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“Jandarma, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete 
aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakârlık ve 

feragat örneği bir kanun ordusudur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK



“Üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek 
vazife şuuruyla yerine getiren, devletimizin en köklü 

kurumlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığımız, 
vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında 

önemli rol oynamaktadır.”
Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

Konvansiyonel medya, etkinlik gücünü sosyal 
medya ile paylaştığından, hatta ona tabi oldu-
ğundan beri, algıyı yönetmek hem daha zorlaş-
tı, hem de yönetim süreçleri içindeki belirleyici 

vasfı arttı. Artık sadece neyi yaptığımız değil, yaptığımı-
zın kamuoyu tarafından nasıl anlaşıldığı, daha doğru bir 
ifadeyle kamuoyunun yönetim mekanizmalarından, ku-
rumlardan ne beklediği, temel belirleyici hale geldi.

Açıkça görülüyor ki algının bu yeni baskın pozis-
yonu, 21. yüzyılın güvenlik gündeminde de  belirleyici 
konuma gelmiştir. Sadece tehdidi savuşturmak değil, 
meseleyi çözmek için toplumun tamamıyla doğru bir ile-
tişim kurabilmek, kamu düzenini tesis ederken hukuk ve 
demokrasi normlarından ayrılmamak, vicdanları rahat-
sız etmemek, güven vermek, insanların kendilerini gü-
vende ve huzurlu hissetmesini sağlamak, zamanımızın 
bir gerekliliği olarak karşımızda durmaktadır. 

Türkiye, bu yüzyılın bütün güvenlik risklerinin orta-
sında olan bir ülke olarak bu algıyı yakından takip etmek, 
kurumlarının atacağı adımları bu yeni parametreyi dik-
kate alarak atmak durumundadır. Bu sayede, kamuoyu 
desteğini sağlamak ve risklerimizi doğru yönetebilmek 
mümkün olacaktır. Bunun için de sahayı doğru analiz 
etmek, algıdaki değişimleri, insanların güvenlik beklen-
tilerini, güvenlik aktörlerine nasıl baktığını, toplumdan 
bu anlamda nasıl bir veri alınabileceğini izlemek, elbette 
ki doğru olan  yöntemdir. 

Köklü geçmişinde başarı çıtasını her zaman yukarı-
da tutmuş olan Jandarma Genel Komutanlığımızın bu 
yeni dünya parametrelerini doğru okuma yönündeki ça-
lışmaları, inanıyorum ki hem bugünümüze hem de ya-
rınlarımıza ışık tutacaktır. 

Bu itibarla, çalışmada emeği geçen bütün arkadaşla-
rımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı
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ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

Günümüzde güvenlik hizmeti sunan kolluk 
güçlerinin kurumsal algı ve itibar oluştur-
mada başarılı olması için sadece kaliteli 
hizmet üretmesi yeterli değildir. Kurumun 

çalışanları ve hizmet sunduğu vatandaşlara ilave ola-
rak, kendisinden beklenti içerisinde olan kamu ku-
rum ve kuruluşları ile medya gibi çok farklı paydaşla-
rının beklentilerinin de karşılanması gerekmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığının sunduğu hiz-
metler hakkında toplumda olumlu bir algının oluş-
ması ve sürdürülebilmesi, Jandarma teşkilatına kriz 
yönetimi ve çatışma yönetimi gibi birçok alanda 
avantaj sağlayacak ve zor zamanlarda bile kamuoyu, 
kuruma destek sağlamaya devam edecektir. Bunun 
sağlanması, sadece üst yönetimin değil, aynı zaman-
da bütün Jandarma personelinin sürece dâhil olması 
ile mümkün olabilecektir. 

Bu kapsamda, Jandarmanın sunduğu hizmetlerin 
vatandaşlar tarafından doğru bir şekilde anlaşılması 
ve toplumda suç korkusunun azaltılarak yaşam kali-
tesinin artırılması, potansiyel suçluların caydırılması, 
suçun önlenmesi gibi etkenler ulaşılması gereken bir 
hedef olarak görülüp, verilen hizmet ve faaliyetler 
hakkında kamuoyunun sürekli ve sağlıklı bir şekilde 
bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Kurumlar hangi değerlerle tanınmak ve farklılaş-
mak istiyorsa, bunu ortaya koymalı ve tüm paydaşla-
rıyla bu algıyı oluşturmak için çalışmalıdır. “Değişen 
Güvenlik Algısı ve Jandarma” dokümanında; Jan-
darmanın kendi kurumundaki çalışanları ile hizmet 
verdiği halkın algılama süreci değişen güvenlik orta-
mı dikkate alınarak; kurumsal algı, kurumsal imaj ve 
kurumsal itibar ekseninde incelenmiş, karşılıklı fayda 
sağlamaya yönelik olarak nelerin yapılabileceği so-
mut veriler kullanılarak ortaya konulmuştur.

Arif ÇETİN
Orgeneral

Jandarma Genel Komutanı
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GÜVENLİK KAVRAMI VE 
GÜVENLİK ALGISI  1

Güvenlik; “toplum yaşamında kanunî dü-
zenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin 
korkusuzca yaşayabilmesi durumu, em-
niyet” olarak tanımlanmıştır (Türk Dil 

Kurumu, 2019). 
Jandarma, değişen güvenlik anlayışına uygun 

olarak vatandaş odaklı bir yaklaşımla vatandaşla-
rın kendilerini her zaman huzur ve güven içinde 
hissedebileceği bir algıyı yaratmayı hedeflemeli-
dir.

Diğer taraftan algı yanılması, gerçek bir dış 
uyaranın yanlış algılanmasıdır ve bunun gerçek 
hayatta birçok örneği bulunmaktadır. Günümüz 
koşullarında önemli olan; bir bireyin, bir kurumun 
ne yaptığı, nasıl göründüğü değil, nasıl algılandı-
ğıdır.

Washington Post gazetesinin dünyaca ünlü 
keman sanatçısı Joshue Bell ile gerçekleştirdiği de-
ney, algı konusuna verilebilecek bir örnektir.

Joshue Bell, dünyaca ünlü Amerikalı bir viyo-
lonisttir. 2007 yılında bir sabah, Washington’da bir 

Kendini güvende hissetme; bireyin, bulunduğu 
çevredeki nesnelerin, durum veya olayların duyu 

organlarına iletilen uyarıcılar neticesinde farkında 
olması, bunları sınıflandırarak değerlendirmesindeki 

sonuca, diğer bir ifadeyle algıya bağlıdır. 

GÜVENLİK KAVRAMI VE GÜVENLİK ALGISI 
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metro istasyonunda üzerinde kot, gömlek ve 
başında bir şapka ile metronun en yoğun ol-
duğu saatte, bir sokak sanatçısı gibi viyolinini 
çalmaya başlar. 45 dk. içerisinde, binlerce in-
san oradan geçmesine rağmen, çalınan müzik 
çoğunun dikkatini çekmez bile. Sadece 6 kişi 
durup dinler ve 20 kişi bahşiş bırakır. Topla-
nan para ise yalnız 32 dolardır.

Oysa, çaldığı keman 3,5 milyon dolarlık 
bir kemandır ve iki gün önce Boston Senfoni 

Evi’nde verdiği konserde biletler 100 dolar-
dan alıcı bulmuştur.

Jandarmanın bir kolluk kuvveti olarak 
güvenlik hizmeti sağlarken dikkate alması ge-
reken önemli hususlardan birisi de vatandaş-
larda oluşan güvenlik algısıdır. Ne kadar zor 
şartlar altında fedakârca iyi güvenlik hizmeti 
sağlansa da, eğer bu hizmet vatandaş tara-
fından doğru algılanamıyorsa, algı yanılması 
ortaya çıkar ve sağlanan güvenlik hizmeti an-
lamsızlaşır.

Ne kadar zor şartlar altında fedakârca iyi güvenlik hizmeti 
sağlansa da, eğer bu hizmet vatandaş tarafından doğru 
algılanamıyorsa, algı yanılması ortaya çıkar ve sağlanan 

güvenlik hizmeti anlamsızlaşır.

GÜVENLİK KAVRAMI VE GÜVENLİK ALGISI 
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Eğer kurum ve kişi kendini iyi tanıtabi-
lirse, algı yanılmalarının da önüne geçmek 
mümkündür. Bir güvenlik gücü olarak Jan-
darma, devlet ve bireyin güvenliğini sağ-
larken kanunların kendisine verdiği “zor ve 
silâh kullanma yetkisini” kullanmaktadır. Bu 
yetkinin kullanılmasında; uygulanan gücün 
orantılı olması, ulusal ve uluslararası norm-
lara uygunluğu, gücün kullanılmasında 
temel hak ve özgürlüklerin zedelenmeden 

insan odaklı yaklaşımın esas alınması ve gü-
cün kullanımının şeffaf ve hesap verilebilir 
olması olumlu algı yaratmada önemlidir.

Güvenlik güçlerine gerek adlî, gerek 
idarî anlamda tanınmış olan “zor ve silâh  
kullanma yetkisi” ile bu yetkinin kullanıl-
ması esnasında kişi hak ve özgürlüklerine 
zarar gelmemesi, her zaman ikilem yaratan 
bir konu olmuştur.

Güvenlik güçlerine gerek adlî, gerek idarî anlamda tanınmış 
olan “zor ve silâh  kullanma yetkisi” ile bu yetkinin 

kullanılması esnasında kişi hak ve özgürlüklerine zarar 
gelmemesi, her zaman ikilem yaratan bir konu olmuştur.

