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Sunuş
Değerli okurlarımız,

2018 yılının son sayısında Yayın Kurulu olarak sizlerle birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da başlatmış olduğu Kurtuluş 
Savaşı’mızın zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekim 1923 
tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en 
büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Devlet yönetimini 
belli kişi ve zümrenin ya da belli sınıfın eline bırakmayarak 
halkın egemenliğini esas alan Cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri 
ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma 
bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir.

Başta bize Cumhuriyeti kazandıran Ebedi Başkomutanımız 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, 
vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile emniyet 
asayişi için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, 
kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

Bu vatan toprağında huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak 
bunu; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve halen ülkemizin 
bütünlüğüne kasteden şer odakları ile mücadele eden ve bu 
uğurda şehit ve gazi olmaktan çekinmeyen kahramanlarımıza 
borçluyuz. Şehitlik ve Gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, 
hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir 
şeref kaynağıdır.

Biz de Yayın Kurulu olarak, bu şerefe nail olmuş sayısız 
kahramanlarımızdan biri olan ve Mardin ili Nusaybin ilçesi 
merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale 
getirilmesi için devam eden operasyonlar esnasında, gazi olan 
Jandarma Yarbay Necmettin TETİK ile; yaşadıklarını kendi 
ağzından silah arkadaşlarıyla paylaşma fırsatını tanımak, 
bugünlerini değerlendirmek, mesleki tecrübelerini ve iletmek 
istediği mesajlarını siz okurlarımızla paylaşmak, O ve O’nun 
gibilerini unutmamak ve unutturmamak amacıyla yapmış 
olduğumuz söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz. 

Değerli okuyucularımız, Jandarma Dergisi’ni sizlerin 
beklentilerini karşılayacak şekilde yayımlamak maksadıyla 
haziran ayında yaptığımız ankete katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyoruz. Bizlerle paylaştığınız düşünce 
ve fikirlerden oldukça etkilendik. İstekleriniz doğrultusunda 
Jandarma Dergisi’ni hazırlamak için gayret içerisindeyiz. 
Ancak, bu konuda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin 
katkılarıyla hazırlanan Dergi’mize makale, yazı, haber, 
fotoğraf vb. dokümanlar göndererek, hem bizlere destek 
vermiş olacaksınız hem de bilgi birikiminizi meslektaşlarınızla 
paylaşmanın onur ve gururunu yaşamış olacaksınız. 

Eylül ayında yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Atama 
gören personelimizin çocukları da yeni evlerine, okullarına 
alışmanın gayreti ve yeni arkadaşlıklarına başlamanın 
heyecanı içerisindeler. Bu vesileyle, yeni eğitim ve öğretim 
yılının tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyoruz 

Mesleki konulardan eğitime, genel kültürden tarihe pek çok 
konuyu içeren 151’inci sayımızı ilgi ile okuyacağınızı umuyor; 
içeriğinin zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve desteğinizin 
artarak devam etmesini bekliyoruz.

Yayın Kurulu

ARTVİN
MUĞLA

SİİRT

Teşekkür

Mektupları

Sayın Valim,
Ben 65 yaşındayım ve Bolu-Göynük ilçesinde marangozluk yapmaktayım. 
Ben daha bir yaşındayken, 1954 yılında Afyonkarahisar ili Bolvadin Kaza 
Jandarma Karakolunda askerlik yapan babam, rahatsızlığı sonucu Afyon-
karahisar Devlet Hastanesine kaldırılmış ve Babaannem başında üç ay 
kadar kaldıktan sonra 11 Ağustos 1954 tarihinde vefat etmiştir. O günkü 
zor koşullar ve yokluktan dolayı babamın cenazesi Göynük’e getirilememiş, 
Afyonkarahisar’da defnedilmiştir. Askerlik görevini yaparken vefat eden, hiç 
hatırlamadığım babamın gömüldüğü mezarlığı görmek, mezarını bul-
mak ve bir Fatiha okumak amacıyla arkadaşımla beraber 29 Eylül 2017 
tarihinde babamın askerlik yaptığı Bolvadin Jandarmaya gittik. Orada 
görevli arkadaşlar ilgili kurumlarla görüştüler, ancak bir sonuç alamayın-
ca bizi Afyonkarahisar İl Jandarmaya gönderdiler. İl Jandarmada görevli 
komutanların yaptığı araştırma neticesinde, mezar yeri ve defin ile ilgili her 
hangi bir bilgiye ulaşılamadı. Sonrasında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 
ile görüşme yaptıklarını sonuç alamadıklarını, Afyonkarahisar Belediyesi 
Mezarlıklar Müdürlüğü ile yaptıkları görüşme neticesinde de bilgisayar 
kayıtlarından babamla ilgili her hangi bir bilgiye ulaşamadıklarını, ancak 
kimsesizler mezarlığına defnedilmiş olabileceğini söylediler ve bizi mem-
leketimize uğurladılar.
Biz Afyonkarahisar’dan ayrılırken hiçbir adres ve telefon numarası bırak-
mamış olmamıza rağmen, aradan üç gün geçtikten sonra Afyonkarahisar 
İl Jandarmada görevli bir komutanımız bizi arayarak, Afyonkarahisar Bele-
diyesi Mezarlığı’nda bulunan bekçi kulübesindeki eski defterlerden araştırma 
yaptıklarını ve 1954 yılında vefat eden babamın kayıtlarına ulaştıklarını, 
defnedildiği mezarlığı tespit ettiklerini, mezarı bulduklarını ve gördüklerini 
bana ilettiler. Babamın, Afyonkarahisar Sahipsizler/Kimsesizler mezarlığında 
olan mezarının bilgileri ile fotoğrafını bana gönderdiler ve ziyarete geldiğim-
de bana yardımcı olacaklarını ve mezar yerine götüreceklerini söylediler. 
19 Temmuz 2018 tarihinde Afyonkarahisar İl Jandarmaya gittim. Yaklaşık 
bir yıl önce görüştüğüm ve babamın mezarını bulan Komutan bizimle il-
gilenerek bizi babamın defnedildiği mezarlığa götürdü ve mezarı gösterdi. 
Ben tüm umudumu kesmişken araştırmayı bırakmayan, adres ve telefon 
numarası bırakmamışken beni bulan, babamın mezarını bana gösteren 
Komutanlarıma çok teşekkür ederim.

Durmuş ÇAYKAL

Jandarma Genel Komutanlığına08 Ağustos 2018 günü 22.30 sıralarında sporcu çocuklarımız-
la Edirne ilinde yapılan Türkiye şampiyonasından Sinop ilimize 
karayolu ile seyir halinde iken; Gerede mevkiinde aracımızın arıza 
yapması üzerine, devriye görevini yapmakta olan Gerede İlçe Jan-
darma Komutanlığı personelinin yardımları sayesinde güvenli bir 
şekilde yolumuza devam ederek evimize ulaştık. Sporcularımız, ve-
lilerimiz ve şahsımız olarak; personeliniz nezdinde tüm Jandarma 
teşkilatına teşekkür ederiz.

Orhan AKPINAR
Polis Memuru

Judo Antrenörü
Jandarma Genel Komutanlığına

Sayın Komutanım, ben Pertek ilçesi Karagüney köyü Kalender 
mezrasında hayvancılıkla geçimini sağlayan bir vatandaşım. 
22 Nisan 2018 tarihinde saat 19.00 sıralarında evimin yakının-
da bulunan merada otlayan 10 adet büyükbaş hayvanımı 
kaybettim. Gece yarısına kadar kayıp hayvanlarımı kendi im-
kanlarımla aradım ancak bulamadım. Ümidimi kesince eşimle 
beraber çaresizlik içinde kaldık. Aklımıza, 15 gün öce mezramı-
za bizi ziyarete gelen Jandarma Karakol Komutanını aramak 
geldi. Ona durumu anlatarak yardımcı olmalarını talep ettim. 
Kendileri gereken yardımı yapacaklarını, Tunceli ve Elazığ böl-
gelerindeki yol kontrol uygulama noktalarına haber vereceğini, 
kayıp hayvanlarımın en kısa sürede bulunacağını söyledi. 

Aynı gece saat 20.30 sıralarında, Tunceli-Pertek- Pınarlar Jandar-
ma Karakol Komutanı beni telefonla arayarak kayıp olan 10 adet 
büyükbaş hayvanımı, Karagüney köyü Killik Deresi Mevkiinde bir 
ağacın altında gördüklerini söyledi. Karakol Komutanına kayıp 
hayvanlarımı nasıl bulduklarını sorduğumda, Tunceli İl Jandar-
ma Komutanının talimatıyla İHA’lardan destek aldıklarını söyle-
di. Bu güzel haberi alınca eşimle beraber çok mutlu olduk. Ben 
İHA’ların sadece terörle mücadelede kullanıldığını düşünüyor-
dum. Yaklaşık 100 bin TL değerindeki hayvanlarımın bulun-
masında İHA’ların kullanılması için de çok teşekkür ederim.

Bizden yardımlarını esirgemeyen tüm yetkililere sizin nezdinizde 
çok teşekkür ederim. 

Veli CANDEMİR

Sayın Komutanlarım;

Sözlerime siz Türk Jandarmasına teşekkür ederek başlamak 

istiyorum. 

Trabzon’da ikamet eden ki çocuk annesi bir bayanım. 16 

yaşında davranış bozukluğu olan bir kızım var. 10 Şubat 

2018 tarihide kayboldu. 15 Şubat 2018’de aldığım bir bilgiyle 

Çarşıbaşı Jandarmaya gittim. Olayı anlattım. Kızımla birlik-

te iki kız çocuğu da kayıptı. Bizi dinleyen Astsubay hemen 

Savcıyı arayıp karar çıkarttı. Bir saat içinde çocuklarımızı bize 

getirdi. Çocuklarımıza kötülük yapan şahıs kaçmıştı, fakat 

kısa sürede aynı gece yakaladılar. 

Bize kendi aileleri gibi davranan Çarşıbaşı Jandarmasının 

personeline çok teşekkür ederim. Bizi bir an olsun yalnız 

bırakmadılar. Bunları bilmeniz ve size teşekkür etmek için bu 

mektubu yazma gereği duydum. Sizlere ve sizin yetiştirdiğiniz 

bu personelinize şükranlarımı sunup teşekkür etmek isterim. 

Sağ olun, hakkınızı helan edin… Nuran KILIÇ
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Değerli okurlarımız,

2018 yılının son sayısında Yayın Kurulu olarak sizlerle birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da başlatmış olduğu Kurtuluş 
Savaşı’mızın zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekim 1923 
tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en 
büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Devlet yönetimini 
belli kişi ve zümrenin ya da belli sınıfın eline bırakmayarak 
halkın egemenliğini esas alan Cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri 
ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma 
bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir.

Başta bize Cumhuriyeti kazandıran Ebedi Başkomutanımız 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, 
vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile emniyet 
asayişi için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, 
kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

Bu vatan toprağında huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak 
bunu; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve halen ülkemizin 
bütünlüğüne kasteden şer odakları ile mücadele eden ve bu 
uğurda şehit ve gazi olmaktan çekinmeyen kahramanlarımıza 
borçluyuz. Şehitlik ve Gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, 
hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir 
şeref kaynağıdır.

Biz de Yayın Kurulu olarak, bu şerefe nail olmuş sayısız 
kahramanlarımızdan biri olan ve Mardin ili Nusaybin ilçesi 
merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale 
getirilmesi için devam eden operasyonlar esnasında, gazi olan 
Jandarma Yarbay Necmettin TETİK ile; yaşadıklarını kendi 
ağzından silah arkadaşlarıyla paylaşma fırsatını tanımak, 
bugünlerini değerlendirmek, mesleki tecrübelerini ve iletmek 
istediği mesajlarını siz okurlarımızla paylaşmak, O ve O’nun 
gibilerini unutmamak ve unutturmamak amacıyla yapmış 
olduğumuz söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz. 

Değerli okuyucularımız, Jandarma Dergisi’ni sizlerin 
beklentilerini karşılayacak şekilde yayımlamak maksadıyla 
haziran ayında yaptığımız ankete katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyoruz. Bizlerle paylaştığınız düşünce 
ve fikirlerden oldukça etkilendik. İstekleriniz doğrultusunda 
Jandarma Dergisi’ni hazırlamak için gayret içerisindeyiz. 
Ancak, bu konuda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin 
katkılarıyla hazırlanan Dergi’mize makale, yazı, haber, 
fotoğraf vb. dokümanlar göndererek, hem bizlere destek 
vermiş olacaksınız hem de bilgi birikiminizi meslektaşlarınızla 
paylaşmanın onur ve gururunu yaşamış olacaksınız. 

Eylül ayında yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Atama 
gören personelimizin çocukları da yeni evlerine, okullarına 
alışmanın gayreti ve yeni arkadaşlıklarına başlamanın 
heyecanı içerisindeler. Bu vesileyle, yeni eğitim ve öğretim 
yılının tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyoruz 

Mesleki konulardan eğitime, genel kültürden tarihe pek çok 
konuyu içeren 151’inci sayımızı ilgi ile okuyacağınızı umuyor; 
içeriğinin zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve desteğinizin 
artarak devam etmesini bekliyoruz.

Yayın Kurulu
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Jandarma Havacılığının 50’nci yılı kutlama töreni ile Pilot ve 
Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni 07 Eylül 2018 tarihinde 
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, İçişleri Bakanı Yardımcısı 

Mehmet ERSOY ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN’in katılımıyla Ankara/Güvercinlik’te icra edildi. 
Törende bir konuşma yapan Jandarma Genel Komutanı Orgene-
ral Arif ÇETİN konuşmasında, Jandarma Havacılığının 50’nci 
yılını kutulayarak; 50 yıldır kahramanlık, cesaret ve fedakarlığı 
ilke edinerek, devletine ve milletine hizmet eden Jandarma Hava-
cılık Birliklerinin teröristle mücadelenin en vazgeçilmez unsurla-
rından biri olduğunu ifade etti. Daha sonra mezun olan pilot ve 
teknisyenlere seslenen Orgeneral Arif ÇETİN burada en  büyük 
mutluluğu öğrenciler ile ailelerinin yaşadığını söyleyerek, “Mezun 
olan değerli arkadaşlarım, havacılık mesleğinin güç koşullarını gö-
ğüsleyebilecek seviyede yetiştirilen sizlerin, burada edineceğiniz 
bilgilerle yetinmeyeceğinize, teknolojiyi sürekli takip ederek bilgi 
ve tecrübelerinizi geliştireceğinize, sizlere emanet edilen canların 
korunması için uçuş emniyetine azami dikkat edeceğinize, görev-
lerinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.
Daha sonra konuşma yapan Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral 
Ali DOĞAN ise mezun olan pilot ve teknisyenlere; “Gecenin karan-
lığının ardında güneşli bir gün gizlidir. Yüce Türk milleti, bu toprak-
ların nasıl vatan olduğunu ve nasıl vatan kaldığını, şehitleri ve gazileri 
ile birçok defa tüm dünyaya göstermiştir. Biz bir ölür, bin diriliriz. 
Ölümden korkmayan bir milleti durduracak hiç bir güç yoktur. Bu 
duygu ve mücadele azmi sizin en büyük şiarınız olacaktır.” dedi. 
Konuşmaların ardından birinci olan kursiyerler, yaş kütüğüne dö-
nem brövelerini çaktı.
Dereceye giren kursiyerlere diplomaları, İçişleri Bakanı Süleyman 
SOYLU tarafından verilmesinin ardından “Geçmişten Günümüze 
Jandarma Havacılığı” adlı fotoğraf, havacılık teçhizat ve malzeme-
leri ile hava araçları sergisi gezildi. 
Törenin sonunda jandarma pilotlarının Sikorsky helikopterleriyle 
gerçekleştirdiği nefes kesen gösteri büyük beğeni topladı. 
Gösterinin ardından telsizle izleyenlere seslenen helikopter pilotu; 
“Biz jandarma havacıları, kahramanca savaşan bir milletin gökyü-
zündeki neferleriyiz. Tek amacımız bu bayrak, bu vatan. Şehitleri-
mizin intikamı alınıncaya kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
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• Jandarma Genel Komutanlığının Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerindeki birliklerinin ha-
vacılık desteğini sağlamak maksadıyla, ilk havacılık 
birliği 1968 yılında Diyarbakır’da, “Jandarma Hafif 
Helikopter Bölüğü” olarak kuruldu. 1979 yılında 
“Jandarma Hava Tabur Komutanlığı”, 1990 yılın-
da ise “Jandarma Hava Grup Komutanlığı” olarak 
yeniden teşkilatlandırıldı.
• Orta ve Batı Anadolu Bölgelerindeki jandarma bir-
liklerinin havacılık desteğini sağlamak maksadıyla, 
1970 yılında Güvercinlik’te “1’inci Jandarma Heli-
kopter Bölüğü” teşkil edilerek, 1979 yılında “Jandar-
ma Hava Grup Komutanlığına” dönüştürüldü. 
• Müteakiben, artan terör olaylarına daha kısa süre-
de müdahale etmek maksadıyla, 1993 yılında “Van 
Filo Komutanlığı” kuruldu. 
• Havacılık birliklerinin tek elden sevk ve idaresini 
sağlamak maksadıyla, 2000 yılında “Jandarma Ha-
vacılık Komutanlığı” teşkil edildi. 2003 yılında batı 

Jandarma Havacı   lıgının 50 Yılı...
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bölgelerindeki Jandarma birliklerinin helikopter 
ihtiyacını karşılamak maksadıyla “Aydın Filo Ko-
mutanlığı” kurularak Jandarma Havacılık Komu-
tanlığı kuruluşuna dahil edildi.
• Jandarma Genel Komutanlığı ile ihtiyaç halinde 
diğer kurum ve kuruluşlara modern havacılık tek-
noloji ve yöntemlerini kullanabilen, karar verme 
ve uygulama dinamiği en üst seviyede olan pilot 
ve teknisyen yetiştirilmesi ve bunların geliştirilerek 
idamesinin sağlanması maksadıyla 2013 yılında 
“Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı” kurularak 
faaliyetlerine başladı.
• Jandarma Havacılık Komutanlığı, 2016 yılında 
Jandarma Havacılık Başkanlığı adı altında yeniden 
yapılandırılarak; engin tecrübe ve bilgiye sahip yö-
netim kadrosu ile kendisinden beklenen görevleri 
yapma imkan ve kabiliyeti kazandırarak mezun et-
tiği pilot ve teknisyenler sayesinde, Jandarma Genel 
Komutanlığının gücünü her alanda artırma gayreti-
ni sürdürmektedir.

Jandarma Havacı   lıgının 50 Yılı...(
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında

Yeni Rütbe Heyecanı
12 Ağustos 2018 Tarihli Cumhurbaşkanı kararı 
ile; Tümgeneral Musa ÇİTİL Korgeneralliğe, 
Tuğgeneraller Hüseyin KURTOĞLU, İsmail 
BALIBEK, Münir GÜZEL ve Ahmet HACIOĞLU 
Tümgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albaylar Şakir 
USLU, Yusuf Ziyaddin CAVLAK, Ünsal BULUT, 
İbrahim KOYUER, Murat BULUT, Halil ŞEN, 
Hüseyin Hilmi ATABAY, Nuri ÖZTÜRK, Alper 
SIR, Cemil Lütfi ÖZKUL, Selçuk YILDIRIM, 
Ahmet KAVUKCU ve Tekin AKTEMUR 
Tuğgeneralliğe terfi etti.

Ayrıca, 15 Ağustos 2018 Tarihli İçişleri Bakanı 
Oluru ile 666 subay ve 3.849 astsubay; 15 Ağustos 
2018 tarihli Jandarma Genel Komutanlığı oluru 
ile de 5.624 uzman jandarma çavuş bir üst rütbeye 
yükseltildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı’nda üst rütbeye terfi ettirilen 
personel için rütbe ve terfi töreni düzenlendi.

Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan 
Yardımcıları Muhterem İnce ile Mehmet Ersoy, 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 
ile bir üst rütbeye terfi ettirilen askeri personel ve 
aileleri katıldı.

Bir üst rütbeye terfi eden personele yeni rütbeleri 
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, İçişleri Bakanı 
Yardımcıları Mehmet ERSOY ve Muhterem İNCE, 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, 
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet 
KENDİR, Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları 
Korgeneral Ali ÇARDAKCI ve Korgeneral Musa 
ÇİTİL ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığında görevli general ve 
amiraller tarafından takıldı.
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Jandarma Teşkilatının
Kuruluş Devrini Aydınlatacak

İki Önemli Belge

Rapor niteliğindeki her 
iki belgenin keşfi ve 
değerlendirilmesi, jandarma 
tarihinin ilk dönemlerini 
aydınlatma açısından bilinenlerin 
ötesinde bir katkı sağlayacaktır.

Doç.Dr. Ahmet ÖZCAN*
Çankırı Karatekin Üniversitesi

*Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi

Ekim 2018 • Sayı: 1518



Türkiye’de modern kolluğun ilk örneği olan Jandarma teşkilatı 2018 
yılında 179’uncu kuruluş yılını kutladı. 1839 yılında “zaptiye” adıyla 
kurumsallaşmaya başlayan, ihtiyaç ve imkânlara göre yeniliklere açık 

kapı bırakan jandarma, ortaya çıkışından günümüze kadar yaklaşık iki asırlık 
bir zaman içinde emir, komuta ve yapısal açıdan birçok değişiklik geçirmiştir. 
Bu değişikliklere rağmen Jandarma teşkilatı kurulmasının ilk defa gündeme 
geldiği raporlarda öngörülen ana çizgiler hala varlığını sürdürmektedir. Bu 
durum kurumun doğuş gerekçesiyle uyumlu, sağlam bir gelenek oluşturduğu-
nu gösterirken, zamanın şartlarına göre sürekli bir değişiklik sürecinde olması 
da onun dinamik yapısının göstergesidir. 

Süreklilik ve değişme jandarmanın tarihini analiz etmemizi sağlayacak anah-
tar kavramdır. Ayrıca teşkilatın bugünkü durumu yüzyılı aşkın bir zamandır 
gündeme gelen ve ideal olarak arzu edilen birçok değişimin gerçekleştiğine 
işaret etmektedir. Jandarmaya ait ilk raporlarla bugünküler kıyaslandığında 
birbirine benzeyen en önemli beklenti eğitimli nitelikli personel meselesidir. 
Ne kadar teknolojik gelişme olursa olsun, jandarmanın insan unsuru mer-
kezli yapısı benzer sorun ve arzularla karşı karşıya kalmıştır. Jandarmanın 
kurumsallaşması ve beklentilerin oluşması süreçlerinde içeriden ve dışarıdan 
verilen raporlar ve özellikle Osmanlı döneminde yabancı danışmanlar önemli 
rol oynamıştır. Rapor-layiha gibi tenkit ve teklif içeren metinler ve gözlemci-
danışman görevlendirme, modernleşme sürecindeki Osmanlı Devletinde bir 
geleneği işaret eder. Mesela III. Selim devrinde Nizâm-ı Cedit’e dair verilen 
layihalar bu anlamda dikkat çeken örneklerdendir. 

Zaptiye adıyla kuruluşundan bu güne kadar olan süreçte Jandarma teşkila-
tımız da rapor-layiha, yabancı danışman geleneğine bağlı kalmıştır. Maka-
lemiz bu geleneğin ürünü olarak düşündüğümüz dikkat çeken iki örneği ele 
almaktadır. Örnekler jandarmanın kuruluş dönemine aittir. Bu belgeler ilk 
defa tarafımızdan birbirinden farklı iki makale yayınıyla ortaya çıkarılmış-
tır.1 Jandarmanın kuruluşuyla ilgili problemli görülen konuları aydınlattığını 
düşündüğümüz yayınlarımıza referansla hazırlanan bu makalede birbirinden 
farklı iki temel kaynak bir tek başlık altında yeniden ele alınacaktır. Amacımız 
akademik anlamda henüz başlangıç döneminde olarak gördüğümüz jandarma 
tarihi çalışmalarına katkı sunmak ve problem olarak görülen kuruluş dönemi-
ni aydınlatmaktır. Bu çerçevede öncelikle Namık Paşa ve Lahiyası, daha sonra 
Miralay Muhlis Bey’in Raporu genel özellikleriyle değerlendirilecektir.

Namık Paşa ve Jandarmaya Dair Layihası

Osmanlı döneminde ilk defa jandarma teşkilatı kurulmasını gündeme getiren 
layiha bugüne kadar bilinmiyor olsa da layihayı sunan Namık Paşa, 19’uncu 
Yüzyılın uzun süren ömrüyle en dikkat çeken bürokratlarındandır.2 Siyasal 
çatışmaların içinde olmaması, askeri ve sivil bürokraside arzu edilen profesyo-
nelliğe sahip olması, onu genellikle siyasi nitelikli figürleri ele alan tarihçilerin 
dikkatinden uzak tutmuştur. Layiha metninde Namık Paşa’nın adı geçse de 
hakkında ferik olması dışında bilgi bulunamamıştır; fakat verilen bilgiler Av-
rupa kurumları üzerine gözlem yapabilecek birisine işaret etmektedir. O dö-
nemde Harp Okulunun kuruluşu ve hariciye hizmetlerinde öne çıkan Meh-
met Namık Paşa rütbe itibarıyla layihada adı geçen Namık Paşa ile eşleşen bir 
kimliğe sahip. Avrupa’da Fransız Jandarmasına referansla 19’uncu Yüzyılın ilk 
yarısından itibaren ortaya çıkmaya başlayan jandarma teşkilatları konusunda 

1 ÖZCAN, A., “Osmanlı Devleti’nde 
Jandarma Kurulmasının Gündeme 
İlk Defa Gelişi(1839), AÜ Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih 
Araştırmaları Dergisi, cilt 32, Sayı 
53, 2013; Aynı makale Türk Polis 
Tarihinin Kökenleri, Editör: Yücel 
Yiğit, Polis Akademisi Yayınları 
Ankara 2017, s.331-351; Ahmet 
Özcan, “ Osmanlı Jandarmasının 
Kuruluşuyla İlgili Bazı Problemler”, 
Mustafa Kafalı Armağanı, Editör: 
Üçler Bulduk-Abdullah Üstün, 
Ankara 2013, s.153-162.
2 BOA. Hat: Numara 1245-48327 
B, 29/Z/1254; Namık Paşa için 
bkz. Ahmet Nuri SİNAPLI, Şeyhül-
vüzera, Serasker Mehmed Namık 
Paşa, İstanbul 1987.
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Namık Paşa’nın askeri ve hariciye gö-
revleri yabancı dil bilgisinden kaynaklı bir 
danışman hizmeti yürütmüş olması ve bununla ilgili 
bir rapor hazırlamış olma ihtimali yüksektir. Layiha hazır-
laması Namık Paşa’dan istendi mi yoksa kendisi mi teklif ettiğine 
dair bir veri bulunmamaktadır; fakat layihanın, bütün kurumlarıyla modernizasyon 
sürecine girmiş olan Osmanlı Devleti’nin kolluk hizmetlerini bu bağlamda organize etmesi-
nin şimdiye kadar ortaya konulan ilk orijinal belgesidir diyebiliriz.

