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Kardı, tipiydi, borandı dinlemez kışı,
Zor şartlar altında görevdir işi,
Ölüm haktan geldiyse neylesin kişi,
Göreve gider, bazen gelmez komando.

Vasiyeti cebindedir saklar sır gibi,
Ailesi için yüreği yanar kor gibi,
Bu sevdadan geri dönmek ona zor gibi,
Yüreği burkulur bileği bükülmez komando,

Bitti denilen yerde yeniden doğar,
Mermisi bittiyse süngüyü takar,
Bir avuç toprak için dünyayı yakar,
Düşmanı yıldırır kendi yılmaz komando.

Vatan için güçlü olmak zorunda,
Ölmek var, dönmek yoktur yolunda,
Gazilik beratını taşır kolunda,
Şehit olur ama ölmez komando.

Komando

Ersin AŞCIOĞLU
J.Asb.Kd.Çvş.

Antalya-Finike Hasyurt J.Krk.K.lığı

Vatan sevgisi, ruhları kirden 
kurtaran en kuvvetli rüzgardır…

K. Atatürk
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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

İçişleri Bakanlığı’na;

Ben Selim DEMİRCİOĞLU. Eşim Hanım DEMİRCİOĞLU. İkimiz birlikte hayvan-

cılıkla uğraşıyoruz. Zonguldak Merkez Sofular Köyünde ikamet ediyoruz. 20 

Ekim akşamı 2 adet  Simental  ineğimizi çaldılar. Olayı hemen İl Jandarma 

ekiplerine bildirdik. Ekipler hemen harekete geçti. 1 ay boyunca izleri, şüp-

helileri ve kanıtları topladılar. Şüpheliler yakalanıp tek tek sorguya çekildi. 

İl Jandarma ekipleri özverili bir şekilde çalışma yaparak sonunda  hayvan-

larımıza ulaştık. 1 ay boyunca gece gündüz çalıştılar. Hırsızları yakalayıp, 

hayvanlarımızı bize sağ salim teslim ettiler.

Emeği geçen tüm İl Jandarma ekiplerine ve size sonsuz teşekkürlerimi suna-

rım.  Saygılarımla

Selim DEMİRCİOĞLU

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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2017 yılının ilk sayısında sizlerle beraberiz. Edirne’den Hakkari’ye; 
Sinop’tan Mersin’e yurdumuzun her köşesinde, milletimizin huzur ve 
güvenliği için 24 saat büyük bir özveri ve heyecanla çalıştığımız bir yılı 
geride bırakarak yeni bir yıla girmenin verdiği haklı gurur ve mutluluğu 
hep birlikte yaşıyoruz.

Ulu Önder ATATÜRK’ün 78’inci ölüm yıldönümü olan 10 Kasım 2016 
günü, Cumhuriyetimizin kurucusunu saygı ve özlemle andık. Ebedî Baş-
komutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, O’nun kahraman silah 
arkadaşlarını, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile emni-
yet ve asayişi için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, 
kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Çağdaş medeniyet seviyesinin üzerinde Türkiye hedefinin, en önem-
li dayanağı ve sıçrama noktası olan Atatürkçülük; Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün şahsında temsil edilen çağdaş değerler ve temel ilkeler 
sayesinde 21’inci Yüzyılda da “Çağdaş Toplum”, “Modern Bir Devlet”, 
“Gelişmiş Bir Ülke” ideallerinin parolası olma vasfını sürdürmektedir. Bu 
kapsamda, bu sayımızda yayımladığımız J.Alb Cengiz YILDIZ’ın hazırla-
dığı “Atatürkçülüğün 21’inci Yüzyılda Yansımaları” isimli makaleyi ilgi ile 
okuyacağınızı umuyoruz.

Son yıllarda insansız hava aracı olarak hayatımıza giren Drone’ların fayda-
ları, mahsurları ve denetimi konusunda düzenlenen mevzuatın kolluk gö-
revlilerine getirdiklerinin anlatıldığı “Yeni Oyuncağımız Drone’lar” isimli 
makaleyi mesleki bölümümüzde ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. 

12 Ağustos 1986 yılında şehit olan J.Bnb. Alaaddin HELVACI’yı ve ha-
yallerini, eşi ve çocuklarından dinledik. Samsun Alaçam İlçe J.K.lığının 
yaptığı bu söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz. 

Son dönemde yaşanan yangın olayları ve meydana gelen can kayıplarına 
ülke olarak çok üzüldük. Yangınları ve yangından doğabilecek can ve mal 
kaybını önlemenin yollarını, konunun uzmanı Prof.Dr. Abdurrahman 
KILIÇ’ın kaleminden yayımlıyoruz.

Bu günlerde ihtiyaç duyduğumuz takım ruhunun, birlikte çalışmadaki 
önemini, hedefe ulaşmada sağladığı katkıyı ve bireylere düşen rolleri, 
Yayın Hazırlama Uzmanı’mız De. Me. Füsun KAİP araştırdı. “Başarının 
Anahtarı: Takım Ruhu” isimli makaleyi beğeni ile okuyacağınızı düşünü-
yoruz. 

Toplumda görülme sıklığı % 4-8 olan çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hi-
peraktivite Bozukluğu (DEHB), bazılarımızın çocuklarında, bazılarımı-
zın ise yakınlarında bulunan bir rahatsızlık. DEHB nedir? Nasıl tedavi 
edilir? Anne ve babaya düşen görevler nelerdir? Bu soruların cevaplarını, 
Psikolog Sinem ÜSTÜN bizlerle paylaştı. Sağlık köşemizde sizin için ya-
yımlıyoruz. İlgi ile okuyacağınızı düşünüyoruz. 

2017 yılının ülkemize, teşkilatımıza ve sizlere hayırlı olmasını, sağlık, 
mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini diliyoruz.

Yayın Kurulu

Değerli okurlarımız,
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“Mustafa Kemal’i yüksek komutanların çoğuna üstün kılan vasıf, ölümü küçümsemek 
ve yiğitlik göstermek konusunda askerlerine en büyük örnek olmasıdır.”
“Mustafa Kemal hırpalanmış, silahı elinden alınmış olan bir milletle tarihe yeni bir 
devir açmak için mücadeleye girişti ve bu mücadelesinde, ruh kudretinin dünya 
yüzündeki bütün silahlara üstün olduğunu ispat etti.”

Prof.Dr. Herbert MELZİG / Alman Tarihçi

“Bugünün Türkiye’si tek bir adamın, Kemal ATATÜRK’ün uzayan gölgesidir. 
ATATÜRK, geçtiğimiz yirmi yıl süresince Türkiye’nin umutsuz, güçsüz ve geri kalmış 
Doğulu bir devlet olmaktan, güçlü, öz güvenli ve ilerleyen bir millet durumuna 
geldiği, takdire şayan evriminin itici gücü oldu.”

The Washington Post / 11 Kasım 1938

“ATATÜRK adı insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihî başarılarını, 
Türk ulusuna ilham veren önderliğini, modern dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü 
ve bir askerî önder olarak kudret ve cesaretini hatırlatmaktadır.
Ölümünün yıl dönümünde bu büyük adamı saygı ile selamlarım.”

John F. KENNEDY / ABD Başkanı
(Cumhuriyet, 10 Kasım 1963)

“Bu asker devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi Türkiye’nin, 
dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza 
o, Türklere bir ulusun büyüklüğünün temel taşını teşkil eden kendine güvenme 
ve dayanma gücünü kazandırmıştır. Ben ATATÜRK’ün sadık arkadaşlarından biri 
olmakla gurur duyuyorum.”

Douglas Mac ARTHUR / Amerikalı General
(Milliyet, 10 Kasım 1963)

“Ulusunu hürriyet ve demokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak başarı kazanan 
büyük Türk önderi hakkındaki engin duygularımı ve hayranlığımı iletmek isterim. 
ATATÜRK’ün hayatı ve eseri yalnız Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün hür 
ulusları için de ilham kaynağı olmakta devam edecektir.”

Çang Kay ŞEK / Çin Devlet Başkanı
(Vatan, 10 Kasım 1963)

“Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük 
dâhi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne 
gelirdi?”

Lloyd GEORGE / İngiltere Başbakanı

“Bütün dünyada ve özellikle Orta Doğu’daki Müslüman devletlere örnek olacak 
modern Türkiye’nin inşasında ve kuruluşunda bu kadar fevkalade ve çarpıcı hizmetler 
veren bir kişi hakkında tatmin edici bir şekilde konuşmak imkânsızdır. Halkını 
kurtarıp örgütlemede kullandığı fevkalade yöntemlerin ve bütün olanaksızlıklara karşı 
savaşmasının dünyada bir eşi daha yoktur.
Onun ölümüyle sadece Müslümanlar değil, bütün dünya şimdiye kadar gelmiş en 
büyük insanlarından birini kaybetti.” 

Muhammet Ali CİNNAH / Pakistan Devlet Başkanı
(The Statesman, 11 Kasım 1938)

K. Atatürk…
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Büyük Önder Atatürk, 
Ölümünün 78’inci Yılında 

Törenle Anıldı

Kurtuluş Savaşı’nın önderi, çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet 
adamı Büyük Önder Atatürk’ü sonsuzluğa 

uğurladığımız günün 78’inci yıl dönümünde saygı 
ve özlemle andık. 

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda, 
J.Per.Ütğm. Selim YUNAK tarafından “Atatürk’ün 
Hayatı” konulu sunumun yapıldığı 
anma töreninde ayrıca, Jan-
darma Bando Komutanı 
J.Bnd.Yb. K.Burak 
AKSOY ile Hacet-
tepe Üniversitesi 
Devlet Konser-
vatuarı tiyatro 
bölümü öğren-
cisi Berkay VELİ 
tarafından “Yeni 
Bir Umut” isimli 
oratoryo sunuldu. 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2016-
2017 Eğitim Öğretim Yılı, 09 Kasım 2016 tari-
hinde yapılan törenle başladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlı-
ğı Kültür Sitesi’nde yapılan törene; Başbakan Sayın 
Binali YILDIRIM,  İçişleri Bakanı Sayın Süleyman 
SOYLU, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ya-
şar GÜLER, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin 
ÖZTÜRK, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem 
İNCE, Emniyet Genel Müdürü Selami ALTINOK, 
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İb-
rahim YAŞAR, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral 
Bülent OLCAY, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akade-
misi Başkanı Tuğgeneral Nurettin ALKAN ile Başba-
kanlık, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan-
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi personel/kursiyerleri katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ar-
dından, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Baş-

kanı Tuğgeneral Nurettin ALKAN’ın açılış konuş-
ması yaptığı törende,  İçişleri Bakanı Sayın Süleyman 
SOYLU ve Başbakan Sayın Binali YILDIRIM da bi-
rer konuşma yaptılar.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU konuşmasın-
da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kuru-
luş ve kursiyer/öğrenci alım sürecinden bahsederek;  

Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi Törenle Açıldı
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güvenlik kuvvetlerine yönelik alımlardaki başvu-
ruların geçen yıllara oranla çok arttığını,  darbe 
girişiminin sonucunda oluşan bu kenetlenmenin 
gurur verici olduğunu, önümüzdeki dönemde 
güvenlik kuvvetleri ve aziz milletimizin olağanüs-
tü destekleriyle terörle mücadeleye azim ve karar-
lılıkla topyekûn devam edileceğini söyledi.  

Cumhuriyetimizin “Tam Bağımsızlık” ve “Ege-
menlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkeleri üzeri-
ne kurulu olduğunu belirten Süleyman SOYLU, 
konuşmasının son bölümünde kursiyerlere ses-
lenerek, mezuniyetleri sonrasında üstlenecekleri 
sorumluluğun çok ağır olduğunu, görevlerinin 
icrası sırasında “Hak ve Kanunu” rehber edinme-
lerini, ilham kaynaklarının ise vatan için verilen 
“Şehitlerimiz” olması gerektiğini ifade etti. 

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM konuşmasın-
da; 15 Temmuz ihanetinin Türkiye Cumhuriye-
ti tarihinde, TSK içerisinde asker elbisesi giymiş 
hainlerin alçakça bir darbe girişimi olduğunu, 
vatanını, milletini ve bayrağını seven, devletine 
bağlı TSK personeline bu durumun asla mal edi-
lemeyeceğini önemle vurguladı.  “İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın” felsefesiyle hareket edilmesi gerek-
tiğini söyleyen Başbakan Binali YILDIRIM, bu-
gün barışa, savaştan çok daha acil ihtiyaç bulun-
duğunu, bu anlayışla Jandarma ve Sahil Güvenlik 
personelinin yaşanılan bu süreçte çok önemli va-
zifeler üstlendiğini söyledi.

