ve olaylara 
karşı algısının artması sağlanabilecektir. [Durumsal 
Farkındalık: Göreve olumlu veya olumsuz etki edebile-
cek rutinden farklı faaliyetleri/emareleri fark etme, mu-
hakeme etme, anlamlandırma ve tedbir geliştirebilme 
kabiliyetidir.9]

Jandarma Genel Komutanlığında Emniyet ve Kaza 
Önleme Sistemi

Bilindiği üzere emniyet bir komutanlık fonksiyonu-
dur. Birlik komutanları, karargah ve kurum amirle-
ri, emniyet ve kaza önleme faaliyetlerini sağlıklı bir 
şekilde yürütebilmek için Yönergede [JGY 83-1 (B)] 
belirtilen “Emniyet ve Kaza Önleme Sistemini” kura-

rak işletmekten doğrudan doğruya sorumludurlar. Bu 
sistem sayesinde büyük bir organizasyon olan Jandar-
ma Genel Komutanlığında emniyet ve kaza önleme 
faaliyetleri planlı ve programlı bir şekilde yürütüle-
rek, personel zayiatı ve malzeme hasarı en az seviyeye 
indirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda; 

•	 Emniyet ve kaza önleme konusunun planlı, prog-
ramlı ve standart bir biçimde yürütülmesi sağlan-
makta, bu husustaki yeterlilik ve verim daima 
kontrol altında bulundurularak geliştirilmekte,

•	 Kazaların en aza indirilmesi konusunda tüm kay-
naklardan yararlanılarak, yönerge, emir ve direk-
tif hazırlanmakta, yayımlanmakta ve yönetimsel 
tedbirleri belirlenmekte,

•	 Emniyet sisteminin yararlı çalışmasını sağlamak 
için emniyet ve kaza önleme konusunda her türlü 
koordine sağlanmakta,

•	 Mevcut işleyiş sorgulanmakta, karşılaşılan prob-
lem sahaları tespit edilmekte ve değerlendiril-
mekte,

•	 Kaza/olaylar incelenmekte, tedbirler tespit edil-
mekte, geri besleme sağlanmakta,

•	 Kaza/olayları (intihar olayları da dâhil) önlemek 
maksadıyla kurumsal tedbirler alınmakta,

•	 Meydana gelen kaza/olaylarla ilgili analizler ya-
pılmakta, istatistik tutulmakta, alınacak dersler 
ve tekrar etmemesi için uygulanacak tedbirler 
belirlenmekte, bunlar ilgili birliklere yayımlan-
makta,

•	 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ulu-
sal mevzuat ve güncel değişiklikler takip edilmek-
te ve gerektiğinde mevzuatta da gerekli düzenle-
meler yapılmakta,

•	 Kaza ve olayları önlediği/azalttığı tespit edilen ve 
örnek olabilecek/ortak uygulanabilecek uygula-
malar ve sistemler ortaya konulmaktadır. [JGY: 
83-1 (B) Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet ve 
Kaza Önleme Yönergesi]

İlk defa 1991 tarihinde hazırlanarak yürürlüğe giren 
ve pozitif bir emniyet ve kaza önleme anlayışını or-
taya koyan Emniyet ve Kaza Önleme Yönergesinin 
uygulamaya geçmesi ile kaza ve olayların kısa bir süre 
içerisinde kontrol altına alınarak hissedilir bir şekilde 
(% 75 oranında) azaldığı gözlenmiştir. 

Burada hatırlanması gereken bir diğer önemli hu-
sus, kaza ve olayların önlenmesinde bütün rütbeli 
Jandarma personelinin aynı zamanda nezaret ve gö-
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zetim sorumluluğunun bulunduğudur. Herhangi bir 
zaman ve yerde emniyet ve kaza önleme kurallarına 
uyulmadığını gören her personel, gerekirse duruma 
müdahale etmek, ilgililere haber vermek ve düzeltici 
tedbirlerin alınmasını sağlamakla yetkili ve görevlidir. 
Nitekim Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 
kaza istatistikleri incelendiğinde, kazaların %75’inin 
görevli bir nezaretçinin (kontrol edenin) bulunmadı-
ğı durumlarda gerçekleştiği ortaya konulmuştur.10 

Bu kapsamda birliklerimizde “yaygın sorumluluk 
anlayışının geliştirilmesinin” yanı sıra, disiplinle 
yoğrulmuş silah arkadaşlığı duygusu “can dostluğu” 
ön plana çıkmaktadır.

Kaza ve olayların meydana gelmesinde, kurallara ri-
ayet edilmemesi ve disiplin bozucu hareketlere göz 
yumulması gibi etkenlerin belirleyici olduğu göz 
önüne alındığında, kaza ve olayların tekrarının önü-
ne geçilebilmesi için “Kırık Camlar Teorisi11”ni ha-
tırlamakta fayda görülmektedir. Nitekim başlangıçta 
önemsenmeyen ufak tefek kaza ve olaylar üzerinde 
durulmaz, bunlara sebep olan kişi ve etkenler orta-
ya çıkartılarak müdahale edilmez ve tedbir alınmaz 
ise nasıl olsa kimsenin önemsemediği, ilgilenmediği 
(umursamadığı) düşüncesiyle, bu tür davranışların 
(kazaların) miktarı ve şiddeti de giderek artacaktır. 
Böylece telafisi mümkün olmayan daha ciddi kaza ve 
olaylar meydana gelebilecektir. 

Diğer yandan kaza ve olayların önemli bir kısmın-
da karşımıza çıkan personelin ruh sağlığına bağlı ani 
gelişen psikolojik durumlara karşı; personelin fiziksel 
ve sosyal ihtiyaçlarının istenen düzeyde karşılanıyor 
olması, iletişim kanallarının sürekli açık tutulması 
(Lider Danışmanlığı, Rehberlik ve Danışma Hizmet-
leri, Aile İletişim Merkezi, Alo Mehmetçik Hattı) ve 
personelin moral gücünü yükseltecek tedbirlerin (ih-
tiyaç halinde psikolojik destek) gözden kaçırılmaması 
da önemli hususlardır. Bu konuda dikkati çeken en 
önemli konu; emniyet ve kaza önleme konusunda 
personelin eğitim ve bilinç eksikliğinde sadece zayiat 
miktarı artarken, idarecilerin bu konulardaki eksikli-
ğinde ise zayiat miktarıyla beraber kaza ve olayların 
önü alınamaz bir şekilde (salgın hastalık gibi) yayıldı-
ğı görülmektedir.

Sonuç:

Kendisine verilen görevleri yasal sınırlar içerisinde 
yurdumuzun dört bir köşesinde fedakarca yerine 
getiren her Jandarma personeli, ülke menfaatlerine 
hizmeti en büyük onur sayarken, yeri geldiğinde ca-
nını dahi feda etmeyi hiç düşünmeden göze alabil-
mektedir.

Ancak çeşitli düzeylerde ihmaller, eğitim, denetim, 
kontrol ve nezaret eksiklikleri ile disiplinsiz dav-
ranışlara müsamaha gösterilmesi gibi nedenlerle 
üzücü kaza ve olaylar meydana gelirken, Jandar-
ma Teşkilatının saygınlığına, hizmet kalitesine ve 
kurumsal imajına da zarar verilmekte, bu hususlar 
vatandaşımızın gözünde sorgulanır hale gelebil-
mektedir.

Yasal sorumluluklar da doğuran bu tür üzücü du-
rumlarla karşılaşmamak için kaza ve olayları önle-
me ya da asgari seviyeye indirme konusunda geliş-
tirilen emniyet ve kaza önleme prensip ve yöntem-
lerini kurumsal bir kültüre dönüştürerek sürekli 
bir şekilde yaşatmaya özen gösterilmelidir. Zira 
Jandarma Genel Komutanlığının en önemli görev-
lerinden biri muharebe gücünü korumaktır. Per-
sonel, silah, araç ve gereçlerden oluşan muharebe 
gücünün korunması ise ancak etkili bir Emniyet ve 
Kaza Önleme Sisteminin hayata geçirilebilmesiyle 
gerçekleşebilecektir.

9 J.Okll.K.lığı Durumsal Farkındalık Eğitimi Broşürü, Öğt.Krll.Bşk.lığı Mat-
baası, s. 1-1, Ankara, (2011)

10 JGY: 83-1 (B) Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet ve Kaza Önleme 
Yönergesi, (2015)

11 Kırık Camlar Teorisi: “Bir binanın pencere camlarından biri kırıksa ve bu 
cam tamir edilmeden bırakılıyorsa, diğer kalan pencere camları da, camları kır-
maktan hoşlananlar tarafından kısa süre içerisinde kırılacaktır. O kırık tek bir 
cam, çevredeki binalarla kimsenin ilgilenmediği ve ortamın diğer camları da 
kırmaya müsait olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.”
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(E) J.Asb.Bçvş. Ergün VEREN

* Türkolog/Türk halkbilimi uzmanı (ergunveren@hotmail.com)

Jandarma
“Anadolu Halk Takvimi”ni

Bilmeli mi

Yıllar önce bir kaymakamın odasında topla-
nan “... İlçesi Jandarma ve Polis Sorumluluk 
Alanlarının Sınırlarını Tespit Komisyonu”, 

fiilen ilçenin bir mahallesi ile birleşmiş bir köyün 
durumunu görüşüyordu. Burnunun ucuna düşür-
düğü gözlüklerinin üzerinden ortamı gözlemleyen 
polis temsilcisi yaşlı amir söze karıştı: “Polisin ara-
cının tekerine çamur değmez efendim!”.

Anekdottaki söz Jandarma’nın görev alanını ve 
şartlarını anlamak için bir ipucu verebilir. Mevzu-
atındaki şekliyle görev alanı “il ve ilçe belediye hu-
dutları haricinde kalan yerler” olan jandarma, kırsal 
alanda hizmet ifa eder. Kış aylarında kar, tipi, çığ, 
fırtına, yağmur, don; yaz aylarında aşırı sıcaklar, 
güneş çarpması; baharda ve güzde ani - sağanak ya-
ğış, yıldırım düşmesi, sel ve dere taşkınları vb. hava 
olayları, kırsalda gündelik hayatın şartlarını belirler. 
Mevsimsel kimi ağır hava olayları karşısında, kırsal 
alanda hizmet ifa eden jandarma personeli, hare-
ketli/sabit yaya görevlerinde ıslanabilir, üzerine kar 
yağabilir, hasta olabilir, donma tehlikesine maruz 
kalabilir, tipiye yakalanabilir, fırtınada yardan aşağı 

Jandarma; hem coğrafi ve iklim 
şartlarına yönelik önceden 
bilgi sahibi olduğu, onlara 
karşı önlemler geliştirdiği, 

hem de hedef kitlesinin yaşayış 
biçimini, inanışlarını, pratiklerini, 

ritüellerini, değerlerini bildiği, 
bunları analiz edebildiği ve 

görevini icra ederken dikkate 
aldığı kadarıyla “zayiatsız ve 

sürdürülebilir” başarıya ulaşabilir.



düşebilir, güneş çarpabilir, yakınına/üzerine yıldı-
rım düşebilir, sele kapılabilir. Motorize görevlerin-
de de durum pek farklı değildir; aracı kara, çamura 
saplanabilir, personeli aracı kurtarmak için karın, 
çamurun içinde “debelenebilir”, başaramazlarsa te-
min edilen traktörle saplandığı yerden çıkarılabilir, 
aracın üzerine çığ düşebilir, içindekiler salimen dı-
şarı çıkabilmiş ise aracı çığın altından çıkarmak için 
günlerce çabalanabilir. Bütün bu ve benzeri etkiler-
le jandarma personeli yaralanabilir, sakat kalabilir 
hatta ölebilir.

Öte yandan jandarmanın hizmet verdiği hedef kit-
le ağırlıkla tarım, hayvancılık vb. işlerle geçimini 
sağlayan, sözlü kültür ortamında geleneği yaşayan, 
Anadolu’nun köy insanıdır. Yukarıda sıralanan tes-
pitler göstermektedir ki jandarma; hem coğrafi ve 
iklim şartlarına yönelik önceden bilgi sahibi oldu-
ğu, onlara karşı önlemler geliştirdiği, hem de hedef 
kitlesinin yaşayış biçimini, inanışlarını, pratikleri-
ni, ritüellerini, değerlerini bildiği, bunları analiz 
edebildiği ve görevini icrada dikkate aldığı kada-
rıyla “zayiatsız ve sürdürülebilir” başarıya ulaşabilir.
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Jandarmanın görev karakteri gereği hizmet verdi-
ği Anadolu köy insanının, hayvanlarını/bitkilerini 
sert soğuklardan korumak zorunda olduğu bir ger-
çektir. Bahse konu köy insanı, hayati zorunluluk-
lar nedeniyle kendisi ve hayvanları için yakacak ve 
yiyecek stoklarını idareli kullanmak, hayvanlarının 
çiftleşme ve doğum zamanlarını kontrol altına al-
mak, sürüm-ekim-nadas-devşirme ve hasat zaman-
larını takip etmek gibi somut gerçeklerle yaşamak 
zorundadır. Böylelikle sosyal ve ekonomik herhan-
gi bir zarara uğramaz yahut az zararla kurtulabilir. 
Bunların yanı sıra yaz mevsiminin gelişini hızlan-
dırma arzusunu dışa vuran sosyo-psikolojik yakla-
şım şeklindeki ihtiyaçlarını da karşılar. İşte bu sos-
yo-ekonomik ve sosyo-psikolojik nedenlerle “Halk 
Takvimi”ni bilir ve hassasiyetle takip eder.

Peki, “Halk Takvimi” nedir?

Bilindiği gibi, insanoğlu eski zamanlardan başla-
yarak beslenmek, korunmak, çoğalmak, ilahi bir 
gücün varlığını keşfetmek ve inanmakla birlikte ha-
yatını kolaylaştırmak için pek çok pratik, kavram 
ve düzenek geliştirmiştir. Başlangıçtan günümü-
ze hayatını ihtiyaç-kültür çizgisinde öngörerek ve 
planlayarak şekillendirmeye çabalayan insanoğlu, 
öngörü ve planlamada zamanı ve coğrafyayı oda-
ğa yerleştirirken yaşadığı doğal ve kültürel ortama 
özgü “takvim” düzeneklerini de oluşturmuştur. Bu 
düzeneklere “Halk Takvimi” adı verilmiştir. Sözlü 
kültür ortamında oluşan bu pratikler, zamanla ya-
zılı kültür ortamına aktarılmış ve astronomi, halk-
bilimi gibi bilim alanlarının oluşması sağlanmıştır.

Halk Takvimi, düzenli olarak tekrarlanan doğa 
olaylarına ve canlıların hareketlerine dayalı yöresel 
takvimidir. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam dö-
nüşünü dönemsel döngü ölçütü olarak kabul eden 
insanoğlu zamanı yıl, mevsim, ay, hafta, gün ve 
saat şeklinde dilimlemiş ve noktalamıştır. Mısır’da 
Nil Nehri’ni; Hititler’de ekme, biçme, devşirme 
sistematiğini; Antik Yunan’da denizi; Asya Türk 
kültüründe “kar”ı hayatın merkezine alan insanoğ-
lu, bu kavramlar etrafında oluşturduğu kültürleri 
savaş, göç, ticaret vb. yollarla zaman içinde farklı 
coğrafyalara aktarmıştır. Anadolu coğrafyasında da 
bu etkilerle oluşan ve olgunlaşan bir Halk Takvimi 
pratiği gelişmiş ve tüm bunlar genelde sosyal bilim-
ler, özelde ise Türk halkbiliminin kadroları içinde 
incelenmek üzere yerini almıştır.
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Anadolu Halk Takviminde yıl, “Kasım” ve “Hızır-
Hıdırellez” günleri şeklinde iki bölümden ibarettir. 
Kasım (Rüz-u Kasım): Kasım ayının 8’inci günü 
başlar, Hıdırellez’e kadar (6 Mayıs) sürer, kış mev-
simidir. Şubat ayının 28/29 gün sürmesine göre 
179/180 gün devam eder. Hızır-Hıdırellez (Rüz-u 
Hızır): 6 Mayıs’ta başlar, Kasım’a kadar olan süre-
dir ve yaz mevsimidir, 186 gün sürer. Kasım, kış ve 
bahar fasılları ile sonbahar faslının bir bölümünü; 
Hızır-Hıdırellez ise yaz ve sonbahar fasıllarını kap-
sar. Kasım/kış devresi; Kasım, Zemheri ve Hamsin 
adıyla üç ana bölüme ayrılır. Tamamı 180 gün ola-
rak kabul edilen kış devresinin ilk 135 günü yani 
Kasım, Zemheri, Hamsin aylarına “sayılı” yahut 
“hesaplı” vb. adlar verilir. Bu devre kışın en şiddetli 
olduğu süredir ve yöre insanları tarafından uygun 
tedbirler almak üzere hesaplanır. Kışı tamamlayan 
45 günlük bir devre daha vardır ki, bu da 21 Mart’ta 
başlayıp 6 Mayıs’a kadar geçen süredir. Anadolu’da 
bu süre “dokuzun dokuzu”, “april beşi”, “leylek 
kışı”, “oğlak kışı” gibi adlarla anılır.

Sekiz ay kışımız, dört ay yazımız,
Açlığından telef oldu bazımız,
Kasım demeden buz tutar özümüz,
Mayısta çözülür gölümüz bizim.

Âşık Serdari’nin dörtlüğünde dile getirdiği üzere kış 
aylarını yaşamak zordur Anadolu’nun yağışlı ve sert 
soğuklu yörelerinde... İnsana da zordur, hayvana da... 
Zemheride sabırla beklemek zordur cemrelerin düş-
mesini, mart dokuzunu. Zordur kocakarı soğukları 
zamanında april beşini ve kırlangıçları hayal etmek.

Yıl Kasım’da başlar Anadolu köylüsünün dünya-
sında. Çobanlar tutulur Kasım’da; imamlarla kile 
kile buğdaya, arpaya kavilleşilir. Pastırma yazı, kışa 
hazırlığına geç kalana son fırsat olur. Haşarat gizle-
nir ve güneş yay burcuna girer. Şeb-i Yelda ile uzun 
geceler başlar. Aralık’ın 21’inci gecesi en uzun ge-
cedir. Şair bunu en iyi âşık kişinin bileceğini söyler 
dizelerinde... Aralık’ta on gün karakış yapar; rüzgâr 
böğürürken, ocaktaki ateş çatırdarken köylüyü bir 
kara düşünce alır ki sorma! “Bu kış nasıl geçecek?”.

Gün döner ve erbain gelir. Erbain kırk gündür, zem-
heri zamanıdır; kar, bora, fırtına sükûn bulmaz. Er-

bain sadece kış zamanı değildir. Anadolu insanı için 
düzenli doğum kayıtlarının tutulmadığı dönemler-
de, insanların doğum zamanları Halk Takvimindeki 
önemli günlerle/olaylarla/dönemlerle ifade edilir ve 
hafızalarda saklanır. Mustafa Kemal Atatürk’ün do-
ğum tarihinin de bu biçimde ifade edilmesi1 Ana-
dolu Halk Takvimi’nin halk hayatındaki önemini 
göstermesi bakımından bir göstergedir.

14 Ocak’ta Karancolos (karagoncolos) “Geldim!” 
der. Fırtınalar adlarıyla koparlar: Zemheri Fırtınası, 
Karancalos Fırtınası, Ayandon Fırtınası, Kış Şidde-
ti Fırtınası. Kasım 86 oldu da gücük girdi mi, ham-
sin başlar. Elli gündür. On iki gün arası erbainden 
alır, hamsine verir kışı. “Kasım yüz, yaz düz.” teker-
lemesi söylenir gücüğün ortalarında. Karadenizliye 
yarısı yaz yarısı kıştır, gücük. Anadolu’nun doğu-
sunda ve ortasında kışın “cıvcıv” zamanıdır. Soğuk 
iliklere kadar işler; kilerdeki un, tınazdaki saman 
azalır... Hep aynı soru vardır akıllarda, dillerde: 
“Bu kış nasıl geçecek?”. Çiğdemler açarken gücü-
ğün sonunda ve Mart ayının başında; Kasım 105’te 
(Miladi 20 Şubat) havaya, Kasım 112’de (Miladi 
27 Şubat) suya ve Kasım 119’da (Hamsin 34, Rumi 
21 Şubat, Miladi 6 Mart) toprağa düşer cemreler, 
umutlar yeşerir Anadolu’nun toprağında, taşında... 
Gücük’ün sonunda hacı leylekler gelirler, Ağustos 
sonunda gitmek üzere. Gelişleri bahara işarettir, gi-
dişleri güze. Onlar da konargöçerdirler. Sıcak yerle-
ri severler, yuva kurarlar, sevgiyle çoğalırlar.

Cemrelerden sonra ağaçlara su yürür. Bağlar 
budanır ve Berdelâcuz çalar kapıyı. Eyyâm-ı 
Hayum’dur, sekiz gün sonra çeker gider fırtına-
sıyla, ayazıyla... Ardından takvimler Miladi 17 
Mart’ı gösterdiğinde kırlangıçlar görünür mavi-
ye çalan gökyüzünde. Altı ayda bir gider gelirler 
Afrika ile Anadolu arasında. Mart’ta gelir (Rumi 
Mart, Miladi 14 Mart’ta başlar.) Ağustos’ta gider-
ler Anadolu’dan. Anadolu insanı kırlangıçların 
“bir alttan bir üstten uçuşları”nı yağmurun yağa-
cağına işaret sayar. Hamsin biter ve Mart dokuzu 
Nevruz’u müjdeler. Sonra kozkavuranı, çaylağı, 
dokuzun dokuzu fırtına olur patlar, kopar. Mart 
otuzundan sonra lâleler açar. Abrul beşi sığır leşi-
dir. Sakınır Anadolu köylüsü Abrul beşinden, bilir 

1 Tarihçi Enver Behnan Şapolyo, 1922 yılında Zübeyde Hanım’la tanıştığında, kendisine Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihini de sorduğunu 
ve Zübeyde Hanım’dan “O zamanki Hamidiye kayıtlarına gün ve ay yazılmaz, yalnız yıl yazılırdı. Ben oğlum Mustafa’yı erbain soğukları devam 
ederken doğurdum.” şeklinde bir cevap aldığını kaydeder (COŞAR 1973: 17).
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ki ayırır o, öküzü eşinden... Nisan sonuna doğru 
altı gün boyunca “Her saati ayrı bir devirdir.” sö-
züyle hatırlanan Sitte-i Sevr vardır sırada; Öküz 
soğukları... Mayıs’a doğru arılar doğurur, serçeler 
yavru çıkarır, son fırtınalar kopar, çiçekler dökülür 
ve Hıdrellez dayanır kapıya... Çiçek Ay’da sevinir 
Anadolu köylüsü; kış bitmiştir. Hayır! Kış kolay 
gitmez, Mayıs yedisine kadar vedalaşırken yağar, 
eser, gürler. Sonrası Hızır günleridir, Kasım’a ka-
dar yazdır.