GÜVENLİK KAVRAMI VE GÜVENLİK ALGISI 
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Jandarma, toplumun kolluktan 
beklentisini karşılayabilmek için:

- Halkın içinde olur,
- Güvenlik algısını belirler,
- Jandarmadan beklentileri 

karşılar.

Jandarma, güvenlik 
ve insan hakları 

ikileminde, tercihini 
her zaman insan 

haklarından yana 
kullanmalıdır.

Bu iki algı çoğu kez örtüşmemektedir. Örne-
ğin, kolluk açısından, ses getirecek operasyonlar 
yapmak, çetelerle mücadele etmek veya büyük bir 
mafya yapılanmasını çökertmek en büyük icraat 
olarak görülürken, vatandaşlar açısından mahal-
ledeki asayişin bozuk olması veya hemen yakın-
larındaki parkta taşkınlık yapan gençlerin neden 
olduğu huzursuzluk, kolluğun ulusal çapta ortaya 
koyduğu büyük işlerden çok daha fazla önem ta-
şıyabilmektedir.

GÜVENLİK KAVRAMI VE GÜVENLİK ALGISI 
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ALGILAMA
SÜRECİ2

Jandarma personeli davranışlarında 
doğru, içten ve tutarlı olmalıdır.

Algı; bireyin, bulunduğu çevrede var olan uyarıcıları al-
gılayarak sınıflandırması ve değerlendirmesi demektir 
(Arkonaç, 2005). Algılamadaki kişisel farklılıkların te-
melinde, farklı inançlar, farklı düşünce tarzları, farklı 

kültürel değerler gibi birçok değişken bulunmaktadır.

ALGILAMA SÜRECİ
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Halka karşı davranışlarda yalan ve kandırma 
olmamalıdır.

ALGILAMA SÜRECİ
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Günümüzde kurum ile iletişim 
içinde bulunan toplum açısın-
dan kurumun gerçekte nasıl 
olduğundan ziyade, kurum 

imajının nasıl algılandığı önem kazan-

maktadır. Kurumsal imajın üç unsuru 
bulunmaktadır (Sutherland, 2003): 1. 
Çağrıştırdığı nitelikler, 2. Bu nitelikle-
ri ne derecede taşıyor, 3. Bu niteliklerin 
önem derecesi (Şekil 1)...

Davranışlar 
sözlerden daha 

etkilidir.

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE 
İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM3

Çağrıştırdığı nitelikler 

nelerdiir? Bu
 ni

tel
ikl

eri
 ne

 

de
rec

ed
e t

aş
ıyo

r?

Bu niteliklerin önem 
derecesi nedir?

KURUMSAL
İMAJ

Şekil 1: 
Kurumsal 
imajın 
üç temel 
unsuru
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Jandarma ile ilgili olarak 
konuya bakıldığında; kamuo-
yunda izlenim ve düşüncele-
rin toplanması sonucu Jandar-
ma algısı oluşmaktadır. Belli 
bir bölgede Jandarmanın nasıl 
algılandığı ve nasıl görüldü-
ğünü anlamak için, zaman içe-
risinde oradaki Jandarmanın 
bıraktığı izlere bakmamız ye-
terli olacaktır (Şekil 2).

Belli bir bölgede Jandarmanın nasıl algılandığı 
ve nasıl görüldüğünü anlamak için:

“Zaman içerisinde oradaki Jandarmanın 
bıraktığı izlere bakmamız” 

yeterli olacaktır.

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

Şekil 2: Jandarma ile ilgili olumlu algı yaratabilecek bir haber

Yapılan araştırmalar; herhangi bir kişi hakkında izle-
nimlerin ilk yirmi saniyede oluştuğunu göstermektedir 
(Schwaiger, 2004). Çalışan; hizmet sunduğunda, müş-
terinin onunla ve temsil ettiği kurumla ilgili izlenimleri 
gelişmektedir. Ancak ilk izlenimlerin kırılması kolay ol-
mamaktadır.
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İlk imajın olumlu olması için;
- Kılık kıyafetin her zaman düzgün olsun,

- Vatandaşa insancıl yaklaş,
- Problemi anla, anladığını hissettir, çözmeye çalış.

Diğer taraftan imaj bir kez sahip 
olunan ve ömür boyu sürdürülen bir 
kavram olmayıp, bireylerin zihinlerin-
de yavaş yavaş ve birikimsel olarak 
oluşur. Bu nedenle sabırlı ve samimi 
olunmalı ve zaman içinde sağlam bir 
Jandarma imajının oluşturulması her-
kesin hedefi olmalıdır.

Şekil 3: Jandarmanın mağduru ölümden kurtardığı 
haberi

Jandarmanın, halkla en fazla temas hâlin-
de olan, suça ilk müdahale eden birimler asayiş 
ve trafik devriyeleridir. Bu birimlerin modern 
güvenlik algısı ve halkla ilişkiler konusunda 
eğitimlerinin pekiştirilmesi, görevlerin icra-
sında bu doğrultuda halk ile temas kurulması 
önemlidir.

Şekil 3’te görüldüğü gibi, olay yerine za-
manında ulaşarak mağduru ölmekten kurtaran 
bir Jandarma, halk üzerinde arandığında anın-
da ulaşılabilen ve suça derhâl müdahale eden 
bir kolluk imajı vermektedir.

İlk imaj, eldeki hayali ve gerçek bütün ka-
nıtlardan yola çıkılarak akıl yürütme yolu ile 
oluşturulmuş bir yapıdır ve var olan inanç, 
duygu ve fikirlerden etkilenir (Göksel, 1999). 
Bu husus bütün Jandarma personeli tarafından 
bilinmelidir.

Jandarma 

personeli 

davranışlarında 

samimi olmalıdır.

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
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Jandarmanın olumlu bir imaj oluştur-
masında; personelin kılık kıyafetine dikkat 
etmesi ve her zaman temiz, tertipli olması 
yanında, Jandarmanın kurumsal imajına 
yakışan, güçlü ve sağlam bir görüntü vere-
bilmesi de önemlidir. Bu nedenle Jandarma 
personeli sağlığına dikkat etmeli ve düzen-
li olarak spor yapmalıdır.

Diğer taraftan imaj açısından kurum 
için sportif başarıların da dikkat çekici bir 
yanı bulunmaktadır (Şekil 4).

Kurumun olumlu bir imaj oluşturma-
sında başka etkenler de rol oynamaktadır.

Müzik, resim gibi sanat alanında olum-
lu çalışmalar buna örnek olarak verilebilir.

Şekil 4: Ateşli silahlar ve havalı silahlar 
dallarında dünya rekortmeni, dünya ve Avrupa 
şampiyonu Jandarma personeli Yusuf Dikeç ile 
ilgili bir haber

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM



DEĞİŞEN GÜVENLİK ALGISI VE JANDARMA20

Şehit ve gazi aileleri ile yaralı olarak 
bölgemize gelen personelle yakından ilgile-
nilmesi, hem kurum içinde hem de kurum 
dışında, Jandarmanın olumlu imaj ve itiba-
rına katkı sağlayacaktır.

Jandarmanın halkın gündelik haya-
tında kendisine göre önem atfettiği, onun 
için önemli olan ancak kolluk için belki de 
gözden kaçırılabilecek küçük olayları göz 
önünde bulundurması, halktan biri oldu-
ğunu ve onların yararına işler yaptığını 
göstermesi açısından önemli olabilmekte-
dir. “Reflektör tak, görünür ol” kampanyası 
buna bir örnek oluşturmaktadır.

Genelde kurumların iki türlü 
imajından bahsedilmektedir:

1. Kurum çalışanları ve 
yöneticilerinin, 

2. Toplumun 
kurum hakkındaki 

düşünceleri ve kurumla ilgili 
algılarından oluşmaktadır.

Genelde kurumların iki türlü imajın-
dan bahsedilmektedir.

İlki, kurum çalışanları ve yöneticileri-
nin, diğeri ise toplumun kurum hakkındaki 
düşünceleri ve kurumla ilgili algılarından 
oluşmaktadır.

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
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Kurumlar, çalışanları ve yöneticilerinin 
kurumla bütünleşmesini sağlayarak rakip-
lerinden ayırt edilmeyi amaçlar.

Bunun sonucu olarak çalışanların;
• Var olan kültüre daha büyük bir du-

yarlılıkla uyum sağlayacağı,
• Kurumsal süreçleri, kurumun hedef-

lerini, kurumun felsefesini anlama-
ları halinde kurumlarına daha büyük 
bir destek ve bağlılık göstereceği,

• Kurumundan memnun olacağı, uyum 
içerisinde çalışacağı, kurumunu en iyi 
şekilde temsil etmesi beklenmektedir.

Kurumsal itibarı sadece sözlerle oluş-
turmak mümkün değildir. Vatandaşlar söy-
lenenlerden ziyade, yapılanlara bakarlar. 
Bu nedenle kurum personelinin davranışla-
rının ve yaptığı işlerin de itibar oluşumun-

da büyük önemi vardır (Deephouse, 2000). 
Hatta bazı durumlarda, kurum personeli 
tarafından yapılması gereken davranışın 
veya gösterilmesi gereken tepkilerin göste-
rilmemesi bile kurum itibarının oluşumuna 
etki etmektedir. Bu nedenle nasıl bir izlenim 
yaratılmak istenildiğinin tüm Jandarma 
personeli tarafından iyi bilinmesi gerekir

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
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Geçmişte kurumsal imaj; kurum 
ismi, rengi, logosu, üniforması gibi 
unsurları içeren grafiksel bir tasarım 
olarak değerlendirilirken, günümüz-
de kurumun verdiği hizmetlerin za-
manında, doğru ve şeffaf olarak pay-
daşlarına iletmesi ile ölçülmektedir. 
Bunu yaşamsal bir önemde gören ku-
rumlar da, mevcut konumlarını koru-
mak ya da daha iyi bir yere gelebilmek 
için sürekli olarak imaj oluşturma ve 
geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. 
Bu kapsamda kurumlar; medyayı da 
yanlarına alarak, kimlikleri, amaçları 
ve içinde bulundukları topluma karşı 
sorumlulukları ile vizyonu hakkında 
bilgi veren, planlı ve uygulanabilir bir 
iletişim stratejisi uygulamaktadırlar.

