
1/22

Strateji  ve Dış İlişkiler 

Başkanlığı
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Emniyet ve Asayiş Hizmetleri

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi 

artırılacaktır.

Yönetim ve Teşkilat Yapısı

Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale 

getirilerek, çağın gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, 

görev ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan 

kaynağına ulaşılacaktır.

STRATEJİK AMAÇLAR
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Terörle Mücadele

Terörle mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır.

Lojistik Kaynak Yönetimi

Lojistik sistemi, profesyonel kolluk ihtiyacını 

karşılayacak şekilde geliştirilecektir.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası alanda kurum etkinliği geliştirilecektir.

STRATEJİK AMAÇLAR
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanıtım 

politikası uygulanacaktır.

STRATEJİK AMAÇLAR
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Tespit edilen altı (6) “Stratejik Amaç”ın altında yirmi 

beş (25) “Hedef” belirlenmiştir.

STRATEJİK HEDEFLER
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Emniyet ve Asayiş Hizmetleri

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi 

artırılacaktır.

STRATEJİK HEDEFLER

1.1 Asayiş Suçlarında Suç Soruşturma ve Önleyici Kolluk Hizmetleri Kapasitesinin Artırılması.

1.2
Kaçakçılık, organize ve siber suçlarla mücadelede kurumsal kapasite geliştirilecek, ulusal ve uluslararası kurum ve

kuruluşlarla işbirliği artırılacaktır.

1.3 Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele kapsamında kurumsal kapasite artırılacaktır.

1.4 Trafik hizmetlerinde kurumsal kapasite artırılacaktır.

1.5 Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır.

1.6 İstihbarat birimlerinin kapasitesi artırılacaktır.

1.7 Koruma ve özel güvenlik hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır.
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Yönetim ve Teşkilat Yapısı

Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale 

getirilecektir.

STRATEJİK HEDEFLER

2.1 Merkez ve taşra TMK( Teşkilat, Malzeme ve Kadro)’sı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenecektir.

2.2 Bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılarak, karar verme mekanizması hızlandırılacaktır.

2.3
Adli bilim, kriminal inceleme ve olay yeri inceleme faaliyetlerine yönelik kapasite ve kalite artırılacaktır.

2.4 Eğitim ve öğretim kurum/birliklerinin fiziki ve teknolojik alt yapısı geliştirilerek, eğitim ve öğretimin niteliği artırılacaktır.

2.5
Görevlerin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için personele uzmanlık kazandırılacak ve personelin aidiyet duygusu

geliştirilecektir.
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Terörle Mücadele

Terörle mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır. 

STRATEJİK HEDEFLER

3.1 TEM birimlerinin terörle mücadele kapasitesi artırılacaktır.

3.2 J.Komd. Birliklerinin görev etkinliği artırılacaktır.

3.3

Başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayiş hizmetlerinde ihtiyaç duyulan elektronik ve haberleşme

teknolojisi geliştirilecektir.
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Lojistik Kaynak Yönetimi

Lojistik sistemi, profesyonel kolluk ihtiyacını 

karşılayacak şekilde geliştirilecektir.

STRATEJİK HEDEFLER

4.1
İkmal ve bakım sistemi daha etkili, ekonomik ve verimli hale getirilecektir.

4.2
Jandarma Genel Komutanlığının tüm iskân ihtiyaçlarının en üst seviyede karşılanması ve istihkâm, inşaat ve emlak

faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

4.3
Birliklerin görev ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte, çağın gereklerine uygun, modern ve teknolojik malzemeler teçhiz edilecek,

modernizasyon, mühimmat, akaryakıt, giyim gibi ihtiyaçlar karşılanacaktır.

4.4 Jandarma birlik/kurumlarının ihtiyaç duyacağı sağlık ve veterinerlik hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır.

4.5 Havacılık birliklerinin kapasitesi ve görev etkinliği artırılacaktır.
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Uluslararası İlişkiler

Uluslararası alanda kurum etkinliği geliştirilecektir.

STRATEJİK HEDEFLER

5.1 J.Gn.K.lığının uluslararası alanda ve organizasyonlardaki etkinliği artırılacaktır.

5.2
Personelin, yurt dışı geçici/daimi görev kapsamında görevlendirilebileceği uluslararası görev ve kadroların niteliği ile

görevlendirilen personelin temsil yeteneği artırılacaktır.

5.3 Uluslararası kuruluşların eğitim imkânlarından yararlanılacaktır.
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanıtım 

politikası uygulanacaktır. 

STRATEJİK HEDEFLER

6.1 Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj güçlendirilecektir.

6.2 Kurumun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerindeki etkinliği artırılacaktır.
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Strateji  ve Dış İlişkiler 

Başkanlığı


