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Uluslararası toplum, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ça şma temelli güvenlik anlayışından 

vazgeçmiş, işbirliğine dayalı güvenlik anlayışını benimsemiş ve bunu denemiş r. 

Buna karşın, özellikle 21. Yüzyılın başında “Vekâlet Savaşları” olarak tarif edilen bir ça şma 

yöntemi, güç mücadelesinde yeni bir yöntem olarak kendini göstermiş r. Küresel terörizm, 

uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve organize suçlar da bu yeni yöntemin bileşenleri olarak küresel 

güç mücadelesinin içinde yer almaktadır.   

Türkiye, bu parametreler ışığında şekillenen fotoğra n vahame ni idrak etmekte gecikmemiş r. 

Coğrafyamızın da ge risi olan mevcut güvenlik risklerimizin bu yeni biçimine, ilgili tüm 

birimlerimiz kolayca in bak etmiş r ve başarılı şekilde mücadelelerini sürdürmektedir. 179 yıllık 

köklü tarihinden kaynaklanan tecrübe ve bilgi birikimiyle modern çağın imkânlarını bir araya 

ge ren Jandarma Genel Komutanlığımız, bu tablodaki baş aktörlerden birisidir.  

Jandarma Genel Komutanlığımız, modern silah ve ekipmanları, eği mli insan kaynağı ve çağımız 

güvenlik anlayışının gereklerini karşılayan modern bakış açısıyla geniş ve ağır sorumluluk sahasına 

oranla ciddi bir başarı ortaya koymaktadır. Rahatlıkla ifade edilebilir ki uluslararası alanda da 

eşdeğer kurumlar arasında gücü ve başarılarıyla öne çıkmaktadır. 

Ortaya koyduğu başarılı çalışmaların toplu bir fotoğra  niteliğindeki 2018 Yılı Faaliyet Raporu, aynı 

zamanda şeffaflığa ve kamuoyuyla bilgi paylaşımına verdiğimiz önemin de bir nişanesidir.  

Bu vesileyle Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği 

geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifa 

diliyor herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. 

 

Süleyman SOYLU 
İçişleri Bakanı 

  BAKAN SUNUŞU 





Jandarma, “hukuk devle  ilkelerine bağlı, insan merkezli çağdaş yöne m ve görev anlayışıyla 

ulusal ve uluslararası alanda saygın ve kaliteli hizmet sunan kolluk kuvve  olmak” vizyonu 

doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olma ilkelerini 

gözeterek, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ile hareket etmektedir. 

Teşkila mız, kanunla verilen emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlama görevini, mesai 

me umu gözetmeden, vatan sevgisiyle ve fedakârca; ülke genelinde konuşlu bulunan iç güvenlik, 

komando, cezaevi, koruma ve havacılık birlikleriyle aziz mille mize hizmetlerini sürdürmektedir. 

Devle mizin sağladığı imkânlarla, modern teknolojinin bütün araç‐gereç, teçhizat ve sistemlerini 

etkin olarak kullanabilen jandarma teşkila mız, başta terörle mücadele olmak üzere, kendisine 

tevdi edilen tüm görevleri, insan haklarına saygılı, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle ye şmiş 

personeliyle yerine ge rmektedir. 

Yöne mde şeffaflığın gereği olarak, 2018 yılında icra edilen faaliyetleri değerlendirmek ve 

kamuoyu ile paylaşmak amacıyla hazırlanan “Jandarma Genel Komutanlığı Faaliyet Raporunun”, 

gelecekteki çalışmalarımıza ışık tutmasını diler, vatanımız ve mille miz için canlarını seve seve 

feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anar, faaliyetlerin 

gerçekleş rilmesinde emeği geçen tüm personelime teşekkür ederim.  

 

Arif ÇETİN 
Orgeneral 

Jandarma Genel Komutanı 

  ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
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A ‐ MİSYON ve VİZYON 

Misyonumuz 

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek, emniyet ve asayiş ile 

kamu düzenini sağlamak ve korumak r.  

Vizyonumuz 

İnsan  merkezli  çağdaş  yöne m  ve  görev  anlayışı  ile  ulusal  ve 

uluslararası  alanda  saygın,  güvenilir  ve  kaliteli  hizmet  sunan  örnek 

kolluk kuvve  olmak r. 
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Jandarma, emniyet ve asayişi sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla, 2803 sayılı 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda 

belir len her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir. 

Jandarmanın görevleri, 2803 sayılı Kanun ve Yönetmeliği’ne göre; mülki, adli ve askerî görevler 

olmak üzere üç ana başlık al nda toplanmaktadır. 

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve 

tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz 

kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak, adli ve askerî görevler dışında kalan ve 

diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya 

verilen görevleri yapmak r. 

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belir len işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli 

hizmetleri yerine ge rmek r. 

Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle verilen askerî hizmetleri yerine ge rmek r. 

Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Jandarmanın genel olarak görev ve 

sorumluluk alanı, polis görev sahası dışı olup bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde 

kalan veya polis teşkila  olmayan yerlerdir. Ancak, belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet 

gerekleri bakımından uygun görülen yerler, jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit 

edilebilir. İçişleri Bakanı’nın kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve 

sorumluluk alanı olarak belirlenebilir. 

B ‐ YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

Yetki 

Görev 

      Mülki Görevler 

      Adli Görevler 

      Askerî Görevler 

Sorumluluklar 
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Jandarma Genel Komutanlığı, kendisine tahsis edilen çeşitli kışla ve hizmet binalarında, teşkilat ve 

malzeme kadrolarında belir len silah, araç, gereç ve personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

İdare bünyesinde toplam 3.323 adet hizmet binası ve 18.638 adet lojman (daire) bulunmaktadır.  

 

 

 

 

C ‐ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Fiziksel Yapı 

Binanın Cinsi Miktarı 

Jandarma Bölge Komutanlığı Hizmet Binası 6 

İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası 81 

İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası 941 

Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası 2.089 

Komando Birlikleri Hizmet Binaları 206 

Lojman (Daire) 18.638 

Hizmet Binaları ve Lojman Toplamı 21.961 

Bina Durumu 
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Jandarma Genel Komutanlığının örgüt yapısı aşağıda görülmektedir. 

 

 

 

 

2. Örgüt Yapısı 

Asayiş Başkanlığı 

Strateji ve Dış İlişkiler 

Başkanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 

İç Denetim Başkanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Genel Sekreterlik 

(6) Jandarma Bölge Komutanlığı 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı 

Jandarma Genel Komutan 

Yardımcısı 

Jandarma Genel Komutan 

Yardımcısı 

Jandarma Genel Komutan 

Yardımcısı 

Jandarma Lojistik Komutanlığı 

Denetleme Başkanlığı 

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı 

Mali Hizmetler Başkanlığı 

Personel Başkanlığı 

İstihbarat Başkanlığı 

Jandarma Havacılık Başkanlığı 

Jandarma Komando Özel Asayiş 

Kurtarma Tugay Komutanlığı 

Jandarma Komando Okulu ve 

Eğitim Merkezi Komutanlığı 

2’nci Jandarma Eğitim Tugay 

Komutanlığı 

Bornova Jandarma Komando 

Tugay Komutanlığı 

Jandarma At ve Köpek Eğitim 

Merkezi Komutanlığı 

Muhabere Elektronik Bilgi 

Sistemler Başkanlığı 

Kriminal Daire Başkanlığı 

Jandarma Gücü Komutanlığı 

Destek Kıt’alar Grup 

Komutanlığı 

Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi Başkanlığı* 

(47) İl Jandarma Komutanlığı 

Personel Temin Merkez 

Komutanlığı 

* İçişleri Bakanlığına bağlı olup ih yaçları Jandarma Genel Komutanlığı tara ndan karşılanmaktadır. 
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Teknolojinin çok hızlı geliştiği, bireysel hakların ön plana çıktığı bu dönemde; hukuk sistemindeki 

gözaltı süresinin kısalması, sorgulama ve araştırmalarda insan haklarının korunması, 

mahkemelere tanık ifadelerinin yanında maddî delillerin de sıhhatli bir şekilde sunulması 

teknolojiden azami derecede yararlanmayı zorunlu hale ge rmiş r. 

Suç ve suçlu sorgulama, bilgi toplama, saklama ve bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin 

otomasyona geçirilmiş sistemler üzerinden yapılarak, ses ve verinin devriye seviyesine kadar 

ulaş rılıp alınabilmesine imkân sağlayacak olan JEMUS Projesinin telli bölümü kullanılmaktadır.  

Bütçe imkânları doğrultusunda ülke genelinde tamamlanması hedeflenen proje ile jandarma 

birlikleri; modüler, diğer sistemlerle bütünleşebilir ve teknolojik gelişmelere açık yapıda, diğer 

kamu kurumlarının da sisteme entegre olabilmesine imkân verebilecek nitelikte sayısal, sabit ve 

mobil sistemlerden oluşan bir haberleşme ağına kavuşturulmakta, ulusal savunma sanayi 

sektörüne uluslararası standar a bir kamu telsiz haberleşmesi teknolojisi kazandırılmaktadır. 

Telsiz bölümünün devreye alınmasıyla birlikte, il jandarma komutanlıkları harekât merkezlerinde 

24 saat esasına göre görev yapan operatörlere teknolojik destek sağlanmakta, motorlu 

devriyelerin konumları anlık olarak takip edilerek, en kısa zamanda istenen bölgeye 

yönlendirilmesi sağlanmaktadır.  

İhtiyaç duyulan noktalarda karayolları üzerine kurulan plaka tanıma sistemleri ile çalıntı/kayıp 

araçların etkinlikle takibi yapılabilmektedir. Ayrıca yine JEMUS kapsamında, 2009 yılında 

başlatılan PTS’nin 300 noktada kurulumları tamamlanmıştır. 11 noktada PTS kurulum 

çalışmalarına devam edilmekte, 6 noktada ise kurulumu planlanmaktadır. 

 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

A‐Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS)  

      Araç Takip Sistemi Uygulamaları 

      Plaka Tanıma Sistemi Uygulamaları (PTS) 
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81 ilde kullanılmak üzere tedarik edilen 364 adet mobil plaka tanıma sisteminden 335 adedinin 

kurulumu tamamlanmış olup 29 adedinin kurulması planlanmaktadır. 

 

Motorlu devriye seviyesinde; mesajlaşma, suçlu ve suç sorgulama, silah ve silah ruhsa  

sorgulama, araç ve araç ruhsa  sorgulama, ehliyet ve ceza puanı ve kayıp malzeme sorgulaması, 

yaya devriye seviyesinde ise SMS mesajlaşma, suçlu ve suç sorgulama ve araç sorgulaması 

yapılabilmektedir. 

 

 

 Sayısal muhabere emniyetli ses ve veri haberleşmesi, 

 Telli‐telsiz tamamlama ile telsiz ve telefon abonelerinin birbiri ile görüşmesi, 

 Mesaj alış verişi, 

 Fotoğraf aktarımı, 

 Motorlu devriye seviyesinde kimlik, silah, araç, ehliyet ve kayıp malzeme sorgulaması, 

 Yaya devriye seviyesinde el telsizi ile suçlu ve araç sorgulaması, 

 El telsizi ile telsiz sistemi üzerinden iller arası haberleşebilme, 

  Güncel uydu görüntüleri kullanılarak ülke genelinde araç takibi ve devriyelerin 

merkezden takip edilmesi ve görevlendirilmesi yeteneği kazanılmaktadır.  

Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında; adlî makamlarla yazışmak ve suçlu 

sorgulaması yapmak maksadıyla, ilçe jandarma komutanlığı seviyesinde merkezi internet 

bağlan sı yapılmış r. 

      Mobil Plaka Tanıma Sistemi Uygulamaları (MPTS) 

      Sorgulama Uygulamaları 

      JEMUS Projesi İle; 
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Karargâh, kurum ve birliklerde; idari, mali işlemler ile emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin, 

süratli ve kesin siz yürütülmesi maksadıyla, ih yaç duyulan bilgi sistem malzemeleri, ih yaçların 

karşılanmasına yönelik olarak yürütülmektedir. 

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin uygulama yazılımlarından azami is fade edilerek, otomasyon 

ortamında yürütülebilmesini sağlamak üzere gerçekleş rilen Bilgi Sistemleri Teçhiza  Projesi 

kapsamında, bilgisayar ve çevre birimlerine yönelik olarak; ih yaç analizi, planlama, tedarik ve 

işle m faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Tüm jandarma birliklerince ih yaç duyulan kurumsal yazılımlar WEB tabanlı yapıda merkezi 

olarak hizmete geçirilmiş r. Bu sayede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde personel, asayiş, 

is hbarat, maliye ve lojis k konularında bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin otomasyona 

geçirilerek daha sağlıklı, süratli ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ve bağlı birlik harekât merkezlerinde bulunan “Acil Çağrı 

Konum Belirleme” ile 156 Jandarma İmdat Ha nı arayarak jandarma birimlerinden yardım 

isteyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılabilmekte, arayan vatandaşların konum bilgileri anında 

operatörlerden alınarak, aranılan noktanın yeri bir alan olarak harita üzerinde gösterilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birlikleri arasında, komuta kontrol ve koordinasyon 

faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yerine ge rilmesi maksadıyla, uzaktan görüntülü 

haberleşme imkânı sağlayan sistem kullanılmaktadır. 

Kamuoyunu etkin, hızlı ve doğru bilgilendirmek, jandarmaya olan ilgiyi ar rmak, Türk ve dünya 

kamuoyunda görünürlüğüne, imajına ve halkla ilişkiler poli kasına katkı sağlamak maksadıyla 

günümüzde yaygın olarak kullanılan ve internet ortamında faaliyet gösteren kurumsal sosyal 

medya hesaplarından olan Facebook, Twi er, Instagram ve Youtube alanında resmi sosyal medya 

hesapları kullanılmaktadır.  

B‐Bilgi Sistemleri Teçhiza  Projesi 

C‐Web Tabanlı Bilgi Sistem Yazılımları 

D‐Kurumsal Sosyal Medya 

Ç‐Video Konferans Sistemi (VKS) 



2018 YILI FAALİYET RAPORU 

GENEL BİLGİLER   8 

Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlu ile mücadelede kriminal etkinliğini artırmak 

maksadıyla, konusunda uzman personelden oluşan bir “kriminal sistem” oluşturulmuştur. Bu 

sistem içerisinde, kriminal laboratuvarların yanı sıra, olay yeri inceleme timleri, patlayıcı madde 

imha timleri, veri inceleme timleri ile parmak izi inceleme timleri de yer almaktadır.  

Kriminal laboratuvarlarında yapılan inceleme ve analizler: 

Parmak  İzi  İnceleme  Laboratuvarında;  bulgu 

ve deliller üzerinde ışıksal, fiziksel ve kimyasal 

yöntemler kullanılarak parmak ve avuç izleri 

görünür hale getirildikten sonra, öncelikle 

mağdur ve şüpheli şahısların parmak ve avuç 

izleri ile mukayese edilmekte, ayrıca Otomatik 

Parmak İzi Teşhis Sistemi yardımı ile veri 

tabanından sorgulama ve karşılaştırmaları 

yapılmaktadır. 

Balistik  İnceleme  Laboratuvarında; olayların 

aydınlatılmasında yardımcı olabilecek ateşli 

silah, fişek, kartuş, kovan, mermi çekirdekleri, 

ateşsiz silah ve antika silahları incelemekte, 

mermi ilk hızı ve ateşli silahların tetik çekim 

kuvvetinin ölçümü yapılmaktadır. 

Ayrıca ,atıldığı silah tespit edilemeyen suç 

konusu kovanlar ile laboratuvara incelenmek 

üzere gönderilen silahların arşiv araştırmaları 

Balistik Görüntüleme ve Analiz Sistemi yardımı 

ile veri tabanından yapılmaktadır. 

El Yazısı ve Doküman  İnceleme Laboratuvarında; bulgu ve deliller üzerinde el yazısı ve imza, 

belge (nüfus  cüzdanı,  pasaport  ve  sürücü  belgesi  vb.), tahrifat (pul,  çek,  senet,  bono  vb.), 

kalem baskı (fulaj) izi, aldatma kabiliye , dak lo yazısı, bilgisayar yazıcısı ve fotokopi makinesi 

çık sı, banknot, mürekkep ve toner, damga, mühür ve kaşe izi incelemesi yapılmaktadır. 

E‐Kriminal Laboratuvarlarda Yapılan İnceleme ve Analizler 
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İz  İnceleme Laboratuvarında; olayların aydınla lmasına yardımcı olabilmek maksadıyla, olay 

yerinde tespit edilen ayakkabı izi, araç las k izi, alet izi, ateşli ve ateşsiz silahlar ile araçlara ait 

motor ve şasi numaralarındaki tahrifatlar, olay yerinde bulunan ve bir bütünün parçası 

olduğu değerlendirilen bulgu ve deliller (kablo,  far,  tampon,  ağaç  dalı,  cam  gibi  kırılmış, 

kesilmiş ya da kopmuş her türlü parça) üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır.  

Jandarma İz Kayıt ve Arşiv Sistemi (JİKAS) veri tabanında, şüphelilere ait ayakkabı ve araç lastikleri 

ile olay yerinde tespit edilen ayakkabı ve araç lastik izlerinin arşiv kayıtları tutulmaktadır. JİKAS’da 

yapılan sorgulamalar neticesinde, faili tespit edilemeyen olayların çözümüne katkı 

sağlanmaktadır. Ayrıca, araçlar üzerinde yapılan motor‐şasi numarası incelemeleri kapsamında, 

mobil araç inceleme faaliyetleri yapılmaktadır. 

Kimyasal  İnceleme  Laboratuvarında; toprak, metal, boya, kumaş, lif, cam ve plas k gibi 

delillerin karşılaş rma analizleri, giysiler üzerinde a ş ar ğı ve a ş mesafesi analizleri, 

uyuşturucu madde ile toksik madde analizleri ile kan örneklerinde alkol analizleri 

yapılmaktadır. 

