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Bir asker ülkemde, görsen dersin ki Hızır,
Her koşulda her yerde, bekler hazır ve nazır,
Yüklenmiş vatanını omuzlarında taşır,
Çaresiz kalırım diye sakın ola aldanma,
Çaresizliğe çare, onun adı Jandarma.

Karanlıklar ardından doğan bir ışıktır o,
Soysuza çelik yumruk doğruya âşıktır o,
Mazlumların indinde yürekte maşuktur o,
Namertlerin sözüne sakın ola inanma,
Arkanda mertçe durur onun adı Jandarma.

Bir kolu var, uzanır ta Edirne’den Kars’a,
Bir durağı Sinop’tur öbür durağı Hassa,
Ne zaman ki zalimler can otağına bassa,
Koruyup kollayan var sakın ola bunalma,
Arkanda bir dağ durur onun adı Jandarma.

Dosta güven düşmana korku verir her hali,
Yurdumdaki dirliğin değişmeyen timsali,
Arasan dünyaları yoktur eşi emsali,
Zalime boyun eğip sakın ola yalvarma,
Bir kadı var gölgende onun adı Jandarma.

Korku, korkar sesinden yurdumun kalkanıdır,
Ayrılmaz Hak izinden milletin hakanıdır,
Bayrağımdaki hilal renginde al kanıdır,
Seni senden esirger sakın ola yanılma,
Arkanda baba gibi durur adı Jandarma.
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Sevgili Asker Abilerim, 
Size bu mektubu İstanbul’dan yazıyorum. İlköğretim birinci sınıfa gidiyo-rum. Benim adım Mert Kadir ÇOBAN. Asker abilerim, sizler bizim için, ülkemiz için orada düşmanlarla savaşı-yorsunuz. Karda, yağmurda, soğukta bizim için her türlü fedakârlığı ya-pıyorsunuz. Okullara rahat gidebiliyorsak, korkmadan yatıp uyuyorsak, hepsi siz asker abilerim sayesinde. Ben de büyüyünce sizler gibi asker olup ülkemi koruyacağım.

Televizyonda izliyorum, bazen acı haberler çıkıyor, çok üzülüyorum. Hep Allah’ıma “asker abilerimi koru” diye dua ediyorum. Allah sizleri sevdikle-rinize, ailenize kavuştursun inşallah… Asker abilerim sizi çok seviyorum, Allah’a emanet olun…
Minik ellerden, cesur yüreklere…

Mert Kadir ÇOBAN

Sayın Komutanım,
Ben 65 yaşındayım ve 40 yıldır Almanya’da çalışmaktayım. Kayseri ili İnce-
su ilçesinde evim bulunmaktadır. Bu evimi sadece yaz aylarında Türkiye’ye 
geldiğimde kullanıyorum. Bu yıla kadar evimde herhangi bir olay meydana 
gelmemiştir. Fakat 14 Şubat 2016 tarihinde Kayseri’de yaşayan yakınlarım 
telefonla beni arayıp evime hırsız girdiğini ve evdeki her şeyin çalındığını 
haber verdiler. Bu haberle çok sarsıldım, üzüldüm, sanki dünyam başıma 
yıkılmıştı. Kaç yıllık emeğim boşa gitmişti. Almanya’dan getirdiğim malze-
meler bile boşa gitti diye çok üzüldüm. Üzülmemek elde değildi… Bunu yapanların bulunmasını canı gönülden istiyordum ama kolay olma-

dığını da biliyordum. Bu düşünce ise beni daha çok yıpratıyordu. Ancak bu 
üzüntü fazla sürmedi. Boğazköprü Jandarma Karakol Komutanlığının azim-
li ve fedakâr çalışmaları sonucunda 18 Şubat 2016 tarihinde beni telefonla 
arayan Boğazköprü Jandarma Karakol Komutanının, hırsızların yakalandı-
ğını ve malzemelerin bulunduğunu bildirmesi üzerine, sanki dünyaya yeni 
gelmiş gibi sevimdim.
Bu haber üzerine hemen Almanya’dan memleketime geldim. Gelir gelmez 
de Boğazköprü Jandarma Karakoluna gittim. Beni karakol personelinin kar-
şılayışı, bana karşı davranışları ve ilgisi o kadar duygulandırdı ki kendimi 
ağlamamak için zor tuttum. Çalınan 60 kalem malzeme ve eşyam oradaydı 
ve hepsine geri kavuştum. Beni sevindiren kahraman Mehmetçiklerimize 
binlerce teşekkür ve dua ediyorum. Cenabı Allah sizleri başımızdan eksik 
etmesin. Siz değerli Komutanlarıma da böyle personel yetiştirdiğiniz için 
şükranlarımı sunar, tüm Mehmetçiklerimizin gözlerinden öperim. Allaha 
emanet olun… 

Hüseyin ERCİYES

Sayın Komutanım,

Ailem ve arkadaşlarımın ailesiyle birlikte İzmir ilinde bulunan Meryemana 

Evine dini amaçlı olarak Ocak ayında gezi düzenledik. Meryemana’da bula-

nan Jandarma Karakolunda görevli jandarma personelinin; dini inancımız 

farklı olmasına rağmen aileme ve arkadaşlarıma göstermiş olduğu ilgili ve 

güler yüzlü davranışları, bizlere yardımcı olmaları ve bizleri tanımamaları-

na rağmen ikramda bulunmaları, bizleri hem onurlandırmış hem de gurur-

landırmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde ve yaşamımızı sürdürdüğümüz 

diğer yerlerde, bizleri hem koruyan hem de canlarını feda eden Türk Silahlı 

Kuvvetleri personeline şükran ve hayranlığımızı bildirmekten onur ve gurur 

duyarak kendi adımıza önce sizlere; bizimle yakinen ilgilenen Meryemana 

Jandarma Karakolunda görevli tüm personelinize teşekkür ederiz.

Heydi TENEKECİ

Teşekkür Mektupları…

Sayın Komutanım,

Size başımdan geçen bir olayı kısaca anlatacağım. Ben kamyon şoförü olarak 

çalışmaktayım. 15 Aralık 2015 tarihinde Ankara ilinde yük yüklerken cep telefo-

numdan bir bayan aradı. Bana kredi kartımı sigorta yapacağını söyleyip bilgile-

rimi aldı. Ben de sigorta yapıldığını zannettim ve karşımdaki bayana güvendim. 

İki gün sonra Ankara’dan Gaziantep’e gitmek için yola çıktım. Aksaray’da mazot 

almak için petrol istasyonunda durdum. Yanımda nakit para yoktu. Ödemeyi 

yapmak için görevliye kredi kartını verdim. Ancak görevli bana kredi kartımda 

para olmadığını söyledi. Hemen bankayı aradım ancak, bana kredi kartımdan 

6.000 TL çekildiğini, dolandırıldığımı ve bir şey yapamayacaklarını söylerdiler. 

Bu benim için büyük bir meblağdı ve neredeyse Ankara’ya yapacağım on seferin 

karı gitmişti. Çok üzüldüm. Daha sonra 18 Aralık 2015 tarihinde ikamet ettiğim 

Gaziantep ili Şehit Kamil ilçesi İncesu köyüne geldim ve Şehit Kamil İlçe Jandar-

ma Komutanlığına müracaatta bulundum. Olayın üzerinden üç gün geçmişti. 

Başımdan geçenleri tüm ayrıntısıyla anlattım. Burada görevli arkadaşlar hemen 

savcı ile görüştüler ve çok sayıda telefon görüşmesi yaparak beni dolandıran şa-

hısların yapmış olduğu alışverişleri kargoda durdurdular. Benden dolandırılan 

6.000 TL’nin banka hesabıma yatırılmasını sağladılar. Olayın üzerinden üç gün 

geçmesine rağmen sorumluları tespit edip paramı hesabıma yatırmaları beni çok 

sevindirdi. 

Bu nedenle öncelikle Şehit Kamil İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Komu-

tanlar ve personeline çok teşekkür ederim. 

Sayın Jandarma Genel Komutanım size de böyle personel yetiştirdiğiniz için ayrı-

ca teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim. Saygılarımla…

Mehmet ASLANTÜRK

Sayın Komutanım, 

20 Ocak 2016 tarihinde eşim ve oğlumla Balıkesir’den Kütahya’ya gi-

derken, Tavşanlı Yeniköy civarlarında kara saplandım. Çevre köylerden 

yardım istedim ama kimse yardımcı olmadı. 156 Jandarma İmdat Hattını 

aradım ve yoğun olmalarına rağmen Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlı-

ğında görevli bir astsubay ve bir uzman jandarma çavuş yardıma geldiler. 

Çok güzel ve seviyeli davranarak bizi kurtardılar. Beni asil gururlandıran 

olay ise; tamamen minnetimi göstermek için yemek yersiniz gibilerinden 

para uzatmam üzerine: “Biz devletiz ve sizin için görev yapıyoruz kesin-

likle alamayız.” demeleriydi. Bu tepki karşısında Şanlı Türk Ordusuyla bir 

kez daha onur ve gurur duydum. Saygılarımla…
Kazım KÖSERİ



Kurulduğu günden günümüze kadar, halkın kendisine olan güvenin-
den aldığı güçle, milleti için yürüttüğü hizmet yarışını en zor durumda 
bile yerine getiren Jandarma Genel Komutanlığının bir parçası olarak 
yeni sayımızda sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz.

Büyük Taarruz’un 94’üncü yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı tüm yurtta coşkuyla kutladık. Bizzat Mustafa Kemal 
Paşa’nın planlayıp idare ettiği Büyük Taarruz, beklemeyi bilen, zamanı 
seçmekte mahir olan ve aldatmayı en güzel şekilde uygulayan bir ko-
mutan eseridir. 

Başta ebedi Başkomutanımız Gâzi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah 
arkadaşları olmak üzere, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütün-
lüğü ile emniyet ve asayişi için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi 
rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. 

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 vazgeçil-
mez 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 toplu-
munu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna 
yükseltmiştir. 

Cumhuriyetimizin 93’üncü yılını kutladığımız bu dönemde, Prof. Dr. 
Zekai GÜNER’in, meşruti bir sistemden, demokrasiye uzanan yolda 
Atatürk’ün görüşlerini anlattığı “Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi” 
başlıklı makalesine Dergimizde yer verdik. 

Bu sayımızda, kısa süre önce şehit olan J.Bnb.Ahmet KARAMAN’ın 
kızı, Zühre Selma KARAMAN’ın, babası için yazdığı yazıyı ve şehit 
J.Yb.Alim YILMAZ’ın annesi ve babasıyla yapılan söyleşiyi kahraman 
şehitlerimizin  anısına yayımlıyoruz.

Kolluk faaliyetleri bölümünde personelimizin mesleki gelişimine katkı 
sağlayacağını değerlendirdiğimiz; “Jandarmanın Kurumsal İtibarı ve 
Algı Yönetimi”, “Sosyal Medya ve Kolluk”, “Suç Analizi” isimli maka-
leleri ile örnek olayları beğeninize sunuyoruz.

Hayata dair başarı hikâyesi olarak, bir kaza sonrası yaşamı değişen ve 
jandarma subaylığından ayrılan J.Yzb. Ozan BAHAR’ın profesörlüğe 
uzanan yaşam öyküsünü sizlerle paylaşıyoruz.

Balmumcu Kışlasının tarihçesi hakkında bilgi verdiğimiz bu sayımızda 
ayrıca, ülkemizin az bilinen güzelliklerini tanıttığımız Saklı Cennetle-
rimiz ve Tatil Rotalarımız köşelerini de sizlerin dikkatine sunuyoruz.

Bu sayımızda ilk defa yer verdiğimiz Teknoloji ve Sağlık Köşeleri ile 
Akıl Oyunları bölümlerinin de beğeniyle karşılanacağını umuyoruz.

Atama gören tüm personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, 
okurlarımıza ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. 

Yayın Kurulu

Değerli okurlarımız,

SUNUŞ
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Orgeneral Yaşar GÜLER 
02 Ağustos 2016 
tarihinde, Jandarma 
Genel Komutanlığı emir 
komutasını devraldı.
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Jandarmada Görev Değişimi

Jandarma Genel Komutanlığının değerli mensupları, 
Jandarma Genel Komutanlığının emir ve komutasını 

02 Ağustos 2016 tarihinden itibaren devralmış bulunu-
yorum. 

Yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar ol-
muş, köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutan-
lığının emir komutasını teslim almanın onurunu ve he-
yecanını yaşıyorum.

Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATA-
TÜRK tarafından “Bir Kanun Ordusu” sözü ile onur-
landırılan Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu tarihten 
günümüze kadar milletimizin huzur ve güveni için et-
kin bir asayiş hizmeti sunmayı amaç edinmiş, bu amaç 
doğrultusunda bölücü terör başta olmak üzere tüm suç 
unsurlarıyla mücadelede milletimizin gönlünde çok 
müstesna bir yer edinmiştir.

Kanunundaki Kuruluş, Görev ve Yetkileri bakımından; 
hem kolluk, hem de asker olarak görev yapan, üstelik 
bu görevleri yalnız ülke sınırları içerisinde değil, ulus-
lararası alanda da yerine getiren Teşkilatımız; icra ettiği 
görevlerini başarıyla devam ettirmek için; 

• Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygıya ve va-
tandaşa insan odaklı yaklaşılmasına,

• Askeri ve mesleki değerler ile disiplininden taviz veril-
memesine,

• Uluslararası düzeyde görünürlüğünün, saygınlığının ve 
güvenilirliğinin artırılmasına titizlikle riayet edecektir.

Jandarma Genel Komutanlığının ulaşmış olduğu başarı 

çizgisini ve milletimizin bizlere olan güvenini daha üst 
seviyelere çıkarmak için yapacağımız çalışmalarda en 
büyük güvencem; yıllardır kahramanlıklarına bizzat şa-
hitlik ettiğim siz fedakâr Jandarma personelidir.

Milletimizin göz bebeği olan bu güzide Teşkilatın, bu-
günden sonra da milletine karşı vazifelerini sadakat ve 
onurla ifa etmeye devam edeceğine, icra ettiği faaliyetle-
rini birlik, beraberlik ruhu ve silâh arkadaşlığı anlayışıy-
la, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, kanun ve nizam-
lar çerçevesinde başarıyla yerine getireceğine yürekten 
inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ebedi Başkomutanı-
mız Gâzi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silâh arkadaş-
ları olmak üzere, vatanımızın ve milletimizin bölünmez 
bütünlüğü ile emniyet ve âsâyişi için canlarını feda eden 
tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şük-
ranla anıyorum.

Jandarma Teşkilatının bugünkü üstün seviyeye ulaşma-
sında büyük emekleri geçen önceki komutanlarına ve 
onların fedakâr çalışma arkadaşlarına hizmetlerinden 
dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Komuta etmekten büyük onur duyacağım, tarihi şan, 
şeref ve başarılarla dolu olan Jandarma Genel Komutan-
lığının tüm personeli ile ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarılar diliyorum.

Yaşar GÜLER
Orgeneral

Jandarma Genel Komutanı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral  Yaşar GÜLER’in 

Göreve Başlama Mesajı



Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi AKAR

İçişleri Bakanı
Süleyman SOYLU

Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK

Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Abidin ÜNAL

Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Bülent BOSTANOĞLU

Genelkurmay II. Başkanı
Orgeneral Ümit DÜNDAR
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Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Yaşar GÜLER’e Yapılan Ziyaretler



Aziz Şehitlerimiz ve
Vatan Size
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Bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğünü 
korumak, ülkemizin bekasını, milletimizin 
huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla göz-

lerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin 
anısına adanan “18 Mart Şehitler Günü” tüm yurtta 
törenlerle kutlandı.

Bu kapsamda Ankara’da, Anıtkabir ve Cebeci Askerî 
Şehitliği’nde törenler düzenlendi. Türkiye Harp Malu-
lü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve 
temsilcilerinden oluşan heyet, 15 Mart 2016 tarihinde 
Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargâhını zi-

yaret ederek Kurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Salih 
KARATAŞ ile görüştü. Ayrıca, 18 Mart 2016 tarihin-
de Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhında anma 
töreni düzenlendi. Karargâhta görev yapan personelin 
katıldığı ve duygulu anların yaşandığı törende, günün 
anlam ve önemini belirten “Dünden Bugüne Kahra-
manlar” adlı bir sunum yapıldı ve şiirler okundu.

Mustafa Kemal ATATÜRK’e Gazilik unvanının ve-
rilmesinin yıldönümü olan 19 Eylül 2016 tarihinde 
Gaziler Günü münasebetiyle tüm yurtta kutlamalar 
yapıldı.

Kahraman Gazilerimiz
Minnettar
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Ne Çok İstemiştin…
Ne çok istemiştin şehit olmayı babam. Hep öyle tembihlemiştin: 
“Başınız dik duracak, isyan etmeyeceksiniz.” demiştin.

Zühre Selma KARAMAN*

* Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet KARAMAN’ın Kızı

Gideceğini öğrendiğimiz gece söz verdirmiştin bana. 
Söz babam dedim, ağlamayacağım.

Sözümü tutamadım affet. Rabbim sana nasip etti şahadet 
şerbetinden içmeyi. Ne mutlu sana ki tanıdığın tanıma-
dığın herkes bugün seninleydi, seninleydik. Bugün uçakla 
dönerken sarıldım al beyazlara bürünmüş haline. Orada 
vereceğim sözleri tutacağım ama. Yeniden söz veriyorum 
burada. Konu aramızda, bilirsin…

Yüzünü görmek istedik ama ancak yanağını gösterdiler. 
Çok küçük bir yer görmüş olsak da tertemiz ak paktın, 
ışıl ışıldın. Kokunu hissetmeyecek olsam da sen yine gel 
rüyalarıma olur mu? Yine böyle gül bana. Gül ki arkam-
daki dağın hiçbir zaman yıkılmadığını bileyim. Ruhun 
şad, mekânın cennet olsun. Vatan sağ olsun. 

İki fotoğraf neredeyse aynı, tek fark ikincisinde sana söz 
vermiş olmam ve bir de Beyazıt’ın kolunun kırık olması 
olabilir. 

Geri kalan aynı. Sen ve senin çocukların. Ve eminim, gö-
remesem de aynı gülümseme vardı yüzünde. Sana layık 
olabildiysek ne mutlu bize. 

En büyük “iyi ki”lerim ve en büyük gururumsun. Biz 
sana minnettarız. Vatan sizlere minnettar…
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Giriş

Cumhuriyet, devlet reisi, millet veya 
millet meclisleri tarafından hükü-
met şekli; Cumhuriyetçilik ise, milli 
hakimiyet ülküsünün en iyi ve en 
emin surette temsil ve tatbikine el-
verişli, hükümet şekli olarak ifade 
edilmektedir (Türk Hukuk Lügatı, 
1944: 56).

Cumhuriyet sözcüğü dilimize Arap-
ça “Cumhur” kelimesinden gelmiş 
olup, cumhur; halk, ahali, büyük 
kalabalık anlamına gelir. Cumhur, 
toplu bir halde bulunan kavim ya-
hut millet demektir.

Cumhuriyet sözcüğü, Fransızca “ 
La Rèspublique”, İngilizce “The Re-
public”, sözcükleri ile aynı kavramı 
ifade etmek için kullanılmıştır. “Res 
Publica” sözcüğü zamanla siyasal ve 
tarihî gelişimin etkisi altında de-
mokratik bir rejimi, kamu ve halk 
hizmetinin görüldüğü bir devlet yö-
netimini ifade etmiştir.

Cumhuriyet, yönetim biçimi ola-
rak halkın üstünde hiçbir otorite 
veya yetkili makam tanımamakta, 
devlet gücü doğrudan doğruya hal-
kı oluşturan bireylerin elinde bu-
lunmaktadır. Cumhuriyet, halkın 
hükümetidir. Böyle bir hükümette 
idare edenler, kamunun menfaatini 
daima göz önünde bulundurmak 
zorundadırlar. Halk kendini yönete-
cekleri kendisi istediği gibi seçebilir, 
kendisini temsil etmek üzere seçtiği 
yöneticileri her zaman denetleyebi-
lir, belirli çalışmalara izin verebilir, 
istemedikleri için yasak koyabilir.

Cumhuriyette en temel kural mutlak 
surette seçimdir. Cumhuriyet, en bü-
yüğünden en küçüğüne kadar devlet 
hizmetlerinin hepsinde veraset usu-
lünü mutlak surette reddeder, bunun 
yerine seçim ve tayin usulünü koyar. 
İşte cumhuriyetin özü ve gerçek anla-
mı bu noktada saklıdır. Bireylerin tek 
tek kendi isteklerini ortaya koyma-
larıyla ortaya çıkan istekler bütünü 
halk egemenliğini yaratır.

Cumhuriyet, demokrasinin en ge-
lişmiş şeklidir. Atatürk’e göre; “de-
mokrasi prensibinin en asrî ve en 
mantıkî tatbikini temin eden hü-
kümet şekli, cumhuriyettir” (İnan, 
2000: 44,53).

Atatürk, Medeni Bilgiler kitabına 
esas olan notlarında “demokrasi 
prensibi”ni halk devleti, halk yö-
netimi, halkın kendi mukaddera-
tına hakim olması anlamında, kı-
saca siyasî demokrasi ile eş anlamlı 
olarak kullanmıştır: “Bu prensibe 
göre, irade ve hâkimiyet, milletin 
tümüne aittir ve ait olmalıdır. De-
mokrasi prensibi, millî hâkimiyet 
şekline dönüşmüştür... Demokrasi 
esasına müstenid hükümetlerde ha-
kimiyet, halka, halkın çoğunluğuna 
aittir. Demokrasi prensibi, hakimi-
yetin millette olduğunu, başka yerde 
olamayacağını gerektirir. Bu suretle 
demokrasi prensibi, siyasî kuvvetin, 
hakimiyetin kaynağına ve meşrui-
yetine temas etmektedir.” Atatürk’e 
göre “bugün, demokrasi fikri daima 
yükselen bir denizi andırmaktadır.” 
Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren 
“demokrasi fikri, mukavemet edile-
mez bir kuvvet ve cereyan” halini al-
mıştır (İnan, 2000: 27-30, 390-391, 
397-399, 404).

Cumhuriyeti yaşatacak ve ayakta 
tutacak tek kuvvet ise yurttaşın si-
yasal olgunluğa ve ahlaki değerlerine 
dayanan kamu yararı düşüncesidir. 
Bu yönüyle cumhuriyet bir kişi veya 
zümre yararına değil, kamu yararına 
göre yönetilen devlet şeklidir. Bu se-
beple, monarşiden üstün bir yapıya 
sahip bulunmaktadır. Bir anlamda 
monarşik düzenlere tepki ve antitez 
olarak cumhuriyet devletleri ortaya 
çıkmıştır (Eroğlu, 1989: 3-4).

Cumhuriyet Fikri’nin Tekâmülü

Cumhuriyet fikri, Fransız Devrimi-
nin gelişmesi sonucu ortaya çıkmış-
tır. Bu düşünce; krallıkların ve im-
paratorlukların çökme, sona erme 
dönemlerinde, monarşilerin batışını 
ve ister istemez yeni arayışları doğur-
muştur. Yeni arayışlar, kendiliğinden 
monarşilerin tersi olan yönlerde ge-
lişmiştir. Fransız Devriminin etkisi 
Osmanlı İmparatorluğu’nda çok geç 

Cumhuriyet yüksek 
ahlaki değer ve 

niteliklere dayanan bir 
iradedir. Cumhuriyet 
fazilettir. Cumhuriyet 

idaresi faziletli ve 
namuslu insanlar 
yetiştirir. (1925)



hissedilmiştir. 1839’da ilân edilen 
Tanzimat, fikir bakımından batının 
etkisi sonucudur. Ancak halk haki-
miyeti ve cumhuriyet, fikir halinde 
belirli bir şekilde ortaya çıkmamıştır. 

Tanzimat dönemiyle birlikte, batı-
nın siyasal ve hukuksal düşüncele-
riyle ilişkiye giren gençler, bu ko-
nudaki terminolojiyi ve düşünceleri 
ülkemize aktarmaya başlamışlardır. 
Düşünce özgürlüğü ulusal egemen-
lik ve cumhuriyet kavramları kul-
lanılmaya başlanmıştır. Bu sözcük-
ler üzerinde ilk kez kalem gezdiren 
Şinasi’dir. Şinasi, yurdumuzda İnsan 
Hakları Bildirgesi’nde geçen ilkeler-
den güvenlik ve kanun önünde eşit-
lik ile ilgili olanları Gülhane Hattı 
ile getirmeye etkili olan Mustafa Re-
şit Paşa’yı bir kasidesinde “Ey ahali- i 
fazlın Reisicumhuru” diye selamla-
maktadır. Sonraları siyasal edebiya-
tımızda yaygın olarak kullanılmaya 
başlayacak olan “Reisicumhur” de-
yimi böylece edebiyat yoluyla ülke-
mize girmiş oluyordu (Karal, 1980: 
26-27).

Genç Türkler de, Genç Osmanlı-
lar gibi cumhuriyet ilkeleri üzerin-
de durmamışlardır (Sungu, 1940: 
853).

Osmanlı devlet düzeninin eski Türk 
geleneklerinden ayrılmasında İslamî 

geleneklerin etkisi olduğu kadar, ba-
tıya yönelen ve fetih gücünü batıda 
arayan Osmanlıların sıkı bir merkezî 
otoriteye duyduğu ihtiyacın da etki-
si olmuştur. Şöyle ki, babadan oğula 
otomatik olarak geçen devlet baş-
kanlığı, devletin başında bulunan 
Han’ın, Sultan’ın ölmesi halinde 
bir rekabet mücadelesine yer ver-
memekte idi. Fransız Devriminin 
ürünü olarak Cumhuriyet, mil-
let iradesine değer ve yer veren bir 
siyasî düzenin rejimi olmuştur. An-
cak, Osmanlı düşünürleri ve devlet 
adamları, imparatorluğun biteceği 
endişesi ile hep cumhuriyetin karşı-
sında olmuşlardır.

Saltanata ve hilafete bağlılık sürdük-
çe, cumhuriyetin kurulması şöyle 
dursun, cumhuriyetçi düşüncenin 
yaygın bir biçim alması mümkün 
değildi. Fransız Devriminin bir ürü-
nü olan cumhuriyet, her Batılı siya-
sal düzene örnek ve model olmuştur.

Atatürk ve Cumhuriyet

Atatürk’ün cumhuriyetin kurulu-
şundan önce cumhuriyete nerede 
ve ne zaman karar verdiği sorusu sık 
sık dile getirilmiştir. Kendi içinde 
ulusal bir giz olarak sakladığı “cum-
huriyet” düşüncesinin Atatürk’ün 
cumhuriyetin kuruluşundan son-
raki konuşmalarında görülmesini, 

doğal karşılamak gerekir. Atatürk 
daha İkinci Meşrutiyet döneminden 
önce, saltanatın yıkılmasının gerek-
liliğini ve yerine cumhuriyet rejimi-
nin getirilmesinin zorunluluğunu 
açıklamaktadır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 
“Ulus Gazetesi”nde yayınladığı bir 
makalesinin konusu şu olmuştur: 
“Genç Harbiyeli Mustafa Kemal, 
cumhuriyetçiliği kimden öğrenmiş-
tir?” Bu sorunun cevabını, Namık 
Kemal ve Ziya Gökalp’in Atatürk 
üzerinde yapması muhtemel etkiler 
üzerinde durarak, “Fikir tarihimi-
zin hiçbir safhasında bunu bulmak 
mümkün değildir” diyerek, Cum-
huriyetin Atatürk’e özgü tavrını be-
lirtmektedir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu aynı 
zamanda sorunun cevabını vermek-
te; “Cumhuriyet düşüncesinin do-
ğuşunda Atatürk üzerinde Fransız 
Devriminin düşüncesinin etkisi ol-
duğunu” söylemektedir (Karaosma-
noğlu, 1961 Ulus, 13 Haziran).

Ali Fuat Cebesoy, “Sınıf Arkada-
şım Atatürk” adlı eserinde, 1902 
yılında, Atatürk’ün henüz Harp 
Akademisi’nin birinci sınıfında bu-
lunduğu sırada, Osman Nizâmi Paşa 
ile, Osmanlı Devleti’nin geleceği 
üzerine yapmış olduğu bir konuş-
mayı anlatır.

Nizâmi Paşa istibdat yönetiminin 
bir gün kaldırılacağına inandığı hal-
de, onun yerine Batılı anlamda bir 
yönetimin kurulup ülkeyi kalkındı-
racağına inanmaktadır. Cebesoy’un 
Kuzguncuk’taki evinde geçen bu tar-
tışmada, Atatürk’ün Nizâmi Paşa’ya 
direnişi şöyle olmuştur:

“Paşa hazretleri, Batılı anlamda yö-
netimler de zamanla gelişmişlerdir. 
Bu gün uyur gibi görünen memle-
ketimizin çok kabiliyeti ve cevheri 
vardır. Fakat bir devrim oluşunda 
bugün işbaşında olanlar yerlerini ko-
rumaya kalkarlarsa, o vakit buyurdu-
ğunuzu kabul etmek gerekir” (Cebe-
soy, 1967: 36; Karal, 1980: 31).
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Enver Ziya Karal’ın açıklamasına 
göre bu sözde geçen “Batılı anlam-
da yönetim” deyimini Atatürk’ün 
yeni bir devlet anlamında kullanmış 
olduğunu, Cebesoy’un kendisiy-
le görüşmesi sırasında açıklamıştı. 
Ayrıca Ali Fuat Cebesoy, yine adı 
geçen eserde, Atatürk’ün topçu sta-
jı yapmak üzere, Şam’a gitmeden 
önce 1905 yılında arkadaş çevresiyle 
yaptığı bir toplantıda “Bu dava, yı-
kılmak üzere bulunan bir impara-
torluktan önce bir Türk Devleti çı-
karmaktır” dediğini de yazmaktadır 
(Cebesoy, 1967: 108).

Birinci Dünya Savaşı’nda Atatürk’ün 
yaverliğini yapmış olan Şükrü Tezer, 
anılarında onun devlet rejimi deği-
şikliği üzerine Levazımat-ı Umu-
miye Reisi Topal İsmail Hakkı Paşa 
ile yapmış olduğu bir görüşmeden 
söz etmektedir. Şükrü Tezer’e göre, 
görüşme bir törenden sonra İsmail 
Hakkı Paşa’nın isteği üzerine olmuş-
tur. Hakkı Paşa, görüşme sırasında 
önce genel durumu söz konusu et-
miş, ve söz arasında saltanatın kal-
dırılmasına konuyu getirerek yöne-
tim biçiminin cumhuriyet olacağını 
söylemiş, yönetimin başına gelecek 
kimse için de sen, ben ve örneğin 
Enver, demiştir. Atatürk bunun 
üzerine, yurdun içinde bulunduğu 
koşulların, cumhuriyet kurulmasına 
elverişli olmadığını belirtmiş, an-
cak günün birinde bunun kesinlik-
le gerçekleşeceğine Hakkı Paşa’nın 
inanmasını istemiştir (Tezer, 1972: 
131-133).

Enver Paşa’nın yakın arkadaşı To-
pal İsmail Hakkı Paşa’yı Atatürk’le 
cumhuriyet kurulması konusunu 
konuşturması, olsa olsa devrimci 
tanıdığı Atatürk’ün ağzını aramak 
gibi bir girişime bağlanabilir. Enver 
Ziya Karal bu görüşmede asıl dikka-
ti çeken noktanın, Atatürk’ün gü-
nün birinde saltanatın kaldırılacağı 
ve cumhuriyetin kurulacağı ile ilgili 
düşüncesini açıklaması olduğunu 
belirtmektedir. (Karal, 1980: 32).

Mondros Andlaşması’nın imzalan-
masından sonra İstanbul’a gelen 
Mustafa Kemal Paşa, Padişah Vah-
dettin ile yaptığı görüşmeyi ve padi-
şahın sorularına verdiği cevaplardan 
sonra, düşüncesini şöyle açıklamıştır: 

“O gün anladım ki padişahlar, mil-
letlerinin kaderini değil, ancak şa-
hıslarının huzurunu düşünürler. O 
gün, Türkiye’yi ancak cumhuriyetin 
kurtaracağına tamamıyla iman et-
tim” (Türkgeldi, 1949: 19,192).

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’dan 
Sadarete (Başbakanlık) gönderdiği 
22 Mayıs 1919 tarihli raporunda, 
“Millet, millî hakimiyet esasını ve 
Türk milliyetçiliğini kabuletmiş-
tir. Bunun için çalışacaktır” (Eroğ-
lu, 1982: 175) demekle milli ira-
deye dayanarak milletin kaderini 
çizmekteydi. Samsun’dan sonra 
Anadolu’nun içlerine doğru ilerle-
yen Atatürk, vilayetlere ve kolordu 
kumandanlarına gönderdiği meşhur 
Amasya Genelgesi’ndeTürk yurdu-
nun ve istiklâlinin kurtarılması yo-
lundaki parolayı bildirmiştir: “Mil-
letin istiklâlini yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır.”