Başbakan Binali YILDIRIM konuşmasının son 
bölümünde kursiyerlere hitap ederek, Jandar-
ma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ülke olarak 
güvenliğimizi gönül rahatlığıyla emanet edebi-
leceğimiz çok değerli gençlerin yetiştirileceğini, 
mezun olacak personelin millete, ülkeye hizmet 
ederek, mesleğin onurunu daha da yükseltmek 
için verilecek görevleri en iyi şekilde yerine getir-
meleri gerektiğini söyledi. Ayrıca mezun olacak 
personelin devlet ile millet arasındaki bağı güç-
lendirmede önemli rol oynayacaklarını, görevin 
icrasında hukukun içinde olunarak vatandaşlara 
adaletle muamele edilmesini ve insan onuruna 
sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.



Yeni Eğitim Yuvamız:

Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü

* JSGA Başkanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü
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Akademinin Kuruluş Süreci 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 31 Temmuz 
2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Tem-
muz 2016 tarih ve 669 sayılı KHK ile 2803 sayılı Jan-
darma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na eklenen 
13/A maddesine göre kurulmuştur. Jandarma ve Sa-
hil Güvenlik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Teşkilatlarının subay, astsubay ve diğer personel ih-
tiyacını karşılamak, önlisans, lisans ve lisansüstü eği-
tim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapmak üzere, 
bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yükse-
kokulları, eğitim ve araştırma merkezleri ve kurslar 

bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı bir Yükseköğretim 
Kurumudur.

Jandarma Eğitim Komutanlığı ve Jandarma Okullar 
Komutanlığının lağvedilmesiyle, söz konusu teşkille-
rin konuşlu bulunduğu Şehit Korgeneral İsmail SE-
LEN Kışlası Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi-
nin kullanımına tahsis edilmiştir. Eğitim-öğretim için 
elverişli alt yapıya sahip olan Şehit Korgeneral İsmail 
SELEN Kışlası yapılan düzenlemelerin ardından kısa 
sürede eğitim-öğretim için hazır hale getirilmiş ve 
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrenci alım fa-
aliyetlerine başlanmıştır. 
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Şekil-1: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Teşkilat Şeması

Teşkilat Kadro Yapısı ve Görevleri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 20 Eylül 
2016 tarihinde Bakan onayıyla yürürlüğe giren kadro 
durumu; (813) Subay, (495) Astsubay, (971) Uzman 
Erbaş, (962) Devlet Memuru olmak üzere, toplam 
(3241) personel olarak belirlenmiştir. Mevcut kadro-
nun (446)’sı öğretim elemanı olarak tanımlanmıştır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Teşkilat, Gö-
rev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 04 Ekim 2016 

tarihinde Bakan onayını müteakiben yürürlüğe gir-
miştir. Söz konusu Yönetmelikte Akademiye bağlı 
birimler ile Başkanlığın görevleri belirtilmiş, “Çeşitli 
Hükümler” başlığı altında bütçe ve kadro işlemleri, 
öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, eğitim pro-
tokolleri, lojmandan yararlanma, geçmiş döneme yö-
nelik işlemler düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetme-
liğe göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin 
Kuruluşu Şekil-1’dedir.
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Akademinin bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini 
yürütmek üzere; Eğitim Merkezi, Enstitü, Fakülte, 
Meslek Yüksekokulları, Araştırma ve Eğitim Merkez-
leri ile bunlara eğitim-öğretim faaliyetlerinde idari ve 
hizmet desteği sağlamak üzere, şubeler ve Destek Kı-
talar Komutanlığı, Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi 
Komutanlığı, Spor Tesisleri Komutanlığı ve Sosyal 
Tesisler Müdürlüğü bulunmaktadır. Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi İçişleri Bakanlığına bağlı 
olmakla birlikte, kadroları ve bütçesi ile J.Gn.K.lığı 
içinde yer almaktadır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve 

astsubay ihtiyacını ivedilikle karşılamak üzere, ilk 
aşamada 07 Kasım 2016 tarihinde, Astsubay Eği-
tim Merkezi (ASEM)’nde (724)’ü Jandarma, (6)’sı 
Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı mensubu olmak 
üzere toplam (730); müteakip aşamada ise 21 Kasım 
2016 tarihinde Subay Eğitim Merkezi (SUEM)’nde 
(399)’u Jandarma, (7)’si Sahil Güvenlik Hizmetleri 
Sınıfı mensubu olmak üzere toplam (406) kursiyer 
mevcuduyla eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmış-
tır. Ayrıca, (6) Misafir Askeri Personel Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi eğitim öğretim faaliyetleri-
ni takip etmektedir.

İç ve dış tehdit unsurlarının hiçbir zaman olmadığı 
kadar büyük tehlike arz ettiği bir dönemde, ülke sat-
hında emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanma-
sında en önemli unsur olan insan gücünü yetiştire-
cek olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 
öncelikli hedefi, ileri teknolojinin eğitim alanında 
sunduğu her türlü imkân ve kabiliyetlerden istifade 
ederek alacağı görevleri en iyi şekilde yerine getirecek 
subay ve astsubaylar yetiştirmek olacaktır. 

Şekil-2: Geçiş Dönemi Sivil Kaynaklı Kursiyer ve 
Öğrenci Temin Yöntemleri

Şekil-3: Geçiş Dönemi Kıta Kaynaklı Kursiyer Temin Yöntemleri
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Şekil-4: Normal Dönem Sivil Kaynaktan Kursiyer ve Öğrenci Temin 
Esasları

 Şekil-5: Normal Dönem Kıta Kaynaklı Kursiyer Temin Esasları

Şekil-6: Normal Dönem Fakülte ve MYO Temin Esasları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin Vazifesi;

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığınca ihtiyaç duyulan subay ve astsubay-
ları, modern eğitim ve öğretim yöntemlerini kullana-
rak görev ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmek,

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığınca ihtiyaç duyulan alanlarda meslek içi 
kurslar düzenlemek,

- Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşların eğiti-
mine yönelik ilke ve standartları belirlemektir.

Akademinin Kursiyer Temin ve Eğitim Süreci

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim-
öğretim faaliyetlerine 2016-2017 eğitim öğretim dö-
nemi itibariyle başlanmıştır. Akademi yeni kurulma-
sına rağmen, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatla-
rının subay ve astsubay ihtiyacının ivedilikle karşılan-
ması maksadıyla iki aşamalı bir program uygulama 
yoluna gidilmiştir.

Birinci aşama “Geçiş Dönemi”  olarak adlandırılmış 
ve bu süreçte KPSS şartı aranmadan lisans ve önlisans 
mezunu kıta ve sivil kaynaklı adayların başvuruları 
alınmış ve fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarı-
lı olan adaylar arasından kursiyer ve öğrenci temini 
yoluna gidilmiştir. Geçiş Döneminde sivil kaynaktan 
kursiyer ve öğrenci temini yöntemini gösterir şema 
Şekil-2’de, kıta kaynağından kursiyer temin yöntemi-
ni gösterir şema Şekil-3’dedir.

İkinci aşama ise “Normal Dönem” olarak adlandırılmış 
ve bu süreçte sivil kaynaktan temin edilecek kursiyer 
ve öğrencilerin alım yöntemleri Şekil-4’de, kıta kayna-
ğından temin edilecek kursiyerlerin alım yöntemleri 
Şekil-5’de, Fakülte ve Meslek Yüksek Okuluna alım 
yöntemi ise Şekil-6’da yer alan şemada gösterilmiştir.

Bu süreçte kursiyer ve öğrencilerin fakülte, meslek 
yüksekokulları ile Eğitim Merkezi Komutanlığı bün-
yesinde açılacak olan Subay Eğitim Merkezi (SUEM) 
ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM)’nde yetiştiril-
mesi öngörülmektedir. Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi halen Beytepe Yerleşkesi (Şehit Korgene-
ral İsmail SELEN Kışlası) ve Şehit Tuğgeneral Bah-
tiyar AYDIN Kışlası (Hirfanlı) olmak üzere iki farklı 
yerde faaliyet göstermektedir.
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ATATÜRKÇÜLÜĞÜN XXI. YÜZYILDA 
YANSIMALARI

J.Alb. Cengiz YILDIZ*

Çağdaş medeniyet seviyesinin üzerinde Türkiye hedefinin 
en önemli dayanağı ve sıçrama noktası olan Atatürkçülük; 
Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında temsil edilen çağdaş 

değerlerin, bunları koruma ve geliştirme becerisinin 
sistemleşmiş ifadesi ve muhteviyatında bulundurduğu 

temel ilkelerle XXI. Yüzyıl Türkiye’sinde “Çağdaş Toplum”, 
“Modern Bir Devlet”, “Gelişmiş Bir Ülke” ideallerinin 

parolası olma vasfını sürdürmektedir. 

* Denizli İl Jandarma Komutanı, KHO ve Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde lisans, Selçuk Üniversitesinde Halkla İlişkiler konusunda 
yüksek lisans.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Atatürk’ün yaşamı boyunca tutarlılıkla izle-
diği prensipler, kendisinden sonra Türkiye 

Cumhuriyeti’nin vatandaşları için yaşamsal bir kıla-
vuz, kurumları için temel bir kılavuz olmuştur. Çağ-
daş medeniyet seviyesinin üzerinde Türkiye hedefinin 
en önemli dayanağı ve sıçrama noktası olan Atatürk-
çülük; Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında temsil 
edilen çağdaş değerlerin, bunları koruma ve geliştir-
me becerisinin sistemleşmiş ifadesidir. Atatürkçülük, 
muhteviyatında bulundurduğu temel ilkelerle XXI. 
yüzyıl Türkiye’sinde “Çağdaş Toplum”, “Modern Bir 
Devlet”, “Gelişmiş Bir Ülke” ideallerinin parolası 
olma vasfını sürdürmektedir.

Atatürkçü düşünce anlayışının yarattığı etki öylesine 
derindir ki dünya üzerinde birçok lider ve ülke onun 
ufuk açıcı etkisi altında kalmış, Atatürk ismi tarihin 
büyük ıslahatçıları ile birlikte anılır olmuştur. Ame-
rika Başkanlarından Kennedy’den, Afgan Kralı Ema-
nullah Han’a varıncaya kadar birçok farklı coğrafya-
dan devlet adamları Atatürk’ün kendisine ve ekolüne 
duyduğu hayranlığı ifade eder. Hindistan Başkanla-
rından Pandit Nehru Atatürk için: “O, doğuda mo-
dern çağın yapıcılarından biridir.” der1 iken, Tunus 
Devlet Başkanı Habib Burgiba bir gün milletini Mus-
tafa Kemal gibi seferber edebilmeyi düşlediğini söy-
ler. Alman Profesör Herbert Melzig’in sözleri bir ekol 
olarak Atatürk’ün ifade ettiği anlamı şöyle dile getirir:

“Istırap çeken dünyada, barış ve esenliği yeniden kur-
mak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesi-
ni sağlamak isteyenler, onun ilham verici ve yön gösteri-
ciliğinden örnek alsınlar.”

Bizim bu günlerde dünyanın dört bir yanında “üçün-
cü dünya ülkeleri” olarak adlandırdığımız sömürge-
leşmiş yoksul devletler problemini Mustafa Kemal 
1922’de “Mazlum Devletler” olarak teşhis etmiş ve 
kendi mücadelesini şu sözlerle bu davayla özdeşleş-
tirmiştir2:

“Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve 
hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve 
daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gay-
ret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum 
milletlerin ve bütün Şark’ın davasıdır.”

Atatürk, bu sözleri ve eylemleriyle Alman basınındaki 
bir ifadeye atfen: “İstiklal hissi taşıyan tüm milletler 
için ölmez bir sembol olmuştur.” Ona göre mazlum 
milletler meselesi sadece bir istiklal meselesi değildir, 
dünyada kalıcı barışın sağlanması bu meselenin çö-
zümüne bağlıdır. Amerikalı gazeteci Gladys Baker’a 
verdiği demeçte: “…Eğer devamlı barış isteniyorsa in-
san kitlelerinin vaziyetini iyileştirecek uluslararası ted-
birler alınmalıdır. İnsanlığın genelinin refahı, açlık ve 
baskıların yerine geçmelidir” diyerek3 bu düşüncesini 
ifade eder. UNESCO gibi kuruluşlar onun bu sözle-
rinden on yıllar sonra hayata geçecektir. XXI. yüzyıl 
dünyasında halen daha açlık ve yoksullukla boğuşan 
ülkelerin varlığı Atatürk’ün bu anlayışına bugün dahi 
ihtiyaç duyulması bakımından dikkat çekicidir.

Öte yandan altını çizdiği “kalıcı barış” kavramının 
kendi döneminde en önemli savunucusu ve uygu-
layıcısı olmuştur. “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” öz-
deyişini takipçilerine yadigâr bırakarak döneminde 
Türkiye’nin tüm uluslararası sorunlarını barış yoluyla 
çözmüş, paktlar ve ikili antlaşmalarla “dünya barışı-
na” katkıda bulunmuştur. Bir Alman Gazetesi ölümü-
nün ardından Atatürk için “…Türkiye’yi tek düşmanı 
kalmaksızın bırakmıştır. Bu, zamanımız hiçbir devlet 
başkanının başaramadığı bir iştir” ifadesini kullanmış-
tır. Yine aynı günlerde bir Fransız gazetesi de onun 
ayakta tuttuğu dengelere atıf yaparak, kaybının ardın-
dan: “Artık evrende hiç kimse barışı garanti edemez” 
sözlerine yer vermiştir.