Yanıcı ve Patlayıcı Madde  İnceleme  Laboratuvarında; yangın olaylarına ait bulgu ve deliller 

üzerinde petrol türevi yangın başla cı ve hızlandırıcı maddelerin mukayese analizleri, 

patlayıcı madde olaylarına ait patlama öncesi veya sonrası olay yerinden elde edilen bulgu ve 

deliller üzerinde patlayıcı madde kimyasal analizleri ile zararsız hale ge rilen veya imha 

edilen mühimmat ile el yapımı patlayıcı düzenekleri üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır. 

Biyolojik  İnceleme  Laboratuvarında; bulgular üzerinde insanlara ait biyolojik örneklerin 

tespi  ve niteliklerinin belirlenmesi için inceleme ve değerlendirme yapılmakta, elde edilen 

biyolojik örnekler üzerinde adli amaçlı DNA analizleri icra edilmektedir. Bunun yanında DNA 

analizleri vasıtasıyla adli olaylarda babalık, annelik, soy bağı tespi  yapılmakta ve kimliği 

belirsiz cesetler kimliklendirilmektedir. 

Ses  İnceleme  Laboratuvarında; ses kayıtlarındaki konuşmaların şüpheli şahıs tara ndan 

yapılıp yapılmadığına yönelik olarak konuşmacı tanıma incelemesi, anlaşılması güç 

konuşmaların anlaşılır hale ge rilmesi amacıyla ses iyileş rme incelemesi, ses kayıtları 

üzerinde kurgu ve manipülasyon incelemesi ile hasarlı analog medyaların onarımı 

yapılmaktadır. 
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Görüntü  İnceleme  Laboratuvarında; görüntü/fotoğraf medyaları üzerinde iyileş rme, yüz 

karşılaş rma incelemesi, görüntü/fotoğraf karşılaş rma incelemesi, görüntü/fotoğraf kayıtları 

üzerinde kurgu ve manipülasyon tespi , analog medya onarımı ile görüntü/fotoğraf içeriğinde 

yer alan obje veya şahısların boyutlarının hesaplanması ile ilgili analizler yapılmaktadır.  

Veri  İnceleme Laboratuvarında; sabit disk, USB bellek, CD/DVD, kamera, fotoğraf makinesi, 

cep telefonu, SIM kart, telsiz, GPS, faks, modem, yazıcı gibi veri depolama özelliğine sahip 

elektronik medyalar içerisinde bulunan silinmiş olanlar dâhil tüm veriler tespit edilebilmekte 

ve şifreli verilerin çözümü yapılabilmektedir. Ayrıca, hasar görmüş elektronik medyalar 

onarılarak içerisindeki veriler kurtarılmakta, medyanın özelliğine göre internet geçmişi, sohbet 

ve elektronik posta kayıtları tespit edilebilmekte, manyetik kartların kopyalanmasında kullanılan 

düzenekler incelenebilmektedir.  

Narko k Madde Analiz Laboratuvarında; ülkemiz adına, önemli narko k ve psikotrop madde 

kaçakçılığı olaylarında yakalanan uyuşturucu maddelerin menşeinin tespit edilmesi amacıyla 

bilimsel araş rma ve analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarlarca narko k ve psikotrop 

maddelerle ilgili kriminal laboratuvarlarında düzenlenen raporlar arasında farklılık 

bulunduğunda, talep edilmesi halinde görüş bildirilmektedir. 

Ulusal veri tabanından faydalanılarak laboratuvara gelen 2017 yılına ait 469, 2018 yılına ait 

857 numune arasında birbirleriyle irtibat sağlanmıştır. Bu çalışmaları yapabilen tek 

laboratuvar olarak “uyuşturu ile mücadele” konusunda ülkemize büyük katkılar 

sağlanmaktadır. 

2018 yılında laboratuvar amirliklerinin dosya analiz sayıları tabloda görüldüğü gibidir.  

  2017 2018 Oranı (%) 

Dosya Sayısı 63.479 67.311 6 

Analiz Sayısı 5.552.846 5.865.832 6 

Dosya‐Analiz Sayısı 
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Devamlı değişen ve gelişen havacılık ve savunma teknolojileri takip edilmekte, bunlara paralel 

olarak, imkânlar dahilinde hava aracı ve sistemlerinin revizyonları ve modernizasyonları 

yap rılmaktadır. Bu kapsamda; 

  Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak maksadıyla başla lan 

ve Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen Helikopter 

Elektronik Harp Sistemleri Projesi, 

  Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş yapabilmeleri, 

diğer kuvvetlerle müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere yapılabilmesi maksadıyla 

yürütülen Jandarma Helikopter Modernizasyon Projesi, 

  Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi 

görevlerde, jandarma havacılığının etkin olarak kullanılması maksadıyla Genel Maksat ve Taarruz 

Helikopteri Alımı ile Hafif Saldırı/Keşif Uçağı Alımı Projesi devam etmektedir. 

Ayrıca, Pilot ve Seyrüsefer Subayı Kurslarında kokpit içi uygulama eği mlerinin daha etkin, verimli 

ve düşük maliyetli yapılması maksadıyla birlik imkânları kullanılarak MI‐17 Helikopteri Eği m 

Simülatörü çalışmaları tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur.  

F‐Havacılık Birlikleri 
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Jandarma Genel Komutanlığı 189.915 personeli ile Türkiye yüzölçümünün yüzde 93’ü ve ülke 

nüfusunun yüzde 20’sine hizmet vermektedir.  

Personel sistemi; en etkili insan gücü yapı ve ih yacının belirlenmesi, bu yapı için gerekli olan 

uygun sayı ve nitelikteki personelin temini, ye ş rilmesi ve is hdamı çalışmalarının yürütülmesi 

faaliyetleri önceden tayin edilen teşkilat yapısına göre belirlenmektedir. 

Jandarma teşkila  iş gücü olarak teknik bilgi ve uzmanlık gerek ren işlerde profesyonel personel 

is hdamını öngörmektedir. Profesyonel personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman 

erbaş, memur ve işçilerdir. Yükümlü personel ise yedek subay ile erbaş ve erlerden oluşmaktadır. 

2018 yılında Jandarma Genel Komutanlığı profesyonel personel mevcudu, bir önceki yıla göre 

yüzde 22 ar rılarak, toplam personel mevcuduna oranı yüzde 59’dan yüzde 66’ya yüksel lmiş r. 

4. İnsan Kaynakları 

      Personel Dağılımı 

Statü Mevcut 

Subay 4.706 

Yedek Subay 1.465 

Astsubay 29.261 

Uzman Jandarma 17.711 

Uzman Erbaş 69.779 

Erbaş/Er 63.372 

Devlet Memuru 2.713 

İşçi 908 

Toplam 189.915 

Personel Dağılımı 
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Eği m Kurumları  

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 

 Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 

 Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıflar Eği m Merkez Komutanlığı, 

 Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı, 

 Bilecik 2’nci Jandarma Eği m Tugay Komutanlığı, 

 Foça Jandarma Komando Okulu ve Eği m Merkezi Komutanlığı, 

 Jandarma At ve Köpek Eği m Merkezi Komutanlığı. 

Eği m Sistemi 

Jandarma Genel Komutanlığı eği m 

sistemi; subay, astsubay, uzman 

jandarma, uzman erbaş, devlet 

memuru, erbaş ve erlere Jandarma 

Genel Komutanlığının yasalarla 

verilmiş görevlerini icra etmesi için 

gerekli yeteneklerin kazandırılması 

amacıyla kurulmuştur. Eği m, Milli 

Eği m Bakanlığı ve yüksek öğre m 

sistemi doğrultusunda 

yürütülmektedir.  

Subay  Eği mi:  Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay kaynağı Jandarma ve Sahil 

Güvenlik Akademisidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde beş yıllık lisans düzeyinde 

tak k, teknik ve idari faaliyetlerini yeterli düzeyde uygulayacak, disiplin, genel kültür, bilim ve 

beden yeterliliklerine sahip ve müteakip sa alarda ih sas eği mi ve öğre mini takip edebilecek 

nitelikte muvazzaf subay ye ş rilmektedir. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine ilave olarak, ih yaç duyulan alanlarda üniversite 

mezunlarından alınan sözleşmeli subay ile astsubaylardan subaylığa geçmeye hak kazananlar da 

subay kaynağını oluşturmaktadır.  
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Astsubay Eği mi: Astsubaylara muharip, teknik ve idari branş eği mi verilmektedir. Astsubayların 

eği mi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde Astsubay Meslek Yüksek Okulu ile 

Astsubay Eği m Merkezinde yapılmaktadır. Astsubay Meslek Yüksekokulunda; sivil liselerden 

mezun olan öğrenciler arasından 

üniversite giriş sınavında aldıkları 

puana göre seçilen astsubay adayları, 

iki yıl süreyle eği m ve öğre m 

görecek r. (Astsubay  Meslek 

Yüksekokulu  henüz  faaliyete 

geçmemiş r.)  Astsubay Eği m 

Merkezi’nde ise; yüksekokul veya 

fakülte mezunlarından sınavla alınan 

öğrenciler ve kıt’a kaynağından sınavla 

alınan astsubay adayı uzman 

jandarmalar ve uzman erbaşlar 

eği mlerini başarıyla tamamlamayı 

müteakip astsubay çavuş olarak 

göreve başlamaktadır. 

 

 

 

Uzman  Erbaş  Eği mi:  Uzman erbaş 

adayları için askerlik yapma şar  

kaldırılmış olup askerlik hizme ni 

yapan uzman erbaş adaylarının 

eği mleri 16 ha a, yapmayanların ise 

20 ha adır. 
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Jandarma Genel Komutanlığı asayiş suçları ile mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine 

ge rmek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanarak, vatandaş memnuniye ni ve 

toplum desteğini sağlamak sure yle suçla mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. 

Bir önceki yıla göre asayiş olayları sayısında yüzde 15 oranında ar ş meydana gelmiş r. 

 

Asayiş olaylarının dağılımı ve oranları tabloda görülmektedir.  

 

5. Sunulan Hizmetler 

A‐Asayiş Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler 

  Asayiş Hizmetleri 

Asayiş Olayları Sayısı Oranı (%) 

Kişilere Karşı Suçlar 124.078 31 

Takibi Gereken Olaylar 126.923 31 

Malvarlığına Karşı Suçlar 57.450 14 

Kabahatler 52.789 13 

Topluma Karşı Suçlar 37.374 9 

Millete ve Devlete Karşı Suçlar 6.371 2 

Toplam 404.985 100 

Asayiş Olayları 
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2018 yılında ilk on ilde meydana gelen asayiş olaylarının dağılımı aşağıda görülmektedir. Bu 

illerdeki asayiş olayları (150.182), jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş 

olaylarının yüzde 37’sini teşkil etmektedir. 

 

Kişilere karşı işlenen suçlarda ilk sıralarda yer alan suç türlerinin dağılımı tabloda görülmektedir.  

Kişilere Karşı Suçlar Sayısı Oranı (%) 

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Yaralama 35.161 28 

Kasten Yaralama 34.861 28 

Tehdit 25.662 21 

Kişiye veya Ha rasına Hakaret 9.677 8 

Taksirle Yaralama 4.523 4 

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme 2.370 2 

Reşit Olmayanlarla Cinsel İlişki 2.185 2 

Çocukların Cinsel İs smarı 1.545 1 

Kişiyi Hürriye nden Yoksun Kılma 1.460 1 

Hürriyete Ve Şerefe Karşı Diğer Suçlar 1.267 1 

Konut Dokunulmazlığını İhlal 1.175 1 
Cinsel Taciz 1.164 1 
Diğer 3.028 2 

Toplam 124.078 100 

Kişilere Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımı 
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Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ilk sıralarda yer alan suç türlerinin dağılımı tabloda 

görülmektedir. 

 

 

 

 

Topluma karşı işlenen suçlarda ilk sıralarda yer alan suç türlerinin dağılımı tabloda görülmektedir. 

 

 

Topluma Karşı Suçlar Sayısı Oranı (%) 

Genel Tehlike Yaratan Suçlar 15.552 42 

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 7.856 21 

Kötü Muamele 5.406 14 

İmar Kirliliği (Kaçak Yapılaşma) 2.929 8 

Resmi Belgede Sahtecilik 1.267 3 

Orman Kanunu’na Muhalefet 1.082 3 

Diğer 3.282 9 

Toplam 37.374 100 

Topluma Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımı 

Mal Varlığına Karşı Suçlar Sayısı Oranı (%) 

Hırsızlık 29.444 51 

Mala Zarar Verme 15.186 26 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 5.625 10 

Dolandırıcılık 2.917 5 

Güveni Kötüye Kullanma 2.837 5 

Diğer 1.441 3 

Toplam 57.450 100 

Mal Varlığına Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımı 



2018 YILI FAALİYET RAPORU 

GENEL BİLGİLER   18 

Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda ilk sıralarda yer alan suç türlerinin dağılımı tabloda 

görülmektedir. 

Kabahatlerde ilk sıralarda yer alan türlerin dağılımı tabloda görülmektedir.  

Kabahatler Sayısı 
Oranı 

(%) 

Kimlik Bildirmeme Olayı 6.330 12 

Emre Aykırı Davranış 4.985 10 

Sarhoşluk 3.548 7 

Kimlik Bildirme Kanunu’ndaki Kabahatler 3.400 6 

Nüfus Hizmetleri Kanunundaki Kabahatler 3.226 6 

Avda, Sporda Kullanılan Tüfek, Nişan Tabancası ve Av Bıçaklarının Yapımı, 

Alımı ve Sa mına Dair Kanundaki Kabahatler 
2.676 5 

Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanundaki Kabahatler 2.421 5 

Su Ürünleri Kanunu’ndaki Kabahatler 2.314 4 

Diğer 23.889 45 

Toplam 52.789 100 

Kabahatlerin Türlerine Göre Dağılımı 

Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçlar Sayısı Oranı (%) 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’a 

Muhalefet 
2.001 31 

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 1.449 23 

Adliyeye Karşı Suçlar 1.101 17 

Devle n Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı 

Suçlar 
420 7 

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 201 3 

Avda, Sporda Kullanılan Tüfek, Nişan Tabancası ve Av Bıçaklarının 

Yapımı, Alımı ve Sa mına Dair Kanun’a Muhalefet 
199 3 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a 

Muhalefet 
172 3 

Diğer 828 13 

Toplam 6.371 100 

Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçların Türlerine Göre Dağılımı 
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Takibi gereken olayların türlerine göre dağılımı tabloda görülmektedir. 

 

2018 yılında asayiş olaylarına karışan 344.677 şüpheliden yüzde 98’i (338.473) yakalanmış, yüzde 

2’sinin (6.204)  ise yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. Şüpheli sayıları 2017 yılı ile 

karşılaş rıldığında; toplam şüpheli ve yakalanan şüpheli sayısında yüzde 20 ar ş, takipteki şüpheli 

sayısında ise yüzde 2 oranında azalış meydana gelmiş r.  

 

 

 

 

 

Takibi Gereken Olaylar Sayısı Oranı (%) 

İş Kazası 48.605 38 

Tek Taraflı Olarak Meydana Gelen Ölümlü veya Yaralamalı Trafik 

Kazaları 
13.844 11 

Diğer Kazalar 13.782 11 

Kayıp Eşya ve Mal (Araç, Silah, Hayvan, Belge vb.) 12.161 10 

Yüksekten Düşme 8.270 7 

Zehirlenme 6.267 5 

İn hara Teşebbüs (Yönlendirme Olmayan) 5.991 5 

Kaybolma (Kayıp Şahıs) 5.581 4 

Kazaen Yangın (Doğal Nedenlerle) 4.808 4 

Şüpheli Ölüm (CMK M:159) 2.654 2 

Diğer 4.660 3 

Toplam 126.623 100 

Takibi Gereken Olayların Türlerine Göre Dağılımı 
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Asayiş olaylarının aydınla lma durumları; 

2018 yılında meydana gelen toplam 404.985 asayiş olayından yüzde 94’ünün ilk anda faili belli, 

yüzde 6’sının ise ilk anda faili meçhuldür. Asayiş olaylarının aydınla lmasına ilişkin tablo aşağıda 

yer almaktadır. 

2018 yılında meydana gelen asayiş olaylarının aydınla lması maksadıyla çalışmalara devam 

edilmektedir. Faili meçhul olarak takip edilen olayların yüzde 77’sini hırsızlık olayları 

oluşturmaktadır. 

 

Asayiş olaylarının aydınla lma ve faili meçhul durumu grafikte gösterilmiş r.  

Asayiş Olayları 2017 2018 

İlk Anda Faili Belli 323.464 380.190 

İlk Anda Faili Meçhul     

Dönem İçinde Aydınla lan 3.431 4.768 

Faili Meçhul Kalan 24.392 20.027 

Toplam 351.287 404.985 

Asayiş Olaylarının Aydınla lma Durumu 
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Jandarma Genel Komutanlığı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şidde n Önlenmesine 

Dair Kanun kapsamında; aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir 

şekilde yerine ge rerek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanıp, vatandaş 

memnuniye ni ve toplum desteğini sağlayarak, suçla mücadeleyi başarılı kılmayı 

hedeflemektedir. 

İl/ilçe jandarma ve jandarma karakol komutanlıklarında, korunma ihtiyacı olan ve suça 

sürüklenen çocuklar ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi 

maksadıyla, 2017 yılında 81 il jandarma komutanlığı asayiş şube müdürlüğü bünyesinde çocuk ve 

kadın kısım amirliği teşkil edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 30 

Haziran 2017 tarihinde imzalanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik 

Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü 

(Elektronik  Kelepçe)  2 yıl süreyle Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve İzmir pilot 

illerinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesinde 2018 yılında (Ankara ve 

Bursa) 2 vak’anın takibi devam etmektedir.  

      Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele 
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Jandarma sorumluluk bölgesinde 6284 sayılı Kanun kapsamındaki aile içi ve kadına yönelik şiddet 

olayı ve mağdur sayıları ile koruyucu ve önleyici tedbir karar sayıları tabloda görülmektedir. 