Erzurum Kongresi de önemli 
olaylara sahne olmuştur. Atatürk, 
Erzurum Kongresi’nin toplan-
masından önce, arkadaşı Maz-
har Müfit Kansu’nun, ileride 
Türkiye’de kurulmasını dü-
şündüğü hükümet biçiminin 
ne olacağı sorusuna şu cevabı 
vermiştir:

“Açıkça söyleyeyim, hükümet 
biçimi zamanı gelince cumhuri-
yet olacaktır.”

Atatürk, “zamanı gelince” cum-
huriyetin kurulması yanında 
yapılacak başka işlerden de söz 
etmiştir. Bunlar arasında hanedan 
ve halifelik sorununun çözümlen-
mesi, kıyafet devrimi, latin harf-
lerinin kabul edileceği de vardır 
(Kansu, 1966: 72-74).

Atatürk, başkanlığını yaptığı Erzu-
rum ve Sivas Kongrelerinde alınan 
kararlarla Osmanlı hükümetinin 
yetkilerini Anadolu’ya aktarmaya 
çalışmıştır. Sivas Kongresinde, Ana-
dolu ve Rumeli’deki birbirinden da-
ğınık ve bağımsız çalışan Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetleri birleştirilmiştir. 
Kongrece seçilen Heyet-i Temsili-
ye, vatanın bütününü temsil etmek 
amacıyla geniş yetki ile donatılmış, 
milletçe mukavemet ve müdafaa 
kararı alınmış, geçici bir hükümet 
kurularak idarenin millet adına 
ele alınacağı karar altına alınmış 
ve Misak-ı Millî’nin esasları kabul 
olunmuştur (İğdemir, 1969: 113-
115).

Sivas Kongresi adına hareket eden 
Atatürk’ün, ilk kudret denemesi 
kongreyi dağıtmak için tertiplere gi-
rişen Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya 
karşı oldu. Anadolu’nun İstanbul ile 
her çeşit haberleşmesini keserek onu 
çekilmeye zorladı. 23 Nisan 1920’de 



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kurulması ile de yeni bir Türk Dev-
leti kurularak Osmanlı Devleti bir 
gölge devlet durumuna getirildi. 
TBMM hükümetinin kurulması ile 
Atatürk’ün “Yeni Bir Türk Devle-
ti” kurulması konusundaki ülküsü 
de gerçekleşmiş bulunuyordu. Ne 
var ki, bunun “Cumhuriyet” adını 
alması ve cumhuriyetçi biçiminde 
tam anlamıyla işlemesi zamanı he-
nüz gelmemişti.

Yeni kurulan meclis, milletin tek 
temsilcisi sıfatıyla kuvvetler birliğini 
benimsemişti. Kabul edilen önerge 
ile, Meclis sadece yasama yetkisini 
değil yürütme yetkisini de benimse-
mişti. O dönemin zorlukları gereği 

bir meclis hükümeti kurulmuştu. 
Meclis Başkanı aynı zamanda Devlet 
Başkanlığı görevini de yerine getir-
mekte idi. TBMM’yi yasama ve yü-
rütme yetkisinde herhangi bir kayıt 
ve sınırlamaya tâbi olmadan kullanı-
yordu. Mustafa Kemal Paşa’ya göre 
“böyle bir hükümet, hâkimiyet-i 
millîye esasına müstenid halk hükü-
metidir. Cumhuriyettir” (Atatürk, 
1987: 438).

Atatürk’ün cumhuriyet ile ilgi-
li sözleri, bir bakıma Türkiye’deki 
Cumhuriyetçiliğin temel belirleyici 
kaynağını ve çerçevesini oluştur-
maktadır. 

Atatürk’ün, cumhuriyeti devle-
tin siyasî rejimi olarak seçmesinin 
ilk sebebi, çok uzun süreden beri 
cumhuriyetin özlemini duymuş ol-
masındandır. Atatürk gençlik yılla-
rında, Türkiye’yi modern devlet ve 
modern toplum olarak gerçekleşti-
recek tek siyasî rejimin cumhuriyet 
olduğu inancındadır.

Cumhuriyet, Atatürk’ün ve Türk 
milletinin karakterine uygundur. 
Cumhuriyet, hürriyet rejimidir, 
hürriyetlerin en iyi korunduğu ve 
savunulduğu bir siyasî düzeni ifade 
eder.

Atatürk, “Hürriyet ve istiklâl be-
nim karakterimdir. Ben milletimin 

ve büyük ecdadımın en kıymetli mi-
rasından olan istiklal aşkı ile yaratıl-
mış bir adamım. Ben yaşayabilmek 
için mutlaka müstakil bir milletin 
evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî 
istiklâl bence bir hayat meselesidir” 
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 
1989: 31) demekle, cumhuriyetin 
iki temel dayanağını dile getirmiştir. 
Atatürk’ün değerlendirdiği özgürlük 
ve bağımsızlık için en uygun ortam 
cumhuriyettir.

Atatürk’e göre, “Cumhuriyet rejimi 
demek, demokrasi sistemi ile dev-
let şekli demektir”. Cumhuriyetin 
baş özelliği, millet egemenliğine da-
yanması, demokrasiyi sistem olarak 

benimsemesidir. Her demokratik re-
jim cumhuriyet olmamakla beraber, 
demokrasinin en gelişmiş şekli, en 
ileri hüviyeti ile görünümü cumhu-
riyetle sağlanır. Ona göre “Demok-
rasi prensibinin en asrî ve mantıkî 
tatbikini temin eden hükümet şekli 
cumhuriyettir” (İnan, 2000: 40-43).

Cumhuriyet, millet egemenliğini 
belirleyen ve millet egemenliği ile 
bağdaşabilen tek rejimdir. Türk Mil-
leti için bundan daha güvenli, daha 
doğru bir yol olamaz. Atatürk, ege-
menliğin millete ait olduğu görüşü-
nü işlemekle ve bu görüşü yeni Türk 
devletinin temel taşı yapmakla milli 
devletin devlet ve hükümet şeklinin 
de cumhuriyet olacağını ortaya atı-
yordu.

Atatürk’e göre, “Halk hükümeti, 
hâkimiyeti tamamen halka veren ve 
halk için çalışan bir hükümettir”. 
Bu, demokrasiden başka bir şey de-
ğildir. Halk hükümeti halkın saadeti 
ve refahı için çalışan ve egemenliği 
kayıtsız şartsız millete veren hükü-
mettir. Bu hükümet düzeni daha 
sonra Cumhuriyete yönelmiştir 
(İnan, 2000: 55).

Atatürk’e göre cumhuriyet, “mille-
tin yüksek siyasî ve iktisadî müesse-
sesidir. Asrî bir cumhuriyet kurmak 
demek, milletin insanca yaşamasını 
bilmesi, yaşamın neye bağlı olduğu-
nu öğrenmesi demektir” (Kocatürk, 
1984: 58, 346).

Atatürk, 14 Ekim 1925’te İzmir’de 
yaptığı konuşmasında, cumhuriye-
tin milletin kendi istek ve arzusu 
ile oluştuğunu belirtmiş ve cum-
huriyetin ilanı ile hükümet ile mil-
let arasında ayrılık kalmadığını dile 
getirmiştir. “Artık hükümet ile mil-
let arasında mazideki ayrılık kalma-
mıştır. Hükümet millettir ve millet 
hükümettir. Artık hükümet men-
supları kendilerinin milletten gayri 
olmadıklarını ve milletin efendi ol-
duğunu anlamışlardır” (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri, 1989: 241).

Cumhuriyet, yeni ve 
sağlam esaslarıyla, 

Türk milletini güvenli 
ve sağlam gelecek 
yoluna koyduğu 

kadar, asıl fikirlerde 
ve ruhlarda yarattığı 
güvenlik itibariyle, 
büsbütün yeni bir 
hayatın müjdecisi 
olmuştur. (1936)
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Cumhuriyet bir anlamda devle-
ti, devlet iktidarını ifade etmek-
tedir. Atatürk, 1 Kasım 1929’da 
TBMM’nin açılış konuşmasında 
cumhuriyeti devlet gücü olarak 
görmektedir. “Cumhuriyetin dahilî 
siyaseti vatandaşın yaşayışını hiçbir 
nüfus ve tasallutun (saldırma) tesi-
rine bırakmaksızın temin etmektir. 
Bu siyaset, dikkatle takip olunmak-
tadır.

Bu hususta Cumhuriyet jandarma 
ve zabıtasının hizmet ve fedakârlığı 
yüksek takdirinize layıktır” 
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 
1989: 360).

Cumhuriyet, devlet şekli, biçimi 
olduğu kadar uygulanan siyasî re-
jimin adıdır. Aynı zamanda Türk 
İnkılâbını da ifade eder. En ileri ve 
en gelişmiş devlet şeklidir.

Atatürk ve Demokrasi

Atatürk’ün, çağdaş devleti, aynı za-
manda demokratik bir devlet olarak 
düşündüğünden hiç kuşkumuz yok-
tur. Demokrasi anlayışı, Atatürkçü 
düşünce sisteminin, cumhuriyetçi-
lik, millî egemenlik, lâiklik ve halk-
çılık gibi ilkeleriyle çok yakından 
ilişkilidir. Yukarıda değindiğimiz 
halk hükümeti, halkın yönetimi, 
halkın kendi geleceğine hakim ol-
ması anlamındaki sözler, demokrasi 
ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır.

Egemenliğin millette olduğu bir 
devlette, hükümet sisteminin de 
elbette halkın kendi kendini yönet-
mesi, yani demokrasi olması gere-
kir. Ancak tarihte bu iki kavramın 
tam anlamıyla işlemediği zamanlar 
olmuştur. Fransız Devrimi ve onu 
izleyen dönem, kişi egemenliğini 
yıkarak yerine teoride millet ege-
menliğini geçirmiş olmakla beraber, 
genel oy sistemi uzun süre kabul 
edilmemiş, yani halkın çoğunluğu-
na oy verme hakkı tanınmamıştır. 
Bu çelişik durum, milletle halkın 
farklı kavramlar olduğu; milletin, 
belli bir ülkede belli bir anda yaşa-
yan insanların toplamından ibaret 

olmayıp, geçmişi ve geleceği de 
içine alan bir “manevi şahıs” (tü-
zel kişi) oluşturduğu; dolayısıyla, 
millet adına egemenliğin, milletin 
menfaatlerini en iyi takdir edebile-
cek olan bir seçkin zümre tarafın-
dan kullanılması gerektiği gibi, hiç 
de doyurucu olmayan gerekçelerle 
açıklanmaya çalışılmıştır (Kubalı, 
1965: 358-363).

Atatürkçü milli egemenlik anla-
yışı, böyle soyut ve demokrasiden 
uzak bir milli egemenlik anlayışı 
değildir. Atatürkçülük, sadece hü-
kümdarın kişisel egemenliğini yık-
mayı değil, onun yerine halk yöne-
timini yani demokrasiyi geçirmeyi 
amaçlamıştır. Atatürkçü düşünce 
sisteminde milli egemenliğin halk-
çılık ilkesi ile tamamlanması ona 

demokratik içeriğini kazandırmıştır. 
Atatürk “demokrasi” deyimini, bu-
gün bazı ülkelerde görüldüğü gibi 
asıl anlamından saptırarak veya ona 
değişik içerikler ve anlamlar yükle-
yerek değil, tam tersine, gerçek ve 

Bütün dünya bilsin ki, 
benim için bir taraflık 

vardır; Cumhuriyet taraf-
lığı, fikirsel ve toplumsal 

inkılap taraflığı…

Bu noktada, yeni Türkiye 
toplumunda bir kişinin 

bile bunun dışında kala-
cağını düşünmek istemi-

yorum. (1924)
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geleneksel anlamda, yani hürriyetçi 
siyasî demokrasiyi ifade etmek üze-
re kullanmıştır (Özbudun, 1989: 
C.V.14 Mart, 287).

Atatürk’e göre, “Demokrasi esas 
itibarıyla siyasî mahiyettedir. De-
mokrasi, bir sosyal yardım veya bir 
iktisadî teşkilât sistemi değildir. 
Demokrasi maddi refah meselesi 
de değildir. Böyle bir nazariye, va-
tandaşların siyasî hürriyet ihtiyacını 
uyutmayı amaçlar. Bizim bildiğimiz 
demokrasi, bilhassa siyasîdir; onun 
hedefi milletin idare edenler üze-
rindeki murakabesi sayesinde siyasî 
hürriyeti temin etmektir” (İnan, 
2000: 31, 406-407)

Atatürk, demokrasiye aykırı olan 
siyasî akımları, memleketimiz ve 
milletimiz için uygun görmemiştir. 
Ona göre “Biz, memleket halkı fert-
lerinin ve çeşitli sınıf mensuplarının 
birbirlerine yardımlarını aynı kıy-
met ve mahiyette görürüz, hepsinin 
menfaatlerinin aynı derecede ve aynı 
eşitlikçi duygusuyla temine çalışmak 
isteriz. Bu tarzın, milletin genel refa-
hı, devlet bünyesinin kuvvetlenmesi 
için daha uygun olduğu kanaatin-
deyiz. Bizim görüşümüzde çiftçi, 
çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, doktor, 
kısacası herhangi bir sosyal mües-
sesede çalışan bir vatandaşın hak, 
menfaat ve hürriyeti eşittir. Dev-
lete, bu anlayış ile azamî yardımcı 
olmak ve milletin güven ve iradesini 
yerinde kullanabilmek bizce, bizim 
anladığımız manada halk hüküme-
ti idaresi ile mümkün olur” (İnan, 
2000: 420-425).

Birinci Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi, 1 Nisan 1923’te seçimi yenile-
meye karar vererek şerefli ve büyük 
görevini yapmış oldu. Atatürk, 8 Ni-
san 1923’te yapılacak seçimde mil-
letvekillerine vereceği görev ve yet-
kileri belirten, Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin esas 
programını “dokuz umde (prensip)” 
olarak yayınladı. Seçimlerden sonra, 
daha önce açıklandığı üzere bu ce-
miyet, Cumhuriyet Halk Fırkası’na 

dönüşerek 9 Eylül 1923’te ilk siyasî 
parti kurulmuş oldu. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, Birinci Dönem 
(1920-1923) görevini tamamlayıp, 
seçimlerin yenilenmesi ile İkinci 
Dönem Meclisi oluştuktan sonra, 
yeni Türk Devletinin siyasî rejimi-
nin demokratik bir rejim olması 
kararı devam etmiştir. Atatürk, bu 
dönemdeki çeşitli beyanlarında de-
mokrasiye olan inancını tekrarla-
mıştır. Örneğin 11 Aralık 1924’te 
Times muhabirine verdiği demeçte 
şunları söylemiştir: “Milli egemenlik 
esasına dayanan ve özellikle cumhu-
riyet idaresine malik bulunan mem-
leketlerde siyasî partilerin varlığı 
tabiîdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 

de siyasî partilerin varlığı tabiîdir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nde de birbi-
rini denetleyen partilerin doğacağı-
na şüphe yoktur (Atatürk’ün Söylev 
ve Demeçleri, 1989: 109-110).

İktidarı elinde bulunduran Cum-
huriyet Halk Fırkası’na karşı bir 
muhalefet havası esmeye başlamış, 
1924 Kasımında Halk Fırkası’ndan 
ayrılan bir grup milletvekili, Te-

rakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
adı altında bir muhalefet partisi 
kurmuşlardır. Ne yazık ki, bu çok 
partili hayat denemesi fazla sürme-
miş 1925 Şubatında doğu illerinde 
çıkan Şeyh Sait isyanının çok ciddi 
boyutlara ulaşması üzerine olağa-
nüstü tedbirler alma gereği duyul-
muş; 4 Mart 1925 tarihli “Takrir- i 
Sükûn Kanunu” hükümete geniş 
yetkiler vermiş; Kurtuluş Savaşı sıra-
sında çalıştırılmış, fakat daha sonra 
kaldırılmış olan olağanüstü İstiklâl 
Mahkemeleri yeniden kurulmuştur. 
Bu tedbirler arasında, Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran 1925 
tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla 
kapatılmıştır. 

Atatürk, Medeni Bilgiler kitabın-
da bu siyasî gelişme ile ilgili olarak 
“Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve 
İstiklâl Mahkemeleri Kanunu gibi 
kanunlar..... Cumhuriyetin korun-
ması için, fevkalâde tedbirler arasın-
da sayılır..... Bu kanunlar, tabiatıyla 
her zaman tatbik olunamazlar..... 
Onlar ancak, başka tedbirlerle önü-
ne geçilemeyecek büyük tehlikeler 
karşısında kalındığı zaman zarurî 
olarak tatbik olunur” demiştir (İnan, 
2000: 85-86).

Atatürk, 1930 yılında çok parti-
li hayata geçmeyi tekrar denemiş, 
bu amaçla eski başbakanlardan Pa-
ris Büyükelçisi ve yakın arkadaşı 
Fethi (Okyar) Bey’e bir muhalefet 
partisi kurmasını telkin etmiştir. 
Bu parti 12 Ağustos 1930’da ku-
rulmuş, Atatürk’ten çok yardım ve 
teşvik görmüştür. Onun, Partinin 
kuruluşu vesilesiyle Fethi Bey’e 
yazdığı mektup, demokrasi hakkın-
da görüşlerini belirtmesi bakımın-
dan çok önemlidir. “Büyük Millet 
Meclisi’nde ve millet muvacehesin-
de (önünde) millet işlerinin serbest 
münakaşası ve husniniyet sahibi zat-
ların ve fırkaların içtihatlarını ortaya 
koyarak milletin âli menfaatlerini 
aramaları benim gençliğimden beri 
aşık ve taraftar olduğum bir sistem-
dir” (Tunaya, 1952: 633).
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Asri bir Cumhuriyet kur-
mak demek, milletin in-
sanca yaşamasını bilmesi, 
yaşamın neye bağlı oldu-
ğunu öğrenmesi demektir.



Ne yazık ki “Laik Cumhuriyet” esası 
Fırka programında ilk maddeyi teş-
kil ettiği halde, Atatürk İnkılâplarına 
düşman olanlar bu hareketten cesa-
ret almışlardı. Serbest Fırka bayrağı 
altında faaliyetlere girişmişlerdi. Fet-
hi Okyar Bey’in bütün iyi niyetleri-
ne, Atatürk’e ve İnkılâplarına tartış-
masız bağlılığına rağmen, memleket 
çapında başlayan bu yıkıcı faaliyet-
leri önlemek mümkün olamadı. Bu 
derece iyi niyetle girişilen Serbest 
Cumhuriyet Fırkası denemesi sade-
ce üç ay sürebilmiştir.
Atatürk başta olmak üzere, cumhu-
riyetin kurucuları; cumhuriyet ile 
beraber, her zaman demokrasiyi dü-
şünmüşlerdir. Atatürk’ün sağlığında 
girişilen çok partili hayata geçişteki 
iki denemenin başarısız kalması yö-
netimi zor durumlara düşürmüştür. 
Belirli bir birikime dayanmadan 
zorlukla kurulan cumhuriyeti de-
mokrasi ile bütünleştirmek ve halk 
egemenliği yönünde tamamlamak 
için koşulların olgunlaşması, dış ve 
iç ortamın elverişli duruma gelmesi 
beklenmiştir. İkinci Dünya Savaşı 
sonrası yıllarda dünyayı kaplayan 
özgürlük havası, cumhuriyet yöne-
ticilerine demokrasiye geçiş ve yeni 
siyasî partilerin örgütlenmelerine 
izin verilmesi konusunda cesaret 
vermiştir (Çeçen, 1981: 324-325).
Atatürkçü anlayışta birbirinden 
ayrılmaz biçimde benimsenen de-
mokrasi ve cumhuriyet artık bera-
berce bir rejim oluşturacak, halkın 
gerçek yönetimi durumuna gelebi-
lecekti.
Özgürce yapılacak seçimler yoluy-
la, halkın her kesiminden kişiler; 
adaylıklarını koyabilecekler, seçile-
rek, devletin en sorumlu makam-
larına yönetici sıfatıyla yerlerini 
alabileceklerdi. Atılan her adım 
cumhuriyetin özüne ve yapısına 
uygundu. Koşulların elverişsizliği 
gecikmenin tek nedeni idi. Cum-
huriyete karşı güçlerin eline yeni 
silahların, olanakların verilmemesi 
gerekiyordu. Her ne pahasına olur-
sa olsun cumhuriyetçi yoldan geri 

dönülmeyecekti. Demokrasiye ge-
çerken amaçlanan hedef de bu idi.
Sonuç

Demokrasi, Cumhuriyet anlayışın-
dan doğmuştur. Demokrasi, herke-
sin yalnızca kendi yararını düşün-
düğü, istediğini yaptığı bir rejim 
değildir. Cumhuriyetçi anlayış öz-
gürlüklerin çerçevesini çizer ve aynı 
zamanda yasaların ahlâki, etik bir 
özü olması gerektiğini vurgular ve 
kamu yararını göz ardı etmez.
Türkiye’de “Cumhuriyet” ve “De-
mokrasi” kavramları üzerinde belir-
sizlik ve kargaşa yaratılmıştır. Oysa 
Atatürk, Türk ulusunun en değerli 
hazinesi olarak nitelediği ve her neye 
mal olursa olsun korunup savunul-
ması gerektiğini vurgulayıp Türk 
gençliğine emanet ettiği “Cumhuri-
yetin, düşüncesi, kültürü ve vicdanı 
özgür kuşaklar istediğini”, “Demok-
rasiyi en yetkin biçimde gerçekleş-

tiren devlet biçiminin Cumhuriyet 
olduğunu” belirtirken, Cumhuriyet 
kavramı üzerinde herhangi bir belir-
sizlik bırakmamıştı.
Yirminci yüzyılın başlarında, Cum-
huriyet rejimi kuran Türk Ulusu, 
yirmibirinci yüzyılın başlarında bu 
cumhuriyeti, çağdaş bir demokrasi 
ile tamamlamanın çabası içindedir. 
Bu yönetim biçiminin daha çağdaş 
bir yapıya kavuşması, aklı ve bilimi 
ilke edinen laik düzenin tam an-
lamıyla kurulması ile olanaklıdır. 
Cumhuriyet ancak ve ancak laik bir 
düzen içinde var olabilir, yaşayabilir.
Türkiye’de Cumhuriyet ve Demok-
rasi kültürü, artık genel kültür için-
de sağlam bir temele oturmuştur. Bu 
konuda başarılı olmak, Ulu Önder 
Atatürk’ün de söylev ve demeçlerin-
de vurguladığı gibi yurttaşların de-
mokrasiyi algılama ve ona inanma-
ları ile orantılı olacaktır. 
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KAYNAKÇA



Giriş

Bir toplumsal olayda basına yansıyan iki ayrı fotoğraf ka-
resinin birinde, müdahale eden Jandarma, yerdeki göste-
riciye darp ederken görülmekte, ikincisinde ise aynı Jan-
darma göstericilerin attıkları taşla başı yarılmış ve kanar 
vaziyette görülmekte olsun. Bu durumda aynı olayda iki 
çeşit algı ortaya çıkabilir. Fotoğraflara tek tek bakıldığın-
da birincisinde mağdur gösterici iken, ikinci fotoğrafta 
mağdurun Jandarma olduğu algılanabilir. Ancak doğru 
algılamak ve olayı bütün boyutları ile görüp karara vara-
bilmek için her iki fotoğrafın birlikte değerlendirilmesi 
gerekir.

Toplumbilimleri içinde yer alan ve halkla ilişkiler alanı-
nın temel öngörülerinde kalıplaşmış sözlerden “ Hayvan-
lar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar.”  
deyiminden hareketle, konuşarak anlaşmanın toplum 
düzeninin sağlanmasında öneminin büyük olduğu söy-
lenebilir. Bu olguyu da kendi içerisinde iki ana bölümde 
incelemek gerekir; Konuşma ve Anlaşma.

* Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt’alar Grup Komutanı.

Vural EROL*/ J.Alb.

Algıyı yönetebilmek için hedef 
kitlenin ki Jandarma için bu 
tüm halkımızdır, motive edilmesi 
ve onunla duygusal iletişim 
kurulması gerekir. Örneğin, 
çoğunlukla doğru, güvenilir ve 
vatandaşın takdirini kazanmış 
olaylarla gündeme gelen 
Jandarma Genel Komutanlığı 
unsurlarına karşı bazı olumsuz 
olaylarda önceden kazanılan bu 
iyi algılama nedeniyle iyi niyetle 
yaklaşılması ve hoşgörü sınırının 
yüksek olması kaçınılmazdır.

Jandarmanın Kurumsal
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Karşılıklı konuşan iki kişi her zaman anlaşıyor anlamına 
gelmez. Ancak, anlaşmış kişilerin aralarında konuşarak 
ortak paydada birleştikleri bir gerçektir. Yani, konuşu-
lanlardan algıladıklarının aynı ve/veya birbirine çok ya-
kın oldukları söylenebilir. Öyleyse önemli olan nelerin 
söylendiği/konuşulduğu değil, söylenenlerin/konuşulan-
ların karşılıklı olarak nasıl anlaşıldığıdır. Her iki tarafın 
kendi fikirlerine en yakın noktada buluşulmasını sağ-
lamak için gösterdiği çabaya bilimsel bir ifadeyle “Algı 
Yönetimi” diyebiliriz. 

Algı yönetimi kavramı, ilk kez ABD Savunma Bakan-
lığı içindeki birimler tarafından kullanılmıştır. Buna 
göre Algı Yönetimi; Yabancıların tutumlarını ve tarafsız 
düşünme yeteneklerini etkilemek için girişilen her tür-
lü eylemi kapsar ve kamu diplomasisi, psikolojik ope-
rasyonlar, kamuyu bilgilendirme, aldatma ve gizli eylem 
faaliyetlerinden oluşur. Kurumsal bazda yürütülen po-
litika, amaç ve eylemlerin içeriği ve haklılığı konusun-
da kamuoyunu etkilemek için bilinçli olarak yürütülen 
çabalar (kamu diplomasisi) ile dış dünyayı etkilemek ve 
fikirlerini değiştirmek için yürütülen faaliyetler ve özel-
likle medyanın bu yönde kullanımıdır.1

Algı yönetimini, sadece konuşmaya dayalı etkileşim me-
todu olarak görmemek gerekir. Çünkü konuşma kişileri 

etkilemek için kullanılan metotlardan sadece bir tanesi-
dir. Konuşmanın haricinde çevremiz algılarımıza yönelik 
birçok bilgi kaynağı ile doludur. Modern dünya enfor-
masyon yüzyılı olarak da tanımlanmaktadır. İnternet, te-
levizyon, uydu ve bilgi teknolojisindeki diğer gelişmeler 
bir yandan hayatı kolaylaştırmakta öte yandan da gerçek 
ve illüzyon arasındaki farkın ayrılmasında zorluk yarat-
maktadır2. 

177 yıllık kurumsal değerlere sahip Jandarmanın da 
bu değerleri koruması ve kamuoyunda yerleşik itibarı-
nın korunarak artırılması maksadıyla; her personelinin 
kendi seviyesinde “algı yönetimi” bilincine sahip olması 
gereklidir. Bazen bir fotoğraf karesiyle bile algılamanın 
değişebileceği göz ardı edilmemelidir. 

Algı ve algı yönetimi nedir?

Psikolojik operasyon, algı yönetimi, yumuşak güç, halk-
la ilişkiler, kamu diplomasisi ve hatta pazarlama farklı 
isimlere sahip ancak tanımlamalara bakıldığında propa-
ganda olarak ifade edilebilecek ikna yöntemleri/araçları-
dır. Kullanılan terminoloji ne kadar hafifletilmiş olursa 
olsun amaç, bir grubu kendi rızası ile ikna etmektir. İk-
naya ve gönülleri fethetmeye giden bu yolda her yön-
tem kabul görmektedir. Tüm bu sözü edilen kavramların 

İtibarı ve Algı Yönetimi
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(1) Yb.Steven COLLINS, NATO dergisi, www.nato.int    http://www.nato.int/docu/review/2003/issue2/turkish/art4.html
(2) Psikolojik Operasyon, Algı Yönetimi ve Propaganda - Dr. B. Senem ÇEVİK ERSAYDI -http://www.21yyte.org/tr/yazi6344
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başlıca ortak noktası hepsinin birer enformasyon savaşı 
yani bilgi ve bilgilendirme üzerine gerçekleşen bir güç 
kavgası olmasıdır.3 Taraflardan her biri kendi tezlerine ait 
ne kadar doğru ve inandırıcı bilgilendirme yaparsa hedef 
kitledeki algılamanın o derecede kendi lehinde olmasını 
sağlayabilir. 

Kısacası,ikna-değişim-etki ilişkisi zihin ve kalplerin fethe-
dildiği, kelimelerin bilindik anlamından uzaklaştırıldığı 
ve kıyasıya bir enformasyon savaşının yaşandığı süreçleri 
temsil etmektedir. Neyin nasıl algılandığı bireyin ihtiyaç 
ve beklentileri ile doğru orantılıdır. Algılar aynı zamanda 
bireylerin ve büyük grupların kullandığı semboller, tarih, 
yaşanılan hayat ve bunlarla bağlantılı duyguların etkisi 
altında kalır. Semboller kimi zaman elle tutulur nesne-
ler olabildiği gibi, bir obje, anlam ifade eden bir kelime, 
yaşayan bir kimse veya tarihsel anlam ifade eden bir kişi 
de olabilir. Örneğin, Türk toplumu için olumlu duygu 
ve düşünceleri çağrıştıran ve Türk toplumu ile özdeşleş-
tirilen Ulu Önder Atatürk, tarihsel geçmiş dikkate alın-
dığında o dönem Türkiye’nin karşısında savaşan uluslara 
kısmen olumsuz çağrışımlar yapabilmektedir.4

Walter Lippman’a göre algı ve gerçeklik arasındaki uçu-
rum modern dünya ile daha da genişleyerek, sosyal, si-
yasal ve ekonomik hayatın içerisindeki karmaşıklık kitle 
iletişim araçlarının zihnimizdeki imgeleri değiştirmesi 
ile hız kazanmıştır. Lippman, kitlelere sunulan söz ve 
imgelerin bir çeşit sanal gerçeklik yarattığını ve isteni-
len şekilde davranış geliştirmede etkili olduğunu söyle-
mektedir. Bu açıdan algı yönetimi kavramının bir çeşit 

yumuşak güç olarak kullanıldığını ve hedefinin gönülleri 
ve zihinleri fethetmek olduğunu söyleyebiliriz.Diğer bir 
anlatımla algılama yönetimi, yabancıların her seviyedeki 
istihbarat birimleri ve liderleri de dahil olmak üzere, bu 
ülkedeki geniş kitleleri kendi hedefleri doğrultusunda 
tavır almaları ve resmi adımlar atmalarını sağlamak ama-
cıyla, seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri yönlendi-
rerek ya da reddiyesini oluşturarak, kitlelerin hislerini, 
güdülenmelerini, düşünce sistemlerini etki altına almaya 
çalışmak için yürütülen eylemlerin tamamıdır. Algılama 
yönetimi, çeşitli yolları kullanarak, gerçekleri yansıtma, 
operasyon güvenliğini sağlama, gerçeği gizleme ve çar-
pıtma, psikolojik operasyonları yönetme gibi unsurların 
bileşkesinden oluşur. Bu tanımdan hareketle algılama 
yönetimi; yabancı ülkelerdeki hedef kitlenin,  görüşle-
rini etkilemek için yapılan aktivitelerin tamamını içerir.5

İletişimde Algı Yönetiminin Önemi

Sosyologlara göre topluluklara bir şeyi yaptırmak için zor 
kullanma, para ile satın alma ve inandırmak en etkili üç 
yöntemdir. Halkla ilişkiler genellikle “İnandırma” yön-
temini kullanır.

Bir ürün, hizmet, kurum, kişi ya da ülkenin kendisine 
atfettiği değer önermesi (value proposition) ile algılanan 
değeri (percieved value) arasında hiçbir zaman tam an-
lamıyla örtüşme yoktur. İletişimin temel işlevi bu ikisi 
arasında köprü kurmaktan, bu iki unsurun arasındaki 
mesafeyi kapatmaya çalışmaktan başka bir şey değildir.6 
Mesajın iletilmesini sağlamak için medyayı yönetmek, 
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doğru karışımı ya-
pabilmek gerekir. 
Mesajların güve-
nilirliği, etkinliği 
ve geçerliliği, kri-
tik öneme sahip-
tir. İnsanlar için 
ne söylendiğin-
den daha çok, nasıl 
söylendiği önemlidir. 
Bilim adamlarının söy-
lediği gibi, ‘’mantık ikna 
eder, ancak duygular motive 
eder’’.

