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GİRİŞ 
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel yönetim 
kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve 
hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. 

 Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında 
saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel 
denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

 Bu kapsamda, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 
beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı “Jandarma Genel 
Komutanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur. 
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I. OCAK-HAZİRAN 2022 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

I.1– BÜTÇE GİDERLERİ 

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Jandarma Genel Komutanlığına  35.996.445.000 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. 2021-2022 yılları için tahsil edilen ödenek miktarları ve artış oranları 
aşağıdaki gibidir.  

 

2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen 35.996.445.000 TL ödeneğinin ilk altı 
ayda %56,63 ’lük kısmı olan 20.384.719.295 TL harcanmıştır.  

Tablo-1:2021-2022 Yılı Ödenek Durum ve Artış Oranları 

Tablo-2:2022 Yılı Ödenek İlk Altı Aylık Harcama Karşılaştırma  

EKONOMİK 
2021                                     

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 
2022                              

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 
ARTIŞ ORANI *           

(%) 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 20.059.976.000 26.758.164.000 33,39 

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.450.111.000 3.135.240.000 27,96 

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.094.339.000 5.186.183.000 26,67 

05 - CARİ TRANSFERLER 10.408.000 12.870.000 23,65 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.052.026.000 903.988.000 -14,07 

GENEL TOPLAM 27.666.860.000 35.996.445.000 30,11 

EKONOMİK 2022 
 YILI ÖDÖNEĞİ  

2022 
 HARCAMA 

GERÇEKLEŞME   
(%) 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 26.758.164.000 16.505.897.321 61,69 

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA  
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.135.240.000 1.848.601.471 58,96 

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.186.183.000 1.926.437.878 37,15 

05 - CARİ TRANSFERLER 12.870.000 2.839.173 22,06 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 903.988.000 100.943.452 11,17 

GENEL TOPLAM 35.996.445.000 20.384.719.295 56,63 



2  

 

 

 

2021-2022 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme ve artış 
oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo-3:2021-2022 Bütçe Gerçekleşme Oranları 

EKONOMİK 
2021                 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2022 
 BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN                                
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

ARTIŞ    
ORANI *           

(%) 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇEK. ORANI ** 

(%) 
2021 2022 2021 2022 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 22.355.980.695 26.758.164.000 11.196.582.699 16.505.897.321 47,42 50,08 61,69 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 
 KURUMLARINA DEVLET               
PRİMİ GİDERLERİ 

2.643.145.662 3.135.240.000 1.253.652.905 1.848.601.471 47,46 47,43 58,96 

03 - MAL VE HİZMET  
ALIM  GİD. 4.601.219.348 5.186.183.000 1.101.997.535 1.926.437.878 74,81 23,95 37,15 

05 - CARİ TRANSFERLER 3.227.559 12.870.000 1.246.608 2.839.173 127,75 38,62 22,06 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 703.008.226 903.988.000 57.085.670 100.943.452 76,83 8,12 11,17 

08 - BORÇ VERME 3.280.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

GENEL TOPLAM 30.309.861.490 35.996.445.000 13.610.567.438 20.384.721.317 374 2.189 2.213 
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I.1.1- PERSONEL GİDERLERİ  

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine 2022 yılı personel giderleri için 26.758.164.000 TL ödenek 
verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinin % 61,69’u olan 16.505.897.321TL  
harcanmıştır. 

 

I.1.2– SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet pirimi giderleri için 3.135.240.000 TL ödenek verilmiştir. Yılın 
ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 58,96’sı olan  1.848.601.471 TL’si harcanmıştır. 