1933 yılında yaptığı bir konuşmada sömürge konu-
mundaki Doğu toplumlarının birer birer bağımsızlık-
larını elde edeceklerini öngören Atatürk, birçoklarına 
göre mazlum milletlerin bağımsızlık çağının başlatı-
cısıdır. Birçok evrensel mesajı da içeren bu konuşma-
sında: “Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden 
yok olacak ve yerlerine milletler arasında renk, din ve ırk 

1 Tütengil, Cavit ORHAN, Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak, İstanbul 1998, Bölüm:1, Sf.18
2 Tütengil, Cavit ORHAN, (1980), a.g.e syf, 18
3 Tütengil, Cavit ORHAN, (1980), a.g.e syf, 22
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farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hâkim 
olacaktır.” diyerek4 küreselleşme sürecindeki dünya-
nın evrensel değerlerini işaret etmiştir.

Küreselleşme adıyla ilk olarak 1960’larda ifade edilen 
bu kavram, ortaya çıktığında daha çok “milletler ara-
sı iletişim”, “kültürler arası diyalog” ve “medeniyet-
ler arasında etkileşim”in yeni teknolojik olanaklarla 
hat safhaya ulaşması şeklinde tanımlanıyordu. Ancak 
zaman içerisinde küreselleşmeyle ilgili yeni tanımlar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Tam bağımsızlık ve çağ-
daşlaşma prensipleri üzerine inşa edilmiş Atatürkçü-
lük açısından şüphesiz meselenin iletişim ve etkileşim 

boyutunun hiçbir mahsuru yoktur, bunun da ötesin-
de Atatürkçülük de benzer bir vizyona sahiptir. An-
cak bir tanesi George Soros’a ait olan: “küresel finans 
piyasalarının gelişmesi, çok uluslu şirketlerin giderek 
büyümesi ve ulusal ekonomiler üzerinde giderek ha-
kimiyet kurmaları” gibi yeni bakış açıları, ulus devlet-
lerin tamamını küreselleşme karşısında yeni bir duruş 
benimsemeye mecbur etmiştir.

Bu çerçevede Türkiye de büyük savaşın sonunda Lo-
zan Antlaşması ile elde ettiği “ulus devlet kimliğini” 
bu tehdit karşısında muhafaza etmelidir5. Fransız 
İhtilali ile ortaya çıkan “ulus devlet” anlayışı, küre-
selleşmenin getirdiği iktisadi ve siyasi koşullarla yeni 
bir safhaya girmiştir. Küreselleşme ile birlikte ortaya 
çıkan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, 
bölgesel birlikler ve AİHM gibi uluslararası üst kuru-
luşlar ulus devletlerinin hareket alanlarını daraltmak-
tadır. Bu koşullar henüz Türkiye gibi devletler için 
ciddi tehdit içermese de küreselleşme ile ortaya çıka-
cak siyasi ve iktisadi konjonktürün Atatürkçü bakış 
açısı ile ele alınması gerekmektedir. Tam bağımsızlık 
ilkesini herhangi bir yönden ihlâl edecek müdahaleci 
hiçbir yaklaşım bu düşünce biçimi içinde kabul edile-
mez, zira Atatürk 1921’de Fransız temsilci Frank Lin 
Boulllion’a bu konuda ki görüşünü “…Tam bağım-
sızlık dendiği zaman elbette siyasal, mali, iktisadi, adli, 
askeri, kültürel ve benzeri her konuda tam bağımsızlık, 
tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımdan herhangi bi-
rinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulus ve ülkenin gerçek 
anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demek-
tir” şeklinde açıklamıştı.

Bağımsızlık meselesini böylesine çok boyutlu bir şe-
kilde ele alan Atatürk, bu anlayış ile devrinin ekono-
mik koşullarını aynı çizgide buluşturmaya çalışmıştır. 
Bu çerçevede Atatürkçülük, küresel dünya ekonomi-
sinin bir realitesi olan yabancı sermaye hareketlerine 
karşı olmadığı gibi serbest piyasa koşullarına da karşı 
değildir. Atatürk’ün yabancı sermaye ile ilgili sözleri, 
Atatürkçülüğün hassasiyetlerinin anlaşılması bakı-
mından daha açıklayıcı olacaktır6:

4  Tütengil, Cavit ORHAN, (1980), a.g.e syf, 18
5  Turan, İlter, Globalleşme Açısından Lozan, 80. Yılında 2003 Penceresinden Lozan Sempozyumu (6 Ekim 2003), Ankara 2005, s.293-303. 
6  Özüçetin,Yaşar, ”Atatürkçü Düşünce Sistemi”, Gazi Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, (2005), s. 59-65.



“…İktisadi alanda düşünürken ve konuşurken sanılma-
sın ki; biz yabancı sermayesinin karşısında bulunuyo-
ruz. Hayır! Bizim memleketimiz geniştir. Çok emek ve 
sermaye ihtiyacımız vardır. Bu nedenle kanunlarımıza 
uymak şartıyla yabancı sermayesine gereken güvenceyi 
vermeye her zaman hazırız ve arzu ederiz ki; yabancı 
sermayesi, bizim emeğimize ve doğal servetimize katıl-
sın. Bizim için ve onlar için yararlı sonuçlar versin, fa-
kat eskisi gibi değil! Gerçekten geçmişte ve özellikle Tan-
zimat Devri’nden sonra, yabancı sermayesi memlekette 
ayrı bir yere sahip oldu. Ve ilmi anlamıyla denebilir ki; 
devlet ve hükümet yabancı sermayesinin jandarmalığın-
dan başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni devlet 
gibi, millet gibi, yeni Türkiye buna razı olamaz. Burası-
nı esir ülkesi yaptırmayız.”

Tam bağımsız devlet ilkesiyle uluslararası sistemde söz 
sahibi bir ülke olan Türkiye, NATO ve İslam Konfe-
ransı Örgütü üyesi, Avrupa Birliği’ne aday ülkelerden 
biri olması gibi kazanımlarını doğru değerlendirme-
lidir. 
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İnkılapçılık dünya ülkeleri 

nezdinde Türkiye’ye saygınlık 

kazandıran değişebilme ve 

girişebilme becerisinin bizzat 

kendisidir. Bu değişim içinde 

hedefler sayısız ancak “iştirak 

edilecek medeniyet” tektir.



Dünya devletleri nezdinde Türkiye’ye saygınlık ka-
zandıran anlayışın temel referansı ise Atatürkçülük-
tür. Maurice Duverger gibi birçok siyaset bilimciye 
göre Atatürkçü siyaset anlayışı, demokrasi geleneği 
olmayan toplumlar için demokrasiyi hazırlama, geçiş 
ve uygulanış için en ideal siyaset anlayışıdır. Atatürk-
çülük çerçevesinde girişilen modernleşme hareketi 
gerek kurumları gerekse yüzlerce halk evi ve binlerce 
halk odasıyla Türkiye’nin tüm bölgelerinde ve toplu-
mun tüm bireylerinin katılımıyla hayata geçirilmeye 
çalışılmıştır. Middle East Report adlı dergide yayım-
lanan “Kadın, İslam ve Devlet” adlı makalede Türk 
kadınının, Müslüman nüfus çoğunluğuna sahip tüm 
ülkeler içerisinde ayrıcalıklı bir yer edindiği, bilhas-
sa kadınlara seçme seçilme hakkının resmen verildiği 
1934’den itibaren modern devletin inşasında erkekle 
birlikte ortak rol aldığı ifade edilmektedir7. 

Atatürkçülük ile hız kazanan Türk modernleşmesi, 
birçok ünlü siyaset bilim adamınca genel kabul gö-

rür hale gelmiş, Türkiye coğrafyası içerisinde “model 
ülke” olarak görülmeye başlamıştır. 

Tarihçi Bernard Lewis de Türkiye’nin model ülke 
konumuna şu sözlerle dikkat çekerek “Türk modeli-
nin hem İslam coğrafyasında hem de Orta Asya’da, yani 
Türklük coğrafyasında örnek alınmasının tek çıkar yol 
olduğunu” söylemektedir8. Küresel savaş ya da me-
deniyetler çatışması teorilerinin bolca üretildiği ve 
sıklıkla telaffuz edildiği günümüz dünya siyasetinde 
bahsi geçen medeniyetleri uzlaştırabilecek “model 
ülke” gereksinimi kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Bu 
noktada Atatürkçü düşüncenin evrensel barış düsturu, 
Türkiye’ye yeni bir misyon da yüklemektedir. Ameri-
kalı dış siyaset uzmanı Michael Radu Türkiye’nin bu 
pozisyonunu “Atatürk’ün kurmuş olduğu devlet siste-
mi, İslam ile Batı’nın siyasal değerlerinin çatışmadığını 
kanıtlayan başarılı bir örnektir” sözleriyle ortaya koy-
maktadır9. 

Türkiye’nin model ülke hüviyeti sadece farklı ülkeler 
için değil Anadolu coğrafyasının sosyo-kültürel yapı-

7 Kandiyoti, Deniz, “Women, Islam and the State”, Middle East Report, No:173, Gender and Politics. 1991, s.9-14.
8 Lewis, Bernard, “Recent Developments in Turkey”, International Affairs, Vol. 27,No:3, 1951, s. 320-331.
9 Güler, Ali, Prof.Dr. “Bir Çağdaşlaşma Modeli Olarak Atatürkçülük” makalesi.
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sı için de vazgeçilmez bir konumdadır. Türkiye’nin 
içinde bulunduğu coğrafya, Türkler bu topraklara 
gelmeden önce de dünya kültürlerinin buluşma ve 
yayılma noktalarından biriydi. XI. Yüzyıldan itibaren 
de Türkler bu coğrafyada birçok farklı toplum ve kül-
türle birlikte yaşamışlardır. Günümüze geldiğinde de 
Türkiye’nin sosyo-kültürel zenginliği, devletin tüm 
inanç, etnik kimlik ve kültürlere eşit mesafede durdu-
ğu demokratik laik bir sosyal hukuk devletini zorunlu 
kılmaktadır. 

Atatürkçülüğün yapıtaşları olarak sayabileceğimiz 
Atatürk ilkelerinin her biri bu modeli teşkil eden ya-
pının vazgeçilmez unsurlarıdır. Atatürk Milliyetçiliği, 
Türk kimliğiyle tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
larını kapsar, onları azınlık hukukuna tabi tutmadan 
devletin eşit ve hür bireyleri kılar. Laiklik, farklı din 
ve mezhepten oluşan toplumun din ve vicdan hürri-
yetiyle “birlikte yaşama kültür”ünün temelini teşkil 
eder. İnkılapçılık dünya ülkeleri nezdinde Türkiye’ye 
saygınlık kazandıran değişebilme ve girişebilme bece-
risinin bizzat kendisidir. Bu değişim içinde hedefler 
sayısız ancak “iştirak edilecek medeniyet” tektir.

Sonuç olarak, Atatürkçülük Türk modernleşmesinin, 
hedef olarak benimsediği dünya medeniyetinin ile-

risinde ya da katılımcısı konumunda olma idealinin 
temelini teşkil eder. Değişen dünya koşulları içerisin-
de Türkiye, inkılâpçılık anlayışı çerçevesinde Avrupa 
Birliği gibi yeni hedeflere adapte olabilir ya da kü-
reselleşme gibi çok yönlü sonuçları haiz etkiler kar-
şısında yine Atatürk ilkelerinden hareketle kendisini 
en sağlıklı biçimde konumlandırabilir. İnkılapçılık 
anlayışıyla Atatürkçülük, değişen hedefler karşısında 
durağanlığı önler ve XXI. yüzyıl dünyası gerçeklerine 
uygun bir model ülke görüntüsü yaratır. 

1. Tütengil, Cavit Orhan, Atatürk’ü Anlamak ve Tamamla-
mak, İstanbul 1998.

2. Turan, İlter, Globalleşme Açısından Lozan, 80. Yılında 
2003 Penceresinden Lozan Sempozyumu (6 Ekim 2003), 
Ankara 2005, s. 293-303.

3. Lewis Bernard, “Recent Developments in Turkey”, Interna-
tional Affairs, Vol. 27, No:3, 1951, s. 320-331

4. Kandiyoti, Deniz, “Women, Islam and the State”, Middle 
East Report, No: 173, Gender and Politics. 1991, s. 9-14.

5. Özüçetin, Yaşar, “Atatürkçü Düşünce Sistemi”, Gazi Ü. Kır-
şehir Eğitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, (2005), s. 59-65

6. Güler, Ali, Prof.Dr. “Bir Çağdaşlaşma Modeli Olarak Ata-
türkçülük” makalesi.
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Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı/SAMSUN

O       bizim bir meslektaşımızın kızı. 1986 yılında 
Şırnak/Uludere’de 23’üncü Jandarma Sınır 
Tümen Komutanlığı emrinde görevliyken, 12 

Ağustos 1986 tarihinde haince bir saldırı sonucu şehit 
olan Jandarma Kıdemli Binbaşı Alaaddin HELVACI’ 
nın büyük kızı olan Hava Hakim Albay Bengü ABBAN 
(AYİM Üyesi) babasını kaybettikten sonra bir an olsun 
umutsuzluğa kapılmadan, hayalini kurduğu mesleğe 
ulaşma yolunda yılmadan ilerledi.