Algı yönetimi bu yöntemi kişilerin bilinçle-
rine ve psikolojilerine seslenerek gerçekleştirir. Algıyı 
yönetmek aslında iletişimi kendi hedefleriniz doğrultu-
sunda yönetmektir. Algı yönetimi ile kurumsal görünüm 
güçlenir veya yayılır. Bu da kamuoyu karşısında kurum 
değerinin artması, vatandaşların kuruma bağlılığının 
sağlanması ve kriz dönemlerinde ‘’iyi niyet’’ ortamının 
daha çabuk sağlanmasının yolunu açar. Algıyı yönete-
bilmek için hedef kitlenin ki Jandarma için bu tüm hal-
kımızdır, motive edilmesi ve onunla duygusal iletişim 
kurulması gerekir. Örneğin, çoğunlukla doğru, güvenilir 
ve vatandaşın takdirini kazanmış olaylarla gündeme ge-
len Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarına karşı bazı 
olumsuz olaylarda önceden kazanılan bu iyi algılama 
nedeniyle iyi niyetle yaklaşılması ve hoşgörü sınırının 
yüksek olması kaçınılmazdır.

Algı yönetimi stratejisinde başarılı olabilmek için; 

* Hedef kitlenin kültürü, değerleri ve tutumları göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, Global şirket-
ler, iletişim çalışmalarında ‘’global düşün, yerel hareket 
et’’ ilkesini benimsemişlerdir. Bu ilkeden hareketle bu-
lunduğu ülkenin çeşitli yörelerinin dahi değer sistemle-
rine ve kültürel farklılıklarına saygı göstermeye büyük 
önem vermektedirler.7

* Verilen mesajların yalın ve her kesim tarafından anla-
şılır olmasına dikkat edilmelidir. Hedef kitlenin algısına 
ve aklına istediğimiz mesajı yerleştirmek ve hedef kitleyi 
istediğimiz davranışa yöneltmek için ‘’kafaları karıştır-
mamak yani basit olmak ama basitliği de abartmamak 
gereklidir 

* Algı yönetimi uygulanırken kullanılan iletişim araçla-
rının ve gönderilen mesajların hedef kitlenin değerleri 
ve kültürü arasındaki uyumun araştırılması ve ölçülmesi 
şarttır. Özellikle kurumların itibarının belirlenmesi için 
yaptıkları ölçüm ve araştırmalar, kurumların bu alanda 
yapacakları iletişim faaliyetlerinde stratejik bir yol hari-
tası oluşturmaktadır.8 

(3),(4) Psikolojik Operasyon, Algı Yönetimi ve Propaganda - Dr. B. Senem 
ÇEVİK ERSAYDI -http://www.21yyte.org/tr/yazi6344

(5) Yb.Steven COLLINS, NATO dergisi, www.nato.int    
          http://www.nato.int/docu/review/2003/issue2/turkish/art4.html
(6) Ali Saydam, NPQ Türkiye Dergisi, 2005, ‘Arka Sayfa’ makalesi, 

Cilt: 7, Sayı: 1, s. 70
(7),(8) İletişimde Algı Yönetiminin Önemi - Doç. Dr. M. Sezai TÜRK 

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi



* Aktarılan mesajlarda mutlaka doğrular belirtilmelidir. 
Halkla ilişkiler çalışmalarında güven en önemli unsur-
lardan biridir. İmaj ve itibar gibi kurum kimliğini orta-
ya çıkaran öğeler güven unsuru üzerine inşa edilmelidir. 
Hedef kitlesine doğruyu söylemeyen bir kurum ne kadar 
iyi ve kaliteli çalışmalar yapsa da hedef kitlesinin zihnin-
de, amaçlanan itibarı oluşturamaz.

* Verilmek istenen konuya ait mesajlar sık sık tekrar 
edilmelidir. Kişinin uyarı ile karşılaşma sıklığı artarsa bu 
uyarıya vereceği tepki çabuklaşır ve artar. Ancak iletilen 
mesajların bir süre sonra monotonlaşmaması için yer , 
zaman, mekan ve araç değişiklikleri gibi  tedbirler de dü-
şünülmelidir. 

* Verilen mesajlarda farklı olunan değerlere yer verilmeli, 
farklılıklar ön plana çıkarılmalıdır. Rekabet ortamında 
farklılıkları ön plana çıkarmak bir iletişim prensibidir. 

* Algı yönetimi uygulamalarında görsellik ön planda 
düşünülmelidir. Görsel algıyı yönetmek, genel algıyı yö-
netmenin kritik başarı faktörlerinden biridir. İnsanın bir 
bilboard’a, gazetedeki bir ilana ya da habere sadece iki üç 
saniye ayırabildiği düşünülecek olursa, görsel algılama-
nın önemi daha iyi kavranabilir. Böyle kısa bir süre içeri-
sinde hedef kitlenin dikkatini çekmek, verilmek istenen 
mesajı iletmek, algılamasını sağlamak ve bu sürecin so-

nunda hedef kitlede bir davranış değişikliği oluşturmak 
istenmektedir.9     

* Uygulamalar duygulara ve bilinçaltına seslenmelidir. 
Duygular hafıza üzerinde büyük rol oynamaktadır. Bu 
nedenle, uygulanacak algı yönetimi sistemi, hedef kitle-
nin duygularına hitap ederek onun bilinçaltına yerleşen 
bazı öğeleri de ortaya çıkarıcı etki yapmalıdır. 

Sonuç

Algı yönetimi kimilerine göre hedef kitleleri kandırarak 
kendi çıkarları ve hedefleri doğrultusunda kullanacakları 
birer unsur haline getirmeyi amaçlayan bir iletişim uygu-
laması; kimilerine göre de hedef kitleyi ikna etme yolun-
da kullanılması gereken olmazsa olmaz tekniklerin bütü-
nüdür. Algıyı yönetmek aslında iletişimi de yönetmektir. 
Bu nedenle de Jandarma personeli, faaliyetlerinin ve uy-
gulamalarının toplum tarafından olumlu algılanmasını 
istiyor, Jandarmanın imajını ve itibarını güçlü tutmak 
istiyorsa vatandaşların zihinlerinde yer edecek, onların 
algılarını etkileyecek doğru davranışlar sergilemelidir. Bu 
amaca yönelik olarak;

Ülke genelinde kurumun kazanacağı saygınlık düşü-
nülmeli ancak, bu saygınlığı kazandırmak için  davra-
nış ve hareket tarzları görev yapılan bölgenin kültürel 
değerlerine uygun olarak belirlenmelidir. Doğu illerin-
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de görev yaparken batıya ataması yapılan bir personel, 
davranışlarını atandığı yere uygun olarak yeniden şekil-
lendirmelidir. Bu nedenle yeni atanılan yerdeki görevine 
başlamadan veya başladıktan kısa bir süre içerisinde o 
bölgenin kültürel değerleri ile ilgili bilgi sahibi olunmalı, 
bu tür bilgilerin yer aldığı bölge etütleri detaylı şekilde 
incelenmeli, hatta görevi devredecek olan personelin de 
hazırlayacakları devir teslim muhtıralarında bu hususlara 
detaylı olarak yer vermeleri sağlanmalıdır.

Tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında ha-
zırlanan broşür, afiş vb. materyallerde kullanılacak yazı 
karakterinin, sloganın ve görsel malzemenin, vatandaşın 
algı durumu dikkate alınarak hazırlanması esas alınma-
lıdır.  Toplumu bilinçlendirmek için kullanılan afiş ve el 
ilanlarında kullanılacak bir Jandarma karakolu ve/veya 
Jandarma eri fotoğrafının vatani görevini jandarma ola-
rak yapmış vatandaşlarımızın askerlik günlerini ve kendi 
dönemindeki uygulamaları hatırlamalarını ve diğer va-
tandaşlar içerisinde Jandarmanın gönüllü elçisi olmasını 
sağlayabileceği unutulmamalıdır.

Hatalı olunsa da basına olumsuz yansıyan olaylarda ger-
çekler ve kurumsal kimliğin itibarını zedeleyen personel 
hakkında yapılan hukuki işlemler aynı şeffaflıkla kamu-
oyuna açıklanarak kişisel hatalar nedeniyle kurumsal ya-
pının zedelenmesine fırsat verilmemelidir. 

Toplum destekli güvenlik hizmeti modeli kapsamında; 

kamu düzeninin sağlanması hususunda vatandaşlardan 

istenen davranışlar her fırsatta kendileri ile paylaşılmalı, 

sonuçları hakkında kendilerine bilgi aktarımı sağlanma-

lıdır.

Davranışlarıyla, vatandaşa olan yakınlığıyla, disipliniyle, 

olaylara müdahalede kullandığı en son gelişmiş teknolo-

jik imkânları ile farklılık yaratılmasına özen göstermeli-

dir. 

Tüm faaliyetlerde çekilecek bir kare fotoğrafın ve/veya 

10 saniyelik görüntünün bile Jandarma hakkında top-

lumda oluşabilecek olumlu veya olumsuz intibayı ne ka-

dar etkileyebileceği akıldan çıkarılmamalı, kıyafetiyle ve 

davranışıyla örnek uygulamalar sergilenmelidir. 

1. Yb.Steven COLLINS, NATO dergisi, www.nato.int http://
www.nato.int/docu/review/2003/issue2/turkish/art4.html

2.  Psikolojik Operasyon, Algı Yönetimi ve Propaganda - Dr. B. 
Senem ÇEVİK ERSAYDI -http://www.21yyte.org/tr/yazi6344 

3. Ali Saydam, NPQ Türkiye Dergisi, 2005, ‘Arka Sayfa’ makale-
si, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 70. 

4. İletişimde Algı Yönetiminin Önemi - Doç. Dr. M. Sezai TÜRK 
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.
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Kolluk ve güvenlik uzmanları tarafından, kolluk ve sosyal medya 
ilişkileri çift tarafı keskin bir kılıç olarak nitelenmesine karşın, 

sosyal medyanın kolluk teşkilatlarına daha önce hiç olmadığı 
kadar geniş imkânlar vadettiği belirtilmektedir.
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Giriş:

21’inci yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve 
insanlık tarihinin daha önceki zamanlarda hiç şahit 
olmadığı kadar hızlı şekilde yenilik ve değişiklikler ge-
tirmektedir. Bu değişikliklerden biri de hiç kuşkusuz 
iletişim alanındadır. Çağımızda, insanlar arasında-
ki etkileşim ve iletişim artmış ve iletişim yöntemleri 
değişmiştir. İnternetin kullanımının artmasına pa-
ralel olarak, 2000’li yılların başından itibaren sosyal 
medya gelişmeye başlamış ve birçok insanın hayatına 
girmiştir. Medya, geniş kitleleri etkilemek amacı ta-
şıyan iletişim aracı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 
medyanın ortak bir tanımı olmamasına karşın, sosyal 
medya kişilerin birbirleriyle çift taraflı ve eş zamanlı 

olarak iletişim kurabilecekleri ve paylaşım yapabile-
cekleri medya platformları olarak adlandırılmakta-
dır.1 Gazete ve televizyon gibi geleneksel medyada 
bilginin yayınlanması için belirli kaynaklara ihtiyaç 
duyulurken, sosyal medyada bilgiyi yayınlamak ve 
bilgiye erişmek kolaydır.  Maksatlı olarak oluşturulan 
yanlış paylaşımlar bilgi kirliliğine sebebiyet vermesine 
rağmen sosyal medya, bireylere bilgiye daha güvenilir 
ve doğrulanabilir şekilde ulaşabilme imkânı vermekte-
dir. Ünlü iletişim uzmanı S. Lincoln tarafından, sos-
yal medyanın sıradan insanlara hiç görülmediği kadar 
büyük güç vermiş olduğu belirtilmektedir2.

İnternet kullanımının ve sosyal medya sitelerinin art-
maya başlamasıyla beraber, ülkemizde de internet ve 

1 Random House Webster’s College Dictionary.
2 Lincoln, S. (2009).
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sosyal medya kullanıcılarının sayısı artmıştır. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 Yılı verilerine göre, 
Türkiye genelinde, internet erişim imkânına sahip ha-
nelerin oranı %69,5 ve internet kullanan bireylerin 
oranı ise %55,9’dur. Türkiye, günde ortalama 4,6 saat 
ile dünyada internet başında en çok süre geçiren ülkeler 
arasında, 16’ncı sıradadır.  İnternet kullanım amaçları 
dikkate alındığında, 2015 yılının ilk üç ayında internet 
kullanan bireylerin %80,9’u interneti sosyal medyaya 
erişmek, %53,2 ise kamu kurum/kuruluşları ile ileti-
şime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak 
amaçlı kullanmıştır.3  2016 yılı Nisan ayı itibariyle, en 
popüler sosyal ağ olan Facebook’un dünya çapında 1,5 
milyardan fazla, Whatsapp’ın 900 milyon, Twitter’ın ise 
300 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Diğer önemli bir 
sosyal paylaşım aracı olan Youtube’da bir günde 3 mil-
yon civarında video seyredilmektedir. Sosyal medya kul-
lanımında (aktif kullanıcı sayısının ülke nüfusuna oranı 

kriterine göre) Türkiye, %52’lik oranla dünyada 10. sı-
rada yer almaktadır. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal 
medya platformlarına baktığımızda; ilk sırada %32 ile 
Facebook, %24 ile WhatsApp, %17 ile Twitter, %16 ile 
Instagram  yer almaktadir.4 

Sosyal Medya ve Kolluk 

Özellikle 1980’lerden sonra, ekonomik, sosyal ve tekno-
lojik gelişmelerle beraber, dünyada ve ülkemizde kamu 
yönetimi anlayışında ve güvenlik algısında ciddi deği-
şimler meydana gelmiştir. Bu değişimle birlikte, kamu 
kurumları ve kolluk güçleri otoriter ve katı yönetim an-
layışı yerine, katılımcı, insan merkezli, şeffaf ve hesap 
verebilir yönetim anlayışını benimsemeye başlamıştır. 
Gelişen iletişim imkânları ve sosyal medya bu değişime 
ivme kazandırmıştır. Kamu düzeni, emniyet ve asayişi 
sağlayan kolluk kuvvetlerinin; vatandaşların isteklerine 
cevap vermeden, vatandaşların güvenini kazanmadan, 

3 Türkiye İstatistik Kurumu. 
4 http://wearesocial.com/
5 Motschall ve Cao.
6 Mawby.
7 Gil-Garcia ve Pardo.
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vatandaşların yardım ve desteğini almadan iç güvenlik 
hizmetlerinde başarılı olması çok zordur. 

Sosyal medya platformları, halkın yönetime katılımı için 
büyük fırsatlar sunmaktadır. Motschall ve Cao’ya göre, 
toplumun daha teknolojik ve medya odaklı hale gelme-
ye başlamasıyla beraber, kolluk teşkilatlarının da bu du-
rumu takip etmesi ve yaptığı faaliyetlerde toplumu bil-
gilendirmesi zorunlu hale gelmiştir.5 Sosyal medya plat-
formları, kolluk kuvvetlerine ve vatandaşlara geleneksel 
medyanın tersine doğrudan iletişim kurma imkânı 
sağlamıştır.6 Güvenlik hizmeti sunan kolluk kuvvetle-
rine vatandaşın doğrudan ulaşabilmesinin, vatandaşa 
önemsendiği duygusunu hissettirdiği ve toplumun dev-
lete güveninin arttırılmasını sağladığı tespit edilmiştir.7 
Kolluk ve güvenlik uzmanları tarafından, kolluk için 
sosyal medya, “çift tarafı keskin bir kılıç” olarak nitelen-
mesine karşın, kolluk teşkilatlarına daha önce hiç olma-
dığı kadar imkânlar sunduğu belirtilmektedir.  Güvenlik 

kaygısı, yeni teknolojiye uyum zorluğu ve zaman israfı 
gibi sebeplerle kolluk teşkilatları sosyal medyaya uyum 
konusunda gönülsüz davransa da özellikle ABD ve İn-
giltere gibi ülkelerde sosyal medya kolluk tarafından ak-
tif olarak kullanılmaktadır. Modern kolluk, toplumun 
ihtiyaçlarını tespit edebilen ve toplumun gittiği yere 
gidebilen yapı olarak tanımlanmaktadır. İngiltere polis 
teşkilatının gelişimi için yeni politikalar üreten Milli 
Polislik Geliştirme Ajansı tarafından, kolluğun sosyal 
medyada yer almaması durumunda, kaybedenin kolluk 
kuvvetleri olacağı değerlendirilmektedir.  Bu kapsamda, 
sosyal medyanın kolluk kuvvetleri açısından riskleri ve 
kullanım alanları aşağıya çıkarılmıştır.

Suç ve suçlularla mücadelede, kolluk personeli birçok 
tehlikeli durumla karşı karşıya kalmaktadır. Sosyal med-
yanın bilinçsizce kullanımı bu tehlike durumunu arttı-
rabilir. Kolluk personeli ve teşkilatına ait bilgi ve resim 
vb. kontrolsüz şekilde paylaşılması, suçlular ve kötü 
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niyetli kişilere çok kolay bilgi temini imkânı vermek-
tedir. Paylaşıma açık olması durumunda, sosyal med-
yadan şahsi ve ailevi resimler, araç fotoğraf ve bilgileri, 
eğitim bilgileri, ikamet yeri, vb. gibi birçok bilgi elde 
edilebilmektedir.  Ayrıca, yeni nesil telefonların konum 
belirleme özelliklerinden dolayı, personelin ev ve bu-
lundukları yerin konum bilgilerine ulaşılabilmektedir.  
Bu durumun önüne geçebilmek için Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından Jandarma personeli, sosyal 
medyada görevle ilişkili bilgi, resim vb. paylaşılmaması 
konusunda uyarılmaktadır. Askeri Yargıtay Daireler Ku-
rulu kolluk personeli tarafından sosyal medyada payla-
şılan göreve ilişkin resim ve bilgilerin “emre itaatsizlikte 
ısrar” suçunu oluşturduğu kararını vermiştir.

Sosyal medyanın en önemli özelliği çok kısa sürede çok 
geniş kitlelere ulaşabilmesidir. Kolluk personeli tarafın-
dan yapılacak olan yanlış tutum ve davranışlar sosyal 
medya aracılığıyla çok kısa sürede yayılabilir ve kolluk 
teşkilatlarını zor durumda bırakabilir. Örneğin, Suriyeli 
mültecilerin dramının tüm dünyaya ulaşmasına neden 
olan Suriyeli bebek Aylan Kurdi olayındaki Jandarma 
personelinin fotoğrafları ilk 24 saat içerisinde 20 mil-
yon kişi tarafından paylaşılmıştır. Olaya müdahale eden 
Jandarma personelinin örnek tutum ve davranışları 
dünya çapında Jandarma Genel Komutanlığının ima-
jına olumlu katkı sağlamıştır. Yine, ABD’nin Missouri 

eyaletinde polis tarafından siyahi gencin ateş edilerek 
öldürülmesi olayı (Ferguson Olayları), sosyal medya yo-
luyla kısa sürede yayılmış ve dünyanın değişik yerlerin-
de günlerce süren protestolara neden olmuştur. Kolluk 
kuvvetleri, müdahale ettiği herhangi bir olayın sosyal 
medya aracılığıyla hızlı bir şekilde yayılabilecek olma-



sından dolayı, günümüzde icra ettikleri faaliyetlerde çok 
daha titiz olmak zorundadır.

Sosyal medya, yukarıda bahsedilen dezavantajları yanın-
da, kolluk kuvvetlerine birçok avantaj da sağlamaktadır. 
Birçok ülkenin kolluk teşkilatları tarafından sosyal med-
ya aktif olarak kullanılmakta ve sosyal medyanın takibi 
yapılmaktadır. Dünyada sosyal medya kolluk kuvvetleri 
tarafından toplum destekli kolluk faaliyetlerinden suç 
ve suçluların takibini kadar birçok alanda kullanılmakta 
olup, örnek uygulamalar aşağıda sunulmuştur.

Önleyici Kolluk:

Sosyal medya, diğer vatandaşlar gibi suç örgütleri ve 
suçlular tarafından da aktif olarak kullanılmaktadır. 
Daha önce suça karışmış, suç işlemeye meyilli şahıslar 
ve suçla ilgili anahtar kelimelerin sosyal medyada taki-
bi sayesinde suçların henüz plan aşamasında iken icraya 
geçmeden engellenmesi sağlanmaktadır. Örneğin, Ame-
rika Polisi tarafından sahte profil oluşturmak suretiyle, 
suçlular ve suç örgütleri ile bağlantı kurularak suçlular 
takip edilmiş ve büyük bir cinayet çetesi çökertilmiş-
tir. Önleyici kolluk hizmetleri açısından, sosyal medya 
kolluğa yeni imkânlar vadetmektedir.8

Halkla İlişkiler ve Tanıtım:

Halkla ilişkiler ve tanıtım modern kolluk kuvvetleri 
açısından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşların 

kolluk kuvvetlerine güvenmesi, yardım etmesi ve destek 
olması, vatandaşların kolluk kuvvetlerini doğru tanıma-
sına ve vatandaşlara kolluğun doğru olarak tanıtılmasına 
bağlıdır. Kolluk kuvvetleri tarafından, tanıtım ve halkla 
ilişkiler faaliyetleri ile önemli operasyonların vatandaş-
lara ulaştırılmasında ulusal medya kullanılabilmesine 
rağmen, sosyal medya masrafsız bir tanıtım aracıdır. 
Örneğin, Florida polisi tarafından, tanıtım ve bilgilen-
dirici videolar ile önemli operasyonların görüntüleri 
yerel basına verilmek yerine, Youtube aracılığıyla kamu-
oyuyla paylaşılmaktadır.

İstihbarat:

Güvenlik uzmanları tarafından, sosyal medya platform-
ları aracılığıyla bilgi toplamak en kolay ve rutin istihbari 
çalışma yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Suçluların, 
sosyal medya üzerinde paylaşmış oldukları konum bilgi-
leri, diğer kişilerle bağlantıları, gittiği yerler, hobi, pay-
laşmış oldukları fotoğraflardaki tarih bilgisi vs. suçları 
aydınlatmada kullanılmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin 
kapı kapı dolaşmak ile elde edebileceği bilgilerin, sos-
yal medya platformları aracılığıyla kısa sürede kolaylıkla 
elde edilebildiği değerlendirilmektedir.9  Son dönemde 
Cambridge Üniversitesi gibi birçok önemli üniversitede, 
Sosyal Medya İstihbaratı (SOCMINT) olarak adlandı-
rılan programlar açılmış ve kolluk kuvvetleri bu konu-
larda eğitim almaktadır. 
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Organize ve Örgütsel Suçların Tespiti:

EUROPOL tarafından hazırlanan rapora göre, özellikle 
terör ve aşırı ideolojilere sahip örgütler; örgütsel iletişim, 
insan kazanma, propaganda gibi amaçlarla hem interne-
ti hem de sosyal medya ağlarını yoğun olarak kullan-
maktadırlar. Sosyal medya, ulusal ve uluslararası alanda 
faaliyet gösteren suç örgütleri ve örgütlerin faaliyetleri-
nin tespiti açısından kolluk kuvvetlerine yeni imkanlar 
sağlamaktadır.

Kayıp ve Aranan Şahısların Bulunması:

Kayıp ve aranan şahısların fotoğraf ve videoları sosyal 
medya platformlarında paylaşılarak çok kısa sürede çok 
fazla kişiye ulaşılabilmektedir. Yine, hırsızlık olaylarında 
kullanılan ya da çalınan araç, plaka vb. bilgiler paylaşıla-
rak olayların kısa sürede çözüme kavuşturulması amaç-
lanmaktadır. Sosyal medya, ilk anda müdahalenin çok 
önemli olduğu kayıp ve çalıntı olaylarının çözümünde 
kolluk kuvvetlerinin işini kolaylaştırmaktadır. Emniyet 
Genel Müdürlüğünün Kayıp Alarmı Projesi kapsamın-
da, sosyal medyada kayıp şahısların resim ve bilgileri 
paylaşılmaktadır.

e-İhbar:

Suç ve suçluların bir kısmının tespiti kolluk tarafından 
doğrudan olurken, büyük kısmının öğrenilmesi ihbarlar 
yoluyla olmaktadır. Suç ve suçlularla mücadelede halkın 
desteğini sağlamak maksadıyla, ABD polisi tarafından 
oluşturulan, “Tip411” isimli online ihbar sistemi va-
tandaşlar tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. 
İhbarcının kimliğini açıklamak zorunda olmaması ve 
online sistemin daha pratik olması nedeniyle birçok 
kişi tarafından tercih edilmektedir.10

Anında Paylaşım:

Sosyal medya, ani gelişen patlama vb. önemli olay-

larda vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ulaşma ve onları 
uyarma imkânı sağlayarak olay bölgesine yaklaşmalarını 
engellemekte ve şahsi tedbirini almalarını sağlamakta-
dır. Ayrıca, çok fazla vatandaşı etkileyebilecek olaylarda 
kolluk tarafından doğrudan bilgi paylaşımı, vatandaşla-
rın gereksiz kaygılanmasını engellediği ve vatandaşların 
yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçerek, olayların de-
vamında vukuu bulması muhtemel sorunlar engellediği 
tespit edilmiştir. 

Bunların yanında, Amerika’da Dallas polisi tarafından 
trafik suçlarının tespiti için kullanılan fotoğraf ve video 
ile kurallara uymayan kişilerin polis sayfasına yüklen-
mesi uygulaması gibi birçok kolluk sosyal medya uygu-
laması yer almaktadır.

Sosyal Medyada Jandarma

Türk Silahlı Kuvvetleri adına kayıtlı bulunan Youtube, 
Google+ ve Flickr hesapları aracılı-
ğıyla sosyal medya kulla-
nılmaktadır. Em-
niyet Genel 
Müdür-
lüğü-

10  Altunbaş



nün, genel müdürlük, il, ilçe müdürlükleri ve karakol 
seviyesinde Facebook, Twitter ve Youtube hesabı bulun-
maktadır. Jandarma Genel Komutanlığında da sosyal 
medyanın kullanılmasına yönelik çalışmalar başlatıl-
mıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığının Türkiye genelinde sos-
yal medyada ne kadar yer aldığı konusunda Twitter pay-
laşımları aracılığıyla yapılan analiz aşağıda sunulmuştur. 
2016 ılı Ocak ve Şubat aylarında Türkiye genelinde 
Jandarma ile ilgili konum bilgisi içeren 15.000 civa-
rında Twitter paylaşımı yapılmıştır. Konum bilgisi 
içeren paylaşımlar toplam veriler içerisinde küçük bir 
bölümü teşkil etmesine ve Twitter tarafından tüm ve-
rilerin paylaşılmasına rağmen, örneklem miktarı Tür-
kiye genelinde Jandarma ile ilgili yapılan paylaşımların 
oranı ile ilgili fikir verebilmektedir. Atılan twitler bölge 
bazında incelendiğinde en fazla paylaşımın Marmara 
Bölgesinden yapıldığı; Ege ve İç Anadolu Bölgelerinin 
Marmara Bölgesini takip ettiği görülmektedir. Bölgesel 
ve il bazında yapılan paylaşımların nüfus miktarları ile 
doğru orantılı olarak değiştiği gözlemlenmektedir.

Sonuç

Kolluk ve güvenlik uzmanları tarafından, kolluk ve 
sosyal medya ilişkileri çift tarafı keskin bir kılıç olarak 
nitelenmesine karşın, sosyal medyanın kolluk teşkilatla-
rına daha önce hiç olmadığı kadar geniş imkânlar vadet-
tiği belirtilmektedir. Sosyal medyanın birtakım riskleri 
olsa da, Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş birçok ülke-
nin kolluk teşkilatları tarafından sosyal medya aktif ola-

rak kullanılmakta ve sosyal medyanın takibi yapılmak-
tadır. Dünyada sosyal medya kolluk kuvvetleri tarafın-
dan toplum destekli kolluk faaliyetlerinden suç ve suç-
luların takibine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. 
Modern kolluk, toplumun ihtiyaçlarını tespit edebilen 
ve toplumun gittiği yere gidebilen yapı olarak tanımlan-
maktadır. İngiltere’deki Milli Polislik Geliştirme Ajansı 
tarafından, toplum tarafından sosyal medya çok yoğun 
olarak kullanılırken, kolluk kuvvetlerinin bu alanda yer 
almamasının suç ve suçlularla mücadelenin etkinliğini 
azaltacağı ve kaybedenin kolluk kuvvetleri olacağı değer-
lendirilmektedir. İlerleyen yıllarda ülkemizde de kolluk 
kuvvetlerinin sosyal medyayı daha etkin kullanılması 
kaçınılmaz bir durum olarak gözükmektedir.
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Yayın Kurulu

“Yaşamak Demek, Faaliyet Demektir.” 
Mustafa Kemal ATATÜRK

Azmin Zaferi…
O          içimizden biri. 1996 yılı genel atamaların-

da Ergani İlçe Jandarma Komutanlığından 
Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrine İl 

Merkez (Menteşe) Jandarma Komutanı olarak ata-
nan J.Yzb. Ozan BAHAR, 02 Ekim 1996 tarihinde 
geçirdiği trafik kazası ile başladığı uzun tedavi süreci 
sonunda tekerlekli sandalyeye mahkûm olduğunu öğ-
rendi. Umutsuzluğa düşmedi, yılmadı. Engelli bir birey 
olarak, almış olduğu askerî eğitimle birlikte sarsılmaz 
inanç ve disiplin anlayışının da yardımıyla, önündeki 
engelleri birer birer aşarak birçok başarıya imza attı. 
Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olarak çalışırken 
yaşadığımız zorluklar karşısında bazen umutsuzluğa 
düşen personelimize iyi bir rol model olacağını düşün-
düğümüz, Jandarma Yüzbaşısı iken Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Ozan BAHAR olmaya giden 
başarı öyküsünü dinlemek üzere kendisini 
üniversitedeki makamında ziyaret ettik.

Görev dönüşü geçirdiği trafik kazası sonu-
cu malulen emekli olan J.Yzb. Ozan BA-
HAR, bitmeyen azmiyle elde ettiği Prof.
Dr. unvanıyla Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi Turizm Fakültesi Dekanı olarak 
üniversiteli gençlere umut ışığı oluyor.

Henüz iki aylık evli olan genç yüzbaşı 1,5 yıl boyunca 
GATA ve Bursa Asker Hastanelerinde tedavi görmesi-
ne rağmen tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Haya-
ta olan bağlılığını yitirmeyen Yüzbaşı Ozan BAHAR, 
1998 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yük-
sek lisansa başladı ve 2000 yılında en yüksek derece ile 
tamamladı. 

Doktora çalışmasına başlayan BAHAR, 2002 yılı Ma-
yıs ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinden malulen emekli 
oldu. Aynı yılın Eylül ayında da üniversitede öğretim 
görevlisi olarak çalışmaya başladı. 

Araştırma görevlisi Ozan BAHAR, başarılı çalışmaları 
sonrasında 2005 yılında Doktor unvanını aldı ve 2006 

yılı Temmuz ayında Yardımcı Doçent oldu. Çalışma-
larına ara vermeden devam eden Ozan BA-

HAR, 2007 Aralık ayında girdiği doçent-
lik sınavını da kazandı. 2013 yılı Ocak 
ayında ise Profesör unvanını aldı. 

Prof.Dr. Ozan BAHAR, 2014 Eylül 
ayından itibaren Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi Turizm Fakülte-

si Dekanı olarak görevini sürdür-
mektedir. 
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Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ozan BAHAR kimdir?

Prof.Dr. Ozan BAHAR (O.B.): Öncelikle geldiğiniz 
için teşekkür ediyorum. 1971 Mersin Silifke doğumlu-
yum. Emekli bir jandarma astsubay çocuğuyum. Baba-
mın mesleği nedeniyle okul yıllarım çok farklı yerlerde 
geçti. 1988 yılında Kara Harp Okuluna girdim ve 1992 
yılında jandarma teğmen olarak mezun oldum. Foça 
Komando Okulu ve Tuzla Piyade Okulundan sonra 
Ankara Güvercinlik Subay Okulundan 57’nci dönem 
birincisi olarak mezun oldum. Değişik illerde çeşitli 
görevlerde bulundum. 02 Ekim 1996 günü bir görev 
dönüşü trafik kazası geçirdim. Şu anda da gördüğünüz 
gibi yaşamını engelli olarak sürdüren bir insanım.

Çocukluk yıllarınızı ve jandarma olmaya nasıl karar 
verdiğinizi anlatır mısınız?