EKONOMİK 
2021                   

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2022                            
BAŞLANGIÇ        

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN                                         
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

ARTIŞ          
ORANI *           

(%) 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇ. ORANI ** 

(%) 

2021 2022 2021 2022 

01 - PERSONEL GİD. 22.355.980.695 26.758.164.000 11.196.582.699 16.505.897.321 47,42 50,08 61,69 

01.01 - MEMURLAR 22.052.384.051 26.072.663.000 11.061.013.393 16.342.644.527 47,75 50,16 62,68 

01.02 - SÖZLEŞMELİ             
PERS. 8.052.084 165.576.000 3.653.071 6.318.129 72,95 45,37 3,82 

01.03 - İŞÇİLER 122.211.664 157.169.000 55.999.938 75.472.830 34,77 45,82 48,02 

01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ 
ÇALŞ. 15.488 58.000 12.049 168.131 1.295,37 77,80 289,88 

01.05 - DİĞER PERS. 173.317.408 362.698.000 75.904.247 81.293.703 7,10 43,79 22,41 

EKONOMİK 
2021                 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2022                            
BAŞLANGIÇ        

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

ARTIŞ 
ORANI 

*           
(%) 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇEK. ORANI 

** (%) 
2021 2022 2021 2022 

02 - SOSYAL GÜVNLK.KRM. 
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.643.145.662 3.135.240.000 1.253.652.905 1.848.601.471 47,46 47,43 58,96 

02.01 - MEMURLAR 2.518.204.816 2.971.194.000 1.195.969.953 1.765.236.998 47,60 47,49 59,41 

02.02 - SÖZLEŞMELİ PERS. 1.397.171 25.538.000 630.829 1.061.498 68,27 45,15 4,16 

02.03 - İŞÇİLER 24.196.138 30.221.000 10.366.910 14.926.533 43,98 42,85 49,39 

02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALŞ. 24.937 35.000 14.732 39.667 169,26 59,08 113,34 

02.05 - DİĞER PERSONEL 99.322.599 108.252.000 46.670.481 67.336.774 44,28 46,99 62,20 

Tablo-4:Personel Giderleri 2021-2022 Bütçe Gerçekleşme Oranları 

Tablo-5:Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 2021-2022 Bütçe  Gerçekleşme Oranları 
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I.1.3– MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine 2022 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için  5.186.183.000 
TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin yılın ilk altı aylık döneminde % 37,15’i olan 1.926.437.878 TL 
harcanmıştır.  

 

 

 

EKONOMİK 
2021                    

GERÇEKLEŞME  
TOPLAMI 

2022                 
BAŞLANGIÇ    

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇEKLEŞME  TOPLAMI ARTIŞ              

ORANI *           
(%) 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇ. ORANI **                      

(%) 

2021 2022 2021 2022 

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİD. 4.601.219.348 5.186.183.000 1.101.997.535 1.926.437.878 74,81 23,95 37,15 

03.02 - TÜKETİME YÖNELİK 
MAL VE MLZ. ALM. 3.808.678.546 4.307.834.000 812.954.859 1.607.559.188 97,74 21,34 37,32 

03.03 - YOLLUKLAR 296.007.988 307.023.000 118.188.266 95.714.502 -19,02 39,93 31,18 

03.04 - GÖREV GİDERLERİ 152.139.737 145.945.000 59.450.015 41.852.776 -29,60 39,08 28,68 

03.05 - HİZMET ALIMLARI 258.240.151 324.801.000 97.337.936 151.052.486 55,18 37,69 46,51 

03.06 - TEMSİL VE TANITMA 
GİD. 2.180.168 2.580.000 614.894 693.389 12,77 28,20 26,88 

03.07 - MENKUL  MAL, GAYR 
MADDİ HAK ALIM, BKM. VE 
ONRM GİD. 

77.401.136 90.423.000 12.452.796 27.577.131 121,45 16,09 30,50 

03.08 - GAYRİMENKUL MAL 
BKM.VE ONARIM GDR. 6.539.104 6.417.000 982.683 1.978.483 101,33 15,03 30,83 

03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİD. 32.518 1.160.000 16.086 9.924 -38,31 49,47 0,86 

Tablo-6:Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021-2022 Bütçe Gerçekleşme Oranları 
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I.1.4– CARİ TRANSFERLER 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine 2022 yılı Cari Transferler için 12.870.000 TL ödenek  
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin %22,06’sı olan 2.839.173 TL 
harcanmıştır.  

 
 
I.1.5– SERMAYE GİDERLERİ 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine 2022 yılı Sermaye Giderleri için 903.988.000 TL ödenek 
verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin %11,17’si olan 100.943.452 TL harcanmıştır. 