Sorumluluk bölgesinde suça sürüklenen (hakkında çeşitli suç ve kabahatlerden  işlem yapılan) ve 

suç mağduru/korunma ihtiyacı olan çocuk sayıları tablodadır.  

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eği m Bakanlığı 

arasında, öğrencilerin  daha güvenli ortamda eği m almalarının sağlanması amacıyla,         

12 Eylül 2018 tarihinde İşbirliği Protokolü imzalanarak uygulamaya geçilmiş r. 

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında; jandarma sorumluluk bölgesinde 

bulunan öncelik dereceli ortaokul ve liselerin “devriye personeli” tara ndan kontrol edilmesi 

sağlanmış ayrıca, tüm okullarda, okul yöne mi ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak maksadıyla 

“güvenli eği m koordinasyon görevlisi” görevlendirilmiş r. 

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet 2017 2018 Oranı (%) 

Olay Sayısı 25.785 35.273 37 

Mağdur Sayısı 27.669 39.198 42 

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Karar Sayısı 7.392 7.849 6 

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olayları 

Çocuk Sayısı 2017 2018 Oran (%) 

Suça Sürüklenen 24.763 27.901 13 

Suç Mağduru 44.553 51.523 16 

Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Çocuk Sayısı 

Görevlendirilen Personel Sayısı 

Güvenli Eği m Koordinasyon Görevlisi 5.895 

Devriye Personeli 3.050 

2018‐2019 Eği m Öğre m Yılında Görevlendirilen Güvenli Eği m ve Devriye Personeli 
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Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşların silah ruhsat işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde 

yerine getirmektedir. Vatandaşların silah ruhsat taleplerine yönelik iş/işlemlerin daha da 

kolaylaş rılması, hızlandırılması ve müracaatların elektronik ortamda yapılarak vatandaş 

memnuniye nin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. 

Jandarma sorumluluk bölgesinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanun kapsamında il/ilçe jandarma komutanlıklarınca verilen silah ruhsatları tabloda 

görülmektedir.  

 

 

Jandarma sorumluluk bölgesinde, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan 

Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Sa mı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında 

il/ilçe jandarma komutanlıklarınca verilen belge sayıları tabloda görülmektedir.  

 

 

      Silah Ruhsat İşlemleri 

Ruhsat Cinsi 2017 2018 Oranı (%) 

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 33.053 37.961 15 

Sa cılık Belgesi 39 66 69 

Toplam 33.092 38.027 15 

Jandarma Sorumluluk Bölgesinde 2521 sayılı Kanun Kapsamında Verilen Belgeler 

Ruhsat Cinsi 2017 2018 Oranı (%) 

Taşıma 1.036 3.041 194 

Bulundurma 5.964 7.630 28 

Kamu Görevlisi Taşıma 11.079 4.782 ‐57 

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma 3.741 993 ‐73 

Yivli Av Tüfeği 150 187 25 

Toplam 21.970 16.633 ‐24 

Jandarma Sorumluluk Bölgesinde 6136 sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Ruhsatları 
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Ekolojik denge ve doğal haya n korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin 

geliş rilmesine çalışılmaktadır.  

İl jandarma komutanlıkları bünyesinde modern malzeme teçhiz edilmiş; 39 ilde 41 çevre koruma 

timi kadrolu olarak, 42 ilde ise personel ikiz görevlendirilmek suretiyle çevre koruma 

faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Çevre suçları ve kabahatlerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde; imar kirliliği (kaçak 

yapılaşma), Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet, çevre kirliliğine 

dair kabahatler, gürültüye neden olma, Su Ürünleri Kanunu’ndaki kabahatler, Orman Kanunu’na 

muhalefet ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’daki kabahatler yer 

almaktadır.  

Jandarma sorumluluk sahasında 2017 yılında 214, 2018 yılında 353 orman yangını meydana 

gelmiş, bir önceki yıla göre yüzde 65 oranında artış  gerçekleşmiştir. 

Çevre suçlarında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında ar ş olmuştur.  

      Çevre Koruma 

      Çevre Suçları 
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Jandarma Komando Özel Asayiş Kurtarma Tugay Komutanlığı ve illerde bulunan jandarma arama 

kurtarma timlerince toplam 3.545 olaya müdahale edilmiştir. 

 Atlı jandarma unsurlarınca; kaybolma, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na muhalefet, trafik 

kazası, darp ve boğulma olaylarına müdahale edilmiş, turis k ve mesire yerlerde emniyet ve 

asayiş hizme , turiste yol tarifi, şahıs ve araç plaka sorgulaması faaliyetlerinde bulunulmuştur. 

 Jandarma asayiş bot komutanlıklarınca; Su Ürünleri Kanunu, Kıyı Kanunu, Millî Parklar 

Kanunu, Çevre Kanunu ve İç Su Araçları Yönetmeliği’ne muhalefet nedeniyle meydana gelen 

olaylar ile suda boğulmalara müdahale edilerek emniyet tedbiri, arama ve kurtarma faaliyetleri 

icra edilmiş r. 

 Jandarma motosikletli asayiş mlerince; hırsızlık, oto hırsızlığı, trafik kazası, darp, 

sarkın lık, çevre suçu olaylarına müdahale edilmiş, yapılan trafik kontrolleri esnasında aranan 

şahıs ve sürücü belgesi bulunmayan sürücüler yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş r. 

 Emniyet ve asayiş görevleri ile devriye hizmetlerinde erken ikaz sağlayarak, jandarmanın 

etkinliğinin ar rılması maksadıyla: 

Uyuşturucu Madde Arama Köpek Unsurları; uyuşturucu madde kullanan veya taşıyanlar ile bu 

maddelerin care ni ve kaçakçılığını yapan kişilerin eşyaları, araçları, arazileri ev ve 

müştemilâtlarında deliller ile cezaevleri, motorlu kara, hava, deniz taşı , bavul çanta vb. eşyalar 

ile uyuşturucu bulunması muhtemel umuma açık yerlerin aranmasını sağlamak, 

İz  Takip  Köpek  Unsurları;  suçluyu tespit etmek, suça iş rak edenlerin iz takibini yapmak ve 

kaybolan şahısları aramak, çalınan veya kaybolan hayvanları aramak, mağara ve sığınakları 

aramak, yasa dışı göç, insan kaçakçılığı, cezaevinden firar ve asayiş olaylarında koku izini takip 

ederek suçluları yakalamak, 

Mayın Arama Köpek Unsuru; arazide an  personel ve an  tank mayınlar başta olmak üzere her 

türlü patlayıcı madde ve mühimmat malzemeleri bulmak, 

      Arama Kurtarma 

      Asayiş Hizmetlerine İlişkin Diğer Faaliyetler 
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Bomba Arama Köpek Unsuru; bina, motorlu kara, hava ve deniz taşı , bavul ve valiz içerisindeki 

patlayıcı maddeleri tespit etmek, 

Asayiş  Köpek  Unsuru;  toplumsal olaylarda 

topluluğu dağıtmak, nöbet ve devriye 

hizmetlerinin ifası sırasında maruz kalınabilecek 

saldırıları bertaraf etmek, ayrıca cezaevlerinde 

olabilecek firar ve firara teşebbüs olaylarını 

önlemek, meydana gelebilecek isyan ve 

kargaşaya müdahalede caydırıcı güç olarak veya 

cezaevlerine dışarıdan gelebilecek saldırı ve 

sabotajı önlemede emniyet tedbirlerini takviye 

etmek, 

Yangın  Tespit  Köpek  Unsurları;  kundaklama 

şüphesi bulunan yangın olaylarında, yangın 

başlangıç noktası ile çıkış sebebini tespit etmek, 

Özel Operasyon Köpek Unsurları; özel birliklerin 

rehineli ve rehinesiz, bina, araç, uçak gibi 

yerlerde icra edeceği operasyonel faaliyetlerde, 

birliklerin işini kolaylaş rmak, müdahale edecek 

birliğe zaman kazandırmak ve gerek ğinde 

şüphelileri etkisiz hale ge rebilmek, 

Erzak  Tespit  Köpek  Unsurları;  bölücü terör 

örgütü mensuplarına ait, araziye gizlenmiş sığınak 

ve barınakları ortaya çıkarmak, 

Kadavra  Arama  Köpek  Unsuru;  adli olaylarda kaybolan, öldüğünden şüphe edilen şahısların 

cesetleri ve enkaz, göçük, sel, toprak kayması, vb. olaylarda kaybolan şahısların cesetlerini 

bulmak, 

Arama ve Kurtarma Köpek Unsuru; doğal ve doğal olmayan afetlerde, yasa dışı insan kaçakçılığı 

ile kış turizminin yoğun olduğu bölgelerde arama ve kurtarma yapmak, 

Tütün  Tespit  Köpek  Unsurları;  ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yap rılan, üre len, 

depolanan, sevk edilen tütün ve tütün mamullerinin yerini tespit etmek gibi görevleri yerine 

ge rmektedir. 
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Kaçakçılık suçları, terör örgütlerine finans kaynağı olması ve yara ğı vergi kayıpları nedeniyle, 

toplumda yol aç ğı maddi ve sosyal zararların yanı sıra insan sağlığını da önemli ölçüde tehdit 

etmektedir. Bu organize yapılarla mücadele sürecinde operasyonel ve önleyici faaliyetler artarak 

devam etmektedir. 

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 33, şüpheli sayısında yüzde 37 oranında artış olmuştur. 

 

Operasyonlarda ele geçen uyuşturucu maddelerin miktarı tabloda görülmektedir. 

B‐Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Faaliyetleri 

  Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele 

      Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı 

Malzemenin Cinsi 2017 2018 Oranı (%) 

Eroin (kg) 1.813 2.215 22 

Afyon (kg) 22,003 40,51 84 

Morfin (kg) 6,815 136,4 1.901 

Esrar (kg) 107.411 37.300 ‐65 

Sente k Ecza (tablet) 73.112 260.373 256 

Captagon (tablet) 421.687 748.421 77 

Ecstasy (tablet) 133.204 573.789 331 

Ase k Anhidrit (lt) 1.258 1.669 33 

Metamfetamin (kg) 124,798 40,4 ‐68 

Amfetamin (kg) 0,055 0,448 715 

Bonzai (kg) 55,210 100,5 82 

Ele Geçen Uyuşturucu Maddeler 
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Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 21, şüpheli sayısında yüzde 16 oranında azalış meydana 

gelmiş r. 

Yasa dışı ekim olaylarında 6.696.310 (2017 yılında 15.839.398) kök kenevir ve 6.020.663 (2017 

yılında 2.193.342) kök haşhaş bitkisi ele geçirilmiş r. 

2018 yılında müdahale edilen 750 akaryakıt kaçakçılığı olayında 530 ton motorin, 186 ton ham 

petrol, 584 ton madenî yağ ve 112 ton diğer akaryakıt ürünleri (LPG, Solvent, Gazyağı, fueloil ve 

Benzin) ile birlikte toplam 1.412 ton akaryakıt ürünü ele geçirilmiştir. 

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 36, şüpheli sayısında yüzde 39 azalış, akaryakıt 

miktarında ise yüzde 2 artış meydana gelmiştir. 

      Yasa Dışı Ekim Olayları 

      Petrol Ürünleri Kaçakçılığı 
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2018 yılında ele geçirilen 6.340.521 (2017  yılında 20.267.319) paket kaçak sigaranın değeri 44 

milyon TL’dir. (Bir paket sigara 7 TL’den hesaplanmıştır.)  

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 18, şüpheli sayısında yüzde 21 ve sigara miktarında 

yüzde 69 azalış meydana gelmiştir. 

2018 yılında ele geçirilen 341.252 (2017 yılında 284.486) litre kaçak alkollü içkinin değeri yaklaşık 

20 Milyon TL’dir. (Bir litre alkollü içki 60 TL’den hesaplanmıştır.) 

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 8, şüpheli sayısında yüzde 10 ve alkollü içki miktarında 

yüzde 20 artış meydana gelmiştir.  

      Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı 

      Alkollü İçki Kaçakçılığı 
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Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 45, şüpheli sayısında yüzde 32 ve eski eser miktarında 

yüzde 123 artış meydana gelmiştir. 

2018 yılında ele geçen 111.436 (2017 yılında 57.859) adet sahte paranın yüzde 44’ü TL, yüzde 

50’si ABD Doları, yüzde 5’i Avro ve yüzde 1’i diğer ülke paralarıdır. Sahte para adedinde yüzde 93 

artış meydana gelmiştir. 

Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 30, şüpheli sayısında ise yüzde 34 azalış meydana 

gelmiş r.  

      Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı 

      Parada Sahtecilik 
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2018 yılında 3.143 (2017 yılında 2.515) adet uzun namlulu, 1.354 (2017  yılında 790) adet kısa 

namlulu silah ve 318.773 (2017 yılında 700.721) adet mühimmat ele geçirilmiştir. 

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 58, şüpheli sayısında yüzde 43, silah miktarında yüzde 36 

artış, mühimmat miktarında ise yüzde 54 azalış meydana gelmiştir. 

 

 

      Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı 
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Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 13 artış meydana gelmiştir. 

 

 

 

Bir önceki yıla göre meydana gelen organize suç olaylarında, toplam şüpheli ve yakalanan şüpheli 

  Organize Suçlar 
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Terörizmin finansmanının önlenmesiyle mücadele kapsamında, personelde oluşturulan 

farkındalık sayesinde müdahale edilen olay ve tespit edilen şüpheli sayısında artış sağlanmıştır. 

2018 yılında 89 olay meydana gelmiş, olaylarda 167 şüpheli yakalanmıştır. Bir önceki yıla göre 

olay sayısında yüzde 123 artış, şüpheli sayısında ise yüzde 10 azalış meydana gelmiştir.  

      Terörün Finansmanıyla Mücadele 



2018 YILI FAALİYET RAPORU 

GENEL BİLGİLER   34 

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 12, şüpheli sayısında ise yüzde 19 azalış meydana 

gelmiştir. 

 

2018 yılında meydana gelen 496 olay incelendiğinde; 161’inde banka veya kredi kartlarının 

kötüye kullanılması, 33’ünde müstehcenlik, 119’unda hukuka aykırı olarak bilişim sistemine 

girme, 93’ünde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 81’inde nitelikli 

dolandırıcılık, 8’inde nitelikli hırsızlık ve 1 olayda koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik 

hazırlık hareketleri suçlarının işlendiği tespit edilmiştir.  

      Bilişim Suçları 
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Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 100, düzensiz göçmen sayısında yüzde 58, yakalanan 

organizatör sayısında yüzde 24 oranında artış meydana gelmiştir. 

C‐Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticare  ile Mücadele Faaliyetleri 

      Göçmen Kaçakçılığı 
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Göçmen kaçakçılığı kapsamında yakalanan düzensiz göçmen sayısına göre il sıralaması; 

Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 55, yakalanan insan taciri sayısında yüzde 60, kurtarılan 

mağdur sayısında ise yüzde 165 oranında artış meydana gelmiştir.  

      İnsan Ticare  Olayları 
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Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine 

ge rmek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanarak, vatandaş memnuniye ni ve 

toplum desteğini sağlamak sure yle terörle mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. 

2018 yılı içerisinde; 

  58 büyük, 541 orta, 96.762 küçük çaplı olmak üzere 97.360 operasyon icra edilmiş r. 

  Zayiatla sonuçlanan 223 terör olayı ne cesinde; 112 güvenlik gücü mensubu ile 18 

vatandaş şehit olmuş, 405 güvenlik gücü mensubu ile 44 vatandaş yaralanmış r. 

  600’ü ölü (420’si ateş destek vasıtaları ve yakın hava desteği ile icra edilen faaliyetler 

ne cesinde), 24’ü yaralı, 403’ü sağ, 122’si teslim olmak üzere toplam 1.149 terörist etkisiz hale 

ge rilmiş r.  

  Bölücü terör örgütünün barınma ve sığınma alanları tespit edilerek nokta 

operasyonlarla 126’sı boş, 1.166’sı malzemeli olmak üzere toplam 1.292 sığınak imha edilmiş, 

yaklaşık 68 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek adli makamların talima yla yerlerinde imha 

edilmiş r.  

Ç‐Terörle Mücadele Faaliyetleri 
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Meydana gelen terör olaylarında ele geçirilen önemli silah ve malzeme durumu tabloda 

görülmektedir.  

Silah ve Malzeme 2017 2018 Oranı (%) 

Piyade Tüfeği 1.834 827 ‐55 

Makineli Tüfek 100 45 ‐55 

Tabanca 453 250 ‐45 

Roketatar/Havan/Lav 166 74 ‐55 

Bombaatar 6 2 ‐67 

Füze 21 8 ‐62 

Uçaksavar 24 14 ‐42 

Fişek Mühimmat 718.834 469.282 ‐35 

El Bombası 3.154 1.556 ‐51 

Patlayıcı Madde (kg) 71.131 22.398 ‐69 

Terör Olaylarında Ele Geçirilen Silah ve Malzeme Durumu 
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Her yıl birçok vatandaşımız trafik kazalarında haya nı kaybetmekte, yaralanmakta ve sakat 

kalmaktadır. Trafikteki bu olumsuz etkileri en aza indirmek için teşkila mız, trafik suçları ile 

mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine ge rmek, çağın gelişen imkân ve 

teknolojilerinden faydalanarak, vatandaş memnuniye ni ve toplum desteğini sağlamak sure yle 

görevini sürdürmektedir. 

Jandarma havacılık birliklerince Ekim 2018 ayından itibaren havadan trafik denetimi faaliyetlerine 

başlanmış ve yıl içerisinde toplam 178:50 saat uçuş gerçekleştirilmiştir. Havadan trafik 

denetimlerine 2019 yılında da devam edilecektir.  

D‐Trafik Hizmetleri 
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Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazaların aylara göre dağılımı grafikte 

görülmektedir. 

 

Jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik durumu tabloda görüldüğü gibidir.  