Osmanlı Devleti’nin modern bir devlet organizasyonuna dönüştüğünü gösteren bu süreçte 
sosyal ve politik değişimin merkezinde ordu ve iç güvenlik pratikleri önemli yer tutmuştur. 
Tanzimat Fermanı’nda yeni düzenin en önemli vurgularından birisi halkın güvenliğiyle il-
gilidir. Hem yeni düzenin uygulanabilmesi, hem de genel asayiş problemleri bu vurgunun 
gerekçesini güçlendirmiştir. Osmanlı kurumlarının Batıdaki örneklere göre şekillenmesi, sa-
dece bir kurum ithali veya taklit olarak değil, içerideki ihtiyaçla birlikte düşünülmelidir. 
Mesela kolluk hizmetlerinde de kullanılan Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla birlikte kolluk hiz-
metlerinde boşluk doğmuştur. Yeniçerilerin askeri yapısı ve buna bağlı olarak işleyen kolluk 
sistemi Batılılaşmanın veya modernliğin öngördüğü insan ve toplum modeliyle uyumlu bir 
yapıda değildi. Ocak varlığını bir şekilde sürdürmüş bile olsa kolluğun modernleşmesine 
ihtiyaç duyulacaktı. Nitekim şehir merkezli ve nispeten personelinin okuryazar olması daha 
çok beklenilen polis teşkilatının kuruluş ve gelişmesi jandarma ile kıyaslandığında daha uzun 
bir zamana yayılmıştır. Üstelik daha sivil bir yapıda olması beklenilen polis teşkilatı uzun bir 
süre askeri yapıya benzer özelliklerini korumuştur. Bu durum kolluk anlayışının zihinsel ola-
rak dönüşümünün kurumlar tarafından içselleştirilmesi ve toplumsal karşılık bulmasıyla iliş-
kilidir. Yapıların kurulmuş olması, zihinsel dönüşüm ve gelenekler tam oturmayınca mevcut 
kurumlar içinde karışıklığa neden olmaktadır; fakat uygulamalar kurumsal gelişimin teorik 
bakışla yapılanmasından ziyade fiili duruma bağlı olduğunu göstermektedir. 

Her rapor ve layiha dışarıdaki bir örneği göstermekte, içeride ne yapılabileceğine dair fikir 
beyanında bulunmaktadır. Mesela Namık Paşa’nın teklifi, dönemin kurullarında olduk-
ça memnuniyetle karşılanmış ve uygulamaya geçilmesi yolunda adımlar atılması kararı 
verilmiştir. Bir süre sonra bu karardan geçici olarak geri dönüldüğüne dair belge olsa da 
arşiv malzemesinin geneline bakıldığında, Namık Paşa’nın Layihasında anlattığı ve ya-
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pılanmasını teklif ettiği jandarmanın zaptiye adıyla kuruluşuna başlandığı 
anlaşılmaktadır.

Namık Paşa Layihasında, herhangi bir ülkeyi değil, tüm Avrupa devletlerini 
örnek göstermiş, Avrupa devletlerinin birçoğunda jandarma adı verilen, silah 
adamı anlamına gelen bir çeşit asker bulunduğuna dikkat çekmiştir. Bu askerin 
piyade ve süvari olarak iki sınıfa ayrıldığını yazan Namık Paşa, jandarmanın 
yapısal benzerliğine rağmen her ülkenin kendi yönetmelikleriyle ilgili farklar 
olduğunu da belirtmiştir. Avrupa devletlerindeki jandarmanın şehir, sahra, ka-
saba, köy, yol ve derbent gibi yerlerin muhafazasında valilerin maiyetinde bu-
lunduklarını tespit etmiştir. Burada jandarmanın görev alanı içine şehirler de 
alınmıştır. Muhtemelen şehirlerde karargâh veya muhafızlık hizmetleriyle iliş-
kileri vardır; hapishaneler, kamu binalarının korunması da hizmetleri arasın-
dadır. Namık Paşa jandarmanın, işinin ehli adamlardan seçildiğini, bunların 
elbise ve üniformalarına dikkat edildiğini işaret eden yazısıyla aslında Osmanlı 
jandarmasında olması gereken özellikleri de sıralamış oluyordu. Jandarmanın 
üniformasına vurgu yapılırken Avrupa jandarmalarında öne çıkan görüntü esas 
alınmış olmalıdır. Mesela dönemin örnek jandarması olan Fransız jandarma-
sının üniforma düğmeleri ve sancaklarındaki işaretler kanun adamlığına işaret 
eden özellikleriyle dikkat çekiyordu.3

Namık Paşa Avrupa’daki alay, tabur, bölük, takım düzenlemelerinden bahsetmiş, 
jandarma personelinin okur-yazar olmasına, daha önce orduda hizmet etmiş ol-
masına dikkat edildiğini yazmıştır. Ayrıca, ordu hizmetleriyle ilişkili jandarma 
birlikleri hakkında bilgi bulunmaktadır. Bu birliklerin bizdeki askeri inzibat va-
zifesiyle örtüşür görevleri olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde de jandarmanın 
Avrupa ülkelerinde benzer görevleri bulunmaktadır.

Namık Paşa, Avrupa’daki jandarma teşkilatlarıyla ilgili tespitlerinden sonra, La-
yihasının ikinci bölümünde, Osmanlı Devleti’nin de jandarma teşkilatı kurması 
gerektiğine dair fikirlerini öne sürmüştür. Vali, Mütesellim, Voyvoda gibi ma-
halli yöneticilerin hizmetinde bulunan Kavvas, Tüfenkçi, Kırbölükbaşı, Sekban 
ve Derbent Bekçisi gibi görevlilerin düzen altına alınmış hallerini Avrupa’daki 
jandarmaya karşılık olarak görmüştür; fakat bunların o zamanki hâkim kanaate 

3 Jean Noel Luc, Fransız jandarma 
Tarihi Hakkında Araştırmaların 
Gelişimi, Jandarma ve Polis- Fran-
sız ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz 
Bakışlar, çeviren: Emre ÖKTEM, 
Derleyenler: Noemi Levy-Nadir 
Özbek-Alexandre  Toumarkine, İs-
tanbul 2009, s.27.
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göre ne kadar rahatsızlık verdiklerini de belirtmiştir. Bunların tamamıyla ortadan kaldırılması 
yerine, mevcutların yeni kolluk sistemine ıslah edilmeleri suretiyle dâhil edilmesini teklif edi-
yordu. Tımar Sisteminin kaldırılması sonucunda Sipahiler önemli bir kaynak olmuştur. Bu 
akıllıca teklif, hem mevcut unsurların tasfiyesiyle doğabilecek sıkıntıları hem de yeni kurumun 
eleman ihtiyacının karşılanması sırasında karşılaşılabilecek sıkıntıları azaltmış olacaktı. Mevcut 
gelişmelerin ordudaki yapılanmayla paralel olduğuna dikkat edilmelidir. 

Namık Paşa, Osmanlı Devleti’nde jandarma benzeri işleri yapan unsurların oluşturduğu mev-
cut durumu ve sakıncalı yanlarını tespit ettikten sonra kurulması gereken teşkilat hakkındaki 
tekliflerini sunmuştur. Alay, tabur, bölük gibi teşkilat yapısı ve bunların hangi bölgelerde ku-
rulmasının uygun olacağını belirtmiştir. Öncelikle Rumeli ve Anadolu’da kurulacak birliklerin 
personeli de bu bölgeden toplanacaktır. Bunların künye kayıtları Asakir-i Mansure yoklamasına 
dahil edilmelidir. Disiplin ve ceza hukuku uygulamaları ve Divan-ı Harbe sevklerinin askeri ka-
nuna göre olmasını teklif etmiştir. Paşa, jandarma teşkilatının kurulması kabul edildiği takdirde 
konuyla ilgili risalelerin tercüme edilmesi, teçhizatın düzenlenmesi ve iyileştirilmesini istiyordu. 
Seçilecek elemanlar konusunda da ayrıntılı bilgi sunmuştur. Ama esas olan “ehil adam” olarak 
tanımlanan nitelik vurgusuydu. 

Jandarmanın kuruluşundan günümüze iki farklı işlevi olmuştur. Barış zamanlarında asayiş, 
adliye ve muhafaza hizmetleri görürken savaş zamanında düzenli orduya katılabilir yapısıyla 
hazır kıta oluşturmuştur. Jandarmanın bu tür ikili işlevi dönemin meclislerinde ilgiyle kar-
şılanmıştır. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türk Jandarmasının bu işlevini gösteren 
birçok örnek bulunmaktadır.

Layihanın son kısmı yeni kurulacak teşkilata ne isim verileceği üzerine teklif içermektedir. 
Bu teklifte zaptiye adı olmasa da Osmanlı jandarması neden jandarma adıyla değil de zaptiye 
adıyla kuruldu, bunun açıklamasını kolaylaştıracak malzeme sunmaktadır. Namık Paşa’nın 
teklif ettiği isimler kendisinin de ordu mensubu olmasının etkisiyle olmalı ki “Hademe-i 
Mansure, Seyyare-i Mansure” şeklindeydi. Dönemin Askeri şurası layihada öngörülen teşki-
latın kurulmasını onaylarken kurulacak teşkilata “ Cünûd-ı adliye” adı verilmesini teklif et-
miştir. Adliye askeri anlamına gelen bu adlandırma jandarmayı Asakir-i Mansure askerinden 
ayırmak için istenmiş olabilir. Ayrıca adliye adının kullanılmasında Tanzimat’ın kanuna olan 
vurgusu ve jandarmanın kanun ordusu olmasıyla ilgili olma ihtimali vardır. Fakat bilindiği 
gibi Namık Paşa’nın ve şuranın teklif ettiği isimler yerine zaptiye kabul edilmiştir. Bu dönem 
Batıdan alınan kurumlar genellikle Batıdan alındığı şekliyle kullanılmamış, dönemin Türk-
çesinde karşılık aranmıştır. Mesela daha sonra ortaya çıkacak olan Darülfünun kavramının 
üniversitenin karşılığı olarak kullanılması diğer bir örnektir.

Miralay Muhlis Beyin Raporu

Namık Paşa’nın layihasından bir süre sonra tahminimizce 1840’lı yılların ilk yarısında ha-
zırlanmış olan başka bir rapor bulunmaktadır.4 Bu raporun yazarı olarak adı geçen Miralay 
Muhlis Bey Osmanlı Ordusunun ıslahı için gelen Prusyalı subaylar arasında bulunan Muhlis 
Bey olmalıdır. Muhlis Bey topçu üsteğmen olarak katıldığı Osmanlı ordusunda Müslüman-
lığı kabulünden sonra paşalık rütbesine kadar yükseltilmiştir. Asıl adı Kuczowski olan Muhlis 
Bey, Osmanlı topçusunun reorganizasyonunda önemli görevler üstlenmiştir. Talimat-ı Topçi-
yan adlı bir eseri bulunmaktadır.5 Muhlis Bey’in topçulukla ilgili maharetinin yanında kolluk 
üzerine hazırladığı rapor bir gözlem şeklindedir. Raporun yazıldığı dönemdeki Prusya kolluk 
sistemi jandarma ve polis içerecek şekilde ele alınmıştır. Muhlis Bey Namık Paşa gibi teklifler 
sunmamış raporun yazıldığı dönemde olanı anlatmıştır.

Muhlis Beyin el yazması raporunun başlığı “Prusya Devletinde İstihdam Olunan Jandarma Asa-
kiriyle Polisyaların İcra Eyledikleri Hizmetin Beyanı”dır. Raporda, Prusya Devletinin jandarma 
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ve polis teşkilatı hakkında bilgi verilmiştir. Rapor Davit oğlu Karabet tarafından 
çevrilmiştir. Genellikle Osmanlı jandarmasının Fransa üzerinden kurulduğu ko-
nusunda uzlaşı vardır. Fakat Namık Paşa Avrupa ülkelerinin genelinden bahseder-
ken, Muhlis Beyin raporu doğrudan doğruya Prusya kolluğu üzerinedir. Sadece 
jandarma değil polis teşkilatı da alınmıştır. Raporda herhangi bir tarih bulunma-
maktadır, fakat Muhlis Beyin miralay rütbesinin belirtilmiş olması hazırlandığı 
tarihin 1840’lı yılların başı olma ihtimalini artırmaktadır. Bu ihtimali güçlendiren 
göstergelerden biri de polis ve jandarmanın birlikte ele alınmasıdır. Bu durum 
Zabtiye Müşiriyeti’nin görevleriyle örtüşmektedir.6 Dolayısıyla Zabtiye Müşiri-
yetinin kurulmasından önceki bir zamanı işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bilindiği 
gibi Zaptiye Müşiriyeti kolluğu tek bir çatı altında toplama girişimidir, bağlılık 
ordudan bağımsızdır. Bu yapı Prusya örneğiyle uyum sağlayan niteliktedir.

Sonuç

Rapor niteliğindeki her iki belgenin keşfi ve değerlendirilmesi jandarma ta-
rihinin ilk dönemlerini aydınlatma açısından bilinenlerin ötesinde bir katkı 
sağlayacaktır. Türkiye’de jandarma tarihi çalışmalarında akademik ilgi henüz 
başlangıç safhasındadır. Kanaatimizce mesleklerin mevcut niteliği, misyon ve 
vizyonu, tarihinin sağlıklı bir şekilde yazılmasıyla doğru orantılıdır. 

Söz konusu olan jandarma olduğunda, son iki yüzyıllık tarihimizde kurumsal 
bir aktör olan jandarmanın varlığı, tarihimizde bir anlamda “arafta” bir yer 
bulabilmiştir. Oysa milli savunma, asayiş, kıyı koruması, teröristle mücadele, 
sosyal yardım, doğal afetler, adli konular, vb birçok konuda jandarma, diğer 
kurumlara benzemeyen faaliyetlerde bulunmuştur. Dolayısıyla yazıldığı tak-
dirde jandarmanın tarihi birçok kurumsal ve toplumsal değişimin aydınlatıl-
masında yardımcı olacaktır.

4 Süleymaniye Kütüphanesi Hüsrev 
Paşa Yazmaları 878/1, 1b-5a.
5 ERENDİL, M., Topçuluk Tarihi, 
Ankara 1988, s. 107; Veli Yılmaz, 
I. Dünya Harbi’nde Türk-Alman 
İttifakı ve Askeri Yardımlar, İstan-
bul 1993, s. 35.
6 Zabtiye Müşiriyeti hakkında bkz. 
Ali Sönmez, “Zabtiye Teşkilatının 
Düzenlenmesi (1840-1869), AÜ. 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ta-
rih Araştırmaları Dergisi,  cilt 25, 
sayı 39, s.203.
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Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun Bölgesinde Jandarma 

Birlikleri Oluşturma Faaliyetleri

06 Mayıs 1919 
tarihli “Müfettişlik 
Talimatnamesi”yle 
Samsun’a hareket eden 
Mustafa Kemal Paşa, 
Samsun’da kaldığı 
altı gün içerisinde 
adeta ayları günlere 
sığdırmış, gelecek 
için çok önemli işleri 
buradan başlatmıştı. 
Burada adeta 
kendisinin Anadolu’ya 
gönderilme 
gerekçelerini 
unutmuş, gelecek 
için düşündüklerinin 
önünü açmak için 
elindeki imkanları 
son raddesine kadar 
kullanmaya gayret 
göstermiştir.
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Emniyet ve asayişimizin teminatı olan Jandar-
ma Teşkilatı, 1826 yılında Yeniçeri Ocağının 
kaldırılmasını müteakip, 1839 yılında kurul-

muştur. Jandarma Teşkilatı bu tarihten itibaren Os-
manlı topraklarında yaşayan azınlıkların başlattığı 
ayaklanmaların bastırılmasında ve Birinci Dünya Sa-
vaşı yıllarında önemli roller üstlenmiş; bir taraftan iç 
güvenliği sağlarken, diğer taraftan da Çanakkale’de, 
Kafkasya’da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Suri-
ye ve Irak Cephelerinde büyük kahramanlıklara imza 
atmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda İtilaf Devletleri ile 
imzalanan Mondros Mütarekesi’nin beşinci maddesi* 
uyarınca Osmanlı Devletinin ordu ve silahlarına el ko-
nulmuş ve sadece asayişin temini ile sınırların korun-
ması için çok az sayıda birlik bırakılmıştı. Bu durum, 
ülkede yaşayan azınlıkların Osmanlı Devletine karşı 
ayaklanmalarına fırsat yaratmış, çıkan ayaklanmaların 
bastırılmasında devletin yetersiz kalması da ülkedeki 
asayişin bozulmasına yol açmıştır. Bu durum, İtilaf 
Devletlerinin ülkenin içinde bulunduğu iç karışıklığı 
bahane etmelerine ve Mondros Mütarekesi’nin yedinci 
maddesini** hayata geçirmelerine zemin hazırlamıştır. 
Nitekim 15 Mayıs 1919’da İzmir bölgesinde yaşayan 
Rumların güvenliği gerekçesiyle başlayan Yunan işgali 
bu maddeye istinaden gerçekleşmiştir. 

Bu makalede Atatürk’ün, kurtuluş mücadelesini baş-
lattığı kabul edilen 19 Mayıs 1919 tarihinden, 24 Ma-
yıs 1919 tarihine kadar; Samsun ve çevresinin ikinci 
bir İzmir haline gelmemesi düşüncesiyle emniyet ve 
asayişin temini için yürüttüğü faaliyetler ve bu amaçla 
bölgede jandarma teşkilatının tesisi için gösterdiği ça-
balar anlatılmaktadır. 

Samsun, mülki taksimatta doğrudan Dahiliye Neza-
retine bağlı Canik Sancağının merkez ilçesiydi. Ka-
radeniz kıyısındaki bu şirin kasaba, Birinci Dünya 
Savaşı’nın yükünü taşıyan yerlerden biriydi. Genel 
savaş sırasında özellikle Rus istilasına uğrayan Türk 
topraklarından göç eden çok sayıda insan buraya gel-
miş, kasabanın rengi, havası birden bire değişmiş, yeni 

gelenlerin barındırılması sıkıntılar yaratmıştır. Bunlar 
bir yana, Samsun aynı zamanda Pontuscu faaliyetle-
rin yoğun olduğu bir yerdi. Karadeniz’de dolaşmakta 
olan itilaf donanmasından, Yunan savaş gemilerinin 
varlığından cesaret alan ve Samsun Rum Metropoliti 
Gemanos tarafından örgütlenen Pontus çeteleri sokak-
larda dolaşıyor, asayişi ihlal ediyor, köylere baskınlar 
düzenliyor, evleri, binaları ateşe veriyor; silahsız, koru-
masız ve masum Türkleri öldürüyorlardı. Bafra mın-
tıkasındaki Nebiyan Dağı bölgesinde yüz elli haneli 
Çağşur köyünü basan Rumlar, 367 Türk’ü öldürmüş 
ve tüm köyü yakmışlardı. Rum çeteleri sadece Bafra 
bölgesinde değil, Samsun ve Amasya bölgesinde de 
Türklere taarruz ve tecavüzde bulunuyorlardı.1

09 Mart 1919’da Samsun’a çıkarılan 200 kişilik İngiliz 
birliği de Pontus çetelerine güç vermişti. Mütarekenin 
bozulacağı endişesi ile de tüm bu faaliyetler karşısında 
hükümet güvenlik kuvvetlerini ya kullanmıyor ya da 
asayişi sağlama da yetersiz kalıyordu. Bu durumda sırf 
kendilerini müdafaa için Türkler de harekete geçince 
bu zamana kadar Pontus çetelerine müdahale etmeyen 
İngilizler, 21 Nisan 1919’da Osmanlı Devleti’ne bir 
nota vererek Türklerin Hıristiyanları katlettiklerini id-
dia etti. Ayrıca bunun önüne geçilmediği takdirde böl-
genin mütareke hükümleri gereğince işgal edileceğini 
bildirdi.2 Esasında olay bunun tam aksineydi. İngilizler 
gerçekleri tahrif ederek, Pontusçuları korumayı ve ka-
rışıklıkların devamını amaçlıyorlar, bölgeyi işgal etmek 
için bahane arıyorlardı. 

İstanbul Hükümeti hemen bölgeye yetkili birini gön-
dermek için kolları sıvadı. Derinlemesine bir araştır-
madan sonra Mustafa Kemal Paşa üzerinde mutabakat 
sağlandı. Çünkü O, İkinci Meşrutiyet’in çalkantılı dö-
neminde siyasete bulaşmamış, girdiği tüm savaşlarda 
zafer kazanmış başarılı bir komutandı. 

* Madde-5: Hudutların muhafazası ve iç güvenliğin korunması için 
lüzumu görülen kuvvetlerden fazlasının derhal terhisi, işbu askeri kuv-
vetlerin miktar ve durumları, Osmanlı Devleti ile müzakere edildikten 
sonra, müttefikler tarafından kararlaştırılacaktır. 
** Madde-7: Müttefikler, emniyetlerini tehdit edecek durum zuhurun-
da herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkını haiz olacaktır.
1 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, s.43, Belge 1010: Aydın ÖZGÖREN, 
Milli Mücadele Döneminde Trabzon Rum Metropolitliği’nin Faaliyet-
leri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s.11, Ankara, 2006
2 KOPARAN, N., Türk Jandarma Teşkilatı (1908-1923), Yüksek Li-
sans Tezi, s.71-72, Ankara, 2007. 
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O günleri Samsun Belediye Başkatibi olan Veysi AK-
SAN şöyle anlatır:

“Köylerde teşekkül eden Rum çeteleri, Türk köylerine 
hücum ile yağma, kıtal (katliam) yapıyor, Hükümet bu 
tecavüzlere mani olamıyordu. Samsun’a Solter isminde 
bir İngiliz zabitinin kumandası altında askeri bir kıta 
geldi. Daha sonra Hint, Avustralya, Yeni Zelanda as-
kerleri de gelerek İlyas köyündeki kışlaları işgal etti. 
Süvari komutanlarından Selim Paşa ismindeki zatın 
riyaseti altında bir heyet gelerek belediyede oturdu. Bu 
heyetin adı “Tehcir Divan-ı Harbî” idi. Bir taraftan 
Solter, diğer taraftan bu Divan-ı Harp Rumlara me-
zalim yapıldığı iddiasıyla tahkikat yapmaya başladılar. 
Rumların şikayeti üzerine Türkler tevkif ve muhakeme 
ediliyordu.”3 

Prof.Dr.Gotthard JAESCHKE’nin “diploması şa-
heseri”4 dediği 06 Mayıs 1919 tarihli “Müfettişlik 
Talimatnamesi”yle Samsun’a hareket eden Mustafa 
Kemal Paşa, Samsun’da kaldığı altı gün içerisinde ade-
ta ayları günlere sığdırmış, gelecek için çok önemli 
işleri buradan başlatmıştı. Burada adeta kendisinin 
Anadolu’ya gönderilme gerekçelerini unutmuş, gele-
cek için düşündüklerinin önünü açmak için elindeki 
imkanları son raddesine kadar kullanmaya gayret gös-
termiştir. Bu tavır ve faaliyetlerini de Samsun’a çıktığı 
günden itibaren İngiliz Gizli Servisinin yakın takibine 
rağmen korkmadan, şüphe etmeden yapmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’da kaldığı süre içinde; bir 
taraftan Samsun bölgesinde olup bitenleri yakın takibe 
alırken, diğer taraftan Müfettişlik Mıntıkası’ndaki si-
vil-asker kökenli idarecilerden raporlar istemiştir. Sam-
sun bölgesinde önem verdiği işlerin başında bölgedeki 
asayişsizliğin sebeplerini tespit etmek geliyordu.5 Bu 
manada Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gönderdi-
ği raporlardan 21 Mayıs tarihli olanı dikkate değerdir. 
İstanbul’u uyarı nitelikli olan bu telgrafta, İngilizlerin 
Mondros Mütarekesi’ne aykırı olarak istedikleri yerlere 
asker çıkardıklarını, bu duruma engel olunmazsa göre-

vini tam olarak yapamayacağını, dahası da durumun 
bölge halkının maneviyatını bozacağı gibi İstanbul’un 
nüfuzunun da sarsılacağının altını çizmiştir.6 

21 Mayıs 1919 tarihli başka bir telgrafında da bölgede 
asayişsizliğin asıl kaynağının Ermeni, Rum çeteleri ve 
onların siyasi emelleri olduğunu tespit etmiş, dolayısıy-
la, asayişin temin edilmesinde de en önemli payın, bu 
emellerinden vazgeçecek Ermeni ve Rumlara ait oldu-
ğunu tüm açıklığıyla izah etmişti.7 

Ayrıca Mondros Mütarekesi gereğince orduların dağı-
tılması, silahların toplatılması ve komutanlarının geri 
çağrılması vs. gibi gelişmelere yakından şahit olması; 
O’nda, Samsun bölgesinde asayişin temin edilmesinde 
vazgeçilmez olarak gördüğü jandarma birliklerini ye-
niden oluşturma düşüncesinin oluşmasında büyük rol 
oynamıştır. 

22 Mayıs 1919 tarihinde Sadaret (Başbakanlık) Maka-
mına gönderdiği telgrafta da meseleyi şu şekilde tespit 
etmiştir: “İç güvenliğin sağlanması için gerekli olan 
kuvvetin miktarı düşünülmeden, asker terhis edildi-
ğinden takip kuvvetleri azalmış olduğu gibi jandarma 
kuvveti esasen yok denecek kadar az olduğundan Rum 
eşkıyalarının meydan bulmasına sebep olmuştur”.8 Du-
rumun bu kadar nazik olduğu bölgede, yeterli jandar-
ma birliklerinin olmaması huzur ve emniyetin yanında 
devletin itibarını, güvenilirliğini de zedelemekteydi.

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’da altı gün kalması-
nın gerekçesi de Samsun ve havalisinde vaziyetin asa-
yişsizlik ve fena bir sona ulaşması endişesiydi.9 Aksi 
halde Samsun’un da ikinci bir İzmir olması kaçınılmaz 
olabilirdi. Bu manada ilk somut adım, yaşlı ve İstanbul 
taraftarı olduğu daha ilk günden belli olan Mutasarrıf 
Ethem Beyi yetkilerine dayanarak görevinden uzak-
laştırmak, kendisiyle Samsun’a çıkan 3’üncü Kolordu 
Kumandanı Refet Beyi, geçici olarak hem sivil hem 
de askeri idarenin en yetkilisi olarak görevlendirmek 
oldu.10 Refet Bey’in bu vazifeye tayininde şüphesiz 

3 AKSAN, E.Veysi; “19 Mayıs”, 19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi, V/55, “Mustafa Kemal Paşanın Samsun Bölgesinde Jandarma Birlikleri Oluş-
turma Faaliyetleri” konulu makale, S.3, s.11-12, Mayıs 1941.
4 JAESCHKE, Gotthard, “Atatürk”, “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi”, 34, s.2, Aralık 1987; Talimatname için bkz. B.O.A.,B.E.O, 342984, a.g.m.s.3.
5 JAESCHKE, Gotthard, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, Çev.: Cemal KÖPRÜLÜ, a.g.m.s.3.
6 HTVD, 11/4, Vesika No: 68, Her Yönüyle Atatürk, (Haz.) Avni ALTINER, s.158, a.g.m.s.4., İstanbul, 1983.
7 TANSEL, Selahattin, Mondros’tan Mudanya’ya Kadard, I, s.237-238, a.g.m.s.4, İstanbul, 1991.
8 B.O.A., B.E.O, 343090, a.g.m.s.5.
9 Kemal ATATÜRK, Nutuk-Vesikalar, s.617, a.g.m.s.5, Ankara, 1991.
10 B.O.A., B.E.O, 343119, a.g.m. s.5.
11 B.O.A., B.E.O, 343181, a.g.m.s.5
12 B.O.A, M.V.B., 215-130, *Evrak-ı Nakdiyye: Kağıt Para, a.g.m.s.6.
13 Osmanlı Devletinin geleneklerine göre jandarma birliklerinin hukuki zemini için bkz.: Jandarmaya Müteallik Kavanin ve Nizamat ve Mukar-
rerat, a.g.m.s.7, İstanbul, 1335.
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kendisinin bir jandarma subayı olmasının büyük bir 
rolü olmuştur.