O.B.: Babam jandarma astsubayı olduğundan ço-
cukluğum değişik illerde askerî ortamlarda geçti. Bu 
nedenle asker olmayı, özellikle de jandarma olmayı 
çocukluk dönemimde çok istedim. Kayınpederim Sa-
dettin CEYLAN’da emekli jandarma astsubayıdır. Kız 
kardeşim de subayla evlidir. Dolayısıyla ailede birçok 
asker var. 

Bir jandarma subayı olarak hangi illerde ve ne tür 
görevlerde bulundunuz?

O.B.: Tabi kaza geçirmem nedeniyle pek fazla görev 
yapma imkanı bulamadım. Piyade Okulu ve Jandarma 

Subay Okulundan sonra 1994-1996 yılları arasında Sil-
van 10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında ve 
Ergani İlçe Jandarma Komutanlığında Bölük Komutanı 
olarak ve en son 1996 yılında Muğla İl Merkez Jandar-
ma Bölük Komutanı olarak görev yaptım. Muğla’da gö-
reve başladıktan iki ay sonra kaza geçirdim.

Meslekte iken hiç unutamadığınız bir anınızı anlatır 
mısınız?

O.B.: 16 Eylül 1995 tarihinde Dicle-Hani kırsalında 
bölücü terör örgütü mensupları ile çatışmaya girdik. Bu 
çatışma sırasında benim bir askerim ve çok sevdiğim bir 
ağabeyim olan Murat Üsteğmen şehit oldu. Çermik’ten 
de bir asteğmenimiz şehit olmuştu. Bu olaydan bir ay 
kadar sonra o bölgeye çok büyük bir operasyon yapıl-
dı. Yanımıza yer göstermesi için 17-18 yaşlarında bir 
terörist verildi. Habercime ve yanımdaki rütbeli perso-
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nelime şöyle bir emir verdim: “Biz ne yiyorsak aynısını 
yiyecek, herhangi bir kötü söz ve davranışta bulunulma-
yacak, ancak bir yanlışını görürseniz derhal gereğini ya-
pın.” Tabi operasyon 3-4 gün aralıksız devam etti ve bir 
çatışma yaşanmadı. Operasyondan sonra bu şahıs bana 
“Komutanım bu bölgede 50-55 kişilik terörist grup var-
dı, bu 3-4 gün boyunca bana karşı göstermiş olduğunuz 
bu insani muameleyi eğer arkadaşlarım görmüş olsalardı 
mutlaka silahları ile beraber gelip teslim olurlardı.” de-
mişti. Bunu hiç unutamam. 

Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmanızı 
müteakip 02 Ekim 1996 tarihinde geçirdiğiniz trafik 
kazasının nasıl meydana geldiğini, kendinize geldi-
ğinizdeki hislerinizi ve kaza sonrası yaşadıklarınızı 
anlatır mısınız?

O.B.: O gün üniversitede bildiri dağıtma olayı vardı. 
Jandarma istihbarat aracı ile göreve gitmiştik. Gece 
23.30 sıralarında Marmaris’ten Muğla istikametine gi-
rişte, şu anda ismi Uğur Mumcu Bulvarı olan mevki-
de yol yapım çalışması vardı. Sıcak asfalt döküyorlardı. 
Gökkuşağı Sitesi’nin tam önünde şoför yerdeki telefon 
kapağının açık olduğunu fark etti ve direksiyonu sol 
tarafa kırınca eski asfalt ile yenisi arasındaki yükseklik 
farkına çarpıp takla attık. Tabii takla attığımızın biz 
farkında değiliz, olayı görenlerin sonradan anlattıkları-
na göre aracımız adeta ağır çekimde bir defa takla at-
mış. Maalesef emniyet kemerini “nasıl olsa mesafe kısa” 
diye düşünerek takmamıştım. Ben araçtan fırlamışım, 
kaldırım taşına çarpınca bilincimi kaybetmişim, kendi-
me geldiğimde aracın üzerimde olduğunu, ayaklarımı 
çekemediğimi hatırlıyorum. Bunu görünce ayaklarımda 
çok ciddi bir problemin olduğunu anlamıştım. Tabi o 
arada bilincimi de kaybetmişim. Gözlerimi açtığımda 
ambulans içinde olduğumu, tekrar açtığımda ameliyat 
masasına aldıklarını hatırlıyorum. En son ameliyata gir-
meden önce doktora; “Ben yeni evliyim, eşimi de çok 
seviyorum, onu bırakmak istemiyorum, beni kurtarın.” 
dediğimi hatırlıyorum. Gözlerimi açtığımda ilk olarak 
eşimi yanımda beklerken gördüm. Çok duygulu bir 
andı. Ameliyatımı yapan ekibin başında bulunan Tul-
gar Hocam; “Ozan seni kurtardık.” dedi. Tabi ondan 
sonra iyileşme süreci başladı. 2-3 aylık bir zaman içinde 
ben geri kalan hayatımı tekerlekli sandalyede geçirece-
ğimi anladım. İlginç bir tevafuktur ki (Tevafuk: Yerini 
bulma) şu anda bu kaza yerinin tam arkasındaki blokta 
oturuyorum..

Geçirdiğiniz bu zor zamanlarda sizi hayata tutunma-
ya motive eden, destek olanlar kimlerdi ve sizin üze-
rinizde nasıl etkileri oldu?

O.B.: (Masasının üzerindeki eşi ve çocuğunun 
fotoğraflarını göstererek) Ben çok şanslı bir insanım. 
Çünkü kazayı geçirdiğimde evleneli iki ay bile olmamış-
tı. Eşimin ve ailesinin bu süreçteki olumlu katkılarını 
hiçbir zaman unutamam. Her zaman eşimin, ailemin ve 
eşimin ailesinin yanımda olduğunu gördüm. Allah o in-
sanları bize vesile kıldı. Tekerlekli sandalyesinde Prof.Dr. 
Ozan BAHAR olmak da bir lütuf diye düşünüyorum. 
Onların desteği olmasaydı biz bugünlere gelemezdik. 
Dedem Kurtuluş Savaşı’nda dört yıl boyunca jandarma 
eri olarak vatan müdafaasında bulunmuş bir insan. Yu-
nanın İzmir’de denize dökülmesinde dedemin de bizzat 
savaştığını babamdan öğrendim. 1998’de yüksek lisansa 
başladığım zaman şimdiki Muğla Meslek Yüksek Okulu 

İnsanlar böyle durumlarla 
karşılaştıklarında eşi, çocuğu, 

akrabaları, dostları tarafından terk 
ediliyorlar. Eşimin varlığı bana çok 

büyük bir güven verdi. Birlikte çıktık 
yola. Çok büyük fedakârlık yaptı. Ben 
çok şanslıyım ve çok mutluyum. 2003 

yılında oğlumuz dünyaya geldi. Bunun 
eşimin bu iyiliğine karşılık Allah’ın bir 

lütfu olduğunu düşünüyorum.”
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o zaman Muğla Üniversitesi Rektörlük Binasıydı. 9 katlı 
binanın 8’inci katına iki komando askeri beni omuzla-
rında çıkarıyorlardı. Şoför arkadaş da tekerlekli sandal-
yemi alırdı, bu şekilde çok derse indim çıktım. Doktora 
tezimin ön sözünde özellikle Jandarma Teşkilatına, bana 
çok yardımları olan İl Jandarma Komutanlarına, Bölük 
Komutanlarına, rütbeli ve askerlere özellikle teşekkür-
lerimi yazdım. Allah onlardan razı olsun. Yani bu nok-
taya gelmişsem, bunda Jandarma Teşkilatının desteğini 
hiçbir zaman unutamam. Jandarma, bana ailem kadar 
desteğini esirgememiş bir kurumdur. Bu teşkilatın bir 
ferdi olmaktan dolayı her zaman gurur duydum, onur 
duydum. İyi ki varlar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Prof.Dr. unva-
nı ile Turizm Fakültesi Dekanı olma yolundaki başa-
rı öykünüzü anlatır mısınız?

O.B.: Tasavvufi bir anlatım olacak ama,

Poyrazının tipisinin,

Hikmeti vardır hepsinin,

Mevla’m hayır kapısının,

Kimini açar, kimini kapar.

Mevla’m bize Silahlı Kuvvetler kapısını kapattı ama Üni-
versite kapısını açtı. Hiçbir şey neden-sonuçsuz olmu-
yor. Muğla Meslek Yüksek Okulunun hemen yanında 
jandarmamızın iki binadan oluşan lojmanı vardır. Loj-
mandaki oturma odamız üniversiteye bakıyordu. Kaza 
sonrası her sabah insanların üniversiteye giriş-çıkışlarını 

izliyordum. Tabi gıpta ile bakıyordum. Her ne kadar 
devlet bana ayın 15’inde maaşımı verse de kapıda iki 
asker ve resmi araç sürekli beklese de bu beni tatmin et-
medi. Dedim ki üniversite hemen evimin önünde. Hiç 
olmazsa vaktimi boşa geçirmeyeyim ve ne yapabilirim? 
diye düşünürken yüksek lisans yapmaya karar verdim. 
Hani vaktimiz iyi geçsin, düşüncesi ile başladık, ama za-
man geçtikçe çok müthiş bir performans göstermişim, 
bunu hocalarımız söylüyor, İktisat Ana Bilim Dalında 
benim yüksek lisans derecem 4’e çok yakın bir not ve 
hala kırılamamış, Allah nasip etti ve ben buradayım.

Başarı yolunda almış olduğunuz askerî eğitim ve 
disiplin anlayışının yeri nedir? 

O.B.: Benim yüksek lisans tez danışmanım Doç.Dr. Tü-
lay CEYLAN’dı. Allah rahmet eylesin rahmetli oldu. İlk 
yüksek lisansa başladığım zaman çalışmaya susamışım, 
adeta açım. Zira kaza sonrası bir yıl hastane süreci, bir 
yılda kendimize tolerans verdik. Konuları öyle bir çalış-
maya başlamışım ki notlar arkadan kendiliğinden geli-
yor ve tez aşamasına geldiğimizde hocamız önerilerde 
bulunarak bir şeyler yazıp getirmemizi istiyor, ben yazıp 
hemen kendisine ertesi gün veriyorum; “Şunu şöyle 
düzeltelim Ozan’cığım.” diyor. Ben yine düzeltip, he-
men bir gün sonra kendisine verince bana; “Ozan nor-
malde biz bu konuları öğrencilerimize veriyoruz, öğren-
cimiz bunu bir ayda yazıyor, ancak sen 1-2 gün içinde 
bize teslim ediyorsun, bu herhalde askerî disiplinle an-
cak mümkün olabilir.” diyerek takdirlerini belirtmişti. 
Harp Okulu son sınıfta Yöneylem dersimiz vardı. Hoca-
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mız sınavda çıkacak konuları bir ay önceden vermesine 
rağmen final sınavında stresten burnumun kanadığını, 
sınav kâğıdımın üzerine bir damla kandan hatırlıyorum. 
Biz bu zorlu eğitimlerden geçtik.

Engelli bir birey olarak günlük hayatta yaşadığınız 
zorluklar nelerdir?

O.B.: Bu sorunlar herkesçe malum, her engellinin ya-
şadığı sıkıntılar aslında; binalarda asansör yok, merdi-
ven engeline takılıyorum, uçakla bir yere gitmek sıkıntı. 
Tekerlekli sandalye ile lavaboya gidemiyorum, Turizm 
Fakültesi Dekanı olarak birçok yere toplantılara gidiyo-
rum ve bunların birçoğu beş yıldızlı oteller. Ne yazık 
ki bu otellerde dahi temel ihtiyacımız olan tuvalet ve 
banyo ihtiyacımızı tam olarak karşılayamıyoruz. En-
gelli tuvaletleri, engelli odaları tasarlanamıyor. İl dışına 
bir etkinliğe gittiğimizde Üniversite, resmi olarak bana 
yardımcı eleman görevlendiremiyor. AB ülkelerinde 
ve gelişmiş diğer batı ülkelerinde böyle durumlar için 
destek hizmeti veren personel alımı var. Kamuda ça-
lışan ve az sayıda olan benim gibi görevlilere toplantı, 
görev ve seyahatlerinde bir destek hizmeti personelinin 
görevlendirilmesi hususunun bir Başbakanlık Genelgesi 
veya bir Yönerge ile hayata geçirilmesi konusunda mü-
cadelem var. Dekan olarak, üst düzey bir yönetici olarak 
yaşadığım sıkıntılar bunlardan ibarettir.

Ülkemizde yaşayan doğuştan ya da sonradan engelli 
hale gelenlere yaşamdan kopmadan, hayata tutuna-
rak yaşamaları noktasında çok iyi bir rol model ol-
duğunuzu düşünüyoruz. Geleceğe umutsuz bakanlar 
için mesajınız nedir? 

O.B.: Türk toplumu zeki ve çalışkan insanlardan oluşu-
yor. Onlara fırsat verildiğinde yapamayacakları şey yok 
diye düşünüyorum. Engelliler için de bu geçerli. Jandar-
ma Genel Komutanlığının elimizden birazcık tutması, 
ailemizin birazcık destek olmasıyla biz bu noktalara ge-
lebilmişsek, Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki eşitlik 
ilkesinden hareketle engelli arkadaşlarımıza acımadan, 
kendilerine fırsat eşitliği verildiği takdirde sağlam insan-
dan daha çok başarılı olacaklarına, yüksek verimlilikle 
çalışacaklarına canı gönülden inanıyorum. Yani engelli-
lere balık verilmesin, balık tutmaları öğretilsin.

Fakültede derslere de girdiğinizi ve öğrencilere kendi 
yaşam öykünüzden kesitler anlatarak onları motive 
ettiğinizi biliyoruz. Öğrencilerin bakış açılarını nasıl 
etkilediğinizi ve onlara neler anlattığınızı bize anlatır 
mısınız?

O.B.: 2006 yılından bu yana derslere giriyorum. Her 
dönem giriş konuşmasında Çanakkale Destanı’nı anlat-
makla başlar, Güneydoğu’da yaşananlara kadar gelirim. 
Bu ülkede gençlere ne kadar ihtiyaç olduğunu dile ge-
tirdikten sonra son dersimde de yaşam öykümden bah-

“Her eğitim yılının son dersinde 
çok kısa olarak hayat hikâyemi 

öğrencilerimle paylaşıyorum. Bunu 
onlar için paylaşıyorum. Çünkü 

hayata çok karamsar baktıklarını, 
çoğunun ümidini yitirdiğini 

gördüm.”
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sediyorum. İntihar etmeyi düşünen, okulunu bırakmayı 
düşünen, hayata karamsar bakan öğrencilerden birçoğu 
bizim hikâyemizi dinledikten sonra “Gereksiz şeyle-
re kafamı çok fazla yormuşum, sizi dinledikten sonra 
hayata bakışım değişti, bundan sonra çok daha fazla 
çalışacağım.” diyen ve istikametini 180 derece değiştiren 
çok öğrencim oldu. Bunlardan çoğu zaman zaman gelip 
bu duygularını bize anlattılar. Hayata karamsar bakan 
öğrencilerimize ne kadar rol model olabiliriz diye dü-
şünüyorum. Öğrencilerime soruyorum: “Tekerlekli san-
dalyeye mahkûm musun?” Cevabı: “Hayır!”, “Kapalı bir 
mekânın var mı?” “Evet.” “Cebinde iyi kötü harçlığın ve 
üniversitede yemeğin çıkıyor mu? “Evet.” Bunun üze-
rine; “O zaman siz neden çalışmıyorsunuz?” diyorum. 
Başlar öne eğiliyor. Yani Allah bu bedene bu hizmeti 
yaptırıyor diye düşünüyorum.

Şu an yaptığınız görev de şüphesiz çok güzel. Fakat 
askerlik mesleğini özlüyor musunuz?

O.B.: Benim çok büyük bir tarafım halen asker aslında. 
Harp Okulu okudum. Ben evlilik yüzüğümü takmıyo-
rum ama Harp Okulu devre yüzüğümü her zaman ta-
kıyorum. Ben gözlük takıyordum. Gözlüğümü çıkarıp 
gönüllü komando oldum. Güneydoğu’da da gönüllü 
olarak çarpıştım. Şu an bile imkânım olsa ve gider misin 
deseler hemen gözümü kırpmadan giderim. Ama üni-
versite de bizi bağrına bastı. 1998’de Jandarma Genel 
Komutanı Org. Rasim BETİR Muğla’ya ziyarete geldi-
ğinde ben üniversitede yüksek lisansa yeni başlamıştım. 
O’na; “Komutanım ben emekli edileceğim. Ama ben 

emekli olmak istemiyorum. Silahlı Kuvvetlerde, sağ-
lık yönetmeliğinde sizin öncülüğünüzde yapılacak bir 
küçük değişiklikle tekerlekli sandalyeye mahkûm olup 
çalışmak isteyenlerin önü açılabilir.” demiştim. Maale-
sef olmadı ve emekli edildim. Demek ki böylesi hayır-
lıymış. Askerlik kutsal bir meslek, tabii ki askerliği çok 
özlüyorum.

Bunların dışında neler söylemek istersiniz?

O.B.: Ben halen Jandarma Genel Komutanlığının ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ruhunu taşıyorum içimde. O 
Teşkilatın bir parçası olmaktan, o hizmetleri vermekten 
ve her gün bu Üniversitede bu büyük kurumu temsil et-
mekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Mutluyum. 
Her platformda Harp Okulu mezunu olduğumu, emekli 
bir Yüzbaşı olduğumu söylüyorum. Bu hatıralarımı, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini, bu ailenin ayrılmaz bir parçası olan 
Jandarma Teşkilatını, her zaman, her platformda dile ge-
tirip bununla gurur duymaya devam edeceğim. Jandarma 
Genel Komutanlığının vefakâr personeline, komutanları-
mıza saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
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Suç Analizleri
Aslıhan MURATHANLI/Uzm.De.Me.

*Asayiş Başkanlığı, Suç Analiz ve Değerlendirme Şubesi, Ankara Üniversitesi Sosyoloji alanında yüksek lisans.

Suç analizi bilinenin ötesine geçmektir. Herkesin 
bildiğini söylemek, analiz değildir. Analiz 

uzmanlığı, heykeltıraşlığa benzer. Nasıl ki bir 
heykeltıraş, şekilsiz bir kaya parçasını yontarak 

bir heykel oluşturuyorsa, analiz uzmanı da büyük 
ve anlamsız veri yığınları içerisinden bir anlam 
çıkararak, herkesin göremediği ve daha önceden 

söylenmemiş bir şey ortaya koyar.
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Bir örnekle ifade edersek; birkaç farklı yapbozun, bin-
lerce parçasının karışmış olduğunu düşünelim. Bizden 
Mona Lisa’nın resmini yapmamız istensin. Öncelikle 
yapacağımız Mona Lisa’ya ait yapboz parçalarını diğer 
parçalar içinden seçmek olacaktır. Ardından bu parçalar 
bir araya getirilir ve uygun yerlere yerleştirilerek resim 
tamamlanır. Ancak analizde illa ki eksik parçalar olacak-
tır ki, bu eksik parçaların ne olduğunu tahmin ederek 
resmin bütününü görmek analizin asıl amacıdır.

Suç analizinin başlıca amacı, kolluğa yardımcı olmak-
tır. Suç analizi; sistematik metot ve bilgi kullanır, bir-
çok kuruma bilgi sağlar. Suçun altında yatan nedenlerin 
ortaya çıkarılması maksadıyla sayısal olmayan verilerin 
kullanılması gerektiğinde, analiz uzmanı nitel verileri 
ve metotları kullanır. Yerlerin karakteristik özelliklerini 
tespit etmek için saha araştırması, mağdur davranışlarını 
anlamak için bireylerle mülakatlar; kolluk raporlarını ve 
ifadelerle ilgili içerik analizi yapar. İstatistiksel ve sayısal 
veri ile çalışıldığında, analiz uzmanı sayılardan ve kate-
gorik verilerden faydalanır. Dolayısıyla suç analizi, hem 
nicel hem nitel veri ve metotları kullanır. 

Suç analizi çalışmasının temelinde suç ve düzensizlik 
problemleri, olaylar, failler, mağdurlar ve hedeflerle ilgili 
bilgiler yer alır.

Literatürde pek çok farklı türe ayrılan suç analizi; ana-
lizin amacı, hedefi, sıklığı, verinin kaynağı, uygulanan 
analiz teknikleri ve araçları ile analiz yapan birimin sevi-
yesine göre farklı isimler almaktadır. Bu yazıda en temel 
sınıflandırma olarak kabul edilen Taktik, Stratejik ve 
Kolluk Harekât Analizi tanımlaması kullanılmıştır. 

Taktik Analiz: 

Bir bölgede problem haline gelmekte olan bir durumu, 
hızlı bir şekilde önleyebilmek maksadıyla, kısa süreli 
sorunları tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen analiz 
türüdür. Amaç, mevcut suç soruşturmalarına ve ope-
rasyonlara analiz desteği vermek, suç soruşturmalarını 
yönlendirmek, şüphelilerin belirlenmesini ve olayların 
aydınlatılmasını sağlamaktır. Taktik analizde kullanılan 
veri genelde kolluk verisidir. Bu veriler; suçun işleniş 
şekli (giriş yeri, giriş yöntemi, kullanılan silah türü, vb.), 
bireyler (mağdur bilgisi, şüphelinin davranışları), olay 
yerleri ile suçun tarihi ve zamanı gibi spesifik bilgile-
re odaklanır. Taktik suç analizinin konusu olan suçlar, 
genelde failin mağduru tanımadığı olaylardır. Bunlarla 
sınırlı olmamakla birlikte, evden ve işyerinden hırsızlık, 
otodan hırsızlık, oto hırsızlığı ve yağma suçları için bu 
analiz metoduna başvurulur. 

Bir çiftçi her gün bir veya iki hayvanını kaybet-
mektedir. Kaybolan hayvanlar, sadece geceleri ve 
belirli bir yerden kaybolmaktadır. İncelemeleri 

onu, gece boyunca hayvanları izlemeye veya başka bir 
yere götürmeye sebep olmuştur. Çiftçinin düşünce ve 
davranışları suç analizinin basit bir formudur. 

İnsanoğlu tarih boyunca suç ve suçlu davranışını 
incelemiştir. Suç analizinin tarihi eskiye dayanmakla 
birlikte, bir disiplin olmaya başlaması, 19’ncu yy. 
başlarında Londra’da kurulan polis kuvvetinin 
çalışmalarına dayanır. 1820’de çıkarılan Metropolitan 
Polis Kanunu ile İngiltere’de, yaklaşık 1.000 kişiden 
oluşan polis gücü oluşturulmuştur. 1842’de suçların 
aydınlatılmasına yardımcı olmak üzere, suç kalıpları-
nın tespit edilmesi sorumluluğu verilen bir dedektiflik 
bürosu kurulmuş ve bu büro, veriyi toplamak, işlemek 
ve analiz etmekle görevlendirilmiştir. 1847’den itibaren 
Londra’da suç istatistikleri oluşturulmaya başlanmıştır. 

1950’lerin başlarında, ABD’nin en meşhur polis reform-
cusu August Volmer, araçlı devriye, parmak izi, telsiz 
kullanımı, suç haritası, polis raporları ve suçun yoğun-
luğuna göre devriyelerin düzenlenmesi konularında ilk 
çalışmaları yapmış ve bunları uygulamıştır. Müteakiben, 
yardımcısı Orlando Winfield Wilson, bu konularla ilgili 
eğitim programları geliştirmiş ve suç analizinden bahse-
den ilk kitabı yazmıştır. Suç analizi tanımı da ilk kez bu 
kitapta yapılmıştır.

Son 30 yıl içerisinde, pek çok araştırmacı tarafından 
suç analizinin tanımı yapılmıştır. Suç analizi tanımları 
birbirinden farklılıklar göstermekle birlikte, içlerinde en 
çok kullanılan ve herkesçe kabul gören tanıma göre; suç 
analizi, verilerin toplanması, işlenmesi, sınıflandırılması 
ve yapılan değerlendirmeler neticesinde çıkarımlar ya-
pılması ve tavsiyelerde bulunulması aşamalarından olu-
şan bir süreçtir. Suçun önlenmesi, suç ve sosyal düzen-
sizliğin azaltılması, olayların aydınlatılması ve suçluların 
yakalanmasında, kolluğa yardımcı olmak maksadıyla, 
fail, mağdur, yer ve zamana ilişkin faktörlerin sistematik 
olarak incelenmesidir.

Suç analizi bilinenin ötesine geçmektir. Herkesin bildi-
ğini söylemek, analiz değildir. Analiz uzmanlığı, heykel-
tıraşlığa benzer. Nasıl ki bir heykeltıraş, şekilsiz bir kaya 
parçasını yontarak bir heykel oluşturuyorsa, analiz uz-
manı da büyük ve anlamsız veri yığınları içerisinden bir 
anlam çıkararak, herkesin göremediği ve daha önceden 
söylenmemiş bir şey ortaya koyar.
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Suç Analizleri 

Taktik Analiz Stratejik Analiz Kolluk Harekat 
Analizi 

•  Kısa süreli sorunlar 

•  Operasyonlara analiz 
desteği 

•  Suç soruşturmalarını 
yönlendirme 

•  Kolluk verisi 

•  Uzun dönemli kronik 
problemler 

•  Periyodik 

•  Suça teşvik 
nedenlerinin azaltılması 

•  Kolluk verisi+veri 
toplama 

•  Uzun süreli sorunlar 

•  Personel, mali, lojistik 
politikaları üzerinde 
çalışır 

•  Etkinlik verimlilik analizi 

•  Kolluk verisi+veri 
toplama 

Suç Analiz Teknikleri

Taktik suç analizinin ön-
celikli üç hedefi vardır. 
Suç kalıplarını ortaya 
çıkarmak için, benzer-
likleri ortaya koymak 
suretiyle olaylar arası 
bağlantıları tespit etmek, 
suç veya suç kalıplarının 
muhtemel şüphelilerini 
tespit etmek, aydınlatıl-
mış olaylardan hareketle 
aydınlatılmamış olay-
lar arasında bağlantılar 
kurarak olayları çöz-
mektir. Bu analiz türü 
günlük olarak olayların, 
suç kalıplarının ve sıcak 
noktaların üzerinde yo-
ğunlaşmaktadır. Mümkün olan en kısa sürede suç ka-
lıplarını çözülmesi amaçlanır. Diğer bir ifadeyle, taktik 
analiz, görev alanında meydana gelen olayların günlük 
takip edilerek, önceki olaylarla karşılaştırılması suretiyle 
benzerliklerin ortaya konulduğu ve sonucunda eyleme 
yönelik hareket tarzları geliştirilen analiz türüdür. Ge-
liştirilen hareket tarzları proaktif, özel ve küçük alanlara 
uygulanabilir olmalıdır. 

Taktik analizde öncelikli veri kaynağı suç dosyaları ve 
Olaylar Bilgi Sistemidir. Bu nedenle, suç kalıplarının or-
taya çıkarılması, şüpheliler ve yerler arasındaki bağlantı-
ların tespit edilmesi ve olayların aydınlatılması için ya-
pılacak analizlerde, OBS’ye girilen verilerin önemi bü-
yüktür. Sisteme girilen verilerin doğru olması, özellikle 
olay oluş şekillerinin detaylarıyla anlatılması ve 5N1K 
(ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman, kim) sorularının 
cevaplarını içermesi önemlidir.

Kolluk birimleri zamanlarının büyük çoğunluğunu 
münferit olayları çözmekle geçirir. Suç kalıplarını orta-
ya çıkarmaya yönelik çalışma yapmaya zaman bulamaz. 
Analiz uzmanı bu noktada devreye girerek birçok suçu 
birlikte analiz eder, suç kalıplarını ortaya koyar ve bu 
kalıplarla ilişkili muhtemel şüphelileri tespit ederek kol-
luğa destek olur. 

Hangi suçların nerelerde yoğunlaştığı (sıcak noktalar), 
öncelikli suç alanlarının tespit edilmesi, öncelikli suçlu-
lar (bölgedeki en faal suçlu kimdir, kim yakın zamanda ce-
zaevinden serbest bırakılmıştır vb.), herhangi bir mekâna/
yere özel görülen suçlara ilişkin çalışmaları içerir.

Stratejik Analiz:

Uzun dönemli suç eğilimlerine ve kronik problemlere 
odaklanır. Taktik analizin aksine, günlük değil, peri-
yodiktir. Taktik analize göre daha uzun sürer ve analiz 
uzmanı sadece kolluk verisini kullanmaz, kendi verisini 
de toplar. Taktik analiz öncelikli olarak suçluların ya-
kalanmasına odaklanırken, stratejik analiz, suça neden 
olduğu tespit edilen fırsatların azaltılmasına odaklanır. 

Eğilimler, uzun vadede suçtaki artış veya azalışlardır 
veya belirli bir zaman içerisinde suçların karakteristiğin-
deki değişikliklerdir. Suç eğilimleri, aylar, yıllar, on yıllar 
içinde oluşur, fakat genelde bir aydan daha kısa, on yıl-
dan daha fazla dönemler çalışılmaz. Bazen tek bir nede-
ne odaklanılırken (yeni bir alışveriş merkezinin açılması, 
eroin fiyatlarındaki dalgalanmalar vb.),  genellikle doğ-
rudan veya dolaylı ve sayısız çevresel, ekonomik, sosyal 
ve politik nedenleri inceler. Bu analiz türü daha çok ni-
cel veri ve analiz metotları kullanmakla birlikte, daha 
derinlemesine yapılan stratejik analizlerde nitel ve nicel 
veri ve metotlar kullanılır. Stratejik suç analiz uzmanı 
elektronik veri tabanlarındaki yüzlerce, hatta binlerce 
veriyi incelemek üzere çok sayıda istatistiksel metot kul-
lanır. Tarih, zaman, yer ve suçun türü gibi değişkenlerle 
sayısal olarak ilgilenir. İki önemli amacı vardır. Birin-
cisi, uzun dönemli suç problemlerinin incelenmesine 
yardımcı olmak, ikincisi de kolluk birimlerinin uygu-
lamalarının, problemlere etki edip etmediğinin değer-
lendirilmesidir. Problem çözme sürecinde, problemlerin 
incelenmesi ve ayrıca suç oranları, mükerrer mağduri-
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yet, sıcak noktalar ve suç fırsatlarını etkileyen çevresel 
karakteristiklerin analiz edilmesini içerir.

Suç eğilimleri pozitif, negatif veya nötr olabilir. Po-
zitif eğilim suçların artmasını, negatif eğilim suçla-
rın azalmasını, nötr eğilim ise suçların sayısal olarak 
değişmeyip, karakterinin yani niteliğinin değişmesini 
ifade eder. Suç artışlarını çalışmak kadar, azalışlar 
da çalışılmalıdır. Pozitif eğilimler, genellikle yeni bir 
problemin belirleyicisidir. Pozitif eğilimin olması, bazı 
gizli sebeplerin olduğuna işarettir denilebilir. Yani bir 
yerde suç artışı varsa, bu artışa sebep olan nedenler 
vardır. Analiz uzmanı eğilimleri inceleyerek, problemleri 
tespit edebilir.

Bir problemin analizi, mevcut kolluk verisi ile başlar. 
Taktik analizde olduğu gibi kim, ne, nerede, ne zaman, 
nasıl sorularına cevap vermek, sıcak bölgeleri, fail ve 
mağdur davranışlarını, ortak hedefleri ve suçun işleniş 
şeklini belirlemek için, analiz uzmanı kolluk verisini 
kullanır. Genelde kolluk verisi asıl sebepler ve problem-
lerle ilgili gizli nedenleri (altta yatan nedenler) açıkla-
maya yeterli değildir. Bu noktada analiz uzmanı kolluk 
raporlarının ötesine gider ve nitel veri toplar. Bu nitel 
metotlar, anket, mülakat, odak grup çalışmaları, kurum 
dışı araştırmaları kapsar. 