Şehit J.Kd.Bnb. Alaaddin HELVACI’nın hayatın tüm 
zorluluklarına göğüs gererek bütün şehit ailelerine örnek 
olacak azim ve kararlılık abidesi ailesi ve çocuklarının 
gerçek yaşam öykülerini dinlemek üzere kendilerini An-
kara’daki evlerinde ziyaret ettik.

Henüz 18 yaşında, hayalini kurduğu fakülteyi kazandı-
ğını yeni öğrenmiş, bu mutluluğu babası ile paylaştıktan 
birkaç gün sonra Şehadet haberini alan Hava Hakim 
Albay Bengü ABBAN hedeflerinden vazgeçmeyip 1990 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden me-
zun olup, 1993 yılında Dz. Hakim Teğmen olarak Türk 
Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmıştır.

1995 yılında Hava Hâkim Albay Hakan ABBAN ile 
evlenip bu evlilikten Göksu Emre ve Berk isimlerinde 2 
erkek çocuk sahibi olmuştur. 2002 yılında Hava Kuv-
vetleri Komutanlığına geçiş yapan Hakim Albay Bengü 
ABBAN 2014 yılında AYİM üyesi seçilmiş olup halen 
bu görevine devam etmektedir.

Hukuk Fakültesinden başlayıp AYİM Üyeliğine uzanan 
bu meşakkatli hayatı; kendisi gibi tüm şehit ailelerine ve 
biz Jandarma Genel Komutanlığı mensupları ve ailele-
rine örnek mahiyetinde geleceğimize umut dolu bakma-
mıza vesile olmaktadır.



“En Büyük Savaş, Cahilliğe Karşı Yapılan Savaştır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
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Bize kendinizi ve ailenizi tanıtır mısınız?

Şehidin Eşi Müfide HELVACI (M.H): Öncelikle 
sizleri burada görmekten duyduğum memnuniyeti 
belirtmek isterim. Ben Müfide HELVACI. 1947 An-
kara doğumluyum. Babamın adı Osman, annemin 
adı Cemile. 2 kız, 3 erkek toplam 5 kardeşiz. Lise 
mezunuyum. 1968 yılında Rahmetli eşim Alaaddin 
ile tanışıp evlendik. Bu evlilikten üç tane kızımız 
oldu; Bengü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Müge Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölü-
mü, Mine Bilkent Üniversitesi Turizm İşletmecili-
ğinden mezun oldu. 30 yılı aşkın süredir Ankara’da 
yaşantıma ev hanımı olarak devam ediyorum. Şu 
anda gördüğünüz gibi vaktimin çoğunu torunlarım 
ile ilgilenerek geçiriyorum.

Eşiniz, Kahraman Şehidimizle tanışma ve evlenme 
hikâyenizden bahseder misiniz?

M.H: Eşim Alaaddin HELVACI ile 1968 yılında 
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde komşumuz vasıtası 
ile tanıştım. Ailelerden karşılıklı icazet alındı. Bizim 
dönemimizde baba evet derse siz zaten bir şey diye-
mezdiniz. Eşimle hiçbir flört hayatı veya mektuplaşma 
yaşayamadık. Buna zaten müsaade etmezlerdi. Babası 
vefat etmiş, annesi de köyde olduğu için gelemiyordu. 
Beni istemeye abisi ile beraber geldiler. Babam zaten 
subay aşığıydı. “Kızım Subay yalan söylemez, yedi gö-
beğini soruşturuyorlar” dedi ve beni verdi. Dolayısı 
ile görücü usulü evlendik. 1969’da ilk kızımız Bengü 
Ankara’da, 1973’te ortanca kızımız Müge Şemdinli’de, 
üçüncü kızımız Mine 1981’de Van da dünyaya geldi.

Şehit Jandarma Binbaşı Alaaddin HELVACI nasıl 
biriydi?

M.H: Eşim kesinlikle işini evine yansıtmayan, görev 
ve sorumluluk anlayışı çok yüksek, insanlara karşı çok 
samimi ve dürüst, her bir askerini kendi evladı gibi 

seven ve düşünen, hiçbir zaman askeri nezaket kural-
ları dışına çıkmayan, bir gün olsun devlet imkânlarını 
kendisi için kullanmayan, kullandırtmayan, hayatını 
eğitime adamış, kahraman bir Jandarma subayıydı.

Şehidin Büyük Kızı Hakim Albay Bengü AB-
BAN (B.A): Bu soruya bir hikâye ile cevap vermek 
istiyorum. Babam tarlaya çalışmaya giderken gizlice 
yanında kitaplarını da götürürmüş. Bir gün tarlada 
çalışırken babaannem ve dedem babamı bulamamış-
lar. Saatler süren arayışın ardından babamı bir ağaca 
çıkmış ve orada ders çalışır halde bulmuşlar. Babamın 
okumaya ve kendini geliştirmeye olan merakı o dö-
nemlerde başlamış. Hatta babam bize hediye olarak 
oyuncak değil, hep kitap alırdı. Babam her gittiğimiz 
şehirde bize kütüphane kartı çıkartırdı. Biz böyle bir 
babanın evlatlarıyız.

Şehidin Ortanca Kızı Müge ÜNLÜKOÇ (M.Ü.): 
Babam, çocuklarını kendi ilgi alanları ve yetenekleri 
doğrultusunda yetiştirmeye gayret gösteren, çocukla-
rını bu yönde cesaretlendiren, medeni hayatın tüm 
ihtiyaçlarını çocuklarına öğretmeye çalışan, ileri gö-
rüşlü bir insandı.

Şehidimizin spor veya sanat alanında özel bir yete-
neği var mıydı?

M.Ü: Ben öğrenciyken okulun voleybol takımınday-
dım. Okuldaki antrenmandan sonra babamla da ayrı-



ca antrenman yapardık. Babamın özellikle masa tenisi 
ve voleybola özel bir ilgisi ve yeteneği vardı. Osmanlı 
dönemine ait olan eserlere özellikle merak duyar ve 
incelerdi. Benim öğrencilik dönemimde babamla bir-
likte resim yapardık. Bazen o, bazen ben poz verirdik 
ve kara kalem çalışırdık. Yabancı dil yeteneği üst sevi-
yedeydi. Bana İngilizceyi babam öğretti.

B.A: Babamın tarih ve coğrafyaya ilgisi yüksekti. Ata-
ma dönemlerindeki 15 günlük mehil izinlerini biz 
dolaşarak geçirirdik. Güzergâhımızda bulunan tüm 
coğrafi bölgeleri babam bize “Bu dağlar ne dağları? Bu 
ova ne ovası?” şeklinde sorardı. Bize coğrafyayı bizzat 
yaşatarak öğretirdi. Ayrıca babamın Osmanlı Tarihine 
olan yakın ilgisini biliyorum.

Şehidimizle yüz yüze veya telefonla en son ne za-
man görüştünüz? Neler konuştuğunuzu hatırlıyor 
musunuz?

M.H: Eşim 05 Ağustos 1986 günü sabah 07.00 
gibi evden ayrıldı. Yeni görev yeri olan Şırnak’a 
Eskişehir’den askeri uçak ile gidecekti. Kendisi ile son 
kez uğurlarken görüştük. Şırnak’a gittikten iki gün 
sonra 07 Ağustos 1986 günü bana telefon etti. 2-3 da-
kikalık kısa bir görüşmemiz oldu. Telefonda bana gö-
revinin yoğun olduğundan bahsettiğini hatırlıyorum. 
Son konuşmamız bu oldu. Bir daha hiç görüşemedik. 
12 Ağustos 1986 tarihinde de şahadet haberini aldık.

Şehidimiz ile yaşadığınız en ilginç olay nedir?

M.H: 1972 yılında eşimin Şemdinli Derecik’e tayini 
çıkmasından sonraki ilk iki ay ayrı kaldık. Oraya bera-
ber gidememiştik. Ancak ben eşimden ayrı kalmak is-
temedim ve eşimin yanına gitmek için kendisini ikna 
ettim. Daha sonra Şemdinli’ye kızım Bengü ile gittik. 
Kızım Bengü o zaman 3,5 yaşındaydı. Rahmetli bizi 
orada karşıladı. Yaklaşık 3-4 gün Şemdinli’de Kabul 
Toplanma Merkezinde bekledik. Daha sonra bizi bir 
noktaya kadar arabayla bıraktılar. Orada bizi muhtar 
karşıladı. İki gün boyunca konvoy halinde katırların 
üzerinde yolculuk yaptık. Ben hayatımda ilk kez ka-
tıra bindim. Çok zor bir yolculuktu. Hiç alışık olma-
dığım için bel ve bacaklarım çok ağrımıştı. Ormanlık 
alanın içerisinden ilerleyip Zap Vadisine geldik. Bu 
vadiyi yürüyerek geçtik. Daha sonra tekrar katırlara 
bindik ve kalacağımız köye geldiğimizde hava ka-
rarmıştı. Köyde ışığı yanan iki bina vardı. Bir tanesi 
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Bir şehit çocuğu olarak; şehit 
ailelerine, o şehidin boş yere şehit 

olmadığını gösterecek, şehidin 
arkasından gurur ve iftihar 

duygusunu oluşturacak işlerle meşgul 
olmaları gerektiğini söyleyebilirim. 

Hangi meslek grubunda olurlarsa 
olsunlar, yaşadıkları topluma örnek 

olmak hatta yaşadığı toplumun 
bir adım önünde olmak gibi bir 

sorumluluklarının olduğunu 
unutmamalıdırlar.



muhtarın evi, bir tanesi de bölük binasıydı. Gece ko-
naklamak için muhtarın evine geldiğimizde muhtar 
bana “Hanım Hanım cennete geldiniz” dedi. Evde 
sadece bir gaz lambası yanıyordu. Başka aydınlatma 
yoktu. Muhtarın ailesi çok geniş ve kalabalıktı. He-
pimiz bir odanın içerisinde oturuyorduk. Ben sabaha 
kadar hiç uyuyamadım. 

Ertesi gün, gün ışığı ile nasıl bir yerde olduğumuza 
baktığımda şok olmuştum. Kendi kendime “Ger-
çekten de cennet gibi” dedim. Sonra eşim bana ka-
lacağımız tek odalı evimizi gösterdi. Yanımızda sade-
ce iki tane asker karyolası, asker battaniyesi ve içine 
saman doldurup yatak yaptığımız asker şiltesi vardı. 
İmkânsızlıklar diz boyuydu. Ateş yakmak için kibrit 
bile bulamıyorduk. Yaktığımız ateşi tekrar ateş yaka-
mayız diye söndüremiyorduk. Askerler yemek yap-
mayı bilmiyorlardı. 80 tane askere her gün yemek 
yaptım. Orada bulunduğumuz sürede ikinci çocu-
ğumuz Müge’ye hamile kaldım. İki metrenin üzerin-
de kar vardı. Dönemin Jandarma Genel Komutanı 
bulunduğumuz yere ziyarete gelmişti. Beni doğum 
yapmam için eşim ile birlikte komutanı getiren heli-
kopter ile Şemdinli ilçesine götürdüler. Hiçbir sağlık 
görevlisi olmaksızın eşim ile birlikte doğumumu ger-
çekleştirdim. 1972-1974 yılları arasında oradaydık. 
Orada geçen iki yılımızda çok büyük zorluklar yaşa-
dık. Ama her türlü zorluk ve imkansızlıklara rağmen 
orada çok güzel günlerimiz geçti. Mutluyduk, çünkü 
beraberdik. 

Kahraman Şehidimizin yapmayı planlayıp gerçek-
leştiremediği veya yarıda kalan bir düşüncesi, bir 
projesi var mıydı?

M.H: Kendisinin en büyük hayali mezun olup çalış-
maya başladıktan sonra köyde bulunan yeğenlerinden 
bir tanesini alıp okutmaktı. Alaçam ilçesi Esentepe 
mahallesinde yaşayan Osman abisinin küçük kızı 
Gönül’ü, beş yaşındayken Ankara’ya, yanımıza alıp 
okutmaya başladık. İlkokul üçe kadar bizimle bera-
ber okuduktan sonra tayinimiz Şemdinli’ye çıktı. Biz 
kendisini ailesine teslim ettik. Şemdinli’den döndü-
ğümüzde tekrardan geri alıp lise son sınıfa kadar olan 
eğitim ve öğretim hayatını bizimle beraber sürdürme-
sini sağladık. Eşim yeğeni Gönül’ün dersleri ile çok 
yakından ilgilenirdi. Gönül lise son sınıftayken karne 
tatilinde Alaçam’a gitti ve geri gelmek istemediğini 

Şubat 2017 • Sayı: 146 19



Şubat 2017 • Sayı: 14620

söyledi. Eşim bu duruma çok üzülmüştü. En azından 
lise diplomasını alıp, bir meslek sahibi olmasını arzu-
lamıştı. Rahmetli bu olaydan sonra bize “Ben olsam 
da olmasam da köyde okuyan çocuklara mutlaka yardım 
edin” dedi. 