Refet Bey’in tayininin akabinde 24 Mayıs 1919 tari-
hinde Sadaret Makamına gönderdiği telgrafta bu ko-
nuda istek ve kararlılığını özetle şu şekilde ifade etmiş-
tir: “Mütarekenin 5’inci maddesi gereğince İtilaf Dev-
letlerinin bu konudaki hassasiyetleri de dikkate alına-
rak, Samsun Sancağıyla Sivas vilayetinde, Amasya ve 
havalisindeki jandarma ve kara ordusu kuvvetlerinin 
asayişi sağlamak ve devam ettirmek için hiçbir biçim-
de yeterli olmaması, halkın huzur ve emniyetini çok 
kötü etkilemiştir. Bundan dolayı bu husus İtilaf tem-
silcilerinin nazarı dikkatine sunularak, kuvvetin asayişi 
sağlamak gayesine yetecek dereceye çıkartılmasına rıza 
göstermelerinin sağlanması ve bilhassa Samsun Sanca-
ğı ile güneyindeki jandarma ve kara ordusunu takvi-
ye etmek üzere birkaç bin erin silah altına alınması ve 
bunlar arasında jandarmaya yarar bir kısım kuvvetin 
ayrılması da çok önemlidir. İtilaf Devletleri gerçekten 
bölgede asayişin devam etmesini istiyorlar ise bu ko-
nudaki teklifi kabul etmeleri tabii görülür. Osmanlı 
memleketlerinin bu bölgeye kıyasla asayiş ve emniyete 
muhtaç diğer bölgelerde olduğu gibi bu olağanüstü za-
ruretin giderilmesine müsaade etmenizi rica ederim.”11

Jandarma birliklerinin kısa sürede teşkilatlandırılıp, 
amacına ulaşması için, ödeneklerin kâfi miktarda ve 
zamanında gönderilmesi mecburiyeti vardı. Çünkü 
Samsun gibi önem arz eden bölgelerde emniyet ve asa-
yişin temini bir anlamda bu desteğin varlığına bağlıydı. 
Mustafa Kemal Paşa’nın bu konudaki isteklerini Mec-
lis de uygun görmüş, 27 Mayıs’ta “Ahval-i Fevkalade 
(Olağanüstü Hal) sebebiyle idare-i hükümetin düzen-
li olarak tedvirini teminen (yönetiminin sağlanması) 
Samsun Sancağına münhasıran (özellikle) olarak şehri 
9 bin Kuruş tahsisat itasına (tahsis edilme) lüzum-ı acil 
görüldüğü beyanıyla meblağ-ı mezburenin (anılan) 
on aylığı olan 90 bin Kuruşun Dahiliye bütçesinden 
ödenmesi”12 şeklinde bir karar vermişti.

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız jandarma birlikleri 
oluşturulmasına dair yoğun istekler, şüphesiz kanuna 
uygun bir şekilde dile getirilmiştir. Mustafa Kemal 
Paşa’nın bilgi ve tecrübelerine dayanan bu istek ve faa-
liyetleri aynı zamanda hukuki bir zemine de sahiptir.13

Netice itibariyle, bölgenin içinde bulunduğu prob-
lemleri yerinde tespit eden Mustafa Kemal Paşa’nın, 
jandarma birliklerinin yeniden tesisi hususundaki öne-
rileri sayesinde; hem İtilaf Devletlerinin başından beri 
üzerinde durdukları asayişsizlik önlenmiş, hem de Os-
manlı Devletinin bölge üzerinde otoritesinin yeniden 
tesisi de sağlanmış oldu.

KAYNAKÇA
1. AKBULUT, A., “19 Mayıs’ın Anlamı”, www.meb.gov.tr
2. KOPARAN, N., Türk Jandarma Teşkilatı (1908-1923), 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007. 
2. AYDOĞAN, E., “Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun Bölgesin-

de Jandarma Birlikleri Oluşturma Faaliyetleri, 19 Mayıs Milli 
Mücadele’de Samsun Sempozyumu, 20-22 Mayıs 1999.”

3. Jandarma Dergisi, “Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun Bölge-
sinde Jandarma Birlikleri Oluşturma Faaliyetleri.”, sayı:110, 
s.56-58, Haziran 2006.
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Biyometrik sistemler tıpkı insan beyni gibi 
düşünülerek geliştirilmiş, tanıma ve doğ-
rulamadan oluşan iki aşamalı sistemlerdir. 
Çalışma prensipleri birbirine benzer. Tanı-

ma kısmında kayıtlar toplanır ve bu kayıtlar bir kod 
olarak ilgili sistemde saklanır. Doğrulama kısmında 
ise toplanmış olan bu kayıtlar ile ilgili kişi anında kar-
şılaştırılır ve sonuca varılır.

Biyometrik İstihbarat Faaliyetleri Hangi 
Alanlarda Etkin Olarak Kullanılabilir?

İstihbarat; “kişi, kurum-kuruluş, devletler ve diğer 
organizasyonlar hakkında açık veya kapalı kaynak-
lardan haber, doküman veya bilgi toplayıp, analize 
tabi tutularak değerlendirmesi” anlamına gelmekte-
dir. Teknik olarak kullanılan anlamı; “haberlerin iş-
lenmesi sonucu üretilen bir ürün veya bilgi” olarak 
özetlenebilmektedir. İstihbarat; “planlama, araştırma, 
deliller toplama, çeşitli akli ve tecrübî, ilmi metotlar 
ile onları değerlendirip bir sonuç elde edip kullanma 
faaliyetlerini içine alır.” Her türlü bilginin işlenerek 
modern yöntemlerin kullanılması yapacağımız istih-
barat faaliyetlerinde biyometrinin de teknik olarak 
kullanılabileceğini, diğer kullanılan tekniklerle doğru 
bilginin teyit edilmesi aşamasında fayda sağlayacağı 
tartışmasızdır. Ancak hukuki mevzuat, bu kapsamda 

Çağımıza damga vuran 
teknolojik gelişmeler istihbarat 
üretme süreçlerini de yakından 

ilgilendirmiş, bununla ilgili 
çalışmalar tüm dünyada 

istihbarat birimlerinin dikkatini 
çekmiştir. Özellikle bilgisayar 

teknolojilerinin gelişmesi; bilimin 
tüm dallarında hızlı analiz 

etme süreçlerini de geliştirmiştir. 
Yakın zamana kadar bilim 

kurgu filmlerinde gördüğümüz 
birtakım biyometrik uygulamalar 

gerçeğe dönüşerek, artık her 
alanda, özellikle de istihbarat 

analizlerinde önemli farklılıklar 
yaratmıştır.

*Jandarma İstihbarat Okul Komutanlığı İstihbarat Ders Öğretmeni.

BIYOMETRIK ISTIHBARAT VE
KULLANIM ALANLARI

. . . .

De.Me.Öğ. Hakan MERİÇLİ*
Jandarma İstihbarat Okul Komutanlığı
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verilerin işlenip analiz edilmesinin mahkeme kararıy-
la yapılabileceğini açık olarak ortaya koymaktadır.

Büyük Önder ATATÜRK Cumhuriyetin ilanı yılla-
rında verdiği direktiflerinde “Muasır devletlerde olduğu 
gibi bizde de modern bir istihbarat teşekkülü kurmak 
mecburiyetindeyiz.” diyerek istihbarat teşkilatlarının 
kaynağını oluşturan ve mevcudiyetlerinin ne kadar 
önemli olduğunu gösteren sözleriyle, mevcut ve muh-
temel tehditlere yönelik yol gösterici olmuştur. 

İstihbarat faaliyeti, geçmişten günümüze kadar dev-
letlerin geleceğinde rol oynayan önemli ve öncelikli 
faktörlerden biridir. İç güvenlik istihbaratında suç ve 
suçlulukla mücadelede geleceğe yönelik yorumlar ya-
pabilmek, muhtemel sorunlar hakkında önceden bil-
gi sahibi olabilmek, sağlıklı bir istihbarat üretimi ile 
mümkün olacaktır. Bu durum klasik istihbarat yön-
temlerinin yanında her türlü teknolojik ve modern 
yöntemi kullanma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Haberin ve bilginin toplanması, istihbaratın üretile-
bilmesi için yeterli değildir. Elde edilen kaynağın sis-
temli bir şekilde işlenmesi ve değerlendirilmesi gere-
kir. Kaynak doğru bir şekilde değerlendirilmediğinde 
yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durum da istih-
barat etkinliğini zafiyete uğratacaktır. Biyometrinin 
istihbarat içerisinde kullanılması, verilerin karşılaştı-

rılması ilkesine dayanması ve teyit amaçlı olması, ge-
lecekte istihbarat tekniklerinin vazgeçilmezlerinden 
olacağı değerlendirilmektedir. 

Meydana gelmiş veya meydana gelebilecek olaylarla il-
gili toplanan ham bilgi; tasnif, kıymetlendirme, yorum 
ve yayım aşamalarından geçirilerek değerlendirilir. Bu 
kapsamda biyometrinin, icra edilecek olan araştırma-
larda fizyolojik ve davranışsal verilerin oluşturacağı so-
mut delilleri analiz etme ve değerlendirme süreçlerinde, 
yöneticilerin doğru kararlar vererek; zamanın, malze-
menin, örgütlenmenin ve kadroların doğru kullanıl-
masında, kamu düzeninin ve suç işlenmesinin engel-
lenmesinde büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. 

Biyometri Nedir?

Biyometri; istatistik yöntemlerinin tıp ve biyoloji 
alanlarına uygulanmasıdır. Ortalama yaşam süresinin 
hesaplanması, yaşam istatistikleri, ana karnındaki dö-
lütün ölçülerinin ultrasonografi yöntemleriyle belir-
lenmesi, insan gözündeki çeşitli boyutların ölçülmesi 
gibi birbirinden çok farklı alanlardaki uygulamalar 
için kullanılmaktadır. Bireyin ölçülebilir fiziksel ve 
davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak 
üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan 
bir terimdir. Özetle, biyometri kişinin ölçülebilir bi-
yolojik izlerini ifade etmektedir. 

Günümüzde her alanda hızlı bir gelişme gösteren 
teknoloji, bizi de aynı ölçüde alışkanlıklarımızı de-
ğiştirmeye zorlamaktadır. Nüfus cüzdanı, kart gös-
terilmesi veya pasaport bilgileri ile yürütülen birçok 
işlem yerini şifre, parola ve pin kodlarına bırakmıştır. 
Bu tür uygulamaların da çok geçmeden dezavantajla-
rı yaşanmaya başlanmış, kişiye özel verilmiş kartların 
unutulması, kaybolması, başkaları tarafından kulla-
nılması, şifre ve parolaların üçüncü kişiler tarafından 
öğrenilmesi, yeni suç alanlarının ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Bu durum, kamu güvenliği ve kişilerin 
özgürlükleri açısından tehdit oluşturmaya başla-
mıştır. Bu tehditleri ortadan kaldırmak için ise yeni 
teknolojik sistemler geliştirilmektedir. “Biyometrik 
sistemler kişinin sadece kendisinin sahip olduğu ve 
diğerlerinden ayırt eden fiziksel veya davranışsal özel-
liklerinin tanınması prensibi ile çalışmaktadır.”

Kişilerin kendilerine has fizyolojik özelliklerinden 
faydalanarak otomatik kimliklendirme yapan bu tek-
noloji, şimdilerde, evlerimizin kapısını açmaktan, diz 
üstü bilgisayarımızı açmaya kadar birçok alanda kul-
lanılmaya başlanmıştır.

Önceleri güvenlik amacıyla geliştirilmeye başlanan 
sistem artık güvenliğin ötesinde personel çalıştıran 
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her kurum için gerekli duruma gelmiştir. Personel 
ve ziyaretçi takibi, kurum içerisindeki geçiş noktaları 
hatta yemekhane takibinde bile sözü geçen sistemler 
kullanılmaktadır. Veri tabanı oluşturma üzerine ku-
rulan bu sistemlerin, son yıllarda istihbarat alanında 
verilerin işlenmesi aşamasında önemli bir teknik ola-
rak ön plana çıktığı görülmüştür.

Bu teknoloji; parmak izi ve el geometrisinin incelen-
mesi, yüz özelliklerinin karşılaştırılması, ses ve konuş-
ma analizi, iris ve retina tanımlanması gibi çalışma 
prensibi aynı ancak, şekil ve sonuç itibariyle birbirin-
den farklı sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Biyometri, bir bireyin fiziksel ya da davranışsal ben-
zersizliğini ölçen ve mevcut kayıtlarla karşılaştırarak 
tanımlama işlemi yapan otomatik bir sistemdir. Başka 
bir deyişle, personel kimlik kartları, manyetik kartlar, 
anahtarlar veya şifrelerin kullanımı yerine biyometri 
kolay ve rahat doğrulama yöntemiyle bireyin parmak 
izlerini, yüzünü, irisini, avuç içi izlerini, imzasını, 
DNA ve retinasını belirleyebilmektedir. İnternet ta-
banlı işlerin hızlı bir şekilde büyümesi ve hesaplara 
erişirken ihtiyaç duyulan tam doğrulama gereksinimi 
için biyometri en uygun ve en kolay çözümdür. Onun 
benzersiz, kalıcı, evrensel ve ölçülebilir özelikleri on-
line bankacılık ve alışveriş merkezleri gibi e-ticaret 
alanında bilgi güvenliğini sağlamak için kullanılmak-
tadır. Biyometri ayrıca, makinenin bireyi kendi başına 
doğrulaması veya kişinin tepkilerine yanıt vermesini 
kolay ve güvenli bir şekilde sağlar. Erişim kontrolü 
ve kart basma sistemi sayesinde, otomatik doğrulama 

sistemlerinde isteğe bağlı kullanıcı kısıtlamaları sağla-
nabilir. Biyometrik güvenlik sistemleri her alanda uy-
gulanabilir. Günümüzde biyometrik kayıtlar giderek 
daha popüler hale gelmektedir. 

Bireyin bir niteliğini ya da davranışını tarayarak daha 
önce oluşturulan kayıt ile karşılaştıran Biyometrik 
sistem aşırı hassas olmalıdır. Bireyin anatomik ya da 
fizyolojik niteliklerini ölçerken doğru ve birbirini 
tekrar eden ölçümler yapmalıdır. 

• Günümüzde Kullanılan Biyometrik Sistemler

 Parmak İzi Okuma: Biyometrik Sistemlerin en 
eskilerinden biridir. Aynı zamanda en yaygın olarak 
kullanılan sistemdir. Kullanılan cihazlar küçük ve de-
koratiftir. 

Çalışma şekli: Parmak izini tanıtma sırasında, cihaz 
tanıttığınız parmağın fotoğrafını çeker ve bir kod nu-
marası ile hafızasına kaydeder. Doğrulama sırasında 
bu kodu girdiğinizde tanıttığınız parmağı tekrar okut-
manızı ister. Biyometrik uygulamalar içinde en yaygın 
olarak kullanılmaya başlanan özellik parmak izi tanıma 
yöntemidir. Parmak izinin kolay elde edilebilir olması, 
tanıma sisteminde yapılan çalışmaları kolaylaştırmıştır. 
Yapılan çalışmalara bakıldığında parmak izinin güveni-
lir bir ayırt ediciliğe sahip olduğu görülmektedir. 

Bir parmak izi parmak yüzeyindeki sırtlar ve vadiler-
den oluşmuştur. Sırtlar parmaktaki üst deri tabakası, 
vadiler de alt deri tabakasıdır. Parmak izinde köprü, 
çekirdek, çatal, bayır sonu, ada, delta ve gözenek ola-
rak adlandırılan alanlar vardır. Bir parmak izinin ben-
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zersizliği sırtların desenlerinden ve kırışıklıklarından 
anlaşılabilir.   Parmak izleri genellikle iki parmağın 
aynı dermal sırt karakteristiklerini taşımadığı varsayı-
larak eşsiz olarak kabul edilirler. 

 İris ve Retina Tarama: 1930’lu yıllarda kulla-
nılmaya başlanan eski bir sistemdir. Son derece eski 
olup, yaygın olarak kullanılmamaktadır. İris tarama-
da, iris üzerinde bulunan çizgi, benek ve renkler; re-
tina taramada ise retinanın arkasında bulunan ince 
kılcal damarların şekli esastır.

Çalışma şekli: Tanıma ve teşhis için kişinin öncelikle 
bir kameraya bakması esasına göre çalışır. İris tarama-
da sıradan bir kamera kullanılırken, retina taramada 
damarların fotoğrafını çekmek için düşük yoğunluk-
lu, kesintisiz bir ışık kaynağından da faydalanılmak-
tadır. e-pasaportlarda yüz, parmak izi ve göz bebeği 
olmak üzere üç tür biyometrik verinin kullanılması 
mümkündür. Bunlardan göz bebeği biyometrisine 
dünyada henüz geçilmemiş olmakla birlikte bazı ül-
keler tarafından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

İris tanıma, bireyin gözünün irisinin yüksek çözünür-
lüklü görüntülerine dayanılarak örnek tanıma teknik-
lerini kullanan bir biyometrik kimlik doğrulama meto-
dudur. İris tanımada; ayrıntılı, zengin, karmaşık yapı-
ların görüntülerini oluşturmak ve dışbükey korneadan 
speküler yansımayı azaltmak için kamera teknolojisi ve 
ince IR aydınlatma kullanılır. Bu eşsiz yapılar bireyin 
kesin pozitif kimliğinin matematiksel temsilini sağla-
mak için dijital şablonlara dönüştürülür.

İris tanıma etkinliği, nadiren gözlük veya kontakt 
lensten etkilenmektedir. İris teknolojisi tüm diğer 
biyometrik teknolojilerin en küçük aykırı grubuna 
sahiptir. İris tanımanın avantajları; istikrarlı oluşu, 
şablon uzun ömürlülüğü, ömür boyu süren kulla-
nımdır. 

 Yüz Tanıma: Bu sistemde gözler arasındaki me-
safe, burun genişliği, elmacık kemikleri, çene çizgisi 
gibi insan yüzünün genel özelliklerinden tarama ya-
pılmaktadır.

Çalışma Şekli: Basit bir kamera yardımıyla yüz fotoğ-
raflanır ve depolanır. Aynı kişi yüzünü tekrar okut-
mak istediğinde aynı açıyla kamera karşısında durur 
ve sistemin doğrulamayı yapması beklenir. Biyomet-
rik tanıma sistemleri için öncelikle bir görüntü kay-
dedilir. Kaydedilen bu görüntü sayısal koda çevrilir. 
Bu kod da yapılan işleme göre şifrelenir ve bilgisayara 
kaydedilir. Daha sonra kullanıcı herhangi bir cihaz 
kullanarak kendini sisteme tanıtır. 

Yüz tanıma ve iris tanıma sistemlerinde kullanıcının 
bakış açısı ve ortam ışıklandırması; parmak izi, el ta-
nıma ve avuç içi tanıma sistemlerinde kullanıcının 
parmağını veya elini sisteme tanıtma açısı, cihazın 
kirliliği, parmağın kirliliği veya nem gibi etkenlerden 
dolayı birebir aynı kod üretilemez. Bundan dolayı iki 
kod sistem yöneticisi tarafından belirlenmiş olan belli 
bir yüzde tutuncaya kadar karşılaştırılır. Sistemin gü-
venilirliği için düzenlenen algoritmaya göre istenilen 
orana ulaşıldığında doğrulama işlemi tamamlanmış 
olur ve sisteme giriş için onay verilir.
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Yüz biyometrisi, biyometrik teknolojinin hızlı büyü-
yen alanlarından birisidir. Gelişmekte olan teknolo-
jilerle birlikte yüz tanıma sistemi bir fotoğrafı ya da 
video görüntüsünü yüzün karakteristik özelliklerini 
tanımlayan bir koda dönüştürebilir. Bu sistem, kişisel 
özel alanı ihlal etmeden kişiyi uzaktan tanımlamak 
için kullanılır. Bilgisayar yazılımı, yüz tanımlaması 
için  bireyin  yüzündeki girinti ve çıkıntıları okur. Bu 
girinti ve çıkıntılar düğüm noktaları olarak adlandırı-
lır. İnsan yüzünde 80 düğüm noktası vardır. Yazılım 
belirleme yapmak için, sadece 15-20 noktaya gerek-
sinim duymaktadır. Uzmanlar dudaklar ve şakaklar 
arasındaki altın üçgene odaklanmışlardır.  Saç ve sa-
kal uzasa, kilo alınsa, yaşlanılsa ya da gözlük takılsa 
bile bu alan hep aynı kalmaktadır. 

 El Geometrisi: El geometrisi kullanıcıları ellerinin 
şekillerinden tanımlayan bir biyometrik yöntemdir. 
El geometrisi okuyucuları, kullanıcının elini pek çok 
boyutta ölçer ve daha önce tutulan ölçümlerle karşı-
laştırır. El geometrisi araçları 1980’li yıllardan itiba-
ren üretilmeye başlanmıştır. Erişim ve kontrol uygu-
lamalarında popüler olarak kullanılabilmektedir.

Biyometrik yaklaşımlar içinde avuç içi, diğer model-
lere göre yeni bir biyometrik özelliktir. Avuç içi tanı-
ma sisteminin diğer biyometriklere göre bazı avantaj-
ları vardır:

- Düşük çözünürlüklü görüntülemede kullanılabilir. 
- Düşük maliyetli kameralar görüntüyü elde etmek 
için yeterlidir. 
- Avuç içinin taklit edilmesi zordur. 
- Avuç içi özellikleri karakteristik ve kalıcıdır.
Bu nedenlerden dolayı avuç içi tanıma sistemleri son 
zamanlarda araştırmacıların ilgisini çekmektedir. 

 DNA Kimlik Teknolojisi: Deoksiribo Nükleik 
Asit (DNA) herhangi bir bireyi tanımlamanın en ke-
sin formu olabilir (Baird, S., 2002). Her insan her 
hücresi için bir kişisel haritaya sahiptir. Bu harita di-
ğer adıyla “blueprint” her vücut hücresinde buluna-
bilir. İkiz olmadıkça, DNA bizim fiziksel ve zihinsel 
kimliğimizi tanımlayan bir yapı olduğu için başka bir 
insanla aynı gen setine sahip olmak mümkün değildir 
(Philipkoski, K., 2004).

DNA Pek Çok Kaynaktan Elde Edilebilir: Kan, saç, 
tırnak, ağız bezleri, kan lekesi, tükürük ve vücuda 
herhangi bir zamanda temas eden herhangi bir kay-
nak. DNA eşleştirme, özellikle tecavüz durumlarını 
kanıtlamak için ceza davalarında popüler bir şekil-
de kullanılmaktadır. Bu olguyu çevreleyen önemli 
sorunlardan birisi, DNA ile birisini tanımlamanın 
yavaş bir süreç olmasıdır. Ayrıca bu süreç oldukça 
pahalıdır. 

• Biyometrinin Özellikleri

Birçok yeni teknolojinin geliştirilmesinde olduğu 
gibi biyometrinin de gelişiminde güvenlik unsuru 
öncülük etmiştir. Güvenlik algısının olduğu her yer-
de istihbarat kavramı da ön plana çıkmaktadır. 

Biyometrik yöntemlerin genel çalışma prensibi iki 
adımdan oluşmaktadır. Birinci adımda tanınacak ki-
şinin ilgili yönteme ait bilgileri gerekli araçlar vası-
tasıyla bilgisayar ortamına aktarılır. Bu bilgiler özel 
algoritmalar sayesinde analiz edilir, kişiyi tanımlaya-
cak parametreler seçilerek, veri tabanına kayıt edilir. 
İkinci adım ise kişinin kimlik doğrulama isteğidir. Bu 
adımda sisteme aynı araçlar vasıtasıyla girilen bilgiler 
kayıt sisteminde uygulanan aynı algoritmayla analiz 
edilip veritabanındaki bilgilerle karşılaştırılıp eşleş-
tirmelere bakılır. Eğer eşleşme varsa kişinin kimliği 
onaylanmıştır. Eşleşme yoksa kişinin sisteme girişi 
reddedilir.

 Tüm biyometrik sistemler aşağıda açıklanmış olan 
beş özelliğe sahip olmalıdır: 

- Evrensellik: Tüm bireylerin biyometrik özelliklere 
sahip olması. 
- Eşsiz olma: Biyometrik karakteristiğin her insanda 
farklı bir şekilde yer alması. 
- Süreklilik: Karakteristiğin zamanla değişmemesi. 
- Elde edilebilirlik: Biyometrik özelliklerin bazı pra-
tik cihazlarla ölçülebilir olması. 
- Kabul edilebilirlik: Bireylerin, biyometriğin ölçüm 
ve toplanmasında itirazları olmamalıdır.
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Biyometrik tanıma sistemlerinin taradıkları özellikler 
ve bazı biyometrik karakteristiklerin karşılaştırılması 
Tablo-1’de verilmiştir. 

Parmak İzi Parmak satırları, gözenek yapısı
İmza Tanıma Basınç ve hız ile yazma farkları

Yüz Geometrisi Göz, burun vs. arası uzaklıklar
İris Tanıma İris deseni

Retina Retina yapısına (desenine) göre
El Geometrisi Parmak ve avuç içi ölçülerine göre

Parmak Geometrisi Parmak ölçme

El Damar Yapısı Elin arkası, parmak veya avuç içi damar 
yapısı

Kulak Formu Kulağın belirgin boyutları
Ses Ton ya da ses rengi

DNA Kalıtsal bir taşıyıcı olan DNA
Koku Kokunun kimyasal bileşimi

Klavye Vuruş Klavye vuruşlarının ritmi (PC veya 
diğer klavye)

Tablo-1: Biyometrik Karakteristikler

Biyometrik Teknolojilerin Karşılaştırılması 

Güvenirlik ve 
Geçerlilik

Ev
re

ns
el

lik

Eş
si
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ik

Sü
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El
de

 
Ed

ile
bi

lir
lik

Pe
rf
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m

an
s

K
ab

ul
 

Ed
ile

bi
lir

lik

Ya
yg

ın
lık

DNA Y Y Y D Y D D

Kulak O O Y O O Y O

Yüz Y D O Y D Y Y

Yüz Termogramı Y Y D Y O Y D

Parmak İzi O Y Y O Y O O

El Geometrisi O O O Y O O O

İris Y Y Y O Y D D

Retina Y Y O D Y D D

İmza D D D Y D Y Y

Ses O D D O D Y Y

Y: Yüksek          O: Orta           D: Düşük

Tablo-2: Biyometrik karakteristiklerin Güvenirlik ve Geçerliliği

Fizyolojik vücut şekillerinden en eskisi 100 yıldan 
uzun süredir kullanılmakta olan parmak izidir. Diğer 
örnekler yüz tanıma, el geometrisi ve iris tanımadır.

Davranışsal ise; bir kişinin davranışı ile ilgilidir. İlk özel-
lik hala günümüzde de yaygın olarak kullanılan imzadır. 
Daha modern yaklaşımlar tuş dinamikleri ve sestir.

• Biyometrik Sistemlerin Avantajları

 Şifre unutma ve çalınma sıkıntısı ortadan kalkar.
 Olumlu ve doğru tanımlama sağlar. 
 Yüksek güvenlik düzeyindedir.

 Mobil sistemlerle uyumludur.
 Kopyalanması güçtür.
 Transfer edilmesi zordur.
 Bir anahtar olarak hizmet vermektedir.

Biyometri ve İstihbarat

Her türlü kaynaktan elde edilen ham bilgi; ilişkisiz 
gibi görünen parçalardan oluşan, çelişkili, güvenil-
mez, yanıltıcı veya yanlış olabilir. İstihbarat ise bir-
leştirilmiş, değerlendirilmiş, çözümlenmiş, yorum-
lanmış ve ayıklanmış bilgidir. Bu kapsamda biyo-
metrik bilgiler de istihbarat için önemli teknolojik 
ve değerlendirilmesi gereken bilgilerdir. İstihbaratın 
her alanında, işlenmiş bilgiyi içeren biyometriden 
faydalanılabilir. Devletler için, ülkenin bölünmez 
bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsız-
lığına, güvenliğine ve ulusal gücünü oluşturan tüm 
unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve 
olası tehditler hakkında bilgi toplamak ve istihbarat 
oluşturmak vazgeçilmez bir gereksinimdir. Hasım 
veya hasım olması olası kişi, kurum-kuruluş, devlet-
ler ve diğer organizasyonlar hakkında açık veya kapalı 
kaynaklardan bilgi toplayıp, çözümleme ve değerlen-
dirmelere tabi tutarak sonuca ulaşılması biyometrik 
istihbaratın önemini arttırmaktadır.