Geçmişte kurumsal imaj; 
kurum ismi, rengi, logosu, 

üniforması gibi unsurları içeren 
grafiksel bir tasarım olarak 

değerlendirilirken, günümüzde 
kurumun verdiği hizmetlerin 

zamanında, doğru ve 
şeffaf olarak paydaşlarına 

iletmesi ile ölçülmektedir. 

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
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KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

 Kurum, sağlam bir imaj oluştu-
rabilir ve elde ettiği bu gücü sürdü-
rebilirse, hedef kitlenin saygısını ve 
güvenini, dolayısı ile itibar kazanır.

Stratejik seviyede ne karar alı-
nırsa alınsın, neticede vatandaşla 
her gün karşı karşıya olan persone-

lin yarattığı izlenim kurum itibarını 
oluşturmaktadır.

Eğer kurum çalışanları bireysel 
düzeyde kurum kültürünü benim-
sememiş ve temsil yeteneğine sahip 
değilse, Jandarmanın imajı olumsuz 
etkilenecektir.
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Sayın Komutanım,
Siz değerli büyüklerimle, dilimin 

döndüğü kadarıyla mutluluğumuzu ve 
tüm köy adına memnuniyetimizi pay-
laşmak istedim.

Çocukluğumdan hatırlarım, köyü-
müze Jandarma geldiği zaman genç, ih-
tiyar kim var kim yok ayağa kalkar, ge-
len Jandarmanın sert ve tepkili tavırları 
nedeniyle tüm köy halkında bir korku 
oluşurdu. Tabi bu istemediğimiz günler 
artık çok geride kaldı.

Değerli komutanım; yaklaşık ola-
rak iki buçuk yıldır hem bizim köy, 

hem de civar köylerimizin gece gündüz 
demeden her türlü sorununa bakan ka-
rakol komutanımızın, köy halkına yak-
laşımı ve iyilikseverliği ve en önemlisi 
köy halkından biriymiş gibi davranma-
sı, öncelikle köy muhtarı olarak beni ve 
tüm köy halkını çok mutlu etmektedir.

Jandarmaya duyulan korku geride 
kalmış, yerini güvene bırakmıştır. Kö-
yümüzde av meraklısı arkadaşımız çok-
tur. Avcı olan arkadaşlarımızın hepsi, 
bulundurmaları gereken ancak noksan 
olan belgelerini, karakol komutanına 
ayıp olur diye tamamlamışlardır. Fakir 

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
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ve muhtaç durumda olan vatandaş-
larımıza hep ön ayak olup, mağduri-
yetlerini gidermek için biz köy yöne-
timini resmî kurumlara yönlendirip 
yardımcı olmuştur ve olmaktadır. 
“Bu çocuk okumaz, bu çocuk laftan 
anlamaz.” dediğimiz çocuklar, hep 
karakol komutanımızın konuşmaları 
sayesinde başarı sağlamıştır. Son ola-
rak, köy kahvesi önünde köyümüzün 
(15) genci ile konuşmasına şahit ol-
dum. “Çocuklar güzel olan hiçbir şey 
kolay kazanılmıyor. Kendinizi düşün-

müyorsanız, hiç değilse bayrağınız ve 
vatanınız için çalışmalısınız.” dediği-
ni duydum. Sayın komutanım size o 
anki duygularımı anlatamam.

Tüm köyümüz adına, siz değerli 
komutanlarımızdan, gözbebeğimiz 
olan Jandarmadan ve vatandaşlarını 
bu kadar sevip sayan örnek komuta-
nımızdan Allah razı olsun. Sonsuz te-
şekkürlerimizi sunar saygılar dilerim.

(J.Gn.K.lığına bir vatandaş tara-
fından gönderilen mektup.)

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
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Nasıl ki geçmişteki davranış kalıpları bu-
günkü Jandarma imajını oluşturmuşsa, bugünkü 
davranışların da gelecekteki Jandarmanın itiba-
rını doğrudan etkileyeceğinin bütün personel ta-
rafından bilinmesi gerekmektedir. Kamuoyunda 

Kamuoyunda Jandarmanın 
vatandaş nezdindeki imaj ve 

itibarını olumsuz etkileyebilecek 
hususların başında, silah ve 

araç kazaları gelmektedir. Bu 
tür kazalar toplumda “kendini 
koruyamayan Jandarma, bizi 
nasıl korusun” gibi bir algıya 

sebep olmaktadır.

Şekil 5: Silah kazası sonucu şehit olan bir 
personelin cenazesi ile ilgili bir haber

Şekil 6: Jandarma personelinin 
Antalya’da bir karakolun çatısında, elde 
ettikleri hint kenevirlerini kuruturken 
yakalanmaları ile ilgili bir haber

Jandarmanın vatandaş nezdindeki imaj 
ve itibarını olumsuz etkileyebilecek hu-
susların başında silâh ve araç kazaları 
sonucu meydana gelen idarî zayiatlar 
gelmektedir. Jandarmaya emanet edi-
len Mehmetçiklerin ve devlet malının 
ihmal ve kusur neticesinde zarar gör-
mesi, Jandarmanın imaj ve itibarına 
büyük zarar vermekte, kuruma güveni 
zedelemektedir.

Olumsuz imaj ve neticesinde olu-
şan olumsuz bir itibarın etkilerini sil-
mek çok zordur. Öyle ki, olumsuz bir 
olay/bilgi ile zedelenen imaj ve itibarın 
tekrar olumluya dönebilmesi için ku-
rumun en az on olumlu olay/bilgi ile 
hedef kitleye ulaşması gerekmektedir 
(Herbig, 1994). Şekil 5’te görüldüğü 
şekilde, birkaç bireyin yaptığı hatalar 
doğrudan kuruma yansıtılmakta ve 
Jandarma imajına zarar vermektedir.

Şekil 6’da yer alan haberde yer 
alan esrarın kurutulup kurutulmaması 
önemini kaybetmiştir. Olayın basında 
bu şekilde yer alması, Jandarmanın ku-
rumsal imajını zedelemektedir. Diğer 
taraftan aynı kuruma mensup binlerce 
personel her türlü hava ve arazi şartla-
rında canı ve kanı pahasına vatanın bü-
tünlüğü için hizmet etmektedir.

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
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Kolluk personeli, mesleğinin ve üniformasının gerektirdiği 
saygınlık ve güvene layık olduğunu davranışlarıyla gösterir.

KURUMSAL ALGI, İMAJ VE İTİBAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
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kuvvetlidir.
en zayıf halkası kadar
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KOLLUK
ETİK İLKELERİ4

Jandarma personelinin, kurumun felsefesini anlaması, kurum kül-
türüne uyumluluğu, kurumsal süreçlere destek vermesi ve bağlılık 
göstermesi, kurumunu en iyi şekilde temsil etmesi, ancak kolluk etik 
ilkelerinin personel tarafından benimsenmesi ile sağlanabilir. Kolluk 

birimlerinin temel görevi sorumluluk alanlarında bireylerin hak ve özgür-
lüklerini koruyarak, güvenliği, asayiş ve kamu düzenini sağlamaktır. Bu 
onurlu ve saygın görev kolluk personeli tarafından yerine getirilmektedir.

KOLLUK ETİK İLKELERİ
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Jandarma personelinin, kurumun felsefesini anlaması, 
kurum kültürüne uyumluluğu, kurumsal süreçlere destek 
vermesi ve bağlılık göstermesi, kurumunu en iyi şekilde 
temsil etmesi, ancak kolluk etik ilkelerinin personel 

tarafından benimsenmesi ile sağlanabilir.

KOLLUK ETİK İLKELERİ
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Görevin yerine getirilmesinde kolluk personelinin uymak 
zorunda olduğu davranış kuralları bütünü olan Kolluk Etik İl-
keleri her rütbedeki personelin görevini ehliyet ve liyakatle yü-
rütebilmesi için yol gösterici bir rehberdir.

Kolluk Etik İlkeleri her rütbedeki 
personelin görevini ehliyet ve liyakatle 

yürütebilmesi için yol gösterici bir 
rehberdir.

KOLLUK ETİK İLKELERİ
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ETİK

Etik ve yasal 
olan

Etik olan ve 
yasal olmayan

Etik olmayan 
ve yasal olan

Etik ve yasal 
olmayan

YASALYASAL
OLMAYAN

ETİK 
OLMAYAN

1. BÖLGE2. BÖLGE

3. BÖLGE4. BÖLGE

Şekil 7: Jandarmanın etik ve yasal sınırlardaki yeri

Jandarma

KOLLUK ETİK İLKELERİ

Şekil 7’de gösterilen etik değer alanları içerisinde Jandarmanın, her 
zaman duracağı alan 1’inci bölge olmalıdır.
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Bu bölge içerisinde kalan ve 
aynı zamanda yönetimin temel 
ilkelerinden olan adalet, tarafsız-
lık, dürüstlük, saydamlık, hesap 
verebilirlik ve kamu yararını gö-
zetmek gibi etik değerleri benim-
seyip uygulayan Jandarma per-
soneli, şüphesiz halk nazarında 
itibar kazanacaktır.