Hayallerinden bir tanesi de; büyük kızımız Bengü 
‘nün Hâkim olup kendisinin de aynı yerde Alay Ko-
mutanı olarak beraber çalışmasıydı.

(Bengü Albaya Hitaben) Komutanım, askerlik 
mesleğini seçmenizdeki en önemli sebep nedir? 
Askeri Hâkimliğe giden hayat hikâyeniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

B.A.: Babam okumaya ve eğitime aşırı önem verir-
di. Ortaokula gittiğim dönemde Hâkim olmak be-
nim hayalimdi. Babamın da İlçe Jandarma Komu-
tanlığı yaptığı dönemlerde birçok Hâkim ve Savcı 
arkadaşı vardı. Onlar da çok eğitimli insanlardı. Bu 
durum bende hayranlık uyandırmıştı. Üniversite sı-
navına girip Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
kazandım. Benim okuduğum dönemde Harp Oku-
lu, bayan öğrenci almıyordu. Bir gün tesadüfen karşı 
komşumuzun kapısındaki gazetede Deniz Kuvvetle-

ri Komutanlığı’nın personel alım ilanını okudum ve 
gerekli başvuruyu yaptım. Tüm aşamaları başarı ile 
tamamlamama müteakip, 1993 yılında babamın da 
hayalini kurduğu gibi, Deniz Hâkim Teğmen olarak 
göreve başladım. 2002 yılında eş durumundan dolayı 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına geçiş yaptım halen 
Hava Hâkim Albay olarak Askeri Yüksek İdare Mah-
kemesinde görev yapmaktayım. Bu olay benim haya-
tımda önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü Asker ol-
mayı da, en az Hakim olmak kadar istemiştim. Bizim 
köyümüzün çocukları genelde okumaya olan yatkın-
lıkları ile bilinir. Ben de o köyden çıkmış bir ailenin 
çocuğu olarak bugünlere geldim. Umarım benden 
sonraki nesillere de umut olur. Hedeflerine ulaşmada 
onlara rol model olabilirim. Babam benim hep gurur 
duyulacak bir mesleğim olmasını isterdi. En çok da 
Hâkim olmamı arzu ederdi. Hayattaki her şeyi ailem 
ve babam benimle gurur duysun diye yaptım. Olum-
lu her şeyi “keşke babam da görseydi” dedim.

Sizin için Jandarma ne demektir, neyi ifade eder?

M.H: Jandarma denilince benim aklıma öncelikle sa-
mimiyet ve vefa gelir. Jandarma personelinin eşleri de 



öyledir. Jandarma, aile yaşantısı düzgün, tüm enerjisi-
ni milletine hizmet etmek için harcayan, kapısı çalın-
dığında asla eli boş dönülmeyen, sırtımızı rahatlıkla 
yaslayabileceğimiz yerdir. Jandarma, bize kendi öz ai-
lemizden daha yakındır. Jandarmanın vefalı oluşuna 
bir örnek vermek isterim. Eşim Şehit olduktan sonra 
şuan oturduğumuz evi Alaaddin‘in devre arkadaşları 
satın alıp bize verdiler. Kendilerine şükranlarımı su-
nuyorum. 

B.A: Bizim bütün çocukluğumuz Jandarmanın için-
de, babamın arkadaşları ve onların çocukları ile be-
raber geçti. Beraber büyüdük, kendi ailemizden ayrı 
düşünmedik. Jandarma diğer kuvvet komutanlıkları-
na nazaran her zaman bir adım önde ve ayrıcalıklıdır. 
Gemi olmadan denizde nasıl ilerleyemiyorsanız, ka-
nadınız olmadan havada nasıl uçamıyorsanız, karada 
da Jandarma olmadan ilerleyemezsiniz. Benim için 
Jandarma “ben düştüm, kayboldum, unutuldum” de-
diğim anda uzanan eldir. Bu tanımın toplumun her 
kesimi için geçerli olduğunu düşünüyorum.

M.Ü: Ne zaman bir jandarma birliği görsem orayı 
kendi evim gibi bilirim.

Şehit ailesi olarak, diğer şehit ailelerine ve çocukla-
rına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

M.H: Bir şehit eşi ve anne olarak diğer şehit aileleri-
ne verebileceğim en büyük tavsiye; kendi ayaklarının 
üzerinde dimdik durup, kimseye muhtaç olmadan, 
çocuklarına sahip çıkarak aile bütünlüklerini sağla-
maları olacaktır. Maalesef zaman zaman bazı şehit 
eşlerinin çocuklarını, babaannesine ve dedesine gös-
termeyerek onlardan uzaklaştırdıklarını duyuyorum. 
Bir insanın eşi vefat etti diye geride kalanlar yabancı 
olamaz. Ortada bir çocuğun olduğu unutulmamalı-
dır. Bu tür davranışlardan kesinlikle uzak durmalarını 
temenni ediyorum.

B.A: Bir şehit çocuğu olarak; şehit ailelerine, o şehi-
din boş yere şehit olmadığını gösterecek, şehidin arka-
sından gurur ve iftihar duygusunu oluşturacak işlerle 
meşgul olmaları gerektiğini söyleyebilirim. Hangi 
meslek grubunda olurlarsa olsunlar, yaşadıkları top-
luma örnek olmak hatta yaşadığı toplumun bir adım 
önünde olmak gibi bir sorumluluklarının olduğunu 
unutmamalıdırlar.
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Yeni Oyuncağımız: Drone’lar
J.Yzb.Halis DOĞAN*

Trabzon İl J.K.lığı, Sürmene İlçe J.K.

Drone

İngilizce “erkek arı, vızıldamak” gibi anlamlara gelen “Drone”, havadan görüntü çekme/aktarma aracı ya da 
mini insansız hava aracı olarak tanımlayabileceğimiz teknolojik bir cihazdır.
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Bazı ülkelerde profesyonel askeri insansız hava araçlarını tanımlamak için de 
Drone teriminin kullanımına rastlanılmakla birlikte Türkiye’de Drone denil-
diğinde daha çok profesyonel askeri İHA’lar dışında kalan diğer insansız hava 
araçları akla gelmektedir. Ayrıca Drone üzerindeki motor ve kanat sayısına 
göre de yine tricopter (3 rotorlu), quadcopter (4 rotorlu), hexacopter (6 rotorlu), 
octocopter (8 rotorlu) veya multikopter (çok rotorlu) gibi terimlerle yapılan isim-
lendirmelere de rastlanılmaktadır. 

Drone, temel olarak birden fazla pervaneli bir ana gövde ve buna bağlı bir 
kamera sistemi ile bunları uçurmaya yarayan bir uzaktan kumanda cihazı ve 
uçuş esnasında aktarılan görüntünün canlı olarak izlendiği bir ekrandan oluş-
maktadır. 

Bir anda yaygınlaşan ve piyasada bir çok çeşidi satışa sunulan Drone’lar gü-
venlik ve kolluk kuvvetlerini, hem bu teknolojik cihazlardan faydalanma hem 
de bunlarla yapılabilecek keşif, karşı gözetleme ve saldırı gibi ihtimallere karşı 
duyarlı olma yönünde tedbir geliştirmek durumunda bırakmıştır. Ayrıca Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22 Şubat 2016 tarihinde yayınlanıp 
yürürlüğe giren İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) hükümle-
ri gereğince bunların mülki amirler adına denetimi konusunda kolluk birimle-
rine dolaylı olarak görevler yüklenmiştir.

Drone’un Kullanım Alanları

Drone teknolojisinin Türkiye’ye girmesi aslında çok da yeni bir gelişme değil-
dir. Ticari maksatlı olarak uzun bir süredir kullanıldığı bilinmektedir. Drone 
üretimi yapan firmaların yeni ve daha uygun fiyatlı, yüksek görüntü çekme/
aktarma kapasiteli kompakt Drone modellerini piyasaya sürmeleriyle birlikte, 
özellikle teröristle mücadele harekatının yapıldığı bölgelerdeki il/ilçe jandarma 
komutanlıklarınca mahallerindeki mülki makamlar kanalıyla ya da doğrudan 
mülki amirlerin öncülüğünde Drone alımları yapılmış ve bunlar son 1 yıldır 
bu birlikler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 

Drone’ların sunduğu havadan canlı görüntü aktarımı ve havadan görüntü kay-
dedilmesi gibi özellikler Jandarma’nın görevlerinden olan teröristle mücadele-
de, kaçakçılıkla mücadelede, toplumsal olaylara müdahalede, doğal afetlerde, 
arama kurtarma çalışmalarında ve meydana gelebilecek bir çok asayiş olayına 
müdahalede büyük kolaylık sağlayabilmektedir.

- Drone’lar, birliklerin konuş yerlerinde ve operasyon bölgelerinde keşif ve gö-
zetleme maksatlı kullanılabilir. 



- Yasadışı kenevir ekim alanlarının tespitinde ve daha 
önceleri narkotik gezi planları kapsamında helikop-
terle yapılan keşif faaliyetine alternatif olarak yine 
dronlardan faydalanılabilir. 

- Jandarma bölgesinde meydana gelen toplumsal 
olaylarda, doğal afetlerde, yasak avcılık ve kaçak kazı 
gibi asayiş olaylarında kullanılabilir. 

Drone Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Cihazları satın alırken kullanım amacına uygun bir 
model seçilmesi önemlidir. Bu maksatla model se-
çimi yapılırken, genel uçuş kabiliyeti, batarya süresi 
(Piyasadaki Drone’ların ortalama batarya süreleri 15-
30 dakika arasındadır. Uçuş süresi bakılacak kriter-
lerden en önemlisidir.), canlı görüntü aktarma kalite-
si ile kamerası ve görüntü kaydetme teknolojisi gibi 
temel özelliklerine dikkat edilmelidir. 

Genel uçuş kabiliyeti dediğimizde; GPS destekli uçuş 
özelliği olması, uçuş hızının yüksek olması, cihazla 
irtibat kesilmesi durumunda kalkış yaptığı yere geri 
dönme özelliğinin olması (go home), çarpışmayı ön-
leyici sensorlarının olması, azami yükseklik ve men-
zilinin yeterli seviyede olması gibi konular akla gel-
melidir. 

Drone’ların özellikleri anlatılırken genelde görüntü 
kaydetme teknolojisi vurgulanır. Aslında güvenlik 
kuvvetleri tarafından kullanılan Drone’lar için görün-
tü kaydetme teknolojisi kadar önemli diğer özellik de 
canlı görüntü aktarma kalitesidir. Örneğin görüntü 
kaydetme kalitesi 4K olarak tanıtılan bir Drone’un 
hafıza kartına kaydettiği görüntüyü ancak 4K için 
yeterli ekran, ekran kartı ve işlemciye sahip bir bil-
gisayarda izleyebiliriz. Yine 4K görüntü kaydederek 
uçan bir Drone’un önümüzdeki tablete aktardığı gö-
rüntünün kalitesi -mesafe ve diğer şartlara da bağlı 
olarak- 4K değil daha düşük bir kalite değeri olan 
Full HD ya da HD›dir. Özetle görüntü kaydetme 
ve görüntü aktarma teknolojileri birbirinden farklı 
teknolojilerdir ve satın alırken bu husus göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Drone Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Drone’u kullanırken öncelikle dikkat edeceğimiz 
konu hem Drone’u düşürmemek hem de çevreye za-
rar vermemek adına genel uçuş güvenliği ile emniyet 
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ve kaza önleme hususları olmalıdır. Drone olumsuz 
hava şartlarında mecbur kalınmadıkça uçurulmama-
lıdır. Yağmurlu/karlı havalarda kesinlikle uçurmama-
lı; rüzgarlı havada uçurmak zorundaysak iniş/kalkış 
işlemini rüzgar almayan bir yerde ya da elimizle bı-
rakıp/havada yakalayarak yapmalı, uçururken rüzga-
rın yönü hesaba katılmalıdır. (Örn. rüzgar yönünde 
5 dk.da gittiği yerden geri rüzgarın tersi yönde aynı 
sürede gelemeyeceği için batarya bitip düşebilir) 

Dronun özelliklerinde yer alan GPS desteği ve uçuşla 
ilgili menüdeki işlemler tam yapılmalı; kalibrasyon, 
pusula ayarları gibi hususlar tamamlanmadan kesin-
likle cihaz uçurulmamalıdır. Ayrıca; 

- Elden havalandırıp/elle yakalayarak yapılan iniş/
kalkış işlemlerinde emniyet ve kaza önleme konusuna 
azami dikkat edilmeli,

- Bölge yakınında helikopter faaliyeti varsa kesinlikle 
Drone uçurulmamalı, 

-  Uçuş esnasında kalan batarya süresi sürekli kontrol 
edilmeli, Drone’un dönüş mesafesi ve rüzgar durumu 
hesaba katılarak hareket edilmelidir. 