 

EKONOMİK 
2021                      

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2022               
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

ARTIŞ 
ORANI 

*           
(%) 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇ. ORANI 

** (%) 

2021 2022 2021 2022 

05 - CARİ TRANSFERLER 3.227.559 12.870.000 1.246.608 2.839.173 127,75 38,62 22,06 

05.04 - HANE HALKI VE 
 İŞLETMELERE 
 YAPILAN TRANSFERLER 

2.719.941 5.432.000 781.260 2.371.084 203,49 28,72 43,65 

05.06 - YURTDIŞINA YAP. 
TRANSFERLER 507.617 7.438.000 465.348 468.089 0,59 91,67 6,29 

EKONOMİK 
2021                      

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2022                 
BAŞLANGIÇ     

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

ARTIŞ 
ORANI 

*           
(%) 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇ. ORANI 

** (%) 

2021 2022 2021 2022 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 703.008.226 903.988.000 57.085.670 100.943.452 76,83 8,12 11,17 

06.01 - MAMUL MAL ALm. 98.739.471 88.000.000 7.939.751 7.193.593 -9,40 8,04 8,17 

06.04 - GAYRİMENKUL ALM. 
VE KAMULAŞTIRMASI 22.396.530 13.485.000 12.739.412 9.955.389 -21,85 56,88 73,83 

06.05 - GAYRİMENKUL 
SERMY.ÜRETİM GİDERLERİ 464.394.774 692.503.000 22.323.007 61.818.812 176,93 4,81 8,93 

06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK  
ONARIM GİDERLERİ 117.477.452 110.000.000 14.083.501 21.975.659 56,04 11,99 19,98 

Tablo-7:Cari Transferler 2021-2022 Bütçe Gerçekleşme Oranları 

 

Tablo-8:Sermaye Giderleri 2021-2022 Bütçe Gerçekleşme Oranları 
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II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

II.1- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

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 maddi delillerin de sıhhatli bir şekilde sunulması, 
teknolojiden azami derecede yararlanmayı zorunlu hale getirmiştir. 

II.1.1- JANDARMA ENTEGRE MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMİ (JEMUS) 

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 
ulaştırılıp alınabilmesine imkân sağlayacak olan JEMUS Projesinin telsiz bölümü kullanılmaktadır.  

Bütçe imkânları doğrultusunda ülke genelinde tamamlanması hedeflenen proje ile jandarma 
birliklerine; 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 standartta bir kamu telsiz haberleşmesi teknolojisi kazandırılmaktadır. 

JEMUS Projesi İle; 

• 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 teknolojiler kullanılarak ülke genelinde araç takibi ve devriyelerin merkezden takip 
edilmesi ve görevlendirilmesi yeteneği kazanılmaktadır.  

 



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

7  

• Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında, adli makamlarla yazışmak 
ve suçlu sorgulaması yapmak maksadıyla ilçe jandarma komutanlığı seviyesinde merkezi internet 
bağlantısı yapılmıştır. 

II.1.1.1- ARAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMALARI 

Telsiz bölümünün devreye alınmasıyla birlikte, il jandarma komutanlıkları harekât merkezlerinde 
24 saat esasına göre görev yapan operatörlere teknolojik destek sağlanmakta ve motorlu 
devriyelerin konumları anlık olarak takip edilerek, en kısa zamanda istenen bölgeye 
yönlendirilmektedir. 

II.1.1.2- PLAKA TANIMA SİSTEMİ UYGULAMALARI (PTS) 

Geçmiş ve anlık geçiş yapan araçların plaka bilgileri sayesinde veri analizi yapılarak suç ve 
suçlularla mücadelede etkinliği artıran, önleyici kolluk ve olay aydınlatmada aktif olarak kullanılan 
ve önem arz eden sistemler bütünüdür. Sistemle aranan (terör ve önem arz eden); plakası kayıp, 
hacizli, trafikten men, çalıntı ve sahte plakalı araçlar için sesli ve görsel uyarı vermesi 
sağlanmaktadır. 

II.1.1.3-MOBİL PLAKA TANIMA SİSTEMİ UYGULAMALARI (MPTS) 

MPTS ülkemize kazandırılmış bir teknoloji olup Jandarma Genel Komutanlığına dahil edilen Mobil 
Plaka Tanıma Sistemi, okuma ve buna bağlı sakınca bilgisi sorgulayıp alarm oluşturan sistemler 
bütünüdür. 