Belirlenmiş olan bu etik 
değerler, Jandarma personelinin 
her zaman içselleştireceği davra-
nış rehberi olmalıdır. Ancak bu 
şekilde olumlu bir Jandarma al-
gısının yaratılması mümkün ola-
bilecektir.

ADALET

TARAFSIZLIK

DÜRÜSTLÜK SAYDAMLIK

HESAP 
VEREBİLİRLİK

KAMU 
YARARINI 
GÖZETME

YÖNETİM

Şekil 8: Yönetimin temel ilkeleri

KOLLUK ETİK İLKELERİ
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Şekil 9: Jandarmanın etik ilkeleri

ETİK
Halka hizmet 

bilinci

Hizmet 
standartlarına 

uymak

Saygınlık ve 
güven

Kamu mallarını 
korumak

İmtiyazsız kamu 
hizmeti

Dürüstlük ve 
tarafsızlık

Hediye 
almamak

Hesap verme 
sorumluluğu

Ayrımcılık 
yapmamak

Saydamlık ve 
katılımcılık

Çıkar 
çatışmasından 

kaçınmak

Amaç ve misyona 
bağlılık

Nezaket ve 
saygı

Savurganlıktan 
kaçınmak

Doğruluk

Kolluk personeli 
toplumun yapısına ve hassasiyetine 

gerekli duyarlılığı göstermelidir.

Kolluk personeli, görev dı-
şında meslek onuruna halel geti-
recek herhangi bir iş yapmamalı 

ve özel yaşamında mesleki hiz-
metlerin tarafsızlığını zedeleye-
cek davranışlardan kaçınmalıdır.

KOLLUK ETİK İLKELERİ
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KURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMU, 
ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ5

Kurumsal itibar oluşumunu; yö-
netim ve hizmet kalitesi, yara-
tıcılık, liderlik, sosyal sorum-
luluk, finansal performans ve 

kurumsal yönetişim gibi faktörler etkile-
mektedir. Yapılan araştırmalar kurumla-
rın sahip olduğu en önemli soyut değerin 
itibar olduğunu göstermektedir.

İtibarın artırılması ve geliştirilmesi 
için öncelikle ölçülmesi ve doğru ana-
liz edilmesi gerekmektedir. Bu da ancak 
profesyonel yardım veya hizmet satın 
almakla yapılabilir. Bu alanda faaliyet 
gösteren üniversiteler veya profesyonel 
firmalar aracılığıyla yaptırılacak bilimsel 
analizler ve anketlerle ölçüm yapılması 
önem arz etmektedir.

Jandarma ürettiği güvenlik ve terörle mücadele hizmetlerinde;  
- Vatandaş memnuniyetini esas almalı,

- Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması 
hedeflenmelidir.

Bütün kolluk çalışmaları bu istikamette planlanmalıdır

KURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMU, ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ
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Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalış-
maları Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen 
“Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştır-
ması (TSSEA)”, 12 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 
tarihleri arasında 26 kent merkezinde ikamet 
eden, 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze ola-
rak, siyaset, ekonomik gelişmeler, toplumsal 
ilişkiler, Türkiye ve uluslararası gündem ko-
nularında soruları içeren anket ile gerçekleş-
tirilmiştir.

Araştırma sonucuna göre; en çok güven 
duyulan kurum Jandarma Genel Komutan-
lığı olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı 
hariç tüm kurumlara güven yüzde 55’in al-
tında kalmıştır. Jandarma Genel Komutanlı-
ğına güven derecesi 2017 yılında %60,8 iken, 
2018 yılında % 55,1 olarak ölçümlenmiştir 
(Şekil 9). 
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Şekil 10: Kurumlara güven derecesi (%)

KURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMU, ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ
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İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı tarafından bağımsız bir araş-
tırma kuruluşu olan Megapoll Araştır-
ma ve Danışmanlık A.Ş.’ye yaptırılan 
diğer bir çalışmada da İçişleri Bakanlı-
ğı bünyesindeki birimler ve İçişleri Ba-
kanlığına bağlı kuruluşlar tarafından 
verilen kamu hizmetlerinde vatandaş 
odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin 
değerlendirmesi ve vatandaşın almış 
olduğu kamu hizmetlerinden duyduğu 
memnuniyetin derecesi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu kapsamda Türkiye ge-

nelinde 40.600 vatandaş ile görüşülmüş-
tür. Amacına uygun olarak hazırlanan 
soru formu, bilgisayar ortamına aktarıl-
mış ve elde edilen soru formu 25 Aralık 
2018 - 28 Ocak 2019 tarihleri arasında 
telefon yardımı ile vatandaşlara yönel-
tilmiştir. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 
ve bağlı kuruluşların memnuniyet pu-
anları incelendiğinde Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünden sonra en yüksek puanı 
Jandarma Genel Komutanlığının aldığı 
görülmektedir.

Kuruluş Hizmet alan 
vatandaş sayısı

10 üzerinden verilen 
memnuniyet puanı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10.702 9

Jandarma Genel Komutanlığı 6.228 8,51

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 10.421 8,44

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 908 8,38

Sahil Güvenlik Komutanlığı 174 8,01

Emniyet Genel Müdürlüğü 10.204 7,91

Valilikler 1.183 6,97

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 780 6,94

Tablo 1: Kurumlara göre hizmet memnuniyeti araştırmalarında Jandarmanın yeri

KURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMU, ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından yapılan 2018 yılı “Yaşam Memnuniyeti 
Araştırması’’ sonuçlarına göre ise vatandaşla-

rın, Jandarma Genel Komutanlığının sağladığı 
asayiş hizmet performansından memnun oldu-
ğu görülmektedir.

Kolluk Konular 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

POLİS

Olaylara zamanında 
müdahale ediyor mu?

76,1 73,5 75,7 75,3 59,1 58,9 66,5 64,8 67,1

Vatandaşa davranışın- 
dan memnun musu- 
nuz?

76,7 74,8 75,4 74,9 62,2 61,8 70,0 68,6 70,7

Verdiği trafik hizmetin- 
den memnun musu- 
nuz?

75,0 75,4 76,6 77,0 61,1 58,6 67,1 63,1 67,2

JANDARMA

Olaylara zamanın-
damüdahale ediyor 
mu?

86,7 84,6 84,4 88,9 70,5 71,4 77,0 75,0 74,9

Vatandaşa davranışın- 
dan memnun musu- 
nuz?

89,3 87,9 87,5 91,8 71,5 71,4 77,9 72,2 76,0

Verdiği trafik hizmetin- 
den memnun musu- 
nuz?

88,7 86,1 84,5 89,4 63,2 62,6 68,5 64,0 68,4

Tablo 2: Kolluk kuvvetlerinin asayiş hizmetlerinde Jandarmanın durumu

Vatandaşların, Jandarma Genel Komutanlığının sağladığı 
asayiş hizmet performansından memnun olduğu görülmektedir.

KURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMU, ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ
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VİZYON VE 
KURUMSAL İMAJ6
Jandarmanın da her kurum gibi, 

gelecekte nerede olmak istediği, 
nasıl bir kurumsal imaj yarat-
mayı hedeflediğinin en net açık-

lamaları, paylaşılan vizyonunda yer 
almaktadır. Günümüz güvenlik orta-
mı ile Jandarmanın görev alanını et-
kileyen iç ve dış gelişmelere paralel 

olarak güncellenen Jandarma Genel 
Komutanlığı vizyonu: “İnsan mer-
kezli çağdaş yönetim ve görev anla-
yışı ile ulusal ve uluslararası alanda; 
saygın, güvenilir, kaliteli hizmet su-
nan örnek kolluk kuvveti olmak.” 
şeklinde belirlenmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı vizyonu: 
“İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı 

ile ulusal ve uluslararası alanda; 
saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan 

örnek kolluk kuvveti olmak.”

VİZYON VE KURUMSAL İMAJ
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Jandarma vizyonu günümüz güvenlik ortamı ile 
Jandarmanın görev alanını etkileyen iç ve dış 

gelişmelere paralel olarak güncellenmektedir.

Vizyonda belirlenen hedeflere ulaş-
mak, devlete, topluma, kişilere, mal 
ve eşyalara yönelik dirlik ve düzenin 
varlığı konusunda kamuda yerleşik ve 
yaygın inanç oluşturma ve devamlılığı-
nı sağlamak için sürdürülen faaliyetler 
kapsamında “İnsan merkezli çağdaş 
yönetim anlayışı”na yönelik;

• Her ortamda; karşılıklı güven, sevgi 
ve saygı ile huzurlu bir emir komu-
ta yapısı içerisinde görev yapan,

• Kendisini ve kurumunu en iyi şe-
kilde temsil eden,

• Millî, ahlaki, mesleki değerlere en üst 
düzeyde bağlı,

• Eğitimli, yetişmiş ve teşkilatını her 
zaman daha ileriye taşıma gayreti 
içinde olan,

• Kurum kültürü ve aidiyet duygusu 
ile moral ve motivasyonu yüksek,

• Silah arkadaşlığı ruhunu içten hisse-
den,

• Geleceğe yönelik kararları ortak 
akılla alan ve tüm faaliyetlerde yöne-
timin ana fonksiyonları olan; planla-
ma, örgütleme, yürütme, koordinas-
yon ve denetimi uygulayarak teşkilat 
yapısını sürekli geliştiren 
personelin sevk ve idaresi esas alın-

malıdır.