Anadolu’da nerede yaşanırsa yaşansın Halk Takvi-
mi pratikleri, kavramları, inanışları ve ritüelleriy-
le mutlaka karşılaşılır. İşte, bu gerçeğin geleneğiyle 
yaşayan Anadolu insanının zaman algısını; zamanı 
dilimleme, noktalama ve adlandırma biçimlerini; za-
mana dair öngörme, planlama ve yaşama pratikleri 
ile zaman olgusu çevresinde oluşturduğu kültürleri 
bilmek, irdelemek ve yararlanmak; hedef kitlesi, ge-
leneği yaşayan Anadolu kırsal insanı olan jandarma 
için de önemli ve gereklidir. “Bölge etüdü” benzeri. 
metinlere, dosyalara kaydetmenin (hapsetmenin) 
ötesinde, Jandarma personelinin görev bölgesinin 
“Halk Takvimi”ni bilmesi işini kolaylaştırmasının 
yanı sıra başarısını da arttırır. Nasıl mı?

Halk takvimi bağlamında görev bölgesindeki yerel 
uygulamaları bilen ve bunları görevini icrada dik-
kate alan Jandarma; planlama, önleme, müdahale, 
icra/ifa, halkla ilişkiler vb. faaliyetlerindeki başarı-
sını yükseltebilir. 

Şöyle ki:

•	 Jandarma; görev bölgesinde rüzgârların zamanı-
na, yönüne, şiddetine; akarsuların taşkın günle-
rine; kar, yağmur, dolu yağış vakit aralıklarına 
ve bu husustaki diğer bilgilere sahip olmak zo-
rundadır. Söz konusu bilgiler takip, tenkil, yaya, 
motorize intikal, sabit/hareketli faaliyet, yaklaş-
ma/geri çekilme ve alan hâkimiyetindeki başarısı 
artabilir, hava şartlarından kaynaklanan personel 
ve araç zayiatı azalabilir (Örneğin, kimi kuru 
dere yatakları ani sağanak yağışlarla bir anda do-
labilmekte ve araçlı yahut yaya geçişlerde perso-
nel ve araç zayiatına sebep olabilmektedir.).

•	 Yine bölgesindeki sürüm-ekim-nadas-devşirme 
ve hasat zamanlarını bilen ve yakından takip 
eden jandarma, arazi ve su anlaşmazlıklarına 
dayalı olayları önleme ve müdahalede daha 
başarılı olabilir (Örneğin, hasat ile Ramazan 
ayının aynı günlere denk düştüğü dönemlerde 
arazi ve su anlaşmazlıklarının darp, cebir, yara-
lama ve öldürme ile sonuçlanması gibi.).

•	 Göçmen kuşların görev bölgesine geliş zaman-
larını bilen Jandarma, Arap coğrafyasından gö-
rev bölgesine ilgi gösterecek “şahin” avcılarının/
alıcılarının yanı sıra yurtiçi/yurtdışından gele-
bilecek kuş gözlem meraklılarının oluşturacağı 
insan hareketliliğini kontrol altında tutabilir.

•	 Jandarma; görev bölgesindeki halkın doğadan 
üretim/tüketim dönemlerini tespit edebilir, 
böylelikle ekonomik hareketliliklerin zamanını 
belirleyerek organize ve mali suçları önleyebi-
lir (Örneğin, kimi şifalı kabul edilen bitkilerin 
toplanmasına yönelik yurt içi talepler ile ya-
bancılar tarafından ülkelerine götürülmek üze-
re toplanabilecek endemik bitki ticareti gibi.).

•	 Bunların yanı sıra yöre insanı ile empati ilişkisi 
kurarak halkla iletişimi güçlendirebilir, haber 
alma ağını genişletebilir.

•	 Yöre insanının uğurlu/uğursuz kabul ettiğini, 
panayır, şenlik, yağmur duası yapılacağı günle-
ri bilerek, takip ederek arananların yakalanması 
için fırsata çevirebilir.

•	 Halk Takvimi sistematiğinde insan, doğadaki 
diğer canlılarla ritmik bir işbirliği ve dayanışma 
içinde hareket eder. Jandarma bu ritmik halden 
yararlanarak yöre insanı nezdinde ve Teşkilatı 
içinde “çevre bilinci”nin oluşması, yerleşmesi 
ve kökleşmesini sağlayabilir.
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Buraya kadar yapılan örneklere dayalı anlatımlardan 
da anlaşılacağı üzere sadece yörenin Halk Takvimi 
inanışlarını, pratiklerini, ritüellerini ve değerlerini 
bilerek/dikkate alarak gerçekleştirilecek mesleki icra 
ile Jandarmanın başarısı artarak devam edebilir. Söz 
konusu nedenlerle Jandarma, “Halk Takvimi”nden 
yararlanmalıdır.

Jandarma’nın görev bölgesinin “Halk Takvimi”ni bil-
mesi ve ögelerinden yararlanması; jandarmaya göre-
vinde fayda sağlayacaktır. Ancak jandarmanın bir adım 
daha ileri giderek Türk Halkbilimi’ni tanıması, öğren-
mesi ve söz konusu bilimden görevi bağlamında yarar-
lanması önemli ve gereklidir. Çünkü Halkbilimi, hal-
kı öğrenmeye yönelik bir bilim dalıdır. Halkbilimi ile 
yöre insanının yaşayış biçimi, maddi ve manevi kültü-
rel ürünleri öğrenilir, çözümlenir, yorumlanır ve sentez 
edilir. Böylelikle yöre insanı daha iyi tanınır ve anlaşılır.

Halkbilimi’ni tanıyan, öğrenen, içselleştiren ve göre-
vi bağlamında yararlanan Jandarma; görev bölgesin-
de yaşayanların davranış kalıplarını ve geleneklerini 
kolaylıkla irdeleyebilir, analitik çözümleme yapabilir, 
böylelikle yöre insanını tanıyabilir ve anlayabilir. Jan-
darma; sahip olacağı bu bilgiyle mevzuattan doğan 
görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken; 
planlama, önleme, müdahale, icra/ifa, halkla ilişkiler 
vb. faaliyetlerinde görev bölgesine yönelik özel pratik-
ler geliştirerek/uygulayarak başarısını artırabilir.

Jandarma’nın; özelde “Anadolu Halk Takvimi”ni, ge-
nelde de Türk Halkbilimi’ni tanıması, öğrenmesi ve 
görevi bağlamında öğretilerinden yararlanabilmesi için 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi eğitim prog-
ramlarına “Türk Halkbilimi” dersi konulmalı, üniversi-
telerin Türk Halkbilimi bölümleriyle irtibata geçilerek 
akademik yardım alınmalıdır. Kısa vadede ise halen gö-
revde olan personel için üniversitelerin ilgili bölümle-
rinden temin edilecek öğretim üyeleri yardımıyla Türk 
Halkbilimi alanında örgün/yaygın meslek içi kurslar, 
seminerler vb. şekilde eğitim almaları sağlanmalıdır.

Sonuç olarak; sorumluluk bölgesinde emniyet ve asa-
yişin sağlanmasında “gözünü budaktan esirgemeyen” 
Türk Jandarması’nın, “zayiatsız ve sürdürülebilir ba-
şarı” için özelde “Anadolu Halk Takvimi”ni2, genelde 
de Türk Halkbilimi’ni3 öğrenmesi ve öğretilerinden 
yararlanması fayda sağlayacaktır.
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Türkiye Cumhuriyeti, bir 
hukuk devleti olarak top-
lumun huzur ve güvenli-

ğini sağlarken kanunlar ve ulus-
lararası anlaşmalar çerçevesinde 
hareket etmektedir. Kanunlar 
uygulanırken, adalet sistemi, va-
tandaş üzerinde meşruiyetin sağ-
lanabilmesi için anlaşılır, etkin 
ve hızlı olmak zorundadır. Ada-
let sistemi öncelikle soruşturma 
safhası ile vatandaşın karşısına 
çıkmaktadır. Cumhuriyet savcı-
larının sorumluluğunda olan suç 
soruşturma işlemleri çoğun-
lukla kolluk kuvvetleri ma-
rifetiyle yerine getirilmek-
tedir. Kolluk kuvvetleri 
meydana gelen olaylara 
müdahale etmek için 
öncelikle asayiş tim-
lerini kullanır. Mü-
teakiben delillerin 
toplanması için Olay 
Yeri İnceleme Timleri 
(OYİT) görevlendirilir. 
OYİT’lerinin suç ve suçlu-
nun tespiti için toplayacağı 
deliller, soruşturmanın kovuş-
turma safhasına geçerken sağlıklı 
bir şekilde sonlandırılabilmesi ve 
adaletin toplum nezdinde tam 
olarak uygulanabilmesi için ol-
dukça önemlidir. OYİT’leri de-
lilleri toplarken azami derecede 
modern teknolojiden yararlanır. 
Bu çerçevede makalede OYİT’le-
rinin suç mahallini araştırırken 
modern teknolojinin en son 
ürünlerinden ağırlık sınıfı grup 1 
olan küçük İHA sistemlerini na-
sıl kullanacağına dair sistemli bir 
analiz sunulmaktadır.

Türk Adalet Sistemi İçerisinde 
Jandarma Genel Komutanlığı

Dünya üzerinde bulunan her 
devletin sorumlu olduğu ve kap-
sadığı halkına karşı belli başlı 
sorumlulukları bulunmaktadır. 
Bu sorumlulukların en başın-
da toplumun huzur ve refahını 
sağlamak gelmektedir. Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
5’nci maddesinde devletin te-

mel amaç ve görevi içerisinde 
“…toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak…1” 
ifadesi kullanılmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti bu görevini ken-
disine bağlı bulunan çeşitli ku-
rumları kullanarak yerine getir-
mektedir. Bu kurumlar arasında 
Türk Jandarması önemli bir yere 
sahiptir. Jandarma Teşkilatına 
verilen görev 2803 sayılı Jandar-
ma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Kanunu’nun 3’ncü maddesinde 
bulunan tanımlamada açık bir 
şekilde belirtilmiştir2.

Jandarma Genel Komutanlığı 
sorumlu olduğu bölgelerde ada-
let sistemini en yalın, anlaşılır ve 
kusursuz bir şekilde uygulamak-
tadır. Bu bölgelerde bir olay mey-
dana geldiğinde olaya ilk müda-
hale etme, olayı sonlandırma ve 
olay yerini ya da olaya karışan 
kişileri muhafaza altına alma ve 
soruşturma görevi Jandarma Teş-
kilatına bağlı adli kolluk perso-

neli tarafından yerine getirilir. 
Soruşturmaları çoğunlukla 

yürüten Cumhuriyet sav-
cıları, suçun ve suçlunun 

açığa çıkarılabilmesi 
için gerekli delillerin 
toplanmasını olaya 
ilk müdahale eden 
adli kolluk görevli-

lerinden ister. Ancak 
meydana gelen olaylar 

zaman zaman karmaşık 
bir içeriğe sahip olabilir. Bu 

durumda Cumhuriyet savcı-
ları, delillerin zarar görmeme-

si ve daha profesyonel bir bakış 
açısıyla toplanması için Jandar-
ma Teşkilatı içerisinde bulunan 
teknik ekiplerin görev almasını 
talep edebilir3.

Suçun Aydınlatılmasında Olay 
Yeri İnceleme Timleri

Soruşturmanın başladığı ilk ve 
en önemli nokta olay yeri ince-
lemesidir. Bu inceleme esnasında 
yürütülen adli soruşturmayı doğ-
ru olarak yönlendirebilmek için 
olay yerinde bırakılan delillerin 

1  1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/ Kanunlar/Anayasa.pdf, s. 1.
2  “Madde 3- Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhur-

başkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir.”, s.1.
3  Adli Kolluk Yönetmeliği, Madde 12, Fıkra 3.
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modern bilimsel teknik yöntem-
ler vasıtası ile incelenip değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Yapılan 
bu inceleme ve değerlendirme 
sonrasında suç ve suçlunun kesin 
olarak tespiti yapılabilmektedir4. 
Bu kapsamda maddi delillerin 
olay yerinde korunabilmesi ve 
zarar görmeden hemen titizlikle 
toplanması gerekir. Bunun için 
adli kolluk görevlilerinin ive-
dilikle olay yerine intikal edip, 
önlemleri alması oldukça önem-
lidir. Diğer bir önemli nokta ise 
OYİT’lerinin olay yerine ulaştı-
ğında bu maddi delilleri modern 
teknolojinin sağladığı imkânlar 
ve teknikler ile toplamasıdır. 
OYİT’leri delil toplama işlemle-
rini gerçekleştirirken kontrollü 
bir hıza sahip olmak zorundadır. 
Yapılacak ufak bir hata ya da göz-
den kaçırılacak herhangi bir bul-
gu soruşturmanın yanlış sonlan-
dırılmasına sebebiyet verebilir5.

OYİT’lerin sorumluluklarının 
yapısı gereği reaktif görev yap-
maktadırlar. Suç meydana gel-
dikten sonra olay yerine ulaş-
malarıyla görevleri başlamakta-
dır. Ancak OYİT’lerin gelişen 
teknolojiyi proaktif bir yaklaşım 
tarzı ile takip etmelerei, bu tek-
nolojileri tedarik ederek görevle-
rinin icrasında kullanabilmeleri 
önemlidir. Teknolojinin sağla-
dığı imkanlar pragmatist (uygu-
layıcı, pratik çözümlere yönelik 
düşünme temelli) bir bakış açısı 
ile incelenmeli, ciddi bir anali-

z in 
neticesinde 
faydalı olacağı değerlen-
dirilen teknolojik 
gelişimlerden ge-
rekli izinler alın-
dıktan sonra olay 
yerinin daha iyi 
incelenmesinde ve 
delillerin daha iyi 
toplanmasında aktif ola-
rak yararlanılmalıdır.

Olay Yeri İncelemenin Amacı

Modern adli bilimlerin öncüle-
rinden sayılan ünlü bilim insa-
nı Edmond LOCARD (1877-
1966, Fransa) yaptığı çalışmalar-
da, birbirine temas eden nesneler 
arasında, her zaman karşılıklı bir 
madde değişimi olacağına işaret 
ederek, “Her temas bir iz bıra-
kır.” olarak bilinen Locard deği-
şim prensibini ortaya çıkarmıştır. 
Bu ilke ile ceza soruşturmaların-
da fiziksel kanıtların kullanılma-
sı yaygınlaşmıştır. Buna göre, bir 
olayda; fail, mağdur ve olay yeri 
arasında iz, eser, emare, nesne… 
gibi bulguların transfer olduğu 
ve olayın öncesine göre olay yeri-
nin değiştiği kabul edilir6.

Olay yeri incelemenin amacı, 
olayın neden olduğu değişimle-
ri tespit edip bilimsel yöntem-

lerle maddi delillere ulaşmaktır. 
İnsanların duygu ve düşüncele-
rinin ifadesinden oluşan beyan 
delillere kıyasla maddi deliller; 
olayın tarafları lehine veya aley-
hine birer dilsiz tanıktır. Suçun 
ispatına yarayan en güçlü kay-
naklardır7. Bu itibarla, olay yeri 
incelemenin amacını;

• Olayın, ne şekilde ve hangi 
şartlarda gerçekleştiğini bul-
mak,

• Olayın, adli tahkikat gerekti-
ren bir yönünün olup olma-
dığını belirlemek,

• Fail, mağdur ve olay yeri ara-
sında bağ kuracak bulguları 
tespit etmek,

• Adli safahatta çalışan kolluk 
birimleri ile yargı mercilerinin 
doğru kararlar almalarını sağ-
lamak için olay yerini belgele-
mek, şeklinde özetleyebiliriz8.

4  Murat Kaygısız, Kriminalistik Olay Yeri İnceleme Suç Yeri ve Delil Güvenliği, Adalet Yayınları, Baskı 3, 2010, s.3.
5  Jose R. Almirall vd., Crime Scene Investigation A Guide for Law Enforcement, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, Özel 

Baskı, Ocak 2000, s.1.
6  Yükseloğlu EH, Özcan ŞŞ, Ceylan B. Olay Yeri İncelemesi ve Türkiye’deki Uygulamaları. Polis Bilimleri Dergisi, 2008; Cilt 10 (1), s.61-80.
7  Jones P, Miller MT. The Crime Scene. Edited by James ST, Nordby JJ, Bell S. Forensic Science: An Introduction Scientific and Investigative 

Techniques - Fourth Edition [eBook - PDF]. CRC Press, 2014. pp. 39-67.
8  Kaygısız M. Kriminalistik - Olay Yeri İnceleme - Suç Yeri ve Delil Güvenliği, 3.Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2010.



Haziran 2020 • Sayı: 156 35

Olay yeri incelemenin aşamaları

Çevre faktörlerinden etkilenerek zaman içinde bo-
zulan, taşınan, kirlenen veya yok olan bulgulardan 
dolayı olay yeri sürekli değişir. Ayrıca bulguların 
tespiti, olay yerinde kullanılacak teknik imkanlarla 
sınırlıdır. Bu nedenlerle, olay yeri inceleme ile elde 
edilecek bulgular asgari bozulma ile azami koruma 
içerisinde toplanarak ilgili adli birimlere veya kri-
minal laboratuvarlarına teslim edilmelidir.

Bu kapsamda olay yeri inceleme, farklı birimlerle ko-
ordinasyon içinde sistematik çalışmalarla yürütülür. 
Çalışmaların başarısı, bilimsel temellere dayanan ay-
rıntılı ve titiz aşamalardan oluşur. Bu aşamalar;
• Olayla ilgili ilk bilgilerin toplanması,
• Olay yerinin koruma altına alınması,
• Olay yerinde ön keşif yapılması ve gözlemlerin 

kaydedilmesi,
• Olay yerinin ilk halinin genel olarak görüntü-

lenmesi,
• Olay yerindeki görevlerin planlanması,
• Bulguların araştırılması, işaretlenmesi ve numa-

ralandırılması,
• Olay yerinin fotoğraf ve video görüntülerinin 

çekilmesi,
• Olay yerinin taslak krokisinin hazırlanması,
• Bulguların toplanması, paketlenmesi ve muha-

faza edilmesi,
• Bulgularla ilgili mukayese örneklerinin alınması,
• Olay yeri inceleme raporu ile diğer matbu 

formların doldurulması,
• Bulguların ilgili birimlere gönderilmesi şeklin-

dedir9.

9  Ramazan İlker Toyran, “Açık Alandaki Olay Yerinin Doküman-
tasyonunda İnsansız Hava Aracının (İHA) Kullanılması”, İstan-
bul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), İstanbul, 2019, s. 20-21.
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Olay Yeri İnceleme Timlerinin Küçük İHA’ları Etkin Kullanma Yöntemleri

İnsansız Hava Aracı (İHA), aerodinamik kuvvetler aracılığıyla sürekli uçuş yap-
ma yeteneğinde olan, üzerinde pilot bulunmaksızın uzaktan İHA pilotu tara-
fından kontrol edilerek veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planla-
narak uçurulan ya da havada kalabilen hava aracını ifade etmektedir10. İHA’lar 
teknik kapasiteleri bakımından çeşitli sınıf ve kategoriye ayrılmıştır. Aşağıda 
belirtilen İHA sınıflandırma tablosu anlaşılması ve kullanımı en kolay ve ideal 
çizelgedir11:

Tablo 1- İnsansız Hava Araçları Sınıflandırması

Sınıfı Kategorisi Görev Yüksekliği 
(ft)

Görev 
Yarıçapı 

(km)
Sivil Kategori Örnek Platform

Sınıfı I
(150kg’dan 

hafif )

Mikro (˂2kg) ˂200 (AGL) 5 (LOS) Ağırlık Sınıfı Grup 1
Küçük İHA

(˂20kg)

Black Widow

Mini (2-20kg) ˂3.000 (AGL) 25 (LOS) Bayraktar, Malazgirt, Scan Eagle

Küçük (˃20kg) ˂5.000 (AGL) 50 (LOS)
Ağırlık Sınıfı Grup 2

Hafif İHA
(20 - 150kg)

Hermes 90

Sınıfı II
(150-600kg) Taktik ˂10.000 (AGL) 200 (LOS)

Ağırlık Sınıfı Grup 3
İHA

(˃150kg)

Bayraktar Taktik, Karayel, Aerostar

Sınıfı III
(600kg’dan 

ağır)

Orta İrtifa 
Uzun Havada 
Kalış (MALE)

˂45.000 (MSL) Limitsiz 
(BLOS) ANKA, Heron, Predator, Reaper

Yüksek İrtifa 
Uzun Havada 
Kalış (HALE)

˂65.000 Limitsiz 
(BLOS) Global Hawk

Saldırı / 
Muharebe ˂65.000 Limitsiz 

(BLOS) X-47B, Phantom Ray

Gelişen teknoloji ile maliyeti yüksek olan pilotlu hava araçları yerini, daha gü-
venli ve daha ucuz bir seçenek olan İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerine bı-
rakmaya başlamıştır. İHA’ların pilotaj eğitiminin, insanlı uçaklar için gereken 
eğitimden daha kısa olması da İHA’ları daha cazip hale getirmektedir. Uygun 
kameralar ve sensörler ile donatılan İHA’ların askeri ve sivil havacılık faaliyet-
lerinde kullanılması ise İHA’lara olan güvenin bir göstergesidir. Kolluk kuvvet-
leri de istihbarat temini, keşif ve gözetleme, kaçakçılık ile mücadele, asayiş ve 
toplumsal olayların takibi, trafik denetleme, arama-kurtarma gibi görevlerde 
İHA’lardan faydalanarak bu alana gereken önemi vermektedir.