Kolluk bir problemle karşılaştığında, uzun dönemli 
etkili olacak strateji ve politikalar belirlemeye çalışır. 
Kolluk kuvvetinin o probleme yönelik reaksiyonu, sa-
dece sahaya devriye görevlendirmek olmaz. Örneğin, 
alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bir bölgede, so-
kakta yağma ve kapkaç olaylarının sayıca çok olduğunu 
ve bu olayların sürekli yaşandığını düşünelim. Suçtan 
mağdur olma korkusu insanların akşam vakti sokağa 
çıkmalarına engel olmaktadır. Veriler son altı ay içeri-

sinde olayların %30 arttığını göstermektedir. Kolluk, 
sokakta yağma ve kapkaç olaylarının azaltılmasını önce-
likli görev olarak ele alır. Analiz uzmanı öncelikle kolluk 
verisi ile çalışır. Olayların %50’sinden fazlasının 19.00-
22.00 saatleri arasında ve karanlıkta yoğunlaştığını gö-
rür. Çoğu olayda fail tektir. Mağdur yalnızdır ve fiziki 
güç kullanılmaktadır. Çoğunlukla nakit para, cüzdan ve 
elektronik eşya gasp edilmektedir. Mağdurdan çalınan 
kredi kartları ile elektronik eşya ve yiyecek alındığı tes-
pit edilmiştir. Sayıca çok az yakalamalar, şüpheli tarifleri 
ve kolluk personelinden alınan bilgilere göre, şüpheli-
lerin çoğu sokakta yaşayan evsizlerdir. Analiz uzmanı, 
bölgede, sokakta yaşayan evsizlerin bulunduğu yerleri 
tespit eder (Belediyeler tarafından inşa edilen barınak-
lar ve ücreti çok düşük moteller). Yüksek ihtimal, failler 
buralarda yaşayan insanlardır. Bildirilen olay saatlerine 
göre, analiz uzmanı olayların dükkânların kapanmasın-
dan kısa süre önce ve kapandıktan sonra arttığını görür. 
Kalabalığın, güvenliğin ve tanıkların az olduğu ancak 
hala potansiyel mağdurların ortada olduğu bu dönemde 
olaylar yoğunlaşmaktadır.

Analiz uzmanı, olayların yoğun olduğu birkaç sokak-
ta, ışıklandırmanın az olduğunu sahaya giderek göz-
lemler. Çalıntı kredi kartlarının kullanıldığı yerlerde 
alışveriş yaparak, güvenlik zafiyetlerini tespit eder. Ay-
rıca bölgede hırsızlık malzemelerinin satıldığı ikinci el 
dükkânların kontrol dışı olduğunun tespit eder. Tüm 
bunların sonunda kolluğa yapılacak tavsiyeleri içeren 
bir rapor yayımlar: 

• 19.00-22.00 saatleri arasında bu güzergâhta devriye 
görevlendirilmesi,

• İş yeri sahiplerinin kredi kartı kullanımı güvenlik 
uygulamaları hakkında uyarılmaları, 
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Bu çalışma, iki yıllık süre zar-
fında inşaattan hırsızlığın 
azaltılması için, Port St. Lucie 
Emniyet Müdürlüğünce kulla-
nılan, gerçekte uygulanan ve 
özel suç önleme tedbirlerinden 
oluşan bir birleşik problem suç 
azaltma projesi raporudur.

Analiz uzmanları tarafından, 
bölgede üç muhtemel suçlu tü-
rünün olduğu tahmin edildi:

Gezginler: Mahallelerde yaya 
veya araç ile gezen, satmak 
veya şahsi kullanım için inşa-
at alanından mal çalma fırsatı 

arayan kişiler. Bunlar mahalle-
de yaşayanlar veya ilçe dışın-
dan gelen herkes olabilir.

Çalışanlar: Müteahhitler ve ta-
şeronlar, çalınan malı devam 
eden işlerinde kullanmak ve 
satmak için birbirlerinden ça-
labilirler. Bu şahıslar malın ne 
zaman teslim edildiğine, ne za-
man korunmasız olduğuna ve 
alanın ne kadar iyi korunduğu-
na dair bilgiye sahiptirler.

Profesyoneller: Geçimini hır-
sızlıktan ve çalıntı malların 
satışından sağlayan şahıslar-

dır. Bu şahıslar, suç işledikleri 
çevreye ve bölgelere dair bir-
çok bilgiyi edinerek suçlarını 
planlarlar.

İlk olarak, olay raporları ince-
lendi. Aydınlatma oranı çok 
düşük olduğu için, kim soru-
sunun cevabı, çalınan malze-
melerden anlaşılmaya çalışıl-
dı. Örneğin,  mal emniyetsiz, 
açıkta/görünürde ve kolayca 
taşınabilir olduğundan suçun 
işlenmesi kolay ise, suçluların  
“gezginler” grubundan olması 
muhtemeldir.Suçun zorluğu-

Örnek Analiz

• İkinci el eşya satan kişilerin, şüpheli durumlar hakkın-
da kolluğa bilgi vermelerinin sağlanması ve bu yerlerin 
kontrol altında tutulmaları,

• Daha iyi ışıklandırma ve çevresel düzenleme yapılması,

• Motellerin ziyaretçi kayıtlarını düzgün tutmaları ve 
bildirimlerini yapmaları konusunda uyarılmaları,

• Evsizlerin kaldığı barınakların kapılarının daha erken 
saatlerde kapatılması konusunda barınak yönetimleri-
nin ikna edilmeleri.

Sonuç olarak, suç problemleri, stratejiler ile daha iyi çö-
zülmektedir. Hedeflerin cazibesini azaltan veya fırsatla-
rı azaltan stratejiler, faillerin yakalanmasına odaklanan 
stratejilerden daha fazla ve etkili olarak suçları azaltmak-
tadır.

Kolluk Harekat Analizi

Bu analiz türü, kolluğun politikalarını, uygulamalarını, 
personel alımı, mali konular, lojistik ve diğer kaynaklar-
la ilgili konulardaki çalışmalarını kapsar. Bu konularla 
ilgili etkinlik ve verimlilik analizleri yapılır. Her ne ka-
dar bu disiplin suç analizi olarak tanımlansa da, pratikte 
sadece suçun incelenmesinden fazlasını içerir. Bu konu-
larda çalışacak olan analiz uzmanlarının sosyal bilimler-
de kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerine, istatistik 
ve yöneylem konularına hakim olmaları gerekir.

Bu analiz türünün çalıştığı konulardan bazıları şunlar-
dır:

• Kolluk devriyelerinin en etkin çalışması için sorumlu-
luk alanı en iyi ne şekilde bölünebilir?

• Karakol için optimal personel ne olmalıdır?

• Denetimli serbestliğin suçu azaltmaya yönelik etkisi-
nin araştırılması,

• Aile içi şiddet olaylarında eşin uzaklaştırma almasının 
suça etkisinin araştırılması,

• Daha fazla personel alımına ihtiyaç olup olmadığı ve 
ihtiyacın gerekçelendirilmesi,

• Doğrulanmamış hırsızlık alarmlarına müdahale edil-
mesine yönelik bir politika uygulanmasının, kolluğa ne 
kadar zaman kazandıracağı.

Kolluk harekât analizi, stratejik analiz ile el ele gider. 
Birçok uygulama kararı, uzun dönemli suç eğilimlerine 
dayanır.

Kurumların geleceği planlamalarında ve karar verme sü-
reçlerinde analizin önemi her geçen gün daha fazla anla-
şılmaktadır. Analizin türü mevcut ihtiyaca, analizi yapan 
birime, verinin dayandığı kaynağa, gizlilik durumuna 
ve amacına göre değişmekle birlikte, her türlü analizde 
doğru, güncel ve kaliteli bilgi analizin olmazsa olmaz 
unsurudur.

Bilgi dünyadaki en değerli şeydir, paradan daha değer-
lidir, çünkü para bilgi ile kazanılabilir. Güçten daha de-
ğerlidir, çünkü bilgiyle güç elde edilebilir. Maldan daha 
değerlidir, çünkü bilgiyle malı elde edilebilir, geliştiri-
lebilir. Dünyanın her yerinde, her zaman, her işte, her 
endüstride doğru bilgiye kesinlikle paha biçilemez. 

Bilgiye ulaşan ve bilgiyi doğru analiz eden kurumlar ba-
şarıya ulaşırlar.
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nu ölçmek için suçlar üç değiş-
kene göre kodlandı: 

Beceri: Malın yerinden sökül-
mesi için gereken beceri sevi-
yesi. (0=beceri yok, 1=Şiddet-
le, beceriksizce, güç kullana-
rak sökülmüş, 2=gerekli bece-
rilere ve/veya aletlere sahip)

Taşıma: Malın taşınması için 
gereken asgari taşıma/nakil 
aracı. (0=yürüyerek; 1=araba 
veya kamyonet; 2=kamyon)

Erişim: Çalınan malın bulundu-
ğu yer. (0=dışarıda, görünür, 
boşta/bağlanmamış; 1=dışarı-
da/bir yere bağlı, içeride görü-
nür bir yere bağlı ve/veya boş-
ta/bağlanmamış; 2=emniyete 
alınmış)

Olay raporlarının ilk incele-
mesi, bu suçların neden ve 
nasıl işlendiğini anlamak için 
gerekli bilgilerin çoğunu içer-
mediklerini ortaya çıkardı. Bu 
nedenle, memurların her bir 
olay raporuna ek olarak dol-
durmaları gereken bir kontrol 
listesi geliştirilerek şu sorula-
ra cevap arandı: 

Sorular?

Müteahhit bilgisi inşaat uy-
gulamalarının gözetiminden 
sorumlu olmalarından dolayı, 
müteahhite ilişkin sorular sor-
mak önem arz ediyordu. 

Taşeron bilgisi: Taşeronlar ola-
sı şüphelilere ilişkin bilgi sahi-
bi olabilirlerdi veya  kendileri 
de şüpheli olabilirlerdi.

Malı teslim eden: Teslim ettik-
leri malı geri gelip almak için 
bilgi ve ekipmana sahiptiler.

İnşaat aşaması: Şantiyenin 
inşa aşamasına göre suç için 
fırsatlar değişebilirdi. Bu bilgi, 
suçun büyük bir çoğunluğunu 

hangi tip suçlunun işleyebile-
ceğinin belirlemesine yardım-
cı oldu.   

Gerekli aletler: Bu bilgi suçlu 
grubunun belirlenmesine de 
yardımcı oldu. Örneğin, dene-
yimli bir suçlu bir klima ünite-
sini, bağlı olduğu beton levha-
dan cıvataları sökerek çıkarır 
ama aynı zamanda klima üni-
tesini bozmamak için freon bo-
rusunu nazikçe kesmesini de 
biliyor olabilir. 

Nicel veriye ek olarak gözlem, 
odak grup görüşmeleri ve mü-
lakatlar aracılığıyla nitel veri 
toplandı. 

Tekrarlayan mağduriyet (mü-
kerrer mağduriyet) durumu 
incelendi: Mağdur olmuş 254 
adresin sadece 12’sinin (%4.7) 
bir yıl içerisinde iki defa mağ-
dur olduğu görüldü. 

 Suç haritası, olayların ağırlık-
lı olarak şehrin batı yakasında 
meydana geldiğini gösteriyor-
du. İnşaatların çoğunluğu da 
batı yakasındaydı.

İnşaat alanlarında kayda değer 
mükerrer mağduriyet görül-
mediği için, müteahhite göre 
mükerrer mağduriyet incelen-
di. Müteahhitlerin %20’sinin 
suçun %69.2’sinin mağduru 
oldukları görüldü. 

Çalınan Eşyalar: Olay raporla-
rında listelenen mallar olduk-
ça özel eşyalardı, dolayısıyla 
bunları inceleyebilmek için 
eşya türleri kategorilere göre 
gruplandırıldı.

Suçun Zorluğu 

Zorluk değişkenleri, suç yük-
sek seviyede beceri gerektir-
dikçe, o ölçüde otomobil veya 
kamyonet gerektirdiğini ve 
malın emniyete alınmış oldu-
ğunu ortaya koydu.Bu bulgu-
lar nihai olmasa da, suçların 
nerdeyse yarısı en yüksek se-
viyede beceri gerektirdiği için, 
bölgedeki faillerin, inşaat ma-
teryalleri ve ekipmanı hakkın-
da bilgiye sahip olabilecekleri 
sonucuna varıldı. 

İnşaat Aşaması:

Olayların yarıdan fazlasında, 
evlerin tamamlanmış ve em-

Problem Odaklı Kolluk: 
Problem çözmeye 

odaklanmak suretiyle 
sorumluluk ve etkinliği 
geliştirmeyi hedefleyen, 
müşteri odaklı hizmet 

sunma felsefesidir.
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niyete alınabilecek halde iken 
hırsızlıkların meydana geldiği 
görüldü. Bu bulgu eve girişin 
en zor olduğu zamanlarda bu 
suçların meydana geldiğini 
ortaya koydu. Bu vakalarda 
muhtemel faillerin şantiye 
hakkında bilgisi veya şantiye-
ye erişimi olan bireyler olduğu 
sonucuna varıldı.

Müteahhitlerle kendi malze-
melerini temin eden taşeron-
ları kiraladıklarını, faillerin ço-
ğunun taşeronların olduğunu, 
inşaatın içinde bulunan malın 
(ankastre malzeme, klima vs.) 
çokluğundan dolayı evlerin in-
şaatın son aşamasında en cazip 
olduğunu düşünüyorlardı. 

Belediye İmar Müdürlüğü per-
soneli de faillerin ağırlıklı ola-
rak çalışanlardan olduğunu 
düşünüyordu. İşçilerin, hafta 
sonları, geceleri ve tatil günle-
rinde şantiyelerde görülmele-
rinin normal olmasından, olası 
faillerin tespit edilmesi zorlaşı-
yordu. 

Evin teslimatına yaklaşık ola-
rak üç hafta kala, elektrik sa-
yacı teftişi gerçekleşiyordu. 
Teftiş talep edilen adresler 
günlük olarak elektrik şirketi-
ne fakslanıyordu. Bu adresler 
hırsızlık için en cazip olan ev-
lerin listesini sunuyordu.

Sonuç:

Bütün bu çalışmaya dayanarak 
ağırlıklı olarak bu suçları işle-
yenlerin “çalışanlar” olduğu 
sonucuna varıldı. Bu sonucu 
destekleyen bulgular şunlardı:

• Genellikle inşaat malzemele-
ri ve ekipmanı ile beyaz eşya-
lar çalınmıştı, 

• Suçların yarısından fazlası 
yüksek beceri seviyesi gerek-
tiriyordu, 

• Çalınan eşyaların çoğu bir 
araba veya kamyonetle taşını-
yordu, 

• Genellikle çalınan eşyalara 
erişim kolay değildi, 

• Olayların yarısında eşyalar 
ev emniyete alınabilecek du-
rumdayken çalınmıştı, 

Suç önlemeye yönelik hem 
genel hem de hedeflenmiş bir 
yaklaşım içeren çok yönlü bir 
müdahale planı geliştirildi. 
Analiz süreci, bölgedeki müsta-
kil ev inşaatından hırsızlık so-

rununun, şehrin belirli bölge-
lerine, daha fazla mağdur olan 
müteahhitlerine, belirli tür 
mala ve inşaatın son aşamala-
rına odaklanılması gerektiğini 
ortaya koydu. Gerekli olan suç 
önleme stratejileri, kolluğun 
tek başına uygulayamayacağı 
tedbirlerden oluşuyordu. Dola-
yısıyla bu suçun önlenmesine 
ilişkin geliştirilecek önleme 
tedbirleri sürecinde, müteah-
hitlerle işbirliği yapılması ge-
rekiyordu.

Genel Yaklaşım: Patern Tespiti 
ve Paternlere Göre Tedbir Ge-
liştirilmesi 

Suç analiz uzmanları patern 
analizi uyguladı. Mart 2015’te 
şantiyelerden dokuz adet çi-
mento mikserinin çalındığı bir 
patern tespit edildi. Olaylar 
haritalandırıldığında eyaletler 
arası otoyola çok yakın olduk-
ları görüldü. Kolluk, bir çimen-
to mikserini, GPS konum be-
lirleyici takıp, bu dokuz olayın 
olduğu riskli bölgelerden birin-
de bulunan bir şantiyeye yer-
leştirdi. İki gün sonra mikser 
çalındı ve üç kişi yakalandı. 

Toplum Destekli Kolluk: 
Bölge sakinleri ve o 

bölgede çalışan ve yaşayan 
esnaf ile birlikte çalışmayı, 

onlarla buluşmayı 
kapsayarak suç ve sosyal 
düzensizliğe odaklanan 

kolluk metodudur.
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Genel Yaklaşım: Olası Mağdur-
ların ve Bekçilerin Eğitilmesi

Medya Kampanyası: Çeşitli 
medya türlerinde müteahhit-
ler ve toplum üyeleri için suç 
problemine, uygulanan stra-
tejilere ve genel suç önleme 
önerilerine ilişkin bilgi sağlan-
dı. Kampanya, televizyon için 
kamu spotları, radyo röpor-
tajları ve gazete yazıları içeri-
yordu. Şehrin belirli bölgele-
rindeki bireyler, yerleşim yer-
lerindeki şüpheli faaliyetleri 
bildirmeye teşvik edildi. Aynı 
zamanda kolluğun bu suçu çok 
ciddiye aldığını ve bu problemi 
çözmeye yönelik girişimlerde 
bulunduğunu gösteren faillere 
yönelik bir uyarıydı.

Müteahhitlerle Toplantılar: 
Müteahhitler Birliği ve mün-
ferit müteahhitler/inşaatçı-
larla aylık toplantılar yapıldı. 
Kolluk personeli genel suç 
önleme tavsiyeleri ile problem 
analizinin sonuçlarını sundu. 
Bu toplantılar aracılığıyla iler-
leyen ilişkiler, müteahhitlerle 
iletişimi kolaylaştırdı ve müte-
ahhitlerin kolluğa karşı duyar-
lılığını arttırdı.

Hedeflenmiş Yaklaşım: İnşaat 
Alanı Kontrolleri ile Kolluk Ko-
rumasını Artırmak 

Kolluk, sayaç kontrolleri yapı-
lacak adresleri haftalık olarak 
imar müdürlüğünden alarak 
buna göre devriye planlaması 
yaptı. En riskli bölgelerde bulu-
nan adresler önceliklendirildi. 
Şantiyeler kilitlenmemiş veya 
eşyalar emniyete alınmamış 
halde bulunursa, müteahhitle-
ri uyarmak için formlar bıra-
kıldı. Hedeflenmiş Yakla-
şım: Mağduriyet Riski Daha 
Yüksek olan Müteahhitlerle 
Çalışma

Suçların çoğunun gözetim ek-
sikliği, uzun teslimat ve mon-
taj süreleri ve malın korun-
masında ihmalkârlık gibi zayıf 
yönetim uygulamalarından 
meydana geldiği görüldü. Dola-
yısıyla, en çok mağdur olmuş 
müteahhitler ile çalışıp şanti-
ye yönetimi aracılığıyla koru-
mayı arttırmalarını teşvik et-
meye, teslimat uygulamalarını 
geliştirmeye ve mallarının ve 
şantiyelerinin güvenliğini 
güçlendirmeye odaklanıldı. 

Çalışmanın etki değerlendir-
mesine (sonuç analizi) göre ge-
nel olarak inşaatdan hırsızlığın 
büyük ölçüde azaldığı ve her 
bir müteahhitin tedbirler uygu-
lanmadan öncesine göre daha 
az mağdur olduğugörüldü.

Suçun azalmasının tamamen 
tedbirlerin uygulanmasından 
kaynaklandığı kanıtlanmasa 
da, bu projenin münferit müte-
ahhitlerin yanı sıra Port St. Lu-
cie şehri için de başarılı olduğu 
değerlendirildi. 

(Proje, Uluslararası Herman 
Goldstein Problem Odaklı Kol-
luk Ödülünde Finalist ödülünü 
kazanmıştır.)
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Ölmek Var,
Dönmek Yok Baba…

Muğla İl J.K.lığı

Kendinizi (çocukluk yılları dâhil) tanıtır mısınız?

Mehmet YILMAZ (M.Y.): 23 Ağustos 1939 yılında 
Uşak ili, Merkez ilçe Alanyurt köyünde doğdum. Üzeri 
toprak örtülü evimizde benim dışımda üç erkek ve iki 
kız kardeşim vardı. Kardeşlerimin en büyüğü idim. Aile-
miz fakirdi, kardeşlerimle aynı odada yatardık. İlkokulu 
Alanyurt Köyü İlkokulunda tamamladım. O dönemler-
de para kazanılması zor bir işti. İlkokuldan sonra günle-
rim rençperlik (çiftçilik) yapan babama yardım etmekle 
ve sekiz kişilik ailemizi geçindirmekle geçti. Gün içinde 
yorulur ve erken yatardık. Sabah olduğunda keçilerimizi 
alıp önüme katar, akşama kadar otlatırdım. Garip anam 
geceleri kıyafetlerimize yama dikerdi. Ekinlerimizi tır-
panla biçer, döven ile samanını ayırırdık. Kış ayları bit-

meden iki öküzümüzle bir eşeğimize verdiğimiz saman 
biterdi. Arkadaşlarımla Gediz Çayı’nda balık tuttuğu-
mu hatırlıyorum. O günler çok güzeldi. Bu arada on 
sekiz yaşıma geldiğimde köyümüzden Ümmü’yü gör-
düm. Görünce çok beğendim (Ümmü Ana ile bakışıp 
gülüyorlar). Çok geçmeden evlendim. Askerlik çağım 
geldiğinde 1960 yılında askere gittim. Askerliğimi ace-
mi olarak Hatay’da, kıt’a görevini ise Adana’da jandarma 
olarak yaptım. Sonra bir de baktım ki meslekte 41 yıl 
sekiz ay geçmiş… 

Jandarma Uzman Çavuşluğu seçmenize neden olan 
bir kişi ya da olay var mı?

M.Y.: 121’inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığın-
da altı aylık acemi eğitimi sonrası ilkokul mezunu oldu-



J.Yb. Alim YILMAZ
Kara Harp Okulundan 

1985 yılında mezun olan 
Alim YILMAZ, Jandarma 

Genel Komutanlığının çeşitli 
birliklerinde görev yaptıktan 
sonra, 2004 yılında atandığı 

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı 
Âsâyiş Şube Müdürlüğü 

görevini yürütürken, 08 Nisan 
2006 tarihinde Elazığ-Arıcak 
ilçesi sorumluluk sahasında 

teröristlerce yola döşenen mayının 
patlaması sonucunda şehit 

olmuştur.
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ğum için altı ay daha onbaşılık kursuna devam ettim. 
Onbaşılık kursundan sonra Adana-Feke İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı emrine dağıtım edildim.

“Onbaşı rütbesi ile karakol komutanlığı yaptım… 
Göğveli’yi yakaladım, uzman çavuş oldum…”

Bir müddet Merkez Jandarma Karakol Komutan Yar-
dımcılığı görevine devam ettikten sonra Feke’ye bağlı 
Değirmendere ve Mansurlu Jandarma Karakol Komu-
tanlıklarında Karakol Komutanı olarak görev yaptım. 
Terhisime az bir zaman kalmıştı. Mansurlu Karakol 
Komutanı olduğum bir zamanda bana bağlı köylerden 
birinde ikamet eden Göğveli isimli şahsın hanımının 
ölümü sonrası 13 yaşındaki baldızını kaçırdığı haberi-
ni aldım. Uzun aramalardan sonra kızı bir samanlıkta 
bularak ailesine teslim ettim. Göğveli firardaydı ve ara-
malara rağmen yakalayamadık. Bir gün kızın ailesinden 

Göğveli’nin karakola yakın bir köydeki evine geldiği 
ihbarını aldım. Gece olmasını bekledim. Silah ve teçhi-
zatımı kuşanarak ay ışığında tek başıma yaya olarak yola 
çıktım. Köyün içinde bir şahsa rastladım. Kim olduğu-
nu sorunca “Göğveli’nin kardeşiyim” dedi. Kasaturamı 
çıkardım arkasına geçip beline dayadım. Tam arkasında 
olduğumdan ay ışığında yürüyen kişinin tek bir kişi ol-
duğu izlenimini verdim. “Göğveli nerede ise beni ora-
ya götüreceksin” dedim. Kardeşi ile birlikte eve gelince 
sessizce kapıdan içeri girdim. İçerde yaşlı bir kadın ve 
bir adam vardı. Göğveli olduğunu anladım. Beni görür 
görmez pencereden ahırın üstüne, oradan da dere bo-
yunca yukarıya kaçmaya başladı. Tabi ben de arkasından 
koşuyordum. Gençliğimde güreş yaptığımdan gücüm 
yerindeydi ve hızlı da koşardım. “Göğveli teslim ol!” di-
yerek arkasından hem bağırıyor hem de koşuyordum. 
Kaçmaya devam etti. O zamanlar şimdiki gibi modern 

Duygu yüklü bir söyleşi…

Sözlerin, yerini suskunluğa bıraktığı, sonra da gözyaşına karıştığı… O bir emekli jandarma. 

41 yıl, sekiz aylık bir asker. Kahraman şehidimiz Jandarma Yarbay Âlim YILMAZ’ın 

babası Muğla’nın sevgilisi, herkesin Mehmet Amcası… 31 Mart 2016 tarihinde Ümmü Ana 

ile Mehmet Amcayı evlerinde ziyaret ettik. Okurken tebessüm edeceğiniz, şaşıracağınız ve 

duygulanacağınız bu söyleşiyi gerçekleştirdik.
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silah yoktu. Yedi dokuz İngiliz piyade tüfeğim vardı. 70 
metreden tam dolduruş yaptım ve ayaklarına doğru ay 
ışığında bir el ateş ettim. “Yandım Anam!” Deyip yuvar-
lanıverdi. Koştum yanına gittiğimde sol ayağından vur-
duğumu gördüm. Ellerini bağlayıp karakola getirdim. 
Karakolda ayağını sardım. Sabah olunca Göğveli’yi bir 
askerle beraber yaya olarak Feke İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığına götürdüm. Aynı gün Adana İl Jandarma 
Alay Komutanı Feke’yi denetlemeye gelmiş. Bölük ko-
mutanım başçavuştu. Alay komutanının yanına çıkardı 
beni ve “Komutanım Mehmet Onbaşı teskere bıraka-
cak” dedi. Göğveli’yi de yakalamış olmanın gururu vardı 
üzerimde. Alay Komutanım “Sen mi yakaladın?” dedi. 
“Ben yakaladım komutanım!” dedim. Bölük komuta-
nıma dönerek “Hemen bunun evrakını hazırlayın bana 
gönderin.” diye emir verdi.

“İmtihanda sorulan tek soruyu bildim.”

Bu olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra teskeremi, 
alarak memleketime döndüm. On beş gün sonra beni 

Uşak Askerlik Şubesinden çağırdılar. Gittim. Beni bu-
rada imtihana tabi tuttular. Sordukları soruyu hiç unut-
muyorum. Şube başkanı; “Bana Kemal adında üç tane 
şair ismi söyle?” dedi. Ben de duraksamadan “Namık 
Kemal, Yahya Kemal, Behçet Kemal” dedim. Sınavı ka-
zanmıştım. 

Hangi illerde ve ne tür görevlerde çalıştınız?

M.Y.: 1963 yılında Uşak Askerlik Şubesindeki imti-
handan sonra bana “Sınavı kazandın ve Jandarma Uz-
man Çavuş oldun. Hayırlı olsun.” dediler. İlk görevimi 
Konya, Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı emrin-
de Merkez Jandarma Karakol Komutanı olarak yerine 
getirdim. Altı ay kadar sonra Foça Jandarma Komando 
Okuluna kursa görevlendirildim. Foça’da çok hareket-
liydim. A, B, C kayaları vardı. Ben o kayaları iple iki 
adımda geçerek yere inerdim. Top sahası vardı. Bu sa-
hayı bir uçtan bir uca sırtüstü sürünerek çok hızlı bir 
şekilde geçiyordum. 

“Hamido’yu yakaladım…” 

Komando kursu sonrası 1966 yılında Siirt Jandarma 
Bölge Komutanlığı emrine atandım. Burada gruplara 
ayrıldık ve Bölge Komutanlığına bağlı İl Jandarma Alay 
Komutanlıkları bölgelerinde görev icra ettim. O dö-
nemlerde bölgede kaçakçılık çok oluyordu. Bu kaçakçı-
lara karşı çeşitli geçiş yolları üzerine pusu faaliyetleri icra 
ettik. Siirt’in dağlarında çok dolaştım. Meşhur kaçakçı 
ve eşkıya Hamido lakaplı azılı suçluyu yakaladım. Hem 
de bir tavuk kümesinin içinde… Ödül olarak bana 100 
lira verildi. O zamanlar iyi paraydı. Ben de eşimle birlik-
te evimiz için bir halı aldım.

Siirt İl Jandarma Alay Komutanlığı Âsâyiş Şube Mü-
dürü Binbaşı Kemal ÜNSAL komutasında Hamido’yu 
yakalamak üzere sabah erken saatte Bin Evler köyüne 
doğru yola çıktık. Hamido’nun kaldığı söylenen evin 
etrafını sardık. Kapıyı çaldık, açılır açılmaz içeri dal-
dık. Evi aradık ama birlikte yaşadığı kadın dışında evde 
kimseyi bulamadık. Ben düşünmeye başlamıştım nerede 
olabilir diye. Evin yanında bulunan kümeste tavukların 
“gıd, gıd, gıd” diye gıdakladığını duydum. Köylü ço-
cuğu olduğum için bu bana normal gelmemişti. Eğilip 
dikkatlice baktığımda Hamido’nun tavukların arkasına 
saklandığını, görünmemek için onları kendisine siper 
yaptığını gördüm. Askerlere “Çıkarın şunu buradan!” 
dedim. Askerler de çıkardı. 
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“Eşkıyalar ile amansız mücadele…”

Kurtalan’ın Aynik köyü vardı. Âsâyiş Şube Müdürüm 
Binbaşı Kemal ÜNSAL bensiz bir yere gitmezdi. Beni 
çağırttı yanına. Hemen hazırlan göreve gidiyoruz dedi. 
Ben hemen gittim 180 adet mermi kuşandım. Herkes 
90 mermi alıyordu normalde. Eşkıyalar Batman Petrol 
İşletmelerini soymuş. Aynik köyünde oldukları haberi 
gelmiş. Köye ulaştığımızda hemen kaçış yerlerini ka-
pattık. Birden iki eşkıya ellerindeki makineli tabanca 
ile bize seride ateş etmeye başladılar. Bu arada bir asker 
beni arkamdan tutarak çekip yere yatırdı, mermiler ku-
lağımın dibinden geçti gitti. Beyaz gömlekli olanı açtı-
ğımız ateş sonucu yaralandı ve yuvarlanarak yanımıza 
kadar geldi. Hemen onu etkisiz hale getirdik. Diğeri ka-
yalık bir noktada, kayanın hemen altından çıkarak bize 
ateş etmeye devam ediyordu. Ben askerlere elimle ateş 
etmemelerini söyledim. Bekleyin işareti yaptım. Eşkıya 
kesilen ateş üzerine merak edip önce şapkasının ucunu, 
sonra biraz daha fazlasını gösterdi, derken alnı parlama-
ya başladı. İstediğim noktaya geldiğini gördüğüm an 7,9 
mm tüfeğimle bir el nişan alıp ateş ettim. Anında yere 
düştü ve bu mücadeleden kayıp vermeden, hiç birimi-
zin burnu kanamadan çıkmış olduk. Bu başarılı görev 
sonrası bana yine para ödülü geldi. Bu kez hanıma dikiş 
makinesi aldım. Büyük çocuğum Âlim’im o zamanlar 
üç yaşındaydı.  

“Haşhaş kontrolü meşhurdu…”

1969 yılında atamam Kütahya’ya yapıldı. Kütahya 
Domaniç’te Karakol Komutan Yardımcılığı yaptım. Altı 
ay sonra Ankara’ya Narkotik Kursu’na gönderildim. 

Kursu tamamladıktan sonra Kütahya İl Jandarma Alay 
Komutanlığı Âsâyiş Şube Müdürlüğü emrine atandım 
ve sorumluluk alanında kaçak haşhaş ekiminin takibi 
ve sonlandırma görevini icra ettim. Rahmetli Ecevit’in 
Başbakanlığı dönemiydi. Alayımıza iki adet Willys mar-
ka station araç verildi. Bu araçlardan biri ile ben, diğeri 
ile Hüseyin ÇELİK Başçavuş ilçelere haşhaş kontrolüne 
gidiyorduk. Araç durdurma, arama yapma gibi yetkimiz 
çoktu. Haşhaş ekili tarlayı bulduğumda işlem yapıyor ve 
arkasından bir traktörle haşhaş ekili tarlayı sürdürüp işi 
bitiriyordum.

“Karargâhta mutlu değildim…”

1976 yılında Erzurum İl Jandarma Alay Komutan-
lığı emrine atandım. Görevim Narkotik işiydi ama 
Erzurum’da narkotik olayı olmadığından Alay İdari İşle-
rine verildim. Bu görevde yapamadım. Alay Komutanı-
na çıkarak hareketli bir yerde çalışmak istediğimi söyle-
dim. Sağ olsun beni Olur İlçe Jandarma Bölük Komu-
tanlığı emrine verdi. Germicek Yaylası’na çıkan göçerleri 
takip ve kontrol görevim vardı. 