“İnsan merkezli çağdaş görev anla-
yışı”na yönelik;

• Anayasada belirtilen temel hak ve 
özgürlükleri esas alan,

• Yetkilerini; yerinde, zamanında, tam 
ve doğru olarak kullanan,

• İnsan haklarına saygıyı rehber edi-
nen,

• Halkın güven, destek ve memnuni-
yetini sağlayan,

• Halkla ilişkilerde empatiyi uygula-
yan,

• Önce iyi bir insan,
• Sonra iyi bir vatandaş,
• Sonra iyi bir Jandarma olmalıdır.

VİZYON VE KURUMSAL İMAJ
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Önemli olan, Jandarma 
vizyonunun, her seviyede 
icra edilecek faaliyetlerle 

Jandarma personeli 
ile olumlu bir algı 

oluşturacak şekilde hayata 
geçirilmesidir.

VİZYON VE KURUMSAL İMAJ
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“Ulusal ve uluslararası 
alanda saygın, güvenilir, kali-
teli hizmet üreten örnek kolluk 
kuvveti olmaya” yönelik;

• Kendisine verilecek her 
türlü görevi, modern tek-
nolojinin tüm imkânlarını 
kullanarak, tam, doğru, za-
manında ve hızlı bir şekilde 
yerine getiren,

• Tüm hizmetlerinde kanun 
ve nizamları esas alan, 
kusursuz ve etkili hizmet 
üreten,

• Dost ve müttefik ülkelerin 
benzer teşkilatları ile iliş-
kileri sürekli geliştiren ve 
uluslararası organizasyon-
larda etkin rol oynayan,

• Şeffaf ve hesap verebilen,
• Ahlaki ve etik değerleri 

içselleştirebilmiş,
• Görevlerin icrasında, ilgili 

tüm kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon ve iş birliğine 
özen gösteren 
bir kolluk kuvveti olunması 

hedeflenmelidir.

J.Gn.K.lığının vizyonu; per-
soneli kurumla bütünleştirecek, 
halk nazarında sağlıklı ve iste-
nen imajı oluşturabilecek öngö-
rü ile hazırlanmıştır.

J.Gn.K.lığının vizyonu; 
personeli kurumla 

bütünleştirecek, halk 
nazarında sağlıklı ve istenen 
imajı oluşturabilecek öngörü 

ile hazırlanmıştır.

VİZYON VE KURUMSAL İMAJ
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İNSAN MERKEZLİ 
ÇAĞDAŞ YÖNETİM 
ANLAYIŞI

İNSAN MERKEZLİ 
ÇAĞDAŞ GÖREV 
ANLAYIŞI

SAYGIN, GÜVENİLİR, 
KALİTELİ HİZMET ÜRETEN 
ÖRNEK KOLLUK KUVVETİ 
OLMA ANLAYIŞI

Her ortamda; karşılıklı 
güven, sevgi ve saygı ile 
huzurlu bir emir komuta 
yapısı içerisinde görev 
yapmak

Anayasada 
belirtilen 
temel hak ve 
özgürlükleri esas 
almak

Kendisine verilecek her türlü 
görevi, modern teknolojinin 
tüm imkânlarını kullanarak, 
tam, doğru, zamanında 
ve hızlı bir şekilde yerine 
getirmek

Kendisini ve 
kurumunu en iyi 
şekilde temsil 
etmek

Yetkilerini; 
yerinde, 
zamanında, tam 
ve doğru olarak 
kullanmak

Tüm hizmetlerinde 
kanun ve 
nizamları esas 
alan, kusursuz 
ve etkili hizmet 
üretmek

Millî, ahlaki, 
mesleki değerlere 
en üst düzeyde 
bağlı olmak

İnsan haklarına 
saygıyı rehber 
edinmek

Dost ve müttefik 
ülkelerin benzer 
teşkilatları ile ilişkileri 
sürekli geliştiren 
ve uluslararası 
organizasyonlarda 
etkin rol oynamak

VİZYON VE KURUMSAL İMAJ



DEĞİŞEN GÜVENLİK ALGISI VE JANDARMA 43

Eğitimli, yetişmiş 
ve teşkilatını her 
zaman daha ileriye 
taşıma gayreti 
içinde olmak

Halkın güven, 
destek ve 
memnuniyetini 
sağlamak

Şeffaf ve hesap 
verebilmek

Silah 
arkadaşlığı 
ruhunu içten 
hissetmek

Önce iyi bir insan,
sonra iyi bir 
vatandaş, sonra 
iyi bir Jandarma 
olmak

Görevlerin icrasında, 
ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarla 
koordinasyon ve 
iş birliğine özen 
göstermek 

Kurum kültürü ve 
aidiyet duygusu 
içinde, moral 
ve motivasyonu 
yüksek olmak

Halkla ilişkilerde 
empatiyi 
uygulamak

Ahlaki ve etik 
değerleri 
içselleştirebilmek

Geleceğe yönelik kararları 
ortak akılla alan ve tüm 
faaliyetlerde yönetimin ana 
fonksiyonları uygulayarak 
teşkilat yapısını sürekli 
geliştirmek

Şekil 11: Vizyon 2030

VİZYON VE KURUMSAL İMAJ
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KOLLUK GÖREVLERİNDE 
MÜKEMMELİYET7

Kolluk boyutunda gü-
venlik algılaması ince-
lendiğinde, görevinde 
oldukça etkin, işini pro-

fesyonelce yapan, dinamik ve hal-
kın önceliklerini kendi öncelikleri 
haline getirmiş olması gereklidir. 
Geçmişteki davranış kalıpları; na-
sıl bugünkü Jandarma imajını oluş-
turmuşsa, Jandarmanın bugünkü 
davranışlarının da gelecekteki Jan-
darmanın itibarını doğrudan etki-
leyeceği bütün personel tarafından 
bilinmelidir.

 Bazen personelin, vatandaşla 
ilişkisinde; devletin itibar ve oto-
ritesini korumak için, vatandaşa 
karşı sert, tepeden bakan, emreden 
bir üslup görülebilmektedir. Va-
tandaşların yaşadığı sorunlardan 
kaynaklanan heyecanları, endişe-
leri, kimi zaman öfkelerine karşı 
ise anlayışlı bir tavır yerine kaba 
kuvvet kullanma, “otorite” adına 
ortaya çıkabilmektedir.

Kolluk boyutunda güvenlik algılaması incelendiğinde, kolluk personelinin

önem kazanmaktadır.

Vatandaşın görevli personel tarafından 
azarlanması veya bir biçimde kötü muameleye 
maruz kalması, her şeyden önce kurum itibarı-
nın hiçe sayılması anlamına gelmektedir. 

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET

 görevinde etkin olması, işini profesyonelce 
yapması, dinamik ve halkın önceliklerini kendi 

öncelikleri haline getirmesi  
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Eğer vatandaş, Jandarma ile 
karşılaştığında veya irtibat kurma-
ya çalıştığında;
• Görevli personele çekinme-

den ulaşamadığı, ulaştığında 
süratle müdahale edilmediği, 
edildiğinde güler yüzlü ve içten 
olunmadığı,

• Dertlerini, şikâyetlerini anlata-
madığını,

• En basit sorunlarına cevap bula-
madığını,

• Bir belgenin eksikliği ya da 
yanlış yere gönderilmesi gibi 

nedenlerle kolayca azarlandı-
ğını,

• Tek bir güler yüz, sıcaklık göre-
mediğini,

• Yasalarda düzenlenmiş tüm 
haklarından herkesle birlikte 
eşit olarak yararlanamadığını,

• Dertlerine çözüm bulmak bir 
yana belki de başına iş alabile-
ceğini,

• Suçlu veya sanık olmanın insan 
olmaktan kaynaklanan hakları-
nı yok ettiğini algılıyorsa 
kurum itibarı zarar görüyor de-

mektir.

Vatandaşın görevli personel tarafından 
azarlanması veya bir biçimde kötü muameleye 
maruz kalması, her şeyden önce kurum itibarının 

hiçe sayılması anlamına gelmektedir.

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET
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Personel vatandaşa hizmet ile görevli olduğunun bilinci ile 
vatandaşın heyecanlı tutumlarına karşı soğukkanlılığını 

koruyup, hoşgörülü davranabilmeli, nezaketi zaaf addeden bir 
anlayıştan ziyade kuruma itibar kazandıran bir husus olduğunu 

unutmamalıdır.

Kolluk-halk ilişkilerinde yaşanabilecek 
bu  şekildeki  olumsuzlukların,  suçu önle-
mede halktan yardım alarak sonuca gidecek 
kolluk için yıkıcı sonuçları olabilmektedir.

Kurumsal imajı yanlış etkileyen hatalı 
davranışlar ve vatandaşlarla doğrudan ile-
tişimde olan personelin hatalı mesajları sık 
sık tekrar etmeleri ise, kurum itibarı açısın-
dan tedbir alınması gereken bir husus ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Köklü ve güçlü 
kurumlar, koşullar ne olursa olsun belirle-
dikleri yüksek standartları ve etik kuralları 
koruyarak itibarlarını sürdürebilirler.

Vatandaşa hizmet bilincinde olan per-
sonel, her zaman halk nezdinde kurumun 

itibarını yükseltir ve halk desteğini almaya 
yönelik güzel bir örnek sergiler.

Bu nedenle, personelin vatandaşla ku-
racağı iletişimin pratikte kullanabileceği se-
viyede iyi olması için, verilen eğitim üzerin-
de önemle durulmalıdır. Jandarma ile ilgili 
olumlu algı yaratılması için her seviyede 
personel, Eflatun’un “Eğitimcilerin en acil 
görevi, gençlere doğru işler yaptıklarında 
haz almayı öğretmektir.” sözünde olduğu 
gibi doğru görev yaptıklarında, yaptıkları 
işten haz alacak şekilde eğitilmelidir.