İHA’ların uçuşa elverişliliği ile havadan kamera çekimindeki teknik yeterliliği 
meteoroloji, arkeoloji, mimarlık, harita mühendisliği gibi farklı alanlarda da ter-
cih edilmesini sağlamıştır.

Konumuz kapsamında sivil kategoride ağırlık sınıfı grup 1 olan ve 20 kilogram-
dan daha az ağırlığa sahip küçük İHA’ları inceleyeceğiz. Küçük İHA’lar, görev 
yarıçapları 5 kilometreden 25 kilometreye kadar, görev irtifası 50 metreden 1000 
metreye kadar, kendi ağırlığı 2 kilogramdan 20 kilograma kadar değişen aralıkta 
olan hava araçlarıdır. Temel olarak uçan hava aracı ve bunun kontrolü için ge-
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rekli olan kumanda panelinden 
oluşmaktadır. Modern teknoloji-
nin son ürettiği parçalardan olan 
küçük İHA sistemleri; kısa bir 
süre içerisinde uçuşa hazır hale 
getirilebilmesi, havalanmak için 
herhangi bir pist ya da uçuş ram-
pasına ihtiyacının olmaması ve 
havadayken kullanımının kolay 
olması sayesinde suç mahallini 
araştırılmasında etkili bir araç 
haline dönüşmektedir. Özellikle 
suça etki eden çevresel faktörle-
rin tespiti kolaylıkla yapılabil-
mektedir. Bu kapsamda küçük 
İHA sistemlerinin OYİT’leri 
tarafından suç ve suçlunun tes-
pitinde olay yeri incelemesi sıra-
sında hangi aşamalarda ve hangi 
maksatla kullanabileceklerini şu 
şekilde sıralayabiliriz. OYİT’leri 
küçük İHA sistemlerinin kame-

ra sistemlerini kullanarak olay 
yeri hakkında ve maddi delillerin 
nerede bulundukları konusunda 
bir ön inceleme yapabilecektir. 
Yapılan inceleme neticesinde bi-
yolojik, kimyasal, balistik, iz, alet 
gibi bulguların olay yerinin nere-
sinde bulunduğunun ön tespiti 
gerçekleştirilecektir12. Yapılacak 
bu tespit sayesinde acele önlem-
ler kapsamında belirlenen ilk 
olay yeri sınırı net olarak belir-
lenebilecek ve bu sınırlar içerisi-
ne görevi olmayan personelin ve 
meraklı kalabalığın girmesi en-
gellenerek bulguların bozulma-
sının ya da kaybolmasının önü-
ne geçilecektir. Ayrıca yapılan 
araştırmalarda açık alanda olay 
yeri incelemesi esnasında küçük 
İHA’ların motor kuvvetlerine 
paralel olarak zemine uyguladığı 

hava basıncının yerde bulunan 
kâğıt, sigara izmariti gibi bul-
guların yer değiştirmesine ya da 
zarar görmesine sebebiyet verdiği 
saptanmıştır. Bu kapsamda olay 
yerinde yapılacak fotoğraf ve vi-
deo çekimlerinde uzak ve orta 
mesafeden (3.5 metre ve yuka-
rısı) yapılacak çekimlerde küçük 
İHA’larının, yakın mesafeden 
yapılacak çekimlerde ise standart 
fotoğraf makinalarının kullanıl-
masının uygun olacağı değerlen-
dirilmektedir13.

Olay yerinde tespit edilen ve nu-
maralandırılması yapılan bulgu-
ların küçük İHA’ların istenilen 
seviyede havada kalabilme özelli-
ği kullanılarak uzak ve yakın me-
safelerden yatay ve dikey olmak 
üzere istenilen açıdan fotoğraf ve 
video çekimleri yapılabilecektir. 

10  İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA), Madde 4, Fıkra 1, Bent i.
11  Cengiz Karaağaç, “İHA Sistemleri Yol Haritası Geleceğin Hava Kuvvetleri 2016-2050”, 03.08.2016, https://www.stm.com.tr/documents/file/

Pdf/6.%C4%B0ha%20Sistemleri%20Yol%20Haritasi_2016-08-03-10-57-57.pdf, Erişim Tarihi: 06.04.2020, s. 12
12  Ramazan İlker Toyran, a.g.t. s. 11.
13  A.g.t., s. 84.
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Çeşitli açılardan ve farklı mesa-
felerden yapılan çekimler netice-
sinde olay yerinde bulunan bul-
guların olay anında herhangi bir 
dış müdahaleye (patlatma, yak-
ma, sürükleme, yerini değiştirme 
vb.) maruz kalıp kalmadıkları 
kolaylıkla tespit edilebilecektir. 
Bu sayede bulguların Jandarma 
kriminal laboratuvarlarında ne 
tür bir incelemeye tabi tutula-
caklarına dair ön değerlendirme 
Jandarma Kriminal Daire Baş-
kanlığına sunulabilecektir.

Küçük İHA’ların kamerasında 
bulunan gimbal (stabilizasyon, 
sarsıntıyı önleme) özelliği sa-
yesinde kötü hava koşullarında 
havada askıda kalmasında ya da 
engebeli bir coğrafi yapı üzerin-
de istenilen açıda uçurulmasında 
zorlanıldığı durumlarda olay ye-
rinin fotoğraflarının ve videoları-
nın daha net çekilmesi sağlanabi-
lecektir14. Bu sayede olay yerin-
de bulunan ve fiziki engel teşkil 
eden uçurum, yamaç, ormanlık 
alan, göl, nehir gibi doğal yapı-
ların ve beklenmedik kötü hava 
koşullarının suç mahallinin araş-
tırılmasındaki etkisi en aza indi-
rilecektir15.

Girilmesi tehlikeli (zehirli gaz, 
patlayıcı madde bulunduran 
binalar vb.) veya yıkılma ya da 
kısmi çökme ihtimali olan bi-
naların içerisi personelin gir-
mesine gerek kalmadan pencere 
ve kapı boşluklarından geçebi-
len mikro İHA’ların (eşek arı-
sı vb.) otonom ya da manuel 
kullanımı sayesinde incelene-
bilecektir. Ancak bu tür kapalı 
ortamlarda yapılacak olay yeri 
incelemelerinde kullanılacak 
İHA’ların pervane kuvvetle-
ri en az olanlarının seçilmesi 
oldukça elzemdir. Yapılan bir 
takım araştırmalarda kuvvetli 
itiş gücü olan küçük İHA’ların 
kapalı yerlerde yapılan olay yeri 
incelemelerinde hafif bulgula-
rın uçarak yer değiştirmesine 
ya da zarar görmesine sebebiyet 
verdiği gözlemlenmiştir16.

Gece şartlarında meydana gelen 
olaylarda küçük İHA’ların üze-
rine monte edilecek gece görüş 
kamerası ya da ısıya duyarlı ka-
meranın sağlayacağı kolaylıklar 
ile OYİT’lerinin gündüz şartla-
rını beklemeden olay mahallini 
incelemesi sağlanacaktır.

• Küçük İHA’ların kullanı-
mı ile olay yerinin geniş bir 
perspektiften fotoğraflarının 
ve videolarının suç araştırma 
dosyalarına koyulması Cum-
huriyet savcılarının olay yeri-
ni daha iyi analiz etmesini ve 
soruşturma dosyasını daha 
hızlı hazırlamasını sağlaya-
caktır.

• Küçük İHA’ları vasıtasıyla 
çeşitli açılardan çekilen fo-
toğraflar Adobe Photoshop 
gibi programlar ile birleştiri-
lebilmektedir. Ayrıca birleşti-
rilen bu fotoğraflar üzerinde 
bilgisayar ortamında İmagej 
gibi programlar kullanılarak 
olay yerinde bulunan cisim-
lerin ölçüleri ve birbirleri 
arasındaki uzaklık -%1/+%3 
sapma payı ile belirlenebil-
mektedir17. Bu sayede kroki 
çizimlerine gerek kalmadan 
çekilen fotoğraflar üzerinden 
gerektiğinde yeniden incele-
me yapılabilecektir.

• Küçük İHA sistemlerinin 
üzerine LIDAR (Light Detec-
tion and Ranging)18 kamera 
sisteminin monte edilmesi ve 
olay yerinin incelenmesinde 
kullanılması sayesinde olay 
yerinin üç boyutlu haritalan-
ması sağlanacaktır. Bu sayede 
olay yeri hakim ve Cumhu-
riyet savcıları tarafından üç 
boyutlu haritalar vasıtası ile 
incelenebilecektir.

• Olay yerinde hakim ya da 
Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan keşif yapılmasını gerek-
tiren durumlarda OYİT’leri 
tarafından daha önceden 
küçük İHA’ları kullanılarak 
çekilen fotoğraf, video gö-
rüntüleri ve hazırlanan üç 
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“Etki” kelimesi Türk Dil 
Kurumu Sözlüğünde 
“Bir kimse veya nesne-

nin başka bir kişi veya şey üzerin-
deki gücü, tesiri” olarak açıklan-
mıştır (Parlatır, 1994:282). Etki 
patlaması ise genellikle istenmeyen 
bir patlama türü olup saniyenin 
binde biri gibi bir sürede, ses üstü 
hızda oluşan şok dalgası ve/veya 
kopan parçalar ile ortalama dört 
bin dereceye varan sıcaklık sonucu 
bir patlamanın diğer patlayıcıları 
etkileyerek infaklara sebep olması 
olgusudur. Yabancı kaynaklarda 
“Semphatetic Explosion” diye ta-
bir edilen Etki Patlaması, dilimize 
birebir “Sempatik Patlatma” diye 
tercüme edilmesi sempatik keli-
mesinin dilimizde “çok hoş, sıcak-
kanlı” anlamlarında kullanılması 
nedeniyle anlam açısından yan-
lış olduğu kanaatine varılmıştır. 
Yapılan inceleme ve araştırmalar 
sonucu “Semphatetic Explosion” 
teriminin güzel Türkçemizdeki 
karşılığı “Etki Patlaması” olması 
gerektiği değerlendirilmiştir. 

Her yıl dünya genelinde milyon-
larca ton patlayıcı madde üretil-
mekte olup bu patlayıcılar askeri 
alanlarda, madencilikte, sanayi ve 
inşaat sektöründe kullanılmakta-
dır (Hanneke, 2013:1). Patlayıcı 
madde kullanılan bu faaliyetlerde 
kazalar az yaşansa da oluşan can 
kayıpları ve maddi hasarların deh-
şet verici boyutlarda olduğu görül-
mektedir. Örnek olarak “Teksas 
Felaketi” olarak da bilinen tarihin 
en büyük Etki Patlaması olayı, 16 
Nisan 1947 yılında ABD‘nin Tek-
sas limanında meydana gelmiştir. 
Limanında bir Fransız kargo ge-
misinin güvertesinde çıkan yangın 
sonucu gemide bulunan 2.300 ton 
amonyum nitrat patlamış, patla-
ma zincirleme olarak limandaki 
diğer gemilere ve depolara sıçraya-
rak 581 kişi yaşamını yitirmiş ve 
8.000’e yakın kişi de yaralanmıştır 
(onedio.com, 27 Şubat 2017).

Ülkemizde de 5 Eylül 2012 tari-
hinde Afyonkarahisar’da meydana 
gelen ve 25 askerin şehit olduğu, 
8’i asker 11 kişinin yaralandığı 
mühimmat deposu patlaması ola-
yı; 20 km’lik alanı etkilemiş olup 6 
km’lik alanda ise çok büyük yakıcı 
ve yıkıcı hasarlara sebep olmuştur 
(Hürriyet, 2012:1).

Etki patlaması sonucu meydana 
gelen bu tür kazalar ile ilgili birçok 
ülkede bilimsel çalışmalar yapılmış 
olmasına rağmen ne yazık ki ülke-
mizde bu konu ile ilgili çalışmalar 
yok denecek kadar azdır. Bu makale 
ile Etki Patlaması (Sempatik Patla-
ma, Flaş Patlama) konusunda yapıl-
mış iki bilimsel çalışma incelenerek 

önemli noktalara değinilmiş, ticari 
ve askeri depolardaki mühimmat 
istiflenmesi, patlayıcı madde na-
killeri, operasyon bölgelerinde tam 
yüklü muharebe araçlarında Etki 
Patlaması sonucu kaza vb. üzücü 
olayların yaşanmaması için alınma-
sı gereken tedbirlere değinilmiştir. 

Genel tabirle patlama olayı bir yan-
ma olayıdır ve yanma sonucu orta-
ma ısı, ışık ve ses verir. Bu kapsam-
da patlamayı iki safhada değerlen-
dirmek gerekmektedir; düşük güçlü 
patlama (deflagration) ve yüksek 
güçlü patlama (detonation). 

Düşük güçlü patlamada, ses hı-
zının altında bir reaksiyon olu-
şurken patlama sonucunda çok 
şiddetli bir itme fırlatma hareketi 
ortaya konulmaktadır. Düşük güç-
lü patlamada, patlama üzerinde 
kontrol sağlanabilir. Günümüzde 
kullanılan içten yanmalı motorlar-
da, havai fişeklerde ve mermilerin 
kapsüllerinin ateşlenmesinde mey-
dana gelen patlamalar örnek olarak 
verilebilir. (Bjerketvedt,2016:6)

Yüksek güçlü patlama ise, şok dal-
galarıyla yayılan büyük ve şiddetli 
bir patlama olup patlayıcılı silah-
larda, atom bombasında, yol yapı-
mı, madencilik ve bina yıkımların-
da kullanılır. Filmlerde aşina oldu-
ğumuz insanları patlama noktasın-
dan dışa doğru fırlatan şok dalgası 
bir yüksek patlama olayıdır. 

Haziran 2020 • Sayı: 156 41



Etki patlaması yüksek güçlü pat-
lamanın bir sonucudur. Yüksek 
güçlü patlamanın etki patlaması-
na geçişi ile ilgili inceleyeceğimiz 
ilk bilimsel çalışma, ABD’de Utah 
Üniversitesi bünyesinde yapılan 
çalışmadır. (Jacqueline, Peterson 
2013:1)

Utah Üniversitesi, eyalet sınırla-
rı içerisinde Pentolite (TNT ve 
PETN karışımı) patlayıcı taşıyan 
kamyonda meydana gelen patla-
mayı inceleyerek etki patlamasını 
tüm yönleriyle ortaya koymaya 
çalışmıştır. İncelen olayda Utah 
Eyaleti Spanish Fork Kanyonu 
bölgesinde, 1600 kg patlayıcı yük-
lü bir kamyon aşırı hız nedeniyle 
keskin virajı alamamasında dolayı 
devrilmekte ve üzerinden 3 dakika 
geçtikten sonra kamyonda şiddetli 
patlamalar olmuştur. Olay yeri-

nin erken boşaltılması sonucu can 
kaybı yaşanmazken 10 kişi yara-
lanmış ve yüksek miktarda maddi 
hasar ortaya çıkmıştır. 

Peki, çok yüksek sıcaklıktaki bir 
yangına dayanabilecek şekilde son 
teknoloji silindir tüpler içerisinde 
taşınan bu patlayıcılar nasıl olup 
da bu şekilde patlamış ve büyük 
bir krater çukuru dışında elle tutu-
lur bir şey bıraktırmayacak şekilde 
her şeyi yok etmiştir? 

Hızlı yanma; hava ile katı, sıvı ya 
da gaz halindeki yanabilen mater-
yallerin tutuşması ile ortaya çıkan 
hızlı ve yoğun alev durumudur. 
Bu yüksek dereceli kısa süreli hızlı 
hareket eden alev olarak tanımla-
nır. Etki patlamasının iki bileşeni 
bulunur. Bunlar başlatıcı olarak 
tabir edilen donor patlayıcı ve alıcı 
olarak bilinen reseptör patlayıcı-
dır. Kimyasal reaksiyon zincirleme 
sürdükçe her alıcı bir vericiye de 
dönüşmektedir (Jacqueline, Pe-
terson 2013:3). Üniversite bün-
yesindeki laboratuvarda yapılan 
deneyde, çelik bir konteyner içe-
risinde bir miktar plastik patlayıcı 
yerleştirilerek ısıtma işlemine tabi 
tutulmuştur. Isı arttıkça konteyne-
rin içinde düşük güçlü patlamalar 
oluşmaya başlamış ve her yönde 
basınç dalgaları oluşmuştur. Bu 
basınç dalgaları çarpışmaya başla-
dığında birleşerek oluşturdukları 
basınç ile yüksek patlamalara se-

bep olmuştur.  Utah üniversitesi-
nin yaptığı çalışma sonucunda şu 
hususlara değinilmiştir (Jacqueli-
ne, Peterson 2013:4): 

• Patlayıcı materyallerin arasına 
yeterli bir mesafe konulması 
gerektiği,

• Patlaması sonucunda bir pat-
layıcıdan diğerine şok ve ısı 
transferinin olmaması gerek-
tiği yada minimize edilmesi 
gerektiği,

• Özel kabinlerin etki patlama-
sının şok dalgalarını hafiflete-
bileceği, transfer yada depo-
lanma esnasında patlayıcılar 
arasına yapışkanlı sünger taşı 
ile pomza astarının kullanıl-
masının etki patlaması azalta-
cağı,

• Fırlatma panelleri kullanılma-
sının yaşanılabilecek faciaların 
önleyici yada azaltıcı etkisi ol-
duğu görülmüştür1. 

1 Bu teknoloji tanklarda kullanılmaktadır. 
İkinci dünya savaşı etki patlamasını önemi 
bilinmediğinden tanklara yapılan anti tank 
mühimmatı ya da çukur imla hakkı atış-
lar sonucu kapalı kutu hüviyetindeki tank 
mürettebatı ile birlikte yok etmekteydi. 
Hâlbuki modern tanklarda tanka gelen mer-
mi zırhı delip tank mühimmat deposunda 
bile patlasa üst panel ani yüksek basınç ve 
infilak ile fırlamakta düşük güçlü patlayıcı-
larla fırlatma etkisi ile patlama ihtimali olan 
mühimmatları dışarı atılmakta aynı esna-
da açılan tahliye kapısından personel dışarı 
çıkabilmektedir(Wikipedia, Jack in the box 
effect, 2012). 
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Utah üniversitesi bünyesinde yapılan bu çalışmada 
etki patlaması konusunda basınç dalgalarının kapa-
lı ortamda çarpışması ve şok dalgasına dönüşmesi 
ile etki patlamasını oluştuğu ortaya konulmuştur. 
Bunun dışında etki patlamasına neden olan du-
rumlarda şu şekilde özetlenmiştir: 

• Parça etkisi etki patlamasının nedenlerinden 
biridir. Parça etkisi ile kopan parçalar istif-
lenmiş haldeki diğer patlayıcıların infilakına 
sebep olabilir. 

• Katı cisimler üzerinden hareket eden şok dal-
gaları da etki patlamasına sebep olabilir. 

Etki patlaması ile ilgili yapılan ikinci bilimsel çalış-
ma: Çin’deki Pekin Teknoloji Enstitüsü bünyesinde 
patlayıcıların daha güvenli kullanılması kapsamın-
da GHL (RDX-Alüminyum-Bağlayıcı) patlayıcısı 
ile doldurulmuş kapları kullanarak etki patlaması 
ile ilgili yapılan çalışmadır (Chen, 2013:1). 

Bu deneyde fünye (başlatıcı), Yemleme (tnt kapsü-
lü), alıcı (donor), verici (reseptör) ve test plakası 
kullanılmıştır (Şekil 1). Alıcı ile verici arasına çeşitli 
mesafeler konularak, fünye ile infilak ettirilen ve-
riciden oluşan şok dalgası, parça etkisi ve patlayıcı 
artığı etkisinin hem test plakası hem de alıcı üze-
rindeki etkileri incelenmiştir (Chen, 2013:2). 

Yapılan deney sonucunda alıcı-verici arasındaki 
mesafe arttıkça şok dalgası ve patlayıcı parçacık-
lardan dolayı vericinin infilak oranı düştüğü fakat 
yüksek hızlı, farklı boyutlarda ve şekillerdeki par-
çacıklar etki patlamasına sebep olduğu ortaya ko-
nulmuştur.

Etki patlamasının önüne geçmek için askeri uy-
gulamalarda TATB, TNT gibi duyarlığı az pat-
layıcılar kullanılmakla birlikte çeşitli ordular 
tarafından etkisi daha yüksek ama duyarlılığı 
daha da az olan patlayıcılar geliştirilmeye çalışıl-
maktadır. Özellikle ABD’de Nevada’da bir eğitim 
faaliyetinde TNT dolgulu mühimmatlarda etki 
patlaması sonucu 7 askerin ölmesi üzerine, 2011 
yılından itibaren bu yönde çalışmalar arttırıl-
mıştır. ABD ordusunda 2013 yılından itibaren 
IMX-101 isimli yüksek performanslı duyarsız 
patlayıcı mühimmatlar kullanılmaya başlanmış-
tır. IMX, TNT ile aynı öldürücü, yakıcı ve yıkı-
cı etkiyi gösterirken ateş edilmek ya da düşme 
sonucu patlama ihtimali olmadığı test edilmiştir 
(military.com, New Generation of Explosives for 
the Army, 01.04.2013). 
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Etki patlaması sonucu oluşan felaketler:

• ABD’ye karşı yapılan Pearl harbour saldırısında 
USS Arizona isimli savaş gemisine gelen bir mermi 
güverteyi delerek ön torpido kısmında durmuştur. 
Oluşan patlamada savaş gemisi ikiye ayrılmıştır. 

• ABD’nin Chigago limanında 12 Temmuz 1944’te 
meydana gelen patlamada 310 denizci ölmüş ve 
390 kişi yaralanmıştır.

• Rusya kusk denizaltında eğitim torpidosunda 
meydana gelen infilaktan yaklaşık 135 saniye 
sonra etki patlaması ile savaş başlıkları patlamaya 
başlamış ve olaydan kurtulan olmamıştır.

• 1995 yılında Sakarya ili Pamukova ilçesinde çı-
kan yangın 15’inci Kolordu Komutanlığına bağlı 
mühimmat deposuna sıçramış ve çok sayıda mü-
himmat infilak etmiştir. Yaşanan patlamalardan 
dolayı 15 bin kişi ilçeden tahliye edilmiş, ilçe ha-
yalet ilçeye dönmüştür.