 

Trafik Durumu 2017 (*) 2018 Oranı (%) 

Ölümlü/Yaralanmalı Kaza Sayısı 28.559 29.714 4 

Ölü Sayısı 1.235 1.235 0 

Yaralı Sayısı 54.830 57.998 6 

Kontrol Edilen Araç Sayısı 19.463.427 21.548.759 11 

Ceza Yazılan Araç/Sürücü Sayısı 767.449 851.764 11 

Mülkü Amirliğe Sevk Edilen Araç Sayısı 86 114 33 

Trafikten Men Edilen Araç Sayısı 202.996 227.595 12 

Sürücü Belgesinin Geri Alınma Sayısı 12.510 15.968 28 

Vatandaşa Verilen Trafik Eği mi 2.285.980 2.412.386 6 

Jandarma Sorumluluk Bölgesindeki Trafik Durumu 

(*) 2017 yılı kaza ve dene m bilgilerinde güncelleme yapılmış r.   
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Trafik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, trafik sıkışıklığının olduğu yerlerde olaylara seri 

müdahale edilebilmesi ve görünürlüğün artırılması maksadıyla 2018 yılında, 100 adet jandarma 

motosikletli trafik timi ve 100 adet jandarma trafik timi teşkil edilmiştir. Tedarik edilen 80 binek, 

20 arazi aracı illere gönderilmiş, 200 adet motosiklet alımı çalışmaları ise devam etmektedir. 

2019 yılında 75 jandarma trafik timi ve 75 jandarma motosikletli trafik timi teşkil edilecektir. 

Hız ihlallerinden kaynaklanan trafik kazalarının 

yoğun olduğu yol güzergâhlarına, sürücüler 

üzerinde trafik kontrolü yapılıyor hissini 

yaratmak amacıyla trafik aracı görünümünde 

hazırlanan 258 adet model trafik aracı 78 

ilimizde değişik noktalara konumlandırılmıştır. 

Model trafik araçlarının konulduğu noktalarda 

2018 yılı Eylül‐Kasım tarihleri arasında, bir 

önceki yılın aynı dönemine göre kaza sayısında 

yüzde 20 azalış olduğu görülmüştür. 

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her 

yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” 

sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında 

2018 yılı Ekim ayından itibaren 7 ilde konuşlu helikopterler ile 29 ilde havadan destekli trafik 

kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 167 saatlik uçuş ile yapılan kontrollerde, helikopterlerden 

bildirilen 794 ihlale, toplam 1.801 adet cezai işlem uygulanmıştır. 

100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığında görevli tüm subay, 

astsubay ve uzman jandarma çavuşlar tarafından, Karayolları Trafik Kanunu’nu ihlal eden 

sürücüler tespit edilerek trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlenmeye başlanmıştır. 18 Eylül‐31 

Aralık 2018 tarihleri arasında jandarma trafik timlerince 87.771 adet trafik idari para cezası karar 

tutanağı tanzim edilmiştir. 

İyi Dersler Şoför Amca Projesi kapsamında, projenin hayata geçirildiği 2014 yılından, 2018 yılı 

sonuna kadar toplam 38.108 okul servis şoförüne ve 25.500 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir. 

2017‐2018 eğitim öğretim döneminde, 20 formatör ve 302 eğitimci ile 10.000 şoföre ve 8.500 

öğrenciye eğitim verilmiştir. 2018‐2019 eğitim öğretim döneminde, 10 İlimizde (Eskişehir, 

Afyonkarahisar,  Mardin,  Karaman,  Sinop,  Burdur,  Elazığ,  Kırklareli,  Artvin,  Bolu)  proje 

kapsamında eğitimlere devam edilecektir.  
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Sorumluluk bölgemizde, jandarma trafik tim komutanı olarak görev yapan toplam 61 personele, 

Eskişehir Polis Trafik Okulunda "eğiticinin eğitimi" semineri verilmiştir. Seminer alan personel 

tarafından, Türkiye genelinde toplam 1.152 Jandarma personeline, alkolmetre, takograf, tehlike 

madde taşıyan araçların kontrolü, radar ve bilirkişilik konularında hizmet içi eğitim verilmiştir.  

2013 yılında hayata geçirilen ve 

doğrudan hedef kitlesi  3‐17 yaş 

grubunda çocuk ve gençlerin olduğu, 

Trafik Dedek fleri Projesine, 

Jandarma Genel Komutanlığı da dahil 

olmuştur. Antalya ilinde, 20‐26 Ekim 

2018 tarihleri arasında, yol 

kullanıcıları eği ci eği mi alan 132 

Jandarma trafik personeli tara ndan, 

Jandarma sorumluluk alanında, 

toplam 142.604 öğrenciye trafik 

eği mi verilmiş r.  

 

Sürücü, yaya öğrenci ve personelin doğru trafik davranışlarına özendirilmesi ve toplumsal 

farkındalığın ar rılması maksadıyla il jandarma komutanlıkları tara ndan düzenlenen trafik 

eği m seminerlerinde kullanılmak 

üzere, 500.000 adet trafik 

dedek fleri kimlik kar , 150 adet 

eği m brandası, 190.000 adet 

bayram görev kar , 500.000 adet 

flyer broşür, 500.000 adet el 

broşürü, 15.740 adet kırmızı düdük, 

4.715 adet şapka, 85.000 adet cetvel 

şeklinde kitap ayracı ve 50.000 adet 

büyük boy trafik işaretleri afişi 

hazırlanarak birliklere gönderilmiş r. 
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Cezaevi jandarma birlik komutanlıkları, kapalı ceza infaz kurumlarının fiziki olarak korunması ile 

birlikte, tutuklu ve hükümlülerin güvenli bir şekilde adliye, hastane ve diğer ceza infaz 

kurumlarına sevk ve nakillerini yapmakta, firarları ve ceza infaz kurumlarına yasak maddelerin 

sokulmasını önlemekte ve cezaevinde meydana gelebilecek olası isyan, direniş gibi olaylara 

gerektiğinde müdahale ederek tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamaktadır. 

Türkiye genelinde 304’ü kapalı, 74’ü açık ve 5’i çocuk eğitim evi olmak üzere toplam 383 ceza 

infaz kurumunun, 313’ünün dış koruması sağlanmaktadır.  

Ceza infaz kurumları; 19 cezaevi taburu, 85 cezaevi bölüğü ve 59 cezaevi karakolunda, 20.537 

personel ile görevini yerine getirmektedir. 

Cezaevi jandarma birliklerince 2018 yılında 239.805 il içi, 22.630 il dışı olmak üzere toplam 

262.435 sevk ve nakil devriyesi icra edilmiş, 1.673.160 il içi, 289.810 il dışı olmak üzere toplam 

1.962.970 hükümlü ve tutuklunun sevk ve nakli gerçekleştirilmiştir. 

Jandarma birlikleri tarafından; 

Ülke genelinde icra edilen birlik intikalleri, askerî malzeme, sınav evrakı ve kripto nakillerinin 

güvenliği ve özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerindeki kritik yollar ile yol yapım çalışması devam 

eden bölgelerdeki güvenlik sağlanmakta, 

Ayrıca, tamamına yakını jandarma sorumluluk alanından geçen yüksek hızlı demiryolu ve 

konvansiyonel demiryolu hatlarının güvenliği ile özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerindeki terör 

tehdidi altında bulunan 1.919 km’lik üç konvansiyonel demiryolu hattı korunmaktadır.  

 

E‐Koruma Hizmetleri 

      Cezaevi Hizmetleri  

      Yol Emniyet Tedbirleri 
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Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında görev ve sorumluluk alanı esas alınarak, haklarında 

koruma kararı bulunan TSK ve Jandarma personeli ile sivil şahısların koruma hizmetleri 

sağlanmaktadır. 

Devletin genel güvenlik politikası bakımından önem arz eden, terörle mücadele alanında aktif bir 

rol oynayan, terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen, can güvenliklerinin tehlikeye düşeceği 

hususunda açık ve maddi emareler bulunan koruma statüsü dışında bulunan kamu görevlileriyle 

(kayyumlar, vali yardımcısı/kaymakamlar, hakim ve cumhuriyet savcıları), terör örgütleri aleyhine 

yaptığı açıklamalar ve kamuoyunda paylaştığı fikirlerini savunanlar ile devlet kurumlarıyla 

irtibatlarından dolayı terör örgütlerinin suikast ve silahlı eylemlerine maruz kalabilecek sivil 

şahısların, haklarında il koruma komisyon kararı olmadan koruma hizmetleri jandarma 

sorumluluk bölgesinde yerine getirilmektedir. 

Ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkısı bulunan ve kri k olduğu değerlendirilen; 8 havalimanı, 4 

TRT verici istasyonu, 18 baraj ve hidroelektrik enerji santrali, Mersin/Akkuyu Nükleer Güç Santrali  

inşaat alanı, İstanbul Topkapı Sarayı, Şırnak/Silopi Termik Santrali, Malatya/Ba algazi Fırat 

Demiryolu Köprüsü, petrol ve doğal gaz boru hatlarından Türkiye‐Irak (Kerkük‐Yumurtalık) ve Bakü‐

Tiflis‐Ceyhan ham petrol boru hatları, Türkiye‐İran (Ağrı‐Sivas  Arası) ve Trans Anadolu (TANAP) 

(Ardahan‐Sivas Arası) doğal gaz boru hatlarının güvenliği Jandarma birlikleri tara ndan özel koruma 

tedbirleri kapsamında sağlanmaktadır. 

Tesislerin güvenlik hizmetleri ilgili kurum/kuruluşlarla imzalanan işbirliği protokolleri 

çerçevesinde yerine ge rilmekte, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TANAP Doğal Gaz Boru 

Ha  ve İstanbul Havalimanının güvenliğine ilişkin işbirliği protokolü çalışmalarına devam 

edilmektedir. 

Özel koruma tedbirleri kapsamında korunmayan diğer tesisler ile petrol ve doğal gaz boru 

hatlarından Batman‐Dörtyol ve Ceyhan‐Kırıkkale ham petrol boru hatları, Samsun‐Ankara (Mavi 

Akım), Azerbaycan‐Türkiye (Şahdeniz) ve Rusya‐Türkiye (Ba   Turusgaz) doğal gaz boru hatları ile 

Askerî NATO Tesisleri İkmal Boru Ha  ve ülkenin çeşitli kesimlerine yayılmış bulunan petrol ve 

doğal gaz boru hatlarına bağlı diğer ile m hatları genel emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında 

korunmaktadır. 

      Şahıs Koruma Hizmetleri 

      Kritik Tesisler ile Boru Hatlarının Korumasına Yönelik Hizmetler 
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Özel güvenlik hizmetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda jandarma/polis sorumluluk bölgesi esasına göre 

yerine ge rilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı tara ndan;  

  Özel güvenlik şirke , özel güvenlik eği m kurumu, il özel idareleri ve belediyelerin 

faaliyet izin belgesi düzenlenmekte, 

  Özel güvenlik şirketleri bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin kıyafet 

katalogları onaylanmaktadır. 

İl valiliği adına il jandarma komutanlıkları tara ndan; özel güvenlik izin belgesi, geçici ve acil 

durumlarda özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlisi çalışma kimlik kar ,  alarm izleme merkezi 

kurma ve işletme yeterlilik belgesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan silah sa n alma 

yetki belgesi, özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesi tanzim edilmektedir. 

Jandarma sorumluluk bölgesinde yaklaşık 11.000 kurum, kuruluş ve tesisin güvenliği, yaklaşık 

55.000 özel güvenlik görevlisi tarafından sağlanmaktadır.  

İl jandarma komutanlıklarında bulunan özel güvenlik birimleri tarafından; jandarma sorumluluk 

alanında bulunan ve özel güvenlik izni verilen tesisler ile bu tesislerde çalışan özel güvenlik 

görevlilerine 2018 yılında toplam 5.968 yerinde denetim faaliyeti yapılmıştır. 

Tanık Koruma Kanunu kapsamında, ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin 

veya yakınlarının haya , beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve 

korunmaları zorunlu olan kişiler hakkında tanık koruma tedbirleri uygulanmaktadır.  

Cumhuriyet  savcısı, mahkeme veya tanık koruma kurulu tara ndan verilen koruma tedbirleri ile 

ilgili işlemler sorumluluk esasına göre tanık koruma birimleri tara ndan yerine ge rilmektedir.  

      Özel Güvenlikle İlgili Faaliyetler  

      Tanık Koruma Hizmetleri 
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Jandarma Gücü Komutanlığı spor takımları; 2018 yılında 6 branşta (atle zm,  kros,  a ş, 

oryan ring,  kick  boks,  triatlon)  faaliyet göstermiş ve takım halinde 10 birincilik, 8 ikincilik, 4 

üçüncülük, ferdi olarak ise 33 birincilik, 37 ikincilik, 39 üçüncülük elde etmiş r. 

İş rak edilen Türkiye şampiyonaları, Türkiye kulüplerarası ligleri ve özel şampiyonalarda, Türkiye 

Kulüplerarası Atle zm 1’inci Ligi Müsabakaları sonucunda: 

 

 

Atle zm  Takımı;  1’inci kademe 

müsabakasında 2’inci, final müsabakasında 

3’üncü olmuş, 2’nci kademe müsabakasında 

ferdi olarak 3 birincilik, 6 ikincilik, 10 

üçüncülük, 

 

 

Kros  Takımı;  Türkiye Kulüpler Arası Yarı Maraton Ligi final müsabakasında; 10 takım arasından 

2’nci olarak tamamlamış, ferdi sıralamada 1 birincilik, 

 

 

Kulüplerarası Yarı Maraton Liginde takım 

olarak Türkiye 2’ncisi, Uluslararası Mersin 

Maratonu 15 Km. müsabakasında 10 takım 

arasından Türkiye Şampiyonu, Büyük Atatürk 

Koşusunda 8 takım arasında ikincilik, 

 

 

F‐Jandarma Gücü Spor Faaliyetleri 
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A ş Takımı; Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında 

ferdi olarak 7 birincilik, 5 ikincilik, 2 üçüncülük, Ateşli 

Silahlar Türkiye Şampiyonasında; ferdi olarak 9 

birincilik, 10 ikincilik, 9 üçüncülük, 

 

 

 

 

 

 

 

Oryan ring Takımı; Oryan ring Kademe ve Türkiye 

Şampiyonasında ferdi olarak 2 birincilik, 5 ikincilik, 3 

üçüncülük,  

 

 

 

 

 

 

 

Kick Boks Takımı; Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında ferdi olarak 11 birincilik, 11 ikincilik, 15 

üçüncülük elde etmiş r.  
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Jandarma havacılık birlikleri tara ndan emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik  

toplam 17.629 saat uçuş, insanlı keşif uçakları ile de toplam 4.427 saat görev uçuşu 

gerçekleş rilmiş r. Bu kapsamda; 

 Birliklerin havadan in kali, 

 Birlik ikmal malzemelerinin naklî, 

  Terörle mücadele harekâ  kapsamında gündüz ve gece ak f hava desteğinin 

sağlanması, 

  Narko k ve psikotrop madde kaçakçılığının takibi ve önlenmesinde hava desteğinin 

sağlanması, 

  Halka yardım faaliyetleri kapsamında, dağcı ve paraşütçülerin kurtarılması, hasta ve 

yaralıların sağlık kuruluşlarına havadan nakli faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleş rilmiş r. 

 

G‐Jandarma Havacılık Birlikleri Faaliyetleri 
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FIEP; Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz’in baş harflerinin simgelendiği ve başlangıçta bu ülkelerin 

jandarmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla oluşturulan uluslararası bir 

organizasyondur. 

Hâlen FIEP’in 17 aslî (Fransa,  İtalya,  İspanya, Portekiz, Türkiye, Hollanda, Fas, Romanya, Ürdün, 

Tunus, Filistin, Ukrayna, Brezilya, Katar, Arjantin, Şili ve Cibuti) ve 2 gözlemci (Kuveyt ve Senegal) 

olmak üzere toplam 19 üyesi bulunmaktadır. Henüz bir merkezi olmayan FIEP’in dönem 

başkanlığı ve sekretarya görevi, üye teşkilatlar arasında dönüşümlü olarak birer yıl süreyle 

yürütülmektedir. FIEP Dönem Başkanlığı 16 Ekim 2017 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı 

tarafından devralınarak yürütülmüştür. 

2018 yılı içerisinde FIEP kapsamında 4 ülkede yapılan toplan lara 16 personel, ayrıca 2 ülkenin 

üyelik başvurularının değerlendirilmesi maksadıyla da 5 personel ile ka lım sağlanmış r. FIEP 

Dönem Başkanlığını yürüten ülke olarak projeler kapsamında 1 birliğimizde seminer, 1 

birliğimizde de 4 personelin katılımı ile çalışma toplantısı yapılmıştır.  

FIEP üyelerinin jandarma teşkilatlarının genel komutanı/direktörleri ve Jandarma Genel 

Komutanı’nın katılımı ile 24 Ekim 2018 tarihinde yapılan FIEP Zirve Toplantısında dönem 

başkanlığı Hollanda’ya devredilmiştir. Ayrıca FIEP Zirve Toplantısı ile eş zamanlı olarak, savunma 

sanayi ve güvenlik alanında faaliyet gösteren ulusal firmalarımızın yeteneklerinin tanıtılmasını 

sağlamak maksadıyla sergi/fuar organizasyonu düzenlenmiştir.  

Ğ‐Dış İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

      Uluslararası Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) 
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Avrupa Jandarma Kuvve , kriz bölgelerinde Barışı Destekleme ve Koruma Harekâ  sonrasında 

genel asayişi ve kamu düzenini sağlamak maksadıyla, jandarma teşkila  olan Avrupa Birliği üyesi 

beş ülke (Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz) tara ndan 2004 yılında kurulmuştur. (AJK’ya 

Fransa,  Hollanda,  İspanya,  İtalya,  Portekiz,  Romanya,  Polonya  tam;  Litvanya  ortak,  Türkiye 

gözlemci üyedir.)  