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET
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Kurumsal imajı yanlış etkileyen hatalı davranışlar ve 
vatandaşlarla doğrudan iletişimde olan personelin hatalı 

mesajları sık sık tekrar etmeleri ise, kurum itibarı 
açısından tedbir alınması gereken bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır.

Jandarma hakkında olumlu algı yaratılması ile aynı zamanda;
• Gelişimin önündeki engellerin daha kolay aşılması,
• Kurum ile paydaşlar arasındaki gerilimin azaltılması,
• Kurum açısından daha olumlu bir çevre oluşturulması,
• Kurumun daha kaliteli işgücünü bünyesine katması,
• Vatandaşların kurumun sağladığı hizmetlerden memnun olması sonucu potansiyel 

krizlerin daha kolay önlenmesi,
• Kurumun alanında kalıcı olması sağlanabilecektir. 

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET
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KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET
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Personelin eğitiminde sözcüklerin ve ses tonunun etkili olduğu sözlü iletişi-
min yanında, sözsüz iletişime de ağırlık verilmelidir. Çünkü ne söylediğimizden 
daha çok, nasıl söylediğimiz asıl etkiyi oluşturmaktadır. 

Personelin beden dili dışında, karşısındaki kişi/kişilere fikir vermesi açısın-
dan;
• Kıyafet ve teçhizatını kurumu temsil edebilecek şekilde temiz, ütülü ve vücu-

duna uydurmuş olması beklenmektedir. İçinde bulunulan ortam ve statüye 
uygun giyinilmelidir. Güneş gözlükleri kullanmak iletişimi engellemektedir.

• Dost ve arkadaşları gibi sosyal çevresi ile kullandığı ev ve arabasına kadar 
seçici olması, yaşam kalitesi, kültürü ve en önemlisi kendine duyduğu güve-
nin ölçüsü olarak kabul edilmektedir.

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET

Personelin eğitiminde sözcüklerin ve ses tonunun etkili 
olduğu sözlü iletişimin yanında, sözsüz iletişime de 

ağırlık verilmelidir. Çünkü ne söylediğimizden daha 
çok, nasıl söylediğimiz asıl etkiyi oluşturmaktadır. 

Şekil 12: İletişimde etki

%38

%7

%55
Sözler

Ses tonu

Sözsüz 
iletişim
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KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET

Beden dilini de;
• İletişimi başlatma ve bitirme gücüne 

sahip mimiklerini (Yüz ifadesinin sı-
cak, dostça, canlı, çevreye ilgili, güler 
yüzlü olması olumlu sonuçlar verir.),

• Bir şeyi onayladığı veya reddettiğinin 
ifadesi olan baş sallamayı (Konuşma 
esnasında karşınızdakini dinlediğini-
zi ve anladığınızı ifade edecek şekil-
de başın zaman zaman aşağı yukarı 
sallanması olumlu etki yapar.),

• İletişim kapısı olan dudaklarını 
(Konuşma esnasında ağzı kapatmak, 
yalan söylendiği izlenimini uyandı-
rır.),

• El, kol ve bacaklarını (Konuşma 
esnasında otoriter tarzda ellerin ve  
parmakların sallanması, ellerin belde 
olması, kavuşturulması veya cepte 
olması, iletişimi engeller. Konuşur-

ken ellerin aşağı bakması, otoriteyi 
çağrıştırır. Avuç içlerinin yukarı bak-
ması ise iletişimi kolaylaştırır.),

• İlginin kimin üzerinde olduğunu 
gösteren vücudun yönünü seçmeyi,

• İnsanları rahatsız etmeyecek kadar 
uzak, iletişimi engellemeyecek kadar 
yakın bulunmayı, yerinde ve uygun 
kullanması yönünde verilen eğitim 
önem arz etmektedir.
Operasyonda sağ ele geçirilen bir te-

röriste, şefkat ile yaklaşarak kendi par-
kasını veren, vücut yönünü hitap ettiği 
şahsa çevirerek onunla samimî bir şekilde 
ilgilenen, eliyle şahsa dokunarak güven 
telkin eden Jandarma personelinin bu 
davranışı, beden dilinin çok iyi bir şekilde 
kullanılmasına, sözlü ve sözsüz iletişime 
güzel bir örnektir. Bu sayede, karşısındaki 
şahsın güvenini daha kolay sağlamıştır.

İnsanları rahatsız etmeyecek kadar uzak, iletişimi 
engellemeyecek kadar yakın bulunmayı, yerinde ve 

uygun kullanması yönünde verilen eğitim önem arz 
etmektedir.
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KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET

Kurumsal ve bireysel iletişimde özenli olunmalıdır. Doğru 
iletişim ve iyi bir algılama için;
- Hedef kitlenin analizini iyi yapma,
- Kitleye doğruyu söyleme, 
- Görselliği ön plana çıkarma,
- Duygulara ve bilinçaltına seslenme 
gibi aşamaların gerektiği şekilde uygulanması halinde, 
istenilen ve beklenilen özen sağlanabilir.
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• Ne söylediğinizden ziyade, 
nasıl söylediğiniz önemlidir. 
Semboller, bir kültürün dışa 
yansımasıdır. Sembollerin 
çözümü o kültürün önem 
verdiği değerlere ulaşmamıza 
yardım edecektir.

JANDARMA PERSONELI IÇIN OLUMLU IZLENIM 
UYANDIRACAK BEDEN DILI

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET

• Konuşurken insanların yüzü-
ne bakanlar, bakmayanlara 
göre daha fazla hoşa gider.

• Yüz ifadesinin; sıcak, 
dostça, canlı, çevreye 
ilgili, güler yüzlü olması 
olumlu sonuçlar verir.

• Konuşma esnasında 
karşınızdakini dinlediği-
nizi ve anladığınızı ifade 
edecek şekilde başın za-
man zaman aşağı yukarı 
sallanması gerekir.

• Ellerin belde 
olması, kavuş-
turulması veya 
cepte olması, 
iletişimi engeller.

• İnsanlardan rahat-
sız etmeyecek ka-
dar uzak, iletişimi 
engellemeyecek 
kadar yakın bulu-
nulmalıdır.
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• Konuşma esnasın-
da ağzı kapatmak, 
yalan söylendiği 
izlenimini uyandı-
rır.

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET

• İletişim esna-
sında vücut, 
konuşulan 
kişiye dönük 
olmalıdır.

• Konuşma esna-
sında otoriter 
tarzda ellerin 
ve parmakların 
sallanmaması 
gerekir.

• İçinde bulunu-
lan ortam ve 
statüye uygun 
giyinilmelidir.

• Güneş gözlük-
leri kullanmak 
iletişimi engel-
ler.

• Aynı seviyede 
oturmak, grubu 
iletişime hazır 
hale getirir.

• Çok konuşmak, hızlı ve 
bağırarak konuşmak, 
karşınızdakine hiç söz 
vermemek etkili iletişimi 
engeller.

• Konuşurken ellerin aşağı 
bakması otoriteyi çağrıştırır. 
Avuç içlerinin yukarı bakması 
ise iletişimi kolaylaştırır.
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 Diğer taraftan, basit ve kolay algılanan bir logo, 
kurum imajı için son derece önemli olabilmektedir. 
Kurumun görsel olarak halka yansıyan ve halk üze-
rinde belli bir izlenim oluşturan logosunun yanında, 
üniformasının, araçlarının ve binalarının üzerinde 
kullanılan renklerin de imaj üzerinde önemli etkileri 
olmaktadır.

  Jandarmanın görsel olarak logosunda, devriye 
araçlarında, personelin giymiş olduğu üniformaların 
yakalarına takılan spoletlerde; en yoğun kullanılan 
renk mavi, daha sonra kırmızıdır. Yine sarı rengin de, 
Jandarma logosunda yoğun olarak kullanıldığı görül-
mektedir.

Jandarmanın logosunda güçlü bir tonda kullanı-
lan mavi, halk üzerinde:

- Profesyonel
- Çağdaş
- Kusursuz
- Geleneklerine bağlı
- Göze batmayan
- Semavî
- Ferahlatıcı 

bir hissiyat vermektedir. 

Şekil 13: Jandarma’nın logosu

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET

Aynı zamanda eski çağlar-
da mavi renk:

- Sadakatin,
- Koruyuculuğun 

ifadesi olarak kullanılmış-
tır.
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Şekil 14: Şualı 
ay yıldız

KOLLUK GÖREVLERİNDE MÜKEMMELİYET

Bunun yanı sıra; logoda yer alan kırmızı renk ise 
aktif, güçlü, dinamik, şefkatli, ihtiyatlı, sağlam bir ku-
rum izlenimi vermektedir. Jandarma logosunda yay-
gın olarak kullanılan sarı renk ise dikkat çekiciliğin 
ifadesidir. Sarı renk aynı zamanda, fizikî bir gücün 
simgesi ve tüm renklerin içerisinde en mutlusudur.