• 1997 yılında Kırıkkale MKE Kurumuna bağlı 
Mühimmat Fabrika İşletmesinde meydana ge-
len patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 
100’e yakın insan yaralanmıştır. 

• 2008 yılında MKE Kurumuna ait barut fabrika-
sında bulunan depoda meydana gelen patlamada 
3 kişi ölmüş ve 26 kişi de yaralanmıştır.

Verilen örnek ve yapılan açıklamalar etki patlaması-
nın istenmeyen bir olgu olduğu görülse de mühim-
matların etkisiz hale getirilmesinde en ekonomik ve 
etkili yöntem olduğu bilinmektedir. Yanlarına yeterli 
patlayıcı konularak patlamamış/arızalı mühimmatlar, 
el yapımı patlayıcı maddeler, kara ve deniz mayınları 
imhasında etki patlamasının avantajlarından faydala-
nılmaktadır. 

Birliklerde, depolarda ve nakliye işlemlerinde etki 
patlaması sonucu felaketlerin yaşanmaması için ya-
pılması gereken hususlar:

• Farklı başlangıç patlamasına sahip patlayıcı mad-
deler birlikte depolanmamalıdır. Yani farklı has-
saslığa sahip patlayıcıların bir arada bulunması 
risk oranını arttırmaktadır. Bunları ayırmak pat-
lamanın yaygınlaşmasını ve potansiyel yangın ve 
buna benzer olayların derecesini ve yayılımını 
azaltır.

• Çok hassas patlayıcılar az hassas olanlar ile bir 
arada bulundurulmaz, böylece kazara infilak du-
rumunda hassas olanlar başlatıcı rolünü üstlen-
mez. Örnek olarak: fünyeler diğer patlayıcılarla 
aynı yere konulmaz.
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• Tutuşabilen maddeler diğer patlayıcılardan uzak-
ta bulundurulmalı, piroteknik malzemeler ayrı 
depolanmalıdır.

• Patlayıcılar kendileri için özel hazırlanmış kutu-
lardan çıkarılarak bir yerden bir yere taşınmama-
lıdır. Ancak şartlar uygun olduğunda patlayıcılar 
paketlerinden çıkarılmalıdır.

• Ambalajından çıkarılmış patlayıcılar, reaksiyona 
girebileceği maddelerle bir araya getirilmemeli-
dir. (Sudan etkilenen patlayıcılar, Yanıcı toksin 
madde içerici patlayıcılar gibi)

• Patlayıcıların karıştırılması ya da bazı maddelerle 
temasa geçmesi infilak için yeterli ısıyı oluştura-
bilir. Örnek: Pikrik asitin metal (bakır çinko ve 
kurşun) ile tepkimesi, metal tozunun su ile karı-
şımı yüksek ısı ve gaz çıkarması, Paslı alet ve ede-
vatlar ile alüminyum ile termit reaksiyona girme-
siyle kıvılcım çıkarması…)

• Etki patlaması oluşmasına sebep olan en önemli 
etmen, maddenin reaksiyon ısısına ulaşmasıdır. 
Reaksiyon ısısının da temeli tutuşmadır ve tutuş-
manın önüne geçilmelidir. Tutuşmanın sebepleri 
şunlardır:

o Açıktaki alevler ve ışıklar (Kibrit yakma, sigara 
izmariti, çakmak gibi alev ve ışık çıkarıcıların 
patlayıcıların bulunduğu yerlerde kullanımı ya-
saklanmalıdır.),

o Sıcaklık ve ısı (Yüksek ve düşük sıcaklık patlayı-
cının türüne göre farklı etkiler gösterir. Örnek 
nitrogliserin bazlı patlayıcılar donduğunda has-
saslaştığı gibi, uzun süre yüksek sıcaklıkta depo-
landığında tehlikeli bir şekle ayrışmada ve hassa-
siyeti artmaktadır.),

o Elektrik (statik elektrik ve elektromanyetik enerji 
dâhil),

o Metal yüzeyler arası parlama ve kıvılcım ( patlayı-
cılara ilgili yapılan işlemlerde tunç, tahta, kemik 
ve plastik (statik elektriğe dikkat) ve çelik alaşım-
lar kullanılabilir),

o Basınç (Basınç patlayıcının hassasiyetini değiştir-
mektedir. Açık havada yavaşça yanan bir patlayıcı 
basınç altında daha hızlı yanabilir ya da infilak 
edebilir),

o Çarpma ve sürtünme: Başlatıcı patlayıcılar ve 
piroteknik maddeler nitrat bazlı patlayıcılar ve 
askeri patlayıcılara göre çok daha hassastır. Tüm 
patlayıcılar sürtünmeye karşı hassasiyeti olsa da 
daha hassas olanlara çok dikkat etmek gerekmek-

tedir. Düşürme, itme, basma, sürtme, kaydırma, 
vurma, sıkma, sıkıştırma, kesme nedeniyle bile 
tutuşma gerçekleşebilir.

Etki patlaması problemleri için birçok değişken bu-
lunmaktadır. Mühimmatların tasarım aşamasından, 
istiflenmesinden, nakliyesine kadar olan süreçler bi-
limsel yöntemlerle incelenmeli ve hiçbir tereddüde, 
bir şey olmaz anlayışına yer verilmemelidir. Patlama 
olayı kimyasal reaksiyonların olduğu bir yanma ola-
yıdır ve bu yanma olayında aktifleşme enerjisine ula-
şan madde ses üstü bir hızda infilak ettiğinde artık 
dönülmesi zor bir yola girilmiş; oluşabilecek can ve 
mal kayıplarının önüne geçmek imkânsıza yakın ol-
muştur. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ile prob-
lem merkezlerine olan yakınlığından dolayı patlayıcı 
madde kaynaklı olayların ve kullanımının hep içinde 
olacaktır. Bu konuda ne kadar çok bilimsel çalışma 
yapılırsa o kadar can ve mal kayıplarının önlenmesi 
ile etkili operasyon yapma kabiliyetimizin artacağı 
muhakkaktır.
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FİNANSAL
OKURYAZARLIK VE
TASARRUF

Temel Bir Yaşam Becerisi:

Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Yunus Emre KAHRAMAN*
Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı / Trabzon

*  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Doktora Öğrencisi

Finansal okuryazar olan birey yaptığı ve yapması gereken 
harcamaları takip edeceği bir bütçe hazırlayacak, herhangi bir ürün 
satın almak istediğinde fiyat karşılaştırması yapacak, yani gelirini ilk 
elde ettiği anda bilinçsizce harcamayacaktır.
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Finansal Okuryazarlık

Finansal okuryazarlık son yıllarda artan bir 
vurgu ile ülkelerin politika ve stratejilerine 
yön veren yeni bir kavram olarak ön plana 

çıkmaktadır. Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkın-
ma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası 
değerlendirmeler yapan kuruluşlar tarafından çe-
şitli raporlar ve araştırmalar yayımlanarak, ülkele-
rin finansal okuryazarlığı devlet politikalarına daha 
çok dahil etmesi gereğinin altı çizilmektedir.

OEDC, finansal okuryazarlığı, tüketicilerin finan-
sal kavramlar ve ürünler hakkında bilgi edinme-
si, risk ve alternatifler arasında doğru seçimlerde 
bulunacak farkındalığı sağlayarak finansal refah 
seviyesini arttırma süreci olarak ifade etmektedir 
(Gündoğdu, 2020). Daha basit bir şekilde ifade 
edilecek olursa, finansal okuryazarlık; bireyin refah 
seviyesine ulaşması için finansal kararlarını yönlen-
direcek gerekli finansal bilgi, tutum ve davranışla-
rın bütünüdür.

Finansal okuryazarlığın temel amaçlarından biri de 
bireylerin tasarruflarını yöneterek, kişisel borçları-
nı kısa ve uzun vadede değerlendirerek paralarını 
en etkin şekilde kullanacak bilgiye sahip olmala-

rıdır (Şamiloğlu, Kahraman ve Bağcı, 2016). 
Ancak finansal okuryazar olmak için sadece 

finansal bilgi yetersiz kalmaktadır. Bire-
yin kazandığı finansal bilgi ile doğru 

kararlar verebilmesi için finansal 
tutum ve davranış bileşenleri-

nin beraber özümsenmesi 
ve uygulanması gerek-

mektedir.

Finansal okuryazarlığın bu üç bileşeni kısaca şöyle 
açıklanmaktadır. Finansal bilgi, enflasyon, yatırım 
araçları, faiz gibi temel finansal bilgileri içermekte-
dir. Bu bilgiler her vatandaş için kolaylıkla öğreni-
lebilir bilgilerdir. Finansal tutum, sosyal ve demog-
rafik (yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.) faktörlerden 
oluşmaktadır (Kahraman ve Bağcı, 2019). Bu fak-
törler kişinin doğumundan itibaren kendisini etki-
lemekte ve eğitim, öğretim süreci ile gelişmektedir. 
Çevresindekilerin bilgi sahibi olması, tasarruf dü-
şünceleri finansal tutumu etkilemektedir. Finansal 
davranış, bireyin hali hazırda sahip olduğu finansal 
bilgi ve tutumu ile aldığı kararları belirtmektedir. Bu 
kararlar risk yönetimi, kredi ve kredi kartı kullanımı, 
sigorta ve emeklilik bilinci gibi konulardır.

Günümüzde tüm dünyayı etkilemekte olan eko-
nomik sistem bireyler üzerinde daha ağır yaptırım-
lara sebebiyet vermektedir. Finansal piyasalardaki 
gelişim ile birlikte vatandaşların finansal bilgi ek-
sikliği önlenemez bir şekilde artmış, mal ve hizmet 
karşılığı yapılan harcamalar kontrolden çıkmıştır. 
Vatandaşların harcama ve yatırım konusunda daha 
bilinçli hale gelmeleri hedeflenerek finansal okur-
yazarlık kavramı ortaya çıkmıştır (Şamiloğlu, Kah-
raman ve Bağcı, 2016).

OECD verileri kullanılarak gerçekleştirilen 
bir finansal okuryazarlık çalışmasında, 
bireylerin finansal bilgi, tutum ve 
davranışları hakkındaki bilgileri 
ölçülmüş ve tüm ülkelerin 
finansal okuryazarlık ek-
sikliğini geliştirilmeye 
çalıştığı saptanmıştır 
(Kahraman ve 
Bağcı, 2019).



Tüm dünyada finansal okuryazarlık verilerine ba-
kıldığında ise Türkiye ortalamanın altında bulun-
maktadır. Bu durum karşısında alınacak önlem ve 
tedbirler ise finansal okuryazarlık konusunda va-
tandaşları bilgilendirmekle başlar.

Finansal Bilgi

Finansal bilgi finansal okuryazarlığın üç bileşenin-
den biridir. Her vatandaş alacağı finansal bir kararda 
veya karşılaştığı bir finansal olayda tasarruf, kredi, 
bütçe, sigorta, basit ve bileşik faiz, yatırım, risk, ge-
tiri, enflasyon ve bilanço gibi temel finansal bilgilere 
ihtiyaç duymaktadır (Alkaya ve Yağlı, 2015).

Finansal bilgi iki farklı türde karşımıza çıkmak-
tadır. Bunlar makro ve mikro ekonomik finan-
sal bilgilerdir. Makro ekonomik finansal bilgiler, 
tüm ekonomi içerisindeki ilişkiler, bütçe plan-
ları, cari açık, sektörel dış ticaret rakamları gibi 
ekonominin geneline ilişkin karmaşık finansal 
bilgileri belirtmektedir. Mikro ekonomik finan-
sal bilgiler ise kar amaçlı veya değil, bir bireyin 
ya da işletmenin ekonomik pozisyonu ve mali 
yapısını etkileyen, araştırma ya da gözlem yolu 
ile elde ettiği bilgileri içermektedir (Özdemir, 
2011).
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Finansal 
Tutum

Finansal tutum, 
içerisinde tasarruf ve 

birikim ile birlikte gelecek 
planları içeren finansal okur-

yazarlığın önemli bir parçasıdır. 
Kişinin idareli tüketim gerçekleştir-

mesi, parayı dikkatli kullanması ve ge-
lecek için birikim yapması gibi konularda 

deneyimleri ile birlikte sergilediği tavırları gös-
termektedir. Finansal tutum bireylerin birikim ko-

nusundaki olumsuz davranışlarını etkilemektedir. Fi-
nansal tutum eksiklikleri bireylerin tasarruf yapma ya 
da uzun vadeli finansal planları yapma ihtimallerini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, acil durumlar-
da alınacak finansal kararlarda da gözle görülür şekil-
de fark yaratmaktadır. Kısaca finansal tutum bireyin 
finansal olaylar karşısında verdiği tepki olarak ifade 
edilmektedir (Ünal ve Düger, 2011).

Finansal Davranış

Finansal davranış en basit şekilde kişilerin kendi 
mali durumunun takibi olarak değerlendirilebilir. 
Bireylerin borç ve kredilerini yönetebilmeleri, ta-
sarruf ve yatırımlarını değerlendirmeleri, mantıklı 
ve dikkatli alışveriş yapmaları, kısa ve uzun vadede 
yatırım gerçekleştirmeleri olarak ifade edilebilir. Fi-
nansal davranış ayrıca bireyin harcadığı parayı yazılı 
olarak takip etmesi, parayı nasıl harcayacağını önce-

den planlayıp bu plana uygun şekilde davranması, 
giderlerini gözden geçirerek yazılı bir bütçe oluştur-

ması olarak tanımlanmaktadır (Xiao vd, 2006). 
Finansal davranış, finansal bilgi ile psikolojik 

faktörlerin (risk toleransı, tasarruf, harcama 
eğilimi, motivasyon vb.) bir karışımı ola-

rak da belirtilmektedir (Sam ve Wals-
tad, 2012). Özetle, finansal davranış 
kişinin finansal alanda gerçekleştir-

diği eylem olarak kabul edilmektedir 
(Ünal ve Düger, 2011).

Tasarruf

Finansal okuryazarlık bir yetenek veya bir kavrayış 
olarak da tanımlansa, öncelikle bireylerin elde ettiği 
gelirlerin ve harcamaların planlanması gerektiğini 
ifade eder. Finansal okuryazar olan birey yaptığı ve 
yapması gereken harcamaları takip edeceği bir bütçe 
hazırlayacak, herhangi bir ürün satın almak istedi-
ğinde fiyat karşılaştırması yapacak, yani gelirini ilk 
elde ettiği anda bilinçsizce harcamayacaktır. İkinci 
olarak finansal okuryazar olan birey hayatta karşı-
laşılması muhtemel acil ve beklenmedik durumlar 
için her an ihtiyatlı olmak adına fon kaynağı bulun-
duracaktır. Yine finansal okuryazar olan kişi çocuk-
larına daha iyi bir eğitim sunmak, kendi emeklilik 
döneminde refah içinde yaşamak veya ev, araç sa-
tın almak için birikim yapacaktır. Bireylerin yapmış 
oldukları birikimler finansal okuryazarlık bilinci ile 
beraber girişimcilik ruhunu canlandırabilecek, ta-
sarruflar reel ekonomide verimli alanlara aktarılacak 
ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunacaktır. 
Dolayısıyla, tasarruf konusunda olumlu davranışla-
rın sergilenmesiyle beraber olumsuz davranışlardan 
kaçınılmasında da finansal okuryazarlık etkili olabil-
mektedir (Metehan ve Serap, 2017).

İktisadi açıdan bakıldığında ise tasarruf, gelirin tü-
ketilmeyen ve çeşitli amaçlar için saklanan bir kıs-
mı olarak karşımıza çıkmaktadır (Karakaş, 1990). 
Tasarruf kavramı içerisinde birey kendi tercihi so-
nucunda tüketimi ertelemekte ve bir birikim oluş-
turmaktadır. Ancak plansız bir şekilde gerçekleş-
tirilen tasarruf eylemlerinde birikim herhangi bir 
fonda kullanılmamakta ve sadece saklanmaktadır. 
Ekonomi içerisinde yer alan tasarruf anlayışında ise 
gelir yatırıma dönüşerek yeni bir tasarruf imkanı 
sağlamaktadır. Eylemsiz ve plansız gerçekleşen ta-
sarruf işleminde bu mümkün değildir.
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Kredi Kartı Kullanımı

Hızla gelişen ekonomi ile birlikte nakit paraya olan 
rağbet giderek azalmakta ve kredi kartlarının kulla-
nım kolaylığı bireyleri cezbetmektedir. Nakit paraya 
nazaran kredi kartlarının kullanım ve taşıma kolay-
lığı kredi kartı kullanımı tercihlerini oldukça arttır-
makta ve birincil ödeme aracı haline getirmektedir 
(Bulut ve Köprülü, 2010). Ancak kredi kartının ge-
reksinimler dışında gereksiz, aşırı, bilinçsiz, kontrol-
süz ve kötüye kullanımı vatandaşları zor durumlarda 
bırakmaktadır (Korur ve Kimzan, 2016).

Kredi kartları üzerine yapılan birçok araştırmada, 
bireylerin kredi kartı kullanımındaki kontrolsüz-
lüklerinden dolayı istenmeyen maliyetler ile karşı 
karşıya kaldıkları ve kredi kartına yaklaşımda daha 
dikkatli olmaları gerektiği ortaya konulmuştur. 
Kredi kartı harcamaları ve aylık ödemelerinin art-
ması bireyler üzerinde baskıya sebebiyet vermekte 
bu durum finansal açıdan alınan kararları da bu 
doğrultuda olumsuz etkilemektedir (Girginer, Çe-
lik ve Uçkun, 2008).

Kredi kartının yanında bilinçsiz kullanılan birey-
sel krediler de vatandaşlara giderek daha fazla yük 
olmaktadır. Özellikle iş hayatına yeni atılan vatan-
daşların yeni bir yaşam kurması yolunda bu kadar 
fazla borç yükünün altına girmesi gelecek planla-
rını olumsuz etkilemekte ve onları geri dönülemez 
bir çıkmaza sokmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB)’nin 2019 verilerine göre 1.404.000 kişi kre-
di kartı ve bireysel kredi borcu için gerekli ödeme-
lerini gerçekleştirememiştir (TBB, 2020). Bu oran 
her yıl katlanarak artmaktadır. Aşırı borçlanma ve 
sonrasında gelen zorunluluklardan kaçınmak adına 
kredi kartı ve bireysel kredi kullanımını düşürmek, 
ihtiyaçları nakit harcamalar ile sağlayarak tasarruf ve 
birikime yönelmek daha anlamlı bir yol olacaktır.

Tasarrufların Değerlendirilmesi

Tasarruf ve birikim yapmada öncelik olarak bir 
amacınızın olması size tasarrufa yönelmede iyi bir 
motivasyon kaynağı olacaktır. Bunun için kendini-
zi belirli bir amaç doğrultusunda motive etmeniz 
birikim yapmanızı kolaylaştıracaktır. Bu amaçlar 
kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Örneğin ev, ara-
ba, eğitim ve finansal özgürlük elde etmek gibi et-
kenler olabilir. Önemli olan nokta bir amacınızın 
olmasıdır. Bu durum işleri kolaylaştıracaktır.

Tasarruf gerçekleştirirken dikkat 
etmeniz gereken bir diğer etken 
ise gelirinizdir. Gelirinize 
göre ihtiyaç ve temel 
isteklerinizi karşıla-
dıktan sonra kalan 
paranız ile biri-
kim yapabilirsi-
niz. Birikim için 
ayrılan paranın 
otomatik olarak 
başka bir hesaba 
veya emeklilik planı 
yapanlar için bireysel 
emeklilik sistemine akta-
rımı size daha akılcı bir yol 
sunmaktadır. Bireysel emeklilik 
ile yapılan birikimler devlet desteği 
ile gerçekleştiğinden sizin için oldukça 
avantajlı olacaktır. Devletin karşıladığı 
%25 oranındaki destek vadeli hesaplardan 
elde edilecek kazançtan bile daha iyi bir durum-
dadır ve kaçırılmayacak bir fırsattır.

Gerçekleştirilen tasarruf aynı zamanda bir finansal 
hedefe dönüştürülebilir. Uzun vadeli bir tasarruf 
planı oluşturduğunuzda örneğin ev sahibi 
olmak gibi bu durumda paranızı uzun 
dönemde değerlendirebileceğiniz bir 
yatırım aracı arayışına girebilirsiniz. 
Tasarrufla elde edilen birikimin 
tekrar tasarruf aracı olarak 
kullanılmasında finansal 
yatırımlar oldukça 
önemlidir. Çünkü 
paranız durduğu 
yerde hiçbir zaman 
değer kazanmayacaktır. 
Daha kısa vadeli planları-
nız varsa Dolar, Euro ve altın 
gibi rezervlere yönelmek daha 
anlamlı olacaktır.

Diğer bir husus ise paranın kontrolü-
dür. Tasarruf için çok önemli olan para 
kontrolü paranın nasıl ve ne şekilde hangi 
ihtiyaçlara harcandığıdır. Bu yüzden düzenli bir 
şekilde bütçe hesabı yapmak ve ne için ne kadar 
para harcadığınızı not etmek oldukça önemli bir 
tedbirdir. 
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Aynı zamanda diğer ödemeleri-
nizi de takibe alın, internet, 

televizyon üyelikleri ve 
benzer abonelikleriniz 

varsa hesap özet-
lerinizi kontrol 

edin bilginiz 
dışındaki öde-
meleri araştırın 
ve düzeltilmesi 
için yetkililer ile 

irtibata geçin ve-
yahut size göre faz-

la olan veya gereksiz 
olarak gördüğünüz üst 

paketlerden daha alt paket-
lere geçerek tasarruf yapabilir-

siniz. Bu miktarlarda az görünen 
tasarruflar biriktiğinde daha büyük 

bir miktar haline gelmektedir.

Sonuç

Finansal okuryazarlığın bilgi, tutum ve davranışa 
dönüştürülmesi bireyler açısından oldukça önemli-

dir. Türkiye’mizin her bölgesinde vefakarca görev 
yapan Jandarma personeli başta olmak üzere, 

bütün vatandaşlarımızın finansal okurya-
zarlık ile ilgili bilgisini arttırmak olduk-

ça önemli bir konudur. Kişiler, gele-
ceklerini planlayarak kazançlarını 

koordine etmeli ve tasarruf 
sağlamalıdır. Aynı zaman-

da tasarruflarını doğru 
yönlendirerek oldu-

ğu yerde saymayı 
bırakmalı ve ken-

dilerine yeni tasarruf 
imkanları yaratmalıdır.