AJK karargâhı, 23 Ocak 2006 tarihinde İtalya’nın Vicenza şehrinde faaliyete geçmiş r. AJK 2018 

Yılı Dönem Başkanlığı Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları tarafından yürütülmüştür. 

2018 yılı içerisinde; AJK ile ilgili olarak Portekiz’de icra edilen 5 toplantıya 6, Kriz Yönetimi 

Tatbikatı’na 6, Kriz Yönetimi Operasyonlarında Harekat Planlaması Çalıştayı’na 2, Portekiz Ulusal 

Cumhuriyet Muhafızlarının 107’nci Kuruluş Yıldönümü Törenine 2 personel ile katılım 

sağlanmıştır. 

 

İs krarsız bölgelerde (Barışı Destekleme Harekâ  uygulanan alanlarda) asayiş ve güvenliğin eski 

haline ge rilmesi ve/veya desteklenmesi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasına 

katkıda bulunan kolluk (jandarma/polis) ile ilgili bir dizi faaliyet olarak tanımlanan, kolluk is krar 

harekâ  alanında, uluslararası düzeyde tanınan bir eği m ve uzmanlık merkezi olmak ve bu 

alanda NATO Stratejik Konsep ’ne katkıda bulunmak maksadıyla, İtalya Karabinieri Genel 

Komutanlığı öncülüğünde kurulmuş ve Vicenza/İTALYA’da konuşlu bir organizasyondur.  

NKİHMM’in 8 üyesi (İtalya,  Türkiye,  Fransa,  İspanya,  Hollanda,  Polonya,  Çek  Cumhuriye   ve 

Romanya) bulunmaktadır. 

Merkezin kurucu üyesi olan Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen kadrolarda yer almak 

üzere 3 personel görevlendirilmiş r. Yıl içerisinde de İtalya’da yapılan 2 toplan  ve 1 çalıştaya      

5 personel, 6 kursa da 6 eği ci personel ile ka lım sağlanmış r. 

      Avrupa Jandarma Kuvve  (AJK)’ne Gözlemci Üyeliği 

      NATO Kolluk İs krar Harekâ  Mükemmeliyet Merkezi (NKİHMM) Kuruluşu 
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Ülkemiz, NATO Askerî Kolluk Panelinde 2014 Eylül ayından i baren Jandarma Genel Komutanlığı 

tara ndan temsil edilmeye başlanılmış r. Her yıl üçü çalışma toplan sı, biri yıllık değerlendirme 

toplan sı olmak üzere toplam dört toplan  yapılmaktadır. Toplan lara NATO karargâhları, 

mükemmeliyet merkezleri ve yaklaşık 25 ülke temsilcileri ka lım sağlamaktadır. 

Panel çalışmaları ile NATO harekâtları çerçevesinde; askerî kolluğu ilgilendiren doktrin ve konsept 

yazılması ve mevcutların güncellenmesi, geleceğe yönelik yeteneklerin tespi , stratejik eği m 

planı oluşturulması, doküman yazılması başta olmak üzere tüm faaliyetler yazım grupları aracılığı 

ile takip edilmektedir. 

2018 yılı içerisinde, NMPP kapsamında 3 ülkede yapılan toplan ya 6 personel ile ka lım 

sağlanmış r. 

 

Jandarma Genel Komutanlığı, toplam 65 ülke jandarma teşkilatının 37’si ile işbirliği içerisindedir. 

Ayrıca, jandarma ve benzeri kolluk kuvvetleri bulunmayan ülkeler ile ilişkilerimiz, gerektiğinde 

komutanlığımızın görev alanına giren konularda, diğer kamu kurumları ile işbirliği yapılarak 

yürütülmektedir. 

2018 yılı dış ilişkiler ve yurt dışı geçici görev uygulama planı kapsamında 9’u Türkiye’de, 5’i karşı 

ülkede olmak üzere, 13 ülkeyle toplam 14 faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal Muhafızları 

arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin İşbirliği Anlaşması 30 Nisan 2018 tarihinde 

Taşkent’te imzalanmıştır. 

      Dost ve Mü efik Ülkeler ile Yürütülen Eği m İşbirliği 

      NATO Askerî Kolluk Paneli (NMPP) 

      İmzalanan Anlaşma/Protokol 
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Özbekistan Cumhuriye  Ulusal Muha zlarından 15 personele hassas nokta ve şahısların 

korunması ve ileri sürüş teknikleri eği mi verilmiş r. 

Özbekistan’da yerinde mobil eği m kapsamında 60 personele terörle mücadele ve hareket 

eği mi kursu verilmiş r. 

Moritanya Milli Jandarma Komutanlığından oluşan 10 kişilik bir heyete toplumsal olaylara 

müdahale eği mi verilmiş r. 

Jandarma Genel Komutanlığı, BDK Harekâtlarına, karargâh personeli ve birlik göndermek suretiyle 

aktif katılım sağlamaktadır. Hâlen Afganistan ve Somali’de jandarma personeli bulunmaktadır. 

Afganistan’da icra edilen Uluslararası Yardım Kuvveti Harekâtı çerçevesinde görev yapmakta olan 

61 personel ile eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmakta ve Somali Türk Görev Kuvve  

Komutanlığında da 44 personel görev yapmaktadır. 

Ayrıca, danışmanlık ve eği m faaliyetleri kapsamında Azerbaycan’da 25, ülkemizin terör 

örgütleriyle mücadele ve güvenlik alanındaki faaliyetler kapsamında 1.427, yurt dışında geçici 

görev statüsünde 149 personel görev yapmaktadır. 

Yurt dışında sürekli görevler kapsamında ise içişleri müşaviri olarak 44, dış misyon koruma 

kadrolarında da 62 jandarma personeli görevlerine başlamış r.  

Günümüzde sürekli gelişen teknoloji, değişen ekonomik koşullar, bütçe kısıtları ile  emniyet ve 

asayiş görevlerinin daha dinamik ve karmaşık hale gelmesiyle değişen görev özellikleri, 

ih yaçların tespit ve tedariki ile her türlü karar verme sürecinde, bilimsel karar destek 

uygulamalarından azami faydalanılmasını ön plana çıkarmış r. 2018 yılında karar desteği 

kapsamında talep edilen 18 adet analiz tamamlanmış r.  

      Jandarma Genel Komutanlığı‐TİKA Ortak Eği m Projesi 

      Barışı Destekleme ve Koruma (BDK) Harekâ   

H‐Bilimsel Karar Destek Faaliyetleri 
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İnsan hakları ile ilgili personelin bilgi seviyesini ar rmak maksadıyla, eği m faaliyetleri icra 

edilmektedir. İcra edilen faaliyetlerde, ziyaret edilen illerde; İnsan hakları konusunda personele 

konferans verilmekte, il jandarma komutanlıklarındaki nezarethaneler yerinde incelenmekte, 

nezarethanelere alınanların kaydına ait de er incelenmekte, insan hakları ihlali kapsamındaki 

şikâyetlere il jandarma komutanlıklarınca yapılması gereken işlemler izah edilerek, uygulamalar 

yerinde görülmektedir. 

İnsan hakları konusunda 2018 yılında 4 ayrı ilde icra edilen “yerinde eği m faaliye ” kapsamında 

217 personele eği m verilmiş ve 49 nezarethane te iş edilmiş r. 

 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin tavsiyeleri ile Yakalama, Gözal na Alma ve İfade Alma 

Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel 

Komutanlığındaki mevcut nezarethaneler standartlara uygun hale ge rilmiş r. 

 

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin, projelere katkısı olabilecek görüş ve önerilerini almak, 

personel ve kurum arasında ortak akıl oluşturulması, kurumsal gaye ile gayret birliğinin 

sağlanması, personelin aidiyet duygusunun ar rılması maksadıyla 18 Kasım 2016 tarihinde “söz 

sizde” sayfası kullanıma açılmış r. 2018 yılında “söz sizde” sayfasına gelen 3.626 adet görüş/

öneri ilgili birimlerce ayrın lı olarak incelenmiş r.  

I‐İnsan Hakları Alanında Yürütülen Faaliyetler 

      Eği m Faaliyetleri 

      Jandarma Genel Komutanlığındaki Nezarethanelerin Standart Hale 

Ge rilmesi ve Kamera Durumları 

İ‐“Söz Sizde” Uygulamasına İlişkin Faaliyetler 
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Yurt İçi Kurslar: 

2018 yılında yurt içinde düzenlenen 423 (2017 yılında 426) kursa, 15.866 (2017 yılında 17.549) 

personel ka lmış r. Bir önceki yıla göre kurs sayısında yüzde 0,7, personel sayısında yüzde 9,6 

azalış meydana gelmiş r 

Yurt Dışı Kurslar: 

2018 yılında yurt dışında düzenlenen 19 (2017  yılında  18) kurs ve eği m faaliye ne 77 (2017 

yılında 60) personelin ka lımı sağlanmış r. Bir önceki yıla göre kurs sayısında yüzde 5 personel 

sayısında yüzde 28 ar ş meydana gelmiş r. 

Şehit  ve  Gazi  Yakınlarına  Yönelik  Faaliyetler: Şehitlikler ile şehitlik dışında bulunan şehit 

mezarları, şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz dinî, milli bayramlarda ve özel günlerde ziyaret 

edilmektedir. 

Şehit ve gazi çocuklarının eği m ve öğrenimleri, madalya tevcihi, vakıf ödemelerinin takibi 

konuları başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanında bulunan 

konulardaki yasal haklarının tam ve zamanında temini amacıyla azami gayret gösterilmiş r. 

2018 yılında Nakdi Tazminat Komisyonunda 83 şehit varisi, 842 malul gazi ve yaralı personele  

toplam 17.499.621,90 TL (2017 yılında 81 şehit varisi, 651 malul gazi ve yaralı personele toplam 

16.056.734,55 TL) nakdi tazminat ödenmiş r. 

2018 yılı içerisinde şehit olan 62 personel ailesine toplam 495.100 TL (2017 yılı  içerisinde  şehit 

olan 93 personel ailesine toplam 659.100 TL), vefat eden 114 personel ailesine (2017 yılında vefat 

eden 73 personel ailesine 518.300 TL) toplam 906.600 TL ilk destek yardımı yapılmış r. 

J‐İnsan Kaynakları Alanında Yürütülen Faaliyetler 

      Mesleki Gelişim Faaliyetleri 

      Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri 
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18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında merkezde İçişleri 

Bakanlığı, taşrada mülki makamlar koordinatörlüğünde çeşitli etkinlikler gerçekleş rilmiş r. 

Gülhane Eği m ve Araş rma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eği m Araş rma 

Hastanesinde tedavi gören malul gazi ve iç güvenlik yaralısı personel, oluşturulan heyet 

tara ndan düzenli olarak ziyaret edilmekte ve başta moral desteği olmak üzere her türlü konuda 

kendilerine destek olunmaktadır. 

Engelli Vatandaşlara Yönelik Yapılan Faaliyetler: Engelli vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen 

bir günlük temsilî askerlik uygulaması 2003 yılında yapılmaya başlanmış r. Uygulama 10‐16 Mayıs 

(Engelliler Ha ası) tarihlerinde yılda bir defa yapılmaktadır.  

Jandarma Genel Komutanlığının birlik, karargâh ve kurumlarına yirmi yaşını doldurmuş olan ve 

daha üzeri yaşlardaki vatandaşların müracaatları değerlendirilerek talep sahiplerinin ikamet 

adreslerine en yakın tugay/alay ve daha üst seviyedeki birliklerde temsilî askerlik yapmaları 

sağlanmış r. 

Temsilî askerlik uygulaması faaliyet programı, bir mesai günü (gündüz) ile sınırlanmış, günün 

anısına, ka lan engelli vatandaşlara temsilî terhis belgesi verilmiş r.  

2018 yılında 21 (2017 yılında 2)  jandarma birliğinde 623 (2017 yılında 41) engelli vatandaşımız 

temsilî askerlik uygulamasına ka lmış r. 
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Birliklerin harekât, görev ve kadro ih yaçlarının karşılanması maksadıyla; bütçe imkânları 

doğrultusunda araçların tedarik planlamaları yapılarak, tedariki gerçekleş rilen araçlar ve 

malzemeler harekât önceliklerine göre ih yacı olan birliklere ter p edilmektedir. 

Jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması, sorumluluk 

sahasında artan toplumsal olaylara karşı müdahale ih yacı ile teröristle mücadele harekâ  

görevlerinde kullanılmak üzere araç ve gereçler ter p edilmiş r. Alınan araç ve gereçlerden 

K‐Lojis k Alanında Yürütülen Faaliyetler 

Araç ve Gereç Adı 

İçeriden Kontrollü, Silah Kuleli, Termalli, Las k Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç 

Mayına Karşı Korumalı Tak k Tekerlekli Araç 

Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Muhabere Aracı 

Cirit Füze Sistemi Monteli 6x6 ZMA 

Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Ambulans Aracı 

Zırhlı Komuta Kontrol Aracı 4x4 

Balis k Korumalı Personel Aracı 

Zırhlı Midibüs 

Mukavemetli Uzaktan Kumandalı Loder 

Zırhlı İş Makinesi 

Zırhlı Mini İş Makinesi 

Zırhlı Teleskopik Forkli  

Zırhlı Akaryakıt Tankeri 

Zırhlı Su Tankeri 

Zırhlı Ağır Kurtarıcı 

Devriye Müdahale Aracı 

Pick‐Up Araç 4x4 

Komuta Kontrol Aracı 

Trafik Aracı 

Sivil Binek Araç 

Motosiklet 

Orta ve Ağır Kurtarıcı Araç 

Termal Silah ve El Dürbünü, Gündüz Görüş Silah Dürbünü 

Gece Görüş Gözlüğü 

Lazer Hedef İşaretleme Sistemi (LAHİS) 

Balis k Koruyucu Başlık, Kalkan, Sperlik Takımı, Koruyucu Yelek 

Şeffaf Kalkan 

Keskin Nişancı Tüfeği, Milli Piyade Tüfeği, Modern Makineli Tüfek, Av Tüfeği 

Çatal Ayaklı RPG‐7, 40mm Otoma k, Yarı Otoma k ve Tüfek Al  Bombaatar, Havan 

Metal Mayın Arama Dedektörü 

Kablo Tespit Dedektörü 

Modern Makineli Tabanca 

Tedarik Edilen Araç ve Gereçler 
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Zırhlı Muharebe Aracı 

 

 

 

Mayına Karşı Korumalı Tak k Tekerlekli Araç 

 

 

Hafif Zırhlı Araç 

 

 

Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Ambulans Aracı  

 

 

Devriye Müdahale Aracı  
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Modern kıyafet ve teçhizat görev ih yaçları doğrultusunda yeniden tasarlanarak subay, astsubay, 

uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er mevcutlarına göre yeni p eği m komando ve asayiş 

kıyafe  ter p edilmeye devam edilmektedir. 

İnşaat faaliyetleri kapsamında ise karakol hizmet binaları, erbaş ve erlerin koğuş, yemekhane, 

tuvalet, banyo gibi temel ih yaçlarına yönelik tesisler ile görev odalarının ih yaçlara uygun hale 

ge rilmesi hedeflenmektedir. 

Bu maksatla bina ve tesislerin temin ve inşasında; 

  Özellikle iskan sorunu bulunan teröristle mücadele harekâ nın yoğun olarak 

yürütüldüğü bölgelerdeki karakolların, koruma seviyeleri yüksel lmiş r. 

  Birliklerin bina ve tesis ih yaçlarının karşılanması kapsamında 106 adet inşaa n 

yapım faaliye ne ve (61 adedi 2018 yılı içerisinde ihale edilmiş) etüt proje programında bulunan  

238  inşaa n ihale hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.  

  Birliklerin iskân ih yaçlarını karşılamak maksadıyla yıl içerisinde 41 adet inşaat 

tamamlanmış r.  

  Birliklerin içme ve kullanma suyu ih yaçları (su deposu yapımı, su ha  yenileme vb.) 

kapsamında 15 birliğin su deposu isale ha  yapım işleri tamamlanmış r. 
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  Birliklerin nezarethanelerinin standart hale ge rilmesi kapsamında 4 birliğin 20 adet 

nezarethanesi standart hale ge rilmiş r.  

  Birlik hizmet binaları ve lojmanları ısı yalı mlarının yapılması kapsamında 64 birliğin 

hizmet binası ile 51 birliğin lojmanının ısı yalı mı yapılmış r. 

İhtiyaç fazlası taşınmazların ekonomiye kazandırılarak elde edilecek gelir üzerinden inşaat 

ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalanmıştır. Proje 

kapsamında 127 taşınmaz karşılığında, ihtiyaç olarak tespit edilen 144 hizmet binası, 36 farklı 

yerde 1.406 ünite vardiya yatakhanesi yapımı ve 27 ayrı yerde 3.512 adet lojman edinimi 

planlanmaktadır. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından 2.000 kişi kapasiteli fakülte ve dekanlık binası 

inşaatının yaptırılması maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ihale gerçekleştirilmiş, yer 

teslimi yapılmış ve inşaat faaliyetlerine başlanılmıştır. 

Jandarma Özel Mayın Arama Temizleme Tabur Komutanlığınca Doğu Anadolu Bölgesinde toplam 

86.550 m² alan temizlenerek, bulunan 12.558 adet anti‐personel mayın imha edilmiştir.  
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İç kontrol sistemine ilişkin görev ve sorumluluklar, 5018 sayılı Kamu Mali Yöne mi ve Kontrol 

Kanunu’nun 55 ve 56’ncı maddeleri, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkındaki Yönetmelik ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği hükümleri doğrultusunda 

yürütülmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, 

varlık ve kaynakların korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi 

ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir nitelikte oluşturulması hedeflenmektedir. 

Yılda en az bir kez değerlendirmeler sonucunda alınması gereken önlemler belirlenerek sistem 

kapsamındaki tüm düzenleme ve uygulamalarda; mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap 

verilebilirlik, ekonomiklik ve etkililik gibi mali yönetim ilkeleri esas alınmaktadır. 