Sarı renkten oluşan beş Şualı Ayyıldız’da, her bir 
şuanın anlamı;

- Vatan Sevgisi,
- Tevazu,
- Fedakârlık,
- Kahramanlık,
- Kanun Ordusu 

olarak belirlenmiştir. Alınan eğitimin ve diğer 
iletişim vasıtalarının kullanımın- da; vatandaşın gö-
zünde her şeyi yapan kolluktan ziyade, kendi işini en 
iyi yapanın itibar kazandığı hep göz önünde bulun-
durulmalıdır.
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TOPLUM VE 
KURUMSAL İMAJ8

Kolluk, yalnız bir yasa uygula-
yıcısı olarak değil, suçların ön-
lenmesinde ve doğru toplum-
sal davranışları özendirmede 

toplumla çalışan bir toplum temsilcisidir. 
Gelişmiş toplumlarda “Kolluk halk, halk 
da kolluktur.” anlayışı vardır. Gelişmiş 
ülkelerde kabul gören anlayışa göre ko-
ruyucu nitelik taşımayan ve güven du-

yulmayan bir kimsenin kolluk görevlisi 
yapılması, devletin yıkılmasına sebep 
olur. Kolluk görevlisi, hiçbir zaman halk-
tan ayrı bir kurum değil, “üniformalı va-
tandaşlar” olarak kabul edilmiştir. Zaten 
çağdaş kolluk anlayışı, kaba güce değil; 
kabule, halkla bütünleşmeye dayanmak-
tadır.

Günümüzde kolluk güçlerinin başarısı, suçluları 
yakalamada gösterilen başarı değil, halkla geliştirilen 
ilişkilerin niteliği ve suçu önlemede halktan alınan 

yardım ve desteğin oranı ile ölçülmektedir.

TOPLUM VE KURUMSAL İMAJ
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Jandarmanın kurumsal kimliği-
ne ilişkin en gerçekçi ve geçerli tes-
pitler, Atatürk’ün; “Jandarma, her 
zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk 
ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakârlık 
ve feragat örneği bir kanun ordusu-
dur.” sözlerinde yer almaktadır.

Güvenlik algısı: 
Emniyet ve asayişin birlikte bulunması ile sağlanır. 

Kolluk, halkın saygı ve desteğini kazanma 
ve sürdürmenin aynı zamanda kanunların uy-
gulanmasını sağlama görevinde halkın gönüllü 
işbirliğini de sağlama anlamına geldiğini bilme-
lidir. Halkın desteği ise tüm vatandaşlara tam 
bir tarafsızlık içinde, dostluk ve kişisel hizmet 
sunmakla, saygılı ve nezaketli davranmakla ve 
kişisel fedakârlık yapmakla sağlanabilir.

TOPLUM VE KURUMSAL İMAJ

Kolluk,

üniformalı vatandaştır.
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Halkın desteğinden uzak, baskı ve şid-
dete dayalı olarak görev yapılan ülkelerde, 
suç ve suçluluğu önlemede ve toplumun 
huzurunu sağlamada, kolluk gücü başarısız 
olmakta ve suç olaylarında artış görülmek-
tedir. Aksi durumda ise toplumlar huzur ve 
güvene kavuşmaktadır.

Ayrıca, yapılan araştırmalar bazen suç-
luların yakalanmasının toplumda suç kor-
kusunu artırabildiğini de göstermektedir. 
Dirlik ve düzenin sağlandığı konusunda bir 
güvenlik algısı yaratabilmek için toplumdaki 
suç korkusu da ortadan kaldırılmalıdır. Jan-
darmanın görevi, bölgesindeki suç korkusu-
nu ortadan kaldırmaktır.

Jandarmanın görevi;
bölgesindeki suç korkusunu ortadan kaldırmaktır.

TOPLUM VE KURUMSAL İMAJ
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Jandarmanın güvenlik 
hizmetini yerine getirir-
ken, hizmet sunulan halk 
ile Jandarma arasında ön-
celikle karşılıklı güven 
sağlanmalıdır. Burada kol-
luğun üzerine düşen, kılık 
kıyafeti, tutum davranış-
larıyla; önce iyi bir insan, 
sonra iyi bir vatandaş, son-
ra iyi bir Jandarma olmayı 
amaçlaması ve her türlü 
davranışında sahip oldu-
ğu etik ve ahlaki değerlere 
göre hareket etmesidir.

Güvenlik hizmetlerinde;
- Temelinde empati olan, 
- Verim odaklı, 
- İnsan ve insani değerleri ön plana alan 
yaklaşım esas alınmalı ve 
iş insancıllaştırılmalıdır. 

TOPLUM VE KURUMSAL İMAJ
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GÜLER 
YÜZLÜ

İLGİLİ PROBLEM 
ÇÖZEN

İKNA 
EDEN

GÜVEN 
VEREN

ANLAYIŞLI

1 3 52 4 6

Şekil 15: Jandarmanın erişilebilirliğini gösteren 156 Jandarma İmdat Hattı’nın temel işleyişi

156’nın 
aranması

1 2 3İhbarın ele 
alınması

Harekete 
geçilmesi

Olaya 
müdahale

Jandarma personeli kendini va-
tandaşın yerine koyarak, onları anla-
malı, insani değerleri ön plana alan 
bir yaklaşım sergilemelidir.

Güvenlik hizmetlerinin sunu-
munda, halkın Jandarmadan insan 
ve kurum olarak bir takım beklenti-
leri vardır.

TOPLUM VE KURUMSAL İMAJ

Jandarma personeli kendini vatandaşın yerine 
koyarak, onları anlamalı, insani değerleri ön plana 

alan bir yaklaşım sergilemelidir.

Halkın, Jandarmadan insan olarak beklentisi

Şekil 16: Halkın, Jandarmadan insan ve kurum olarak beklentisi
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EMPATİ 
YAPABİLEN

ERİŞİLEBİLİR
OLAN

OLAYA 
MÜDAHALE 

EDEN

PROBLEM 
ÇÖZEN

GÜVENİLİR 
OLAN

7 1 32 4

Halk, Jandarmadan öncelikle “insan” 
olarak;
• Güler yüzlü,
• Anlayışlı,
• İlgili,
• Problem çözen,
• İkna edici,
• Güven veren,
• Empati yapabilen bireyler olmasını,

“Kurum” olarak ise;
• Erişilebilir olmasını,
• Olay bölgesine veya olaya süratle müda-

hale etmesini,
• Problemlerine süratle çözüm getirmesini,
• Güvenilir olmasını beklemektedir.

TOPLUM VE KURUMSAL İMAJ

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda, halkın Jandarmadan 
insan ve kurum olarak bir takım beklentileri vardır.

Halkın, Jandarmadan kurum olarak beklentisi

Şekil 16: Halkın, Jandarmadan insan ve kurum olarak beklentisi
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SOSYAL SORUMLULUK 
VE KURUMSAL İMAJ9

Güvenlik algısını sadece suçlu-
ların yakalanması ve suçun 
azaltılması gibi kolluk faaliyet-
leri ile oluşturmak mümkün 

görülmemektedir. Yapılan araştırmalar, 
suçluların yakalanmasının toplumda 
suç korkusunu artırabileceğini de gös-
termektedir. Bu açıdan kolluk birimle-

rinin salt suçları açığa çıkarma ve suçlu 
yakalamaya dayalı başarı değerlendir-
mesinden çok, halkın kendini ne kadar 
güvende hissettikleri yönünde vatandaş 
memnuniyetini hedeflemeleri, hizmet 
öncelikleri ve bu hizmetlerin sunuş biçi-
mini buna göre şekillendirmeleri büyük 
önem arz etmektedir.

Suç ve suçluyla mücadelenin, diğer bir ifadeyle suç 
önleme stratejilerinin, güvenlik algısı bağlamında suç 
korkusunu da ortadan kaldıracak şekilde yeniden 

değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İMAJ
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Kolluk birimlerinin, halkın kendini ne kadar güvende 
hissettikleri yönünde vatandaş memnuniyetini 

hedeflemeleri, hizmet öncelikleri ve bu hizmetlerin 
sunuş biçimini buna göre şekillendirmeleri büyük önem 

arz etmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İMAJ
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SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İMAJ
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Jandarma Genel Komutanlı-
ğı topluma sunduğu hizmetler ile; 
insanı ve insani değerleri ön plana 
alan “Toplum Destekli Kolluk” an-
layışı ile insan hak ve özgürlükleri-
nin çağdaş anlamda kullanılabildiği 
güvenli bir ortam oluşturmalı; gü-
venlik mülâhazaları ile temel hak ve 
özgürlüklerin zedelenmediği, gü-
venlik ve özgürlük arasında denge-
nin gözetildiği, insanımızın “yaşam 
kalitesini” artıran hizmet anlayışını 
yerleştirmelidir.

Jandarma personeli 
topluma sunduğu 

hizmetlerle; 
insanı ve insani 

değerleri ön plana 
alan “Toplum Destekli 

Kolluk” anlayışı 
ile insan hak ve 

özgürlüklerinin çağdaş 
anlamda kullanılabildiği 

güvenli bir ortam 
oluşturmalıdır.

SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İMAJ
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Çalışılan bölgenin örf, âdet ve geleneklerine 
uygun olarak halkla yüz yüze iletişim kurulmalıdır.

SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İMAJ
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Bu alandaki en güncel uygulamalar-
dan biri olan Toplum Destekli Kolluk;
• Suçla mücadelede vatandaşlarla devletin 

kurumları arasında bir ortaklık anlayışı-
nın benimsendiği,

• Yine suçla mücadelede güvene dayalı ve 
halka yakın olma gayretlerinin ön plana 
çıkartıldığı,

• Suçla mücadelenin halkın güvenlik 
taleplerine göre şekillendirildiği,

• Suç ve suçluluğun çok yönlü olarak ele 
alındığı,

• Önleyici çözümlerin de bütüncül ve daha 
etkin bir şekilde uygulandığı,

• Nihai hedef olarak vatandaşın memnuni-
yetini esas alan 
modern bir kolluk uygulamasıdır.

Toplum Destekli Kolluk, nihai hedef olarak vatandaşın 
memnuniyetini esas alan bir modern kolluk uygulamasıdır.