Bu durumda sorulması gereken soru; “biyometrik 
istihbaratın” yapılacak çalışmalarda istihbarat safha-
larının hangi bölümünde ve hukuki olarak nasıl kul-
lanılacağıdır. Bilginin, teknolojik ve bilimsel veriler 
kapsamında değerlendirilmesi, güvenilirliğinin ve ge-
çerliliğinin yüksek olması, doğruluk derecesinin sap-
tanması yorum sürecinde etkinliği arttıracaktır.

Teknolojik olarak ne kadar gelişmiş araçlara sahip olsa-
nız da sonuçta bilgiyi üreten, sentezleyip, çıkarımlar ya-
pan kaynak insan unsurudur. İnsan teknolojik araçları 

Fizyolojik

Yüz Tuş Vuruşu

Parmak İzi İmza

El Ses

İris

Davranışsal

DNA

Biyometrik
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kullanabilir ve kontrol edebilir. İstihbaratçı her konuda 
bilgi sahibi olabilir. Birçok istihbarat tekniği kullanılıp 
diğer istihbarat teknikleri ile doğru bilgiye ulaşılıp bilgi-
nin teyidi yapılabilir. Bu kapsamda biyometri, istihbarat 
faaliyetlerde etkinliği arttırabilir. Bilgi yönetim sistemleri 
ile oluşturulacak istihbari bilgi birikiminin, analiz etme 
süreçlerinde kullanılması önem arz etmektedir.

Biyometrik İstihbaratın Hukuki Boyutu

• T.C. Anayasa:

III. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği

Madde-20: … Özel hayatın ve aile hayatının gizlili-
ğine dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın 
korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı 
olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadık-
ça; …. kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası arana-
maz ve bunlara el konulamaz. 

• Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK):

Moleküler Genetik İncelemeler

Madde 78- (1) 75 ve 76’ıncı maddelerde öngörülen 
işlemlerin elde edilen örnekler üzerinde, soy bağının 
veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığın ya da 
mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu 
olması halinde moleküler genetik incelemeler yapı-
labilir. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dışında 
tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır.

(2)  Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, 
bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan beden par-
çaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci 
cümlesi, bu halde de uygulanır.

Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması

Madde 79- (1) 78’inci madde uyarınca moleküler 
genetik incelemeler yapılmasına sadece hakim karar 
verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirki-
şi de gösterilir.

(2)  Yapılacak incelemeler için re’sen atanan veya bi-
lirkişilikle yükümlü olan ya da soruşturma veya ko-
vuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya 
bu makamın soruşturma veya kovuşturmayı yürüten 
dairesinden teşkilat yapısı itibarıyla ve objektif ola-
rak ayrı bir birimine mensup olan görevliler, bilirkişi 
olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teş-
kilat bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler 
genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü 
kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. 
İncelenecek bulgu, bilirkişiye, ilgilinin adı ve soyadı, 
adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilir.

Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği

Madde 80- (Değişik:25.5.2005-5353/4 md.) 

(1)  75, 76 ve 78’inci madde hükümlerine göre alınan 
örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel 
veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; 
dosya içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kişi-
ler tarafından bir başkasına verilemez.

(2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına 
itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya 
ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleş-
mesi hallerinde Cumhuriyet Savcısının huzurunda 
derhal yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza 
edilmek üzere tutanağa geçirilir.

Fizik Kimliğin Tespiti

Madde 81- (Değişik:25.5.2005-5353/5 md.)

(1)  Üst sınırı iki yıl ve daha fazla cezayı gerektiren bir 
suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi 
için gerekli olması halinde, Cumhuriyet Savcısının 
emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç izi, 
bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak di-
ğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, 
soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya 
konulur.

(2)  Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresi-
nin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesi-
ne yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hallerinde 
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söz konusu kayıtlar Cumhuriyet Savcısının huzurun-
da derhal yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir.

Sonuç

Çağımıza damga vuran teknolojik gelişmeler istih-
barat üretme süreçlerini de yakından ilgilendirmiş, 
bununla ilgili çalışmalar tüm dünyada istihbarat bi-
rimlerinin dikkatini çekmiştir. Özellikle bilgisayar 
teknolojilerinin gelişmesi; bilimin tüm dallarında 
hızlı analiz etme süreçlerini de geliştirmiştir. Yakın 
zamana kadar bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz 
birtakım biyometrik uygulamalar gerçeğe dönüşerek, 
artık her alanda, özellikle de istihbarat analizlerinde 
önemli farklılıklar yaratmıştır. 

Biyometrik veriler; istihbarata karşı koyma ve koruyucu 
güvenlik faaliyetleri kapsamında da değerlendirilerek 
bina, tesis ve personel güvenliğinde kullanılmaktadır. 
Özellikle gizlilik gerektiren tesislerde son dönemlerde 
etkin bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bunlar-
dan parmak okuma en yaygın kullanılan sistemdir.

Bilgi teknolojilerindeki bu gelişmeler, ülkelerin gü-
venlik ve istihbarat stratejilerinde teknoloji kaynaklı 
bilgilerin kullanımını; biyometrik istihbarat da bu 
kapsamda veri depolanması ve depolanan bu veri-
lerin istihbarat faaliyetleri içerisinde kullanımını ön 
plana çıkarmıştır. Güvenlik kamera sistemlerinin 
kurulması, parmak izi veri tabanlarının oluşturul-
ması, ses tanıma sistemlerinin yaygınlaşması, DNA 

veri tabanları ve iris tanıma sistemleri gibi bireylerin 
fizyolojik ve davranışsal özelliklerinin bilgisayar or-
tamında toplanması, istihbarat analizlerinde etkin-
liği üst düzeylere taşımıştır. Ancak, bu durum bera-
berinde hukuksal alanda kullanılabilirlik ve sınırla-
maların nasıl olması gerektiği sorusunu beraberinde 
getirmektedir.
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Kanunların biz Gazilere tanımış olduğu haktan 
yararlanarak istediğim ve uygun görülebilecek 
herhangi bir kurumda çalışma imkanım olmasına 
rağmen, çocuk yaşlardan itibaren giydiğim şerefli 
üniforma ile hizmet etmek, mesleki bilgi, birikim ve 
tecrübelerimi silah arkadaşlarıma ve genç personele 
aktarmak istediğimden, Jandarma Teşkilatında 
devletime ve milletime hizmet etmeyi tercih ettim.

Gazi J.Yb.
Necmettin TETİK’i
Ziyaret Ettik 
Yayın Kurulu
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Ülke olarak topyekûn gazi olma şerefine erişmiş bir 
milletin torunlarıyız. Ataları cenk meydanlarında 
ömür harcamış bir millet olarak “Şehadet” ve “Ga-
zilik” aşina olduğumuz kavramlardır.

Bir ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu “Gazi” olur da 
halkı gazilikten nasibini almaz mı? Kurtuluş savaşı-
nın kazanılması, birçok canın feda edilmesi, uzuv-
ların cephelerde bırakılması ve çoğu kişinin savaş 
yarası alması ile mümkün olmuştur. Bu yönüyle 
Türk Ulusu “Gazi” bir ulustur.

Bu vatan toprağında huzur ve güvenlik içinde yaşı-
yorsak bunu; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 
halen ülkemizin bütünlüğüne kasteden şer odakları 
ile mücadele eden ve bu uğurda şehit ve gazi olmak-
tan çekinmeyen kahramanlarımıza borçluyuz. 

Şehitlik ve Gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, 
hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede bü-
yük bir şeref kaynağıdır.
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Biz de Yayın Kurulu olarak, bu şerefe nail olmuş 
sayısız kahramanlarımızdan biri olan ve Mardin ili 
Nusaybin ilçesi merkezinde bölücü terör örgütü 
mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için devam 
eden operasyonlar esnasında, 01 Haziran 2016 
günü önceden döşenmiş el yapımı patlayıcı mad-
denin, bölücü terör örgütü mensuplarınca uzaktan 
kumanda ile patlatılması sonucunda gazi olan Jan-
darma Yarbay Necmettin TETİK’i ziyaret ettik.

Ziyaretimizin amacı, gazimize yaşadıklarını ken-
di ağzından silâh arkadaşlarıyla paylaşma fırsatını 
tanımak, bugünlerini değerlendirmek, gelecek-
ten beklentilerini öğrenmek, o ve onun gibilerini 
unutmamak ve unutturmamaktı. Bizim için çok 
anlamlı ama bir o kadar da zor bir görevdi. Çünkü 
onun yaşadıklarını paylaşarak sizlere aktarmak için 
onunla beraber o günlere yeniden döndük. Kimi 
zaman ürpererek kimi zaman büyük bir duygu yo-
ğunluğu hissederek dinledik anlattıklarını...

Anlatılanlar çok acıydı ama hepsi gerçekti. Tüm 
bunlar yaşanmıştı ve o kahraman çok sevdiği vatanı 
için gözlerini bırakmıştı vatan toprağına...

Gazimizin, yaşadığı acı olaya rağmen inanılmaz 
mağrur ve güçlü duruşu, Vatan’a hizmet etmiş olma-
nın verdiği mutluluk ve huzurun yüzünden okun-
ması karşısında etkilenmemek mümkün değildi…

Yayın Kurulu (Y.K.): Bize kendinizi kısaca tanı-
tır mısınız? 

Necmettin TETİK (N.T.): 23 Şubat 1971 tarihin-
de Ankara ili, Haymana ilçesi, Türkşerefli köyünde 
doğdum. Annem ev hanımı, babam emekli devlet 
memurudur. Üç erkek kardeşin ortancasıyım. İlk, 
Orta ve Lise tahsilimi Ankara merkezde tamamla-
dıktan sonra, 1990 yılında Jandarma Astsubay Sı-
nıf Okulunu, 1997 yılında Jandarma Subay Temel 
Kursunu, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu 
Yönetimi Bölümünde Lisans Eğitimimi, 2005 yı-
lında ise Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Yöne-
timi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimimi 
tamamladım.

Sınıf Öğretmeni Zennur TETİK ile evliyim. 21 
yaşında Hukuk Fakültesinde eğitim gören bir oğ-
lum, 14 yaşında 8’inci sınıfta eğitim gören bir kı-
zım var.

Y.K.: Asker olmayı neden istediniz? Bu mesleği 
seçmenize neden olan bir kişi ve olay var mı?

N.T.: Çocukluk yıllarımda Ankara Hipodrom’da 
düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına giderdim. 
Orada gösteri yapan askerlerin kılık kıyafetleri, 
yaptıkları gösterilerdeki ahenk ve disiplin beni bü-
yüledi ve o an asker olmaya karar verdim. Asker 
olmamda ailemde, çevremde ve köyümde asker ki-
şilere büyük bir sevgi ve saygı duyulmasının yanı 
sıra, amcamın Astsubay olmasının da büyük etkisi 
olduğu kanaatindeyim.



Y.K.: Bize biraz okul yıllarınızdan bahseder mi-
siniz? O dönemleri düşününce ilk aklınıza gelen 
nedir? Varsa unutamadığınız bir anınızı anlata-
bilir misiniz? 

N.T.: Ben birçok meslektaşıma nazaran daha şanslı 
olduğumu düşünüyorum. Bunun sebebi ise Astsu-
bay Sınıf Okulunu Güvercinlik Kışlasında, Subay 
Temel Kursunu Güvercinlik Kışlasında, İngilizce 
Temel Kursunu Güvercinlik Kışlasında (toplam 3 
yıla yakın) tamamladıktan yıllar sonra aynı kışlada 
hatta aynı binalarda konuşlu bulunan Jandarma-
nın en seçkin birliği olan Jandarma Komanda Özel 
Asayiş Komutanlığında görev yapıyor olmamdır. 
Bu yüzden her sabah mesaiye başladığımda, yıllar 
önce yaşadığım hatıralarım gözümün önüne gel-
mektedir. 29 yıl önce Askeri öğrenci iken yemek 
yediğim aynı yemekhanede yemek yemek, yat-
tığım koğuşta mesaiye devam etmek, aynı içtima 
alanında içtimaya çıkıp, aynı spor salonunda spor 
yapmak o kadar güzel bir duygu ki… Kelimelerle 
anlatmakta zorlanıyorum. 

Y.K.: İlk atandığınız göreve başladığınız andaki 
duygularınız nelerdi? Meslek hayatınızı bize an-
latabilir misiniz? 

N.T.: Jandarma Astsubay Okulundaki eğitimimi 
tamamladıktan sonra ilk görev yerim olan İstan-
bul İl Jandarma Komutanlığına torbadan çektiğim 
kura ile atandım. İlk göreve başladığım güne dair 
aklıma üç duygu gelir. Birincisi; TSK üniforması 
giymenin vermiş olduğu “gurur”, ikincisi; onurlu 
bir meslek sahibi olmanın vermiş olduğu “mutlu-
luk”, üçüncüsü ise; 19 yaşında olmanın vermiş ol-
duğu kontrol edilemez bir “heyecan”dır.

İlk görev yerim olan İstanbul İl Jandarma Ko-
mutanlığı, Ümraniye İlçe Jandarma Komutanlı-
ğına bağlı değişik karakollarda Karakol Komutan 
Yardımcılığı ve Karakol Komutanlığı yaptıktan 
sonra;

• 1992-1995 yılları arasında Bitlis Jandarma 
Komanda Özel Harekat Grup Komutanlığında, A 
Timi Avcılığı,

• 1995-1998 yılları arasında İzmir/Foça Jandarma 
Komando Okul Komutanlığına bağlı Öğretim 
Kurul Başkanlığında, İç Güvenlik Konuları 
Öğretmenliği,

• Burada görevli iken 1996 yılında geçici görevle 
Filistin-El Halil kentinde 6 ay süre ile geçici görev,

• 1998-2000 yılları arasında Siirt İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı Pervari Asayiş Komando 
Bölük Komutanlığında, Tim Komutanlığı,

• 2000-2006 yılları arasında Nevşehir’de, Cezaevi 
Bölük Komutanlığı,

• 2006-2008 yılları arasında Hakkâri/Çukurca 
Üçüncü Sınır Tabur Komutanlığında, Karargah ve 
Destek Bölük Komutanlığı,

• 2008-2013 yılları arasında Balıkesir İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı Burhaniye İlçe Jandarma 
Komutanlığında, İlçe Jandarma Komutanlığı, 

• 2013-2016 yılları arasında Adıyaman Jandarma 
Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığında, 
Tabur Komutanlığı görevlerinde bulundum.

• 2016 yılından itibaren ise Jandarma Komando 
Özel Asayiş Komutanlığı emrinde Eğitim ve 
Öğretim Başkanı olarak görev yapmaktayım. 

Mesleki yaşantım sırasında; Jandarma Komando 
Kursu, Özel Kuvvetler Kursu, Jandarma Özel Ha-
rekat A Timi Kursu, Keskin Nişancı Kursu, Sız-
ma-Gözetleme ve İleri Hava Gözetleme ve Kont-
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rolörlük Kursu, İngilizce Temel Kursu, İngilizce 
Tekâmül Kursu, Ortak Eğitim Kursu, Subay Te-
mel Kursu, İlçe Jandarma Komutanlığı, JÖAK 
İhtisas Kursu, Toplumsal Olaylarda Kriz Yöne-
timi Kursu gördüğüm ve katıldığım meslek içi 
kurslardan bazılarıdır.

Y.K.: Jandarma Dergisinin 144’üncü sayısının 
kapağında da kullandığımız ve sizi tanımamı-
za sebep olan fotoğrafa konu olan olayı bize 
anlatır mısınız? 

N.T.: Şırnak ili, Silopi ilçesi şehir merkezinde de-
vam eden hendek/barikat operasyonları sırasında, 
bölücü terör örgütü mensubu, teröristlerin zorla 
operasyon bölgesi içerisinde tuttukları ve kalkan 
olarak kullanmak istedikleri vatandaşlarımızı, 
operasyon bölgesi dışında, Valilik ve Kaymakam-
lıkça tesis edilen emniyetli barınma alanlarına 
tahliye etmek istediğimiz sırada, teröristler, hem 
bizim, hem de çoğunluğunu yaşlı, kadın ve ço-
cuklardan oluşan vatandaşlarımızın üzerine ateş 
açarak, emniyetle barınma alanlarına gitmelerini 
engellemeye çalışıyorlardı. 

Yoğun çatışma ortamında, bir vatandaşımızın 
dahi burnu bile kanamadan, vatandaşlarımız ça-
tışma alanının dışına çıkarılmıştı. Tam bu tahliye 
işlemleri devam ederken, 5-6 yaşlarında küçük 
bir erkek çocuğunun, havanın çok soğuk olma-
sına rağmen, üzerinde soğuktan korunmak için 
herhangi bir giysisinin olmadığını, çok üşüdüğü-
nü ve ellerini cebine sokmak suretiyle ısınmaya 
çalıştığını ve yoğun silah seslerinden dolayı çok 
korktuğunu gördüm. Çocuğun bu halini görün-
ce, kendi çocuklarım aklıma geldi. Önünde eğil-
dim ve ellerini ellerimin içine aldım. Elleri çok 
soğuktu ve nefesimle ellerini ısıtmaya çalıştım. 
O anda, o küçük çocuğun gözlerindeki korku ve 
tedirginliğin gittiğini, tebessüm ettiğini ve çok 
mutlu olduğunu gördüm. 

Bu olay; daha sonraki icra edilen Nusaybin il-
çesi şehir merkezi operasyonunda, bölücü terör 
örgütü mensuplarınca önceden tuzaklanmış el 
yapımı patlayıcı maddenin uzaktan kumanda ile 
patlaması sonucunda, benimle beraber yaralanan 
ve akabinde şehit olan J.Uzm.Çvş. Mehmet AK-
PINAR tarafından haberim olmadan görüntü-
lenmiş ve operasyon değerleme merkezine gön-
derilmişti. Daha sonra bu resim, Genelkurmay 
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Başkanlığınca çok beğenilerek, kamuoyu ile payla-
şılmıştı.

Y.K.: Gazi olmanıza neden olan olayı bize kısaca 
anlatır mısınız?

N.T.: Şırnak Silopi ve Cizre ilçesi şehir merkezin-
deki operasyonları tamamlayıp bu ilçeleri terör 
örgütü mensuplarından temizledikten sonra, Ta-
burumla beraber Nusaybin ilçesine geldik. Bölücü 
terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi 
için devam eden operasyonlar esnasında, 01 Hazi-
ran 2016 günü önceden döşenmiş el yapımı patla-
yıcı maddenin, bölücü terör örgütü mensuplarınca 
uzaktan kumanda ile patlatılması sonucunda, ben 
ve altı arkadaşım yaralandık. Silopi’deki operasyon-
da çocuğun elini ısıtırken benim fotoğrafımı çeken 
J.Uzm.Çvş. Mehmet AKPINAR, olayın hemen 
akabinde şehit oldu. Ben ve yaralı diğer arkadaş-
larım, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildik. 
Benim durumum ağır olduğu için, olayın bir gün 
sonrasında, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak 

ile Ankara’da bulunan Gülhane Askeri Tıp Akade-
misi Hastanesine getirildim. Tedavim bir yıl kadar 
sürdü. Tedavim sonucunda sol gözümün tamamı-
nı, sağ gözümün görüş kapasitesinin yüzde yet-
mişini ve işitme kabiliyetimin yarısını kaybettim. 
Akabinde bana verilen rapor neticesinde TSK’den 
Malul Gazi olarak emekliye sevk edildim. 

Y.K.: Bu olaydan sonra yaşadıklarınızdan ve 
duygularınızdan bize kısaca bahseder misiniz?

N.T.: Malul Gazi olarak emekliye sevk edildikten 
sonra, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 
diğer ilgili kanunların biz Gazilere tanımış oldu-
ğu haktan yararlanarak istediğim ve uygun görü-
lebilecek herhangi bir kurumda çalışma imkanım 
olmasına rağmen, çocuk yaşlardan itibaren giy-
diğim şerefli üniforma ile hizmet etmek, mesleki 
bilgi, birikim ve tecrübelerimi silah arkadaşlarıma 
ve genç personele aktarmak istediğimden, Jandar-
ma Teşkilatında devletime ve milletime hizmet et-
meyi tercih ettim. Bu isteğimin, Sayın İçişleri Ba-
kanımız ve Sayın Jandarma Genel Komutanımız 
tarafından uygun görülmesi sonucunda, Gazi ol-
mama sebep olan olayın yıl dönümünde, yani 01 
Haziran 2017 tarihinde, giymekten onur ve gurur 
duyduğum şerefli üniformama kavuştum. Halen 
Jandarma Genel Komutanlığının en seçkin, Özel 
Operasyon ve Özel Harekat Birliği konumunda 
bulunan Jandarma Komando Özel Asayiş Ko-
mutanlığı emrinde Eğitim ve Öğretim Başkanı 
olarak görev yapmaktayım. Bu olay sonrasında, 
hem tedavi esnasında hem de tedaviden sonraki 
zamanlarda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Ge-
nelkurmay Başkanımız, İçişleri Bakanımız, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanımız, Jandarma Genel 
Komutanımız ve sıralı tüm Komutanlarımızın ve 
silah arkadaşlarımın benimle yakinen ilgilenmele-
ri ve beni bir an bile olsun yalnız bırakmamaları 
çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Halen bu gu-
rur ve mutluluğu yaşıyorum.

Y.K.: Bugün eşiniz ve çocuklarınızla sizi çok 
mutlu ve azimli görmek bizleri mutlu etti. 
Böylesine ağır bir olaydan sonra hala mesle-
ğinize devam ediyorsunuz. Bize tekrar yaşama 
tutunmayı nasıl başarabildiğinizi anlatır mı-
sınız?

N.T.: Bu olaylar sonrasında üst üste geçirilen 
birçok ameliyat, uzun bir tedavi süreci ve sonra-
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sında bana kalan az gören tek bir göz, az işiten 
iki kulak… Çok ama çok zor bir süreçti benim 
için…

İlk anlarda tabi ki çok zorlandım, hayata küstüm, 
yaşamak istemedim. Ama sevdiklerimi ve sevenleri-
mi üzmek ve hayatta onları yalnız bırakma korkusu 
tekrar beni hayata bağladı.

Y.K.: Meslek hayatınız ve gazi olmanıza neden 
olan olayı göz önünde bulundurduğunuzda, ço-
cuklarınızın da asker olmasını ister misiniz?

N.T.: İki çocuğum var, hangi mesleği seçeceklerine 
kendilerinin karar vermesini isterim. Ama benim 
karar vermem ya da yönlendirmemle olacak bir şey 
olsa, ikisinin de asker olmasını ister ve bundan bü-
yük bir onur ve gurur duyardım.

Y.K.: Son olarak, yapmış olduğunuz görev ve ya-
şadıklarınızın tecrübesi ışığında bizlere ve genç 
meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?

N.T.: Özellikle genç silah arkadaşlarıma naçizane 
birkaç şey söylemek isterim. Arkadaşlarımın her 
alanda kendilerine bir hedef belirlemelerini, dü-
zenli çalışıp, düzenli yaşamalarını, bol bol kitap 
okuyup, en az iki yabancı dil öğrenmelerini, ka-

zandıklarının bir kısmını mutlaka tasarruf edip 
bir köşeye koymalarını, ailelerini asla ihmal etme-
melerini, aldıkları vazifelerin hakkını vererek dört 
dörtlük yapmalarını, üst ve amirlerine saygıda, 
astlarına sevgide kusur etmemelerini, vatanını, 
devletini ve bayrağını her şeyden aziz bilmelerini 
tavsiye ederim.

Y.K.: Zennur Hanım (Eşi), sizin için Jandarma 
ne demektir, neyi ifade eder?

Zennur TETİK (Z.T.): Benim için Jandarma hu-
zuru, güveni, emniyeti ifade eder. Benim için Jan-
darma, bir Jandarma Subayı eşi olarak; vatanını, 
bayrağını, toprağını, vazifesini her şeyden aziz bi-
lip, yıllarca her şeyden fedakârlık ederek yaşamayı 
ifade eder. 

Y.K.: Bir gazi eşi olarak, diğer gazi ailelerine ver-
mek istediğiniz bir mesaj var mı?

Z.T.: Bir gazi eşi olarak, öncelikle diğer gazi eşle-
rinin her daim eşlerinin yanlarında olmalarını ve 
yalnız bırakmamalarını, her konuda destek olma-
larını, sanki bu olay hiç olmamış gibi hayatlarına 
devam etmelerini tavsiye ederim. Bu vesile ile de 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır, 
gazilerimize de acil şifalar dilerim.



* Halen Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine 
devam etmektedir.

POZİTİF 
PSİKOLOJİK
SERMAYE
Pozitif psikolojik sermayesi yüksek 
olan çalışanın performansı, iş tatmini 
ve kurumsal bağlılığı artarken 
tükenmişlik seviyesi, stres seviyesi 
ve işten ayrılma niyeti azalacaktır. 
Ölçülebilen, geliştirilebilen, etkin bir 
şekilde yönetilebilen ve performansa 
etkisi olan pozitif psikolojik sermaye, 
insan kaynakları uygulamalarında 
önem arz etmektedir.
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Psikoloji biliminin, psikolojik hastalıkları tedavi etmek, sağlıklı insanların daha mutlu ve 
üretken olmasına yardımcı olmak ve insanın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak 
gibi üç temel amacı bulunmaktadır (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007). İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında ise ortaya çıkan psikolojik sorunları tedavi etme görevi psikolojinin pozitif 
amaçlarını gerçekleştirmesine engel oldu (Seligman, 2002). Luthans (2002) psikoloji bi-

limi ile ilgili yapmış olduğu literatür taramasında, psikoloji bilimi ile ilgili yazılmış olan 
375.000 makalenin zihinsel hastalıkların tedavisi, anksiyete, korku ve sinir gibi negatif 

konuları içerirken; sadece 1.000 tanesinin insanın yetenekleri konusundaki pozitif 
kavramları içerdiğini tespit etmiştir (Luthans, 2002b). 

Psikoloji ana akımında kabul edilmiş baskın negatif varsayımlarına tepki olarak 
doğan pozitif psikoloji (Nafstad, 2015), insanların, grupların ve kurumların en 

uygun işleyişinin gelişmesine katkı sunan koşulların ve süreçlerin incelenmesi-
dir (Gable ve Haidt, 2005). Aristotelesçi felsefe ve hümanist psikoloji akımı-

na dayanan pozitif psikolojinin (Nafstad, 2015) olaylara bakış tarzı pozitif 
ve iyimserdir ve hayatı olumlu yorumlayıp olumlu dersler çıkarmayı içerir. 

Pozitif psikolojinin önerisi ise gerçekçi bir iyimserlik ile olumsuzlukları 
görmezden gelmek değil, daha iyiye daha güzele ulaşmada karşılaşılan 

olumsuzlukları fırsata dönüştürmektir (Demirsoy, 2014). Bu açı-
dan pozitif psikoloji her olaya olumlu bakmayı içerirken, olumsuz 

olayları da kişisel gelişim noktasında fırsat olarak görmesi sonucu 
olumlu yapmaktadır. Bu bakış açısı ile psikolojik rahatsızlıkla 

sonuçlanabilecek birçok olay insan sağlığına zarar vermeden 
önlenmiş olacaktır.