MPTS, yolu gören iki şeridi kapsayacak biçimde tasarlanmış olup geçiş yapan araçlara ait sakıncalı 
bilgilerin (çalıntı kaydı yok, plaka çalıntı, araç çalıntı, araç aranıyor, haciz yakalamalı araç, araç 
trafikten men vb.) anlık olarak sisteme düşmesini sağlamaktadır. 

II.1.1.4‐SORGULAMA UYGULAMALARI 

Motorlu ve yaya devriyeleri; mesajlaşma, suçlu ve suç sorgulama, silah ve silah ruhsatı 
sorgulama, araç ve araç ruhsatı sorgulama, ehliyet ve ceza puanı ile kayıp malzeme sorgulaması; 
yaya devriyeleri ise SMS mesajlaşma, suçlu ve suç sorgulama, araç sorgulaması yapabilmektedir. 

II.1.1.5-KIRSAL GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS)  

Emniyet, asayiş ve terörle mücadele hizmetlerinde; zaman, maliyet ve personel tasarrufu 
sağlayarak etkinliğini artıran, suç ve suçlulukla mücadelesini güçlendiren ve meydana gelen 
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olaylarda elde edilen somut delillerle olayların kısa sürede aydınlatılmasına katkı sağlayan 
güvenlik sistemidir. 

KGYS ile Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yerleşim yerleri ile turizm 
bölgelerinin kritik kavşak ve noktalarında kurulacak sistemler ile emniyet ve asayiş hizmetlerinin 
nitelik ve kalitesi artırılarak kolluk hizmetlerinin daha çağdaş görev anlayışı ile sunulması 
hedeflenmektedir. 

II.1.1.6-İHA GÖRÜNTÜLERİNİ MOBİL CİHAZLARA AKTARMA SİSTEMİ (KUZGUN)   

Teröristle mücadele harekâtı, asayiş olayları ve doğal afetlerle mücadelede İHA görüntülerinin 
tablet ve   bilgisayar üzerinden izlenmesini sağlayan sistemdir. 

Komando tabur komutanlıklarının komuta kontrol etkinliği artırılarak sorumluluk sahasına giren 
İHA'ların aktardığı görüntüler anlık olarak izlenebilmektedir. 

II.1.1.7- BİLGİ SİSTEMLERİ TEÇHİZATI PROJESİ 

Karargâh, kurum ve birliklerde; idari, mali işlemler ile emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin, 
süratli ve kesintisiz yürütülmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan bilgi sistem malzemeleri, ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik olarak yürütülmektedir. 

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin uygulama yazılımlarından azami istifade edilerek otomasyon 
ortamında yürütülebilmesini sağlamak üzere gerçekleştirilen Bilgi Sistemleri Teçhizatı Projesi 
kapsamında, bilgisayar ve çevre birimlerine yönelik olarak; ihtiyaç analizi, planlama, tedarik ve 
işletim faaliyetlerine devam edilmektedir. 

II.1.1.8- WEB TABANLI BİLGİ SİSTEM YAZILIMLARI 

Tüm jandarma birliklerince ihtiyaç duyulan kurumsal yazılımlar WEB tabanlı yapıda merkezi 
olarak hizmete geçirilmiştir. Bu sayede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde personel, asayiş, 
istihbarat, maliye ve lojistik 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 112 Acil Çağrı Merkezleri hattını 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. 
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II.1.1.9-VİDEO KONFERANS SİSTEMİ (VKS) 

Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birlikleri arasında, komuta kontrol ve koordinasyon 
faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi maksadıyla uzaktan görüntülü 
haberleşme imkânı sağlayan sistem kullanılmaktadır. 

II.1.1.10- KURUMSAL SOSYAL MEDYA 

Kamuoyunu etkin, hızlı ve doğru bilgilendirmek, jandarmaya olan ilgiyi artırmak, Türkiye ve dünya 
kamuoyunda görünürlüğüne, imajına ve halkla ilişkiler politikasına katkı sağlamak maksadıyla 
günümüzde yaygın olarak kullanılan ve internet ortamında faaliyet gösteren kurumsal sosyal 
medya hesaplarından olan Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube alanında resmi sosyal medya 
hesapları kullanılmaktadır. 