Drone’un kullanımından ve kolluk/güvenlik kuv-
vetlerine sağlayabileceği avantajlardan bahsettikten 

sonra bunların piyasada serbest olarak satılan bir ci-
haz olmalarından kaynaklanan dezavantajlarından da 
bahsetmek gerekir. 

Piyasada özellikle ticari maksatlı olarak kullanım için 
tasarlanmış (profesyonel kamera ve fotoğraf makineleri-
ni taşıyabilen) ve toplamda 10 kilograma kadar yük 
taşıma kapasitesine sahip drone modellerin de bulun-
duğu bilinmektedir. Bu modellerin kötü niyetli in-
sanlar tarafından eylem maksatlı kullanılması ihtimali 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Drone’a uzaktan kumanda üzerinden kontrol edilebi-
len yük tutma ve yukarıdan bırakma türü bir sistemin 
entegre edilebileceği ve ayrıca bahsedilen bu kompakt 
modeller haricinde, model uçak/helikopter yapımı ve 
radyo frekansları gibi konularda bilgi sahibi kişilerce ya 
da firmalarca, piyasadan kolaylıkla temin edilebilecek 
malzemelerle çok daha fazla taşıma kapasiteli Drone’lar 
yapılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

- Kötü niyetli kişilerce, Drone kullanarak yapılacak 
bir keşif/gözetleme faaliyetine ya da bir eyleme karşı 
ne tedbir geliştirilebilir? 
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- Öncelikle Drone kullanan ve birbirine komşu bütün 
birlikler birbirinden haberdar olmalı, Drone uçuşla-
rında ve bitiminde karşılıklı olarak bilgilendirme ya-
pılmasına azami dikkat gösterilmelidir. 

- Bölgede hobi veya ticari maksatla Drone satın al-
mış olan şahıslar bilinmeli, bu şahısların Drone uçuşu 
yapmadan önce bilgi vermelerini sağlayacak bir ileti-
şim sistemi kurulmalıdır. 

- Personele Drone’a karşı hassas olunması ve tedbir 
geliştirilmesi konusunda eğitim verilmelidir. 

- Bu tür bir saldırıya karşı gerekli savunma tedbirleri 
önceden planlanmalıdır. 

Drone Kullanımına İlişkin Mevzuat

Gelişen teknolojiye paralel olarak ilerleyen zamanda 
bunlara, daha etkili silah ve sistemlerle karşı konul-
ması gerekeceği; “Drone radarları”na ve “Drone sa-
var” silahlarına ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. 

 Drone konusunda kolluk kuvvetlerini ilgilendiren 
bir diğer unsur da halihazırda sivil şahıslarca satın 
alınması ve kullanılması belirli şartlarda serbest olan 
dronların denetim ve kontrolüdür. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22 Şu-
bat 2016 tarihinde İnsansız Hava Aracı Sistemleri 
Talimatı (SHT-İHA) yayınlanıp yürürlüğe girmiştir. 

Buna göre; azami kalkış ağırlıkları referans alınarak 
İHA’lar 4 ayrı sınıfa ayrılmıştır:

- İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg 
aralığında olan İHA’lar, 

- İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg 
aralığında olan İHA’lar, 

- İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg 
aralığında olan İHA’lar, 

- İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha 
fazla olan İHA’lar.

Yazıda bahsedilen Drone’lar bu sınıflandırmaya göre 
İHA0 ve İHA1 sınıflarına girmektedir. Piyasada satı-
lan kompakt Drone modellerinin büyük çoğunluğu 
da bu sınıfa girmektedir.  

Talimata göre; İHA0 ve İHA1 sınıfı Drone’lar için 
tescil işlemi yapılmaz ancak ülkemizde üretim yapı-
lan, yurtdışından bireysel olarak getirilen veya itha-
latçı firmalardan satın alınan her bir İHA 7 gün içeri-
sinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü›nün internet 
sitesindeki «İnsansız Hava Aracı Kayıt Sistemi”ne ka-
yıt edilmesi gerekmektedir.

İHA0 ve İHA1 uçuracak kişiler için Genel Müdürlük-
çe herhangi bir lisans düzenlenmez. Yani bu Drone’la-
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rı uçuracakların pilot lisansı olması gerekmez ancak 
talimata göre İHA0 sınıfı pilotlar en az 12 yaşında ve 
İHA1 sınıfı pilotlar en az 15 yaşında olmalıdır.

İHA0 ve İHA1 sınıfı İHA’lar için; 

- Ticari faaliyetler dışında sportif ve amatör amaçla 
gerçekleştirilecek uçuşlarda, bu talimatta belirtilen 
kurallara uyulmak kaydı ile talimatta yayınlanan 
uçuşa yasak bölgeler hariç Genel Müdürlükten uçuş 
izni alınması gerekmez. Bu sınıflar için mahallin en 
büyük mülki idare amiri tarafından yasaklanan yer ve 
zamanlarda uçuş yapmak yasaktır. 

- Meskun mahal, kalabalık veya çok kalabalık böl-
geler dışında kalan bölgelerde, talimatta belirtilen 
gerekliliklere uyulması kaydıyla ticari amaçlı uçuş 
yapılması halinde uçuş izni alınmasına gerek yoktur. 

- Meskun mahal, kalabalık veya çok kalabalık bölge-
lerde, yapılacak her türlü uçuşlarda ise 5 iş günü ön-
cesinden Genel Müdürlük resmi internet sayfasında 
yer alan Uçuş İzni Talep Formu ile başvuru yapılır. 

- Uçuşlar sadece görerek meteorolojik koşulların sağ-
landığı durumlarda, gündoğumu-günbatımı saatleri 
arasında ve en az 2 km görüşe açık havalarda uçuş 
gerçekleştirilebilir, 

- İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pi-
lotun görüş alanında olmalı, yerden 400 feet (120 
metre) yüksekliğin üzerine çıkılmamalıdır, 

- İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuş 
gerçekleştirilmelidir 

Talimata göre; aşağıda yer alan bölgelerde risk analizi 
yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan 
herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır: 

- İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en ya-
kında bulunan pistin kenarından 9 km mesafeden 
daha yakın sahada, 

- İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihaz-
ları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük 
resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş 
kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 9 km yarıçaplı 
sahada, 
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- İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve 
kalabalık bölgeler üzerinde, 

- Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları 
ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kri-
tik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde; 

Talimata göre belirtilen bölgelerde sadece arama, kur-
tarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda, 
Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyonun sağlan-
ması kaydıyla istisnai olarak uçuş izni verilebilir.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 
15.08.2016 tarih ve 674 Sayılı KHK ile yeniden dü-
zenlenen 144. maddesine göre; 

- İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işletici-
leri ve yöneticileri, satılan araç bilgileri ile satın alan-
ların kimlik bilgilerini usulüne uygun şekilde tutmak 
ve azami kalkış ağırlığı beşyüz gram (dahil) üzerindeki 
insansız hava araçları ile ilgili bilgileri, aynı gün içinde 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluştu-
rulan kayıt sistemine kaydetmek zorundadır.

- Bu kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç so-
ruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk birimleriy-
le paylaşılır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenler 

ile yurtdışından bireysel olarak getirdiği veya yurti-
çinde devraldığı aracı en geç üç gün içinde sisteme 
kaydettirmeyenlere 5.000 Türk Lirası, kayıt esnasında 
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara veya veri girişi ya-
panlara ise 10.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 
belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare 
amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava 
aracı uçuran kişilere bin Türk Lirasından onbin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

- Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğünün insansız hava araçları ile ilgili 
koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı dü-
zenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara 
1.000 Türk Lirasından 10.000 Türk Lirasına kadar 
idari para cezası verilir. 

- Belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçu-
ranlara uygulanacak idari para cezaları mahallin mül-
ki idare amirince, diğer idari para cezaları ise Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürü tarafından uygulanır.

Talimatın kolluk kuvvetlerini ilgilendiren bölümü 
daha çok belirlenen kurallara uyulmaması durumun-



da yapılacak işlemlerle ilgili kısmıdır. Yukarıda bah-
sedilen kurallara aykırı uçuş yapıldığını tespit eden 
ya da bunun ihbarını alan kolluk personeli, talimatta 
belirtilen esaslara aykırı hususları tespit edip, tespit 
tutanağını idari yaptırım uygulanmak üzere mülki 
makamlara göndermelidir. 

Ayrıca Jandarma sorumluluk bölgesinde bunların 
üretim veya satışını yapan ticari işletmelerin bulun-
ması durumunda; bu işletmelerin satışını yaptıkları 
cihazların bilgisini kolluk ile paylaşmak zorunda ol-
dukları bilinmeli ve konu takip edilmelidir. Bu du-
ruma aykırı davranışların tespit edilmesi durumunda 
tanzim edilecek tespit tutanağı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğüne gönderilmek üzere mülki makamlara 
iletilmelidir. 

Sonuç

Sonuç olarak; teknolojik gelişmelerin ürünü olan ci-
haz ve sistemler, bir yandan güvenlik ve kolluk kuv-
vetleri tarafından görev ve sorumlulukları yerine ge-
tirmede yardımcı araçlar olarak uygulamaya konulur-
ken; diğer yandan serbest piyasada satışları yapılması 
sebebiyle aynı teknolojik cihaz ve sistemler terör ve 
suç örgütleri tarafından da bir eylem aracı olarak kul-
lanılabilmektedir.  

Klasik tanımıyla “aklın akılla mücadelesi” olarak ta-
nımlanabilen terörle/teröristle/suç örgütleriyle mü-
cadelede, teknolojik gelişmeler sürekli göz önünde 
bulundurulmalı, çıkan her yeni teknolojik ürün ya 
da sistemin bir üst modelinin çıkacağı bilinmelidir. 
Yeni teknoloji ve sistemlerden faydalanmak ne kadar 
önemliyse, bunların terör ve suç örgütlerinin eline ve 
kullanımına geçmemesi için tedbirler geliştirmek de o 
kadar önemlidir. Drone teknolojisi sınırsız bir tekno-
lojidir. Yani ilerleyen zamanda daha büyük, daha çok 
havada kalabilen, daha uzak mesafelere daha yüksek 
hızlarda gidebilen modellerin üretilmesine bir engel 
yoktur. Türkiye gibi savaş bölgelerine komşu, uzun 
yıllardır teröristle mücadele eden bir ülkede bu tür 
teknolojik cihazların satışı veya imali için gerekli mal-
zemelerin temini konusunda kısıtlamalara gidilmeli, 
ciddi bir denetim ve kontrol mekanizması kurulma-
lıdır. Ayrıca yine terör ve suç örgütleriyle mücadelede 
bu teknolojik cihazlardan daha fazla faydalanılmalı, 
daha profesyonel sistemler bir an önce alınıp hayata 
geçirilmelidir. 
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Otomatik araç plaka tanıma sistemleri, kameralardan alınan araç 
görüntülerinin işlenerek plakalarının bulunması ve tanınması işlemlerini yapar. 

Karayolları üzerinde sabit olarak ya da gezici istasyonlar şeklinde kurulabilen 
bu sistemler yoldan geçen tüm araçların plakalarını okuyarak aranan bir 

araca ait plakaya rastladığında güvenlik birimlerine gerekli uyarıları verebilir. 
Sistemin kaydettiği tüm araçlar geçmişe yönelik sorgulanabilir. Örneğin belirli 

bir araca ait plaka sisteme girilerek aracın nerelerden ve hangi zamanlarda 
geçtiği kolaylıkla bulunabilir. Plaka tanıma sistemlerinin bir şehrin tüm giriş 
çıkışlarına konduğu düşünülürse, pratik olarak o şehre giren ya da çıkış yapan 

tüm araçlar kayıt altına alınmış demektir.



Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik geliş-
melerin, güvenlik ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında da rolü büyüktür. Teknolo-

jik ilerlemelere bağlı olarak imkân ve kabiliyetleri 
sürekli gelişen Plaka Sistemi (PTS) de bu ihtiyacın 
karşılanmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olan 
önemli bir teknolojidir. 

Kısaca Plaka Tanıma Sistemi (PTS); özel donanım-
lara sahip kameralar ile etki alanından geçen araç-
ların resimlerini çeken, bu resimleri resim işleme 
teknolojisine sahip yönetim yazılımları ile işleme 
tabi tutup plaka numarası, araç modeli, rengi, hızı 
vb. unsurları tespit eden ve buna göre bir veri ta-
banından sorgulama yapan otomatik bir sistemdir. 