Pozitif psikolojinin örgüt ortamına yansıması sonucu 
“Pozitif Örgütsel Davranış” akımı doğmuştur. Pozitif 

örgütsel davranış “günümüz örgütlerinde pozitif odak-
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lı insan kaynağının güçlü özellikleri ve psikolojik 
kapasitelerinin performans gelişimi için ölçülebil-
mesi, geliştirilebilmesi ve etkili bir şekilde yöne-
tilebilmesi çalışmaları ve uygulamaları” olarak ta-
nımlanmaktadır (Luthans, 2002a). Pozitif örgütsel 
davranış teori ve bilimsel araştırmaya dayalı, ölçü-
lebilir, gelişime açık ve performansa etki edebilen 
kriterlere sahip bir kavramdır (Luthans ve Avolio, 
2009). Pozitif örgütsel davranış varsayımları ve te-
mel kriterleri sonucunda “Pozitif Psikolojik Serma-
ye” kavramı ortaya çıkmıştır (Luthans, Youssef ve 
Avolio, 2007).

Pozitif psikolojik sermaye;

• Zor görevleri başarmak için vazifeyi üzerine al-
mak ve gerekli gayreti göstermek için güvene (öz 
yeterlilik) sahip olma, 

• Şimdi ve gelecekte başarılı olma ile ilgili olarak 
olumlu atıflarda (iyimserlik) bulunma, 

• Amaçlar için azim gösterme ve gerektiğinde ba-
şarılı olmak için yeni yollara yönlenme (umut) 
ve 

• Başarıya ulaşmak için, ortaya çıkan sorunlar ve 
talihsizlikler nedeniyle bunaldığında toparlanıp 
tahammül etme (dayanıklılık), olarak dört te-
mel unsurdan oluşmaktadır (Luthans, Youssef 
ve Avolio, 2007).

Artık, günümüz örgütlerinin finansal ve teknolojik 
sermayeye sahip olmalarının yanında; insan kay-
naklarının boyutlarından, insan sermayesi ve sosyal 
sermaye ile pozitif örgütsel davranış akımından or-
taya çıkan pozitif psikolojik sermayeleri yüksek çalı-
şanlara sahip olması önem arz etmektedir (Luthans 
ve Youssef, 2004). Geleneksel ekonomik sermayede 
sahip olunan varlıklar önemliyken, insan sermaye-
sinde çalışanların ne bildiği, sosyal sermayede kimi 
tanıdığı ile ilişki ağları ve bunların ötesinde psiko-
lojik sermayede ise şimdi kim olduğu ve gelecekte 
geliştirilebilir kapasitesi ile kim olabileceği ön plana 
çıkmaktadır (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007).

Geliştirilebilir bir kavram olan pozitif psikolojik 
sermayenin geliştirilmesi için çeşitli stratejiler kul-
lanılmaktadır. Pozitif psikolojik sermayenin gelişti-
rilmesi, çalışanların; öz yeterlilik, umut, iyimserlik 
ve dayanıklılık alt boyutlarını geliştirmekle olur. 
Çalışanlara, üstesinden gelebilecekleri görevlerin 
verilmesi sonucunda;

*FİNANSAL VE MADDİ KAYNAKLAR
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• Başarı deneyimlemesini yaşaması, 
• Gözlemleyerek ve rol model liderliğinde öğrenme, 
• Olumlu geri bildirimlerde bulunma, 
• Güven gösterilmesi, 
• Geleceğe yönelik fırsatlar ile ilgili gerçekçi ve es-

nek yaklaşımlara sahip olmaları, 
• Zorluklarla karşılaşmaları halinde durumsal 

planlama yaparak geleceğe yönelik yeni hedefler 
belirlemeleri, 

• Durumlarından memnun olmaları, 
• Risk ve süreç odaklı stratejilere sahip olmala-

rı; onların öz yeterliliklerini, umut seviyelerini, 
iyimserliklerini ve dayanıklılıklarını geliştirmek-
tedir (Luthans ve Youssef, 2004).

Pozitif psikolojik sermayenin arzu edilen iş çıktıları 
ve iş tutumları ile arasında pozitif bir ilişki varken 
(Youssef ve Luthans, 2007), arzu edilmeyen ve kaçı-
nılan iş çıktıları ve tutumları ile arasında negatif bir 
ilişki vardır (Avey, Luthans ve Jensen, 2009; Çetin 
ve diğ., 2013). Pozitif psikolojik sermayesi yüksek 
olan çalışanın performansı, iş tatmini ve örgütsel 
bağlılığı artarken, tükenmişlik seviyesi, stres seviye-
si ve işten ayrılma niyeti azalacaktır. Ölçülebilen, 
geliştirilebilen, etkin bir şekilde yönetilebilen ve 
performansa etkisi olan pozitif psikolojik sermaye 
insan kaynakları uygulamalarında önem arz etmek-
tedir. Çalışanların veya adayların sahip oldukları 
pozitif psikolojik sermayeleri özellikle insan kay-
nakları yönetiminin kadrolama (sağlama, seçme ve 
yerleştirme) ve yetiştirme-geliştirme işlevlerinde ön 
plana çıkmaktadır. 



Sıfır Kilometre Araç Satın Alan 
Tüketicilerin Hukuki Hakları

Bir üründeki hata, sorun, arıza veya problemlere hukuk 
dilinde “ayıp” adı verilir. “Ayıp” maddi, hukuki ya da 
ekonomik eksiklik şeklinde ortaya çıkabilir. Örneğin, 
sıfır kilometre satışı yapılan otomobillerin bazı bölüm-
lerinin fabrika orijinal boyası dışında yeniden boyanıp 
bu işlem gizlenerek aracın o şekilde tüketiciye satılması, 
o otomobili ayıplı ürün yapar. 

• Boya Ayıpları

Genel olarak otomotiv sektöründe, tüm dünyada, fir-
madan firmaya değişmekle birlikte, seri imalat sırasın-
da kaportanın yatay düzlemleri için 400-450 mikron, 
düşey düzlemleri için 300-350 mikron boya kalınlıkları 
orijinal fabrikasyon boya kalınlığında üst sınır olarak 
kabul edilmektedir. Bu sınırların üstünde bir boya ka-

lınlığı söz konusu ise aracın ayıplı olduğu sabittir. Sıfır 
kilometre satın alınan bir aracın, bazı bölgelerinin diğer 
bölgelere göre daha fazla boya kalınlığına sahip olması, 
tek başına, o aracın ayıplı olduğunu göstermez. Önemli 
olan, boya kalınlık değerinin orijinal fabrikasyon boya 
kalınlığı değerleri arasında kalıp kalmadığı veya fabrika 
orijinal boyası dışında aracın farklı ya da ikinci bir bo-
yamaya maruz kalıp kalmadığıdır.

• Diğer Ayıplar

Otomobildeki ayıp, boya konusunda olabileceği gibi 
hemen her konuda karşımıza çıkabilir. Örneğin, aracın 
koltuklarının kumaşında, motorunda, şasesinde, baga-
jında, kaportasında ya da şanzımanında ortaya çıkabi-
leceği gibi normal kullanımdakinden farklı olarak bazı 
garip ve rahatsız edici seslerin duyulması dahi ayıp ni-
teliğindedir. İşte bu gibi durumların hepsi aracın ayıplı 

AYIPLI ARAÇ SATIŞLARINDA
Tüketici Hakları

Avukat Orhan AKA
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Birçok alıcı, beğenerek yahut 
satıcıya kanarak veya güvenerek 
satın aldığı araçta daha sonradan 
ortaya çıkan ayıpları öğrendiğinde, 
aracı kendisine satan kişiye 
karşı hukuki yollara başvurmakta 
çekinmekte, satıcının, böyle bir 
ayıbı kendisinin de bilmediği 
savunması karşısında sonuç 
alamayacağını düşünmektedir. 
Bu düşünce tamamen hatalıdır, 
nitekim satıcı, ayıpların varlığını 
bilmese dahi alıcıya karşı 
sorumludur.

olduğunu gösterir. Önemli olan; ayıbın, kullanım hata-
sı mı yoksa imalat kaynaklı mı olduğunun belirlenmesi-
dir. Bu husus her somut olaya göre değişkenlik göstere-
cek olup, bilirkişi tarafından belirlenecektir.

• Ayıplı Araçlarda Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Malın ayıplı olması durumunda tüketicinin seçimlik 
hakları, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun’un 11’inci maddesinde (4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’a paralel biçimde) şu şe-
kilde düzenlenmiştir. Buna göre tüketici; bedel iadesi 
ile birlikte sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle 
değiştirilmesi, ayıp oranında bedel indirimi veya ücret-
siz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin 
tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Garanti süresi içerisinde ortaya çıkan ayıplarda onarım 
hakkının kullanılması şart değildir, tüketici diğer hakla-
rını da kullanabilir!

İster otomobil, ister telefon, ister tencere/tava olsun, tü-
ketici, malda bir ayıpla karşılaşınca 4 seçimlik haktan 
istediğini kullanabilir. Yeter ki kullanmak istediği bu 
hak dürüstlük kurallarına (objektif iyiniyet kurallarına) 
aykırılık teşkil etmesin. 

• Seçimlik Haklar Konusunda Açıklamalar

 “Sözleşmeden Dönme” Hakkı 

Sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasıyla, tüketi-
ci ile satıcı arasındaki “araç alım satım sözleşmesi” or-
tadan kalkmaktadır. Sözleşme ortadan kalktığına göre 
tarafların birbirlerine verdiklerinin (tüketicinin ödediği 
satış bedelinin ve satıcının teslim ettiği aracın) dayanağı 
kalmaz. Dolayısıyla taraflar, daha önce verdiklerini geri 
isterler. Bu hak, sadece satıcıya karşı ileri sürülebilir zira 
tüketici ile ithalatçı veya üretici arasında bir sözleşme 
bulunmamaktadır. Bu davalarda, tüketiciler, ödedikleri 
araç bedelini iade alana kadar aracı teslim etmek zorun-
da olmadıklarını bilmelidirler. 

Faiz Başlangıç Tarihi Nedir? 

Ayıplı araç tüketicinin kullanımında kaldığı sürece sa-
tım bedeline faiz işlemez. Bu husus, “mal bedelsiz para 
faizsiz” ilkesinin bir sonucudur. Fakat tüketici, bazı du-
rumlarda, aracı bayiye veya servise teslim ederek sözleş-
meden dönüp bedel iadesini talep etmiş olabilir, o halde 
tüketici, bu aracı, bayiye (veya servise) teslim ettiği gün-
den kendisine ödeme yapılacağı güne kadar faiz talep 
edebilir. Fakat tüketici, onarım hakkını kullanmasına 
rağmen, araç onarılamamış ve kendisine teslim edile-



memiş ise aracın bedeli veya misli ile değişimini talep 
edebilir ve bu durumda faiz, yine, aracın, onarım için 
servise teslim edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

 “Ayıpsız Misli ile Değişim” Hakkı

Malın ayıplı olması durumda tüketicinin seçimlik hak-
larından bir diğeri, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi 
hakkıdır. “Ayıpsız misli ile değişim” ifadesinden anlaşıl-
ması gereken, aynı aracın (aynı marka, model, donanım 
özelliklerinde) ayıpsız olanının tüketiciye verilmesini 
gerektirir. Ayıpsız misli ile değişim talep eden tüketici 
de dava açtıktan sonra aracı kullanmaya devam edebilir. 

Ayıpsız misli ile değişim hakkı konusunda örnek olması 
açısından, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2009/4-246 
E., 2009/297 K. sayılı kararında şöyle denilmiştir: “So-
mut olayda; ‘0 km’ de alınan aracın, tüketiciye tesliminden 
önce tespit edilerek program yüklemesi yoluyla giderilmeye 
çalışılan, üretim arızası olduğu halde tüketiciye satılıp, tes-
lim edildiği; motor kontrol ve şanzıman kontrol ünitesin-
de yaşanan problemler nedeniyle motor ECU’suna iki kere 
program yüklendiği, program yüklemelerine ve bir çok kez 
tamir edilmesine karşın arızaların giderilememesi üzeri-
ne de, hem motor kontrol hem de şanzıman ünitelerinin 
tamamen değiştirildiği; yapılan onarımlar sonucu arıza-
ların giderilmiş olduğu; ancak bu arızaların giderilmesi 
amacıyla aracın bir çok parçası değiştirilip, böylece aracın 
orijinal halini kaybettiği gibi, tüketicinin araca duydu-
ğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı 
sağlayamadığı, daha baştan değişiklik talebi iletilmesine 
karşın, yasal zorunluluğa rağmen davalı yanın bu iste-
mi yerine getirmediği, tüketicinin bu şekilde aracı değer 
düşüklüğüne ilişkin zararı giderilerek de olsa kullanmaya 
zorlanamayacağı, belirgindir. Açıklanan tüm bu olgu ve 
yasal düzenlemeler, tarafların karşılıklı iddia ve savunma-
ları, dosyadaki tutanak ve kanıtlar karşısında; eldeki dava 
yönünden, aracın yenisi ile değiştirilmesini isteme koşulları 
gerçekleşmiştir.”

Dava sonucunda verilen mahkeme kararı (aracın ayıp-
sız misli ile değiştirilmesi) icra dairesine sunulduğunda 
satıcının elinde çoğu zaman olduğu gibi davaya konu 
aracın ayıpsız bir misli bulunmayabilir. Örneğin dava 
konusu araç, X marka 2016 model olup, dava, 2018 
yılında sonuçlandığında, satıcının elinde 2016 model 
kullanılmamış bir araç bulunması çok zordur. Bu du-
rumda icra müdürlüğü, borsa veya ticaret odası gibi 
yerlerden sorarak bu aracın değerini belirleyecektir. Be-
lirlenen değere mahkemede itiraz mümkündür. 

Ayıplı araç tüketicinin kullanımında iken, tüketici bu 
araçla kazaya karışmış olabilir. Kaza veya başka bir sebep-
ten, araçta meydana gelecek değer kaybının tespiti ile bu 
değerin tüketici tarafından satıcıya ödenmesi gerekir.

 “Bedel İndirimi” Hakkı

Tüketici dilerse, malın ayıplı olması halinde, ödediği 
satış bedelinden indirim yapılmasını da talep edebilir. 
Bedelde yapılacak indirim, nispi metot yöntemi ile bu-
lunacaktır. Örneğin tüketici 100.000 TL ye satın aldığı 
araçta bir ayıpla karşılaşınca, bilirkişi, malın ayıplı değe-
rini 90.000 TL, ayıpsız değerini ise 105.000 TL olarak 
belirlemiş olsun. O halde tüketiciye ödenecek indirim 
bedeli= 100.000-(100.000x90.000/105.000)= 14.285 
TL olacaktır.

Garanti süresinin sona ermesinden sonra ortaya çık-
mış ayıplarda ise önemli olan, tüketicinin kullanacağı 
seçimlik hakların karşı taraf satıcının hak ve menfaatle-
riyle aşırı bir dengesizlik oluşturup oluşturmayacağıdır. 

Şimdi yer vereceğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
Kararındaki garanti süresinin sona ermesinden sonra 
ortaya çıkan (fark edilen) boya ayıpları söz konusudur- 
aynen şöyle denilmiştir:

“Davacı tarafça satın alınan dava konusu araç, 18.06.2005 
tarihinde davacıya teslim edilmiş, beş yıl süreyle kullanı-
lan aracın davacı tarafça satılmak istenilmesi nedeniyle 
02.04.2010 tarihinde araçta yapılan teknik kontroller 
sonunda, bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere aracın 
motor kaputu, sağ ön çamurluk, sol orta kapı boyalarının 
kalınlığının boya standardının üzerinde bir kalınlıkta bo-
yandığı tespit edilmiştir. … ayıp nispetinde bedelin tenzili 
(indirilmesi ve aradaki farkın tüketiciye ödenmesi) yoluna 
gidilmesinin hakkaniyete uygun olacağı anlaşılmaktadır.” 
(Yargıtay HGK. 2015/2692 E. 2015/2487 K.).

Görüldüğü üzere tüketici, sıfır kilometre satın aldığı 
aracı tam 5 yıl kullanmış daha sonra satmak istediğinde 
aracın bazı bölümlerinde boya kalınlıkları fark etmiştir. 
Açtığı dava sonunda, aracın satım bedelinden indirim 
hakkı elde etmiştir. Bu karar, satın aldıkları araçta ga-
ranti süresi sona erdikten sonra ayıpla karşılaşan tüm 
tüketiciler açısından emsal niteliktedir!
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 “Onarım” Hakkı

Yukarıda anlatıldığı üzere, malda bir ayıpla karşılaşan 
tüketici, 4 seçimlik hakkından ücretsiz onarım hakkını 
da kullanmak isteyebilir. 

Tüketicinin, dilerse ücretsiz onarım hakkını kullana-
bileceği konusunda, Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi 
2016/16114 E. 2016/17677 K. sayılı kararında şu ifa-
delere yer verilmiştir: “Davacı, davalı X Otomotivden 
18.01.2011 tarihinde X marka araç satın aldığını, iki yıl 
garantili olduğunu, 05.11.2012 tarihinde aracın moto-
runun arızalanması nedeniyle çekici ile aracın yetkili ser-
vise götürüldüğünü, azami tamir süresi geçmesine rağmen 
halen tamir edilerek aracın kendisine teslim edilmediğini, 
bu süre içinde kullanması için bir araç tahsis edilmediğini 
ileri sürerek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 
davaya konu araç yerine aynı özellikte başka araçla deği-
şimini veya bedel iadesi yapılmasını, araç kiralanmaması 
nedeniyle kira bedeli ile araç çekici bedelinin davalılardan 
tahsilini istemiştir. Davalılar davanın reddini dilemişler-
dir. Mahkemece, davalı şirketlerce davacı tüketiciye kar-
şı ayıplı hizmet olduğunun kabulüne, davacının onarım 
hakkını tercih ettiği ve aracın ücretsiz olarak onarılması 
gerektiğinin tespitine … karar verilmiş, hüküm davalılar 
tarafından temyiz edilmiştir. … Dosyadaki yazılara, ka-
rarın dayandığı delillerle, yasaya uygun gerektirici neden-
lere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bu-
lunmamasına göre … temyiz itirazlarının reddi gerekir.”

Ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen, malın, 
garanti süresi içinde tekrar arızalanması durumunda, 
tüketici; malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indi-
rimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değişti-
rilmesini talep edebilir. 

Esas itibariyle yukarıda belirttiğimiz 4 seçimlik haktan 
birini seçen tüketicinin, diğer seçimlik haklara başvur-
ma olanağı kalmaz ise de onarım hakkını tercih eden 

tüketicinin aracı, belirtilen azami tamir süresi içerisinde 
onarılamaz ise (otomobil için 30 iş günü) diğer seçimlik 
haklarını kullanabilir. Hatta ve hatta, azami tamir süre-
si geçtikten sonra onarılıp tüketiciye teslim edilen bir 
araç için tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanabi-
leceği, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun, 2014/114 E. 
2015/2023 K. sayılı kararında ifade edilmiştir.

• Dava Devam Ederken, Araç, Bir Başkasına 
Satılabilir mi? 

Seçimlik haklardan, aracın ayıpsız misli ile değişti-
rilmesi veya sözleşmeden dönme hakkı kullanılacak 
olursa, dava sonunda, tüketicinin, aracını (satıcıya/
üretici veya ithalatçıya) iade etmesi gündeme gelece-
ğinden, bahsettiğimiz bu iki haktan birini kullanmak 
isteyen tüketicilerde, davanın devamı süresince aracın 
satılıp satılamayacağı sorusu akıllara gelmektedir. So-
runun cevabı basittir, tüketici, elbette davanın devamı 
sırasında, aracını bir başkasına satabilir. Bu durumda, 
davaya, bedelde indirim hakkına yönelik olarak devam 
olunacaktır. 

Tüketici, ücretsiz onarım hakkını dahi kullansa, bu ona-
rımdan sonra araçtaki değer kaybını da talep edebilir.

• Garanti Süresi Geçtikten Sonra ortaya Çıkan Ayıplar

Garanti süresi geçtikten sonra ilk kez ortaya çıkan bir 
ayıp, eğer gizli ayıp niteliğinde ise bu tür ayıplarda da 
satıcının (üreticinin/ithalatçının) sorumluluğu devam 
eder ve tüketici yukarıda bahsettiğimiz 4 seçimlik hak-
tan birisini talep etmekte özgürdür. Hatta ve hatta, araç 
ikinci el satın alınmış olsa bile, ikinci el satın alan tüke-
ticinin dahi seçimlik haklara başvurması mümkündür. 
Yeter ki aracın son maliki, önceki malikleri gibi tüketici 
sıfatını taşıyor olsun.

Yetkili servisin yaptığı kusurlu iş ve işlemlerden dolayı 
yasa gereğince üretici veya ithalatçı sorumludur. 



• Objektif İyi Niyet Kuralları

Tüketici, sözleşmeden dönme veya değişim haklarını 
kullanırken objektif iyi niyet kuralları içerisinde ha-
reket etmek zorundadır. Tüketici Haklarını Koruma 
Kanunu’nun ilk ve en önemli amacı, tüketici çıkar-
larını gözetmek olduğu aşikardır. Fakat bu tüketici 
çıkarını gözetme arzusu karşısında karşı tarafın (sa-
tıcı/üretici/ithalatçı) çıkarları hiçe sayılamaz. Yüksek 
Mahkeme, 2017 yılında verdiği bir kararında, aracın 
değerinin yaklaşık onda birine denk gelen bir değer 
kaybı yaratacak ayıbın, aracın değiştirilmesini gerek-
tirmeyeceğini düşünmüştür. Bu düşüncenin teme-
linde, araçta, -aracın değerine nazaran- oldukça az 
miktarda değer kaybı yaratacak boya ayıbı gibi imalat 
kusurlarında, aracın misliyle değiştirilmesi yerine, 
oluşan değer kaybının ödenmesini sağlayarak, karşı 
taraf satıcıya karşı objektif iyi niyet kurallarına uygun 
davranmak yatmaktadır.

Kararda özetle şöyle denilmiştir: “Hükme esas alınan 
bilirkişi incelemesinde, aracın dava tarihindeki değerinin 
107.000 TL olduğu, araçtaki ayıbın ise 9.000 ila 10.000 
TL arasında bir değer kaybına yol açacağı bildirilmiştir. 
Hal böyle olunca mahkemece, davacının seçimlik hakla-
rından aracın misliyle değiştirilmesi hakkını kullanması-
nın iyi niyet kurallarına aykırı olduğu, tarafların hak ve 
menfaatleri değerlendirilerek aşırı bir dengesizliğe neden 
olacağı, araçtaki ayıp nedeniyle seçimlik hakkından bedel 
indirim uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilerek 
sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken yazılı şekilde aracın 
misli ile iadesine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykı-
rı olup bozmayı gerektirir.”

Yargıtay’ın bu emsal niteliğindeki yeni kararı karşısın-
da, artık, özellikle boya kalınlığı sebebiyle ayıplı olduğu 
ileri sürülen araçlarla ilgili davalarda bedel iadesi veya 
misli ile değişim taleplerinin ileri sürülmesi kanımızca 
zaman ve emek kaybı niteliğindedir. Bu gibi durumlar-
da tüketicilerin yapması gereken, araçta meydana gelen 
değer kaybının ödenmesinin istenmesinden ibarettir. 

• Zamanaşımı

Tüketici, sıfır kilometre satın aldığı aracı tam 5 yıl kul-
lanmış, daha sonra satmak istediğinde ise aracın bazı 
bölümlerinde boya kalınlıklarını fark etmiştir. Açtığı 
dava sonunda, aracın satım bedelinden indirim hakkı 
elde etmiştir. Bu konuda, tüm tüketiciler açısından, 
Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesinin 2015/17970 E. 
2017/7585 K. sayılı kararı emsal niteliktedir. 

Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesinin 2015/39822 E. 
2017/3937 K. sayılı kararında ise, satın aldıktan 4 yıl 8 
ay sonra ortaya çıkan bir ayıpla ilgili olarak tüketicinin 
ayıpsız misli ile değişim talep edebileceği konusunda 
açıklama yapılmıştır.

Tüketici, yukarıda sayılan 4 seçimlik haktan istediğini 
satıcıya karşı kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları ise üretici veya it-
halatçıya karşı da kullanılabilir. 

İkinci El Araç Satışında Satıcının Ayıptan 
Sorumluluğu

İkinci el araç satışları, beraberinde, alıcı ve satıcıya birta-
kım yükümlülükler getirmektedir. Bunların en başında 
satıcının ayıptan sorumluluğu gelmektedir. Örneğin, 
internette veya sokakta dolaşırken görüp beğendiğiniz 
ve araç sahibinin, ticari veya mesleki amaçlarla tüke-
ticiye mal sunan bir kişi (yetkili satıcı, otomobil bayi, 
galerici vs.) olmadığı durumlarda satıcının ayıptan so-
rumluluğu Borçlar Hukuku’nun konusunu oluşturur. 
Eğer satıcı, ticari veya mesleki amaçlarla araç satım işini 
meslek haline getirmiş birisi ise (yetkili satıcı, otomobil 
bayi, galerici vs.) araç satışından doğan uyuşmazlıklara 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
Hükümleri uygulanacaktır.

• Noter Satış Sözleşmesindeki Kayıtlar

Birçok kişi, noter satış sözleşmesindeki, satışa konu ara-
cın “mevcut haliyle görerek ve beğenerek alındığına” 
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dair kayıtlar karşısında satıcıya dava açamayacaklarını 
düşünür. Bu kayıtlar, ancak, gözle görülebilir ayıplar 
açısından sorun teşkil eder. Örneğin satış anında ara-
cın camında çatlak varsa veya bir lastiği yıpranmışsa bu 
ayıplar (duyu organlarıyla yapılan basit kontrolle anlaşı-
labilen) dolayısıyla satıcıya dava açmak mümkün olmaz. 
Fakat araçtaki boya, kaporta veya motor ile ilgili tüm 
ayıplar noterde düzenlenen araç satış sözleşmesindeki 
kayıtlardan etkilenmeksizin dava konusu yapılabilir. 
Çünkü bu tür ayıplar gözle görülmezler.

Ayıpların, alıcıya bildirildiğini ispat yükü satıcıdadır. Bu 
konuda olmak üzere, Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi 
2014/5798 E. 2015/6620 K. sayılı kararında şu ifadele-
re yer verilmiştir: “Mahkemece her ne kadar aracın piyasa 
değerinden düşük satın alınması ve satın alma tarihinde 
yetkili servis sorgulamasının davacı tarafından yapıldığı, 
davacının ayıbı bildiğine kanaat getirilmiş ise de; aracın 
piyasa değerinden düşük satın alınması davacının ayıbı 
bildiğine karine teşkil etmez. Ayıp davacıdan gizlenmiş-
tir. Ayıbın gizlenmediğinin ispat yükü davalıdadır. Davalı 
üzerine düşen ispat yükünü yerine getirememiştir. Mahke-
mece, açıklanan hususlar göz önünde tutularak davacının 
maddi tazminat talebinin değerlendirilerek sonucuna uy-
gun bir karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı 

şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı 
gerektirir.”

• Ekspertiz İncelemesi Zorunlu Mudur? 

Araç satın alacak kişilerin, ekspertiz incelemesi yaptır-
ma zorunluluğu yoktur. Önemli olan, satıcının, ayıpları 
bildirmesidir. Eğer satıcı ayıpları bildirmemişse, alıcının 
ekspertiz incelemesi yaptırıp yaptırmaması hiçbir önem 
arz etmez. Ekspertiz incelemesi yaptırılsa idi ortaya çı-
kacak olan ayıplarda satıcının sorumluluğu devam eder. 
Ekspertiz incelemesi yaptırılmasına rağmen o anda or-
taya çıkmamış ve daha sonra anlaşılan ayıplarda da eks-
pertiz firması ile satıcının ayrı ayrı sorumlulukları bulu-
nur. Her ne kadar ülkemizde, ikinci el araç satışlarında, 
ekspertiz incelemesi sıkça başvurulan bir yöntem ise de 
aracın ayıplarını öğrenmek maksadıyla ekspere götürül-
mesi bir şart değildir. Alıcı, satın alacağı aracı uzman bir 
kişiye kontrol ettirmek yükümlülüğü altında bulunma-
maktadır. Aksine satıcı, aracın kusurlarını anlatmak zo-
rundadır. Aslına bakılırsa alıcının hiçbir kaydı inceleme 
yükümlülüğü de yoktur.