İç kontrol sisteminin geliştirilmesi sürecinde; 

 Önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları ve uygulamalarda elde edilen tecrübeler, 

 Tespit edici kontrol faaliyetlerine ait raporlar (iç/dış dene m raporları), 

 Mevzuat değişiklikleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki tespit ve çalışmalar, 

 Merkez ve taşra birimlerinin faaliyet, görüş ve önerileri, 

 Stratejik planlama çalışmaları ile iç kontrol çalışmalarının entegrasyonu, 

  Diğer kurumlara ait düzenlemeler ve iyi uygulama örnekleri, vb. değişik faaliyet 

alanlarında yer alan birçok husus takip ve tetkik edilmekte, iç kontrol sistemi risk odaklı bir 

anlayışla değerlendirilmektedir. 

 

 

6. Yöne m ve İç Kontrol Sistemi 

      İç Kontrol Sistemi 
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  İç kontrol çalışmalarından daha iyi sonuçlar elde etmek maksadıyla, Jandarma Genel 

Komutanlığının teşkilat yapısı değişiklikleri ve faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik düzenlemeler 

takip edilmiş r.  

  Jandarma Genel Komutanlığında iç kontrol standartlarının mevcut yeterliliğine ilişkin 

algıyı ölçmek maksadıyla “İç Kontrol Anke ” hazırlanarak personele sunulmuş ve elde edilen 

sonuçlara ilişkin olarak “İç Kontrol Anke  Değerlendirme Raporu” yayımlanmış r.  

  Değişik birimlerce yürütülen kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi sure yle, 

“önleyici” kontrol faaliyetlerinin etkinleş rilmesi, “tespit edici” kontrol faaliyetlerinde ise 

aksaklıkların gerçek nedenlerinin belirlenmesi ve doğru tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar 

yapılmış, bu kapsamda; tespit edici (Denetleme Başkanlığı, Te iş Kurulu Başkanlığı vb.) kontrol 

faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlar incelenip kodlanarak iç kontrol dene m bilgileri analiz 

programına dahil edilmiş, analiz ve değerlendirme çalışmaları ne cesinde elde edilen sonuçlara 

ilişkin rapor yayımlanmış r. 

  Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi 

gereğince yıl içerisinde iç kontrol çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında 2018 yılı 

Ocak ayında İçişleri Bakanı’na yazılı bilgi verilmiş r. 

  İç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar, ilgili mevzuat 

doğrultusunda ve kurumsal hassasiyet içerisinde sürekli geliş rilerek yürütülmesine ilişkin, “İç 

Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” Strateji Geliş rme Birimleri Yöne m Bilgi Sistemi 

vasıtasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş r. 

  Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi standardına ilişkin olarak stratejik 

planlama modeli içerisinde başla lan risk yöne m modelinin oluşturulması kapsamında 

yürütülen kurumsal risk yöne mi çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından taslak olarak 

yayımlanan “Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi”nde belirtilen düzenlemelerle uyumlu hale 

getirilecektir. 

      İç Kontrol Faaliyetleri 
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2018 yılı döneminde habersiz ve sorun odaklı olarak;  

  78 birlikte yol kontrol ve arama noktaları, jandarma asayiş bilgi sistemi, jandarma suç 

araştırma timlerinin etkinlik durumları, devriye hizmetleri coğrafi analiz sistemi kursu görmüş 

personelin bilgi seviyeleri, 

  292 birlikte devriye hizmetleri, jandarma trafik ve motosiklet timleri, silah ruhsat 

kısımları, boş kamu konutlarının durumu, mobil karakol araçlarının kullanım durumları, genel 

kolluk disiplin hükümleri hakkında birliklerin uygulama durumları ve istihbarat konuları, 

  120 birlikte atış faaliyeti,  

  Jandarma özel harekât/komando tabur ve ilçe jandarma/komando bölük 

komutanlıklarının bölgelerinde yapılan operasyonel faaliyetlere katılım durumları  denetlemeye 

tabi tutulmuştur. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2803 sayılı Kanun’un Ek‐1 ve Ek‐5, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Yönetmeliği’nin 5 ve 67’nci maddeleri ile  Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Yönetmeliği’nin 

verdiği görev ve yetkilerle teftiş hizmetlerini yerine getirmektedir. 

Yıllık teftiş programı doğrultusunda; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan denetimi 

yapılacak tüm birimlere müfettiş planlaması yapılmış, bu planlamaya uygun olarak 01 Ocak‐31 

Aralık tarihleri arasında taşınır/taşınmaz mal saymanlıkları, ihale ve muayene kabul komisyonları, 

bedelen/alternatif besleme heyetleri, kantinler, askerî gazino müdürlükleri, kışla gazino 

müdürlükleri, kış eğitim merkezleri, yerel eğitim merkezleri, vardiya yatakhanesi, özel eğitim 

merkezi, jandarma dergisi ve maliye birimlerinin hesap ve durum teftişi ile habersiz durum 

teftişleri gerçekleştirilmiştir. 

Müfettişler tarafından yapılan durum ve hesap teftişleri sonucunda teftişi yapılan birimde 

mevzuata aykırı bir işlem tespit edilmesi halinde, dosya “borçlu” olarak düzenlenmekte ve 

sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmaktadır. 

D ‐ DİĞER HUSUSLAR 

      Denetleme Başkanlığınca İcra Edilen Faaliyetler 

İÇ VE DIŞ DENETİM FAALİYETLERİ 

      Te iş Kurulu Başkanlığınca İcra Edilen Faaliyetler 
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Teftişe tabi ünitelerin yıllık durum ve hesap teftişleri sonucunda, söz konusu ünitelerde tespit 

edilen hata ve noksanlıklar hakkında düzenlenen raporlar ilgili birimlere düzenli olarak 

gönderilmektedir. Her yıl Ocak ayında yapılan “teftiş hizmetleri değerlendirme toplantısı”nda, yıl 

içerisinde gönderilen raporlarda tespit edilen hata ve noksanlıklara yapılan işlemler ilgili 

başkanlıklarca açıklanmaktadır. 

Teftiş programına göre, 2.437 üniteden, 1.188 ünitenin teftişi tamamlanmış olup; 

 Saymanlık, ihale ve muayene komisyonlarında yüzde 70, 

 Bedelen/alternatif besleme heyetlerinde yüzde 46, 

 Kantin başkanlıklarında yüzde 46, 

  Askerî/kışla gazino müdürlükleri ve vardiya yatakhanelerinde yüzde 46, 

  Toplamda ise yüzde 49 seviyesine ulaşılmıştır. 

İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme ve Özel İnceleme Kurulunca da, 2018 yılı içinde 98 özel 

inceleme görevinden 76’sı tamamlanmış, 22 özel inceleme görevine ise 2019 yılında devam 

edilecektir. 

2018 yılından i baren 6638 ve 2803 sayılı Kanun’lar kapsamında, 83 ünitenin 2018 yılına ilişkin 

önleme maksatlı teknik is hbarat faaliyetlerinin te iş ve dene m faaliyetleri de icra edilmeye 

başlanmış r. Bu kapsamda 2018 yılında 62 ünitenin te iş ve dene m faaliyetleri 

gerçekleş rilmiş r. 

2018 Yılı İç Dene m Programı kapsamında; 

 Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk suçlarını önleme, 

 Araç bakım ve onarım, 

 Halkla ilişkiler, basın inceleme ve değerlendirme, 

 Siber suçlarla mücadele, 

 Taşıtlarda kullanılan yakıt işlemleri süreci, 

 Göçmen kaçakçılığı ile mücadele, 

 İç kontrol uyumlaş rma, 

  Şoför eği mi faaliyetleri olmak üzere 8 adet dene m faaliye  icra edilmiş r. Belir len 
dene m alanlarında yapılan iç dene mlerde tespit edilen 43 bulguyla ilgili öneriler geliş rilmiş, 
eylem planları oluşturulmuş ve izlemeye alınmış r.  

      İç Dene m Başkanlığınca İcra Edilen Faaliyetler 
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Jandarma Genel Komutanlığının temel amacı; sorumluluk alanında, emniyet ve asayiş ile kamu 

düzenini eksiksiz sağlamak ve korumak, bu doğrultuda hukuka uygun tedbirleri alarak, suç 

işlenmesini önlemek r. 

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal hedefleri: 

 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini ar rmak, 

  Yöne m ve teşkilat yapısını daha etkin ve verimli hale ge rerek, çağın gerek rdiği 

bilgi ve birikime sahip, görev ih yaçlarına cevap verecek nitelikte insan kaynağına ulaşmak, 

  Lojis k sistemini, profesyonel kolluk ih yacını karşılayacak şekilde geliş rmek, 

 Terörle mücadelede kurumsal kapasiteyi ar rmak, 

  Uluslararası alanda kurum etkinliğini geliş rmek, 

  Etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanı m poli kasına sahip olmak ve 

uygulamak r.  

A ‐ İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ 
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Jandarma Genel Komutanlığının temel poli kası; sorumluluk alanında, emniyet ve asayiş ile kamu 

düzenini eksiksiz sağlamak ve korumak r. 

Bu temel poli ka çerçevesinde öncelikleri:  

  Görev ih yaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşmayı 

hedefleyen etkin, modern ve insan merkezli bir personel yöne m sistemi geliş rmek, 

  Görev ih yaçları doğrultusunda her türlü risk ve tehdide karşı kesin siz mücadele 

edebilecek, beka ve hareket kabiliye  yüksek, profesyonel bir kuvvet yapısı oluşturmak, 

  Suçla mücadele imkân ve kabiliye ni güçlendirmek, 

  Modern bir kolluk kuvve  olarak görev ve hizmet etkinliğinin ve kalitesinin ar rılması 

için gerekli projeleri bilimsel analizlere dayalı olarak hayata geçirmek, 

  Dünya jandarma teşkilatları ile ilişkileri geliş rilmek ve işbirliğini ar rmak, 

  Jandarma personelinin insan hakları bilincini en üst düzeye çıkarmak, 

  Toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak, özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlı 

vatandaşların güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaş rmak, 

  Jandarmanın sunduğu hizmetlerin vatandaşlar tara ndan doğru bir şekilde anlaşılması 

ve is fade edilmesi, bu yolla suç korkusunun azal lması, yaşam kalitesinin ar rılması, potansiyel 

suçluların caydırılması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, 

  Çocuk suçlarıyla mücadele ile aile içi ve kadına yönelik şidde n önlenmesi amacıyla 

bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yerine ge rmek ve  gerekli önlemleri almak r.  

B ‐ TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER 
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Jandarma Genel Komutanlığına 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 

13.311.208.000 TL bütçe tahsis edilmiştir. Yıl içinde eklenen ve düşülen ödenekle birlikte 

14.238.027.987 TL’ye ulaşmıştır.  

Jandarma Genel Komutanlığının 2018 yılı bütçesi incelendiğinde bütçenin; 

  Yüzde 64,96’sı personel (Personel aylıkları, işçi ücretleri, ek çalışma karşılıkları, ek ders 

ücretleri,  operasyon  tazminatları,  ödül  ve  ikramiyeler,  er‐erbaş  ve  öğrenci  harçlıkları,  yurt  dışı 

aylıkları), 

  Yüzde 9,46’sı Sosyal Güvenlik Kurumlarına (SGK) devlet primi, 

  Yüzde 21,37’si mal ve hizmet alımları (Tüketime  yönelik mal  ve malzeme  alımları, 

yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları,  temsil ve  tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi 

hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze 

giderleri), 

  Yüzde 4,17’si sermaye (Taşıt alımı, arsa  ve arazi  kamulaştırması, bina güçlendirme 

projeleri,  birlik  bina  ve  lojman  yapımı  ile  bakım  onarımları,  karakollara  içme  suyu  getirilmesi 

giderleri, büro mefruşat alımları), 

  Yüzde 0,04’ü cari transfer (Misafir askerî personele ödenecek harçlıklar ve sağlık primi 

ödemeleri, askerlik süresinde yaralanarak sözleşmesi fesih edilen uzman erbaş ve erlerin ücretsiz 

tedavisi, uluslararası projeler kapsamında ödenen üyelik aidatları) giderlerinden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

A ‐ MALİ BİLGİLER 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 
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Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin dağılımı grafikte görüldüğü gibidir. 

 

Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen 2018 yılı bütçesi, 2017 yılına göre yüzde 42 oranında 

artmıştır.  

Açıklama 2017 2018 Değişim (%) 

Personel Giderleri 6.066.865.000 8.646.854.000 42,5 

SGK Devlet Prim Giderleri 886.066.000 1.259.862.000 42,2 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.064.257.000 2.845.056.000 37,8 

Sermaye Giderleri 349.551.000 554.551.000 58,6 

Cari Transferler 8.000.000 4.885.000 ‐38,9 

Toplam 9.374.739.000 13.311.208.000 42,0 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
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Bütçe uygulama sonuçları tabloda görülmektedir.  

Ter p  Açıklama Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Nihai Ödenek Harcama Kalan 

01 Personel Giderleri 8.646.854.000,00 14.181.129,77 14.280.867,57 8.646.754.262,20 10.851.270.317,87 ‐2.204.516.055,67 

01.1 Memurlar 8.323.905.000,00 31.129,77 0,00 8.323.936.129,77 10.461.645.855,97 ‐2.137.709.726,20 

01.2 Sözleşmeli Personel 34.000,00 0 0,00 34.000,00 818.210,93 ‐784.210,93 

01.3 İşçiler 88.186.000,00 150.000,00 14.000.000,00 74.336.000,00 83.989.267,81 ‐9.653.267,81 

01.4 Geçici Personel 36.000,00 0 31.129,77 4.870,23 4.870,23 0,00 

01.5 Diğer Personel 234.693.000,00 14.000.000,00 249.737,80 248.443.262,20 304.812.112,93 ‐56.368.850,73 

02 Sos.Güv.Kur.Dev. Prm. Gid. 1.259.862.000,00 10.003.000,00 10.828.787,60 1.259.036.212,40 1.378.114.440,04 ‐119.078.227,64 

02.1 Memurlar 1.162.925.000,00 3.000 10.000.000,00 1.152.928.000,00 1.256.765.169,67 ‐103.837.169,67 

02.2 Sözleşmeli Personel 8.000,00 0 0,00 8.000,00 149.247,80 ‐141.247,80 

02.3 İşçiler 15.870.000,00 0 0,00 15.870.000,00 16.684.923,95 ‐814.923,95 

02.4 Geçici Personel 3.000,00 0 3.000,00 0,00 0 0,00 

02.5 Diğer Personel 81.056.000,00 10.000.000,00 825.787,60 90.230.212,40 104.515.098,62 ‐14.284.886,22 

03 
Mal ve Hizmet Alımları 

Giderleri 
2.845.056.000,00 1.218.968.693,24 250.650.328,61 3.813.374.364,63 3.540.480.609,70 272.893.754,93 

03.2 
Tüke me Yönelik Mal ve 

Malzeme Alımları 
2.476.247.000,00 1.040.215.208,24 209.987.328,61 3.306.474.879,63 3.106.638.547,86 199.836.331,77 

03.3 Yolluklar 135.552.000,00 81.202.541,00 0 216.754.541,00 183.318.312,22 33.436.228,78 

03.4 Görev Giderleri 36.136.000,00 12.567.048,00 0 48.703.048,00 44.438.524,55 4.264.523,45 

03.5 Hizmet Alımları 153.430.000,00 62.971.650,00 40.160.000,00 176.241.650,00 144.909.771,81 31.331.878,19 

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.777.000,00 1.246.325,00 0 3.023.325,00 2.621.201,19 402.123,81 

03.7 
Menk.Mal, Gayri Maddi Hak 

Alm.Bak. Onr. Giderleri 
34.742.000,00 18.288.054,00 0 53.030.054,00 50.159.837,86 2.870.216,14 

03.8 
Gayrimenkul Mal Bakım ve 

Onarım Giderleri 
6.501.000,00 2.477.867,00 0 8.978.867,00 8.228.551,12 750.315,88 

03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 671.000,00 0 503.000,00 168.000,00 165.863,09 2.136,91 

05 Cari Transferler 4.885.000,00 493.000,00 155.000,00 5.223.000,00 5.221.293,82 1.706,18 

05.4 
Hane Halkına Yapılan 

Transferler 
885.000,00 0 144.000,00 741.000,00 740.043,68 956,32 

05.6 
Yurtdışına Yapılan 

Transferler 
4.000.000,00 493.000 11.000,00 4.482.000,00 4.481.250,14 749,86 

06 Sermaye Giderleri 554.551.000,00 409.866.880,26 462.697.732,80 501.720.147,46 466.804.117,13 34.916.030,33 

06.1 Mamul Mal Alımları 52.864.000,00 47.434.114,80 24.856.872,80 75.441.242,00 75.073.611,11 367.630,89 

06.4 
Gayrimenkul Alımları ve 

Kamulaş rma Giderleri 
14.407.000,00 5.537,00 519.000,00 13.893.537,00 13.826.226,94 67.310,06 

06.5 
Gayrimenkul Sermaye 

Üre m Giderleri 
383.950.000,00 241.256.482,40 335.055.293,00 290.151.189,40 278.112.686,73 12.038.502,67 

06.6 
 Menkul Malların Büyük 

Onarım Giderleri 
0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

06.7 
Gayrimenkul Büyük Onarım 

Giderleri 
103.330.000,00 119.170.746,06 101.266.567,00 121.234.179,06 99.791.592,35 21.442.586,71 

07 Sermaye Transferleri 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 1.919.988,07 11,93 

07.1 Yur çi Sermaye Transferleri 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 1.919.988,07 11,93 

08 Borç Verme 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

08.1 Yur çi Borç Verme 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

TOPLAM 13.311.208.000,00 1.665.432.703,27 738.612.716,58 14.238.027.986,69 16.253.810.766,63 ‐2.015.782.779,94 
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2018 mali yılında tahsis edilen mal ve hizmet alımlarında ve sermaye giderlerinde gerek tasarruf 

tedbirleri kapsamında gerekse alımların muhammen bedelin altında gerçekleşmesi sonucunda, 

merkezde kalan ödenekler ile sâri alımlar kapsamında kullanılacak özel ödenek, avans, akreditifler 

ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları olmak üzere 306.736.011,16 TL ödeneğin; 

‐ 886.821,01 TL’si 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 7/f 

fıkrası, 

‐ 13.883.130,95 TL’si 5018 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi (akreditif), 

‐ 160.401.150,30 TL’si 5018 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi (avans), 

‐ 97.156.257 TL’si 7156 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin 7/a fıkrası, 

‐34.408.651,90 TL’si 3152 sayılı Kanun’un 28/A maddesi kapsamında 2019 yılına devredilmiştir. 