II.1.1.11-JANDARMA SİLAH BİLGİ SİSTEMİ (JASBİS)  

Silah ruhsat işlemlerinde başvuru sürecinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlamak ve 
vatandaşların memnuniyetini artırmak amacıyla Jandarma Silah Bilgi Sistemi Projesi 01 
Temmuz 2019 tarihinde tamamlanarak e-Devlet üzerinden hizmete sunulmuştur. 

Vatandaşlar tarafından e-Devlet üzerinden yapılan ve silah ruhsat birimlerince gerekli inceleme ve 
onay işlemlerine müteakip, Jandarma Silah Bilgi Sistemi üzerinden gönderilen silah ruhsat kart 
bilgilerinin; silah ruhsat kartlarına basılması ve başvuru sahibinin adresine gönderilmesi işlemi 05 
Ekim 2020 tarihinden itibaren  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadır. 

Fabrika ve imalathanelerde üretimi yapılan yivsiz av tüfeği, ses ve gaz fişeği atabilen silahların, av 
bayilerinde bulunan silah ve mermilerin, silah tamir yerlerinde tamir amacıyla bulunan silahların, 
atış poligonlarında bulunan silah ve mermilerin takip ve kontrolünü yapmak amacıyla Jandarma 
Silah Bilgi Sistemi Projesi’nin “Silah Üretim, Satış ve Stok İşlemleri Modülü” 01 Temmuz 2020 
tarihinde vatandaşlar ve jandarma birimlerinin kullanımına açılmıştır. 

II.1.1.12-JANDARMA BİLGİ SİSTEMİ (JABS)  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı 
arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Protokolü 15 Nisan 2020 tarihinde imzalanmış olup JABS 
ortamındaki “Aile İçi ve Kadına Şiddet Olayları Modülü’’nün yazılımı tamamlanarak 08 Haziran 
2020 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile anlık veri paylaşımına 
başlanılmıştır. 
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II.2- İNSAN KAYNAKLARI  

Yurt genelinde 192.978 personel ile hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığının insan 
kaynakları sistemi; en etkili insan gücü yapısı ve ihtiyacının belirlenmesi, bu yapı için gerekli olan 
nicelik ve nitelikteki personelin temini, yetiştirilmesi ve istihdamını kapsamaktadır. Faaliyetler,  
önceden tayin edilen teşkilat yapısına göre şekillenmektedir. Kadro ihtiyacına uygun personelin, 
zamanında ve optimum maliyet/etkinlik ile hazır edilmesi esasına dayanan temin ve yetiştirme 
planlamaları; enerjik ve dinamik bir insan gücü yapısına ulaşmayı hedeflemektedir. Subay, 
astsubay, uzman erbaş ve devlet memuru adayları; öğrenim seviyelerine uygun olarak temin 
edilmekte ve çeşitli mesleki eğitimlere tabi tutulmaktadırlar. Uzman erbaş, uzman jandarma ve 
astsubayların bir üst statüye geçirilmesi de önemli bir iç kaynaktan temin ve yetiştirme 
unsurudur. 

Jandarma Eğitim Kurumları; 

• Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek 
Okulu dâhil) 

• Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanlığı 

• Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı 

• Jandarma İstihbarat Okul Komutanlığı 

• Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı 

• Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı 

• Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı 

• Trafik Okul Komutanlığı 

• Seferihisar Jandarma Muhabere  Eğitim Merkezi  Komutanlığı 

II.3- SUÇLA MÜCADELE FAALİYETLERİ  

II.3.1- ASAYİŞ SUÇLARI İLE MÜCADELE  

Jandarma Genel Komutanlığı; asayiş suçları ile mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine 
getirmek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanarak vatandaş memnuniyetini ve 
toplum desteğini sağlamak suretiyle suçla mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. 
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II.3.2- KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE  

Kaçakçılık suçları; terör örgütlerine finans kaynağı olması ve yarattığı vergi kayıpları nedeniyle, 
toplumda yol açtığı maddi ve sosyal zararların yanı sıra insan sağlığını da önemli ölçüde tehdit 
etmektedir. Kaçakçılık suçlarını işleyen kişi ve organize yapılarla mücadele kararlılıkla devam 
etmektedir.  