İnsanların yaşam biçimini 
olumsuz yönde etkileyen so-

runlardan birisi de aşırı borçlan-
madır. 

Aşırı borçlanma, kişilerin tüm finansal ha-
reketlerini etkilemekte ve tasarruf planlarına 

balta vurmaktadır. Aşırı borçlanmanın en büyük 
sebebi ise finansal okuryazarlık seviyesindeki eksik-
lik olarak görülmektedir. Kredi ve kredi kartlarına 
olan büyük talep, ihtiyaç dışında çok fazla harcama 
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yapmak, gelirler ve giderleri kontrol edememek, in-
sanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği 
açıktır. Bireylerin kredi kartı kullanım sayısını veya 
limitini düşürerek sahip olmadığı parayı harcama-
yı bırakmalı ve nakit alışverişe yönelmeli, bireysel 
emeklilik gibi avantajlı sistemlere girerek birikim 
elde etmeli ve elde ettiği diğer birikimleri büyütme-
si için alternatif yatırım araçlarına yönelmesi daha 
anlamlı, mantıklı ve akılcı bir yol olacaktır.

FİNANSAL OKURYAZARLIK
ARTARSA

TASARRUF DA
ARTAR.
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ULUSLARARASI
KOLLUK
EĞİTİM AĞI
(RINEP)

Günümüzde suçun ve suçla mücadelenin sınır 
aşan özellikler sergilemesi kolluğun birçok 
alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanın-

da da işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Temelinde insan 
aktörünün yer aldığı suç olgusu farklı coğrafyalarda, 
farklı sosyo-kültürel yapılarda veya inanç sistemlerin-
de dahi benzer özellikler sergileyebilmektedir. Dolayı-
sıyla suçla mücadelede kazanılan tecrübelerin, gelişti-
rilen strateji, taktik ve tekniklerin dünyadaki kolluk 
kurumları arasında paylaşılması önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, geniş bir sorumluluk alanında, çoğun-
lukla kırsal bölgelere ve hibrit tehditlere yönelik teşki-
latlanmasıyla, askeri nitelikler taşımakla birlikte esnek 
bir yapılanmaya sahip olan Jandarma Teşkilatı sahada 
kazandığı 181 yıllık tecrübeyi uluslararası platformla-
ra taşımakta, dost ve müttefik ülkelerin kolluk teşki-

Dr.J.Alb. Engin AVCI
JSGA  Araştırma Merkezleri Müdürü
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latlarına danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte, eğitim kurumlarında birçok uluslararası 
öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte, kolluk alanındaki uluslararası geliş-
meleri de yakından takip eden Jandarma Teşkilatı, farklı kolluk tecrübelerinden istifade 
etmek amacıyla uluslararası işbirliği faaliyetlerini sürekli geliştirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 2019 yılında üye oldu-
ğu, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde kolluk eğitim ve öğretim kurumlarından oluşan 
Uluslararası Kolluk Eğitim Ağı (RINEP, Red de Internacionalizacion Educativa Policial)’na 
ilişkin genel bir bilgilendirme yapmaktır. 

Uluslararası Kolluk Eğitim Ağı (RINEP) Nedir?

Uluslararası Kolluk Eğitim Ağı (RINEP), Kolombiya Ulusal Polis Okulları Müdürlüğü 
öncülüğünde, süresiz, kar amacı gütmeyen ve uluslararası yeterliliğe sahip akademik nite-
likte bir topluluk olarak 13 Ekim 2016’da kurulmuştur. Ağın kuruluş amacı; uluslararası 
ve kurumlar arası akademik işbirliği projeleri geliştirmek, kolluk hizmetlerinde kurumsal 
kaliteyi ve kapasiteyi artırmaktır. RINEP’in yasal dayanağını teşkil eden Tüzük’e göre RI-
NEP, “uluslararası hukukun genel ilkelerine, ikili ve çok taraflı anlaşmalara, kolluk doktrini 
(öğreti) ile ülkelerin iç hukukuna saygılı, işbirliği araçlarına ilişkin diğer mevcut normları 
benimseyen; bu şekilde, kolluk kuvvetlerinin yükseköğretim kurumları ile güvenlik ala-
nındaki mevkidaşları arasında kalıcı bağlantılar kurmasına izin veren akademik odaklı bir 
yükseköğretim kuruluşu” olarak tanımlanmaktadır (RINEP Tüzüğü, Md.2). RINEP, ağın 
gelişmesini ve güçlendirilmesini garanti altına almak üzere hazırlanan, kılavuz ilkelerin yer 
aldığı bir Tüzük’e göre faaliyet göstermektedir. 

RINEP’in Yapısı ve İşleyişi

RINEP akademik bir topluluk olarak, dünyadaki benzer kuruluşların uluslararası eğitimi-
ni pekiştirmek amacıyla farklı kolluk eğitim birimlerini ve güvenlik kurumlarını bir araya 
getirmektedir. Topluluk; güvenlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar dışında, 
üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları ile kişisel gelişimi teşvik eden ve geliştiren, 
eğitimde kaliteyi ve entegrasyonu hedefleyen uluslararası kuruluşlar gibi stratejik mütte-
fikler arayışındadır.

RINEP’in amaç ve stratejileri doğrultusunda, ağı oluşturan kurumların eğitim ve öğretim 
sistemlerinde izleyecekleri kolluk entegrasyon süreçlerini destekleyecek şekilde, üyelerin 
katılımı, kararı ve onayı ile bir organizasyon yapısı tasarlanmıştır (Şekil 1).

Kolluk Eğitim ve Güvenlik Kurumları 
Yönetim Kurulu

Yürütme Kurulu

Genel Sekreterlik

Eğitim Kurumlarının 
Uluslararası Belgelendirme 

Grubu

Eğitimin 
Uluslararasılaştırılması 

Grubu

Akademik
İrtibat 

Subayları

Şekil 1. RINEP Yapılanması
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Akademik projelerle ilgili karar almak ve değerlendir-
mek üzere teşkil edilen RINEP Eğitim ve Yönetim 
Kurulu, üye eğitim ve öğretim kurumlarının komu-
tan, direktör, rektör veya müdürlerinden oluşmakta-
dır. Topluluk üyelerini bilgilendirmek, yıllık olağan 
oturumu toplamak, eğitim ihtiyaçlarını ve dinamik-
lerini değerlendirmek, RINEP’in genişlemesi ve güç-
lenmesi için akademik eğitim faaliyetleri ve çalışma 
metotları oluşturmak ve yayımlamak, koordinas-
yon ve idari yapıyı geliştirmek Eğitim ve Yönetim 
Kurulu’nun başlıca görevleri arasında sayılabilir. Bu 
görevlerin icrası maksadıyla, kendi yetki alanına sa-
hip Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik’ten oluşan 
sanal bir platform tasarlanmıştır. Eğitim ve Yönetim 
Kurulu tarafından oylanarak seçilen Yürütme Kurulu 
Direktörü (dönem başkanı) bir yıl süre ile görev ya-
par ve tekrar seçilemez. Her yıl Kasım ayında görevi 
devralan direktör, Eğitim ve Yönetim Kurulu’na geliş-
meyi taahhüt eden bir çalışma planı sunar. RINEP’i 
temsil eden direktör, Tüzük ve yönetmeliklerin işletil-
mesi, toplantılar için üyelere çağrıda bulunulması ve 
toplantıların yönetilmesi, proje, plan ve programların 
hazırlanması ile diğer hususların yerine getirilmesin-
den sorumludur (RINEP Tüzüğü, Md.9-11).

Yürütme Kurulu’nun faaliyetlerini düzenlemek, ağın 
idari ve iletişim yapısını oluşturmak ve diğer sekre-
tarya işlemlerini yürütmek üzere Genel Sekreterlik 
teşkil edilmiştir. Kolombiya Ulusal Polis Okulları 
Müdürlüğünce finanse edilen bu yapı, daimi olarak 
aynı yerde faaliyet göstermektedir. Bu teşkillerden 
farklı olarak, yürütme üyelerini temsil etmek üzere 
Akademik İrtibat Subayları bulunmaktadır. Yürütme 
üyelerince atanarak Genel Sekreterliğe bildirilen irti-
bat subayları RINEP tarafından planlanan akademik 
faaliyetlerin uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli 
çalışmaların yürütülmesini, koordinasyonu ve bilgi 
akışını sağlarlar. RINEP’in resmî çalışma dili İspan-
yolca, Portekizce ve İngilizcedir. 

Üyelik

Kolluk eğitim kurumları, güvenlik teşkilatları ve 
yükseköğrenim kurumları ile kolluk işlevi gören, 

resmi iletişim yoluyla ağın bir parçası olmak iste-
yen uluslararası örgütler RINEP üyesi olabilmek-
tedir. Üye adaylarının durumu; topluluğun Genel 
Kurulu’nda, Kolluk Eğitimi ve Yönetim Kurulu 
tarafından değerlendirilerek onaylanmaktadır. Ağ-
dan ayrılmak isteğe bağlıdır. Üyelikten ayrılmak 
için Eğitim ve Yönetim Kurulu onayına gerek bu-
lunmamaktadır. Ayrılık talebinin Yürütme Kurulu 
Direktörü’ne hitaben yazılan resmi yazıyla bildiril-
mesi yeterlidir.

RINEP üç üye sınıfından oluşmaktadır:

• Yürütme Üyeleri: Her ülkenin Millî Eğitim 
Bakanlığına veya aynı işlevleri yerine getiren ku-
ruluşa kayıtlı veya akredite olan, güvenlik alanın-
daki mevkidaşları ve her bir kolluk kuvvetindeki 
lider eğitim kurumlarının temsilcileridir; yürüt-
me üyelerini seçebilirler ve yürütme üyesi olarak 
seçilebilirler.

• Düzenli Üyeler: Kolluk eğitim sistemlerinin 
uluslararasılaşmasını ve güvenlik alanındaki mev-
kidaşlarının stratejisini harekete geçiren ve des-
tekleyen, kamu veya özel uluslararası kuruluşların 
veya kurumların temsilcileridir; genel kurul top-
lantılarına katılabilir ancak üye seçemez veya üye 
seçilemezler.

• Temsilci Üyeler: Ağa doktrinel destek sağlayabile-
cek, uluslararası eğitim ve akademik entegrasyon 
stratejileri veya programlarının geliştirilmesinde 
deneyime sahip tüzel kişilerdir; bu üyeler, genel 
kurul toplantılarına katılabilir ancak üye seçemez 
veya üye seçilemezler (RINEP Tüzüğü, Md.8). 

Tablo-1’de RINEP’e üye olan kolluk eğitimi ve öğ-
retimi veren kurumlar ve üniversiteler ile üyelerin 
ülkelere göre dağılımları görülmektedir. Türkiye’den 
JSGA, İspanya’dan Ortega ve Gasset Soruşturma 
Enstitüsü, Kosta Rika’dan Kamu Güvenliği Bakanlığı 
Eğitim Merkezi ve Adli Soruşturmalar Örgütü 2019 
yılında RINEP’e üye olmuşlardır. 2019 yılı itibarıy-
la 19 ülkeden 42 eğitim ve öğretim kurumu RINEP 
üyesidir (Sonuç Raporu, 2019).



Haziran 2020 • Sayı: 156 55

Tablo 1. RINEP Üyelerinin Ülkelere Göre Dağılımı
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Ü
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1 Meksika 11 1 12
2 Brezilya 4 1 5
3 İspanya 2 2 4
4 Kolombiya 1 2 3
5 Arjantin 2 2
6 Bolivya 1 1 2
7 Kosta Rika 2 2
8 Dominik Cumhuriyeti 1 1
9 Ekvador 1 1
10 El Salvador 1 1
11 Guatemala 1 1
12 Honduras 1 1
13 İtalya 1 1
14 Panama 1 1
15 Paraguay 1 1
16 Peru 1 1
17 Porto Riko 1 1
18 Şili 1 1
19 Türkiye 1 1
  Toplam 33 9 42

RINEP Ana Faaliyet Alanları 

RINEP’in ana faaliyet alanları; kolluk eğitimi müfre-
datı, araştırma, öğretim üyesi hareketliliği ile kolluk 
eğitim sistemlerinin uluslararası akreditasyonu başlık-
ları altında toplanmaktadır.  

• Kolluk Eğitim Müfredatının 
Uluslararasılaştırılması

Bu faaliyet alanında, kolluk eğitim müfredatlarının, 
kolluk personelinin, küreselleşen dünyada görev ya-
parken ihtiyaç duyacağı genel ve özel bilgileri öğren-
melerine imkân sağlayacak; küresel, kültürlerarası ve 
uluslararası boyutları içerecek şekilde hazırlanması 
amaçlanmaktadır. 

Dolayısıyla, kolluk personelinin; güvenlik, birlikte 
yaşama, suç önleme, suç soruşturması ve istihbarat 
alanlarında yetişmesini ve küresel ölçekte yetkin bir 
kolluk görevlisi olmasını sağlayacak; akademik, tek-
nolojik, idari ve operasyonel boyuttaki bütün değiş-
kenlerin müfredat hazırlığı kapsamında göz önünde 
bulundurulması önem taşımaktadır.  

• Araştırmanın Uluslararasılaştırılması

Araştırmanın uluslararasılaştırılması faaliyetiyle, kol-
luk kuvvetlerinin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, 
kendi alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası tecrü-
beler ışığında eğitim ve öğretim sistemlerinde kullan-
maları; uluslararası standart ve parametreleri temel 
alarak, kolluk alanına özgü uluslararası kabul görmüş 
stratejilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin plan-
lanması ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmacıların üye ülkeler arasındaki hareketliliği 
ile bilgi üretimine katkı sağlayacak, araştırmaların 
akademik yayınlara dönüştürülmesi, çalışma grup-
larının oluşturulması ve işbirliğinin kurulması gibi, 
bütün çalışmaların desteklenmesi ve böylece, üyeler 
arasında, akademik ve teknolojik işbirliğinin teşvik 
edilerek geliştirilebileceği değerlendirilmektedir.  

• Akademik Hareketlilik 

Akademik hareketlilikle, RINEP üyesi eğitim ve öğ-
retim kurumlarının uluslararası görünürlüklerinin 
artacağı, üyeler arasında yapılacak bilgi değişimi için 
uygun fırsatların yaratılabileceği, kolluk personeline 
çok kültürlü eğitim ortamlarında eğitim alma imkânı 
sağlanabileceği ve buna bağlı olarak kolluk personeli-
nin farklı dilleri öğrenerek dil becerisini geliştirebile-
ceği bir yapı hedeflenmektedir. 

• Kolluk Eğitim Sistemlerinin Uluslararası 
Akreditasyonu

Kolluk eğitim sistemlerinin uluslararası akreditasyo-
nu, akademik camiaya, kolluk eğitim sistemini yö-
neten kurumlar tarafından uluslararası eğitim kalite 
standartlarına uygun eğitim verildiğinin güvencesini 
sağlamaya yönelik olarak uygulanan strateji, süreç ve 
değerlendirme aşamalarını kapsayan bir bütündür. 
Bu kapsamda RINEP’in stratejisinin özelliği, kolluk 
kuvvetlerince uygulanan eğitim sisteminin, ulusal ve 
uluslararası şartlara göre oluşmuş eğitim kriterleri ile 
esaslara dayanan ve farklılıkları destekleyen bir yapıda 
olmasıdır.

İcra Edilen Faaliyetler

RINEP kapsamında, kuruluş çalışmalarının başladığı 
2015 yılından itibaren beş direktörler toplantısı icra 
edilmiştir. RINEP Tüzüğü’nün kabul edilerek onay-
landığı I. Direktörler Toplantısı 19-20 Kasım 2015 
tarihinde, II. Direktörler Toplantısı ise 12-13 Ekim 
2016 tarihlerinde Kolombiya’nın Bogota şehrinde 
gerçekleştirilmiştir. III. Toplantı 2017 Kasım ayın-
da Meksika’da yapılmıştır. JSGA Başkanlığının da 
iki kişilik heyetlerle iştirak ettiği toplantılardan IV. 
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Direktörler Toplantısı 07-09 Kasım 2018 tarihinde 
Brezilya’nın Parana Eyaleti Foz Do Igausu vilayetin-
de, V. Direktörler Toplantısı ise 04-06 Kasım 2019 
tarihlerinde Peru’nun Kusko şehrinde icra edilmiştir. 

2018-2019 dönemi Yürütme Kurulu Direktörü olan 
Brezilya Parana Eyaleti Askerî Polis Akademisi Ko-
mutanı koordinesinde, Brezilya’da icra edilen IV. Di-
rektörler Toplantısı’nda, Peru Ulusal Polis Akademisi 
Müdürü Yürütme Kurulu Direktörü olarak seçilerek 
görevi devralmıştır. Bu toplantıda;

• Kolluk eğitiminin uluslararasılaşma ağı, temelleri 
ve hedefler,

• Kolluk eğitiminin uluslararasılaşmasının faydala-
rı,

• Brezilya’da askeri polis eğitiminin gelişimi ve ba-
kış açıları,

• Kolluk eğitim sisteminin uluslararası sertifikasyo-
na katkıları, mevcut eğitim modellerinde görül-
me sıklığı ve uyumu,

• Kamu güvenliği ile sürdürülebilir kalkınma ve 
dönüşüm için 2030 programı,

• RINEP üyelerinde bilimsel araştırma projeleri-
nin ve akademik bakışın geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması,

• Kolluk eğitimlerinin sertifikalandırılması sistemi 
(SIACEP) konularında sunumlar ve tartışmalar 
gerçekleştirilmiştir (Sonuç Raporu, 2018).  

Peru’da gerçekleştirilen V. Direktörler Toplantısı’nda 
2019-2020 dönemi Yürütme Kurulu Direktörü ola-
rak Honduras Polis Okulu Müdürü Alb. Mesil Marin 
Aguila Amaya seçilmiş; VI. Toplantının Honduras ev 
sahipliğinde yapılması kararlaştırılmıştır. Honduras 
Polis Okulu eğitim müfredatının akredite edilerek 
belgelendirildiği bu toplantıda, JSGA temsilcisi tara-
fından Türkiye’deki kolluk yapılanması ile JSGA ve 
fakülte müfredatı hakkında tanıtıcı bir sunum yapıl-
mıştır. Toplantıda özetle; 

• 21’inci yüzyılda kolluk eğitiminin zorlukları,

• İletişim bilgi teknolojilerinin kolluk eğitiminde 
kullanımı,

• Geçmişte ve günümüzde kolluk, kolluk eğitimi-
nin insan hakları üzerindeki etkisi,  

• Sosyal problemler temelinde eğitim konusunda 
yeni düşünme yöntemi, kadına yönelik şiddet ve 
yolsuzlukla mücadele konularında sunumlar ve 
tartışmalar gerçekleştirilmiştir (Sonuç Raporu, 
2019).  

JSGA’nın RINEP Üyeliği

JSGA Başkanlığının RINEP’e üyelik süreci, 10-14 
Eylül 2018 tarihlerinde, JSGA’da icra edilen FİEP 
Üyesi Ülkelerin Jandarma Teşkilatları Eğitim ve Öğ-
retim Birimleri Arasında İşbirliği Platformu I. Çalış-
ma Toplantısı’nda yer alan Brezilya Parana Askerî Po-
lis Akademisi Komutanı ve RINEP Yürütme Direk-
törü Albay Mauro Celso Monterio’nun, RINEP’in 4. 
Direktörler Toplantısı’na katılım konusundaki resmî 
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davetiyle başlamıştır. Brezilya’nın Parana Eyaletinde, 
07-09 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen RI-
NEP IV. Direktörler Toplantısına iki kişilik heyetle 
iştirak eden JSGA Bşk.lığı, söz konusu toplantıda RI-
NEP üyeleri ile temaslarda bulunmuş, üyelerin daveti 
üzerine İçişleri Bakanı Onayı ile üyelik işlemlerine 
başlamıştır. “Yolsuzluk” temasının işlendiği RINEP 
V. Direktörler Toplantısı 04-06 Kasım 2019 tarih-
lerinde Peru Ulusal Polis Akademisi ev sahipliğinde 
Peru’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda üyelik 
başvurusu oylanan JSGA Bşk.lığı, 06 Kasım 2019 
tarihinde oybirliğiyle RINEP’in 41’inci üyesi olarak 
Eğitim Ağı’na dahil olmuştur. 

Beklentiler 

JSGA’nın RINEP’e üyeliği çerçevesinde yürütülecek 
çalışmalar neticesinde;

• Jandarma Genel Komutanlığı ve JSGA’nın ulus-
lararası kolluk eğitim kurumları nezdinde görü-
nürlüğünün ve tanınırlığının artacağı,

• RINEP üyesi eğitim ve kolluk kurumları ile iş-
birliğinin geliştirilmesi sonucunda, ülkelerarası 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, kolluk perso-
neli, öğrenci, öğretim görevlisi ve araştırmacıla-
rın karşılıklı olarak farklı ülkelerde kolluk eğiti-
mi alma ve akademik araştırma gruplarına dâhil 
olma imkânı bulabileceği,

• Kolluk alanında eğitim veren diğer eğitim öğre-
tim kurumları ile bilgi ve tecrübe paylaşımında 
bulunularak iyi uygulama ve örneklerden istifade 

edilebileceği, bu durumun JSGA ve J.Gn.K.lığı 
eğitim merkezleri müfredat geliştirme çalışmala-
rına ve eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağ-
layacağı, 

• RINEP üyeleri ile kurulan işbirliği ve koordi-
nasyon sonucunda, kolluk uygulamalarında ve 
eğitimlerinde istifade edilebilecek akademik bül-
tenler, yayınlar ve videolar hazırlanabileceği de-
ğerlendirilmektedir.