1979 yılında atandığım Çanakkale İl Jandarma Alay 
Komutanlığı, Ezine İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, 
Merkez Jandarma Karakol Komutanı olarak üç yıl çalış-
tıktan sonra Gelibolu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 
emrine atamam yapıldı. Burada Bölük Astsubayı olarak 
çalıştıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa İl Jandarma Alay 
Komutanlığı emrine atamam yapıldı. 1985 yılına kadar 
bu görevde, 1985-1987 yılları arasında ise Siverek Ce-
zaevi Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yaptım.
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1987 yılında atamam Muğla İl Jandarma Alay Komu-
tanlığı emrine yapıldı. İl Merkez Jandarma Bölük Ko-
mutanlığı emrinde Bölük Astsubayı olarak yedi yıl çalış-
tım. 1994 yılında kendi isteğimle emekli oldum. 41 yıl 
sekiz ay fiili askerlik sürem var.

Çalıştığınız dönemde ulaşım nasıldı? Karakollarda 
ne tür araç ve gereçler vardı?

M.Y.: Araç çok sınırlıydı. Nahiye karakollarında araç 
yoktu. Ulaşımda genellikle at arabaları kullanılırdı. İn-
sanlar bir kamyonun arkasına binerler ve öyle seyahat 
ederlerdi. Tabi bana hürmeten çoğunlukla şoförün yanı-
nı veriyorlardı (gülüyor).

Emekli bir jandarma mensubu olarak aynı zamanda 
kahraman bir şehidimizin; J.Yarbay Âlim YILMAZ’ın 
babasısınız. Soracaklarımızla asla acınızı tazelemek is-
temiyoruz. Amacımız, Kahraman Şehidimizin mesle-
ki yaşamını genç kuşaklara iletmek, O’nu hayırla yâd 
ederek aziz hatırasını kalplerde yaşatmaktır. Oğlunuz 
Şehit J.Yarbay Âlim YILMAZ’ın şehit olduğu haberini 
nasıl ve nerede aldınız? İlk anda neler hissettiniz?

M.Y.: 08 Nisan 2006 tarihinde günlerden Cumartesiy-
di. Oğlum o dönemde Elazığ İl Jandarma Komutanlı-

ğı emrinde görevliydi. Ben evde yoktum. Komşular evi 
aramış, hanıma “Televizyon haberlerini açın.” demişler. 
Ben eve geldim, tabi televizyonda Jandarma Yarbay 
Âlim YILMAZ’ın şehit olduğu haberi geçiyordu. Ben 
kendimi kaybedip düşmüşüm. Eve ambulans gelmiş, 
Vali ve İl Jandarma Komutanı gelmiş, üniversiteden çok 
sayıda öğrenci ve halk toplanmış. Ben sabaha kadar am-
bulans içinde makineye bağlı olarak kaldım. Dilim sark-
mış ve iyice kendimi kaybetmişim. Tabi bu arada bana 
sordular. “Cenazeyi nereye istersiniz?” diye. Ben de şe-
hidimin cenazesini memleketim Uşak Alanyurt köyüne 
götürmek istediğimi söyledim. Ancak, oğlumun Elazığ’a 
giderken vasiyet olarak kendisine bir şey olursa Cebe-
ci Şehitliği’nde kalmak istediğini söyleyince ben ısrarcı 
olmadım. Şehidimin kabri Ankara Cebeci Şehitliği’nde 
bulunmaktadır.

Şehidimizle yüz yüze en son ne zaman görüştüğünü-
zü veya telefonla ne zaman ve neler konuştuğunuzu 
hatırlıyor musunuz? 

M.Y.: Ben son olarak oğlumu görevli olarak gittiği 
Azerbaycan’dan döndüğünde Ankara’da gördüm ve ken-
disi ile görüştüm. 
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“Anne beni kurtar!”

Anne Ümmü YILMAZ: 08 Nisan 2006 tarihinden iki ya 
da üç gün önceydi. Ben kötü bir rüya gördüm. Rüyamda 
bir ateş ve ateşin içine düşmekte olan oğlum Âlim’i gör-
düm. Lastiğin yakılmasıyla oluşan duman nasıl çıkarsa 
işte öyle bir duman çıkıyordu. Bana “Anne beni kurtar!” 
dedi. Ben korkuyla uyanarak eşime oğlanı bir arayalım 
dedim. Bu olaydan sonra acı haberi bana ulaştı. Allah’ım 
kimsenin başına vermesin böyle bir acıyı. Sonradan ola-
yın olduğu yeri televizyonda gördüm ve rüyada gördü-
ğüm manzaraya çok benzediğini fark ettim. Bu rüyadan 
önce oğlumu aradım. Dağda görevde olduğunu söyle-
diler. Hemen sonra kendisi beni aradı ve “Anne ne oldu 
yoksa babam mı hasta?” diye sordu. Ben “Hayır oğlum” 
dedim. Bana “Anne vallahi saklıyorsun, gerçekten söyle 
yoksa hasta mı?” diye sordu, kendisini zor ikna ettim. 
“Oğlum seni çok özledim. Şimdi yanımda olsan da sana 
bir sarılsam, böyle balık kılçığını kıracak kadar seni sık-
sam” dedim. Aramızda böyle duygusal anlar geçti. Bana 
“Anne sana güzel bir haber vereyim mi?” dedi. “Benim 
tayinim İzmir’e çıkacak.” deyince ben sevindim. Evlendi 
evleneli ilk defa benimle telefonda böyle konuştuğuna 
şahit olmuştum. Bana “Çocuklarının yaramazlıkların-
dan bahsetti, bazı borçları olduğundan da… İki veya üç 
bileziğim vardı, hemen bozdurdum ve parayı kendisine 

gönderdim. Parayı alınca arayıp teşekkür etti. İşte son 
görüşmem buydu. Çok geçmeden oğlumun şahadet 
haberi geldi, ama ne çare… Eşinin babası vefat edince 
kayınvalidesi yanlarında kalıyordu. Biz de eşimle yük ol-
mayalım diyerek Elazığ’a gitmemiştik. Keşke gitseydik. 
Nerden bilecektik ki?

Şehit J.Yarbay Âlim YILMAZ’ın çocukluk ve öğren-
cilik dönemi nasıldı? Askerlik mesleğini seçmesinde 
sizin etki ya da yönlendirmeniz olmuş muydu? 

“İlkokula ikinci sınıftan başladı…”

M.Y.: Yedi yaşında Domaniç’te görevliyken ilkokula 
yazdırdım. Üç kardeşin en büyüğüydü ve kendinden 
sonra iki kız kardeşi vardı. İlkokula yazdırdığımda öğ-
retmenleri doğrudan ikinci sınıftan başlattılar. Okula 
gitmeden okuma yazmayı sökmüştü çünkü. Hiç yara-
mazlık yapmazdı, sadece biraz kıskançtı. Kız kardeşle-
rini kıskanırdı. Benim yanımda oturduklarında hemen 
gelir onları oradan kaldırır ve yanıma kendisi otururdu 
(gülüyor). Ortaokula geldiğinde şu çizgi romanlar vardı 
ya, (hatırlayamadı) Tommiks, Teksas gibi… İşte onla-
rı çok severdi, arkadaşları ile değiş tokuş yapardı, ben 
görmeden okurdu, benim geldiğimi görünce minderin, 
yatağın altına saklardı. Ben görürdüm ama gülümser ve 
hiçbir şey demezdim. Dışarı çıkmayı fazla sevmezdi. 
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O zamanlar sinemalar meşhurdu. Para verirdim ama si-
nemaya gitmezdi, evde kalır ve “Baba ne gerek var sine-
maya, biriktirir ve ekmek alırız” derdi. 

“Ölmek var, dönmek yok baba…”

İlkokulu bitirdikten sonra, Kütahya merkezde bulunan 
yatılı Kılıç Arslan Parasız ve Yatılı Okulunu kazandı ve 
bu okula kaydını yaptırdım. O dönem benim de tayinim 
Erzurum’a çıkmıştı. Orta ve Liseyi burada okuduktan 
sonra 1980 yılında Kara Harp Okulu sınavlarına müra-
caat etti. Yapılan mülakatta bir santim boy kısalığından 
kaybetti. Bir sene boyunca Çanakkale Ezine Lisesi’nin 
bahçesinde sürekli basket oynadı ve 1981 yılında Kara 
Harp Okuluna tekrar müracaat etti. Bu kez kazanmıştı. 
1981 senesinde aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Yük-
sek Denizcilik Okulunu da kazanmış. İzmir Menteş’te 
kampta eğitim almaya başladıklarında Menteş Kampına 
yanına gittim. “Oğlum, bak yazı geldi, Yüksek Deniz-
cilik Okulunu kazanmışsın. Kaptan olacaksın. İstersen 
gel, askerlik mesleği zordur.” dedim. Bana; “Olmaz 
baba, ölmek var dönmek yok. Ben şimdi burayı bırakır-
sam bir arkadaşımın hakkını yemiş olurum.” dedi. Böy-
lesine mert bir çocuktu, cesur bir askerdi. Büyüklerine 
karşı saygılı ve küçüklerine sevgiyle yaklaşan bir çocuk-
tu. İşte böyle okudu ve 1985 yılında Jandarma Teğmen 
olarak mezun oldu.

Ankara’da okurken Hacettepe Üniversitesinde okuyan eşi 
Firdevs ile tanışmış. Muğla’da evlendiler. Bu evliliklerin-
den Doğukan ve Batıkan adında iki erkek çocukları oldu. 
Doğukan Hakkâri’de doğduğundan Doğukan, Batıkan 
ise Ankara’da doğduğundan Batıkan ismini koydular.

Şehit J.Yarbay Âlim YILMAZ hangi illerde ve ne tür 
görevlerde bulundu? 

M.Y.: Tuzla Piyade Okulu ve Güvercinlik Subay Oku-
lundan sonra Foça Jandarma Komando Okulunda eği-
tim aldı. 1987 yılında Çanakkale Jandarma Er Eğitim 
Alayı Birinci Bölük Komutanlığı görevinde bulunmuş-
tur. 1988 yılında sırasıyla Beytüşşebap, 7’nci Jandarma 
Komando Tabur Komutanlığına bağlı Uzungeçit birinci 
ve üçüncü bölük komutanlıkları yapmıştır.

“Bak! Bu çocuğa iyi bak, ben gidersem o gelir!”

1989 tarihinde Doğukan Hakkâri’de, hastanede doğ-
duğunda aynı hastanede yatan yaralı teröriste göste-
rerek; “Bak! bu çocuğa iyi bak, ben gidersem o gelir!” 
demiştir. 1989 yılında Antalya, Kaş İlçe Jandarma Ko-
mutanlığına atanmıştır. 1992’de İdil’de İlçe Jandarma 
Komutanlığı yapmıştır. 1994 yılında ise Ankara Özel 
Harekât Grup Komutanlığı yapmıştır. 1998 yılında Ro-
ketler diye nam salan Özel Harekât Grup Komutanlığı 
görevinde bulunmuştur. Bu görevinde çeşitli başarılar 
sağlamıştır. Kendisinden önceki Grup Komutanla-
rı ya gazi ya da şehit olmuştur. Aynı yıllarda özel bir 
TV kanalında yayımlanan “Mehmetçik” isimli progra-
ma Dicle Nehri’nin kenarında katılmıştır. 2000 yılında 
tekrar Ankara Anıttepe Jandarma Tabur Komutanlığına 
atanmıştır. Bu dönemde Azerbaycan’a, Nahcivan’a yurt 
dışı göreve gönderilmiştir. Başarılarından dolayı Fransa 
ve İtalya’ya geziye gönderilmiştir. 2004 yılında Elazığ İl 
Jandarma Komutanlığı emrine Âsâyiş Şube Müdürlüğü 
ve Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Burada 
Yarbay rütbesine yükselmiştir. Bu bölgede başarılı gö-
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revlerde bulunmuştur. 08 Nisan 2006 tarihinde Elazığ, 
Arıcak, Erimli beldesinde hainlerce yola döşenen ma-
yının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu kalleşçe 
şehit edilmiştir. Geleceğini biliyormuş gibi eşine yaptığı 
vasiyeti üzerine kendi isteği ile Ankara Cebeci Askeri 
Şehitliği’ne defnedilmiştir. 

Küçükten askerlerin içinde büyüdüğünden onları çok 
sever, kendilerine baba şefkati ile yaklaşırdı. Hizmet aş-
kıyla yanan, askerlerine güven veren, canı pahasına il-
kelerini koruyan büyük bir insan ve büyük bir askerdi.

Ruhun şad olsun, büyük insan,

Ruhun şad olsun, büyük asker,

Ruhun şad olsun, büyük komutan,

Babanın hakkı, ananın ak sütü helal olsun,

Jandarma Komando Yarbay Âlim YILMAZ,

İşte şehidimin hayat hikâyesi budur (Gözlerimiz doluyor).

Tunceli Bölge Komutanı Osman EKER paşa Fahri 
Bey köyünde yapılan ve oğlum Âlim YILMAZ’ın adı-
nı taşıyan ilkokulun inşaatı sırasında bizzat çalışıyor ve 
okula şehit oğlumun ismi veriliyor. Muğla’da da TOKİ 
Konutları Mahallesi’nde bulunan ilkokul ve ortaokula 
Şehit Yarbay Âlim YILMAZ adı verilmiştir. Bir de Muğ-
la içindeki bir caddeye şehit oğlumun adı verilmiştir. 
Ayrıca Ankara, Adıyaman ve Sivas’ta yapılan bazı okul, 
park, cadde ve hatıra ormanlarına oğlumun adının ve-
rildiğini biliyor ve aziz hatırası önünde kendisi ile gurur 
duyuyorum.

Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin ge-
ride bıraktıkları ailelerinin manevi desteğe ihtiyaçla-
rı olduğunu biliyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? 
Devletten ve insanlardan beklentileriniz nelerdir?

M.Y.: Şehit çocuklarının istedikleri okullara sınavsız 
alınmasını bir temenni olarak isterim. Ayrıca şehit anne 
ve babalarına da tercih ettikleri kurumlarda çalışma hak-
kı verilmesi uygun olacaktır. Gerçi şehit ailesinden iki 
kişiye bu hak tanınıyor. Ben bunların dışında anne ve 
babaya bu hakkın tanınmasını isterim. Biz tabi bu hak-
kı kullandık. Oğlumun iki oğlu Doğukan ve Batıkan 
şu anda Çanakkale’de kamuda çalışıyorlar. Devletimiz-
den Allah razı olsun. Bize, yani şehit ailelerine çok iyi 
bakıyorlar. Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve Em-
niyet Müdürümüz başta olmak üzere bizleri hiç yalnız 
bırakmıyorlar. Devamlı olarak hatırımızı sorarlar, et-
kinliklere davet ederler, şehit ailelerine gezi düzenlerler. 

Hepsinden Allah razı olsun. Bir kere beni çok severler. 
Ben hepsinin Mehmet Amcasıyım. Muğla’nın Mehmet 
Amcasıyım. Bundan da çok mutlu oluyorum. 

Duygularınızı şiirlere döktüğünüzü, çok özel şiirleri-
nizin olduğunu biliyoruz, bu şiirlerinizden birine yer 
vermek istiyoruz, bize gönlünüzden geçen bir şiirini-
zi okur musunuz?

M.Y.: Oğlumu kaybettikten sonra kendimi derin bir 
kuyuya düşmüş gibi hissettim. O’nu çok özlüyorum. 
Hep gurur duydum. İlk şehit olduğunda yaşadığım acı 
hala içimde. İlk bir iki ay, geceleri hiç uyuyamadım. 
Daha sonra uykumda şerit halinde yeşil yazılar görmeye 
başladım. Eşime gördüğüm rüyaları anlatım. Sonra gör-
düklerimi kaleme almaya başladım. Ortaya şiirler ken-
diliğinden çıkmaya başladı. Hâlbuki daha önce hiç şiir 
yazmamıştım. Oğlumun şehit olmasından sonra bana 
garip bir ilham geldi. 

İki kitabım var. Şiir kitabı bunlar. Birinin adı “Yiğidim 
ve Şehidim”. Bu şiir destansı bir şekilde 238 kıtadan 
oluşan ve tek bir şiirden oluşmaktadır. Diğer kitabımın 
adı ise “Acıların Babası”dır. Bu kitapları emekli maaşım-
la matbaada basıma hazırladım. Her iki kitabımı da ta-
nıdıklarıma, eş ve dostlarıma hediye ediyorum. Hiçbir 
şekilde para talep etmiyorum. Şu ana kadar 400 civarın-
da kitap dağıttım. 

Bu Vatan Bizim
Şehitlik alnıma yazılmış yazım,

Vurulduğum yere mezarımı kazın,

Ya Allah, Bismillah oldu son sözüm,

Helal olsun canım, bu vatan bizim.

Edirne’den Van’a kadar vatanım,

Kanımla sulandı taşım toprağım,

Düğün dernek gibi çalınsın sazım,

Şehitler diyarı bu vatan bizim.

Anamın gözyaşları sakın akmasın,

Babam oğlu için yola bakmasın,

Eşime söyleyin ağıtlar yakmasın,

Onlar rahat olsun bu vatan bizim.

Bu yurdun sevdası sanmayın ki sözde,

Sönmeyen bir ateş yanıyor özde,

Şehitlik en büyük rütbedir bizde,

Vatan hainlerinde bu yoktur işte.
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Romanya Jandarması resmi olarak 03 Nisan 
1850 tarihinde Moldova Hükümdarı Gri-
gore Alexandru Ghica’nın ilgili birimlerin 

jandarmaya dönüştürülmesine yönelik Kanunu yü-
rürlüğe koymasıyla kurulmuştur. 

Sosyal yaşamın sürekli olarak gelişmesi bu kuru-
mun modernizasyonunu etkiledi. Sonuç olarak, bu 
kuruma modern yapılar getiren Kır Jandarmasıyla 
ilgili 1893 ve 1929 tarihli değişiklikler gibi bazı ya-
sal değişiklikler yapıldı.

Bağımsızlık Savaşı (1877), Balkan Savaşları (1913, 
1914) ve Dünya Savaşları (1916-1918, 1940-1945) 
sırasında jandarma, hem muharebe kuvveti hem de 
âsâyiş gücü olarak mükemmel bir hareket tarzına 
sahipti.

1949 yılında ülkenin yeni siyasi sisteminden etkile-
nen bir modelden sonra yeniden düzenlenmesiyle 
jandarma, görevlerinin bir kısmını (özellikle kırsal 
bölgelerdeki görevlerini) kaybetti. 

Romanya
Jandarması

FIEP Üyesi

Yayın Kurulu
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Birkaç defa adının değişmesinden sonra 1989 yılın-
da bu askerî kurum “Güvenlik Güçleri” adını aldı. 
Komünist rejimin yıkılmasıyla ve Romanya toplumu 
kurumsal modernizasyon sürecine başladığında, jan-
darma yeni demokratik ülkeyi destekleyen temel sü-
tunlardan biri haline geldi. 

Günümüzde jandarma, Romanya devletinin askerî 
statülü ve İçişleri Bakanlığının bir parçası olan, âsâyiş 
alanında herhangi bir görevi başarılı olarak yerine ge-
tirebilen uzmanlaşmış bir kurumudur. Merkezi düzey-
de Romanya Jandarması, Romanya Jandarma Genel 
Müfettişliği tarafından idare edilmektedir. Ülke gene-
linde yerel düzeyde yetkilere sahip 41 Eyalet Jandarma 
Müfettişliği bulunurken, başkentte Bükreş Jandarma 
Genel Direktörlüğü bulunmaktadır.

Romanya Jandarmasının seçkin bir birliği olan Özel 
Müdahale Tugayı “Vlad Tepes”’in sorumlu olduğu 
bölgede genel yetkisi vardır ve âsâyişi sağlama ile te-
rörle mücadele alanlarında görevleri icra etmektedir. 

Bölgesel düzeyde, doğrudan Genel Müfettişliğin ko-
mutasına bağlı olan Seyyar Jandarma Grupları âsâyişi 
güvence altına alma, sağlama ve suçla mücadele etme 
amaçlı görevlerin organize edilmesinden ve geliştiril-
mesinden sorumludur. 

Romanya Jandarması, dost Jandarma kuvvetlerine yö-
nelik kurslar da dâhil olmak üzere, eğitim süreçlerinde 
önemli tecrübesi bulunan son derece modern eğitim 
sistemlerinden birine sahiptir. 

Romanya Jandarması, geniş kitlelerin katılımıyla ka-
musal alanlarda gerçekleştirilen toplumsal olaylarda 
âsâyişi sağlamaktadır. Buna ek olarak, âsâyiş bozuldu-
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ğunda yeniden sağlamak, suçları önlemek ve ortaya 
çıkarmak için faaliyet göstermektedir. 

Devlete ait en önemli malzeme, mal ve değerlerin 
yanı sıra silah, mühimmat, patlayıcı, narkotik veya 
tehlikeli maddelerin sevkiyatının güvenliğini al-
maktadır. 

Dağ Jandarmasının gelişmesine özel önem veril-
mektedir. Bu bölgelerde jandarmaların bulunması 
çevre koruma faaliyetlerine etkin bir şekilde müda-
hil olmanın yanı sıra vatandaşlara yüksek düzeyde 
güvenlik sağlamakta ve kötü hava koşullarında hızlı 
ve etkili müdahalenin garantisini temin etmektedir. 

Ayrıca Romanya Jandarması; kaçakları, cezaevin-
den firar eden kişileri, tutuklanmaya mukavemet 
eden ve suç işleme niyetinde olduğundan ya da suç 
işlediğinden şüphelenilen şahısları takip etmekte ve 
bu amaç doğrultusunda operasyonlar yapmaktadır. 

Görevleri göz önünde bulundurulduğunda, ortaya 
çıkarılan suçların kovuşturulmasına yönelik gerekli 
evrak işlerini yürütmeleri ve para cezaları ile diğer 
idari yaptırımları uygulamaları için jandarmaya ka-
nunlarla yetki verilmektedir. 

İnsanların, malların, değerlerin ve özel sevkiyatların 
güvenliğini tehlikeye atabilecek silah ya da herhangi 
bir araç kullanan kişileri yakalamak ve etkisiz hale 
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getirmek amacıyla kanunla, jandarma belirlenen 
hedeflerde teröristle mücadele görevlerini yerine 
getirmektedir. Jandarma, Romanya topraklarındaki 
terörist eylemlerini önlemeye ve etkisiz hale getir-
meye yönelik olarak eğitilmektedir. 

Kuşatma ve savaş durumlarında, Romanya Jandar-
ması halkın tahliye edilmesine, savaş esirlerine re-
fakat etmeye, trafik kontrolüne veya belirli yerlerin 
korumansına katkıda bulunmaktadır. 

Bununla birlikte jandarma; Romanya dışında eği-
tim faaliyetlerine katılmak, kriz durumlarını en-
gellemeyi, yönetmeyi ve jandarmanın belirli du-
rumlarda yerini alabilecekleri yerel düzeni sağlayan 
kuvvetleri güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası 
kuvvetleri oluşturmak için faaliyet göstermektedir. 
2002 yılından itibaren Romanya Jandarması Ko-
sova, Doğu Timor, Kongo, Nijerya, Gürcistan ve 
Afganistan’da BM ve AB himayesindeki barışı ko-
ruma misyonunda önemli bir deneyime sahip ol-
muştur. 

Romanya Jandarmasının, kamu kurumlarının gü-
venilirliği kapsamında bağımsız bir kurum tarafın-
dan gerçekleştirilen son ulusal anket neticesinde 
%65’lik bir oranla ikinci sırayı alması, kendinden 
emin, güvenilir ve güçlü bir kolluk kuvveti olduğu-
nun kanıtıdır.



 

Yaşamımız, çevremizde yer alan su, toprak, hava, 
enerji, para, zaman vb. çeşitli kaynaklara sıkı sıkıya 
bağlıdır. Her insan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak, 

yaşamını zenginleştirecek refah düzeyini yükseltecek mal 
ve hizmetlere olabildiğince fazla miktarda sahip olmak is-
ter. Ancak kişilerin, ailelerin ve toplumların sonsuz sayı-
daki istek ve ihtiyaçlarını gidermede kullanabildikleri bu 
kaynaklar her zaman sınırlıdır, kıttır.

Özellikle toplumun en belirgin tüketim birimi olan aile-
lerin, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin %80’ini satın 

alıp tükettiği, kaynaklarını idare etme yöntemleriyle de 
toplum kaynaklarını etkilediği dikkate alınırsa; önemli ve 
kıt kaynaklardan olan para, zaman, enerji gibi kaynakların; 
yerinde ve ölçülü kullanılması, satın alma faaliyetlerinin 
etkin bir biçimde planlanması ve bu plana göre de yürütül-
mesi gerekmektedir.

Çünkü ailenin, üyelerinin istek ve ihtiyaçlarını temin et-
mek için sahip olduğu ve çevresindeki kaynakları kullanma 
ve değerlendirme biçimi; ailenin, dolayısıyla da toplumun 

Yayın Kurulu
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yaşama düzeyi ve kalitesi, aynı zamanda da çevre üzerinde 
etkili olmaktadır.

Bu nedenle; güvenliğimiz ve geleceğimizin refah içinde ol-
masını sağlamanın tek yolu, tüketim amacıyla kullanılan 
mal ve hizmet taleplerimizi gözden geçirmek ve sahip ol-
duğumuz kaynakları yerinde, ölçülü ve bilinçli kullanmak-
la mümkündür.

Sahip olduğumuz kaynaklarımızı; mümkün olduğunca az 
miktarda, dikkatli ve planlı kullanarak hem savurganlığı 
önleyebiliriz, hem de bugünün ihtiyaçlarını karşılarken 

gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını dikkate alarak kaynak 
kullanımında sürdürülebilirliği sağlayabiliriz.

Yaşamımız için bu kadar gerekli ve önemli olan kaynaklarımızı 
korumak amacıyla her birey üzerine düşeni yapmalı ve kaynak-
larımızı dikkatli kullanmalıdır. İşte size basit ama uyulması ha-
linde büyük tasarruf sağlayacak öneriler. 

Ev Araç ve Gereçlerinin Kullanımında Enerji 
Tasarrufu 

Enerji ihtiyacı ve kullanımı açısından üzerinde en fazla 
durulması gereken grup ailedir. Çünkü toplumda aileler, 
diğer kaynaklarda olduğu gibi enerji kaynaklarının kul-
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lanımı ve tüketiminde de rol oynayan en önemli tüketici 
gruplarından biridir.

Evde yürütülen faaliyetlerde, büyük ölçüde enerji tüketen 
araçlar kullanılmaktadır. Isınma, aydınlatma, temizlik, ki-
şisel bakım, eğlence, dinlenme ve benzeri faaliyetlerin yü-
rütülmesi amacıyla aileler enerji kaynaklarını kullanmak-
tadır.

Günümüzde ise enerji kaynaklarının giderek kıtlaşması ve 
fiyatlarının yükselmesi, evle ilgili faaliyetlerin yürütülme-
sinde aileleri ekonomik yönden olumsuz olarak etkilerken, 
toplumsal kaynakların sürdürülebilirliğini de sınırlandır-
maktadır. Bu nedenle ailelerin bu araçları satın alırken ve 
kullanırken bazı tasarruf noktalarına dikkat etmeleri bir 
zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Örneğin, 120 m2 
bir evde yaşayan dört kişilik bir ailenin ısıtma, soğutma, 
yemeklerin pişirilmesi ve saklanması, bulaşık ve çamaşır-
ların yıkanması, televizyon gibi eğlence araçlarının kulla-
nılması ve aydınlatma için harcadığı elektrik enerjisi yılda 
2 bin kWh civarındadır. Oysa basit önlemler alarak ev-
lerimizde en az %30 oranında enerji tasarrufu sağlamak 
mümkündür.

Evlerde kullandığımız elektriğin ortalama %80’i elektrikli 
aletlerce tüketiliyor. Enerji etiketi, bir cihazı yıllık enerji 
tüketimi bazında A, B, C, D, E, F ve G harfleriyle ifa-
de edilen 7 grupta sınıflandırılmaktadır. A harfi en düşük 
enerji tüketimini işaret eder. A sınıfı elektrikli aletler orta-
lama %45 daha az enerji tüketirler. Bu nedenle araçlarımızı 
satın alırken en az enerji tüketenleri tercih etmemiz gerekir.

 Buzdolabı (Soğutucu Dolap) ve Dondurucu Kulla-
nımında Enerji Tasarrufu

Evde tüketilen enerjinin %15’i buzdolabının çalışması için 
tüketilir.

• Geniş buzdolapları küçük olanlardan daha fazla enerji 
harcayacağı için yalnızca ihtiyaç duyulan büyüklükte bir 
soğutucu seçilmeli, az enerji tüketenler tercih edilmelidir.

• Dolap gövdesi ile kapı arasındaki, kapalı durumlarda, 
sızdırmazlığı sağlayan esnek plastik şeritlerin temiz tutul-
ması ve bozulmuşlarsa değiştirilmesi gereklidir.

• Buzdolabında tavsiye edilen ısı 4-5oC, dondurma ısı-
sı ise -20oC’dir. Bu konuda üretici firmanın talimatlarına 
uyulması gereklidir.

• Buzdolabı hava akımı olacak şekilde yerleştirilmelidir. 
Hava ne kadar rahat dolaşırsa soğutucuların verimliliği o 
kadar artar. Bunun için soğutucuların arkasındaki duvar ile 
arasındaki mesafe en az 10 cm olmalıdır.

• Buz yapan ve kapısından su veren buzdolabı modelleri 
daha rahat olmasına karşılık daha fazla enerji tüketirler.

• Yiyecekler sıcakken buzdolabına konmamalıdır. Sıcak 
bir yiyeceği oda ısısına düşürmeden buzdolabına koymak, 
buzdolabının daha uzun süre çalışarak enerji harcamasına 
neden olacaktır.

• Buzdolabına konulan tüm yiyecekler kapalı kaplarda 
konulmalıdır. Aksi halde dolabın içindeki nem oranı arta-
cak, daha fazla çalışmasına neden olacaktır.

• Yiyecekler gereksiz ambalajları çıkartıldıktan sonra 
buzdolabına yerleştirilmelidir. Koruyucuların kalınlığı 
arttıkça, buzdolabı; içindeki yiyecekleri serin tutmak için 
daha çok çalışacaktır.

• Buzdolabının dondurucu ve gövde kapısının açılıp ka-
panması sırasında önemli ölçüde soğuk hava kayıpları olur. 
Bu yüzden kapıları mümkün olduğu kadar az açık tutmaya 
özen göstermelidir. En fazla kullanılan malzemeler kolay 
alınabilecek şekilde dolaba yerleştirilmelidir. Dolabın altı 
ve arkası yılda iki defa vakumlu süpürge ile temizlenmeli-
dir. Bu önlem %25 daha az enerji tüketimi sağlayacaktır.

• Sandık tipi derin dondurucular diğerlerine oranla 
%10-15 daha az enerji harcarlar.

• Donduruculara yiyecekler dolap içinde hava akımını 
engellemeyecek ve eğer mümkünse raflarında boşluk kal-
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mayacak şekilde yerleştirilmelidir. Yiyecekler soğuğu ha-
vadan fazla tutarlar. Bu nedenle dolabın içini mümkün 
olduğu kadar çok doldurmalı fakat hava dolaşımının en-
gellenmemesine dikkat edilmelidir.

• Derin dondurucusu üstte veya altta olacak şekilde ta-
sarlanmış modeller yan yana olanlardan daha verimlidirler. 
Bunun nedeni izole edilecek alanın daha az olmasıdır.

• Gerek buzdolaplarının gerekse dondurucuların verimli 
kullanılmasında düzenli bakım esastır. Düzenli bakım sis-
temin verimliliğini artırır ve ömrünü uzatır.

• Derin dondurucudan malzemeyi, bir gün önceden 
buzdolabına almak ve orada çözülmeye bırakmak, dolaba 
soğukluk vereceği için buzdolabının daha az enerji harca-
masını sağlayacaktır.

 Ocak ve Fırın Kullanımında Enerji Tasarrufu 

• Pişirme işleminde altı düz olan kaplar tercih edilmeli-
dir. Kabın altı temiz olmalı, ayrıca tam ateşin üzerine gele-
cek şekilde yerleştirilmelidir.

• Tencere ve tavalarda kapakları kapalı olarak pişirme 
yapmak hem işlemi hızlandırır hem de enerji tüketimini 
azaltır. Böylece sağlanacak buhar enerjisiyle %60 tasarruf 
sağlamak mümkün olacaktır.

• Pişirme sırasında basınçlı (düdüklü tencere) ve buharlı 
tencere kullanmak enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra 
yiyeceklerin besin değerlerini de korur.

• Elektrikli ocak ve fırınları pişirme süresinin bitimin-
den birkaç dakika önce kapatıp kap ve aracın kendi sıcak-
lığından yararlanılabilir.

• Fırında gerekli olmadıkça ön ısıtma yapılmamalı, ya-
pılsa bile bu süre 10 dakikayı geçmemelidir.