PTS’lerin Sabit ve Mobil olmak üzere iki türü bu-
lunmaktadır. Sabit PTS’ler önemli yollar ve kav-
şaklara konulmakta ve çalışma yapısı temel olarak 
siyah/beyaz ve renkli olmak üzere iki tip kamera 
ile bu kameraların bağlı olduğu bir yönetim yazı-
lımından oluşmaktadır. Siyah/beyaz kameralardan, 
yönetim yazılımında kullanılan resim işleme tek-
nolojisinin daha sağlıklı sonuçlar vermesi maksa-
dıyla istifade edilmektedir. Bununla birlikte resim-
lerin çeşitli hava koşullarının (güneş ışığı etkisi, 
karanlık ve kapalı havalar vb.) etkisini azaltmak/
bertaraf etmek maksadıyla kameralar ile bütünleşik 
ışık sensörleri ve kızılötesi aydınlatma cihazları da 
kullanılmaktadır.
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Sabit PTS’ler; özellikle geriye dönük veri taleple-
rinin karşılanmasında, geçiş verilerinin analiz edi-
lerek suçla mücadelede kullanılmasında ve PTS 
noktası ile koordineli yol kontrolü uygulamala-
rında etkili olmaktadır. Özellikle bomba yüklü ve 
çalıntı araçların tespit edilmesi başta olmak üzere 
suça karışan ve şüpheli araçlar ile hacizli olarak ara-
nan araçların yakalanmaları, aynı zamanda adli so-
ruşturmalar kapsamında istenecek bilgilerin temin 
edilerek suçların aydınlatılması açısından önemli 
bir sistemdir. Eldeki veri ilgili birimlerce iyi analiz 
edildiğinde faili meçhul olayların aydınlatılması-
na, kaçakçılık olaylarının önlenmesine ve önleyici 
kolluk devriyelerinin planlanmasına katkı sağla-

maktadır. Ayrıca, kural tabanlı yazılımlar ve yapay 
zeka teknolojilerinin kullanımı, büyük verinin (big 
data) otomasyona dayalı olarak analiz edilmesinde 
ve insan faktöründen kaynaklanabilecek hataların 
en aza indirgenmesinde fayda sağlamaktadır.

Bununla birlikte köy yolları ve kırsal alanda etkin-
liğin sağlanması, sorunlu araçların hareket alanla-
rının daraltılması, alternatif yolların kontrol altı-
na alınması ve devriyelerin etkinliğinin artırılması 
vb. maksatlarla araç üzerine monte edilebilen ve 
hareket halindeyken dahi tespit yapabilen çeşitli 
şekillerde Mobil PTS’ler kullanılmaktadır. Tekno-
lojik gelişmelere bağlı olarak çepeçevre tanımlama 
sensörlerine sahip bir mobil PTS platformuna yüz 
tanıma, hız tespit radarı vb. çeşitli teknolojiler ekle-
nerek imkân ve kabiliyetleri artırılabilmektedir.

Söz konusu sistemin temel olarak yeteneklerine 
bakacak olursak; noktadan geçen her hareketli cis-
min gündüz veya gece şartlarında, renkli ve renksiz 
olarak resimleri çekilmekte, bu resimlerdeki plaka 
bilgileri resim işleme teknolojisiyle tespit edilerek 
metin haline dönüştürülmekte ve merkezi veri ta-
banından anlık olarak sorgulanmaktadır. Bu işlem-
ler saniyeler içerisinde otomatik tamamlanarak ka-
yıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlarda plaka numa-
rası bilgisi ile birlikte söz konusu plaka numarasına 
ilişkin kaydın, hangi noktada, hangi kameradan ve 
hangi tarih ve saatte kaydedildiği bilgisi de yer al-
maktadır. 

Merkezi veri tabanından otomatik olarak yapılan 
sorgu neticesinde sistem; takip edilen, aranan, ça-
lıntı, hacizli, trafikten men ve sahte plakalı araçlar 
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cezası verilir ve tescil plakası uygun duruma geti-
rilinceye kadar araç trafikten men edilir.” hükmü 
getirilmiştir.

Sonuç olarak güvenlik ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir unsur olan PTS; özellikle takip edilen/
aranan araçlar ile suça karışan araç/şahısların ya-
kalanmasında, suçla ilişkili araç/şahısların hare-
ket alanlarının daraltılmasında, alternatif yolların 
kontrol altına alınmasında, devriyelerin etkinliği-
nin artırılmasında ve adli soruşturmalar kapsamın-
da geriye dönük veri taleplerinin karşılanmasında 
kolluk kuvvetlerine yardımcı bir teknolojidir.

için sesli ve görsel alârm vererek kullanıcı personeli 
uyarmakta ve kayıtlara işlenmektedir. Ayrıca, araç-
ların markasını ve rengini otomatik olarak tanı-
makta ve merkezi veri tabanından gelen resmi tescil 
bilgileriyle karşılaştırma yaparak uyumsuzluk tespit 
ettiğinde yine sesli ve görsel olarak alarm vermek-
tedir. Tüm sistem merkezi olarak işletilmekte, her 
işlem kayda alınmakta ve merkezi olarak takip ve 
kontrolü sağlanmaktadır.

Sistemin ürettiği alarmlar ile ilgili olarak yapılan 
bir incelemede, üretilen alarmların büyük bir bö-
lümünü «Plaka Kayıp/Çalıntı» uyarılarının oluş-
turduğu görülmüştür. Bu durum çoğunlukla ka-
yıp/çalıntı başvurusunda bulunulan plakaya aynı 
plakanın tekrar verilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Kayıp/Çalıntı plakalar ile ilgili olarak 13 Nisan 
2016 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 
yapılan değişiklik ile tescil plakasının, birinin veya 
her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması 
halinde, 15 gün içerisinde yeni plaka ile değişimi 
sağlanacaktır. Aksi takdirde cezai işlem uygulan-
maktadır. Ayrıca, 29 Ekim 2016 tarihinde yayımla-
nan 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
20 nci maddesi ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 23 üncü maddesi değiştirilerek, “Yö-
netmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı pla-
ka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da 
farklı okunmasına veya okunamamasına neden ola-
cak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibi-
ne 412 Türk Lirası idari para cezası verilir, plakanın 
uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınır. 
Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma 
getirmeyenler hakkında 844 Türk Lirası idari para 
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Kaynak: Milliyet Gazetesi, 03.03.1958
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Giriş

Kültürümüzde yangından korunma bilinci yok. Yan-
gın önleme tedbirlerine ölü yatırım olarak bakıyoruz. 
Oysa, hızlı nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere 
paralel olarak her geçen gün yangın sayısı artmakta-
dır. Artan yangın sayısı ile ölüm ve yaralanmaların 
yanı sıra büyük miktarda hasar da oluşmaktadır. Bu 
yangınlarda yüzlerce vatandaş yanarak hayatını kay-
betmekte ve çok sayıda kişi yaralanmaktadır. Birçok 
eser kül olmakta, aileler evsiz kalmakta ve çalışanlar 
işinden olmaktadır. Endüstri tesislerinde oluşan yan-
gınlarda, üretim aksamakta, siparişlerin karşılanması 
güçleşmekte ve çoğu zaman da büyük pazar kaybına 
neden olmaktadır. 

Günümüzde, yangından dolayı önemli can ve mal 
kayıpları meydana gelmesine, çoğu zaman tarihi 
hazinelerimiz yangın nedeniyle yok olmasına ve ül-
kemiz; deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerin sık 
rastlanıldığı bir bölgede bulunmasına rağmen, itfaiye 
kuruluşlarına ve yangın önlemlerine yeterli önem ve-
rilmemiştir. Ülkemizde, yakın geçmişe kadar, yangın 
denildiğinde hep itfaiye ve itfaiye denildiğinde sön-
dürme akla gelmiştir. İtfaiye dışında, önlem ve eğitim 
hep ikinci planda tutulmuştur. Binalarda bulundu-
rulması gereken yangın önleme, algılama ve söndür-
me sistemleri ve halkın eğitilmesi yeterince düşünül-
memiştir.

Yangın denildiğinde, ilk temenni yangının hiç çık-
mamasıdır. Yangının az çıkmasını sağlayacak bir dizi 
önlem mevcut olmasına rağmen, hiç çıkmamasını 
ekonomik olarak sağlamak çok zordur. Nitekim üre-
tim tekniklerindeki yeni metotlar ve kullanılmaya 
başlanan yeni tip malzemeler yangın tehlikesini be-
raberinde getirmiştir ve yangın sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Yangından doğabilecek can ve mal kay-
bı zararlarını önlemenin ve azaltmanın en başta ge-
len yolu, yangına neden olabilecek faktörleri ortadan 
kaldırmak ve yangına hemen müdahale edilebilecek 
önlemleri almaktır. Yangının çıkma olasılığının azal-
tılması konusunda halkın eğitimi, sistemlerin uygun 
yapılması konusunda tasarımcıların ve uygulayıcıla-
rın eğitimi, sistemlerin sürekliliğinin sağlanması için 
bakım ve işletmesini yapacak personelin eğitimi, yan-

gına ilk müdahale edecek koruma görevlilerinin eğiti-
mi ve nihayet itfaiye personelinin eğitimidir. 

Yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önlemle-
rinin alınması yangın söndürmeden daha kolay ve 
daha ucuzdur. Yangın tehlikesini mümkün olduğun-
ca aza indirmek ve yangına çabuk müdahale etmek 
için daha binaların tasarımı döneminde bir dizi tedbir 
düşünmek, inşaat döneminde uygulamak ve işletme 
döneminde işlerliğini sağlamak gerekir.  
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İtfaiyelerin Durumu

Ülkemizde itfaiyeler belki sevilen, fakat önemi bi-
linmeyen bir kuruluştur. Gelişmiş ülkelerde itfaiye; 
sevilen, önem verilen ve saygı duyulan bir teşkilattır. 
Kuşkusuz, eğitim sistemi ve yönetmeliği olmayan, 
çağdaş haberleşme sistemi bulunmayan ve modern 
araçlardan yoksun, su tanklarının bulunduğu yere İt-
faiye demek mümkün değildir ve birçok şehrimizdeki 
itfaiyelerimiz beklenen seviyenin altındadır.

Yasal düzenlemelere göre, itfaiyemiz gelişmiş ülke-
lerde olduğu gibi önleme, kurtarma, eğitim ve sön-
dürme görevini yapan bir kuruluş değil; maalesef yol 
yıkayan, park ve bahçeleri sulayan, halka su dağıtan, 
pankart asan, baca temizleyen hatta yasalara göre ka-
nalizasyon temizlemesi gereken bir kuruluştur. Ger-
çek itfaiye; önce yangını önleyecek tedbirleri aldıran, 
sonra her türlü kurtarma ve ilk yardım yapan ve yan-
gını söndüren bir kurum olmalıdır.

Dünya ülkelerine bakıldığı zaman, itfaiyeler ya aske-
riye içinde, ya kolluk teşkilatıyla bir arada veya ba-
ğımsız bir genel müdürlük şeklindedir. Birçok ülkede; 
Paris gibi büyük şehirlerde İtfaiye Askeri bir teşkilattır 
ve askerlerle aynı rütbelere sahiptir. Uzakdoğu ülke-
lerinde, bazı Amerikan ülkelerinde hatta Kıbrıs’ta, 
itfaiye ile Polis teşkilatı iç içedir. Bazı ülkelerde Sivil 
Savunmayı da içine alan bir genel müdürlük şeklinde-
dir. Ülkemizde ise bilindiği gibi, itfaiyeler belediyelere 
bağlıdır. Birçok ülkede itfaiyeler Belediyelere bağlıdır 
fakat aynı zamanda ülke genelinde organizasyonu, 

eğitimi ve standartları koordine eden Genel Mü-
dürlükleri bulunmaktadır. Ülkemiz de ise böyle bir 
Genel Müdürlük bulunmadığı için gerek yönetmelik-
lerde ve gerekse eğitim ve organizasyonlarda eksiklik 
bulunmaktadır.

Deniz, orman ve kara itfaiyeleri aynı çatı altında ol-
malıdır. Telsiz sistemi ayrı ise ve haberleşme imkânı 
yoksa araç standardı farklı ise yardımlaşma olamaz. 
Üstelik aynı amaç için farklı yerlerde eleman bulun-
durulması da gereksizdir. En azından Büyükşehir Be-
lediyelerinin sorumluluk alanı içinde; deniz, orman 
ve kara yangınlarından yalnız bir kuruluş yetkili ve 
sorumlu olmalıdır.

İtfaiyelere mali kaynak sağlanmalı; belediyelerin sır-
tındaki mali bir kambur olmaktan kurtarılmalıdır. İt-
faiye hizmetleri park gibi, yol gibi görünen hizmetler 
ve siyasi yatırımlar olmadığından, bütün belediyeler 
yeterli ödeneği ayırmamaktadır. Çıkarılacak bir ka-
nunla, zorunlu sigorta sistemi getirilmeli, hem itfai-
yeye gelir kaynağı temin edilmeli hem de vatandaşlar 
yangınlara karşı korunmalıdır. Emlak vergisine itfaiye 
payı konulmalı ve belediyelerin toplam bütçenin en 
az % 3 ünün itfaiye hizmetlerine ayrılması zorunlu-
luğu getirilmelidir.