3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İh yaç Fazlası Mal ve Hizmet, Sa ş, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, 

Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımları Yapılması ve Eği m Görecek Yabancı Personel 

Hakkında Kanun kapsamında ede edilen özel ödenek geliri tabloda olduğu gibidir. 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 2018 mali yılında aktarılan ödenekler;  

Not:  Petrol  Piyasasında  ve  Sıvılaş rılmış  Petrol  Gazları  (LPG)  Piyasasında  Yapılacak  Dene mlere  İlişkin  İşbirliği 

Protokolü kapsamında aktarılmış olup bütçeye gelir kaydı yapılmış r. 

2017 Yılı Devir 2018 Yılı Geliri Toplam Ödenek Harcama 2019 Yılına Devir 

628.197,36 258.623,65 886.821,01 0,00 886.821,01 

Özel Ödenek Geliri 

Aktarılan Ter p Miktar 

03.2 Tüke me Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 300.000 

03.3 Yolluklar 1.050.000 

03.5 Hizmet Alımları 150.000 

Toplam 1.500.000 

EPDK’dan Aktarılan Ödenekler 
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Personel giderlerinden, 7066 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 8.646.854.000,00 TL 

tahsis edilmiş, yıl içerisinde 8.646.754.262,20 TL nihai bütçeye ulaşılmış, 10.851.270.317,87 TL 

harcanmış ve 2.204.516.055,67 TL ödenek üstü harcama yapılmıştır. 

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinden, 7066 sayılı Kanun ile Jandarma Genel 

Komutanlığına 1.259.862.000,00 TL tahsis  edilmiş, yıl içerisinde 1.259.036.212,40 TL nihai 

bütçeye ulaşılmış, 1.378.114.440,04 TL harcanmış ve 119.078.227,64 TL ödenek üstü harcama 

yapılmıştır. 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Açıklama Başlangıç Bütçesi Nihai Bütçe Harcama 

Ertesi 

Yıla 

Devir 

Kalan 

01.1.Memurlar 8.323.905.000,00 8.323.936.129,77 10.461.645.855,97 0,00 ‐2.137.709.726,20 

01.2.Sözleşmeli 34.000,00 34.000,00 818.210,93 0,00 ‐784.210,93 

01.3.İşçiler 88.186.000,00 74.336.000,00 83.989.267,81 0,00 ‐9.653.267,81 

01.4.Geçici 36.000,00 4.870,23 4.870,23 0,00 0,00 

01.5.Diğer 234.693.000,00 248.443.262,20 304.812.112,93 0,00 ‐56.368.850,73 

Toplam 8.646.854.000,00 8.646.754.262,20 10.851.270.317,87 0,00 ‐2.204.516.055,67 

01.Personel Giderleri 

Açıklama Başlangıç Bütçesi Nihai Bütçe Harcama 

Ertesi 

Yıla 

Devir 

Kalan 

02.1.Memurlar 1.162.925.000,00 1.152.928.000,00 1.256.765.169,67 0,00 ‐103.837.169,67 

02.2.Sözleşmeli 

Personel 
8.000,00 8.000,00 149.247,80 0,00 ‐141.247,80 

02.3.İşçiler 15.870.000,00 15.870.000,00 16.684.923,95 0,00 ‐814.923,95 

02.4.Geçici Personel 3.000,00 0,00 0 0,00 0,00 

02.5.Diğer Personel 81.056.000,00 90.230.212,40 104.515.098,62 0,00 ‐14.284.886,22 

Toplam 1.259.862.000,00 1.259.036.212,40 1.378.114.440,04 0,00 ‐119.078.227,64 

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 
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Mal ve hizmet alım giderlerinden, 7066 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 

2.845.056.000,00 TL tahsis edilmiş, yıl içerisinde 3.813.374.364,63 TL nihai bütçeye ulaşılmış, 

3.540.480.609,70 TL harcanmış, yıl sonunda 271.819.983,26 TL ödeneğin ertesi yıla devri 

gerçekleşmiş olup özel ödenek ile tedavi ve cenaze giderleri tertiplerden 1.073.771,67 TL ödenek 

kullanılamamıştır. 

Cari transferlerden, 7066 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 4.885.000,00 TL tahsis 

edilmiş, yıl içerisinde diğer tertiplere aktarmalar sonucu nihai bütçe 5.223.000,00 TL’ye 

yükselmiş, 5.221.293,82 TL’si harcanmış, 1.706,18 TL ödenek kullanılamamıştır. 

Açıklama 
Başlangıç 

Bütçesi 
Nihai Bütçe Harcama 

Ertesi Yıla 

Devir 
Kalan 

05.4.Hane Halkına 

Yapılan Transferler 
885.000,00 741.000,00 740.043,68 0,00 956,32 

05.6.Yurtdışına Yapılan 

Transferler 
4.000.000,00 4.482.000,00 4.481.250,14 0,00 749,86 

Toplam 4.885.000,00 5.223.000,00 5.221.293,82 0,00 1.706,18 

05.Cari Transferler 

Açıklama 
Başlangıç 

Bütçesi 
Nihai Bütçe Harcama 

Ertesi Yıla 

Devir 
Kalan 

03.2.Tüke me Yönelik 

Mal ve Malzeme 

Alımları 

2.476.247.000,00 3.306.474.879,63 3.106.638.547,86 198.764.700,26 1.071.631,51 

03.3.Yolluklar 135.552.000,00 216.754.541,00 183.318.312,22 33.436.228 0,78 

03.4.Görev Giderleri 36.136.000,00 48.703.048,00 44.438.524,55 4.264.523 0,45 

03.5.Hizmet Alımları 153.430.000,00 176.241.650,00 144.909.771,81 31.331.878 0,19 

03.6.Temsil ve Tanıtma 

Giderleri 
1.777.000,00 3.023.325,00 2.621.201,19 402.123 0,81 

03.7.Menkul Mal 

Gayrımaddi Hak Alım, 

Bakım ve Onarım Gid. 

34.742.000,00 53.030.054,00 50.159.837,86 2.870.216 0,14 

03.8.Gayrımenkul Mal 

Bakım ve Onarım 

Giderleri 

6.501.000,00 8.978.867,00 8.228.551,12 750.315 0,88 

03.9.Tedavi ve Cenaze 

Giderleri 
671.000,00 168.000,00 165.863,09 0 2.136,91 

Toplam 2.845.056.000,00 3.813.374.364,63 3.540.480.609,70 271.819.983,26 1.073.771,67 

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 
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Sermaye giderlerinden, 7066 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 554.551.000,00 TL 

tahsis edilmiş, yıl içerisinde bütçe dışı giden aktarmalar ile nihai bütçe 501.720.147,46 TL’ye 

ulaşılmış, 466.804.117,13 TL harcanmış, yıl sonunda 34.916.027,90 TL ertesi yıla devri 

gerçekleşmiş, 2,43 TL ödenek kullanılamamıştır. 

 

 

 

Sermaye transferlerinden kurum içi aktarmalar ile vardiya yatakhanelerinin demirbaş 

ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 1.920.000 TL ödeneğe ulaşılmış, 1.919.988,07 TL ödenek 

harcanmış, 11,93 TL ödenek kullanılamamıştır. 

 

 

 

Açıklama 
Başlangıç 

Bütçesi 
Nihai Bütçe Harcama 

Ertesi Yıla 

Devir 
Kalan 

07.1 Yur çi Sermaye 

Transferleri 
0,00 1.920.000,00 1.919.988,07 0,00 11,93 

Toplam 0,00 1.920.000,00 1.919.988,07 0,00 11,93 

07.Sermaye Transferleri 

Açıklama 
Başlangıç 

Bütçesi 
Nihai Bütçe Harcama Ertesi Yıla Devir Kalan 

06.1 Mamul Mal Alımları 52.864.000,00 75.441.242,00 75.073.611,11 367.630,00 0,89 

06.4 Gayrimenkul Alım ve 

Kamulaş rması 
14.407.000,00 13.893.537,00 13.826.226,94 67.310,00 0,06 

06.5 Gayrimenkul Serma‐

ye Üre m Giderleri 
383.950.000,00 290.151.189,40 278.112.686,73 12.038.501,99 0,68 

06.6 Menkul Malların 

Büyük Onarım Giderleri 
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 

06.7.Gayrimenkul Büyük 

Onarım Giderleri 
103.330.000,00 121.234.179,06 99.791.592,35 21.442.585,91 0,80 

Toplam 554.551.000,00 501.720.147,46 466.804.117,13 34.916.027,90 2,43 

06.Sermaye Giderleri 
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Yurtiçi borç verme tertibinden kurum içi aktarmalar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Döner Sermaye İşletmesine aktarılmak üzere 10.000.000,00 TL ödeneğe ulaşılmış, tamamı 
harcanmıştır. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda; 7066 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 

13.311.208.000,00 TL bütçe tahsis edilmiş, yıl içerisinde 14.238.027.986,69 TL nihai bütçeye 

ulaşılmış, 16.253.810.766,63 TL harcanmış, yıl sonunda 306.736.011,16 TL ertesi yıla devri 

gerçekleşmiş olup personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri, cari 

transferler ve tedavi ve cenaze giderlerinden toplam 1.075.490,44 TL ödenek kullanılamamıştır. 

Açıklama 
Başlangıç 

Bütçesi 
Nihai Bütçe Harcama 

Ertesi Yıla 

Devir 
Kalan 

08.1 Yur çi Borç Verme 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 

Toplam 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 

08.Borç Verme 

Açıklama 
Başlangıç 
Bütçesi 

Nihai Bütçe Harcama 
Ertesi Yıla 
Devir 

Kalan 

01.Personel Giderleri 8.646.854.000,00 8.646.754.262,20 10.851.270.317,87 0 ‐2.204.516.055,67 

02.Sos.Güv.Kur.Dev.Prm.Gid. 1.259.862.000,00 1.259.036,212,40 1.378.114.440,04 0 ‐119.078.227,64 

03.Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
2.845.056.000,00 3.813.374.364,63 3.540.480.609,70 271.819.983,26 1.073.771,67 

05.Cari Transferler 4.885.000,00 5.223.000,00 5.221.293,82 0 1.706,18 

06.Sermaye Giderleri 554.551.000,00 501.720.147,46 466.804.117,13 34.916.027,90 2,43 

07.1 Yur çi Sermaye 

Transferleri 
0 1.920.000 1.919.988,07 0 11,93 

08.1 Yur çi Borç Verme 0 10.000.000 10.000.000 0 0,00 

Genel Toplam 13.311.208.000,00 14.238.027.986,69 16.253.810.766,63 306.736.011,16 ‐2.322.518.791,10 

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Bütçesi 
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5018 sayılı Kanun ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 

gereğince, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan mali karar ve işlemlerden; 

harcama birimlerince gönderilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait taahhüt evrakı ve 

sözleşme tasarıları, jandarma trafik mlerinde görevli personele ödenen seyyar görev tazmina  

cetvelleri, sivil memur zam ve tazminatlarını içeren yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel 

sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü, Mali Hizmetler Başkanlığı tara ndan yerine ge rilmiş r. 

Ön mali kontrol raporlarında belir len hususların incelenmesi ve değerlendirilmesi ne cesinde; 

 Harcama birimlerine önleyici, tespit edici ve düzel ci emirler yayımlanmış, 

  Ön mali kontrol sonucunda düzenlenen yazılı raporların, ilgili harcama birimi ile 

birlikte, bağlı olduğu ana ast birlik komutanlığına ve ilgili merkezi yöne m birimlerine 

gönderilmesi sağlanarak, tespit edilen hususlar için yetkili makamların yöne m sorumluluğu 

çerçevesinde almaları gereken tedbirlere yönelik ön alınması ve farkındalık oluşturulmasına 

çalışılmış, 

  Ön mali kontrol işlemlerine ait ista s ksel verilerin incelenmesi ve yapılan risk 

değerlendirmeleri sonucu, tespit edilen hususlar hakkında tüm merkezi ve taşra birimleri  

bilgilendirilmiş r. 

2018 yılında gerçekleştirilen ön mali kontrol faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen 

işlemlerden, ön mali kontrolü yapılan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının toplam tutarı, KDV 

hariç olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı toplam mal ve hizmet bütçesinin yüzde 

30,75’ini aşmıştır. 

3. Mali Dene m Sonuçları 

      Ön Mali Kontrol Faaliyetleri 

2018 Yılı Ön Mali Kontrol Faaliyetleri  

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Dosya Sayısı 175 

Seyyar Görev Tazmina  Cetvelleri Personel Sayısı 4.218 

Yan Ödeme Cetvelleri Personel Sayısı 2.517 

Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri 8 

Ön Mali Kontrol Faaliyetleri 
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Kamu zararlarının takip ve tahsili konusundaki faaliyetler, 5018 sayılı Kanun ve ilgili  mevzuat 

hükümleri doğrultusunda düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda; kontrol, 

dene m veya inceleme ile Sayıştay Başkanlığınca kesin hükme bağlama veya adli, idari yargılama 

sonucunda, belirlenen kamu zararından doğan alacakların her biri için harcama birimlerince 

alacak takip dosyası açılarak takip ve tahsil işlemleri yapılmaktadır. 

Harcama birimlerince takip ve tahsil işlemleri yapılan Sayıştay sorgu ve ilamları, iş müfe ş 

raporları, Jandarma Te iş Kurulu Başkanlığı te iş sonuç raporları ve hazine alacakları, kamu zararı 

oluşmasının önlenmesi amacıyla detaylı incelenerek, yürütülen çalışmalarda kullanılmaktadır. 

2018 yılına ait alacak takip dosya bilgileri;  

6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve ilgili mevzua  doğrultusunda, Sayıştay Başkanlığı tara ndan 

Jandarma Genel Komutanlığının 2017 yılı hesap ve işlemlerine yönelik olarak 16 birlik ve kurum 

denetlenerek, dene m raporu Sayıştay Başkanlığınca kamuoyuna duyurulmuştur. Sayıştay 

Başkanlığının 2018 yılı dene mleri kapsamında hâlihazırda 11 jandarma birlik ve kurumun 

dene mi tamamlanmış olup dene mler devam etmektedir. 

      Kamu Zararı Takip ve Tahsil Faaliyetleri 

Alacak Takip Dosyaları Sayısı Tutarı 

2018 Yılına Devreden 2.704 62.641.963,29 

2018 Yılında Açılan 5.406 20.376.225,18 

2018 Yılında Kapa lan 4.175 10.448.376,28 

2019 Yılına Devreden 3.935 72.569.812,19 

Alacak Takip Dosyalarına Ait Genel Bilgiler 

      Sayıştay Başkanlığının Mali Dene m Faaliyetleri 
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Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in geçici  ikinci maddesi 

gereği, bu bölümde “faaliyet ve projeler”e ilişkin bilgilere yer verilmiş r. 

Olay yeri inceleme hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kullanılan uygulama, metot 

ve ekipmanın, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki olay yeri inceleme timlerine 

kazandırılması suretiyle, olay yeri inceleme kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir. 

Proje Bütçesi: 4.000.000 Avro’dur. 

Eşleştirme ve tedarik bileşenlerinden oluşmaktadır. 

Eşleştirme bileşeni faaliyetlerine 5 Ekim 2016 tarihinden itibaren başlanmıştır. Eğitim bileşeni 

eşleştirme ülkesi olarak İngiltere‐Romanya Konsorsiyumu ile yürütülmüştür. Eğitim bileşeni 

kapsamında bu güne kadar 16 farklı eğitim faaliyeti düzenlenmiş ve 1.721 personele eğitim 

verilmiştir.  

Tedarik bileşeni kapsamında; 

 32 adet 4X4 olay yeri inceleme aracı, 

 20 adet çepeçevre görüntü alma cihazı, 

 85 adet çok dalga boylu ışık kaynağı, 

 85 adet alan aydınlatma cihazı, 

 285 adet olay yeri inceleme el feneri tedarik edilmiştir. 

Proje, 03 Temmuz 2018 tarihinde yapılan kapanış töreni ile sona ermiştir. 

B ‐ PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

A‐Tamamlanan Faaliyet ve Projeler 

      Türkiye’nin Olay Yeri İnceleme Yeteneklerinin Ar rılması Projesi 
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Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Parmak İzi Sistemlerine Karşılıklı 

Sorgulama İmkanı Kazandırılması Projesi kapsamında hazırlanan protokol İçişleri Bakanı 

tarafından onaylanmıştır. Her iki kurumun bilgi işlem birimleri tarafından ağ bağlantıları karşılıklı 

olarak açılmış olup, ilk etapta pilot il seçilen Ankara ilinde karşılıklı sorgu işlemlerine 18 Temmuz 

2018 tarihinde başlanmıştır.  

Karşılıklı sorgu yapabilen iş istasyonu sayısı 27 Eylül 2018 tarihi itibariyle Jandarma Genel 

Komutanlığında 14’e, Emniyet Genel Müdürlüğünde 19’a ulaşmıştır. Karşılıklı sorgu neticesinde 

1.988 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Müteakiben kalan 41 iş istasyonuna da karşılıklı sorgu 

yapma yetkisi verilerek Türkiye genelindeki 55 iş istasyonunda karşılıklı sorgu yeteneği 

kazandırılmıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde etkinliği arttırmak, 

bahse konu verilere e‐imza olmadan içerisinden erişilebilmesini sağlamak maksadıyla,                  

07 Temmuz 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği başlanan yazılım 

çalışmaları tamamlanmış ve il jandarma komutanlıkları bilgi toplama işlemleri kısım amirlerinin 

kullanımına açılmıştır.  