• Satıcı, Ayıpların Varlığını Bilmese Dahi Sorumludur

Tarafımıza en çok yöneltilen soru, aracı satan kişi-
nin bu ayıplardan haberi olmadığını söylediğinde ne 
yapılacağı sorusudur. Birçok alıcı, beğenerek yahut 
da satıcıya kanarak veya güvenerek satın aldığı araç-
ta daha sonradan ortaya çıkan ayıpları öğrendiğin-
de, aracı kendisine satan kişiye karşı hukuki yollara 
başvurmakta çekinmekte, satıcının, böyle bir ayıbı 
kendisinin de bilmediği savunması karşısında sonuç 
alamayacağını düşünmektedir. Bu düşünce tamamen 
hatalıdır, nitekim satıcı, ayıpların varlığını bilmese 
dahi alıcıya karşı sorumludur. Bu husus, 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’nun 219 vd. maddelerinde dü-
zenlenmiştir.

• Kilometre Sayacına Müdahale Edilmiş Araçların 
Durumu

Uygulamada en çok karşılaşılan ayıplardan biri de satın 
alınan aracın önceki maliklerince kilometre sayacında 
düşürme işlemi yapılarak, gerçekte çok daha fazla me-
safe kat etmiş bir aracın daha az mesafe kat etmiş gibi 
gösterilerek satılmasıdır. Böyle bir durum ile karşıla-
şan alıcılarda beliren ilk düşünce, aracı kendisine satan 
kişinin değil de ondan öncekiler tarafından böyle bir 
işlem yapılmış ise açılacak davanın kazanılamayacağı 
düşüncesidir. Bu düşünce tamamen hatalıdır. Aracın, 
hangi malik elinde olursa olsun, kilometre sayacı ile 
oynanmışsa, son alıcı, son satıcıya karşı açacağı davayı 
kazanacaktır. 

Aracın piyasa değerinden düşük satın alınmış olması, 
araçtaki ayıpların bilindiği şeklinde yorumlanamaz.



• Alıcının Seçimlik Hakları

Araçta ayıp bulunduğu ve bu ayıplar dolayısıyla satıcı-
nın sorumlu olduğu durumlarda alıcı, şu seçimlik hak-
lardan birini kullanabilir:

 Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek söz-
leşmeden dönme. 
 Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indi-
rim isteme. 
 Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün mas-
rafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarıl-
masını isteme. 
 İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değişti-
rilmesini isteme. 

Sözleşmeden dönme hakkı kullanılarak araç bedelinin tah-
silinin talep edildiği durumlarda faiz, aracın satıcıya teslim 
edildiği tarihten itibaren işler. Yani 01.01.2016 tarihin-
de satın alınan bir araç hakkında açılan dava 01.01.2017 
tarihinde sona erdiyse, araç bedelinin satıcıya ödendiği 
01.01.2016 tarihinden itibaren değil, ancak dava sonunda 
aracın satıcıya teslim edildiği tarihten itibaren faiz işler. 

• Dava Sırasında Araç Satılabilir mi?

Satış bedelinde indirim hakkının talep edildiği du-
rumlarda, aracın üçüncü kişiye satılması mümkündür. 
Önemli olan, davanın tarihinde aracın maliki olmaktır. 
Dava sırasında aracın satılması davanın görülmesine en-
gel olmaz. Zira aktif husumet ehliyeti dava tarihindeki 
duruma göre değerlendirilir. Sözleşmeden dönme hakkı 
kullanılarak açılan davalarda ise dava sırasında aracın sa-
tılması halinde, ıslah yoluyla, bedelde indirim şeklinde 
davaya devam etmek mümkündür.

• Neden Dava Açmalısınız? 

Araçta ayıpla karşılaştıysanız, aracı size satan kişiye ayıp-
ları ihbar etmenize rağmen sonuç alamıyorsanız yap-
manız gereken şey satıcıya karşı dava açmaktır. Eğer siz 
ayıplar dolayısıyla satıcıya dava açmazsanız, aracı daha 
sonra satmaya karar verdiğinizde öğrendiğiniz ayıpları 
yeni alıcıya bildirmek zorundasınız. Eğer bu ayıpları 
yeni alıcıya bildirmeden aracı satacak olursanız, bu yeni 
alıcı da sizlere karşı yukarıda bahsettiğimiz tüm hakları-
nı kullanabilir. Böyle bir davada satıcı konumunda ola-
cak sizler de ayıpların varlığından haberdar olmadığınızı 
veya ayıpların sizin tarafınızdan gerçekleştirilmediğini 
ileri süremezsiniz. Nitekim satıcı ayıpların varlığını bil-
mese dahi sorumludur.

 İyice araştırın ve almak istediğiniz aracın piya-
sasını öğrenin. İnternet üzerinden yapılan fiyatlan-
dırmalar pazarlık olasılığı düşünülerek yazıldığın-
dan genel olarak biraz fazla olabilir. Türkiye Sigorta 
Birliği’nin yayınladığı güncel listeye göre aracın 
kasko değeri hesaplayın.
 Almak istediğiniz aracın ikinci el piyasasını da 
öğrenin. İleride siz de elinizden çıkarmak isteyebilir-
siniz.
 Öncelikle motor ve şase numaralarını, ruh-
sattaki motor ve şase numaraları ile karşılaştırın. 
Böylece aracın çalıntı olup olmadığını anlayabilirsi-
niz. Olası bir para kaybı ve aracı sizin çalmadığınızı 
ispatlamanız gereken adli süreçten de kurtulmuş 
olursunuz.

KAYNAK
1. www.akahukuk.com.tr, erişim tarihi: 27 Ağustos 2017. 
2. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu.
4. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun konu ile ilgili kararları.
5. Yargıtay 13 ve 17’inci Hukuk Dairelerinin konu ile ilgili 

kararları. 

İkinci el araç almak ekonomik 
olarak daha avantajlıdır ama belli 
riskleri de beraberinde getirir. 
Daha önce farklı kişi ya da kişiler 
tarafından kullanılan araçlar 
satılırken, pek çok yanlış bilgi 
verilebiliyor. İkinci el araba satın 
aldığında hüsrana uğrayan, araba 
değil sıkıntı alan insanlar mutlaka 
çevrenizde olmuştur. Peki, ikinci 
el araba alırken nelere dikkat 
edilmeli? Bu alışverişi neye göre 
yapmalı? İşte dikkat edilmesi 
gereken hususlar:

Yayın Kurulu
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 Aracın kaza kaydını mutlaka sor-
gulatın. Bunun için tüm operatör-

lerden aracın plakasını yazarak 
5664’e kısa mesaj gönderin. 
Gelen mesajda kaza kaydının gö-
rünmemesi aracın kazasız olduğu 
anlamına gelmez. Yalnızca kasko 
ya da trafik sigortasının karşıladığı 

bir kaza varsa bunu görebilirsiniz.
 Aracı görmeye mutlaka gündüz 

gidin ve havanın yağışsız olmasına dikkat edin.
 Aracın sicilini mutlaka sorgulatın. Araba kiralama-
dan ya da ticari taksiden dönme araçlar piyasada fazlaca 
mevcut. Bu tür birçok aracın kilometresi geri çekilebiliyor, 
dikkatli olun.
 Yanınızda mutlaka araçtan anlayan biri olsun. 
İmkanınız varsa yanınıza otomobil ustası alın.
 Aracı ilk olarak dıştan kontrol edin. Boyanan kısmı, 
paslı yeri var mı diye güzelce bakın. Aracın tampon gibi 
plastik bölümlerindeki boyalar ciddi bir sorun teşkil et-
mez. Ancak tavanı ya da kaputundaki boya, aracın ciddi 
bir kaza geçirdiğinin işaretidir. Araca her iki yandan da 
düz bir çizgi üstünden bakın. Yansımalar boya görmemiş 
araçta düzgündür ve simetriktir. Bu sayede aracın boyalı 
olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yine de en garanti yön-
tem bir ustanın aletle ölçüm yapmasıdır.
 Mıknatıs ile otomobilin değişik yerlerini kontrol 
edin. Otomobilin özellikle köşelerine ve tavanına yapıştı-
rın. Farklı bölgelerde farklı çekim gücü hissediyorsanız, bu 
boyanın altında macun tabakası olduğunu yani aracın bir 
onarım geçirdiğini gösterir.
 Aracın duruşuna bakın. Eğer bir yöne doğru eğrilik 
varsa süspansiyon sıkıntısı var demektir.
 Cam kenarına, kapı açma kollarına bakın. Kapı içi 
kilit aksamı, elektrik kablo tesisatı, kapı fitili gibi yerle-
ri inceleyin. Kaputu açıp çamurluk bağlantı cıvatalarının 
kenarında boya sıyrılma veya yer değiştirme izleri arayın. 
Bulursanız, otomobil boyanmış demektir. 
 Aracı satın almadan önce gündüz ilk çalıştıran siz ol-
maya çalışın, bu sayede aracın ilk çalışmasındaki sorunları 
rahatça görebilirsiniz.
 Motoru çalıştırmadan önce mutlaka kaputu açarak 
içini kontrol edin. Yağ sızıntısı, kopuk kablo vb. şeyler var 
mı dikkat edin.
 Motoru çalıştırırken hemen çalışıp çalışmadığına dik-
kat edin. Aracı 3-4 dakika gaza basmadan çalışır vaziyette 
bekletin ve aracın sesini dinleyin. Anormal sesler motorla 
ilgili arızanın habercisidir.

 Daha sonra yaklaşık bir dakika araca yarım gaz ve-
rin ve egzozdan salınan dumanın rengine bakın. Eğer renk 
mavi ise bu size aracın motorunda bir sıkıntı olduğunu bil-
dirir. Çeşitli yöntemlerle bu durum kamufle edilse de buji 
kontrolünde sorun ortaya çıkar. Eğer duman siyah ise araç 
fazla yakıt yakıyordur ve bakım zamanı geçmiş demektir. 
Dumanın rengi çok yoğun bir beyazsa bu da silindirlere su 
karıştığının habercisidir. Normal olan az miktarda beyaz 
duman ve 1-2 damla su çıkmasıdır.
 Motora gaz verdiğinizde egzozu dikkatle dinleyin ve 
susturucunun patlak olup olmadığını anlamaya çalışın.
 Araçla yola çıkmadan motorunun rölantide ne kadar 
sarstığına bakın. Sarsıntı fazlaysa aracın ateşleme sistemi 
arızalı olabilir.
 Aracı sürerek kontrol edin. Birinci viteste el freni çeki-
li olarak arabayı kaldırmayı deneyin. Böylelikle el freninin 
çalışıp çalışmadığını anlayın.
 El frenini tamamen indirin ve birinci viteste hareket 
edin. Anormal bir sarsılma hissederseniz debriyajda bir so-
run var demektir.
 Çok hızlanmadan bir kaç kere frene basıp kontrol 
edin.
 Otomobili sürün ve dinleyin. 20-40 kilometre hızla 
bir duvar boyunca camları açarak otomobili kullanın. Ola-
ğan dışı vuruntu, gıcırtı, tıkırtı gibi sesleri tespit etmeye 
çalışın. Duvardan yankılanan sesler aracın durumu hak-
kında ipuçları verecektir. 
 Araç ile boş bir alanda 180 derece dönerek akslardan 
ses gelip gelmediğini kontrol edin.
 Düz bir hatta giderken direksiyon düz değilse veya 
kontrollü bir şekilde direksiyonu bıraktığınızda sağa sola 
çekme varsa rot ayarında bir sorun vardır. Yol düzgün ol-
masına rağmen hızlandığınızda otomobil ve direksiyon tit-
riyorsa lastiklerin balansı bozulmuştur, ayar gerekmektedir.
 Araç içinize sindiyse son olarak emin olmak için mut-
laka servislerde bulunan ekspertize götürün ve aracı alma-
ya öyle karar verin.

KAYNAK
1. https://www.cnnturk.com/otomobil/ikinci-el-araba-

alirken-nelere-dikkat-edilmeli, erişim tarihi: 07.08.2018
2. https://www.memurlar.net/haber/540116/arac-alirken-

nelere-dikkat-etmeliyiz.html, erişim tarihi: 06.08.2018
3. https://blog.sigortacini.com.tr/ikinci-el-araba-alirken-

dikkat-etmeniz-gereken-20-sey/, erişim tarihi: 07.08.2018
4. https://www.akahukuk.com.tr/makaleler/,
 erişim tarihi: 07.08.2018

İkinci El Araba mı
Alacaksınız?
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Memleket içinde, en ücra köşelerde emniyet ve asayişi korumakla, kanun ve ni-
zamların ahkâmını temin etmekle mükellef olan Cumhuriyet Jandarmalarının, 
daima başarıdan başarıya ulaştığı hepimizce malumdur. Bu da jandarmanın va-
zifelerini hakkiyle, canla başla yaptıklarının bir delili olarak gösterilebilir. Çok 
şerefli ve o kadar da mesuliyetli olan mesleğimize ait birkaç söz söylemeyi faydalı 
buldum.

Hepimizin bildiği gibi jandarma mesleğini ilk defa nazari olarak okullarda gör-
dük ve mesleğimize ait bilgi ile teçhiz edilerek yurdun muhtelif yerlerine va-
zifeye gönderildik. Birçoğumuz, gittiğimiz yerlerde bize daima yardımcı olan 
amirlerimizden uzak, yalnız kafamızdaki bilgi ve emrimize verilen erlerimizle 
baş başa kalıyor, bunlardan başka meslek namına yardımcısı olmayan biz ka-
rakol komutanları öyle yorucu ve pürüzlü işlerle karşılaşıyoruz ki nazari olarak 
öğrendiğimizi, zuhur eden olayların şekline ve çeşidine göre tatbik ederken 

Jandarma Dergisi’nin 84-87’nci (01 Eylül 1951) sayısında 
yayımlanan bu makale, hiçbir değişiklik yapılmadan aynen 

sunulmuştur.

Nost
alji

Karakol Komutanını
Vazifede Başarıya Ulaştıran Amiller

Yazan: Gd. Başçavuş Sadık TURAN
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birçok zorluklar çekiyoruz. Suç işleyen herkes, suç yerinde suça ait bir delil 
ve emare bırakmamak için her çareye başvurarak zabıtayı, tahkikatın seyrini 
değiştirecek şekilde şaşırtmak istedikleri her zaman vakidir. İşte, güç ve karışık 
olaylar karşısında duraklamamak için yukarda arz ettiğim gibi meslek haya-
tımdan edindiğim tecrübelerime dayanarak karakol komutanı arkadaşlarıma 
ve bilhassa yeni mezun olmuş genç arkadaşlarıma faydası olur ümidiyle birkaç 
noktayı izaha çalışacağım. 

Sayın komutan ve arkadaşlarımın bu düşüncelerimi az da olsa tasvip edeceklerini 
ummaktayım. Karakol komutanını müşkül durumdan kurtarıp her işte başarıya 
ulaştıracağına inandığım amiller şunlardır:

• Karakter sahibi olmak.
• Çabuk karar vermek ve verdiği kararda ısrar etmek. 
• Geçmiş hadisatı tetkik etmek ve muvaffakiyetsizliklerden ders almak. 
• Cesur olmak.
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Karakter Sahibi Olmak
Her yerde ve her zaman olduğu gibi halk, karakol komutanının hiçbir hareketini göz-
den kaçırmaz. Bilhassa yeni tayin olan karakol komutanı hakkında az zaman içinde 
resmi, hususi hal ve hareketleri ölçülerek hükümler verilir. Karakol komutanları bu-
lundukları yerlerde iyi düşünen ve iyi olarak tanınmış olan kimselerle; kötülüğüyle 
tanınmış, çeşitli suçlardan şüpheli ve sabıkalı tufeyli geçinen kimseleri bir birinden 
ayırt etmeli; karakol komutanının her hangi bir tesir ve kurnazlıklar karşısında yolunu 
şaşırmadan müsamaha etmeden, hak ve adaletle hareket edeceğine herkes inanmalıdır. 
Mıntıkasında bu inancın temini için karakol komutanı daima ciddi, merhametli, dü-
rüst ve nefsine itimatlı olmalı, karşılaştığı her mahrumiyete katlanmasını bilmeli, her 
işte harici tesirlere rağmen başkasının yardımını beklemeden kendi varlığına güvenerek 
başarma yollarını aramalı ve bunun için de hiçbir fedakârlıktan çekinmeyerek yapacağı 
her işin kıymet ve önemini meydana çıkaran yalnız kendisi olduğuna inanmalıdır.

Çabuk Karar Vermek ve Verdiği Kararda Israr Etmek
Çabuk kararın isabetli olabilmesi için, karakol komutanı mıntıkası halkının yukarıda arz 
ettiğim gibi iyi ve kötülerini, zengin ve fakirlerini, halkın içtimai, iktisadi durumlarını, si-
yasi cereyanları, istihbarata hizmet edenlerin karakterlerini, elhasıl bölgesine ait her ciheti 
kül halinde mütalaa ve tetkik ederek eksiksiz bilgiye sahip olmalıdır. Bilhassa istihbarat 
işini sağlam olarak düzene koyması elzemdir. Bu hususları ihmal eden veya üstünkörü 
bilgi sahibi olan karakol komutanı, hiçbir işte çabuk karar veremediği gibi, verdiği karar-
da da isabetsiz olur. Onun için sağlam bilgilerle mücehhez bir karakol komutanının, her 
hangi bir olay karşısında yıldırım gibi seri karar vermesi mümkündür. Bir olay zuhurunda 
yapacağı işi ve takip edeceği hattıharekete dair evvel emirde bir karar vermesi ve ondan 
sonra verdiği kararda ısrar ve tatbik etmesi lazımdır. İnsanlar, ekseriyetle çabuk karar ve-
ren ve tam karakter sahibi olanlara, mütereddit ruhlulardan daha çok emniyet ve itimat 
ederler. Karakol komutanının her hangi bir tesir karşısında kanaatını tebdil ve veya terk 
etmesi çok tehlikelidir. Çünkü haiz olduğu saygı ve itimadı kaybeder. Binaenaleyh verilen 
açık ve mertçe kararında metanet daima düstur olmalıdır. 
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Geçmiş Hadisatı Tetkik Etmek ve Muvaffakiyetsizliklerden Ders Almak
Karakol komutanlarına vazifesinde yardımcı amillerden birisi de geçmiş hadiseleri bire 
bir tetkik etmektir. Kendisinden önceki karakol komutanının zamanına ait varsa mu-
vaffakiyetsizliklerin sebeplerini incelemeli, ne zaman nerede ne gibi hadise zuhur etmiş-
tir, bunların hangisinde muvaffak olunmuş hangisinde muvaffakiyetsizliğe uğranmıştır, 
muvaffak olunan hadiseler de ne gibi tedbir tertibat alınmıştır, incelenmelidir. Bunları 
tetkik etmek suretiyle hataları, isabetli karar ve tedbirleri, geçmişteki hadiselerden ders 
almakla arayıp bulmak kabildir.

Kuvvetli irade ile bu şekilde düşünen karakol komutanı, başarısızlıklar karşısında bed-
binleşip acze düşmez, bilakis başarısızlık karşısında yukarıda arz edildiği gibi hatasını arar 
bulur noksan taraflarının farkına varır tekerrür etmemesi için başarısızlığı bir izzeti nefis 
meselesi telakki eder. Muvaffak olmanın sırrını çözmüş olur.

Cesur Olmak
Tehlikeler, zayıf iradelileri kuvvetli iradelilerden ayıran ölçüdür. Tehlikeden kaçın-
mak karakol komutanı için mümkün değildir. Karakol komutanları bölgelerinde suç 
işlenmemesi için gerekli tedbirleri almalı, her an bir hırsız, bir cani, bir şaki, bir ca-
sus, bir katille karşılaşacakmış gibi daima hazır ve uyanık bulunmalıdır. Tehlikeden 
kurtulmanın ve vatandaşı tehlikeden kurtarmanın biricik çaresi de budur. Bu da 
tehlikeyi aramak demektir. Aranan tehlike, arayandan daima kaçar. Zabıta, vatan-
daş için tıpkı çocuğunu koruyan bir ana gibidir. Herhangi bir olay karşısında gafil 
bulunmamalı daima tedbirli, soğukkanlı, iradeli ve azimkâr olarak tehlikeye karşı 
yürümelidir ki bu da cesaretin reçetesidir. Çaresizlik ve korkaklık mesleğimizde hiç 
mevzuu bahis değildir. Zorluklar cesur ve tedbirli bir karakol komutanının karşısında 
erimeğe mahkûmdur.

KAYNAK: Jandarma Dergisi, Karakol Komutanını Vazifede Başarıya Ulaştıran Amiller, 27’nci yıl, sayı: 84-87, 
sayfa:97-99, 01 Eylül 1951.
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Bursa ili Uludağ eteklerinde, 21 Mayıs 1890 tarihin-
de Sultan II. Abdülhamid zamanında daha sonra 
kendi adıyla anılacak 14.000 m2 lik bir alan üze-

rinde yapımına başlanan ve 1.394.654 kuruş sarf edilmek 
suretiyle iki yılda tamamlanan Işıklar Okulu; 21 Mayıs 
1892 Cuma günü icra edilen büyük bir törenle, mezunla-
rını harp okullarına gönderen “Mekteb-i Fünun-u İdadi”  
adıyla öğrencilerine kapılarını açmış, asırlar sürecek bir 
öğrenim yuvası olma yolunda ilk adımını atmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanlıların Bursa’yı 
işgal etmesinden bir hafta önce, öğrencilerinin bir kıs-
mını Harp Okuluna bir kısmını da evlerine göndere-

rek eğitimine kısa bir süre ara verdiği anlar, belki de 
bu tarihi yapının yaşadığı en karanlık zamanlardı. Zira 
aynı tarihlerde Milli Mücadele’nin yürütüldüğü Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin kürsüsü de Bursa işgalinin 
üzüntüsü ile kara bir örtüyle örtülüp bu kederin bitti-
ğini müjdeleyecek bir haberi bekliyordu. Neyse ki bu 
karanlık zamanlar uzun sürmedi ve 11 Eylül 1922’de 
Bursa’nın işgalden kurtuluşunun hemen ardından 
28 Kasım 1922 tarihinde “Askeri İdadi” adıyla tekrar 
öğrenim yolculuğuna başladı. 

Cumhuriyetle birlikte 1926 yılında “Bursa Askeri Li-
sesi” adını alarak 31 Temmuz 1961 tarihine kadar ye-

Yıllık Tarih:

*Bursa Işıklar JAMYO Temel Sosyal Bilimler Ögr.Grv., Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yüksek lisans yapmıştır.

IsIKLAR
126

J.Bnb. Hasan FARSAK*
Bursa Işıklar JAMYO
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tiştirdiği askeri öğrencilerini harp okullarına uğurlayan 
bu yuva, 1974 yılına kadar 1’nci Ordu İstihbarat Birliği 
ve Personel Okuluna ev sahipliği yapmıştır. 28 Hazi-
ran 1974 tarihinde, özlemini duyduğu gençlere “Işık-
lar Askeri Lisesi” adı ile bir kez daha kapılarını açan bu 
tarihi yapı 34 yıl boyunca harp okullarına yetiştirdiği 
öğrencilerini uğurlamıştır. 27 Haziran 2008 tarihinde 
ise “Işıklar Askeri Hava Lisesi” adını alarak 2016 yılına 
kadar mezunlarını Hava Harp Okuluna göndermiştir.

2016 yılında askeri liselerin kapatılmasıyla sessizliğe 
bürünen 126 yıllık bu tarihi yapı Işıklar’ın bir buçuk 
yıl kadar süren yalnızlığı, 2018 yılında imzalanan pro-
tokol ile son bulmuştur. Bu protokol neticesinde Jan-
darma Genel Komutanlığına kazandırılan tarihi yapı-
nın yaraları sarılmış, aslına bağlı kalınarak restorasyon 
faaliyetleri tamamlanmış ve Osmangazi ilçesi Yunuseli 
Kışlası’ndaki tesislerle birlikte tekrar eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine başlaması sağlanmıştır.

Işıklar, 126 yaşını kutlarken, bu sefer kendisi kadar kök-
lü bir kurum olan ve “İnsan merkezli çağdaş yönetim 
ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın 
güvenilir ve kaliteli hizmet sunan bir kolluk kuvveti ol-
mayı” amaçlayan; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete 
aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat ör-
neği bir kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığına 
kapılarını açarak Jandarma Genel Komutanlığının en 
eski yapısı olma unvanını da kazanmıştır.

2018 yılı Ocak-Nisan aylarında Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi bünyesinde yetiştirilen 1.450 ast-
subay adayına intibak ve temel eğitim safhasında 3 ay 
süreyle ev sahipliği yapan Işıklar, 2018 yılında ataması 

yapılan jandarma personeli ile birlikte Bursa Işıklar Ast-
subay Meslek Yüksek Okulu adı altında yeniden eğitim 
öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin bünyesinde; 

• Yüksek Öğretim Kanunu’nun öngördüğü temel kül-
tür, bilgi ve beceriyi almış,

• Jandarma Genel Komutanlığının mevcut ve gelecek-
teki ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, kolluk perso-
nelinin temel değerlerini anlamış, özümsemiş ve davra-
nışlarına yansıtmış,

• Jandarma ruhunu ve kurum kültürünü kazanmış, üs-
tün bedeni yeteneğe sahip, iletişim becerisi gelişmiş, 

• Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni özümsemiş ve bunu bir 
yaşam tarzı olarak benimseyerek kendine rehber edin-
miş jandarma astsubayları yetiştirmeyi,

• Ulusal ve uluslararası alanda saygın ve mezunu olmak-
tan gurur duyulan bir yükseköğretim kurumu olmayı 
amaçlayan, Bursa ışıklar Astsubay Meslek Yüksek Oku-
lunda; 2018-2019 yılında 1.410 öğrenciye bir sene sü-
resince Temel Astsubay Eğitimi verilecektir. 2020 yılın-
dan itibaren ise iki yıllık “Kolluk Hizmetleri” ön lisans 
eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

Osmanlı zamanında 4 Harbiye Reisi ile Serasker, Cum-
huriyet döneminde ise 5 Genelkurmay Başkanı, 5 Jan-
darma Genel Komutanı ve 31 Orgeneral yetiştiren Işık-
lar, günümüzde sahip olduğu teknolojik donanımlı 25 
derslik, 1,4 km2 eğitim alanı, her türlü sportif etkinliğin 
yapabileceği kapalı ve açık spor salonları ve modern sos-
yal yaşam alanları ile  “Kanun Ordusuna” katılmayı he-
defleyen gençlerimizin hayallerini süslemektedir.



Acıktınız ve yemek hazırlamak için mutfağa girdiniz. Kafanızda yemek ha-
zırlamak için bir algoritma var. İlkin tencerede yağı eriteceksiniz, yemeğin 
türüne göre malzemeleri dolaptan çıkartıp yıkayacaksınız, belli bir sırada 

doğrayacaksınız ve yine belli bir sırada tencereye koyacaksınız, sonrada suyunu 
ilave edeceksiniz. Burada söz edilen her şeyi sırasıyla yapacaksınız. Bu şekilde ha-
zırlayacağınız bir yemeği bir saatte yaptığınızı varsayalım. 

Diğer taraftan, mutfağa girer girmez 8 adet kopyanızın meydana geldiğini hayal 
edin. Her bir kopyanız, aynı yemeği yapmak için gerekli algoritmanın bir kısmını 
gerçekleştirsin. Kısaca kendinizi eş anlamlı şekilde, hem soğanı doğrayıp hem de 
malzemeleri yıkayan ve öteki tüm işlemleri aynı anda yerine getiren bir yapı şek-
linde düşünün. Bu durumda yemeği hazırlamanız yalnızca üç dakika sürecektir.