• Fırın kapağının her açılışında %20 oranında ısı kaybı 
olması nedeniyle pişirme süresinin sonuna kadar müm-
künse kapak açılmamalıdır.

• Eğer evde birden fazla fırın varsa küçük olanı tercih 

edilmelidir. Büyük bir fırını yarı kapasite ile kullanmak ye-
rine, küçük bir fırını tam kapasite kullanmak büyük ölçü-
de tasarruf sağlar.

• Donmuş bir eti pişirmek, çözülmüş bir etin pişirilme-
sinden 20 dakika daha fazla zaman alır. Bu nedenle don-
muş etlerin pişirilmeden önce çözülmesi gereklidir.

• Mikrodalga fırınlar geleneksel fırınlara oranla enerjiyi 
daha verimli kullanırlar. Bu fırınlarda pişirme 2-10 daki-
ka, ısıtma ise 10-30 saniyede gerçekleşir. Yemek ısıtmada 
mümkün olduğunca mikrodalga fırın kullanılması %60-
65 tasarruf sağlar.

• Ocak ve fırınların verimli yanmalarını sağlamak için 
daima temiz tutulması gereklidir.

• Fırın satın alırken mutlaka hava ve ısı sızdırmaz yalı-
tımlı ve az enerji tüketenler tercih edilmelidir.

 Çamaşır Makinesi ve Kurutucu Kullanımında 
Enerji Tasarrufu

• Daha az su, enerji ve deterjan harcayan makine satın 
alınmalıdır.

• Çamaşır makinesinin çevresinde en az 5 cm boşluk ol-
masına dikkat edilmelidir.

• Tavsiye edilenden fazla deterjan kullanılmamalıdır. 
Düşük ısıda temizleme yapan deterjanlar tercih edilmeli-
dir. Aşırı köpüren ya da az veya fazla miktarda deterjan 
kullanımı verimsiz temizleme demektir.

• Çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırların maliyeti 
büyük ölçüde kullanılan sıcak suyun miktarına bağlıdır. 
Çamaşırlar, gerekmedikçe yüksek ısıda yıkamak yerine ılık 
(30- 40oC ) veya soğuk suyla yıkanmalıdır. Elektrik enerji-
sinin %90’ı suyu ısıtmada harcanır.

• Çamaşır makineleri yıkama programlarına uygun ola-
rak tam doldurulmadan çalıştırılmamalıdır.

• Çok kirli ve lekeli çamaşırları önceden ıslatmak veya 
varsa otomatik çamaşır makinesindeki ıslatma fonksiyonu-

Ekim 2016 • Sayı: 145 59



nu kullanarak ikinci yıkamayı kaldırmak önemli bir tasar-
ruf sağlar.

• Çamaşırlar, cinsleri ve kirlilik durumlarına göre ayrıla-
rak doğru yıkama programları seçilmelidir.

• Çamaşır makinesinin süzgeci ara sıra temizlenmelidir.

• Çamaşırlar aşırı kurutulmamalıdır. Fazla harcanan enerjinin 
yanında aşırı kurutma çamaşırı tüylendirir ve yıpratır.

• Çamaşırları kurutma makinesinde kurutmak hem 
fazla enerji harcamasına hem de çamaşırların daha çabuk 
yıpranmasına neden olur. Çamaşırlar mümkünse dışarıda 
güneş ve rüzgârdan yararlanılarak kurutulmalıdır. Zorunlu 
olmadıkça kurutma makineleri kullanılmamalıdır.

 Bulaşık Makinesi Kullanımında Enerji Tasarrufu

• “Türkiye’nin Enerji Verimliliği Bilinci Araştırması”na 
göre, ülke genelinde bulaşıkların elde yıkanma oranı 
%62’dir. Bulaşıkları elde yıkamakla sarf edilen su miktarı 
35 litre ile 200 litreye kadar değişiklik gösterir. Oysa aynı 
miktardaki bulaşıklar makinede yıkandığında ise 15 litre 
su harcanır.

• Bulaşıkların dezenfekte edilmesi için yüksek sıcaklıkta 
yıkama arzu edilmedikçe 55oC su sıcaklığı yeterlidir.

• Makine son durulamayı yaptıktan sonra, kapağı açarak 
bulaşıkların hava ile kendi kendine kurumasını sağlamak 
enerji maliyetinden %10 civarında tasarruf sağlar.

 Ütü Kullanımında Enerji Tasarrufu

• Ütüleme işlemi bitmeden beş dakika önce ütü prizden 
çekilerek kalan iş, ütünün içindeki ısı ile tamamlanabilir.

 Elektrikli Süpürgesi Kullanımında Enerji Tasarrufu

• Elektrikli süpürgelerinin toz torbası sıklıkla boşaltıl-
malıdır. Üreticinin önerdiği şekilde kullanılmalıdır.

• Eskimiş fırçalar yenilenmelidir.

• Yılda en az bir kez motor bölümü açtırılıp buradaki toz 
ve pamukçuklar temizletilmelidir.

 Televizyon, DVD/VCD, Bilgisayar ve Radyo Kulla-
nımında Enerji Tasarrufu

• Kullanılmayan bilgisayarlar stand-by konumunda bı-
rakılıp, fişten çekilmediğinde yüzde 10 oranında elektrik 
tüketmeye devam ederler. Fişin çekilmesi gereklidir.

• Küçük ekranlı televizyonlar büyük ekranlara göre daha 
az elektrik enerjisi tüketirler.

• TV, radyo vb. araçların ses düzeyi duyulabilecek se-
viyede olmalıdır. Ses düzeyinin düşük tutulması elektrik 
enerjisi tüketimini düşürür.

• TV ve radyolar sürekli açık tutulmamalı, seyredilecek 
veya dinlenmeyecek programlar dışında kapatılarak, enerji 
israfı engellenmelidir.

 Saç Kurutma Makinesi Kullanımında Enerji Tasar-
rufu

Saç kurutma işlemi mümkün olduğu kadar havlu ile yapıl-
malıdır. Saçlar havlu ile kurulandıktan sonra saç kurutma 
makinesi kullanılmalıdır. Böylece daha az enerji harcanır. 
Saç kurutma makinesinin 10 dakika çalışması 60 watt’lık 
bir lambanın üç saat yansımasına eş değer bir elektrik tü-
ketir.

 Klima Kullanımında Enerji Tasarrufu

İhtiyaçtan çok büyük bir klima enerji kaybına neden olur. 
Evin güneş alan kısımlarının ağaçlarla gölgelenmesi, cam 
filmleri, pencere ve duvar tenteleri gibi pasif soğutma yön-
temlerinin uygulanması da klimaların soğutma yükünü 
azaltır ve dolayısıyla daha az enerji kaybı olur.

Aydınlatmada Enerji Tasarrufu

• Kısa sürelide olsa oda terk edildiği zaman ışıklar sön-
dürülmelidir.
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• Gün ışığından mümkün olduğunca yararlanmalı, ge-
rekmedikçe aydınlatma araçları kullanılmamalıdır.

• Açık renkli duvar, mobilya, perde ve halı ışığı yansıta-
rak odanın aydınlatma ihtiyacını azaltır.

• Bina girişinde ve holde düşük güçte lambalar kullanıl-
malıdır. Dış kapı lambaları, halojen lambalarla değiştirile-
bilir.

• Fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölmelerde çok sayıda dü-
şük güçlü lamba kullanmak yerine daha yüksek güçlü tek 
bir lamba kullanmakla daha verimli bir aydınlatma sağlan-
mış olur.

• Dikiş, okuma vb. gibi faaliyetlerde bütün odayı aydın-
latan lambalar yerine çalışma lambalarının kullanılması 
tasarruf sağlar.

• Tasarruflu ampuller ekonomi ve çevreye büyük katkı-
lar sağlar, normal lambalardan 5 kat daha az enerji tüke-
tirler ve 10 kat daha uzun ömürlüdürler. Her evde sadece 
iki adet 100 watt’lık eski tip ampulü verimli ampullerle 
değiştirerek yılda 750 TL enerji tasarrufu sağlanabilir.. Ay-
rıca bu sayede ancak 52 milyon ağaç tarafından temizlene-
bilen, yılda 1,1 milyon tonluk karbondioksit salınmasının 
da önüne geçmek mümkün olacaktır. 15 watt enerji tasar-
ruflu bir ampul, 75 watt normal bir ampulden yüzde 80 
oranında daha az elektrik harcar. 6 yıl boyunca 12 adet eski 
tip ampule ihtiyaç duyulurken aynı sürede sadece bir adet 
enerji tasarruflu ampul yeterli olacaktır.

Konutların Isıtılmasında Enerji Tasarrufu

• Kış aylarında kalın kıyafetler giymek konutun ısıtılma-
sında enerji tasarrufu açısından önemli ölçüde katkı sağlar.

• Radyatörler temiz tutulmalıdır. Böylece tozların ısıyı 
emmesi önlenmiş olur.

• Radyatörlerin üzerindeki örtüler hava dolaşımını en-
geller ve ısıyı kendi üzerinde toplar. Bu nedenle radyatörle-
rin üzerleri kapatılmamalıdır.

• Yılda en az bir defa radyatörlerin havası alınmalıdır.

• Mobilya ve perdeler radyatör etrafında ısı akışını engel-
lemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

• Çamaşırlar radyatörlerin üzerinde kurutulmamalıdır.

• Kullanılmayan oda, antre ve merdiven radyatörleri ile 
banyo yapılmayan günler banyo radyatörleri kısılmalıdır.

• Kapı ve pencerelerden ısı kaybını önlemek için yalıtım 
yapılmalıdır. Pencereler ve kapılar, evlerdeki ısının dörtte 
birinin kaybına neden olur. Yalıtımsız bir evde meydana 
gelen ısı kaybının %20’si tek camlı pencerelerden kaynak-
lanır. Çift cam kullanmak bu kaybı yarıya indirir.

• Kış ayları boyunca gerekmedikçe ve güneş ışığı almı-
yorsa perdeler kapalı tutulmalıdır.

• Kalın malzemelerden yapılmış perdeler tercih edilerek, 
pencerelerden ısı kaybı azaltılabilir.

• Odaları havalandırmak için pencereler uzun süre açık 
bırakılmamalıdır.

• Kuru havada soğuk daha çok hissedilir. Bu nedenle kı-
şın odalar nemlendirilmelidir.

• Merkezi sistemle ısıtılan binalarda tasarruf sağlamak 
için oda sıcaklığını istenilen seviyeye ayarlayan radyatör 
termostatlar kullanılmalıdır.

• Isıtıcıların belirli aralıklarla yetkili servisler tarafından 
kontrollerinin yapılması, ayarlarının kontrol edilmesi ge-
reklidir.
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Balmumcu Kışlası 
Tarihçesi

* İstanbul İl J.K.lığı İd.Ş.Md.lüğü Arş. ve Trhç.İşl.Md.Yrd., Ufuk Üniv. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı. (2011-2013),

Zehra YURDABAKAN* / Uzm.De.Me.

İstanbul; medeniyetin başlangıcı ile imparatorlukla-
rın, Fatih Sultan Mehmet’in fethinden itibaren de 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve akabinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin mücadele, kültür ve medeniyet beşiği 
olan bir dünya şehridir.

Birçok imparatorluk ile Osmanlı İmparatorluğuna baş-
kentlik yapmış İstanbul’un her semti her sokağı da bu 
tarihe tanıklık etmiştir. Tarih ve doğa dokusuyla görenin 
aklını başından alan bu mistik şehirde yer alan birçok 
tarihi bina da Devletin ve ordusunun karargâhı ya da 
okulu olarak kullanılmış ve kullanılmaya da devam et-
mektedir.

İstanbul-Beşiktaş-Balmumcu Kışlası da içinde tarihi ya-
pılar ve dolayısıyla da bir tarih barındıran kışlalardan 
biridir. Halen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve As-
keri Gazino Müdürlüğü’nün konuşlandığı kışla, 1808-
1918 yılları arasında Osmanlı hanedanlarının dinlence 
ve mesire yeri olarak, 1918’den sonra ise askeri birlikler 
tarafından karargâh ve kurum olarak kullanılmıştır. 

İstanbul Boğazı’nı hâkim noktadan gören bu güzel kış-
lada hangi hanedanların, birliklerin gelip geçtiğini me-
rak ediyorsanız işte Balmumcu Kışlasının tarihçesi:

Karargâh binası ve Seniye Sultan Köşkü kışlası II. Mah-
mut (1808–1839) döneminde Yıldız Sarayının müş-
temilatı olarak kurulmuş ve 1800’lü yıllarda Osmanlı 
hanedanı tarafından kasr olarak kullanılmıştır.

Bu dönemde kışla içinde bulunan Seniye Sultan Köş-
kü, Sultan Abdülmecit (1839-1861) tarafından yaptı-
rılmıştır. O dönemde veremin sık rastlanan bir hastalık 
olduğu bilinmektedir. Sultan Abdülmecit’in kızı Seniye 
(Seniha) Sultan da verem hastalığına yakalanmış, böl-
genin temiz havasının tedavisine katkı sağlayacağı dü-
şüncesiyle de Balmumcu Kasrı, Seniye Sultan tarafından 
kullanılmaya başlanmıştır.

Balmumcu Kasrı, meyve bahçeleri ve bağları ile meşhur 
olmuş, bahçelerden elde edilen ürünler padişahın emri 
ile çevrede oturan halka dağıtılmıştır. 

Bölgede oturan halkın sokak ve bahçelerini mumlarla 
aydınlatmaya başlamasından sonra bölgede mum ima-
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latı yapan işletmeler kurulmuş, bu nedenle bölgenin adı 
‘Balmumcu Kasrı” olarak adlandırılmıştır. 

Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) Ayazağa bölgesinde 
avlanmaya çıktığı zamanlarda bu kasırda istirahat ettiği 
ve şimdiki karargâhın bulunduğu büyük binanın oldu-
ğu yerde huzur güreşleri düzenlettiği ve o dönemin meş-
hur pehlivanları Kel Aliço ile Kara İbo’nun burada güreş 
tuttukları bilgisi kaynaklarda yer almaktadır. 

Kışlanın bulunduğu bölge, halk arasında “93 Harbi” 
olarak bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki 
yenilginin yarattığı göç dalgasının İstanbul’daki etkisi-
nin bir sonucu olarak Karargâh binası ve Seniye Sultan 
Köşkü’nden oluşan Kasır ve yakın çevresi, göç-
men mahallesi olarak genel yerleşim bölgesi 
haline gelmiştir.

II.Abdülhamit döneminde (1876-1909) veli-
aht Mehmet Reşat Efendi’ye ikameti için tahsis 
edilmiştir.

II. Meşrutiyet’te V. Mehmed (Reşad) (1909-
1918) tahta çıktıktan sonra, Balmumcu kasrını 
halka mesire yeri olarak açtırmıştır.

Mütareke yıllarında (1918 -1922) şimdiki 
karargâhın bulunduğu alan işgal kuvvetleri 
genel komutanı olan General Harrington’un 
karargâhı olarak kullanılmıştır. 

1923 yılında İstanbul’un kurtuluşundan sonra 
Balmumcu Kasrı; savaşta şehit düşenlerin ço-
cukları için Balmumcu Dârül-Eytamı (Yetim 
evleri), 1927-1938 yılları arasında Atatürk’ün 
emriyle Balmumcu Dumlupınar Şehit Yatı-
lı Mektebi olarak kullanılmıştır. Bu tarihten 
sonra İstanbul Erkek Muallim mektebi ismini 
almış ve bu durum 1942 yılına kadar devam 
etmiştir. 

1942 yılından itibaren Jandarma Er Okul Alay Ko-
mutanlığı (Daha sonra adı 125’inci Jandarma Er Eği-
tim Alayı olarak değiştirilmiştir.), 21 Ağustos 1957 ta-
rihinden itibaren yeni teşkil edilen 3’üncü Jandarma 
Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Balmumcu Kışlasında 
konuşlanmış, her iki birlik 08 Temmuz 1967 tarihinde 
ZONGULDAK’a intikal etmiştir. 

09 Mayıs 1961 tarihinde yeni teşkil edilen 12 Jan-
darma Bölge Komutanlığından halen Askeri Gazino 
Müdürlüğü’nün kullandığı eski binada konuşlu olan 
10’uncu İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ile Jan-
darma Eşya Levazım Ambar Müdürlüğü ile Jandarma 
Muayene Komisyonu ve Jandarma Satın Alma Komu-
tanlığının birleşmesiyle kurulan Jandarma Levazım 
Amirliği de halen İl Jandarma Komutanlığı Karargâhı 
binasında konuşlanmıştır.

1967 yılında 125’inci Jandarma Er Eğitim Alay Komu-
tanlığının boşalttığı binaya 20 Temmuz 1965 gün ve 
654 sayılı Kanuna istinaden kurulan “Toplum Polisi” 
teşkilatı yerleşmiş, 1970 yılına kadar görev yapmıştır. 

10’uncu İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı, 1967-
1970 yılları arasında İstanbul Batı Jandarma Bölge 
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Komutanlığına bağlı, 1970-1983 yılları arasında ise 
İstanbul Jandarma Bölge Müfettişliğine bağlı olarak 
Balmumcu Kışlasında görev yapmıştır. 

07 Ekim 1970 tarihinden itibaren Balmumcu Kış-
lasında konuşlanan Bağımsız Jandarma Motorlu Ta-
buru, 1975 yılında 2’nci Jandarma Motorlu Alayına, 
01 Mart 1978 tarihinde 3’üncü Jandarma Komando 
Alayına dönüştürülmüştür. 17 Ocak 1983 tarihinde de 
Halkalı’ya taşınmıştır. 

İstanbul İl J.K.lığı; 1922-1980 yılları arasında 
Cağaloğlu’nda bulunan Valilik binasında görev yapmış, 
1980 yılında Balmumcu Kışlasındaki Seniye Sultan 
Köşkü binasına intikal etmiş, 08 Nisan 1985 tarihinde 
de Ayazağa’daki kışlasına taşınmıştır.

Jandarma Dispanseri 1982 yılında Balmumcu Kışlasın-
da teşkil edilmiş, (2003 yılında lağvedilerek TSK Sağlık 
Komutanlığına bağlanmıştır.) 2011 yılında Gümüşsuyu 
Asker Hastanesi Birinci Basamak Aile Sağlığı Merkezi 
Polikliniği adını almış olup, halen Balmumcu Kışlasın-
da görev yapmaktadır. 

14 Ocak 1983 tarihinde Jandarma Levazım Amirliği 
reorganize edilerek Jandarma İkmal Merkez Komutan-
lığına dönüşmüş ve yeni teşkilatlanması ile 1991 yılına 
kadar Balmumcu Kışlasında görev yapmıştır. 25 Ekim 
1991 tarihinde de Kartal/Soğanlık’a intikal etmiştir. 

1995 yılında teşkil edilen Askeri Gazino Müdürlüğü, 
1997-2014 yılları arasında isim değişikliği ile Jandarma 
Sosyal Tesisler Müdürlüğü olarak görev yapmış olup, 
2014 yılından itibaren Askeri Gazino Müdürlüğü ola-
rak Balmumcu Kışlasında görevine devam etmektedir. 

04 Ağustos 2016 tarihinde lağvedilen İstanbul Jandar-
ma Bölge Komutanlığı, 1992 yılına kadar şu anki Askeri 
Gazino Müdürlüğünün binasında konuşlanmış, 01 Ni-
san 1992 tarihinden itibaren de Jandarma İkmal Mer-
kez Komutanlığının Soğanlık’a taşınmasını müteakip 

boşaltılan ve halen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
karargâh binası olarak kullanılan binada faaliyet göster-
miştir. 

Balmumcu Kışlası Mimari Yapısı ise; 

Osmanlı mimari dönemlerinin tarihi ve karakteristik 
özellikleri göz önüne alındığında Balmumcu kışlasında-
ki yapıların, Barok Dönemi (1757 - 1808) üslubunun 
izlerini taşıyan (Dairesel, dalgalı ve kıvrımlı hatlar) fa-
kat hâkim üslup olarak Türk Ampir üslubunun (1808 
– 1876) (Antik mimarlıktan sütunlar ve başlıklar, kemer-
ler, üçgen alınlıklar, yalın süslemeler, bezeme öğeleri olarak 
askerlikle ilgili biçimler, rozet, kargı, meşale, kılıç, bayrak 
demetleri, müzik aletleri, vazo içinde çiçekler, çiçek yap-
rakları gibi simgeler) etkisinde inşaa edilmiştir. Binaların 
taş yapı ve yükseklik özellikleri (bina içi yüksekliği, 5.75 
m.) 1501 yılından itibaren hâkim olan klasik dönem üs-
lubunun izlerini taşımaktadır. 

Barok sanatı ile Osmanlı resim sanatının yansımalarını 
taşıyan bina içi süsleme ve ahşap tavan motifleri yetkili 
teknik personel tarafından yapılan bakım ve restorasyon 
çalışmaları ile korunmaktadır. 

1. Mustafa AYTAÇ, “Balmumcu Seniye (Seniha) Sultan 
Köşkü”, S.3,4,9.

2. Aydın GÜLŞEN, “Jandarma Teşkilatının Tarihi” Yük-
sek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri 
ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 2002.

3. Reşad Ekrem KOÇU, İstanbul Ansiklopedisi S. 2058.
4. İlhan TEKELİ, “Dünden Bugüne İstanbul Ansiklope-

disi”, S.31.
5. Milli Saraylar Arşiv Kayıtları.
6. Beşiktaş Belediyesi Arşiv Kayıtları.
7. Jandarma Genel Komutanlığı Arşiv Müdürlüğü Kayıtları.
8. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Kütüphanesi.
9. Beyazıt Devlet Kütüphanesi.

KAYNAKÇA
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Personelin Durumsal Farkındalığı
Hainlerin
Tuzağını 

Boşa Çıkardı Personelin durumsal 
farkındalığı sayesinde, 
mesaiye gelen personele 
tuzaklanmış patlayıcı 
yüklü aracın eylemini 
engellemiş ve olası can 

kaybını önlemiştir.

Siirt İl J.K.lığı

Ekim 2016 • Sayı: 14566



Ekim 2016 • Sayı: 145 67

05 Eylül 2016 tarihinde saat 
09.00’da il merkezinde soğutma 
şirketinde çalışan X isimli şahıs, 

buzdolabı tamiri için Y ilçesine gitmiş, 
burada işlerinin bitmesine müteakip 
aynı gün saat 21.00 sıralarında dönüşe 
geçtiği esnada terör örgütü mensup-
larınca aracı ile birlikte kaçırılmıştır. 
Şahsın ailesi tarafından durum aynı 
gün Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne 
bildirilmiştir. Aracın terör olaylarında 
kullanılabileceği değerlendirildiğin-
den, en seri vasıta ile tüm emniyet ve 
jandarma birimlerine bilgi verilmiştir. 

İl Jandarma Komutanlığınca, acil 
olarak bağlı birliklere aracın plakası, 
modeli ve fotoğrafı İlçe Jandarma Ko-
mutanına bildirilmiştir. İlçe Jandarma 
Komutanı tarafından Karakol Komu-
tanları uyarılmış ve aracın tüm bilgile-
ri ve fotoğrafı, personele ivedi şekilde 
iletilmiştir.

08 Eylül 2015 tarihinde saat 05.50 sı-
ralarında İlçe Jandarma Komutanlığı 
hazır kıta personeli Cobra araçları ile yolda mayın 
kontrolü yaptığı esnada İlçe  Jandarma Komutanlığı 
tarafından bildirilen araç, İlçe Jandarma Komutan-
lığının nöbet kulübesinin 100 m alt kısmında gö-
rülmüştür. Personel araca yaklaşmadan ivedi olarak 
durumu İlçe Jandarma Komutanına bildirmiştir.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanınca görevli 
personele araçtan uzak durmaları ve gerekli emni-
yet tedbirlerinin alınması emri verilmiştir. 

Olay, derhal İl Jandarma Komutanı ile yolun Polis 
sorumluluk sahasında olmasından dolayı, emni-
yet birimleri bilgilendirilmiştir. İlçe Jandarma Ko-
mutanı aracın bulunduğu yere geldiğinde yapılan 
kontrolde aracın arka koltuklarının kaldırılmış ve 
üzerinde battaniyeye sarılı vaziyette bomba düzene-
ği görülmüştür. Aracın bulunduğu çevredeki evler-
de bulunan vatandaşlar evlerinden tahliye edilerek 
güvenli bir yere aldırılmıştır. Yolun giriş kısmı İl 

Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından kapa-
tılmıştır. Yolun diğer tarafı ise İlçe Jandarma Ko-
mutanlığında bulunan Cobra araçları ile Jammer’ı 
çalıştırmak sureti ile kapatılmıştır. Çevre tepelerden 
gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı tepelere Asa-
yiş Komando Bölük Komutanlığından tim çıkartıl-
mak sureti ile bomba imha ekipleri ile personelin 
emniyeti alınmıştır.

Emniyet birimlerinden gelen Bomba İmha Ekibi, 
aracın bulunduğu bölgeye gelerek, araç içinde kont-
rol yapmış, aracın arka koltuğunda patlayıcı mad-
de düzeneği bulunduğu teyit edilmiş ve ekiplerce 
gerçekleştirilen kontrollü patlatma ile araç infilak 
ettirilmiştir. Görevli personelin durumsal farkında-
lığı sayesinde, mesaiye gelen personele tuzaklanmış 
patlayıcı yüklü aracın eylemi engellemiş ve olası can 
kaybını önlenmiştir.
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Kavak Ağacı
Dile Geldi…

Hayvan hırsızlığı olayı; yapılan titiz, ısrarlı ve sabırlı 
çalışmalar sonucu aydınlatılarak, failleri adalete teslim edildi. 

Iğdır İl J.K.lığı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezine, 04 
Nisan 2016 tarihinde saat 06.00 sıralarında yapılan bir 
ihbarda; Merkez ilçesine bağlı A köyünde ikamet eden 

F.Y. isimli şahıs, kendisine ait ahırdan 4 büyükbaş hayva-
nın çalındığını beyan eder. İhbarın alınmasını müteakip, 
Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 
olay yerine intikal edilir. Olay yerinde bulunan müşteki 
ile yapılan görüşme sonucunda gerekli bilgiler toplanarak 
tedbirler alınır ve Cumhuriyet Savcısına bilgi verilir. Cum-
huriyet Savcısının talimatı ile soruşturmaya başlanır ve 
Olay Yeri İnceleme (OYİ) Timi talep edilir. Bu esnada olay 
yerinde bulunan ilgisiz kişiler uzaklaştırılır ve müştekiye 
ait evin çevresine kimsenin yaklaşmasına müsaade edilmez.

OYİ Timi olay yerine intikal etmesine müteakip, inceleme 
ve araştırma faaliyetine başlar. Yapılan araştırmada; hay-
vanların çalındığı ahırın, evin avlusu içerisinde bulunduğu 
ve kapısında herhangi bir kilit sistemi ile kamera ve alarm 
sisteminin bulunmadığı, ayrıca çalınan hayvanların ahır 
içerisinde metal zincir ile bağlı oldukları tespit edilir. Müş-
tekiye ait evin avlusu ve ahır içerisinde yapılan araştırmada 
ise olay şüpheli veya şüphelilerine ait herhangi bir iz ve 
emareye rastlanılmaz. Ahırdan çıkartılan hayvanların yürü-
tülerek yükleme noktasına götürülmüş olabileceği değer-
lendirilerek hayvan izleri takip edilip güzergâh tespit edilir. 
Müştekiye ait eve yaklaşık 4 km uzaklıktaki araç yükleme 
noktası olduğu değerlendirilen yerde yapılan araştırmada; 
taze büyükbaş hayvan dışkıları, hayvan ayak izleri, iki fark-
lı araca ait lastik izleri, kırılmış ağaç dal parçaları ve bir 
adet ıslanmış ve üzeri çamurlu, içeriği tam okunamayan 
akaryakıt alım fişi bulunur. Araç yükleme noktasında tes-
pit edilen araç lastik izlerinin yapılan dingil arası mesafe 
ve arka kapağın toprak zemine temas izi ölçümleri doğrul-
tusunda yapılan araştırmada; bu aracın kamyonet tipinde 
olduğu, diğerinin ise binek tipinde bir araç olduğu değer-
lendirilir ve bu bilgiler ilgili personele bildirilir. Bölgede 
bulunan MOBESE kayıtları incelendiğinde herhangi bir 
sonuca ulaşılamaz. Olay yerinde OYİ Timi tarafından araç 

yükleme noktasında tespit edilen araç lastik izlerine alçı 
dökülerek kalıpları alınır.

Tespit edilen bulgular Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bil-
dirilir. Alınan talimat doğrultusunda akaryakıt alım fişin-
de yazılı bulunan plaka hakkında yapılan sorgulamada; X 
marka aracın Iğdır ili Merkez ilçesi K mahallesinde bulu-
nan, F.Ç. isimli şahıs adına kayıtlı olduğu tespit edilir. F.Ç. 
isimli şahsın ikamet ettiği evine görevlendirilen jandarma 
devriyesi tarafından yapılan araştırmada, akaryakıt alım 
fişinde yazılı bulunan aracın şahsa ait evde bulunmadığı 
görülür, ancak tekerlekleri, hayvanları araç yükleme nokta-
sında tespit edilen araç lastik izlerine benzer kamyonet cin-
sinde bir aracın evin bahçesi içerisinde park halinde bulun-
duğu tespit edilerek durum derhal OYİ Timine bildirilir. 
Bu arada şüpheli şahsa ait evin avlusunda bulunan ahırda 
birçok büyükbaş hayvanın bağlı olduğu görülür ve jandar-
ma devriyesi ile olay yerine gelen müştekiye bu büyükbaş 
hayvanlar gösterilir ancak, müşteki kendisine ait büyükbaş 
hayvanların ahırda olmadığını beyan eder. 

Iğdır ili M ilçesi K mahallesinde bulunan şüpheli şahsa 
ait eve intikal eden OYİ Timi tarafından bahse konu araç 
üzerinde yapılan araştırma ve incelemede; Y marka çift 
arka tekerli aracın kasasının yıkanmak suretiyle temizlen-
miş olduğu görülür ve araç üzerinde olayla ilgili herhangi 
bir iz ve emareye rastlanılmaz. Aracın çevresinde yapılan 
araştırmada; sol arka tekerin yanında; üzerinde hayvan kılı 
bulunan, yaklaşık 60 cm uzunluğunda, her iki tarafı dü-
zensiz kırık ve yaş kabuklu bir adet çoban değneği tespit 
edilir. Yapılan inceleme neticesinde, değneğin hayvanları 
otlatmakta kullanılan değnek olmadığı, bir sefer kullanılan 
ve yeni koparılmış ağaç dalı parçası olduğu değerlendirilir. 
Tespit edilen bu ağaç dalı parçası üzerinde hayvan kıllarına 
benzer kıl numunelerinin tespit edilmesi üzerine Cumhu-
riyet Savcısına bilgi verilir, talimatı doğrultusunda söz ko-
nusu ağaç dalı Kriminal Laboratuvarda incelenmek üzere 
muhafaza altına alınır. Y marka aracın sahibi ile yapılan 
görüşmede; olayla ilgili herhangi bir bilgisinin ve ilgisinin 
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olmadığını beyan eder ve kendisine isnat edilen suçu kabul 
etmez. Şüpheli şahıslar, bulunan değnekle ilgili olarak ise 
kendi ağaçlarından kopardıklarını ve hayvanlarını ağıldan 
çıkarmak amacı ile uzun süredir bu değneği kullandıklarını 
beyan ederler. Söz konusu değnek müştekiye gösterildiğin-
de ise üzerinde bulunan kılların renklerinin kendisine ait 
çalınan bir ineğin kıllarına benzediğini beyan eder. Bunun 
üzerine şahısların bu değneği çaldıkları hayvanları araç 
yükleme noktasına götürmek için kullandıkları ve muh-
temelen olay esnasında araziden temin edebilecekleri de-
ğerlendirilir. 

OYİ Timi tarafından, bulunan bu ağaç dalı parçasının ka-
vak ağacı olduğu değerlendirilerek, olay yerine ağaç dalı 
parçasının, kök ve uç kısmını bulmak üzere hareket edilir. 
Hayvanların çalınmış olduğu ağıldan yükleme noktası ola-
rak tespit edilen 4 km’lik güzergâhta, OYİ Timi ve ilgili 
personel ile birlikte arama ve inceleme faaliyeti başlatılır. 
Bu güzergâh içerisinde yer alan ve kırılmış çok sayıda ka-
vak ağacı ile şüphelilerin evinden muhafaza altına alınan 
kavak ağacı parçası bütünlemeye çalışılır. Yaklaşık 80-100 
ağaç parçası kontrol edilir ancak sonuca ulaşılamaz. Umut-
ların tükendiği anda yükleme noktasına 100 m mesafe-
de, 4 dönümlük bir tarlanın dere kenarlarına ekili kavak 
ağaçlarından beşinci sırasındaki kavak ağacının dibinden 
kırılmış olduğu görülür. Bütünleme çalışması yapıldığında 
birbirini tamamladıkları ve bir bütünün iki parçası olduğu 
değerlendirilerek ağaç kökü usulüne uygun olarak, tarla sa-
hibinin rızası dâhilinde kesilir. Ağacın üst parçası ise yükle-
me noktasında bulunularak muhafaza altına alınır.