      Parmak İzi Sistemlerine Karşılıklı Sorgu İmkanı Kazandırılması Projesi 

      Kovuşturması Devam Eden Şahısların, Dosya Kapak Bilgilerinin Jandarma 

Asayiş Bilişim Sistemi İçerisinden Sorgulanması 
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Eği m bileşeni eşleş rme projesi olarak icra edilmekte olup eşleş rme ülkesi olarak da İtalya 

Karabinieri Genel Komutanlığı seçilmiş r. İnşaat ve müşavirlik ihaleleri 29 Mayıs 2017 tarihinde 

imzalanmış, 23 Haziran 2017 tarihinde yapılan açılış toplan sı ile fiili inşaat süreci başlamış r. 

Projenin amacı, jandarma personelinin toplumsal olaylara müdahale konusunda eği m ve teknik 

alt yapısının güçlendirilmesi vasıtasıyla insan hakları ihlallerinin önlenmesidir.  

Projenin “eği m ve inşaat” olmak üzere 2 bileşeni mevcu ur: 

  İnşaat bileşeni kapsamında; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sınırları içerisinde, 

ulusal ve uluslararası düzeyde eği m verebilecek, müşterek eği m ve tatbikatlara imkân 

sağlayacak, proje kapsamında elde edilen yeteneklerin muhafazasını sağlayacak bir eği m ve 

tatbikat merkezi oluşturulması planlanmaktadır. 

  Eği m bileşeni kapsamında; jandarma personelinin AB standartlarına uygun eği m 

seviyesi ve teknik altyapıya kavuşarak, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve İnsan hakları 

ihlallerinde “sı r tolerans”a katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Projenin eğitim bileşeni kapsamında, başlangıç tarihinden itibaren 2018 yılı sonuna kadar 1.350 

personel yurtiçinde, 56 personel yurtdışında eğitim görmüştür. Faaliyetlerin 2019 yılı Mart ayında 

tamamlanması amaçlanmaktadır. 

Projenin inşaat bileşeni kapsamında inşaat çalışmaları devam etmekte olup 2019 yılının ilk 

çeyreğinde eğitim ve tatbikat merkezinin tamamlanması öngörülmektedir. 

Proje Bütçesi: 3.124.865 Avro’dur.  

  B‐Devam Eden Faaliyet ve Projeler 

      Toplumsal Olaylara Müdahalede Kurumsal Kapasitenin Geliş rilmesi Projesi 
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Proje ile jandarma sorumluluk bölgesinde şiddete maruz kalan kadınlara, mağdur yakını çocuklara 

ve suça sürüklenen çocuklara sunulan hizmetlerin iyileş rilmesi maksadıyla, çocuk ve kadın kısım 

amirliklerinin kurumsal kapasitelerinin ar rılması amaçlanmaktadır.  

Proje Bütçesi: 5.568.000 Avro’dur.  

Tedarik edilecek araç ve malzemelerin dağıtımı müteakip dönemde yapılacaktır. 

Bu kapsamda; 

  Kadın ve çocuk kısım amirliklerinin görevinin getirdiği şartlara uygun dizayn edilmiş 85 

adet araç temin edilmesi, 

  73 kadın ve çocuk kısım amirliğinde bulunan görüşme odalarının tefriş edilmesi, 

  82 adet giyilebilir vücut kamerası alınması, 

  170 adet balistik yelek alınması, 

  Kadın ve çocuk kısım amirliği için güvenlik kamera sisteminin oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi, eşleştirme ülkesi 

Litvanya ile 28 Mart 2018 tarihinde imzalanmıştır. Eşleştirme bileşeni çerçevesinde; Ankara’da 

Litvanyalı uzmanlar tarafından 200 personele eğitim verilmiş, Portekiz ve Litvanya’da icra edilen 

iki çalışma ziyaretine 15 personel katılım sağlanmıştır. Projenin Nisan 2020 tarihinde 

tamamlanması öngörülmektedir.  

      Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Ar rılması 

Projesi 
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Jandarma kriminal laboratuvarının kapasitesini güçlendirmek ve Ankara polis kriminal 

laboratuvarlarında bir profilleme merkezi kurmak, aynı zamanda profilleme verilerinin 

soruşturmacılarla yasal zeminde paylaşılmasını sağlamak ve Türkiye’nin AB uyuşturucu profilleme 

veri tabanına entegre edilmesi amaçlanmaktadır.  

Proje Bütçesi: 3.000.000 Avro’dur. 

Projenin ana yararlanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü, eş yararlanıcısı ise Jandarma Genel 

Komutanlığıdır. Eşleş rme bileşeni kapsamında eği m ülkesi olarak İngiltere belirlenmiş r. Proje 

kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 4 personelin yurt içinde, 3 personelin de yurt 

dışında eğitimi öngörülmektedir. 

Tedarik bileşeninde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuvarına 

analiz araç gereçleri temin edilecektir. 

Ülkemizde hizmet veren kriminal laboratuvarlarda (Adli  Tıp  Kurumu  ve  kriminal  polis 

laboratuvarları dahil), hâlihazırda mevcut olmayan inceleme yöntemlerinin, yeni yetenek edinimi 

ve var olan yeteneklerin geliştirilmesi ile ulusal seviyede adli bilim kapasitesinin artırılması 

amaçlanmaktadır. 

AB ülkelerinin adli bilim uzmanları eğitmenliğinde 200’den fazla laboratuvar uzmanının katılacağı 

ve parmak izi, balistik, iz, el yazısı ve doküman, kimya, biyoloji, entomoloji ve palinoloji 

incelemeleri ile bilişim suçlarını içeren alanlarda seminer, çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları ve 

sempozyum faaliyetleri icra edilmesi planlanmaktadır.  

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait 

Finansman Antlaşması” ile projenin mali açıdan gerekli finansmanı hazır hale gelmiştir. 

Proje için İspanya‐Uluslararası Yönetim ve Kamu Politikaları Başkanlığı tarafından yapılan teklif 

kabul edilmiştir.  

      Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadelede Kriminal Laboratuvarların 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

      İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eği mleri AB Projesi 
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Balistik arşiv faaliyetlerinin otomasyona geçirilerek hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması 

maksadıyla, TÜBİTAK tarafından Ankara, Van ve İstanbul’da BALİSTİKA tedarik ve kurulum 

işlemleri tamamlanmıştır. 

Aydın Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliğine tedarik edilecek BALİSTİKA‘nın TUBİTAK ile 

yapılan ihale süreci 23.10.2018 tarihinde tamamlanarak sözleşme imzalanmıştır. 

Proje Maliyeti: 2.960.000 TL’dir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile tesis edilecek olan balistik veri bankalarının birleştirilmesi için taslak 

protokol hazırlanmış ve imzalanmasına müteakip balistik veri bankalarının birleştirilmesi işlemine 

başlanacaktır. Entegrasyonun tamamlanması için gerekli altyapı çalışmaları ve entegrasyon 

modelinin belirlenmesi işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle entegrasyon faaliyetine halen devam 

edilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığında OPTES’e bağlı olarak çalışan 55 iş istasyonu ve 529 dijital parmak 

izi alma ve gönderme canlı parmak izi alma cihazı bulunmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı OPTES’te bulunan tüm izlerin Emniyet Genel Müdürlüğü APFIS veri 

tabanına aktarımı ve tüm işlemlerin APFIS üzerinden yapılması planlanmaktadır. 

 

 

      Balis k Görüntüleme ve Analiz Sistemi’nin (BALİSTİKA) Tedariki, Kurulumu 

ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ortak Sorgu İmkanının Sağlanması Projesi 

      Jandarma Genel  Komutanlığı  ile  Emniyet Genel Müdürlüğü Arasında  Veri 

Paylaşımı ve Kriminal Sorguların Otoma k Parmak İzi Teşhis Sistemi (OPTES/APFIS)

Üzerinden Yapılması Projesi 
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  2008 yılında dahil olunan TSK Helikopter Tedariki Projesi kapsamında, 21 Şubat 2014 

tarihinde, TUSAŞ ana yükleniciliğinde Skorsky firması ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 

sözleşme imzalanmış r. Projenin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Proje Bütçesi : 960.000.000 ABD Doları 

J.Gn.K.lığı Payı: 288.000.000 ABD Doları 

  Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş yapabilmeleri, 

diğer kuvvetlerle müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere yapılabilmesi maksadıyla 

yürütülen Jandarma Helikopter Modernizasyon Projesi çalışmaları kapsamında Savunma Sanayii 

Başkanlığı ile Aselsan A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır. S‐70, MI‐17 ve AB‐205 

helikopterlerinin modernizasyonunun 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Proje Bütçesi : 56.094.557 ABD Doları 

J.Gn.K.lığı Payı: 11.094.557 ABD Doları 

  Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak maksadıyla başla lan  

ve Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen Helikopter 

Elektronik Harp Sistemleri Projesi’ne yönelik ASELSAN A.Ş. ile sözleşme imzalanmış, üre mi 

yapılan elektronik harp sistemlerinin S‐70 ve MI‐17 helikopterlerine entegrasyon faaliyetleri 

devam etmektedir. 

  Mi‐17 Helikopterlerinin Ömür Uzatma Faaliyetleri ve Depo Seviyesi Bakım Projesi‐2 

faaliyetleri Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir. Helikopterlerin 

depo seviyesi bakımlarının yaptırılması maksadıyla Savunma Sanayii Başkanlığı ile THK Teknik A.Ş. 

arasında sözleşme imzalanmıştır. Bakım işlemlerinin 2020 yılında tamamlanması 

planlanmaktadır. 

Projenin sözleşme bedeli 51.161.000 ABD Doları’dır. 

  Acil harekât ih yacı kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı tara ndan yürütülen S‐

70İ Skorsky Helikopter Tedariki Projesi kapsamında tedariki tamamlanan 2 adet S‐70İ helikopteri 

envantere alınmış r. 

  Asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik başla lan Taarruz Helikopter Projesi 

çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında J‐1453 FATİH,  J‐1299 OSMANGAZİ,  J‐1071 

ALPARSLAN ve  J‐1512 YAVUZ kuyruk numaralı 4 helikopter envantere alınmıştır.  

  Yakın hava ateş desteği  ih yaçlarının  karşılanması  maksadıyla başla lan Silahlı  

HÜRKUŞ‐C Uçağı Tedarik Projesi çalışmaları devam etmektedir.  

      Havacılık Projeleri  
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JEMUS projesi kapsamında şimdiye kadar toplam 68 ilde kurulum ve devreye alma işlemleri 

tamamlanmıştır. 5 ilde (Ağrı,  Erzurum,  Sivas,  Trabzon, Rize)  muayene faaliyetlerine devam 

edilmektedir JEMUS projesinin 2023 yılından önce ülke genelinde tamamlanması ve faaliyete 

geçirilmesi planlanmaktadır. 

Bütçe imkânları doğrultusunda ülke genelinde tamamlanması hedeflenen proje ile jandarma 

birlikleri; modüler, diğer sistemlerle bütünleşebilir ve teknolojik gelişmelere açık yapıda, diğer 

kamu kurumlarının da sisteme entegre olabilmesine imkân verebilecek nitelikte sayısal, sabit ve 

mobil sistemlerden oluşan bir haberleşme ağına kavuşturulacak ve ulusal savunma sanayi 

sektörüne uluslararası standar a bir kamu telsiz haberleşmesi teknolojisi kazandırılacak r. 

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı 112 Acil haberleşme sistemi ih yacı için 65 ilde sisteme entegre 

olmuş ve 3 ilde (Trabzon, Rize ve Erzurum) entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 18 il 35 noktada, Emniyet Genel Müdürlüğünce ise 10 il 20 

noktada JEMUS altyapısının kullanımına başlanmış r. 

      Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Projesi 





IV. KURUMSAL KABİLİYET VE 
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DEĞERLENDİRİLMESİ 



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

 91 

 Disipline dayalı yerleşik bir emir komuta yapısına sahip olması 

 Yaygın teşkilat yapısı ile vatandaşın kuruma kolayca ulaşabilmesine imkân sunması 

 Köklü bir kurum kültürü ve tecrübe birikimine sahip olması 

 Görevlerin, özveri ve fedakârlıkla yerine ge rilmesi 

  Havacılık, kriminal, jandarma özel asayiş, jandarma özel harekât, atlı jandarma vb. 

imkân ve kabiliyetlere sahip olması 

  Acil durumlarda en kısa sürede arama/kurtarma faaliye  icra etme imkân kabiliye ne 

sahip olması 

  Emniyet ve asayiş hizmetleri ile doğal afetlerde, kesin siz her türlü muhaberenin 

sağlanabiliyor olması 

  İnsan haklarına saygı bilincinin yüksek olması 

 Teknolojik altyapının en alt birimlere kadar yeterince yaygınlaş rılamaması 

 Teknoloji kullanımındaki bilgi güvenliği ile ilgili kısıtlamalar 

 İdari görevlerin, zaman zaman asayiş hizmetlerinin önüne geçmesi 

 Örgütlü suçlar ve bilişim suçları ile mücadelede kapasite yetersizliği 

 Profesyonel ve uzmanlaşmış personel sayısındaki yetersizlik 

  Sık atamalar nedeniyle, personelin kurumsal ha zanın oluşturulmasına istenen 

seviyede katkı sağlayamaması    

  Önleyici hizmetlere arzu edilen seviyede zaman ayrılamaması 

  Suç analizine yönelik yeterince akademik çalışma yapılmaması ve akademik personel 

sayısındaki yetersizlik  

A ‐ ÜSTÜNLÜKLER 

B ‐ ZAYIFLIKLAR 
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Yaklaşık iki asırlık bir geçmişe ve deneyime sahip Jandarma Genel Komutanlığı, kamu düzenini ve 

güvenliğini sağlama görevini, memleke n her köşesine yayılmış birimleri vasıtasıyla, yüksek 

disiplin ve üstün görev bilinciyle bakanlığımız bünyesinde ifa etmektedir. İnsan merkezli çağdaş 

yöne m ve görev anlayışı ile kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen ve uluslararası alanda varlığını 

kanıtlamış olan jandarma teşkila mız, daha da kuvvetlenmiş bir şekilde çalışmalarına devam 

etmektedir. 

Hızla gelişen teknoloji ve bununla birlikte artan suç çeşitliliği, toplumun kamudan beklen lerinin 

artması ve bilgiye olan ih yaç, hizmet sunum süreçlerinde farklı yöntemlerin kullanılmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak, toplumların ve bireylerin ih yaç ve talepleri 

büyük bir hızla değişmektedir. Bu talep ve ih yaçların en az maliyetle, en kaliteli biçimde 

vatandaşlara sunulması kamu yöne minin birinci önceliği haline gelmiş r. 

Gerek kamu yöne mindeki, gerek toplumsal taleplerdeki gelişmelere bağlı olarak, günümüzde 

kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen kaynakları, belirlenen vizyonları ve hedefleri 

doğrultusunda daha etkin, verimli, ekonomik, saydam ve hesap verilebilir şekilde kullanması bir 

zorunluluktur. 

Bu çerçevede, Jandarma Genel Komutanlığı kendisine tahsis edilen kaynakları, görevleri ve 

vizyonu doğrultusunda daha etkin, verimli, ekonomik ve hesap verebilir şekilde kullanma gayre  

içerisindedir. 

Sorumluluk alanında demokra k değerleri ve insan haklarını koruyucu, özgürlük için güvenlik 

yaklaşımıyla toplumun desteğini ve ka lımını sağlayan bir güvenlik hizme nin sunulmasını 

amaçlayan Jandarma Genel Komutanlığı, “insan merkezli çağdaş yöne m ve görev anlayışı ile 

ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvve  olma” 

vizyonu doğrultusunda vatandaşımıza hizmet yarışına devam edecek r.  

C ‐ DEĞERLENDİRME 
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Kolluk kuvvetlerinin risk ve tehdit ortamında vazifesini yapabilmesi ve değişen koşullara kendisini 
uyarlaması için sürekli bir gelişim içinde olması gerektiği aşikârdır. Bu bağlamda;  

 Terörizm 

 Sınır aşan örgütlü suçlar 

 Organize suçlar ve kaçakçılık 

 Yasa dışı göçler 

 Bölgesel is krarsızlıklar 

 Toplumsal olaylar 

 Doğal afetler 

 Çevre sorunları 

 Enerji güvenliği 

 Bilişim suçları 

  Siber güvenlik gibi konuların önümüzdeki dönemde de güvenlik hizmetlerini etkileyen 
önemli faktörler arasında olacağı değerlendirilmektedir.  

Günümüz modern kolluk anlayışında ise; 

  Artan suç ve suçlu çeşitliliği doğrultusunda, güvenlik hizmetlerinin profesyonel ve 
uzmanlaşmış birimler ile sunulması 

  Suçla mücadelede büyük veri analizlerinden faydalanılması 

  Teknolojinin her kademede etkin olarak kullanılması 

  Önleyici kolluk hizmetlerinde etkinliğin ar rılması 

  Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin ar rılması hususları, öncelikli 
olarak ele alınması gereken konular olarak ön plana çıkmış r. 

Jandarma Genel Komutanlığı yasaların kendisine verdiği yetki çerçevesinde, misyon ve vizyonu ile  
yürü üğü faaliyetlerine devam edecek r. 

ÖNERİ VE TEDBİRLER  
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Mali hizmetler birim yöne cisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yöne m ve kontrol mevzua  ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 

etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işle ldiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 

düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöne ciye raporlandığını beyan ederim. 

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A‐ Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 27 /02/2019 

 

(İMZALI) 
Taner KANSU 

Jandarma Maliye Albay 
Mali Hizmetler Başkanı 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Üst yöne ci olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yöne m ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yöne ci olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara ve benden önceki yöne ciden 

almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 27 /02/2019 

 

(İMZALI) 
Arif ÇETİN 
Orgeneral 

Jandarma Genel Komutanı 

 