Uluslararası Kolluk Eğitim Ağı (RINEP) Jandarma 
Genel Komutanlığı ve JSGA’ya, küreselleşen dünya-
daki eğitim ve öğretim sistemine, kolluk eğitimi ve 
araştırmaları boyutu ile entegre olma imkanı tanıyan 
bir yapı olarak nitelendirilebilir. Bu yapı ile koordi-
neli ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler 
sayesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve JSGA’ya 
kurumsal kapasite geliştirme boyutu ile katkı sağlar-
ken, jandarma personeline de kişisel gelişim boyutu 
ile katkı sağlayabileceği, JSGA’nın eğitim ve öğretim 
faaliyetleri ile araştırma projelerinin de uluslararası 
boyutta tanıtılması imkânının kazanılacağı değerlen-
dirilmektedir. 

KAYNAKÇA
1. Uluslararası Kolluk Eğitim Ağının Oluşturulması ve Onaylanma 

Tüzüğü, www.RINEP.policia.edu.co.
2. RINEP IV. Direktörler Kurulu Toplantısı Çalışma Ziyareti Sonuç 

Raporu, 2018.
3. RINEP V. Direktörler Kurulu Toplantısı Çalışma Ziyareti Sonuç 

Raporu, 2019.



Haziran 2020 • Sayı: 15658

Rehber köpek nedir? 

Bir tür servis köpeği olan rehber köpekler, görme 
engelli insanlara engellere takılmadan  bir yerden 
başka bir yere gitmek için kılavuzluk etmek ama-

cıyla eğitilmiş köpeklerdir. Bu 
ilişkide rehber köpeğinin 

rolü sahibine itaat, ba-
zen de itaatsizlik ederek 
gideceği yere güvenli 
bir şekilde  ve engelle-
re takılmadan sahibiy-
le yürümektir. Köpek 

sahibi köpeğe “sağa”, 
“sola” ya da “ileriye” 

şeklinde emir vererek 
köpeği gidece-

ği yöne doğru 
yönlendirir.

Eğitimle-
rinin bir 

p a r -
ç a s ı 

olarak, bu köpekler sahibinin güvenliği için sahi-
bine akıllı bir şekilde itaatsizlik etmeyi de öğreni-
yorlar. Örneğin, renk körü olan köpeklerin trafik 
ışıklarını yorumlama gibi bir yetenekleri olmadı-
ğından, karşıdan karşıya geçerken tamamen sizin 
“ileri” emrinizi bekleyip hareket ediyorlar. Peki 
karşıdan sahibinin de fark etmediği bir araba ge-
liyorsa ne oluyor? Sahibi “ileri” diyor fakat köpek 
yürümüyor. Yani arabanın geldiğini gören köpek 
ta ki yol güvenli hale gelinceye, yani hiç bir araba 
hareket etmeyinceye kadar bekliyor ve ondan sonra 
hareket ediyor. 

Rehber Köpeklerin Tarihçesi

1916’da ilk rehber köpek okulu, Almanya’da 
1’inci Dünya Savaşı’nda görmelerini kaybetmiş 
gazilerin bağımsız hareket ihtiyaçlarını karşıla-
mak için açılıyor. 1927 yılına gelindiğinde yak-
laşık dört bin görme engelli Alman gazisi rehber 
köpekler sayesinde hareket kabiliyeti kazanıyor. 
Fakat maddi yetersizlikler yüzünden rehber köpek 
yetiştiren birçok okul kapanmak zorunda kalıyor. 
Almanya’da 1’inci Dünya Savaşı’ndan sonra ol-
dukça yaygın hale gelen bu rehber köpek okulları-
nın haberi, çok ünlü bir Amerikan gazetesinde ya-
yınlanıyor ve ilk rehber köpek okulu olan The Se-
eing Eye (Gören Göz), 1929 yılında Amerika’nın 
ilk rehber köpek okulu olarak açılıyor. Bundan 
sonra ülke çapında rehber köpek eğiticileri yetişti-
riliyor. Buna 2’nci Dünya Savaşı’ndan gazi olarak 
dönen birçok görme engelli Amerikalının rehabi-

Rehber Köpekler
Görme Engellilerin Yol Arkadaşı
Yayın Kurulu
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litasyon ihtiyacı da öncülük ediyor. O zamanlar 
bu rehber köpekleri her yere sokmak çok da kolay 
olmuyordu. 1930’lu yıllardan itibaren ilk olarak 
postanelere ve restorantlara girebilen bu köpek-
ler, 1992 yılında çıkan Amerikan Engelli Yasası ile 
dini yerler hariç her yere sahibiyle girme hakkına 
sahiptirler.

Günümüzde pek çok ülkede var olan rehber köpek 
okulları ile birlikte binlerce rehber köpek yetişti-
rilmekte ve görme engelli bireylere verilmektedir. 
Türkiye’de henüz bir okulu bulunmayan rehber 
köpek eğiticiliği görevini Rehber Köpekler Derneği 
üstlenmiş durumdadır.

Kullanılan ırklar

Rehber Köpekler eğiticiliğinde kullanılan ırklar 
Golden Retriever, Labrador Retriever ve Labra-
dor/Golden ırklarının kırmalarıdır. Bunun sebebi 
ise bu ırkların istekli oluşları ve dengeli tabiatları, 
özellikle bir insana göre ortalama boyutlara sahip 
olmaları ile çift kürklü oldukları için birçok iklime 
uyum sağlayabilmeleri şeklinde sırala-
nabilir. 

Rehber Köpek Eğitimi

Rehber köpek eğitimi-
nin 3 aşaması bu-
lunuyor. Bunlar 
köpeklerin daha 
önceki bilgile-
re dayanılarak 
uygun cins-
lerin çiftleş-
tirilerek yeni 
k ö p e k l e r i n 
ü r e t i l m e s i , 
yavru köpeğin 
yetiştirilmesi ve 
köpeğin rehber 
köpek eğiticisi ta-
rafından eğitilmesi 
olarak sıralanabilir. 

İlk aşamada, üretilen bu 
özel cins köpekler, yavrular 

altı ile sekiz haftalıkken annelerinden ayrılarak 
gönüllü köpek yavrusu yetiştirmek isteyen ailele-
re veriliyor. İkinci aşamada köpekler bu ailelerin 
yanında 12 ile 18 ay arasında bir süre geçiriyor. 
Yavru köpek yetiştirmek olarak adlandırılan bu 
bir buçuk yıllık sürede, gönüllü aile rehber köpek 
okulunun sağladığı destek ile yavru köpeği bir 
sonraki eğitim aşaması için hazırlıyor. Bu süreçte 
köpeğin basit emirlere uyması ve her türlü orta-
ma alışık hale gelmesi eğitimin temelini oluştu-
ruyor. Rehber köpekler her türlü ortamda dikkat-
leri dağılmadan çalışmak ve sahibinin emirlerini 
dinlemek durumunda oldukları için, bu aşamada 
gönüllü aile bu yavru köpekleri her türlü ortama 
beraberinde götürüyor. Her birkaç ayda bir reh-
ber köpek eğiticileri gelip rehber köpek adayının 
eğitim sürecini takip ediyor. 

Bu aşamayı başarıyla tamamlayamayan köpekler 
bir sonraki aşamaya geçmeden eğitimlerine son 
veriliyor. Çok zaman gerektiren ikinci aşamada, 
aile köpeğe “otur”, “yat” ve “kaldırımda yürü” 

gibi emirlere uymayı öğretiyor. Kö-
pekler gürültüye, kötü hava 

koşullarına ve kalabalığa 
aşina hale geliyorlar. 

Bu onların dikkatle-
ri dağılmadan her 

türlü ortamda 
rehberlik ede-
bilmeleri için 
çok önemli bir 
koşul.

İkinci aşama-
yı başarıyla 
tamamlayan 
köpekler, eği-
timin son aşa-

ması olarak, kö-
pek eğiticileri ile 

rehber köpek okul-
larında üç ile dört ay 

arasında bir eğitimden 
daha geçiyorlar.
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Bu aşamada her gün uzun saatler eğitime tabi tutu-
lan bu köpek;

• Sahiplerine engellere takılmadan seyahat etmek 
için rehberlik etmek,

• Dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmayı öğrenmek 
(kedi, yiyecek gibi),

• Her türlü ortamda sahiplerine rehberlik etmek 
(bar, gece kulübü, otobüs, süper market gibi),

• Sahiplerinin geçemeyeceği yerleri ya da kafala-
rını çarpacakları engelleri tanıyarak başka bir 
taraftan yürümelerine rehberlik etmek,

• Merdiven başlarında, merdiven sonunda ve kal-
dırımın bittiği yerlerde, ta ki “yürü” ya da “ile-
ri” emrini duyuncaya kadar durmak,

• Asansöre doğru sahibini yönlendirmek,
• Sahipleri otururken sessizce yatarak beklemek,
• Farklı emirlere göre hareket etmek (sağ, sol, ile-

ri gibi) gibi becerileri kazanıyor.

Ayrıca, akıllı itaatsizliği öğreniyorlar. Trafikte ge-
len bir araba ya da bisiklet varsa ve sahipleri bunu 
duymamışsa, bu köpeklere sahibinin “ileri” emrine 
itaatsizlik ederek yürümeyi reddetmeyi öğretiyorlar. 
Bu oldukça karmaşık ve öğretmesi zor bir aşama 
olmasına rağmen, bu sevimli dostlar bunu da çok 
güvenli bir şekilde yapmayı öğreniyorlar.

Rehber köpekler öyle görme engelileri bir yerden 
başka bir yere götürmüyorlar. Onlar sadece sahip-
lerinin güvenli bir şekilde her yerde bağımsızca ha-
reket etmelerini, engellerden kaçınarak hedefinize 
ulaşmaları için rehberlik ediyorlar. Tıpkı bastonla 
engeli görüp sağından ya da solundan gitmesi gibi, 
o engeli görüp sahibini otomatik olarak sağdan ya 
da soldan gitmesi için o tarafa doğru yönlendiriyor. 

Rehber Köpek Tasması

Dikdörtgen şeklinde bazen deriden, bazen plastik-
ten yapılmış bir tasmanın en uçtaki halka şeklinde-
ki kısmı köpeğin boynuna ve ayarlanan bir kemer 
gibi olan öteki kısmı da arka ve ön bacaklarının or-
tasına, yani midesinin olduğu kısma yerleştiriliyor. 
Arkada elinizle tutacağınız dikdörtgenin kısa kenarı 
kalıyor. Bu özel tasmayı sağ elinizle tutmanız gere-
kiyor. Tasmanın amacı köpeğin yanınızda yürümesi 
ve köpeğin hareketlerini çok çabuk bir şekilde anla-
yabilmektir. Köpekler bunu üstlerine yerleştirdiği-
nizde çalıştıklarını biliyorlar ve tamamen bir rehber 
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köpek olarak hareket etmeye başlıyorlar. Eve dö-
nüldüğünde tasmayı çıkartınca rehber köpeğin işi 
bitiyor ve koşmak, oynamak, okşanmak gibi sıra-
dan köpekler ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Zaten 
oldukça zor bir iş yapan bu köpeklere fazlaca ilgi ve 
oyun zamanı da gerekebiliyor. 

Yeni bir yere gidilirse ne oluyor? 

Köpek nerede olduğunu bilmiyor fakat şartlandığı 
için yine tüm kaldırım uçlarında duruyor, engeller-
de ve merdiven iniş çıkışlarında durarak size reh-
berlik edebiliyor.

Rotalardan çıktığınızda en önemli bilmeniz gere-
ken nokta yeni ortam ve kokulardan dolayı köpe-
ğin dikkati daha kolay dağılabilir. 

Sokak köpekleri ile nasıl başa çıkıyor

Rehber köpekler tehditkar olmayan köpeklerdir, 
seçimleri buna göre yapılıyor. Bu nedenle sokak 
köpekleri ile karşılaşıldığında genel olarak diğer 
köpekler bu köpeklerin bir tehdit olmadığını anlı-
yorlar ve sizi rahat bırakıyorlar.

Fakat yine de bir tedbir olarak, zarar vermeyen bir 
aparat (köpek kovar) kullanıyor.  Bu aparat bizim 
duyamadığımız bir frekans tehditkar köpekleri ra-
hatsız ediyor, onlar da uzaklaşıyorlar. Genellikle ev 
köpekleri bundan etkilenmiyor çünkü mikrodalga 

gibi ev aletleri de aynı frekansları yaydığı için ev 
köpekleri buna alışıklar ve rahatsız olmuyorlar.

Çalışma Süreleri 8 ile 10 Yıl

Ortalama bir rehber köpeğin çalışma süresi 8 ile 10 
yıl arasında değişiyor. Bu köpekler emekli olduktan 
sonra isterlerse sahipleri ile kalıyor ya da onları sa-
hiplenmek isteyen bir aile yanına yerleştiriliyorlar.

Lütfen Dikkat!

Çalışan Bir Rehber Köpeği Sevilmez

Bu özel tasmanın konulduğu köpeklerin aslında 
rehber köpek olduğu herkes tarafından bilinmeli. 
Bu sevimli dostları herkes okşamak, yanına gelip 
sevmek istiyor. İşte yanlış burada ortaya çıkıyor. 
Sevildiğinde ve okşandığında dikkati dağılabilecek 
olan köpeklere bu bir eziyet oluyor. 

Rehber Köpekler Derneği 

Türkiye’de, görme engellilere tamamen ücretsiz 
olarak rehber köpek desteği veren Rehber Köpek-
ler Derneği, bu alanda ülkemizdeki ilk sivil toplum 
kuruluşudur. Rehber Köpekler Derneği, Türkiye’de 
2014 yılında,  dönemin İngiltere Büyükelçisi’nin 
eşi Maggie MOORE ve Av. Nurdeniz TUNÇER 
öncülüğünde kuruldu. Dernek Avrupa Rehber Kö-
pekler Federasyonu üyesi ve Uluslararası Rehber 
Köpekler Federasyonu üye adayıdır.



Su Hayattır

Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli maddedir. Yetişkin 
bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık %50-70’ini su oluşturur. Bu oran yaşa, 
cinsiyete, kiloya, boy uzunluğuna ve kişinin fiziksel etkinliğinin derecesi-

ne bağlı olarak değişse de genelde erkeklerde %60, kadınlarda %50, çocuklarda 
%65-75’tir. Yaş ilerledikçe vücuttaki yağ oranı artar ve su oranı azalır. Kas dokusu 
yağ dokusundan daha fazla su içerir. Vücudumuzdaki suyun üçte ikisi hücrelerin 
içinde, geri kalanı ise damarlarda, dokular arasında, sindirim sisteminde ve vücut 
boşluklarında bulunur. Vücut sıvılarının -kan, mide salgısı, tükürük, amniyotik 
sıvı (gebelikte) ve idrar- büyük bir kısmı sudur.

Su besinler ve içeceklerle vücuda alınır. Vücuda alınan su, sindirim sisteminde 
emildikten sonra kana geçer. Kan dolaşımı ile vücuda dağılır ve kılcal damarlar-
dan çıkarak doku sıvısını oluşturur. Hücre içinde bazı kimyasal tepkimelere katıl-
dıktan sonra tekrar hücre dışına çıkar ve doku sıvısına dönüşür. Dokulardan kan 
dolaşımına katılır. Kan dolaşımı aracılığı ile böbreklere gelerek önemli bir kısmı 
idrar olarak vücut dışına atılır. Bir kısmı da deri, solunum ve sindirim sistemi 
vasıtasıyla kullanılıp vücuttan atılır. 

Yayın Kurulu
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Beyin, hipotalamusta sentezlenen vazopressin hor-
monu sayesinde vücuttaki su tutulumunu düzen-
ler. Vücuttaki suyun azaldığını algılayan ve susama 
hissini oluşturan algılayıcı ve uyarıcı hücreler yine 
beyinde bulunur. Yetişkin bir insanın günlük su ih-
tiyacı yaklaşık 2500 ml kadardır. Çay, kahve, meyve 
suları, bitki ve meyve çayları gibi sıvı içeceklerden 
bazıları vücuttan sıvı atımını artıracağı için suyu 
sırf su olarak içmek gerekir.

Suyun vücuda alımı ve atımı bir denge içinde olu-
şur. Vücutta normal sıvı hacminin korunması için 
günlük sıvı alımının günlük sıvı kaybına eşit olması 
gerekir. Bu denge bozulduğunda birtakım rahatsız-
lıklar ortaya çıkar. 

Aşırı Su Tüketimi

Günlük su alımı günlük su atımından daha fazla ol-
duğunda “su zehirlenmesi” oluşabilir. Vücudumuz-
daki suyun içinde tuz, protein, üre, şeker gibi bazı 
maddeler ve mineraller belli bir yoğunlukta bulu-
nur. Bu yoğunluğun fazla su tüketimi ile azalma-
sı, kandaki tuz dengesizliği ve sodyum miktarının 
azalması kalp, böbrek ve beyin gibi hayati organla-
rımızı etkileyebilir.
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Enfeksiyonlarla savaşıyor, toksinlerin 
atılmasına yardımcı oluyor

Su içmek, vücudumuzda toksinlerle savaşmak ve 
onları atmak için de önemli. Özellikle de üriner sis-
tem enfeksiyonları ve böbrek taşlarının önlenme-
sinde ve tedavisinde suyun etkisi çok büyük. Gün-
de 2 litre idrar üretmeyi sağlayacak kadar su içmek, 

böbrek taşına yol açabilecek maddelerden arınmayı 
sağlıyor. Ayrıca, solunum yollarımızı temizlediği 
için, alerji ve soğuk algınlıkları için de son derece 
etkili olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kalp Çalışmasını Destekliyor

Kaslar, hareketleri için bol miktarda suya ihtiyaç 
duyar. Eğer vücutta yeterli su yoksa kan yoğunluğu 

artar ve kalp bu kalınlaşmış kanın vü-
cutta dolaşımını sağlarken gereğinden 
fazla efor sarfederek aşırı yorulur. Eğer 
kalbiniz yeteri kadar güçlü değilse, bu 
durum ileride ciddi kalp rahatsızlık-
larına sebep olabilir. Yapılan bir araş-
tırma sonucunda, günde 5 bardaktan 
fazla su içen insanların kalp krizi riski-
nin, günde 2 bardak içenlere göre %41 
oranında daha düşük olduğu bulundu. 

Cildi Temizliyor

Birçoğumuzun da bildiği gibi bol 
miktarda su içmek, cildimiz için de 
faydalı. Cildin nem dengesinin sağlan-
masına ve sivilceye neden olan toksin 
ve bakterilerin uzaklaştırılmasına da 
yardımcı oluyor. Daha parlak ve daha 
sağlıklı bir cilt için ilk adım, yeterli su 
içmektir!

Konsantrasyon ve beyin çalışması 
üzerinde etkilidir

Beynimizin %75’i sudan oluşuyor ve 
bu oranı koruması gerekiyor. Bu yüz-
den, susuz kaldığımız zamanlarda, 
konsantrasyonumuz ve kısa süreli hafı-
zamız da olumsuz etkileniyor. Yani çok 
yorulduğunda “beynimiz sulanmıyor”, 
aksine “beynimiz kuruyor”.

Migren Hastaları Dikkat!

Başınız ağrımaya başladığında, ağrı 
kesici içmek yerine öncelikle 1-2 bar-
dak su için. Belki de ağrınızın tek se-
bebi susuz kalmış olmaktır. Günde en 
az 1 litre su içen migren hastalarının, 
iki haftalık süreçte diğer hastalara göre 
21 saat daha az ağrı yaşadığını biliyor 
muydunuz?

SUYUN VÜCUTTAKİ ÖNEMİ VE GÖREVLERİ



Haziran 2020 • Sayı: 156 65

Bir fincan kahve önünüze gelene kadar
140 litre su harcıyor

Su krizi, en büyük etkiye sahip küresel risklerden 
biri olarak görülüyor. Uzmanlar dünyadaki su kay-
naklarının ‘sonsuz’ olmadığını, yakın gelecekte tü-
keneceğini söylüyor. 

Dünya Ekonomik Forumu 2019 yılı Küresel Risk 
Raporu’na göre, mevcut su kaynaklarının bilinçsiz 
kullanımı, artan dünya nüfusu ve iklim değişikliği-
nin de etkisiyle yaşanacak su krizi geleceğin önemli 
sorunlarından biri. Rapor, yakın gelecekte su tale-
binin arzı aşacağını belirtiyor.

Yiyip içtiğimizden ne giydiğimize kadar birçok alış-
kanlığımız su kaynaklarının kullanımını etkiliyor. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, 
bir fincan kahve için, tohumun toprağa ekilme-
sinden önümüze gelmesine kadar toplam 140 litre 
su harcanıyor.

Tarım ve hayvancılık, dünya genelinde var olan su-
yun yüzde 70’inin kullanıldığı alanlar olarak kar-
şımıza çıkıyor. Et ve kümes hayvancılığıysa en çok 
su talep eden üretim sektörü. Bir kilo sığır eti için 
ortalama 15 bin 400 litre su gerekiyor. Bu suyun 
büyük çoğunluğuysa hayvan yemi üretmek için 
kullanılıyor.

Sadece gıda değil, giyim sektöründe de ayda ton-
larca litre su harcanıyor: Basit bir t-shirt için 2 bin 
720 litre, bir adet kot pantolonu üretmek içinse 
yaklaşık 10 bin litre su gerekiyor.

Susuz bir gelecekte ne olur?

Dünya Ekonomik Forumu, su kaynaklarının talebi 
karşılayamadığı durumda tarım, enerji, sanayi ve ev 

içi su kullanımı için insanların rekabet edeceği bir 
gelecek çiziyor: Yetersiz su, çatışmaya yol açabilir.

Günümüzde dünyada herkes suya eşit şekilde eri-
şemiyor. Özellikle 844 milyon insan hala temiz su 
içemiyor ve 2.3 milyar insan tuvalet gibi temel te-
mizlik için gerekli tesislere sahip değil.

Ülkemizde Su

Ülkemizde ise tatlı su kaynakları oldukça sı-
nırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap vermektedir. 
Türkiye’nin kullanılabilir su potansiyeli 110 mil-
yar m3 olup, bunun %16’sı içme ve kullanmada, 
%72’si tarımsal sulamada, %12’si de sanayide 
tüketilmektedir.

Dünyanın yıllık yağış ortalaması 1.000 mm 
olup, Türkiye’nin yıllık yağış ortalaması ise 643 
mm dir. 