Olayla ilgisi bulunan diğer aracı tespit etmek için jandar-
ma devriyesi tarafından soruşturma devam ettirilir ve söz 
konusu aracın Iğdır ili merkezinde park halinde olduğu 
görülür. Araç sahibi ile irtibata geçilerek, söz konusu araç 
incelenmek üzere Jandarma Karakolunun bahçesine çekti-
rilir ve OYİ Timine bilgi verilir. OYİ Timi tarafından araç 
üzerinde yapılan araştırma ve incelemede; araç üzerinde 
olay ile ilgili herhangi bir iz ve emareye rastlanılmaz. Araç 

sahibi F.Ç. isimli şahıs da olay ile ilgili herhangi bir bilgi-
sinin ve ilgisinin olmadığını beyan ederek, kendisine isnat 
edilen suçu kabul etmez. Durum Cumhuriyet Savcısına 
bildirilir ve alınan talimat doğrultusunda, şüpheli F.Ç.ye 
ait X marka aracın lastikleri sökülerek olay yerinde tespit 
edilen araç lastik izleri ile mukayese edilmek üzere muha-
faza altına alınır. Bu esnada şüpheliler çıkarıldıkları mah-
kemece delil yetersizliğinden dolayı tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılır.

Jandarmanın tutarlı ve ısrarcı takibi neticesinde, yakalana-
caklarını anlayan şüpheliler çaldıkları ineklerin kendileri-
ne ait ahırda çıkmaması için başka bir bölgeye nakledip 
inekleri araziye başıboş bir şekilde bırakarak sahte isim ile 
156 Jandarma İmdat Hattı’na ihbarda bulunmak suretiyle 
ineklerin bulunmasını sağlayıp, suç isnadından kurtulmak 
isterler.

Olay tarihinden kısa bir süre sonra Kriminal Laboratuvar-
dan beklenen sonuçlar gelir. Kriminal Laboratuvar tara-
fından bulgular üzerinde yapılan incelemede; olay yerinde 
tespit edilerek alçı kalıbına nakledilen araç lastik izi ile şüp-
heli F.Ç.ye ait X marka aracın sağ arka tekerinin karakteris-
tik benzerlik gösterdiği, ayrıca yükleme noktası bölgesinde 
tespit edilen kırık dal parçaları ile şüpheli F.Ç.ye ait evin 
bahçesinde park halinde bulunan aracın sol arka tekerinin 
yanında bulunan ağaç dalları ile kırılma şekilleri, renk, tür, 
yapı, yüzey şekilleri vb. fiziksel özellikler bakımından ben-
zer oldukları ve birbirlerini tamamladıkları ve aynı bütüne 
ait parçalar oldukları yönünde Uzmanlık Raporu düzen-
lenir. 

Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen Uzmanlık Rapor-
larına dayanılarak hazırlanan iddianame doğrultusunda 
mahkemeye sevk edilen şüpheliler, her ne kadar araç lastik 
izlerini çürütecek bahaneler üretseler de kırık kavak ağacı-
nın bahçelerine nasıl geldiğinin açıklamasını yapamazlar ve 
suçlarını itiraf ederler. F.Ç. ve suç ortağı S.Ç. tutuklanarak 
cezaevine konulur.



Obezite Nasıl Saptanır?

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması 
esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın ola-
rak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. 
BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğu-
nun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölün-
mesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzun-
luğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde 
kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bil-
gi vermemektedir.  DSÖ’ye göre uluslar arası obe-
zite sınıflandırması Çizelge-1’de verilmiştir. 

Yayın Kurulu
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Çağımızın Hastalığı: Obezite
Obezite Nedir?

Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması 
sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. 
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında 
yer almaktadır. 

Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’i, kadınlarda ise %20-25’ini yağ dokusu 
oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un üstüne çıkması 
obeziteyi oluşturmaktadır. 

Sağlık Köşesi



Çizelge-1:  Yetişkinlerde BKİ’ne Göre Zayıflık, 
Fazla Kiloluluk ve Obezite 

Sınıflandırma BKİ (kg/m2)

Zayıf (Düşük ağırlıklı) <18.50

Aşırı Düzeyde Zayıflık <16.00 

Orta Düzeyde Zayıflık 16.00 - 16.99 

Hafif Düzeyde Zayıflık 17.00 - 18.49 

Normal 18.50 - 24.99

Normal 18.50 - 24.99 

Şişmanlık Öncesi (Pre-obez) 25.00 - 29.99 

Şişman (Obez) I. Derece 30.00 - 34-99 

Şişman (Obez) II. Derece 35.00 - 39.99 

Şişman (Obez) III. Derece > 40.00 

Kaynak: World Health Organization. Obesity and 
Overweight Fact Sheet No:311,Geneva, WHO. 
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs3117en/print.html. 

Kaynak Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004. 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 

Türkiye’de Obezitenin Görülme Sıklığı

• Yetişkinlerde: 

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi 
obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır.

Sağlık Bakanlığınca yapılan “Türkiye Beslenme 
ve Sağlık Araştırması” ön çalışma raporuna göre 
Türkiye’de obezite sıklığı;

• Erkeklerde %20,5

• Kadınlarda ise % 41,0

• Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur.

Çocuklarda ve Adölesanlarda:

• 0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek %10,1, kız 
%6,8)

• 6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek %9,1, kız 
%7,3) olarak bulunmuştur

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacette-
pe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümünce yürütülen “Türkiye’de Okul 
Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi” 
Araştırma Raporuna  göre Türkiye’de fazla kilolu ve 
şişman oranları;

olarak belirlenmiştir.

Bölgesel Dağılımlara Göre Obezite Sıklığı

Obezitenin Nedenleri

Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklana-
mamakla birlikte aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel 
aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri 
olarak kabul edilmektedir.
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Yaş Fazla Kilolu Şişman Toplam

6 12,4 5,5 17,9

7 15,3 5,8 21,1

8 14,4 6,1 20,5

9 14,1 7,7 21,8

10 14,5 6,9 21,4

Toplam 14,3 6,5 20,8

Sağlık İçin 
Spor Yapın
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Obezitenin gelişmesinde önemli faktörlerden biri de 
yaşamın ilk yıllarındaki beslenme şeklidir. Yapılan ça-
lışmalarda, obezite görülme sıklığının anne sütü ile 
beslenen çocuklarda, anne sütü ile beslenmeyen ço-
cuklara göre daha düşük oranlarda olduğu, anne sütü 
verme süresinin, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı 
ve başlama zamanlarının obezite oluşumunu etkiledi-
ği bildirilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ya-
yımlanan çeşitli dokümanlarda 6 ay tek başına anne 
sütü verilmesinin, 6’ncı aydan sonra emzirmenin 
sürdürülmesi ile birlikte güvenilir ve uygun kalite ve 
miktarda tamamlayıcı besinlere başlanılmasının ve en 
az 2 yıl emzirmenin devam ettirilmesinin kısa ve uzun 
dönemde obezite ve kronik hastalık riskini azaltabile-
ceği belirtilmiştir.

Obezitenin Tedavisi 

Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır. 
Çocuk ve adolesan döneminde oluşan obezite, yetiş-

kinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. 
Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli bes-
lenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilme-
lidir. 

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlı-
ğı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve 
mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli 
beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini 
yükseltmektir.

Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler 5 grup al-
tında toplanmaktadır. Bu yöntemler; 

• Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, 

Obezitenin tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi anahtar 
rol oynamaktadır. Obezitede beslenme tedavisi ile vü-
cut ağırlığının, boya göre olması gereken (BKİ= 18.5 
– 24.9 kg/m2) düzeye indirilmesi hedeflenmelidir. 

• Egzersiz tedavisi

Egzersiz tedavisi ile, tıbbi beslenme tedavisini destek-
leyici nitelikte bireylerin ağırlık kazanımları engelle-
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nebilmekte, zayıflama ve tekrar ağırlık kazanmanın 
önlenmesi sağlanmaktadır. 

Egzersiz tedavisinin temel ilkeleri; 

- Egzersizin Türü ; yürüyüş, günlük yaşam aktivite-
lerinde artış, direnç egzersizleri,

- Egzersizin Sıklığı; Her gün veya en az 5 gün/hafta,

- Egzersizin Süresi; 40-60 dk/günde 1 kez, 20-30 
dk/günde 2 kez,

- Egzersizin Şiddeti; Maksimal Oksijen Tüketimi-
nin % 50-70’i olmalıdır. 

• Davranış değişikliği tedavisi

Vücut ağırlığının denetiminde davranış değişikliği 
tedavisi, fazla ağırlık kazanımına neden olan yemek 
yeme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışla-
rı olumlu yönde değiştirmeyi veya azaltmayı, olumlu 
davranışları ise pekiştirerek yaşam biçimi haline gel-
mesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. 

• Farmakolojik tedavi 

Obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlar hafif ve orta 
derecede ağırlık fazlalığı olan bireyler için uygun 
değildir. Kullanılan ilaçların, sağlık yönünden güve-
nirliliğinin saptanmış olması, obeziteye neden olan 
etiyolojiye uygun bir etki göstermesi, kısa ve uzun 
dönemde önemli yan etkisinin olmaması ve bağımlı-
lık yapmaması ve bu tür ilaçların mutlaka hekim tav-
siyesi ve kontrolünde kullanılması gerekliliği büyük 
önem taşımaktadır.  

• Cerrahi tedavi

Obezitede cerrahi yaklaşım temelde ikiye ayrılır. 
Besinlerle alınan enerjinin azaltılmasına yönelik ba-
riyatrik cerrahide hedef, besinlerin gastrointestinal 
sistemde emilimlerini azaltmaktır. Bu amaçla bypass, 
gastroplasti, gastrik bantlama, gastrik balon vb. yön-
temleri kullanılır. Rekonstrüktif cerrahide ise amaç; 
vücudun çeşitli bölgelerinde lokalize olmuş mevcut 
yağ dokularının uzaklaştırılmasıdır.



3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu olarak çizimi yapılmış 
cisimlerin plastik ve benzeri malzemeler ile oluşturan 
cihazlardır.

Nasıl Çalışır?

Oluşturmak istediğiniz cismin öncelikle 3 boyutlu 
bir çiziminin oluşturulması gerekir. Bu konuda Solid-
Works, AutoCad, Rhino3D, Bonzai ve benzeri sıkça 
kullanılan yüksek maliyetli yazılımlar bulunduğu gibi, 
Google Sketchup, FreeCad ve benzeri çok başarılı üc-
retsiz yazılımlar da mevcuttur. Oluşturulan 3 boyutlu 
çizim yine bir yazılım aracı ile STL (STereoLithog-
raphy) formatına dönüştürülerek katmanlar haline dö-
nüştürülür.

3 Boyutlu yazıcılarda genellikle ABS, PLA ve benzeri 
termoplastik malzemeler kullanılır. Kullanılan teknikler 
arasındaki en belirgin fark katmanların nasıl yığıldığı-
dır. Bazıları malzemeyi eritip yumuşatarak katmanları 
oluşturur, diğerleri ise sıvı haldeki malzemeleri doğru-
dan yığar ve yığma işleminin hemen ardından malzeme 
sertleştirilerek ürüne son hali verilir.

3D yazıcı teknolojisi özellikle son 10 yılda hayli hızlı 
bir gelişme göstererek yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlandı. Çok çeşitli malzeme katı, sıvı veya toz halinde 
kullanılmaktadır.

3D Yazıcı ile Neler Yapılır?

Halen üretilmekte olan uçak, otomobil vb. araçların ye-
dek parçaları, ayakkabı, bisiklet, oyuncak, robot, heykel, 
takı, aksesuar, saksı, el aletleri, müzik aletleri, sandalye, 
koltuk, bardak, çatal, kaşık, tıbbi malzeme, kimyasal 
madde, ilaç, takma diş, tıbbi protez hatta silah gibi aklı-
nıza gelebilecek her türden, ürüne ek olarak, çok yakın 
gelecekte insan vücuduna nakledilmek üzere tasarlanan 
yapay organlar bile 3D yazıcılar vasıtasıyla üretebilecek-
tir.

Kullanım Alanları Nelerdir?

Günümüzde üç boyutlu yazıcı teknolojisi mücevher, ak-
sesuar, ayakkabı tasarımında, endüstriyel ve mimari ta-
sarımlarda, inşaat mühendisliğinde, yapı işlerinde, oto-
motiv sanayisinde, hava-uzay, dişçilik ve tıp sektöründe, 
eğitimde, coğrafi bilgi sistemlerinde ve farklı alanlardaki 
bilimsel çalışmalarda birçok ülkede yaygın olarak kulla-
nılıyor. Bir süredir sanayi sektöründe kullanılan bu yazı-
cıların küçük ve geliştirilmiş masa üstü modelleri, artık 

3 Boyutlu (3D) Yazıcı Nedir? Nasıl Çalışır?
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Teknoloji Köşesi



evlerimize de girebilir duruma geldi. Üç boyutlu yazı-
cılar evlerimize girdiğinde, ihtiyaç duyduğumuz ürünü 
kendi başımıza üretebileceğiz.

3D yazıcıların tıp sektöründe, biyolojik dokuların ve ya-
pay organ üretiminde hücrelerin tutunabileceği kalıpla-
rın hazırlanmasında, kimyasal bileşik veya ilaç üretimin-
de, biyokimyada çok farklı fonksiyonlara sahip protein 
moleküllerinin tasarlanmasında, nano teknolojide ve 
biyomedikal sektöründe ise parça üretiminde rahatlıkla 
kullanılabileceği düşünülüyor. 

3D Yazıcı İle Motosiklet Üretildi!

3D yazıcıların çok farklı alanlarda kullanılması ile birlik-
te farklı üretimler de gerçekleştirilmeye başlandı.

3D yazıcılar ile farklı üretimler gerçekleştirilirken, bu 
konuda son örnek motosiklet oldu. Airbus Grubu bün-
yesinde görev yapan bir şirket tarafından 3D yazıcı kul-
lanılarak üretilen ve Light Rider adı verilen motosikletin 
en ilginç özelliklerinden birisi elektrikli olması. Light 
Rider dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilen motosikleti 
olma özelliğini taşıyor.

Motor için bir diğer önemli özellik ise motosikletin sadece 
35 kg olması. Bu bakımdan oldukça hafif olan ve piyasa-
da şu ana kadar kullanılan tüm motosikletlerden de hafif 
olan motosiklet, kullanım açısından da kolaylık sağlıyor.

Light Rider üretiminde 3D yazıcıda özel bir malzeme-
nin kullanıldığı belirtilirken, Scalmalloy isimli malzeme 
tercih edildi. Bu ürünün en önemli özelliği hafif olma-
sının yanında oldukça dayanıklı olması. Bu bakımdan 
motosiklette hafiflik sağlandığı gibi son derece dayanıklı 
bir model de oluşturulmuş durumda.

6 kW’lık bir motoru bulunan motosiklet, tek bir şarj 
ile 60 kilometre kadar gidebiliyor. Maksimum 80 kilo-
metre hıza ulaşan motosiklet, 3 saniye içerisinde 45 km 
hıza ulaşıyor.

Bu Robot Arı Hem Uçabiliyor 
Hem Konabiliyor

Statik elektrik kullanarak yüzeylere yapışabilen, böcek 
büyüklüğünde, uçan bir robot geliştirildi. RoboBee adı 
verilen robot, Harvard Üniversitesi’nden Robert Wood 
ve ekibinin geçtiğimiz ay Science’ta yayımlanan çalışma-
sının ürünü.

Araştırma ekibi bu tür robotları uçurmanın, konma-
larını sağlamaktan daha kolay olduğunu belirtiyor. Bu 
yüzden konma mekanizması, uçan robotların üretilme-
ye başlanmasından beri mühendislerin çözmeye çalıştığı 
bir sorun. Havada süzülen bu küçük robot ise yaprakla-
rın altına tutunmak için statik elektrikten yararlanıyor. 
Bu  çalışmada böceğin kafa bölümü, şarj edilebilir elekt-
rotlar içeren bir diskten oluşuyor. Tıpkı bir balonun saça 
sürtüldükten sonra negatif elektrik yüklenerek duvara 
tutunabilmesi gibi robot da bu elektrotlar sayesinde 
farklı yüzeylere tutunabiliyor. Elektrotların çalıştırılma-
sıyla yüzeye yapışan robot arı, elektrotlar kapatıldığında 
yüzeyden ayrılarak tekrar uçmaya başlıyor.
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En Derin, En Temiz, En Berrak Gölümüz:

SALDA
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Saklı          Cennetlerimiz

Yayın Kurulu

Salda Gölü Burdur ili, Yeşilova ilçesi sınırları 
içerisindedir. Yeşilova’ya 5 km, Burdur’a 56 
km, mesafededir. Özel araçlarıyla seyahat 

edecek olanlar Burdur-Yeşilova güzergâhına devam 
ederek Salda Gölü’ne ulaşabilirler. 

Tektonik bir göl olan Salda Gölü’nün en önemli 
özelliklerinden biri, göl çevresinde bulunan doğal 
kumsallardır. Kıyısında yürürken, insan kendini 
deniz kıyısında hissediyor. Etrafı ormanla ve kaya-
lık arazilerle kaplı Salda Gölü’nün masmavi rengi 
ve beyaz kumları, denizi aratmıyor insana. 

Çevresi karaçam ormanlarıyla çevrili göle, 1989 
yılında Doğal Sit Alanı statüsü verilmiş. Türkiye’nin 
en derin, en temiz, en berrak gölü olarak bilinen 
Salda Gölü, insana oldukça keyifli gezi vaat ediyor. 
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DOĞAL YAŞAM PARKI
Tabiat güzelliği bakımından Sivas Gürün’ün 

olduğu kadar ülkemizin nadide yerlerinden 
biridir. İlçe merkezine 10 km uzaklıktadır. 

Suyu tatlı, berrak ve temizdir. Öyle ki bazı kısımların 
derinliği 17-20 metreyi bulduğu halde içine atılan 
küçük bir cismin tabana kadar çöküşü ve tabandaki 
duruşu, net olarak izlenebilmektedir. Gölün diğer 
bir özelliği, güneşin açısına göre ton değiştirmesidir. 
Gölün rengi mavi-gök renginden olduğu için bu ad 
verilmiştir. Yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer 

tabandan kaynayan göl, iki parçadan oluşmaktadır. 
Küçük Göl adı verilen gölden çıkan suda alabalık 
üretimi yapılmaktadır. Büyük Göl ise turistik amaç-
larla ziyaret edilen bir konumdadır.

Rafting sporu ile ilgilenen insanlar için görülmeye 
değer harika bir yerdir. Gökpınar Gölü’nün alanı 
3 bin metrekaredir. Doğal bir akvaryum görünü-
mündedir. Suyu çok tatlı ve soğuktur. Gökpınar 
Gölü iç ve dış turizme hizmet vermektedir. 

GÖKPINAR GÖLÜ 
Güneşin Açısına Göre Ton Değiştiriyor:
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Selimiye, Muğla Marmaris’e bağlı şirin bir 
sahil köyüdür. Yakın döneme kadar bölge 
sadece tekne turları ve deniz turizmine hiz-

met vermekteyken bugün kara yoluna da açılmış 
durumdadır. 

Marmaris’ten 37 kilometre uzaklıkta ve Bozburun 
J.Krk.K.lığı sorumluluk bölgesinde olan Selimiye 
Köyü, tarihi boyunca balıkçılık ve teknecilik faa-
liyetleri için kullanılmıştır. Uzun bir dönem kara-
yoluna kapalı kalması bölge halkının geçimini ta-
mamen denizden sağlamasına yol açmıştır. Bugün 
temel geçim kaynakları farklılaşsa da halen bölge 
denizin sağladığı olanaklardan büyük ölçüde yarar-
lanmaktadır.

Selimiye’nin kalabalık olduğu dönemler yılda bir 
kaç ayı geçmez. Bu tarihler haricinde buraya bir se-
yahat gerçekleştirmek mümkün olursa köyün tüm 
güzelliklerini yakından görmek mümkün olacaktır. 
Dağların arasında, yemyeşil bir köyün denizle bu-
luşmasından harika bir tatil keyfi yaratılabilmek-
tedir. Ege’de bol miktarda bulunan sahil kasabala-
rının bir benzeri olan köy, özgün yanlarıyla da ön 
plana çıkmaktadır.

Tatil Rotalarımız

Selimiye Köyü
Bozburun J.Krk.K.lığı
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Faralya, Muğla-Fethiye’ye bağlı, özellikle yaz-
ları oldukça rağbet gören bir bölgemizdir. 
Fethiye’ye 22, Ölüdeniz’e 8 kilometre me-

safede konumlanan bu köy üç küçük mahalleden 
oluşur. Bölgede klasik Akdeniz iklimi hakimdir. 
Bölge halkı genellikle zeytincilik, arıcılık veya sebze 
üretimi yaparak geçimini sağlar. 

Sit alanı kapsamındaki bu yörede, pek çok tari-
hi zenginlik de mevcuttur. Tarihi Roma ve Likya 
kalıntılarını ve pek çok doğal zenginliği bir arada 
görebileceğiniz Faralya, aynı zamanda Kelebekler 
Vadisi’ne de yakındır.

Yöre, tepeye tırmanış yapıp da eşsiz manzaraya şahit 
olmadıkça çok da anlamlı gelmeyebilir aslında size. 
Fakat nasıl çıkacağız diye dert etmeyin, çünkü mi-
nibüsler mevcut.

Yürümek isteyenler için ise şunu söyleyebiliriz; 3-4 
tane zorlu noktası var patikanın. Yalnız bilmeniz 
gereken bir nokta daha var: burası inişin çıkıştan 
daha zorlu olabileceği ender patikalardan biri. Bu-
nun sebebi de özellikle toprağın epey kaygan oldu-
ğu son 100 metre.

Faralya Köyü

Ölüdeniz J.Krk.K.lığı
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A, B, C ve D müzede çalışan dört güvenlik gö-
revlisidir.
• Nöbetler, iki kişilik ekipler halinde tutulur.
• A, B ve C haftada tam olarak dörder gün nöbet 
tutar.
• Hiçbir görevli arka arkaya üç gün nöbet tutmaz.
• Sadece bir ekip arka arkaya iki gün nöbet tutar.

Alt satırı silinmiş haftalık nöbet çözelgesi aşağı-
da verilmiştir.

Yukarıdaki bilgileri değerlendirerek çizelgeyi ta-
mamlayınız.

Şekilde görülen kibrit çöplerinden 
altısını alarak geriye üç kare bıra-
kın.

16 noktayı elinizi kaldırmadan 6 doğru ile birleş-
tirebilir misiniz?

Aşağıdaki üç şeşeklin her biri katlanınca bir zar 
oluşturuyor. Standart bir zar elde etmek için boş-
luklara hangi sayıların geleceğini bulunuz.
Standart bir zarda karşılıklı yüzlerde bulunan sa-
yıların toplamı 7’dir.

ALTI KİBRİT

ZAR YAPALIM

NÖBET ÇİZELGESİ

6 ADET DOĞRU ÇEKELİM

Akıl Oyunları

2
6 4

5
3

6

3

1
5

P.tesi Salı Çarş. Perş. Cuma C.tesi Pazar

1. Görevli D C C A B B A

2. Görevli
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Sevgili Asker Abilerim, 
Size bu mektubu İstanbul’dan yazıyorum. İlköğretim birinci sınıfa gidiyo-rum. Benim adım Mert Kadir ÇOBAN. Asker abilerim, sizler bizim için, ülkemiz için orada düşmanlarla savaşı-yorsunuz. Karda, yağmurda, soğukta bizim için her türlü fedakârlığı ya-pıyorsunuz. Okullara rahat gidebiliyorsak, korkmadan yatıp uyuyorsak, hepsi siz asker abilerim sayesinde. Ben de büyüyünce sizler gibi asker olup ülkemi koruyacağım.

Televizyonda izliyorum, bazen acı haberler çıkıyor, çok üzülüyorum. Hep Allah’ıma “asker abilerimi koru” diye dua ediyorum. Allah sizleri sevdikle-rinize, ailenize kavuştursun inşallah… Asker abilerim sizi çok seviyorum, Allah’a emanet olun…
Minik ellerden, cesur yüreklere…

Mert Kadir ÇOBAN

Sayın Komutanım,
Ben 65 yaşındayım ve 40 yıldır Almanya’da çalışmaktayım. Kayseri ili İnce-
su ilçesinde evim bulunmaktadır. Bu evimi sadece yaz aylarında Türkiye’ye 
geldiğimde kullanıyorum. Bu yıla kadar evimde herhangi bir olay meydana 
gelmemiştir. Fakat 14 Şubat 2016 tarihinde Kayseri’de yaşayan yakınlarım 
telefonla beni arayıp evime hırsız girdiğini ve evdeki her şeyin çalındığını 
haber verdiler. Bu haberle çok sarsıldım, üzüldüm, sanki dünyam başıma 
yıkılmıştı. Kaç yıllık emeğim boşa gitmişti. Almanya’dan getirdiğim malze-
meler bile boşa gitti diye çok üzüldüm. Üzülmemek elde değildi… Bunu yapanların bulunmasını canı gönülden istiyordum ama kolay olma-

dığını da biliyordum. Bu düşünce ise beni daha çok yıpratıyordu. Ancak bu 
üzüntü fazla sürmedi. Boğazköprü Jandarma Karakol Komutanlığının azim-
li ve fedakâr çalışmaları sonucunda 18 Şubat 2016 tarihinde beni telefonla 
arayan Boğazköprü Jandarma Karakol Komutanının, hırsızların yakalandı-
ğını ve malzemelerin bulunduğunu bildirmesi üzerine, sanki dünyaya yeni 
gelmiş gibi sevimdim.
Bu haber üzerine hemen Almanya’dan memleketime geldim. Gelir gelmez 
de Boğazköprü Jandarma Karakoluna gittim. Beni karakol personelinin kar-
şılayışı, bana karşı davranışları ve ilgisi o kadar duygulandırdı ki kendimi 
ağlamamak için zor tuttum. Çalınan 60 kalem malzeme ve eşyam oradaydı 
ve hepsine geri kavuştum. Beni sevindiren kahraman Mehmetçiklerimize 
binlerce teşekkür ve dua ediyorum. Cenabı Allah sizleri başımızdan eksik 
etmesin. Siz değerli Komutanlarıma da böyle personel yetiştirdiğiniz için 
şükranlarımı sunar, tüm Mehmetçiklerimizin gözlerinden öperim. Allaha 
emanet olun… 

Hüseyin ERCİYES

Sayın Komutanım,

Ailem ve arkadaşlarımın ailesiyle birlikte İzmir ilinde bulunan Meryemana 

Evine dini amaçlı olarak Ocak ayında gezi düzenledik. Meryemana’da bula-

nan Jandarma Karakolunda görevli jandarma personelinin; dini inancımız 

farklı olmasına rağmen aileme ve arkadaşlarıma göstermiş olduğu ilgili ve 

güler yüzlü davranışları, bizlere yardımcı olmaları ve bizleri tanımamaları-

na rağmen ikramda bulunmaları, bizleri hem onurlandırmış hem de gurur-

landırmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde ve yaşamımızı sürdürdüğümüz 

diğer yerlerde, bizleri hem koruyan hem de canlarını feda eden Türk Silahlı 

Kuvvetleri personeline şükran ve hayranlığımızı bildirmekten onur ve gurur 

duyarak kendi adımıza önce sizlere; bizimle yakinen ilgilenen Meryemana 

Jandarma Karakolunda görevli tüm personelinize teşekkür ederiz.

Heydi TENEKECİ

Teşekkür Mektupları…

Sayın Komutanım,

Size başımdan geçen bir olayı kısaca anlatacağım. Ben kamyon şoförü olarak 

çalışmaktayım. 15 Aralık 2015 tarihinde Ankara ilinde yük yüklerken cep telefo-

numdan bir bayan aradı. Bana kredi kartımı sigorta yapacağını söyleyip bilgile-

rimi aldı. Ben de sigorta yapıldığını zannettim ve karşımdaki bayana güvendim. 

İki gün sonra Ankara’dan Gaziantep’e gitmek için yola çıktım. Aksaray’da mazot 

almak için petrol istasyonunda durdum. Yanımda nakit para yoktu. Ödemeyi 

yapmak için görevliye kredi kartını verdim. Ancak görevli bana kredi kartımda 

para olmadığını söyledi. Hemen bankayı aradım ancak, bana kredi kartımdan 

6.000 TL çekildiğini, dolandırıldığımı ve bir şey yapamayacaklarını söylerdiler. 

Bu benim için büyük bir meblağdı ve neredeyse Ankara’ya yapacağım on seferin 

karı gitmişti. Çok üzüldüm. Daha sonra 18 Aralık 2015 tarihinde ikamet ettiğim 

Gaziantep ili Şehit Kamil ilçesi İncesu köyüne geldim ve Şehit Kamil İlçe Jandar-

ma Komutanlığına müracaatta bulundum. Olayın üzerinden üç gün geçmişti. 

Başımdan geçenleri tüm ayrıntısıyla anlattım. Burada görevli arkadaşlar hemen 

savcı ile görüştüler ve çok sayıda telefon görüşmesi yaparak beni dolandıran şa-

hısların yapmış olduğu alışverişleri kargoda durdurdular. Benden dolandırılan 

6.000 TL’nin banka hesabıma yatırılmasını sağladılar. Olayın üzerinden üç gün 

geçmesine rağmen sorumluları tespit edip paramı hesabıma yatırmaları beni çok 

sevindirdi. 

Bu nedenle öncelikle Şehit Kamil İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Komu-

tanlar ve personeline çok teşekkür ederim. 

Sayın Jandarma Genel Komutanım size de böyle personel yetiştirdiğiniz için ayrı-

ca teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim. Saygılarımla…

Mehmet ASLANTÜRK

Sayın Komutanım, 

20 Ocak 2016 tarihinde eşim ve oğlumla Balıkesir’den Kütahya’ya gi-

derken, Tavşanlı Yeniköy civarlarında kara saplandım. Çevre köylerden 

yardım istedim ama kimse yardımcı olmadı. 156 Jandarma İmdat Hattını 

aradım ve yoğun olmalarına rağmen Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlı-

ğında görevli bir astsubay ve bir uzman jandarma çavuş yardıma geldiler. 

Çok güzel ve seviyeli davranarak bizi kurtardılar. Beni asil gururlandıran 

olay ise; tamamen minnetimi göstermek için yemek yersiniz gibilerinden 

para uzatmam üzerine: “Biz devletiz ve sizin için görev yapıyoruz kesin-

likle alamayız.” demeleriydi. Bu tepki karşısında Şanlı Türk Ordusuyla bir 

kez daha onur ve gurur duydum. Saygılarımla…
Kazım KÖSERİ
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Bir asker ülkemde, görsen dersin ki Hızır,
Her koşulda her yerde, bekler hazır ve nazır,
Yüklenmiş vatanını omuzlarında taşır,
Çaresiz kalırım diye sakın ola aldanma,
Çaresizliğe çare, onun adı Jandarma.

Karanlıklar ardından doğan bir ışıktır o,
Soysuza çelik yumruk doğruya âşıktır o,
Mazlumların indinde yürekte maşuktur o,
Namertlerin sözüne sakın ola inanma,
Arkanda mertçe durur onun adı Jandarma.

Bir kolu var, uzanır ta Edirne’den Kars’a,
Bir durağı Sinop’tur öbür durağı Hassa,
Ne zaman ki zalimler can otağına bassa,
Koruyup kollayan var sakın ola bunalma,
Arkanda bir dağ durur onun adı Jandarma.

Dosta güven düşmana korku verir her hali,
Yurdumdaki dirliğin değişmeyen timsali,
Arasan dünyaları yoktur eşi emsali,
Zalime boyun eğip sakın ola yalvarma,
Bir kadı var gölgende onun adı Jandarma.

Korku, korkar sesinden yurdumun kalkanıdır,
Ayrılmaz Hak izinden milletin hakanıdır,
Bayrağımdaki hilal renginde al kanıdır,
Seni senden esirger sakın ola yanılma,
Arkanda baba gibi durur adı Jandarma.

Jandarma

 Murat BULUT / Düzce
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