İlk verdiğimiz örnekteki tek başına ve sıralı bir düzenle yemek yapan kişinin ça-
lışma şekli klasik bilgisayarı, ikinci örnekte ise aynı anda birçok işi yerine getiren 
kişi kuantum bilgisayarların çalışma şeklini temsil etmektedir. Peki, kuantum bil-
gisayarlar bu işi nasıl yaparlar.

Klasik bilgisayarlar “bit” adı verilen veri (data) birimleri kullanırlar. İşlemcideki 
moleküler boyuttaki yüzbinlerce transistör, devreden akım geçmesi ya da geçme-
mesi durumuna göre 0 ya da 1 sayılarından meydana gelen bit değerleri meydana 
getirir. Bu bitler anakart, ekran kartı ya da ses kartı gibi farklı donanım birimle-
rinde işlenerek bizlere yazı, görüntü, fotoğraf, video ya da ses çıktısı olarak iletilir. 

Kuantum Bilgisayar Nedir?
Yayın Kurulu
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Her ne kadar bilgisayarınızda aynı anda hem müzik dinle-
yip hem internette gezinip hem de Word’de metin yazıyor 
olsanız da bilgisayarınız, tüm bu işleri aynı anda değil, bir 
sıraya sokarak gerçekleştirir. Bunu oldukça süratli yapmış 
olduğu için de bizler bunu, aynı anda yapılıyormuş gibi al-
gılarız. Aslına bakarsak bilgisayarda elde ettiğiniz her çıktı 
sırayla işlenmiş 0 ya da 1’lerden başka bir şey değildir.

Kuantum bilgisayarlarda kullanılan en küçük bilgi birimi 
“qubit” (kubit) olarak isimlendir ve diğer bilgisayarların 
aksine hem 1 hem de 0 durumu alabilirler. Bu anlamda 
kuantum sistemlerde veri depolama kapasitesi ve işlem hızı 
açısından akıl almaz bir artış kaçınılmaz olacaktır. 

Kuantum bilgisayarın bu özelliği sayesinde, karmaşık 
uçak seferleri çok kolay bir şekilde yönetilebilir. Ulaşım 
ve taşıma sektöründeki karmaşık güzergâh kombinasyon-
larından en verimli seçenekler birkaç saniyede hesapla-
nabilir. Şifreler oldukça kolay bir şekilde kırabilir ya da 
kırılması güç şifreleme şekilleri geliştirilebilir. Sıkıştırma 
özellikleri geliştirilerek veri saklama konusunda ileri tek-
nolojiler yaratılabilir. 
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Muğla ili, Ula ilçesi, Karabörtlen Mahallesi, Ak-
çay Mevkiinde; 15 Haziran 2018 tarihinde 
saat 18.30 sıralarında, Ü.U. isimli şahıs, kırsal 

alanda bulunan ve kendisine ait olan hayvan ağılını kont-
rol ettiğinde, 15 adet küçükbaş hayvanının yerinde ol-
madığını tespit eder ve jandarmaya müracaatta bulunur. 

Olay yerinde yapılan ilk incelemede; hırsızlığın mey-
dana geldiği ağıl içerisinde çalınan hayvanların hari-
cinde, 15 adet küçükbaş, 20 adet büyükbaş hayvanın 
daha bulunduğu; ağıl ve çevresinde çoban, bekçi ve 
köpeğin olmadığı, elektrik tesisatı bulunmadığı, ay-
dınlatma ve kamera sisteminin olmadığı, ağılın tahta 
kapısında kilit bulunmayıp kapının iple bağlanmış ol-
duğu, ağılın mağdurun evine yaklaşık 400 m, en yakın 
yerleşim birimine 600 m uzaklıkta olduğu, ayrıca, ağı-
lın yakınında bir adet otomobil lastik izinin bulundu-
ğu tespit edilir.

Hırsızlık olayının meydana geldiği ağılda hayvan bulun-
ması nedeni ile tekrar hırsızlık olabileceği değerlendirile-
rek, adli birimlerden alınan karar doğrultusunda olay yeri 
çevresinin uygun noktalarına “Fotokapan” yerleştirilir.

Olaydan kısa bir süre sonra, aynı yerde tekrar hayvan 
hırsızlığı olduğuna dair ihbar alınması üzerine, önceden 
yerleştirilmiş olan Fotokapan kayıtları incelenir ve ka-
yıtlarda görülen beyaz renkli aracın olayla ilgisinin ola-
bileceği değerlendirilir. 

İlk etapta tespit edilmiş olan araç plakası, Jandarma 
Asayiş Bilgi Sistemi programı bünyesindeki PTS modü-
lünden sorgulanarak jandarma bölgesinde bulunan PTS 
kayıtlarına ulaşılır, müteakiben KAFES/KEP programı 
da kullanılarak emniyet bölgesindeki PTS kayıtları da 
incelenir.

Tespit edilen araç, Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi prog-
ramı bünyesindeki Kiralık Araç Bilgi Sistemi modülün-
den sorgulanır. Sorgulama neticesinde aracın; Denizli 
ilinde bulunan bir oto kiralama şirketine ait olduğu ve 
aracın A.Ö isimli şahıs tarafından, 09 Mayıs 2018 tari-
hinde kiralandığı tespit edilir.

Aracın kiralanmış olduğu oto kiralama şirketinden, 
olayda kullanıldığı değerlendirilen araçta GPS konum 
takip programının olduğu öğrenilir ve şirket yetkilileri 
ile koordineli olarak aracın anlık konum ve geriye dö-

HAYVAN HIRSIZLARI FOTO   KAPANDAN KAÇAMADI…
Muğla İl J.K.lığı
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nük iz takibi yapılır. GPS konum takip programı kapsa-
mında yapılan inceleme neticesinde; söz konusu aracın 
16 Haziran 2018 tarihinde saat 00.30 itibariyle Muğla 
ili Ortaca ilçe merkezinde bulunduğu tespit edilir. 

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak 
şüpheli araç üzerinde inceleme yapılması talep edilir. Po-
lis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde söz 
konusu araç kısa sürede bulunur. Yapılan inceleme neti-
cesinde; boş olmasına rağmen araçta bulunan yoğun hay-
van kokusu, araç sürücüsü şüpheli A.Ç.nin de sekiz ayrı 
suçtan aranıyor kaydının bulunması ve yaklaşık üç aydır 
da açık ceza evi firarisi olduğunun tespit edilmesi üzerine, 
aracın hayvan hırsızlığı olayında kullanıldığı değerlendi-
rilerek şüpheli A.Ç. gözaltına alınır. Olay yerinden alınan 
araç lastik iziyle mukayese edilmek üzere şüpheli aracın 
lastikleri ile araç içerisinde tespit edilen kıllar doku ince-
lemesi yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderilir.

Yakalanan şüpheli A.Ç. ile bağlantılı olduğu değerlen-
dirilen ve suçta kullanılan aracı kiralayan A.Ö. isimli 
şahsın, Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi programı bünye-
sindeki KPS modülünden adres tespiti yapılarak Muğ-

la ili Yatağan ilçesindeki ikametinde yakalanır. Şüpheli 
A.Ö. ile ilgili yapılan araştırmada; Denizli ilinden işleri 
sebebiyle aracı kiraladığı ve kullandığı, zaman zaman da 
arkadaşı olan A.Ç. isimli şahsa, araca ihtiyacı olduğun-
da emanet olarak verdiği tespit edilerek, A.Ö.nün hay-
van hırsızlığı olayı ile dolaylı olarak ilgisinin olabileceği 
değerlendirilir.

Yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen deliller doğrul-
tusunda şüpheli A.Ç. yapılan sorgulamasında; değişik 
tarihlerde aynı ağıldan toplamda 15 adet küçükbaş hay-
vanı kendisinin çaldığını ve bu hayvanları da Denizli ili 
Tavas ilçesinde mahalle muhtarı olan İ.A isimli şahsa 
sattığını itiraf eder.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerekli koordine-
ler yapılır ve Muhtar İ.A.nın evinde ve ahırında yapılan 
adli arama neticesinde, mağdura ait olduğu belirlenen 
2 küçükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edilir. 

Olay şüphelisi A.Ç. çıkarıldığı adli makamca tutukla-
narak cezaevine konulur. Diğer şüpheliler A.Ö. ve İ.A. 
ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı talimatı 
ile serbest bırakılır.

Hayvan hırsızları sabırlı, ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalandı

HAYVAN HIRSIZLARI FOTO   KAPANDAN KAÇAMADI…



Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu (KOKGB) olan çocuklar, sıklıkla 
öfke nöbetleri yaşarlar. Çabuk sinirlenmelerinin yanında, “mızmız” 

diye tabir edilen kolayca ağlama davranışları ön plandadır.

Her Şeye İtiraz Eden Bir
Çocuğunuz mu Var?

Zeynep Betül TARI TORUN
Uzman Klinik Psikolog ve Oyun Terapisti
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Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu (KOKGB) Nedir?

Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu (KOKGB), çocuk 
ve ergenlerde görülen bir davranış bozukluğudur. Klinik 
görüşmelerde bu vakaların sıklıkla 8 yaşlarında görüldü-

ğü tespit edilmiştir. Ancak daha erken dönemde de karşılaşıla-
bilmektedir. Yapılan araştırmalar, KOKGB belirtilerinin ergen-
lik öncesinde erkeklerde kızlara oranla daha yüksek olduğunu, 
ergenlik dönemi sonrasında kızlarla eşit oranlarda görüldüğünü 
göstermektedir.

KOKGB’nun en temel belirtisi; otorite figürlerinin (ebeveynler, 
öğretmenler vs.) hepsine ya da belirli birkaçına sürekli karşı gel-
me, belirgin ve normal sayılmayan itaatsizlik ve tartışma hali, 
hemen her şeye karşı çıkma eğilimidir. Bu çocuklar sıklıkla öfke 
patlamaları ve öfke nöbetleri yaşarlar. Çabuk sinirlenmelerinin 
yanında “mızmız” diye tabir edilen kolayca ağlama davranışları 
ön plandadır. Belirli dönemlerde çocuklarda ve ergenlerde her 
şeye karşı çıkma, negatif tutum içinde olma durumu hakim olsa 
da KOKGB’ndaki durum bundan farklı olarak; hem uzun sü-
relidir hem de başkaldırının şiddeti hemen hemen tüm alanlara 
yayılmış şekilde yoğun ve sıktır.

Hastalığı daha iyi tanımak ve çocuğumuzu hemen etiketleme-
mek adına KOKGB tanı kriterlerine başvurmak gerekir.

Bir davranışın KOKGB davranışı sayılabilmesi için davranışın 
sıklığı ve sürekliliği önemlidir. 5 yaş altındaki çocuklarda bu 
belirtiler en az 6 ay ve çoğu gün tekrarlanıyorsa; 5 yaş ve üstü 
çocuklarda ise en az 6 ay süreyle haftada bir kez ortaya çıkıyorsa 
KOKGB’ndan söz edilebilir.



KOKGB, kişide ya da yakın çevresinde (aile, ar-
kadaş, akraba) sıkıntı yaratır, toplumsal alanlarda 
(okul, iş) işlevselliği bozar. KOKGB olan çocuk ve 
ergenler; aile içinde, okul ortamlarında ve arkadaş-
ları arasında sabır zorlayan kişilerdir ve kişilerarası 
ilişkilerde ciddi sorunlar yaşarlar.

KOKGB’nun nedenleri arasında sayılabilecek pek 
çok faktör vardır. Üzerinde sıklıkla durulan ise aile 
içindeki tutumlardır. Anne babaların aşırı otoriter, 
kuralcı ve sert yaklaşımına eşlik eden cezalandırıcı 
tavırları ile muhatap olan veya aşırı serbest yetiştiri-
len çocuklarda KOKGB belirtileri görülebilmekte-
dir. Yine aynı şekilde aile içindeki tutarsız davranış-
lar kendini, bir an çok katı ve disiplinli iken başka 
bir zamanda aynı olaya tepkisiz kalma şeklinde 
gösteriyorsa, çocuklarda bu bozukluğun belirtileri 
ortaya çıkabilmektedir.

Güvensiz bağlanma, KOKGB ile çok yakından iliş-
kilidir. Ebeveynler ile kurulan sağlıksız ilişki, çocuk 
ihmal ve istismarı, aile içi anlaşmazlıklar ve şiddet, 
aile içinde psikiyatrik hastalık öyküsü KOKGB ris-
kini arttıran etmenler arasındadır.
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Öfkeli ve Kolay Kızan Duygu Durum 
Halinde Çocukların Genel Özellikleri:

 Çabuk alınganlık gösterir.

 Sıklıkla bir anda öfkelenir (Öfke nöbetleri pat-
lama şeklindedir.).

 Olumlu-olumsuz birçok şeye hemen içerler, 
gücenir ve çabuk kızar.

Tartışmacı ve karşı gelen davranışlar 
gösteren çocuk;

 Yetişkinlerle ve ebeveyniyle sık tartışmaya girer,

 Otorite figürleri ve erişkinlerden gelen istek ve 
kurallara sıklıkla karşı çıkar ya da kurallarına 
uymaz (İtaatsiz olarak nitelendirilebilirler.),

 Kasıtlı bir biçimde başkalarını kızdırır ve kış-
kırtır,

 Kendi hatasını görmez ve hataları için başkala-
rını suçlar.

Kincilik davranışı gösteren çocuk;

 Son altı ay içerisinde en az iki kez etrafındaki 
kişilere düşmanlık gütmüş ve kin beslemiştir.

Buna göre, KOKGB tanısı koyulabilmesi için çocu-
ğun; öfkeli ve kolay kızan duygu durum, tartışmacı 
ve karşı gelen davranışlar ve kincilik kategorilerinin 
herhangi birinden en az dört belirtiyi, kardeşi dı-
şında bir kişi ile iletişimi sırasında ve en az altı ay 
süreyle göstermesi gerekmektedir.

KOKGB’nda erken tanı ve terapi desteği çok 
önemlidir. Zira bu çocuklar ileride yıkıcı dav-
ranış semptomları gösterme, yetişkinlikte de 
antisosyal kişilik bozukluğu açısından risk al-
tındadır.

KOKGB’na eşlik eden farklı hastalıklar yoksa 
ilaç tedavisi neredeyse etkisiz olabilirken ebe-
veyn eğitimi ve davranışsal yöntemlerle des-
teklenen bireysel terapi, en etkili ve en temel 
tedavi yöntemidir.

Çocuğunuzda yukarıda sıralanan belirtileri, 
belirlenen süre ve sıklıkta gözlemliyor; öğ-
retmeninden okul durumu ile ilgili benzer 
şikayetleri alıyorsanız mutlaka bir uzmana 
başvurmalısınız.

KAYNAK
Diyanet Aile Dergisi, Zeynep Betül TARI TORUN, 
Her Şeye İtiraz Eden Bir Çocuğunuz mu Var?, Sayfa: 
20-21,Temmuz 2018 
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Kazdağları, ülkemizin en önemli zenginliklerinden biri olan ve antik dö-
nemlerden bu yana pek çok efsaneye konu olan ve İda Dağı olarak da 
bilinen, tam bir doğa harikası.

Kalabalık tatil ortamlarından uzak, sakin, huzurlu, dingin bir ortamda tatil yap-
mak isteyenler için Kazdağları her mevsim gidilebilecek bir coğrafya. Karpuz 
çatlatan soğuk kaynaklar, cıvıl cıvıl kuş sesleri ile kaynaşan şelale sesleri, şehirle-
rin boğucu gürültüsünden uzak huzurlu bir ortam sunuyor kendisine sığınan-
lara. Serinlikle, misafirlerine yaz sıcağını unuttururken, şifalı kaynaklarından 
mutluluk ve huzur sunuyor.

Kazdağları, kendine özgün zengin doğası, kültürel zenginlikleri, kanyon ve şela-
leleri, derin vadi ve nehirleriyle eko turizm adına tam bir cennet. Deniz, güneş, 
kum üçlüsü dışında tatil ve keşfetmenin ülkemizdeki en güzel rotalarından biri-
si. Mitolojik öykülerin anayurdu.

Şair Homeros “İlyada” adlı eserinde Kazdağları’ndan “bol pınarlı vahşi hayvan-
ların anası” olarak söz etmiştir. Afrodit, Hera ve Athena’nın katıldıkları, Truva 
Savaşı’na yol açan o meşhur güzellik yarışması burada yapılmıştır. Zeus’un bu-
rada doğduğu ve karısı Hera ile bu dağda evlendiği söylenir. Troya Savaşı’nın baş 
aktörlerinden Paris bu dağlarda çobanlık yapmıştır.

Kalabalık tatil 
ortamlarından 
uzak, sakin, 
huzurlu, dingin 
bir ortamda tatil 
yapmak isteyenler 
için Kazdağları her 
mevsim gidilebilecek 
bir coğrafya. 

Bir Doğa Harikası: 

J.Asb.Kd.Bçvş. Oğuzhan DEREKÖY
Asayiş Başkanlığı



Kazdağı Milli Parkı
Kazdağı Milli Parkı, Kazdağları ile kaste-
dilenden farklı ve onun içerisinde bir alan 
olarak, büyük ölçüde güneyde Edremit 
Körfezi, doğuda Zeytinli Çayı, kuzeyde 
Karamenderes Çayı ve batıda Mıhlı Çayı 
arasında kalan ve 21,452 hektarlık bir alanı 
kapsıyor. 1994’ten bu yana milli park olan 
Kazdağları’nın jeolojik konumu nedeniyle 
oluşmuş ilginç bitki örtüsü, iklim ve toprak 
yapısı sayesinde bu bölge devamlı olarak 
yüksek oranda oksijen üretiyor. 

Kazdağları’nda görülmesi gereken yerler 
o kadar çok ki, hakkıyla gezmek için en 
az bir haftanızı ayırmanız gerekiyor. Park 
sınırları içerisinde Pınarbaşı, Hasan Bo-
ğuldu ve Sütüven Şelalesi Kazdağları’nda 
görülmesi gereken yerler arasında ilk sıra-
da yer alıyor.

Sütüven Şelalesi
Sarıkız Yaylası’ndan doğan ve Kızılkeçeli Çayı üze-
rinde yer alan ve ismini sıçrayan su anlamına gelen 
“tüvleyen” sözcüğünden alan şelale; yemyeşil doğası, 
pınarı, küçük göletleri ve şelalesiyle doğayla bütün-
leşmek için muazzam güzellikte bir alan. Akçay, Altı-
noluk yolu üzerinde, Zeytinli beldesinden gidiliyor.
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Mıhlı Şelalesi
Akçay’a 25 km mesafede Altınoluk-Çanakkale karayolu üzerinde ormanlık bir alan içerisinde Roma 
döneminden kalma kemerli köprüsü, yemyeşil doğası ile Mıhlı Şelalesi tam anlamıyla gizli bir cennet 
köşesi. Çevresi çam, çınar, zeytin, tesbih, defne, incir, ayva, armut ağaçları, kekik ve böğürtlenle çevrili.

Hasan Boğuldu Şelalesi
Sütüven piknik alanından sonra derenin karşı ta-
rafındaki patika yolu izleyerek ulaşılabiliyor Hasan 
Boğuldu Şelalesine. Yol üzerinde Romalılardan kal-
dığı söylenen su kemerlerinin sütunları görülebili-
yor. Hasan Boğuldu şelalesinin efsanesi, filmlere ve 
Sabahattin Ali’nin öykülerine de konu olmuştur. 
Sabahattin Ali’nin öyküsü; Yörük güzeli Emine’ye 
kavuşmak için törelere göre 40 okkalık tuz çuvalıyla 
dağları tepeleri aşan aşık Hasan’ın hüzünlü hikaye-
sini anlatır.

Pınarbaşı
Günümüzde en çok ilgi gören mesire alanlarından biri-
si olan Pınarbaşı; Güre köyü sınırları içinde, Akçay’a 6 
km uzaklıktadır. Kazdağları kar sularının bir kısmı, te-
penin altından fışkırarak kaynak halinde buradan çıkıp 
bir dere oluşturmuş. Yılın iki buçuk aylık yaz sezonunda 
yaklaşık 80-100 bin ziyaretçi tarafından günübirlik kul-
lanılmaktadır. 
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Çamlıbel Köyü
Piknik alanıyla ünlü olan Çamlıbel, Kazdağları’nda gezilecek yerler arasındaki en güzel otellere ve me-
kanlara ev sahipliği yapan turistik köylerden biri. Kazdağlarındaki bu güzel köy, yeşil bir vadiden Edremit 
Körfezi’ne bakıyor. Köyün şahane bir Ege manzarası var. Kurtuluş Savaşı sırasında Çamlıbel halkının bü-
yük bir kısmı Kuvayi Milliye’ye katılmış ve Ayvalık cephesinde çarpışarak işgale karşı direniş göstermişler.

Sarıkız Tepesi
Kazdağları’nın en yüksek üç 
tepesi Kazdağı Milli Park’ı 
sınırları içerisinde yer alı-
yor. 1.574 metre yüksek-
liğindeki Sarıkız Tepesi, 
Kazdağları’nın en yüksek 
tepelerinden. Tahtacı Türk-
menlerinin yüzyıllarca ya-
şam yeri olmuş Sarıkız Te-
pesi. Dilden dile dolaşan 
hikayesi yanında muazzam 
bir manzaraya sahip.
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Kızılkeçili Köyü
Kızılkeçili Çayı’nın kenarında bulunan köyün 
tarihi, Osmanlı kayıtlarında 1890’lardan beri yer 
almıştır. Günümüzde yeni yeni yapılan taş vil-
lalarla köy yeniden hayata dönmüş, iş dünyası, 
sanat ve akademik camiasından insanlar sessiz se-
dasız bu şahane manzarası olan köye yerleşmeye 
başlamışlar. Köyde 850 yıllık görkemli bir çınar 
ağacı da var.

Adatepe Köyü
Edremit Körfezi’nin kuzey ucunda, bir tepenin ardında 
yer alan, çam ve zeytin ağaçları arasına serpiştirilmiş 
şahane evlerin olduğu eski bir Rum köyü Adatepe köyü. 
Evlerin birbirine geçtiği, dar sokaklı bu şirin Ege köyü, 
koruma altına alındıktan sonra eski ihtişamlı günlerine 
geri dönmeye çalışıyor ve bunda da gayet başarılı 
görünüyor. Yaşlı iki çınarın gölgesindeki meydanının 
etrafında serpilmiş taş evlerin birçoğu restore edilerek 
hayata döndürülmüş, bazıları da butik otel olarak 
hizmet veriyor.

İda Dağı’nın batı yamaçlarında kurulu, taş işçiliğinin 
en zarif örnekleriyle süslü mimari dokuya sahip yıldızı 
parlayan bir köy. Mübadele ile Midilli ve Girit’ten ge-
len Türklerin yerleştiği Adatepe, oksijen yoğunluğunun 
dünyada en fazla olduğu yerlerden biri. Zeytincilik ve 
zeytinyağı ile bilinen köyde bulunan tarihi eserler Ça-
nakkale Müzesi tarafından koruma altına alınmıştır.

Zeus Altarı
Antik dönemden kalma Zeus Altarı, Adatepe kö-
yünün hemen girişinde yer alıyor. Eski Yunanlılar, 
savaşlarda galip gelmek, kuraklıktan, hastalıktan 
kurtulmak, bereketli ürün almak, felaketlerden ko-
runmak için burada tanrılara ve Zeus’a kurban verir-
lerdi. İlyada Destanı’nda ise Zeus ile Hera’nın aşkına 
da şahit olduğu anlatılıyor.



Yeşilyurt Köyü
Denize uzaklığı yalnızca birkaç kilometre olan Yeşilyurt 
köyü, hem deniz hem dağ turizminin birlikte yaşandığı; 
taş evleri, patika yolları Arnavut kaldırımı sokakları, ge-
niş köy meydanı, tarihi camii ve zeytinle çam ağaçlarıyla 
kaplı bir köy. Yeşilyurt köyü, köylülerin “İstanbullu” de-
diği dışarıdan gelenlerden rağbet görüyor.

Eski ismi Büyük Çetmi olan Yeşilyurt köyünün 700 yıl-
lık bir geçmişi olduğu tahmin ediliyor. 1993’te köyün 
ilk butik oteli Çetmihan açıldıktan sonra, köy içinde 
açılan kafeler, dükkanlar, bakımlı tarihi evler, sıcakkanlı 
insanlarla burası kafa dinlemek için gözde bir yer haline 
gelmiş. Yüzyıllar boyu Rumlar ve Türklerin birlikte yaşa-
dıkları köy, dağ ve deniz havasının birlikte alınabileceği 
ender yerlerden biri. Burada ayrıca antik çağlardan beri 
bilinen Afrodit Kaplıcaları’nı da ziyaret edebilirsiniz.

Şahindere Kanyonu
26 kilometre uzunluğundaki Şahindere Kanyonu, dağ-
dan çektiği çam kokulu havayı ovaya dağıtırken, deniz-
den aldığı iyot kokulu havayı da Kazdağları’na çıkar-
tarak bir çeşit baca görevi gören bir bölge. Altınoluk’u 
oksijen çadırına dönüştüren, şifalı bitki ve otlarla bezeli 
olan kanyonu rehbersiz gezmek oldukça zor. 

Darıdere Tabiat Parkı
Kaz Dağları’nın güney yamaçlarında, Edremit 
Körfezi’nin kuzeyinde kurulmuş mavi ile yeşilin 
birbirine karıştığı ender güzellikleri barındıran 
Darıdere Tabiat Parkı, yürüyüşü ve kamp yapmayı 
sevenler için tam anlamıyla bulunmaz bir yer.

Güneyden Ege Denizi, kuzeyden de Çanakkale Bo-
ğazı ile çevrili olması nedeniyle, kuzeyden dağ rüz-
garı, güneyden deniz rüzgarının etkisinin yaşandığı 
parkta birçok ağaç türü, dere ve şelaleler yer alıyor. 
İçerisinde turistik tesis, bisiklet parkuru, futbol saha-
sı, kamping alanı gibi pek çok bölümü bulunan park, 
yeşil ile mavinin birbirine geçtiği muazzam bir yer.
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TEĞMENLERİMİZ
DİPLOMALARINI ALDI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında 
eğitimlerini başarıyla tamamlayan 636 subay öğrenci-
si için mezuniyet töreni düzenlendi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu’nda 
16 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen diploma töre-
nine, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, İçişleri Ba-
kan Yardımcıları Mehmet ERSOY, Muhterem İNCE 
ve Tayyip Sabri ERDİL, Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN, Sahil Güvenlik Komutanı 
Kıdemli Albay Ahmet KENDİR, Jandarma Genel 
Komutanlığı personeli ile mezun olan öğrencilerin 
aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman 
SOYLU mezun olan teğmenlere hitaben; “Genç ar-
kadaşlarım, bu mesleği kanunla ve vicdanla yapmak 
zorundasınız. İkisinden biri eksik olursa topal kalırsı-
nız. Başarısız olursunuz. Eliniz, kanun dışı hiçbir işe 
gitmesin. Vicdanınızı da asla kaybetmeyin.” dedi.

Dereceye giren teğmenlere diplomaların verilmesinin 
ardından dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne 
yıldız ve plaket çakıldı. Jandarma Özel Harekat Tabur 
Komutanlığının helikopter gösterisi ve tören geçişi ile 
mezuniyet töreni sona erdi.
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BAYRAM TRAFİĞİ İÇİN 
YAPILAN UYGULAMALAR 
YERİNDE DENETLENDİ
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, 

bayram tatili dolayısıyla uygulanan trafik tedbirleri 
ile yollardaki yoğunluğu denetledi. 

Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların can 
ve mal güvenliğini sağlamak üzere yaklaşık 30 bin 
jandarma trafik personeli, 1.500 trafik aracı ve dro-
ne, barkod ve karekod okuma cihazı gibi birçok 
teknolojik cihazla yollarda denetim yapıldı.