Türkiye su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer alma-
makla birlikte, hızlı nüfus artışı, kirlenme ve yıllık 
yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük 
olması; mevcut kaynakların daha dikkatli kullanıl-
masını ve kirlenmeye karşı gerekli tedbirlerin bir an 
önce alınmasını gerektirmektedir.

Evlerde suyun %35’i banyoda, %30’u tuvalette, 
%20’si çamaşır ve bulaşık yıkamada, %10’u yemek 
pişirme ve içme suyu ve %5’i temizlik amacı ile 
kullanılmaktadır.

KAYNAKÇA
Bilim ve Teknik Dergisi Mart 2014 Sayısı

https://www.diski.gov.tr/icerik/detay.aspx?Id=1262

https://tr.euronews.com/2019/04/27/gidalarin-gizli-su-tuketimi-bir-
fincan-kahve-icin-140-litre-su-kullaniliyor
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J.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim GÖKTAŞ
Kriminal Kısım Amirliği / Tunceli

Olay yerini kullanan kişilerce bırakılan ve ge-
nellikle farklı büyüklüklerde olan parmak 
izleri, çoğu zaman çıplak gözle tespit edile-

memektedir. Bu izlerin görünür hale getirilmesi için 
izin bulunduğu yüzeyin durumuna göre fiziksel veya 
kimyasal iz belirleme teknikleri gerekmektedir. 

Kriminal laboratuvarlarda kullanılan kimyasal iz be-
lirleme tekniklerinden en yaygın olanı siyanoakrilat 
kimyasal iz belirleme tekniğidir. Siyanoakrilat kimya-
sal iz belirleme tekniğinde ticari olarak superglue adıy-
la bilinen yapıştırıcı kullanılmaktadır. Uygun ortam 
koşullarında buharlaştırılan superglue’nin parmak 
izleri üzerinde polimerleşerek beyaz bir kalıntı oluş-
turması ile parmak izlerinin belirgin hale getirilmesi 
sağlanmaktadır.

Ancak, Siyanoakrilat kimyasal iz belirleme tekniği 
sonrası materyaller üzerinde belirgin hale gelen par-
mak izleri çoğu zaman göz ile rahatlıkla görüleme-
mektedir. Belirgin hale gelen parmak izlerinin göz ile 
görünür hale getirilerek fotoğraflanabilmesi ve par-
mak izi uzmanlarınca rahatlıkla incelenebilmesi ama-
cıyla parmak izi renklendiricileri ile renklendirilmesi 
gerekmektedir. 
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Avrupa Kriminal Laboratuvarlar Organizasyo-
nu (ENFSI) üyesi olan Jandarma Kriminal Daire 
Başkanlığı bünyesindeki Parmak İzi İnceleme La-
boratuvarlarında parmak ve avuç izlerinin renklen-
dirilmesi amacıyla, dünya standartlarında parmak 
ve avuç izi renklendiricisi olarak kabul gören Basic 
Yellow, Rodamin 6G, Ardroks, RAB vb. kimyasal 
renklendiriciler kullanılmaktadır. Renklendirilen 
parmak veya avuç izleri, ancak çok dalga boylu ışık 
kaynağı tatbik edilerek uygun filtrelerle fotoğraf-
lanmaktadır.

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Parmak İzi 
İnceleme Şube Müdürlüğünce yapılan ARGE pro-
jesi kapsamında yapılan bir çalışma ile sadece ya-
pışkanlı bantların yapışkanlı yüzeyinde bulunan 
parmak izlerinin renklendirilmesi amacıyla kulla-
nılan Gentian Moru (gentian violet) kimyasalı ile 
siyanoakrilat kimyasal iz belirleme tekniği sonrası 
belirgin hale getirilen parmak izlerinin renklendi-
rilmesi hedeflenmiştir. 

Bu konuda laboratuvar ortamında çeşitli materyal-
ler üzerine parmak izleri bırakılarak siyanoakrilat 
kimyasal iz belirleme tekniğine tabi tutulmuş ve 
siyanoakrilak kimyasal iz belirleme tekniği sonra-

sı belirgin hale gelen parmak izleri üzerine Genti-
an Moru kimyasalı ile karıştırılan çeşitli kimyasal 
maddelerin karışımları tatbik edilerek parmak iz-
leri renklendirilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma 
ve deneyler sonucunda Gentian Moru kimyasalı 
ile metanol veya etanol kimyasallarının belli oran-
da karıştırılması ile elde edilen kimyasal karışımın 
siyanoakrilat kimyasal iz belirleme tekniği uygula-
narak belirgin hale getirilen parmak izleri üzerine 
tatbik edilmesi sonucunda parmak izlerinin renk-
lendiği tespit edilmiştir. 

Yeni geliştirilen renklendirici ile renklendirilen par-
mak izlerinin, ışık kaynağı gibi herhangi bir yar-
dımcı malzemeye gerek kalmadan göz ile rahatlıkla 
görünebildiği, fotoğraflanabildiği, parmak izi ve 
avuç izi uzmanlarınca rahatlıkla incelenebildiği so-
nucuna ulaşılmıştır. 

Yeni geliştirilen ve “Göktaş Moru” olarak adlan-
dırılan kimyasal renklendirici Jandarma Kriminal 
Laboratuvarlarında etkin olarak kullanılmaktadır. 
Göktaş Moru parmak izi renklendiricisine patent 
almak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna 
patent başvurusunda bulunulmuştur.
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KİLİS İL JANDARMA EKİPLERİNİN
ISRARLI TAKİBİ SONUÇ VERDİ

Kilis İli Merkez İlçesinde ikamet eden M.A., 27 
Eylül 2015 tarihinde Merkez İlçe J.K.lığına 
müracaat ederek tüm aramalarına rağmen oğlu 

A.A.’dan haber alamadığını muhtemelen kaçırılmış ola-
bileceğini bildirir. Durum Kilis Nöbetci C.Savcısına 
bildirilerek soruşturma faaliyetine başlanır.

Kilis İl J.K.lığı ekiplerince yapılan ilk araştırma-
da, şahsın kullandığı araç Kilis-İslahiye karayolunun 
4’üncü km’sinde bir zeytinyağı fabrikası yakınlarında 
terkedilmiş olarak bulunur. Aracın bulunduğu arazi ve 
çevresinde Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat 
Timleri ile yapılan detaylı aramada ve Olay Yeri İn-
celeme Timinin yapmış olduğu çalışmalar neticesin-
de araç çevresinde bulunan bir adet poşet parmak izi 
araştırması yapılması maksadıyla kriminal laboratuva-
ra gönderilmek üzere alınır ve başka da bir iz ve emare 
tespit edilemez. 

Şahsın kaybolması/kaçırılması ile ilgili bilgisi olabileceği 
değerlendirilen şahısların ifadelerinden de sonuç alına-
maması üzerine, J.Gn.K.lığından uzman ekip talebinde 
bulunulur. 06 Kasım 2015 tarihinden itibaren görevlen-
dirilen uzman ekip tarafından A.A.’ın babası M.A., 13 
Ekim 2015 tarihinden sonra değişik tarihlerde 19 defa 
aynı numaradan fidye için arandığı ve bu görüşmelerin 
M.A. tarafından kayıt altına alındığı öğrenilir. Cumhu-
riyet Savcısı’nın talimatı ile incelemeye alınan  ses kayıt-
larında yapılan incelemede; kayıttaki ses tonlarının aynı 
kişiye ait erkek şahıs olduğu tespit edilir. Yapılan titiz 
araştırmalar neticesinde, aramayı gerçekleştiren şahsa ula-
şılır ve yapılan görüşmelerde kendisinin A.A.’nın kaybol-
ması hakkında bilgisinin olmadığını beyan eder. Yapılan 
incelemelerde şahsın, A.A.’nın babası M.A.dan karşılıksız 
para almaya çalıştığı ve dolandırıcı olduğu değerlendirilir. 
Tüm araştırmalara rağmen kaybolma olayı ile ilgili her-
hangi bir bulgu ve emareye ulaşılamaz.
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı
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18 Ekim 2018 tarihinden itibaren olayı araştırmak için 
Merkez İlçe J.K.lığı personelinden görevlendirilen özel 
ekip A.A.’nın babası M.A.dan fidye isteyen şahsı detay-
lı incelemeye alır. Söz konusu şahsın kullandığı sosyal 
medya profil fotoğrafında, Suriye’nin Halep bölgesinde 
yaşayan M.N. isimli bir şahsa ait fotoğraf tespit edi-
lir. Araştırmaları bunun üzerine yoğunlaştıran ekipler, 
M.N.’nin sosyal medya arkadaş çevresinden Kilis’de 
ikamet eden bir arkadaşı tespit edilir ve irtibat kurulur. 
Şahıs, M.N. isimli şahsın uzaktan akrabası olduğunu ve 
yaklaşık 4 yıl önce M.N. ve Kilis’de ikamet eden Y.H. 
isimli şahsı, Kilis’de bir lokantada gördüğünü beyan 
eder. M.N. isimli şahsın kimlik bilgileri ve Kilis’deki 
bağlantıları tespit edilerek Cumhuriyet Savcılığına bilgi 
verilir. Derinleştirilen araştırmalar sonrası kayıp şahsın 
babası M.A.’nın Suriye’nin Halep ilinde ikamet eden 
birisine 3.000 TL para gönderdiği, Y.H. isimli şahsın da 
aileye yardım etme adı altında fidyeci şahıs ile pazarlık 
yapmada aracı olduğu bilgisine ulaşılır. 

Suriye’nin Halep bölgesinde yaşayan M.N. isimli şahıs-
la telefonla irtibat kurulur. İlk olarak fidyeci kişi oldu-
ğunu kabul etmeyen şahısla 6 ay boyunca Arapça olarak 
görüşmelere ısrarla devam edilir.  Yapılan titiz çalışma-
lar sonucunda: M.N. isimli şahıs, A.A.’nın 1’i Suriye 
uyruklu olmak üzere 4 şahıs tarafından Kilis Merkez 
Duruca Köyü yakınlarında kaçırıldığını ve kendisinin 
de tehdit edilerek şüpheliler tarafından fidye amaçlı 
telefonda konuşmak için kullanıldığını, fidye alındığı 
takdirde kendisine de şüpheliler tarafından para verile-
ceğini, A.A.’nın kaçırılmasından 2-3 ay sonra da öldü-
rüldüğünü öğrendiğini beyan eder.

Bu gelişmeler ışığı altında yapılan istihbari, teknik ve fiziki 
araştırmalar neticesinde 3 şüphelinin olayın gerçekleştiği 
Duruca köyü nüfusuna kayıtlı şahıslar olduğu, bir şahsın 
mağdurun ailesine yardım etme adı altında fidyeci şahıs ile 
pazarlık yapmada aracı olan Y.H. olduğu, diğerlerinin A.K. 
ve Ö.E. isimli şahıslar olduğu öğrenilmiş, şahıslar hakkın-
da Suriye’de yaşayan M.N’nin telefonda verdiği beyanlar 
dışında herhangi bir somut delil bulunmaması nedeniyle, 
şüpheliler Y.H., A.K. ve Ö.E.’nin üzerine kayıtlı ve kullan-
dıkları GSM hatlarına ilişkin HTS kayıtları alınarak ve İ2 
analiz programı kullanılarak yapılan  analizler oluşturulan 
ekip tarafından yorumlanmış ve şüphelilerin kendi arala-
rında irtibatlı oldukları, A.A.’nın kaybolduğu günde de 
yoğun olarak görüştükleri tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığından 3 ay süreyle iletişimin tes-
piti, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin takibi kararı 
alınarak Y.H., A.K. ve Ö.E. isimli şahıslara yönelik tek-
nik takip yapılır. Ayrıca KAFES/KEP uygulaması veri 
tabanı üzerinden Araç Kiralama Verileri, Sürücü ve Araç 
Bilgileri, Araç Konum sorgulamaları yapılır ancak. suça 
ilişkin bir tespit yapılamaz.

23 Mayıs 2020 tarihinde fidyeci M.N. isimli şahıs ile 
yapılan son görüşmede, daha önce ismini vermediği 1 
Suriyeli şüphelinin Suriye Şeran bölgesinin Dersuvan 
köyünde yaşayan N.M isimli şahıs olduğu bilgisine 
ulaşılır. Şeran Jandarma Danışman Timi aracılığı ile 
şüphelinin kimlik ve adres bilgileri teyit edilir. Olayı 
araştırmakla görevlendirilen bir jandarma ekibi, Suriye 
Şeran Jandarma Danışman Timi, Afrin C.Başsavcılığı 
ve Afrin Koordinatör Savcılığı koordinesinde 01 Ha-
ziran 2020 tarihinde yapılan özel görevlendirme ile 
Suriye’ye geçerek N.M ile görüşür. Söz konusu şahıs, 
olayın fidye için arayan M.N.’nin anlattığı şekliyle 
gerçekleştiğini, A.A.’nın, Y.H. tarafından 3-4 el başına 
tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğünü, aynı gün Du-
ruca köyünde gömüldüğünü ve yeri gösterebileceğini 
beyan eder.

Bu gelişmeler üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılı-
ğından şüpheliler Y.H., A.K., Ö.E.’nin yakalanma-
sına ve suça konu silahın ele geçirilmesine yönelik 
arama ve yakalama kararı talep edilir. Şüphelilerder-
den A.K. ve Ö.E. 01 Haziran 2020 günü yakalanarak 
gözaltına alınır. 

Şüpheli N.M. hakkında 01 Haziran 2020 tarihinde 
Kilis Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartı-
larak, Şeran JDT tarafından yerel şurtalar aracılığı ile 
yakalanması sağlanır. Şahıs, Afrin C.Başsavcılığı, Afrin 
Koordinatör Savcılığı ve Hatay Valiliği koordinesinde 
02 Haziran 2020 tarihinde Hatay ili Zeytin Dalı Güm-
rük Kapısında Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 
teslim edilir. 

02 Haziran 2020 tarihinde Duruca köyünde, Kilis 
Cumhuriyet Savcısı ile birlikte şüpheli N.M. ve A.K’ye 
yer gösterme işlemi yaptırılır. Yapılan kazı çalışmasında 
A.A.’ya ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet par-
çaları bulunur. Mağdurun ailesi tarafından kazı yerinde 
çıkan kemer, ayakkabı ve anahtarlığın öldürülen A.A. 
ya ait olduğu teşhis edilir. Kemik parçaları ve anne-ba-
basının kan örnekleri DNA testi için İstanbul Adli Tıp 
Kurumuna gönderilir. 

Olay tarihinde, Olay Yeri İnceleme Timinin mağdura 
ait araç çevresinde bulduğu poşet üzerinde Ankara Jan-
darma Kriminal Laboratuvar Komutanlığınca yapılan 
incelemede tespit edilen avuç izi, şüpheli N.M.’den alı-
nan avuç izi ile eşleşir. 

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma/Kasten Öldürme 
suçlarından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına 05 Haziran 
2020 tarihinde sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca 
tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 
teslim edilir. Firar durumunda olan Y.H.’yi yakalama 
çalışmaları devam etmektedir.
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Zor durumda kalan vatandaşlarımızn her za-
man yanında olmayı görev bilen Jandarma’mız 
koronavirüs salgınında da halkımızı yalnız bı-
rakmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa 
çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik 
rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın yardı-
mına Jandarma koştu.

Valilik ve kaymakamlıklar koordinesinde, 
evinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaç-
ları “Vefa Sosyal Destek Grubu” projesi kap-
samında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı per-
soneli tarafından giderilerek, sosyal yardımlar 
vatandaşlarımıza ulaştırıldı.
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Bolu’da, jandarma ekipleri yorgun düşen yavru 
geyiği elleri ile besledi 

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Yukarıkınık köyü 
sakinleri ormanlık alanda bitkin düşmüş bir yavru 
geyiğin hareket edemeyecek durumda olduğunu fark 
etmeleri üzerine jandarma ekiplerine haber verdiler.

Köylülerin söylediği noktaya gelen Jandarma ekip-
leri, yavru geyiğin üzerini montla örtüp, biberona 
koydukları sütle beslediler. Geyiğin hareket edecek 
duruma gelmesi üzerine jandarma ekipleri, araçla 
taşıdıkları yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Müdürlüğüne teslim etti. 

Samsun’da annesi tarafından terk edilen 
karaca yavrularına jandarma sahip çıktı

Samsun’un Tekkeköy İlçesi Yeşilyurt 
Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekip-
leri, yol kenarında 2 karaca yavrusu gördü. 
Ancak anneleri gelir düşüncesiyle karacalara 
yaklaşmayan jandarma ekibi,  diğer hayvan-
lar tarafından zarar görmemesi için de bir 
süre durumu uzaktan izledi. Ancak gelen-gi-
den olmayınca da karacalar İlçe Jandarma 
Komutanlığı’na getirildi.

Burada biberonla süt içirilen ve 2 gün boyunca 
beslenen yavru karacalar daha sonra Samsun 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 
ekiplerine teslim edildi.

Çorum’da sulama kanalına düşen karaca, 
jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Çorum’un Dodurga ilçesi Berk köyü yakınlarındaki 
sulama kanalında sürüklenen karacayı gören vatan-
daşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiple-
rine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 5 metre derinliğin-
deki kanalda çırpınan karacayı iple kurtararak, kıyı-
ya çıkardı. Bakımı yapılan Karaca, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu 
belirlenen karaca, tekrar doğaya bırakıldı.

DOĞANIN ŞEFKATLİ KORUYUCULARI
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İzmir’e 48 kilometre uzaklıktaki Seferihisar; 
Türkiye’nin ilk Citta Slow’u yani “Sakin Şehri”…

Şehirleşme ve küreselleşme karşısında, mimarisi, 
kültürü, gelenekleri, zanaatları bozulmadan bugü-
ne gelen ve nüfusu 50 binin altındaki yerleşkelere 
İtalya’da bir komite tarafından verilen bu unvan, 
Seferihisar’a 2009 yılında verilmiştir. Citta Slow’un 
en temel hedeflerinden biri de yerel topluluklarda 
eco-gastronomi pratiklerini günlük hayatın içine 
sokarak “Slow Food” (“Slow Food” felsefesinin te-
melinde bir bölgenin coğrafyasına ait, lokal ürün-
ler kullanmak ve dışarıdan, hazır ürün almamak 
yatıyor.) felsefesini geliştirmek..

Seferihisar’da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım 
ve zeytincilik oluşturmaktadır, ayrıca narenciye ve 
enginar yetiştiriciliği de önemli gelir kaynakların-
dandır. Öte yandan balıkçılık ve turizm de ilçenin 
ekonomisine katkı veren önemli sektörlerdendir.

Uzm.De.Me. Mine GÜLTEKİN
Genel Sekreterlik / Hlk.İlş. ve Bil.Edn.Ş.Md.lüğü
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Teos Antik Kenti, Sığacık Kalesi ve Marinası, Sı-
ğacık Pazarı ve eğer Eylül-Kasım ayları arasında gi-
derseniz Seferihisar Mandalina Festivali de mutlaka 
gezilmesi gereken yerleri arasındadır.

M.Ö. 1000 yıllarında Akalar’dan kaçan Giritliler 
tarafından kurulan ve daha sonra İonialıların kenti 
olan Teos Antik Kenti; Sığacık’ın en önemli tarihi 
değeridir.

Seferihisar’a 5 kilometre uzakta bulunan Sığacık için 
Türkiye’nin huzur başkenti denebilir. Kanuni’nin 
Rodos seferi için yaptırdığı kalenin surlarının içine 
saklanmış, Arnavut kaldırımlı sokaklara dizilmiş, 
avlulu, cumbalı konaklarla dolu mükemmel korun-
muş mimarisi ve ruhu dinlendiren güzelliği ile film 
seti gibi bir sahil kasabasıdır Sığacık…

“Slow food” felsefesi ile Seferihisar’da birçok ye-
rel ürün pazarı kuruluyor. Bunlardan en ünlüsü 
Sığacık’ta kaleiçinde pazar günleri kurulan pazarda, 
sadece yerli halk tarafından üretilen yerel ürünler 
satılıyor..

Eğer Eylül-Kasım ayları arasında bir tarihte Sığacık’a 
giderseniz Seferihisar Mandalina Festivaline katıla-
bilir, en iyi mandalina, en iyi mandalinalı yemek ve 
tatlı yarışmalarını izleyebilirsiniz…
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Ülkemizin yeşil cenneti beldelerinden birisi de 
Maşukiye’dir. Belde İstanbul’a 120 kilometre, 
İzmit’e 20 kilometre uzaklıktadır. Etrafı yemyeşil, 
sağlı sollu et-mangal ve alabalık lokantalarıyla dolu 
bir yoldan geçilerek ulaşılan Maşukiye; elma, ceviz 
ve kiraz ağaçlarıyla kaplıdır. Maşukiye’nin ismi aşık 
anlamına gelen maşuktan gelir.

Maşukiye’den Kartepe yolu takip edildiğinde Ala-
balık Vadisi’ne ulaşılır. Buralarda kuş sesleri ve şela-
lelerden uzanan su sesi eşliğinde yemek yeme imka-
nı bulabilirsiniz.

Maşukiye ve çevresi gezilecek yerler ve yapılacak 
aktiviteler bakımından oldukça zengindir. Bol bol 
doğa yürüyüşlerine çıkabilir, kuş seslerine kulak 
verip kendinizi doğanın huzurlu kollarına bıraka-
bilir, kış aylarında Kartepe’de kayak yapabilirsiniz. 
Maşukiye’ye kadar gelmişken Sapanca’yı ve Sapan-
ca gölünü görmeden dönmemelisiniz. 

Etkileyici doğası ile ünlü Maşukiye’de çok sayıda 
yayla bulunuyor. Maşukiye tatilinize; Kirazlı Yayla-
sı, Kuzu Yaylası, Çiğdem Yaylası, Soğucak Yaylası, 
Sultanpınar Yaylası ve Dikmen Yaylası gezilerini de 
ekleyebilirsiniz…
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Dilek Yarımadası, Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçe-
leri arasında yer almaktadır. 1966 yılında, Büyük 
Menderes Deltası ise 1994 yılında milli park sta-
tüsü kazanmıştır. Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış, uygarlığın ayak izlerini taşıyan efeler diyarı 
bu topraklar, ülkemizin tabiat harikası koleksiyo-
nunun en nadide parçalarından biri…

Dilek Yarımadası sahilleri Türkiye’nin en temiz ve 
doğal kıyılarındandır. Bu sahiller Avrupa’nın en na-
dir memeli türlerinden olan Akdeniz Fokları için 
doğal bir yaşam alanı oluşturmakla birlikte soyu 
tükendiği varsayılan Anadolu Parsı’nın batıda ya-
şadığı son noktadır.