II.3.3- TERÖRLE MÜCADELE  

Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine 
getirmek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanarak, vatandaş memnuniyetini ve 
toplum desteğini sağlamak suretiyle terörle mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. 

II.3.4- SİBER SUÇLARLA MÜCADELE  

Jandarma Genel Komutanlığının görev alanına giren her türlü siber suçun araştırılması ve 
önlenmesi ile suç unsurlarının tespit edilmesi, suçların işlenme olanaklarının ortadan kaldırılması 
ve suçun aydınlatılması maksadıyla; istihbarat elde etmek, değerlendirmek, sanal ortamda 
işlenen suçlarla ilgili araştırma yaparak mücadele etmek, teşkilatımızın görevleri arasındadır. 

II.3.5- GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE  

Ülkemiz, jeopolitik konumu ekonomik ve siyasi durumu dolayısıyla göçmenler için hem hedef 
hem de transit ülke konumunda bulunmaktadır. Özellikle Suriye’de istikrarsızlıkların, savaş ve 
savaşın getirdiği yoksulluğun meydana gelmesi büyük bir göç dalgasının ülkemize hareket 
etmesine neden olmuştur. Bu durum göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadelenin 
ülkemizde hassas bir şekilde takip edilmesini gerektirmektedir.   

II.3.6- AİLE İÇİ ŞİDDETLE VE ÇOCUK SUÇLARIYLA MÜCADELE  

Jandarma Genel Komutanlığı, aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı 
bir şekilde yerine getirerek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanıp, vatandaş 
memnuniyetini 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 81 il jandarma komutanlığı bünyesinde teşkil edilen aile içi şiddetle mücadele ve 
çocuk şube müdürlükleri/kısım amirlikleri etkin bir şekilde görevlerini yürütmektedir. 
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II.4- KORUMA FAALİYETLERİ 

II.4.1- CEZAEVİ HİZMETLERİ 

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. 

II.4.2- YOL EMNİYET TEDBİRLERİ 

Jandarma birlikleri tarafından, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, 
kripto/sınav evrakı, birlik, askerî malzeme intikal ve nakilleri esnasında yol emniyet tedbirleri 
alınmakta, terör tehditi bulunan bölgelerdeki kritik yollar ile yol yapım çalışması devam eden 
bölgelerde güvenlik sağlanmaktadır.  

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. 

II.4.3- TANIK KORUMA HİZMETLERİ 

Ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin veya yakınlarının hayatı, beden 
bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişiler 
hakkında  5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu gereğince tedbir alınmaktadır.  

Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya tanık koruma kurulu tarafından verilen koruma tedbirleri ile 
ilgili işlemler; sorumluluk esasına göre tanık koruma birimleri tarafından yerine getirilmektedir.  

II.4.4- ŞAHIS KORUMA HİZMETLERİ 

Jandarma Genel Komutanlığı koruma birimleri tarafından, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği 
kapsamında komisyonlarca haklarında koruma kararı verilen 539 şahıs ile 594 kamu görevlisinin 
koruma hizmetleri yürütülmektedir.  
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II.4.5- TESİS KORUMA VE BORU HATLARININ KORUNMASINA YÖNELİK HİZMETLER 

Özel koruma tedbirleri kapsamında korunan tesislerin güvenlik hizmetleri, ilgili kurum/
kuruluşlarla imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Özel koruma tedbirleri kapsamında korunmayan diğer tesisler ile petrol ve doğal gaz boru 
hatlarının güvenlik hizmetleri ise genel kolluk tedbirleri kapsamında yerine getirilmektedir. 

II.4.6- ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ FAALİYETLER 

Özel güvenlik hizmetleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
jandarma/polis sorumluluk bölgesi esasına göre yerine getirilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından; özel güvenlik şirketi, özel güvenlik eğitim kurumu, il özel 
idareleri ve belediyelerin faaliyet izin belgesi düzenlenmekte, özel güvenlik şirketleri bünyesinde 
görev yapan özel güvenlik görevlilerinin kıyafet katalogları onaylanmaktadır. 