Bu anlamda verilen güvenlik hizmetleri-
nin sosyal refaha katkısı incelendiğinde; ön-
celikle kolluk kuvvetleri tarafından sağlanan 
güvenlik hizmetinin de;
• İnsanı odak noktası yapan,
• Güvenliği sağlama işini insancıllaştıran,
• Kendini üniformalı vatandaş olarak kabul 

eden,
• Orantısız ve aşırı güce değil, halkla bütünleş-

meye özen gösteren 

bir anlayışla yürütülmesi önemli bir hu-
sus olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu kapsamda icra edilen görevlerin ağır-
lıklı olarak önleyici kolluk görevleri olduğu 
sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışılan bölgenin örf, adet ve gelenek-
lerine uygun olarak halkla yüz yüze iletişim 
kurulmalıdır.

SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İMAJ
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SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRME10

Jandarma personeli, vatandaşla iletişiminde devletin ve Jandarmanın 
imajının ve itibarının korunmasını ön planda tutmalıdır. Personelin 
vatandaş ile ilişkilerindeki bireysel hatalarının kurumun imajına 

zarar verebileceği unutulmamalıdır.

Gelecekte; hem karşı tarafa 
kendini eksiksiz ve doğru 
anlatmayı, hem de karşı 
tarafı eksiksiz anlamayı 

başarmak isteyen güvenlik aktörle-
rinin, iletişimi basit bir süreç olarak 
görmeyi bırakıp bir yeteneğe dö-
nüştürmeleri gerekmektedir (Gür-
can, 2012). Jandarmanın sunduğu 
hizmetlerin; vatandaşlar tarafından 
doğru bir şekilde anlaşılması ve isti-
fade edilmesi, bu  yolla  suç  korku-
sunun  azaltılması,  yaşam  kalitesi-
nin artırılması, potansiyel suçluların 
caydırılması, suçun önlenmesi ula-
şılması gereken hedef olarak gö-
rülüp, hizmeti veren  ve  alanlar  
açısından  yapılacakların gözden ge-
çirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME



DEĞİŞEN GÜVENLİK ALGISI VE JANDARMA 69

• Eksik ve yanlış çevre analizi,
• Esnek olmayan bir yapı,
• Yetersiz çevre ve kaynak desteği,
• Kaynakların uygun kullanılma-

ması,

• Çevresel etkilerin basite alınması,
• Yetersiz uygulama, bireysel hata-

lar ve yöntemlerdeki yanlışlıklar, 

kurumun itibarını zedeleyecektir.
 

Gözden geçirmede, küresel risk, güvenlik ve tehdit algılamalarındaki deği-
şimin, kurumun gelişmelere ayak uydurmasını zorunlu kıldığı hususunu da göz 
önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Aksi durumda;

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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Verilen hizmet 
ve faaliyetler hak-
kında kamuoyunun 
sürekli ve sağlıklı bir 
şekilde profesyonel 
olarak bilgilendiril-
mesi gerekmektedir. 
Bu durum, kurumun 
hizmet alan ile belirli 
bir denge kurmasını, 
kurum faaliyetlerin-
de çevre şartlarına 
uygun yeni strateji-
lerin belirlenmesini 
sağlayacaktır.

Verilen hizmet ve faaliyetler hakkında kamuoyunun 
sürekli ve sağlıklı bir şekilde profesyonel olarak 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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Kurumun hedeflerini, kurumun felsefesini sade 
ve net olarak anlatabilmenin yolları üzerinde 

çalışılması önem arz etmektedir.

Kurumların imajına ve itibarına temel teşkil eden çalışanları ve yö-
neticileri ile topluma yönelik faaliyetlerde, kurum çalışanlarına yönelik 
olarak;

• Personelin, halkla ilişkiler, insan 
hakları, insan psikolojisi ile sözlü 
ve sözsüz (beden dili dâhil) iletişim 
konularında, içselleştirilmiş eğitim 
almaları için geliştirilecek tedbirler 
üzerinde durulması,

• Kurumla bütünleşmesini sağlamak 
için kurumun hedeflerini, kurumun 
felsefesini sade ve net olarak anlatabil-
menin yolları üzerinde çalışılması,

• Aidiyet ve farkındalık duygusunun 
geliştirilmesi,

• Bireysel sorumluluk duygusunun 
kazandırılması,

• Her türlü faaliyetin kanun ve hukuk 
kuralları içerisinde kalarak sürdürül-
mesi,

• Faaliyetlerde kendisini vatandaşın 
yerine koyarak, işin insancıllaştırılma-
sı, güvenlik ve insan hakları ikilemin-
de tercihi her zaman insan haklarına 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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veren bir anlayışla vazifenin yerine 
getirilmesi,

• Personelin halk nazarında güven sağ-
layabilmesi için, kılık kıyafetiyle örnek; 
tutum ve davranışlarıyla etik ve ahlaki 
değerlere saygılı; öncelikle iyi bir insan, 
iyi bir vatandaş, sonra iyi bir Jandarma 
olması gerektiğinin öğretilmesi,

• Çalıştığı kurumla gurur duymasını sağ-
layacak yöntemler geliştirilmesi,

• Personelin kişisel hatalarının kuruma 
zarar verdiği konusunun örneklerle 
öğretilmesi,

Personel ve kurumun amaçlarının aynı doğrultuda olmasını 
sağlayacak şekilde, kişisel gelişim yollarının oluşturulması 

hususunun değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

• Silâh ve araç kazaları sonucu verilen 
idarî zayiatların kurumun vatandaş nez-
dinde itibarını zedelediğinin bilinmesi,

• Personel ile kurumun amaçlarının aynı 
doğrultuda olmasını sağlayacak şekil- 
de, kişisel gelişim yollarının oluşturul-
ması hususunun değerlendirilmesi,

• Personele yönelik rehberlik ve psikolo-
jik destek hizmeti sağlanması 
önem arz etmektedir.
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Bunun yanında persone-
lin yapacağı bireysel hatala-
rın önlenebilmesi maksadıy-
la, her seviyedeki komutanın 
personelini yakından tanı-
ması ve ilgilenmesi gerek-
mektedir. Özellikle tecrübeli 
personel tarafından, genç 
personele sahip çıkılması ve 
hataların daha başlangıçta 
tespit edilerek, verilecek na-
sihatlerle önlenmesi yararlı 
olacaktır.

Personelin yapacağı bireysel hataların önlenebilmesi 
maksadıyla, her seviyedeki komutanın personelini 

yakından tanıması ve ilgilenmesi gerekmektedir.

Hizmet verilen kesime yönelik olarak;
Halkla ilişkilerin geliştirilerek, suçu ön-

lemede halktan alınan yardım ve desteğin 
oranını yükseltmek, verilen hizmetin etkin-
liğini artıracaktır.

Jandarmanın bir kolluk kuvveti olarak, 
halk ile Jandarma arasındaki beklentileri ça-
kıştırması ve bunun için de halkın içinde ol-
ması, halkın güvenlik algısını belirlemesi ve 
halkın Jandarmadan beklentilerini karşıla-
yacak şekilde görevlerini icra etmesi önemli 
bir husustur. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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Jandarmanın kimliği, amacı ve topluma karşı 
sorumlulukları ile vizyonu hakkında toplumu bilgilendirmek 

maksadıyla, planlı ve hayata geçirilebilir bir iletişim 
konsepti oluşturulup uygulanması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;
• En iyi tanıtımın zamanında verilecek 

kaliteli hizmetle mümkün olduğunun 
bilincinde olunması,

• Her işi yapan değil, işini zamanında ve 
iyi yapan Jandarmanın itibar kazanaca-
ğının bilinmesi,

• Verilen hizmetin vatandaşlar ve ku-
rumlar tarafından algılanması ve 
yansımasının ölçülerek doğru ana-

liz edilmesi, alınabilecek tedbirlerin 
belirlenmesi için üniversitelerden veya 
uzman firmalardan profesyonel yardım 
veya hizmet satın alınması,

• Jandarmanın kimliği, amacı ve toplu-
ma karşı sorumlulukları ile vizyonu 
hakkında toplumu bilgilendirmek 
maksadıyla, planlı ve hayata geçirile-
bilir bir iletişim konsepti oluşturulup 
uygulanması,

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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Verilen hizmetin vatandaşlar ve kurumlar tarafından 
algılanması ve yansımasının ölçülerek doğru analiz 
edilmesi, alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi için 

üniversitelerden veya uzman firmalardan profesyonel 
yardım veya hizmet satın alınması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede;
• Vizyonu, niyet ve maksadı, en önemlisi 

bilgiyi paylaşırken şeffaf olunması,
• En hızlı şekilde en güvenilir ve en tat-

min edici bilginin sürekli sunulması,
• Eylem ve söylemlerin birbirini destek-

lemesi,
• Halkın algısının çok iyi analiz edilmesi,
• Esas konuya odaklanılması,
• Kurumsal farkındalığı artırmak için 

sürekli yenilikler peşinde olunması,
• İletişimin temel öğelerinden biri olan 

“duygulardan çok düşüncelere hitap” 
ilkesi kapsamında Jandarmanın gele-

ceğe dair atacağı adımları, beklentileri 
yükseltmeden somut projelerle destek-
leyerek hizmet verdiği halka anlatması-
nın üzerinde durulması

önem arzetmektedir.
 
Jandarma personeli, doğru, tutarlı sa-

mimî davranışları ile vatandaşı kazanan, 
güvenlik hizmetini insancıllaştıran bir kol-
luk kuvvetidir.

Jandarma görevini zamanında, yasal sı-
nırlar içerisinde ve etik değerleri gözeterek 
icra eder.
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