95 familyaya ait ve 30 endemik türün bulunduğu 
deltada yaklaşık 250 kuş türünün yaşadığı belir-
lenmiştir. Ayrıca Kuzey Anadolu ormanlarına özgü 
Anadolu Kestanesinin ve Türkiye’de az yerde bulu-

nan Kartopu, 
Finike Ardıç, 
Pirnal Meşesi ve 
Dallı Servi’nin küçük 
topluluklar halinde yetiştiği tek yerdir.

Milli Park sınırları içinde bulunan; Panionion, 
Zeus Mağarası, Rum ve Türk mimarisinin en gü-
zel örneklerin sergileyen bir açık hava müzesi olan 
Eski Doğanbey Köyü (Domatia), Tebai Antik 
Kenti ve Milli Park yakınında bulunan Priene ve 
Milet Antik Kentleri de gezilebilecek yerler ara-
sındadır.

Dilek Yarımadasına ulaşım Aydın Kuşadası ve Söke 
ilçelerinden Davutlar ve Güzelçamlı üzerinden sağ-
lanıyor. Rotanız Dilek Yarımadası tarafına düşer-
se Güzelçamlı Jandarma Misafirhanesinde de bir 
mola vermeyi sakın unutmayınız.

Güzelçamlı Jandarma
Misafirhanesi
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Sevgili JAK Görevlileri

Yaptığınız çalışmalardan dolayı tebrik 

etmek istedim. Enkaz altında kalanları 

canla başla kurtardınız. Enkaz altında 

kalanlar için canınızı hiçe saydınız. 

Elazığ’da yaşanan deprem hepimizi çok 

üzdü. Allah hepimize yardımcı olsun. 

Hepinize tekrardan teşekkür ederiz. 

Hepinizi çok seviyor ve hepinize bu du-

ruma düşmemeniz için dua ediyoruz. 

Sevgili JAK Görevlileri
Elazığ’da oluşan deprem hepimizi 
millet olarak çok üzdü. Yaralılara 
Allah şifa versin ölenlere ise rah-
met dilerim. Bu nedenle size çok 
teşekkür ederim. …

Sevgili Jandarma Arama Kurtarma Ekibi;

Biliyoruz ki son zamanlarda depremler 

üst üste geliyor. Bazı illerde evler yı-

kıldı bazılarında ise insanlar yaralandı 

maalesef. Çok uzakta olmamıza rağmen 

kalbimiz hep sizinle. Depremde günler-

ce, gecelerce çalışıp, çabalayıp insanları 

kurtardınız. Hiç pes etmeden her zaman 

çalıştınız. Tırnaklarınız ile kazıyıp insan-

ları, çocukları kurtardınız. O depremde 

olan insanların ve bizim kahramanımız 

oldunuz. 

Sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Ken-

dinize iyi bakın sağlıcakla, görüşürüz. 

Dilanur AYDINER Yiğitan ARSLAN

Fatma ULAŞ

Sevgili JAK GörevlileriÖncelikle sizlere çok teşekkür etmek isti-

yorum. Elazığ’daki deprem anında yardıma 

muhtaç olan insanlara en çok yardım eden-

lerden biri de sizsiniz. Bu mektubu size yazmamın sebebi size bü-

tün Dünya olarak minnet duymamız. O 

görüntüleri izlerken çok üzüldüm. Bugün 

orada olanlar belki yarın burada olacak siz 

orada deprem anında kendinizi, ailenizi 

değil başka insanlara yardım etmeye onları 

kurtarmaya çalıştınız. Yaptığınız çalışmalar sayesinde bir çok kişi-

nin hayatını kurtardınız. Bu yüzden sizlere 

çok teşekkür ederiz. 

Zeynep Yaren AKÇA

Sevgili JAK Görevlileri,

Bu mektubu yazma amacım sizin bu ka-

dar kutsal bir iş yapıp Elazığ’da yüzlerce 

hatta binlerce insanı kurtarıp bu işi ba-

şarılı bir şekilde sonlandırdığınız için ya-

zıyorum. 

Bu işi yaptığımız için sizinle gurur du-

yuyorum belki çok uzaktayım ama size 

ulaşabildim ben o görüntüleri izlerden 

kendimi çok kötü hissettim. O insanla-

rı kendi yerime koyup düşündüğümde 

gerçekten tüylerim diken diken oluyor 

ve çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu 

kadar kutsal bir işi yaptığımız için size 

binlerce kez teşekkür ediyorum. 

Arzu ARSLANOĞLU

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve çevre illerde meydana gelen deprem 

sonrasında arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunan 

Jandarma birliklerine Samsun İlkadım 15 Temmuz Şehitleri İmam 

Hatip Ortaokulu öğrencilerinin kaleme aldığı duygular.
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Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığında gö-
revli Twf Budokaido Kyokushın Ashıhara sporcusu, 
antrenörü, Uluslararası ve KWU Dünya resmi hakemi 
J.Uzm.VI.Kad.Çvş.Hasan ASLAN ve kızı Yaren AS-
LAN göğsümü kabartmaya devam ediyor. 

J.Uzm.VI.Kad.Çvş.Hasan ASLAN’ın antrenörlüğünü 
de yaptığı  kızı Yaren ASLAN; 17- 19 Mayıs 2019 ta-
rihleri arasında Berlin’de yapılan KWU Avrupa Şam-
piyonasında ve 02-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında 
Varna’da yapılan KWU Dünya kupasında üçüncülük 
elde etmişti. Milli Sporcumuz Yaren ASLAN, 15-17  
Ocak 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen Budokaido 
Kyokushın Ashıhara Türkiye Şampiyonasında ve 19-23 
Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen  
2’inci A.İ.F  Avrupa Şampiyonasında ise ikincilik elde 
etme başarısını gösterdi.

J.Uzm.VI.Kad.Çvş.Hasan ASLAN ise 15-17 Ocak 
2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Budokaıdo 
Kyokushın Ashıhara Türkiye Şampiyonasında ve 19-23 
Şubat 2020  tarihleri arasında yine Antalya’da düzen-
lenen 2’nci A.İ.F Avrupa Şampiyonasında üçüncülük 
elde etti.

BABA KIZ ŞAMPİYONLARIMIZ
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DOKUZ SAYI VE YÜZ

1’den 9’a kadar olan sayıları yazarak ve araya sadece 
“+” ve “-” işaretleri koyarak 100 sayısını elde ediniz.

Toplam 12 çözümden ikisi örnek olarak verilmiştir.

1 + 2 + 34  - 5 + 67 - 8 + 9 = 100

123 + 45 - 67 + 8 - 9 = 100

Diğer çözümleri bulunuz.

BOKSÖRLER

İki boksör birbirleriyle antrenman yapmaktadır. 
Küçük boksör, büyük boksörün oğludur ama bü-
yük boksör küçük boksörün babası değildir.

Nasıl olur?

ŞİŞE ALMA OYUNU

Bir rafta 10 adet şişe bulunmaktadır. Arkadaşları-
nızla raftaki şişeleri sırayla almaya dayanan bir oyun 
oynayacaksınız.

Sıra kimdeyse, o kişi raftan 1 ya da 2 şişe alacak.

En son şişeyi alıp diğerine şişe bırakmayan oyunu 
kazanacak.

Oyuna ilk kez başlayacak olsanız, kazanmayı garan-
tiye almak için nasıl bir yol izlersiniz?

DÖRT KART

Dört adet iskambil kartı yan yana durmaktadır.

•	 İki siyah kart yan yanadır.
•	 Kupa, sineğin hemen solundadır.
•	 2, 4’ün hemen sağındadır.
•	 3, 5’e göre daha soldadır.
•	 Kupayla maçanın toplamı, karoyla sineğin top-

lamından düşüktür.

Bu dört kartı tamamlayınız.
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DÖRT KİBRİT

Şekildeki kibrit çöplerinden 4’ünü alarak geriye 
1 büyük, 4 tane de küçük kare bırakın.

SUDOKU

SARIŞIN, KUMRAL, ESMER

Üç arkadaşla ilgili şunlar biliniyor.

1. Belma, esmerden büyük, mimardan küçüktür.
2. Cemile, sarışından küçüktür.
3. Ayşe, kumraldan büyüktür.
4. Mühendis, doktordan küçüktür.

Bu üç arkadaşın büyüklük sıralarını, saç renklerini 
ve mesleklerini bulunuz?

A

K

IO Y U N L A R

L

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
AKIL OYUNLARI

7 ve 100
77/.77 veya (7/.7)x(7/.7)

NOKTALAR

ORDU VE ASKER
Toplam katedilen yol yaklaşık 2828 m’dir.

SAAT DAKİKA SANİYE
4. kez (0:00, 6:00, 12:00, 18:00)



Teşekkür Mektupları

Merhaba,

31/01/2020 tarihinde Ordu’dan Adıyaman’a dönerken 
içerisinde eşim ve iki kızımın da bulunduğu aracımızla 
Sivas İli Kangal İlçesi Yağ Donduran mevkiinde zincirleme 
trafik kazası geçirdik. Çok korktuğumuz ve sarsıldığımız 
kazada dört beş araç birbirine girdi. Hava çok kötüydü 
ve arabamızın camları kırıldığından donma tehlikesi 
geçirdik. İlk aradıklarımız ambulansla Jandarma kuvvetleri 
oldu. Hava eksi 17 derecelerdeydi ve kar, fırtına, tipiden 
ambulans bulunduğumuz yere gelemedi. Ne kadar zaman 
geçti bilmiyorum ama ilk gelenler Tahtalı Karakolundaki 
askerlerdi. Hala yazarken duygulanıyorum o askerler o 
dondurucu havada montlarına, eldivenlerine ve berelerine 
kadar bizlere verdiler. Zorlukla karakola gittiğimizde ise 
bizi battaniyelerle karşıladılar. Sanırım on, on beş kişi 
kadar vardık. Herkes çok korkmuş sarsılmıştı. İçeriye 
girdiğimizde ise etrafımızda pervane oldular. Battaniye 
getirenler, eşofmanlar getirenler, çorap ayakkabı getirenler, 
sıcak çay getirenler. Ben de devlet memuruyum ve bizde 
öz veriyle devletimiz için çalışıyoruz ama askerlerimiz 
bir başka, onlara canımız feda olsun. Biz ertesi gün ifade 
vermek için Tahtalı Karakoluna gittiğimizde hepsine çok 
teşekkür ettiğimizi belirttik ama siz yetkililerin de onların 
ne kadar fedakarca çalıştıklarını bilmenizi ve bizler adına 
imkanlar ölçüsünde ödüllendirmenizi arz ederim. 
       

Ebru ÖZDÜZEN
Muş Bulanık Karaağıl köyünde ikamet etmekteyim.

Karaağıl jandarmada beni arayarak 6 yaşında olan 

yeğenim  Zana TANRIKULU nun karakolda oldu-

gunu söylediler. Ben de karakola gittim. Öğrendim 

ki yeğenim okuldan çıktıktan sonra eve gelmemiş. 

Köy içerisinde kaybolmuş. Burada hava çok soguk-

tur. Yeğenim üşüyüp ağlamaya başlamış. O sırada 

jandarma aracı yegenimi görüp karakola götürmüş. 

Benide karakola çağırdılar. Karakola geldiğimde 

yeğenim ile o kadar ilgilenmişler ki yeğenim eve 

gelmek istemedi. Birlikte oynuyorlardı. Yeğenim çok 

ağladığını korktuğunu asker abilerim onu aldığını 

yemek verdiğini söyledi. Allah askerimizi başımız-

dan eksik etmesin . Buradan Karaağıl jandarma ka-

rakolundaki herkezden Allah razı olsun. Askelerin 

bu kadar ilgili olduğunu bilmiyordum. Kafamda ki 

değişti. Yeğenim ile o kadar ilgilenmişler ki Allah 

hepsinden razı oslun.

Ahmet TANRIKULUMuş-Bulanık

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
08.06.2020

Ben Kilis İli’nde 27 Eylül 2015 tarihinde kaçırılan ve 
02.06.2020 tarihinde cansız bedeni bulunan İnşaat 
Mühendisi Abdüssamet ATİK’in eşiyim. Eşim kaçırıl-
dığı tarihten itibaren olay jandarma bölgesinde olduğu 
için Kilis İli Jandarma Ekipleri olayı araştırdı, büyük 
bir titizlikle çalıştı. Ankara’dan iki kez özel ekip geldi. 
Üç buçuk sene boyunca neticeye ulaşamamıştık.
Son 1.5 yıl süresince olay dosyası Başçavuş Ayvaz 
ATILGAN’a verildi. Olay ile o ilgilendi. Ayvaz Baş-
çavuş bir akrabasını, bir kardeşini ararcasına gecesi-
ni gündüzüne katarak, iğne ile kuyu kazar gibi olaya 
odaklandı. Suriyeli şahıslarla irtibat kurdu, Kilis ge-
nelinde çok detaylı araştırma yaptı. Kilis Cumhuri-
yet Başsavcılığı ile koordineli çalıştı. Suriye’deki şahsı 
Kilis’e getirdi. Eşimin gömülü olduğu yeri 5 yıl sonra 
buldu. Zanlılardan 3’ü yakalandı, bir tanesi Yavuz 
Hacıömeroğlu asıl azmettiren şahıs henüz yakalanma-
dı ama onun hakkında da arama kararı çıktı. En kısa 
sürede inşallah o da yakalanacaktır.
Bu olayın aydınlatılmasında emeği geçen başta Jan-
darma Genel Komutanlığı olmak üzere, Kilis İli 
Jandarma Komutanlığı’na gelen özel ekiplere, 
Emniyet Müdürlüklerine, tüm kolluk kuvvetleri-
ne ve özellikle olayın neticelenmesinde çok büyük 
emeği geçen Başçavuş Ayvaz ATILGAN’a sizlerin 
huzurunda kendim, ailem ve kızlarım adına çok te-
şekkür ederim.

Dr. Öğr. Üyesi İpek ATİK
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Sayın yetkili;

Ben Antalya, Alanya, Mahmutlar Mahallesinde, Barbo-
ros Caddesi, Nilgün Sitesi, B Blok, No:10’da ikamet eden 
Belçika vatandaşı Juliette Bruggeman.

Ben burada ikiz kardeşim olan Alzheimer hastası Seorgette 
Bruggeman ile birlikte yaşıyorum. 08 Ocak 2020 günü 
kız kardeşim ile alışverişe çıktık. Alışveriş esnasında ben-
im dalgınlığım sonucu kız kardeşim yanımdan ayrılmış 
ve kaybolmuştur. Alışveriş yaptığım Beyzanur Butik isimli 
işyerinin sahibi olan Zeyni Tunç Beye durumu anlattım. 
Kendisi hemen Jandarmayı aradı. Yanımıza gelen iki 
Jandarma memuru benimle yakından ilgilendi ve işyeri-
nin kameralarını incelediler. Kız kardeşimin kamerada-
ki görüntüsünü alıp, sokaklarda kız kardeşimi aramaya 
başladılar. Ben 75 yaşında olduğum için çok yorulmuş-
tum bu sebeple beni eve bıraktılar. Aradan iki saat kadar 
geçtikten sonra evimin kapısı çalındı. Kapıyı açtığımda 
karşımda iki Jandarma memuru ve kız kardeşim vardı. 
O an ne kadar sevindiğimi size anlatamam. Çünkü kız 
kardeşim Alzheimer hastası olduğu için bilinci yerinde 
olmuyor. Bu sebeple benim için çok değerli. 

Jandarmalar kız kardeşimi bir inşaatın içinde bulmuşlar. 
Bulunmasaydı başına kötü şeyler gelebilirdi. Kardeşimi bu-
lan ve bana çok nazik davranan Jandarma memurları Os-
man Balcı Beye ve Yasin Tarhan Beye sizin huzurunuzda çok 
teşekkür ediyorum. Kendilerine teşekkür anlamında sembolik 
bir miktar para teklif ettim. Bu parayı kabul etmediler ve 
yaptıklarının görevleri olduğunu, insanlık görevleri olduğunu 
söylediler. Böylece benim gözümde daha da yüceldiler. 

Ben yaşamış olduğum bu olayı Belçika’ya döndüğümde 
tüm dostlarıma anlatacağım ve Türkiye’ye hiç korkmadan 
güvenli bir şekilde seyahat etmelerini önereceğim. Çünkü 
Türk Jandarma ve Polisi çok güvenilir. 

Çalışmalarınızda başarılar diler, Türk Jandarmasına son-
suz teşekkürlerimi iletilirim. 

Juliette Bruggeman

Antalya-Alanya

Jandarma Genel Komutanlığına
Van ilimiz bünyesinde Tuşba/Fevzi Şengül İlköğre-

tim Okulu Müdürü olarak görev yapmaktayım. 

2019 yılı eğitim-öğretim döneminde okulumuzda 

yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 65 öğrencimiz-

in; ilçemiz emniyet ve asayişinden sorumlu her biri 

birbirinden kıymetli Tuşba İlçe Jandarma Komu-

tanlığı personeli ve güvenlik korucuları tarafından, 

basında duyurulmadan ve hiçbir reklam yapıl-

maksızın gönüllü olarak maaşlarından yaptıkları 

yardım ile içinde bulunduğumuz kış döneminde 

mont, bot ve kıyafet ihtiyaçları karşılanmıştır.

Şanlı ordumuz personeli tarafından kendilerinden 

feragat ile gönülden gerçekleştirilen bu eşsiz takdire 

şayan ve duyarlı hareketleri yüreklerimizi ısıtmıştır. 

Şahsım, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz 

olarak Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı persone-

li ve güvenlik korucularımıza bu hissiyatlı, üstün 

ve örnek davranışlarından dolayı sizlerin nezdinde 

şükranlarımızı sunarız. Saygılarımızla…
Hakan ERBENZER

Fevzi Şengül İ.Ö.Okul Müdürü

Jandarma Genel Komutanlığına

14 Ocak 2020 tarihinde özel aracımla eşim ve iki 

çocuğumla birlikte Kars-Sarıkamış ilçesin
deki şehit-

likleri ziyaret amacıyla yaptığımız gezi esnasında, kar 

nedeniyle kapalı olan Kızılçubuk deresi mevkiinde 

mahsur kaldık. Bulunduğumuz yerde telefon çek-

mediğinden ailemi bırakarak telefon çeken bir yerden 

156 Jandarmayı arayarak yardım istedim. Daha son-

ra beni arayan personele yerim
izi bildirdim. 

Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde Sarıkamış Merkez 

Karakol Komutanlığı personeli ile JA
K ekibi geldiler 

ve eşimle çocuklarımı üşümesinler diye kendi araçları-

na aldılar. Aracımı kurtarmak için çeki halatı, kürek 

ve hatta kendi aracının zincirini söküp getirerek
 üç 

saatlik bir çalışma sonucu bizi mahsur kaldığımız 

yerden kurtardılar.

Bizim için tüm imkanları ile seferber olan ve 

yardımımıza koşan Sarıkamış Merkez Jandarma 

Karakolu personeli ile tüm jandarma teşkilatına 

teşekkür ederiz. Saygılarımızla…
Alper CANVAR

02 181 Yıldır Milletimizin Emrindeyiz

04 Cizre’ye Yeni İHA Üssü Kuruldu

06 Zaptiye Müşiriyetinden Jandarma Genel 
Komutanlığına

 Uzm.J.Çvş. Uğur ŞENBUZ

12 Öngörüye Dayalı Kolluk: Jandarma 4,0
 Dr.J.Alb. Yunus Emre KARAMANOĞLU

20 Kazanın Büyüğü, İhmalin Küçüğü ile Başlar 
Emniyet ve Kaza Önleme Kültürü

 J.Alb. Uğur ÖZMEN

26 Jandarma “Anadolu Halk Takvimi”ni
 Bilmeli mi?
 (E) J.Bçvş. Ergün VEREN

32 Silahsız Küçük İHA’ların Olay Yerinin 
İncelenmesinde Kullanımı

 J.Ütğm. Okan CÖMERT

40 Etki  Patlaması
 J.Bnb. Murat AYDIN

46 Temel Bir Yaşam Becerisi: Finansal 
Okuryazarlık ve Tasarruf

 Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Yunus Emre KAHRAMAN

52 Uluslararası Kolluk Eğitim Ağı (RINEP)
 Dr.J.Alb., Engin AVCI

58 Rehber Köpekler Görme Engellilerin
 Yol Arkadaşı
 Yayın Kurulu

62 Su İçmek İçin Susamayı Beklemeyin!
 Yayın Kurulu

66 Göktaş Moru ile Parmak İzi İncelemek
 Daha Kolay
 J.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim GÖKTAŞ

68 Örnek Olay
 Kilis İl Jandarma Komutanlığı

72 Tatil Rotamız
 Uzm.De.Me. Mine GÜLTEKİN

78 Akıl Oyunları

80 Teşekkür Mektupları



www.jandarma.gov.tr

Jandarm
a Dergisi

Haziran 2020 - Sayı: 156

Borcum var
Bilir misin, anlar mısın söylesem 
Alıp verememenin zorluğunu 
Her nefeste 
Son nefeste ödeyemezsem 
  
Borcum var
Dalına, budağına, yaprağına 
Meyve vermese de ağaca
Ayrık otları olsa da içinde 
“ Ölüye can veren “ 
Göğe, toprağa
Toprağı vatan yapan
Nefere, Komutana

Borcum var
Nehir olmak için birbirine karışan 
Gözeye,  dereye, çaya 
Baharda denize kavuşmak isteyen 
Nehirler gibi 
Düşman üzerine giden sancağa 

Borcum Var
Borcum var 
Taşa, toprağa, yamaca 
Azametiyle “ Yürüyen dağlara “
Ay ve yıldızı göklerden indirip
Dağları gönder yapan kahramanlara

Borcum var, 
Vatana, bu vatana, 
Dahası
Toprağı vatan yapan  
Kahraman nefere, komutana

Bakma öyle    
Borcum var 
Beni anlasana

Necati YILDIZ
(E) J.Asb.Bçvş.
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