İl valilikleri adına il jandarma komutanlıkları tarafından; özel güvenlik izin belgesi, geçici ve acil 
durumlarda özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlisi çalışma kimlik kartı, alarm izleme merkezi 
kurma ve işletme yeterlilik belgesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan silah satın alma 
yetki belgesi, özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesi tanzim edilmektedir. 

II.5- TRAFİK HİZMETLERİ 

Her yıl birçok vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat 
kalmaktadır. Trafikteki bu olumsuz etkileri en aza indirmek için teşkilatımız, trafik kazaları ile 
mücadeleyi etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirerek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden 
faydalanmakta, vatandaş memnuniyetini ve toplum desteğini sağlamak suretiyle görevini 
sürdürmektedir. 

Jandarma havacılık birlikleri ile Ekim 2018 tarihinden itibaren helikopterle havadan trafik 
denetimi faaliyetlerine başlanmıştır. Helikopterle havadan trafik denetimlerine 2022 yılında da 
devam edilmesi planlanmaktadır. 

II.6- SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ 

İl jandarma komutanlıkları il valilikleri adına vatandaşlar tarafından yapılan,  silah ruhsat 
başvurularını (Yivli silahlar, yivsiz tüfekler, ses ve gaz fişeği atabilen tabancalar) Jandarma Silah 



14  

Bilgi Sistemi (JASBİS) üzerinden alarak (yeni başvuru, kart talebi, yenileme, nakil, devir, hibe, 
mermi talebi) sonuçlandırmakta ve ilgili belgeleri tanzim etmektedir.  

Vatandaşların silah ruhsat başvurularını e-Devlet vasıtasıyla yaparak, başvuru sürecinin elektronik 
ortamda takip edilmesini sağlamak ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla Jandarma Silah 
Bilgi Sistemi 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren  vatandaşların ve jandarma birimlerinin 
kullanımına açılmıştır.  

II.7- İÇ KONTROL FAALİYETLERİ 

İç kontrol sistemine ilişkin görev ve sorumluluklar, 5018 sayılı Kanunun 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. 

İç kontrol sisteminin geliştirilmesi sürecinde: 

• Tespit edici kontrol faaliyetlerine ait raporlar (iç/dış denetim raporları vb.), 

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

• Kurum içerisinde ve diğer kurumlara ait düzenlemeler ile iyi uygulama örnekleri, takip ve 
tetkik edilmektedir. 

II.8 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ 

Jandarma Genel Komutanlığı, Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri (FIEP), 
Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK)’ne gözlemci üyeliği, NATO Kolluk İstikrar Harekatı Mükemmeliyet 
Merkezi (NKİHMM) Kuruluşu, NATO Askeri Kolluk Paneli (NMPP), Dost ve Müttefik Ülkelerle 
Yürütülen Eğitim İşbirliği,  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) uluslararası kurullar ile 
sürekli işbirliği içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir.  

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER  

Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılması, 
yönetim ve teşkilat yapısının daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın gerektirdiği bilgi ve 
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birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan kaynağına ulaşılması, terörle 
mücadelede kurumsal kapasitenin artırılması, lojistik sisteminin profesyonel kolluk ihtiyacını 
karşılayacak şekilde geliştirilmesi, uluslararası alanda kurum etkinliğinin geliştirilmesi, etkili ve 
çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanıtım politikasının uygulanması konularında çalışmalarını 
sürdürecektir.  

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

Yaklaşık iki asırlık bir geçmişe ve deneyime sahip Jandarma Genel Komutanlığı, kamu düzenini ve 
güvenliğini sağlamak görevini, memleketin her köşesine yayılmış birimleri vasıtasıyla, yüksek 
disiplin ve üstün görev bilinciyle ifa etmektedir. İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı 
ile kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen ve uluslararası alanda varlığını kanıtlamış jandarma 
teşkilatımız, daha da kuvvetlenmiş bir şekilde çalışmalarına devam edecektir. 



16  

 



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

17  

 



18  

 