İstanbul ve Samsun yollarındaki trafik akışını hava-
dan denetleyen Orgeneral Arif ÇETİN de trafiğin 
yoğun olduğu bölgelerde jandarma birliklerinin al-
mış olduğu tedbirleri yerinde inceledi ve bayram dö-
nüşünde olan sürücü ve aileleri ile sohbet etti. Soh-
betler esnasında vatandaşların bayramlarını kutlayan 
ve kazaları engelleme konusunda en büyük desteği 
vatandaşlardan beklediklerini belirten Orgeneral 
Arif ÇETİN, «Sürücülerin, herkesin trafik polisi ve 
jandarması kendisi olsun istiyoruz. İnsanımızın bu 
yoğunlukta yavaş giderse, trafik kurallarına uyarsa, 
frene değil, kurala güvenirse kazasız belasız yolculuk 
yapacağına inanıyoruz.» ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, Jandarma Genel Komutan Yardım-
cısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI da Ankara-İstan-
bul Otoyolu Akıncı Gişelerinde jandarma ekipleri 
tarafından yapılan uygulamaları yerinde denetledi. 
Bayramlarda trafik yoğunluğu nedeniyle denetim-
leri azami seviyeye çıkardıklarını belirten Korgene-
ral Ali ÇARDAKCI, denetimlerle kural ihlallerini 
en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ekim 2018 • Sayı: 15168



AİLELERİMİZİN İÇİ 
RAHAT OLSUN DİYE 
OKUL ÇEVRELERİNDE 
DENETİMLER YAPILDI
Çocuklarımızın eğitim-öğretim süreçlerini hu-

zur ve güven içerisinde tamamlamalarının 
sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak 
üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, ara-
nan şahısların yakalanması amacıyla, halihazırda 
uygulanan önleyici tedbirlere ilaveten, özellikle 
okul ve çevrelerinde 11 Eylül 2018 tarihinde eş 
zamanlı olarak “Narkotik Ağırlıklı Güven ve Hu-
zur Uygulaması’’ başarıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın baş-
ladığı 17 Eylül 2018 tahinde tüm yurt genelin-
de; Jandarma Trafik Timlerince okul servisleri ile 
servis şoförleri kontrol edildi, öğrenciler bilgilen-
dirildi ve eğitim-öğretim yılının huzur ve güven 
içinde başlanması sağlandı.
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Orgeneral Arif ÇETİN 
Azerbaycan’da İncelemelerde 
Bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN, 13-15 Ağustos 2018 tarihleri 
arasında Azerbaycan Dahili Koşunlar 
Komutanlığını ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı 
Korg. Ramil USUBOV ile bir görüşme 
yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Arif ÇETİN, Azerbaycan Dahili Koşunlar 
Komutanı Tümg. Şahin MEMMEDOV’u 
ziyaret ederek, Azerbaycan Dahili Koşunlar 
Komutanlığı Ali Herbi Mektebi ve Bileceli 
Tugayında incelemelerde bulundu.
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Orgeneral Arif ÇETİN 
Kazakistan Cumhuriyeti 

Milli Muhafız Birlikleri Genel 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız 
Birlikleri Genel Komutanı Tümgeneral Ruslan 
Fatihoviç JAKSILIKOV’un resmi davetlisi 
olarak 17-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
Kazakistan’ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Kazakistan Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanı Korg. Kalmuhanbet KASIMOV 
ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız 
Birlikleri Genel Komutanı Tümgeneral Ruslan 
Fatihoviç JAKSILIKOV ile görüşen Orgeneral 
Arif ÇETİN; Komuta Yönetim Merkezi ve 
Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik 
Komitesi Sınır Birlikleri Komutanlığında 
incelemeler yaptı.
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Kazakistan Milli Muhafız Birlikleri 
Genel Komutanı Tümgeneral 
Ruslan Fatihoviç JAKSILIKOV 
Ülkemizi Ziyaret Etti

Kazakistan Milli Muhafız Birlikleri Genel 
Komutanı Tümgeneral Ruslan Fatihoviç 
JAKSILIKOV Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN’in resmi davetlisi 
olarak 15-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında 
ülkemizi ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Arif ÇETİN’i ziyaret eden Kazakistan 
Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanı 
Tümgeneral Ruslan Fatihoviç JAKSILIKOV 
ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı 
Süleyman SOYLU tarafından da kabul 
edildi. Konuk Kazakistan heyeti İstanbul 
ve Ankara’da çeşitli Jandarma birliklerinde 
incelemelerde bulundu.
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Senegal Milli Jandarma 
Yüksek Komutanı

Jandarma Genel 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Senegal Milli Jandarma Yüksek Komutanı 
Korgeneral Meissa NIANG ve beraberindeki 
heyet, 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında 
Türkiye’yi ziyaret etti. 

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ile Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’i 
ziyaret eden konuk heyet, ziyaret kapsamında; 
Jandarma Lojistik Komutanlığı, Jandarma 
Komando Özel Asayiş Tugay Komutanlığı 
ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığında incelemelerde bulundu. 
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Özbekistan Ulusal Muhafızları 
Hukuk Uzmanları
Jandarma Genel Komutanlığını 
Ziyaret etti

Özbekistan Ulusal Muhafızları Hukuk 
Uzmanlarından oluşan heyet, 13-16 Ağustos 
2018 tarihleri arasında Jandarma Genel 
Komutanlığını ziyaret etti. 

Özbekistan Ulusal Muhafızları Hukuk 
Hizmetleri Daire Başkanı Alb. Ilkhom 
TURGUNOV başkanlığındaki heyet, 
Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Korg. 
Ali ÇARDAKCI tarafından kabul edildi. 
Konuk heyet ziyaret kapsamında, Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ve 
çeşitli Jandarma birliklerinde incelemelerde 
bulundu.



“FIEP Zirve Hazırlık Toplantısı” ve “Özel Operasyon Bi-
rimleri 2’nci Çalışma Toplantısı”, 03-06 Eylül 2018 tarihleri 
arasında Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez 
Komutanlığında yapıldı.

FIEP Üyesi 15 Ülkenin Jandarma Teşkilatlarında görevli 38 
personelin katılımı ile gerçekleşen Zirve Hazırlık Toplantı-
sında; Senegal Ulusal Jandarması ile Kuveyt Ulusal Muhafız-
larının FIEP’e gözlemci üye statüsüyle kabulü, Cibuti Ulusal 
Jandarmasına tam üyelik statüsü verilmesi ile Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ev sahipliğinde, 22-25 Ekim 2018 tarihleri 
arasında, Antalya’da yapılacak FIEP Zirve Toplantısı konuları 
ele alındı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) koor-
dinatörlüğünde icra edilen Özel Operasyon Birimleri 2’nci 
Çalışma Toplantısında ise üye teşkilatların özel operasyon 
birimlerinin kuruluşu, personel seçimi, eğitim sistemleri ve 
icra ettikleri görevlere yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

FIEP
ZİRVE HAZIRLIK TOPLANTISI
FOÇA’DA YAPILDI

75Ekim 2018 • Sayı: 151



Ekim 2018 • Sayı: 15176

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığında; aralarında 8 Azerbaycan, 4 Ürdün, 
1 Kırgızistan, 1 Senegal uyruklu misafir askeri perso-
nelin olduğu 8’i kadın 419 subay adayı, 43 haftalık 
komando temel kursunu başarıyla tamamladı. 

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Ko-
mutanlığında 29 Haziran 2018 tarihinde yapılan 
Komando Temel Kursu Kapanış Törenine kursiyer-
lerden Seher CİNGÖZ damga vurdu. 55 yıl önce 
kurulan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığının ilk kadın birincisi olan 
Seher CİNGÖZ, yaş kütüğüne plaket çaktı. 

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral 
Musa Çitil, törende yaptığı konuşmada; komutan-
lığın kurulduğu günden itibaren suç ve suçluyla 
başarılı bir şekilde mücadele ettiğini, yurdun her 
köşesinde halkla iç içe büyük 
bir özveriyle görevine devam 
ettiğini söyledi. Konuşma-
sında 43 hafta süren eği-
timlerde kursiyerlere her 
türlü arazi koşullarında 
operasyon yapabilme, 
ileri teknoloji silah-
ları kullanabilme-

Komando Okulunun İlk Kadın Birincisi

Seher CİNGÖZ
lerine yönelik eğitimler verildiğini anlatan Tümge-
neral Musa ÇİTİL kursiyerlere seslenerek; “Tarihte 
mukaddes vatan toprakları söz konusu olduğunda 
en olumsuz koşullarda dahi devleşerek, dünyanın 
en büyük güçlerine meydan okuyan jandarma men-
suplarının, emsalleriyle asla mukayese edilemeyecek 
yücelikteki vatan sevgisinin, erişilmez kahramanlık 
ruhunun, sarsılmaz mücadele azminin ve asil karak-
terinin bundan sonra sizlerle daha da yükseleceğine 
olan inancım tamdır.” dedi.



Sözleşmeli Subay Öğrenci Emre Öztürk
Birinciliği Kimseye Bırakmıyor

Jandarma Gücü Triatlon Takımı sporcusu Söz.Sb.Öğr. Emre 
ÖZTÜRK katıldığı tüm yarışlarda birinci oldu. İlk olarak Türkiye 
Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü 
organizatörlüğünde düzenlenen ve 110 sporcunun katıldığı 
Büyükçekmece Körfez Açık Su Yüzme Şampiyonası’nı kazanan 
Emre ÖZTÜRK, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü 
organizatörlüğünde 13’üncüsü düzenlenen Açık Su 
Yüzme Şampiyonası’nda 155 sporcu arasından yine 
birinciliği elde etme başarasını gösterdi.

Atletizm Türkiye 1’inci Ligi
Finalinde 3’üncü Olduk

Trabzon’da 04-05 Ağustos 2018 tarihlerinde icra edilen Türki-
ye Atletizm 1’inci Ligi Final Müsabakasında, Jandarma Gücü 
Atletizm Takımı, toplamda 3 Gümüş, 5 Bronz Madalya 
elde ederek 8 takım arasından 3’üncü oldu.

Jandarma Gücü Atletizm Takımı 
2’nci Oldu

14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde Samsun’da 
düzenlenen Türkiye Atletizm 1’inci Ligi 

1’inci Kademe Müsabakasında, Jandarma 
Gücü Atletizm Takımı; 3 Gümüş, 5 Bronz 

Madalya elde ederek 12 takım arasından 
2’nci oldu. 

4 Sporcumuz Güney Kore’de Yapılacak 
Olan 2018 Dünya Şampiyonası’nda 

Ülkemizi Temsil Edecek
Samsun Bafra’da 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen 

Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takım Seçme Müsabakalarında; 
J.Tğm. İsmail KELEŞ, J.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf DİKEÇ, J.Asb.

Kd.Bçvş. Özgür VARLIK ve Sözleşmeli Sporcu Ahmet 
BAYRAK göstermiş oldukları başarıdan dolayı Milli 

Takıma seçilerek Güney Kore’de yapılacak olan 2018 
Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar.
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Başarılı Hakemimize
Türkiye Şampiyonasında Görev

Türkiye Judo Federasyonunun; 13-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 
İzmir’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” münasebe-
tiyle düzenlediği  Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda, İzmir 
İl J.K.lığında görevli Ulusal Milli Judo Hakemi J.Asb.Kd.Bçvş. 
Hakan ÖZKAN (Siyah Kemer 3’üncü Dan sahibi sporcu) gö-
rev aldı.

Kick Boks Milli Takımına Sporcu Verdik
Elazığ’da 03-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen 
Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda, Jandarma Gücü Sporcuları 
3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Turnuva 
sonucunda, SUEM Kursiyer Metin YÜRÜK ve J.Uzm.
Çvş. Gökhan KAYA Milli takıma seçilerek Ekim ayında 
Slovakya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazandı. 

Kuşadası Triatlon Şampiyonu
J.Asb.Kd.Çvş. Volkan Baysal

Türkiye Triatlon Federasyonu organizatörlüğünde 12 Ağustos 
2018 tarihinde yapılan Kuşadası Triatlon Şampiyonası’nda, 

Jandarma Gücü Triatlon Takım sporcusu J.Asb.Kd.Çvş. 
Volkan BAYSAL 1’inci olarak altın madalya kazandı. Yarı 

olimpik mesafede (750 metre yüzme-20 km bisiklet-5 
km koşu) icra edilen şampiyonaya 18 takım halinde 

toplam 501 sporcu katıldı. 

Ünye Triatlon Şampiyonasına Katılan Tüm 
Sporcularımız Dereceye Girdi

22 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Triatlon Federasyonu ve 
Ünye Belediyesi organizatörlüğünde düzenlenen Ünye Triatlon 

Şampiyonası‘na; 2 ülkeden toplam 217 sporcu katıldı. Jandarma 
Gücü Triatlon Takımı, 4 sporcusu ile katıldığı Şampiyonada top-

lam 1 altın (J.Asb.Kd.Çvş Volkan BAYSAL), 3 bronz (J.Ütğm 
Latif Umut YILMAZ, J.Asb.Kd.Çvş Kemal YATKIN ve 

J.Asb.Çvş Fatih Muhammet AKGÖL) madalya kazandı.
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Akıl Oyunları
SU SAYACI

1 2 3 4
Yukarıda dört bölümden oluşan bir elektrik sayacı görülmek-
tedir. Bu sayacın;

• 4’üncü bölümünde 6’dan büyük,
• 3’üncü bölümünde 5’den büyük,
• 2’nci bölümünde 4’den büyük rakam yoktur.

Örneğin: 4’üncü bölümde 6 rakamından sonra sıfır gelmek-
tedir. 1’inci bölüm onluk sistemdeki rakamların hepsini gös-
termektedir. 

Buna göre sayaç, 

0 3 4 5

sayısını gösterdiğinde elektrik tüketiminin gerçek değeri kaç 
birimdir?

ÖMERİN YAŞI
Asuman, Zehra ve Ömer’in bugünkü yaşlarının toplamı 
64’tür. Asuman, Zehra’nın bugünkü yaşına geldiğinde, 
Ömer’in yaşı Zehra’nın bugünkü yaşının iki katı olacaktır. 
Buna göre Ömer’in bugünkü yaşı kaçtır?

?

OTEL  ODASI

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

28 odalı bir otelde konaklayan Ali, Sinan ve Ahmet için aşağıdakiler bilinmektedir.

• Ali’nin odasının numarası çifttir.
• Sinan ile Ahmet’in odaları karşılıklıdır.
• Ahmet’in oda numarası 5 ile tam bölünmektedir.
• Ali’nin oda numarası Sinan’ın oda numarasından 11 küçüktür.

Buna göre Ahmet’in oda numarası kaçtır?

VİRÜSLÜ BİLGİSAYAR
Virüs bulaşmış belli sayıdaki bilgisayar virüsten temizlenecektir. Bugün işe başla-
yarak 3 bilgisayar temizlerseniz Pazar günü işi bitirebileceksiniz. Günde 5 bilgisa-
yar temizlerseniz işi bitireceğiniz gün Cuma olacak. 

Bugün günlerden ne?
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Akıl Oyunları

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
Sudoku Altın Paylaşma

Futbol Ligi

Dört Teker
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MECLİS OYLAMASI
Yandaki daire grafiği bir meclisteki 72 milletvekilinin A, B, C, D, 
partilerine dağılımını göstermektedir. 

Aşağıdaki iki soruyu bu bilgilere göre birbirinden bağımsız ola-
rak yanıtlayınız.

♦ Bu mecliste meclis başkanlığı için yapılan oylamada 4 aday vardır 
ve 72 milletvekili bu adaylara oy vermiştir. En çok oyu alan başkan 
seçilecektir. A partili milletvekilleri kendi partilerinden gösterilen 
adaya oy vermişlerdir. Fakat bu aday başkan seçilememiştir. Bu ko-
şullarda başkan en az kaç oyla seçilebilir?

♦ Herkesin bir oy hakkı olduğu ve sadece “Evet” ya da “Hayır”  biçi-
minde yapılan bir karar oylamasında, “Evet” ve “Hayır” sayıları eşit 
çıkmıştır. A ve B partilerinden 4’er milletvekili “Hayır” demişlerdir. 
Bu iki partinin diğer milletvekillerinin hepsi “Evet” dediğine göre, D 
partisinden en az kaç milletvekili “Evet” demiş olabilir?

X ve Y
X ve Y’nin yerine hangi sayılar gelecek?

ÜÇ EŞİT PARÇA
Aşağıdaki şekli üç eşit parçaya ayırın.

1
2 Y

6
3 5

X

5
3

62
7

A B C

Başlangıç 100 141 140

Torbaya 50 47 35

Kalan 50 94 105

Torbadan 66+11 22+11 11+11

Son 127 127 127

A=100, B=141, C=140
Toplam 90 maç yapılmıştır ve maçların her biri ya bir ta-
kıma galibiyet ya da iki takıma beraberlik getirmiştir. Buna 
göre galibiyet sayılarının toplamına G, beraberlik sayıları-
nın toplamına B dersek, G+B/2=90’dır. G=B olduğuna göre 
3B/2=90, B=60’dır. Berabere biten maç sayısı ise beraberlik 
sayılarının toplamının yarısı, yani 30’dur.

Evet. N saat yönünün tersinde, K ve M ise saat yönünde 
döner.

A
120o 60o

100o

B

C
D
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Sunuş
Değerli okurlarımız,

2018 yılının son sayısında Yayın Kurulu olarak sizlerle birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da başlatmış olduğu Kurtuluş 
Savaşı’mızın zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekim 1923 
tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en 
büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Devlet yönetimini 
belli kişi ve zümrenin ya da belli sınıfın eline bırakmayarak 
halkın egemenliğini esas alan Cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri 
ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma 
bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir.

Başta bize Cumhuriyeti kazandıran Ebedi Başkomutanımız 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, 
vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile emniyet 
asayişi için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, 
kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

Bu vatan toprağında huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak 
bunu; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve halen ülkemizin 
bütünlüğüne kasteden şer odakları ile mücadele eden ve bu 
uğurda şehit ve gazi olmaktan çekinmeyen kahramanlarımıza 
borçluyuz. Şehitlik ve Gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, 
hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir 
şeref kaynağıdır.

Biz de Yayın Kurulu olarak, bu şerefe nail olmuş sayısız 
kahramanlarımızdan biri olan ve Mardin ili Nusaybin ilçesi 
merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale 
getirilmesi için devam eden operasyonlar esnasında, gazi olan 
Jandarma Yarbay Necmettin TETİK ile; yaşadıklarını kendi 
ağzından silah arkadaşlarıyla paylaşma fırsatını tanımak, 
bugünlerini değerlendirmek, mesleki tecrübelerini ve iletmek 
istediği mesajlarını siz okurlarımızla paylaşmak, O ve O’nun 
gibilerini unutmamak ve unutturmamak amacıyla yapmış 
olduğumuz söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz. 

Değerli okuyucularımız, Jandarma Dergisi’ni sizlerin 
beklentilerini karşılayacak şekilde yayımlamak maksadıyla 
haziran ayında yaptığımız ankete katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyoruz. Bizlerle paylaştığınız düşünce 
ve fikirlerden oldukça etkilendik. İstekleriniz doğrultusunda 
Jandarma Dergisi’ni hazırlamak için gayret içerisindeyiz. 
Ancak, bu konuda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin 
katkılarıyla hazırlanan Dergi’mize makale, yazı, haber, 
fotoğraf vb. dokümanlar göndererek, hem bizlere destek 
vermiş olacaksınız hem de bilgi birikiminizi meslektaşlarınızla 
paylaşmanın onur ve gururunu yaşamış olacaksınız. 

Eylül ayında yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Atama 
gören personelimizin çocukları da yeni evlerine, okullarına 
alışmanın gayreti ve yeni arkadaşlıklarına başlamanın 
heyecanı içerisindeler. Bu vesileyle, yeni eğitim ve öğretim 
yılının tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyoruz 

Mesleki konulardan eğitime, genel kültürden tarihe pek çok 
konuyu içeren 151’inci sayımızı ilgi ile okuyacağınızı umuyor; 
içeriğinin zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve desteğinizin 
artarak devam etmesini bekliyoruz.

Yayın Kurulu

ARTVİN
MUĞLA

SİİRT

Teşekkür

Mektupları

Sayın Valim,
Ben 65 yaşındayım ve Bolu-Göynük ilçesinde marangozluk yapmaktayım. 
Ben daha bir yaşındayken, 1954 yılında Afyonkarahisar ili Bolvadin Kaza 
Jandarma Karakolunda askerlik yapan babam, rahatsızlığı sonucu Afyon-
karahisar Devlet Hastanesine kaldırılmış ve Babaannem başında üç ay 
kadar kaldıktan sonra 11 Ağustos 1954 tarihinde vefat etmiştir. O günkü 
zor koşullar ve yokluktan dolayı babamın cenazesi Göynük’e getirilememiş, 
Afyonkarahisar’da defnedilmiştir. Askerlik görevini yaparken vefat eden, hiç 
hatırlamadığım babamın gömüldüğü mezarlığı görmek, mezarını bul-
mak ve bir Fatiha okumak amacıyla arkadaşımla beraber 29 Eylül 2017 
tarihinde babamın askerlik yaptığı Bolvadin Jandarmaya gittik. Orada 
görevli arkadaşlar ilgili kurumlarla görüştüler, ancak bir sonuç alamayın-
ca bizi Afyonkarahisar İl Jandarmaya gönderdiler. İl Jandarmada görevli 
komutanların yaptığı araştırma neticesinde, mezar yeri ve defin ile ilgili her 
hangi bir bilgiye ulaşılamadı. Sonrasında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 
ile görüşme yaptıklarını sonuç alamadıklarını, Afyonkarahisar Belediyesi 
Mezarlıklar Müdürlüğü ile yaptıkları görüşme neticesinde de bilgisayar 
kayıtlarından babamla ilgili her hangi bir bilgiye ulaşamadıklarını, ancak 
kimsesizler mezarlığına defnedilmiş olabileceğini söylediler ve bizi mem-
leketimize uğurladılar.
Biz Afyonkarahisar’dan ayrılırken hiçbir adres ve telefon numarası bırak-
mamış olmamıza rağmen, aradan üç gün geçtikten sonra Afyonkarahisar 
İl Jandarmada görevli bir komutanımız bizi arayarak, Afyonkarahisar Bele-
diyesi Mezarlığı’nda bulunan bekçi kulübesindeki eski defterlerden araştırma 
yaptıklarını ve 1954 yılında vefat eden babamın kayıtlarına ulaştıklarını, 
defnedildiği mezarlığı tespit ettiklerini, mezarı bulduklarını ve gördüklerini 
bana ilettiler. Babamın, Afyonkarahisar Sahipsizler/Kimsesizler mezarlığında 
olan mezarının bilgileri ile fotoğrafını bana gönderdiler ve ziyarete geldiğim-
de bana yardımcı olacaklarını ve mezar yerine götüreceklerini söylediler. 
19 Temmuz 2018 tarihinde Afyonkarahisar İl Jandarmaya gittim. Yaklaşık 
bir yıl önce görüştüğüm ve babamın mezarını bulan Komutan bizimle il-
gilenerek bizi babamın defnedildiği mezarlığa götürdü ve mezarı gösterdi. 
Ben tüm umudumu kesmişken araştırmayı bırakmayan, adres ve telefon 
numarası bırakmamışken beni bulan, babamın mezarını bana gösteren 
Komutanlarıma çok teşekkür ederim.

Durmuş ÇAYKAL

Jandarma Genel Komutanlığına08 Ağustos 2018 günü 22.30 sıralarında sporcu çocuklarımız-
la Edirne ilinde yapılan Türkiye şampiyonasından Sinop ilimize 
karayolu ile seyir halinde iken; Gerede mevkiinde aracımızın arıza 
yapması üzerine, devriye görevini yapmakta olan Gerede İlçe Jan-
darma Komutanlığı personelinin yardımları sayesinde güvenli bir 
şekilde yolumuza devam ederek evimize ulaştık. Sporcularımız, ve-
lilerimiz ve şahsımız olarak; personeliniz nezdinde tüm Jandarma 
teşkilatına teşekkür ederiz.

Orhan AKPINAR
Polis Memuru

Judo Antrenörü
Jandarma Genel Komutanlığına

Sayın Komutanım, ben Pertek ilçesi Karagüney köyü Kalender 
mezrasında hayvancılıkla geçimini sağlayan bir vatandaşım. 
22 Nisan 2018 tarihinde saat 19.00 sıralarında evimin yakının-
da bulunan merada otlayan 10 adet büyükbaş hayvanımı 
kaybettim. Gece yarısına kadar kayıp hayvanlarımı kendi im-
kanlarımla aradım ancak bulamadım. Ümidimi kesince eşimle 
beraber çaresizlik içinde kaldık. Aklımıza, 15 gün öce mezramı-
za bizi ziyarete gelen Jandarma Karakol Komutanını aramak 
geldi. Ona durumu anlatarak yardımcı olmalarını talep ettim. 
Kendileri gereken yardımı yapacaklarını, Tunceli ve Elazığ böl-
gelerindeki yol kontrol uygulama noktalarına haber vereceğini, 
kayıp hayvanlarımın en kısa sürede bulunacağını söyledi. 

Aynı gece saat 20.30 sıralarında, Tunceli-Pertek- Pınarlar Jandar-
ma Karakol Komutanı beni telefonla arayarak kayıp olan 10 adet 
büyükbaş hayvanımı, Karagüney köyü Killik Deresi Mevkiinde bir 
ağacın altında gördüklerini söyledi. Karakol Komutanına kayıp 
hayvanlarımı nasıl bulduklarını sorduğumda, Tunceli İl Jandar-
ma Komutanının talimatıyla İHA’lardan destek aldıklarını söyle-
di. Bu güzel haberi alınca eşimle beraber çok mutlu olduk. Ben 
İHA’ların sadece terörle mücadelede kullanıldığını düşünüyor-
dum. Yaklaşık 100 bin TL değerindeki hayvanlarımın bulun-
masında İHA’ların kullanılması için de çok teşekkür ederim.

Bizden yardımlarını esirgemeyen tüm yetkililere sizin nezdinizde 
çok teşekkür ederim. 

Veli CANDEMİR

Sayın Komutanlarım;

Sözlerime siz Türk Jandarmasına teşekkür ederek başlamak 

istiyorum. 

Trabzon’da ikamet eden ki çocuk annesi bir bayanım. 16 

yaşında davranış bozukluğu olan bir kızım var. 10 Şubat 

2018 tarihide kayboldu. 15 Şubat 2018’de aldığım bir bilgiyle 

Çarşıbaşı Jandarmaya gittim. Olayı anlattım. Kızımla birlik-

te iki kız çocuğu da kayıptı. Bizi dinleyen Astsubay hemen 

Savcıyı arayıp karar çıkarttı. Bir saat içinde çocuklarımızı bize 

getirdi. Çocuklarımıza kötülük yapan şahıs kaçmıştı, fakat 

kısa sürede aynı gece yakaladılar. 

Bize kendi aileleri gibi davranan Çarşıbaşı Jandarmasının 

personeline çok teşekkür ederim. Bizi bir an olsun yalnız 

bırakmadılar. Bunları bilmeniz ve size teşekkür etmek için bu 

mektubu yazma gereği duydum. Sizlere ve sizin yetiştirdiğiniz 

bu personelinize şükranlarımı sunup teşekkür etmek isterim. 

Sağ olun, hakkınızı helan edin… Nuran KILIÇ
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*Bu şiir, Jandarma Bandosunun düzenlemesiyle; J.Alb. Fuat ALANUR’un Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde öğretim gören kızı Nil Serden ALANUR 
tarafından bestelenerek seslendirilmiş, 179’uncu yıl kutlamaları kapsamında J.Gn.K.lığı 
kurumsal intermet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanmıştır.
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