Yangından Korunma Yönetmeliği Uygulaması

Türkiye’de yangın güvenliği konusunda en önemli 
gelişme 2007 yılında yayımlanan “Binaların Yangın-
dan Korunması Hakkında Yönetmelik“ olmuştur. Yö-
netmelikte binalarda alınacak pasif ve aktif önlemler 
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belirtilmektedir. On iki kısımdan oluşan yönetmeli-
ğin yapı malzemeleri ile ilgili bölümleri yanında kaçış 
yolları, duman kontrolü, elektrik yangın sistemleri, 
söndürme sistemleri yer almaktadır. Mevcut yapılar 
ve tarihi yapılar ayrı bölümlerde ele alınmıştır. 

Ülkemizde yetersizde olsa, bir yangından korunma 
yönetmeliği bulunmasına rağmen bunu mimarları-
mızın ve mühendislerimizin doğru olarak uyguladık-
ları söylenemez. Ankara’da farklı, İstanbul’da farklı 
yorumlanmasının nedeni yönetmeliğin açık olma-
masından daha çok bilgisizlikten kaynaklanmakta-
dır. Yönetmelikteki maddelerin yangın güvenliğine 
katkısı düşünülmemekte, herkes işine geldiği gibi 
yorumlamaya çalışmaktadır.  

Halkın ve Koruma Görevlilerinin Eğitimi

Yangın güvenliğinin yeterli olabilmesi için güçlü it-
faiyenin yanından halkın yangın güvenliği konusun-
da eğitilmesi ve ayrıca yangın güvenlik önlemlerinin 
alınması gerekir. Halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi 
için okullarda yapılan eğitim çalışmaları artırılmalı-
dır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi işyerlerinde, has-
tanelerde ve okullarda sürekli tatbikatlar olmalıdır. 
Okullarda yangın güvenliği eğitimi yapılmalıdır.  

Önlemlerin alınması ve halkın eğitilmesi şarttır. 
Halkın kendiliğinden yangın güvenlik önlemlerini 
alması/aldırması sağlanmalıdır. Eğitim kesin şart. Si-
gara ve kibritten çıkan yangın sayısı Amerika Birleşik 
Devletleri’nde % 12 ve İngiltere’de % 9 iken bu de-
ğer İstanbul’da % 39 mertebesindedir. Keza, sigara ve 

kibritten çıkan yangın sayısı batı ülkelerinde her yıl 
azalmasına rağmen Türkiye’de değişmemiştir. Sigara-
dan bu kadar çok yangın çıkmasının nedeni, eğitim 
eksikliği ve sönmemiş sigaraların rasgele atılmasıdır. 
Kuşkusuz rasgele atılması kasıttan değil yangına ne-
den olacağı bilgisinin verilmemesinden kaynaklan-
maktadır. 

Batıda olduğu gibi radyo, televizyon ve basın aracılı-
ğıyla, sempozyum ve fuarlarla halkın aydınlatılması 
yangın güvenliği bakımından büyük önem taşımakta-
dır. Yurt dışında radyo ve televizyonda sürekli olarak 
yangından korunma ve yangın güvenliği ile ilgili ya-
yınlar yapılmakta, medyada sürekli konunun önemi 
vurgulanmaktadır.  Biz de ise yeterli değil. Ülkemizde 
yangın, yangın olmadan haber konusu yapılırsa yan-
gın sayısı azalacaktır. 

Halkın eğitimine ilkokullardan itibaren başlansa, 
yangın önlemlerinin önemi anlatılsa; ileride konuya 
yaklaşımı daha farklı olacaktır. Gelişmiş ülkelerde il-
kokullarda üç ayda bir tatbikat yapılmaktadır. Hasta-
nelerde, otellerde, okullarda ve benzeri yerlerde yan-
gın tatbikatı zorunluluğu getirilmiştir. 

Ülkemizde yangınların büyümesinin ve zararın fazla 
olmasının ana nedenlerinden biri de, vatandaşın yan-
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gını itfaiyeye geç haber vermesidir. Vatandaşımız itfa-
iyenin paralı olduğunu, itfaiye gelirse ceza yazacağını, 
para alacağını sanıyor ve yangın büyüyünceye kadar 
kendisi söndürmeye çalışıyor. Olay ne olursa olsun it-
faiye hizmetleri kesinlikle ücretsiz olduğu, küçük bir 
yangın olsa bile itfaiye hemen çağrılması gerektiği öğ-
retilmiyor.  Halk arasında “itfaiyeye gelirse su ile daha 
fazla zarar verir” gibi yanlış bir düşünce hâkim. Oysa 
ne kadar çabuk gelse hem yangının hem de itfaiyenin 
verdiği zarar daha az olacaktır. 

Eğer aparman görevlilerinin, bekçilerin çıkan bir 
yangını nasıl söndürecekleri, olaya nasıl müdahale 
edecekleri öğretilirse yangının genişlemesi daha ya-
vaş olur. Nitekim inceleme yaptığım bazı endüstri 
tesislerinde ilginç olaylarla karşılaştım. Bir işletmede 
tahta parçalarını yaktık, bekçiye onu söndürmesini 
söyledik. Hemen yanında yangın söndürme tüpü ol-
masına rağmen gidip lavabodan su getirmeyi tercih 
etti. Başka bir işletmede “yangın söndürücüsünü al 
kullan” deyince “patlar efendim” dedi. Önemli olan 
yönetmeliklere bazı hususların konulması değil bun-
ları uygulayacak kişilerin, bunları kullanacak kişilerin 
eğitilmesinin sağlanmasıdır. 

Tasarımcıların ve Uygulayıcıların Eğitimi

Yönetmelikler yangın güvenliği önlemlerinin alına-

bilmesi için gereklidir fakat yeterli değildir. Eğitim 
olmadan yönetmelikler yetersiz kalmaktadır. Bu ko-
nuda önemli görev üniversitelere ve sivil toplum ku-
ruluşlarına düşmektedir. Üniversitelerin kaçış yolları, 
söndürme sistemleri, duman kontrolü gibi konularda 
dersler açılması ve öğrencileri eğitmesi gerekir. Meslek 
kuruluşlarının düzenledikleri kurs sayısını artırması, 
göstermelik kurslarda yüzeysel bilgiler yerine, bilim-
sel yöntemlerin uygulandığı eğitici ve öğretici kurslar 
düzenlenmelidir.

Ülkemizde meydana gelen birçok yangında, tasarım 
ve uygulama hatalarının yanında bakım ve işletme 
hatalarının daha fazla olduğu görülmektedir. Yangın 
korunum sistemleri, yangın olmadan kullanılmadığı 
için arızanın olup olmadığı, sistemin çalışıp çalışma-
dığı periyodik testler yapılmadan anlaşılamaz. Isıt-
ma sistemi soğuk olduğunda, soğutma sistemi sıcak 
olduğunda çalışıp çalışmadığı anlaşılır ve arıza varsa 
giderilir. Fakat yangın korunum sistemlerinin arıza-
sı maalesef sadece yangın durumunda anlaşılabilir ve 
çoğu zaman iş işten geçmiş olur.

Binalarda kurulan söndürme sistemleri, elektrik te-
sisatı, kaçış yolları aydınlatması, yangın algılama ve 
uyarı sistemleri, sürekli çalışır durumda tutulmalıdır. 
Testler; yangın tesisatının uygun çalışma durumunun 
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doğrulanmasını sağlamak içindir. Sistemin özellikle-
rine göre, haftalık, aylık ve yıllık testler yapılmalıdır. 
Birçok işletmede her hafta test yaptıklarını söylüyor-
lar, bir pompanın çalıştırılması test olarak değerlendi-
rilmemeli, standartlara uygun test yapılmalıdır. 

Sonuç

Ülkemizde yangın güvenliğinin sağlanması için ya-
pılan çalışmaların başlangıcındayız. Güvenlik görev-
lilerinin eğitimi belli düzeyde yapılmakta fakat tasa-
rımcılar ve uygulayıcılar için verilen eğitimler yeterli 
düzeyde değildir. Özellikle halkın eğitimi konusunda 
sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. 
Kolluk kuvvetleri yangına sebep olan faktörleri ve 
söndürme usullerini bilmelidir.

Halkın, güvenlik personelinin, tasarımcıların ve uy-
gulayıcıların eğitimlerinin yanında itfaiye personeli-
nin eğitimi ayrı bir önem taşır. Özellikle, ülke gene-
linde itfaiyecilere standart bir eğitim verilmemekte, 
şehirlere göre farklı eğitim programları uygulanma-
makta ve itfaiyeye alınan elemanlardan farklı özellik 
istenmektedir. İtfaiyecilerin müdahale bilgileri birçok 
şehirde yeterli düzeyde değildir. İtfaiyelere alınan per-
sonelin, İtfaiye Yüksek Okulu mezunlarından olması 
yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmelidir.    

Yangın yönetmeliğinde yer alan birçok hususun pra-
tikte uygulanmadığı da bir gerçektir. Türkiye’de yan-
gın güvenliğinin sağlanması için öncelikle yangın 
güvenlik önlemlerini aldırmak, kontrolünü ve dene-
timini yaptırmak için yaptırım hükümlerinin artırıl-
ması gerekir.

Yangına karşı halkın can ve mal güvenliğinin sağlan-
ması için çeşitli tanıtıcı ve eğitici programların hazır-
lanması ve halka ulaşılması şarttır. Daha ilkokullar-
dan itibaren çocuklara yangından korunum şekilleri 
öğretilmeli, çocuk filmleri hazırlanmalıdır. İnsana 
verilen değer arttıkça, itfaiyenin önemi anlaşıldıkça 
ve yangın önlemleri önem kazandıkça ülkemizde de 
benzer çalışmalar yapılacağına inanıyorum.
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Teknoloji mağzalarında satışa çıktığı andan 
itibiren hayatımıza giren ve son zamanlarda 
gittikçe karmaşık bir hale doğru giden akıl-

lı telefonlar, bizi, bir yandan internet ortamının ni-
metlerinden faydalandırırken bir taraftandan da türlü 
türlü sorunlarla karşılaşmamıza neden oluyor.

Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı 
telefonları, sundukları imkanlar sayesinde iş hayatı-

mızda, evde, okulda, alışverişte kullanmaya başladık. 
Ancak, her türlü güvenlik işlemlerini barındıran he-
saplara artık bilgisayardan çok akıllı telefonla girdiği-
miz bu günlerde güvenlik açıkları hepimiz için büyük 
bir tehlike oluşturuyor. Banka işlemlerinizi yaptığını-
zı düşünürken şifreniz başka biri tarafından izleniyor 
ve birikimleriniz çalınıyor olabilir veya arkadaşınıza 
gönderdiğinizi sandığınız bir fotoğrafı, başkasıyla da 

Android Yazılımlı 
Telefonlarda 
Güvenlik Tedbirleri

* J.Gn.K.lığı Strj.Glş. ve Dış İlş.D.Bşk.lığı, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans.

J.Per.Ütğm.Metin KAVAS*
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istemeden paylaşıyor olabilirsiniz. Peki, gizliliğinizi 
nasıl sağlar ve tüm bu tehlikelerden olabildiğince na-
sıl korunabilirsiniz? 

İlk ve en basit olarak yapılması gereken telefonunuzun 
işletim sistemini güncel tutmak olmalıdır. Telefonu-
nuzda yüklü olarak gelen Android veya İOS işletim 
sistemlerinin yazılım hataları veya başka nedenlerle 
oluşan güvenlik zafiyetleri, yeni sürümlerinde orta-
dan kaldırılmakta, bu nedenle sürekli güncellemeler 
gelmektedir. Örneğin akıllı telefon işletim sistemle-
rinin güvenirliği konusunda yapılan bir araştırmada, 
Android 5.0 ve öncesi sürümleri kullanan telefonla-
rın %66’sını etkileyen güvenlik açığı tespit edilmiş 
ve bu açık ile kullanıcının ekran dokunuşlarının arka 
planda zararlı faaliyetler için kullanılabildiği, telefon-
da yönetici yetkisi elde edilebildiği ve kullanıcının 
faaliyetlerinin izlenebildiği belirlenmiştir.1 Yine  aynı 
firma tarafından yapılan araştırmada yaklaşık 1 mil-
yar Android telefonu etkileyeceği düşünülen ve bil-
gisayar korsanlarının telefonlardaki verilere tamamen 
erişebilmelerine imkan veren bir güvenlik açığının 
olduğu  belirlenmiştir.2 

Bir güvenlik firması tarafından yapılan başka bir araş-
tırmada keşfedilen bir açığın, Android 4.3 Jellybean 
ve önceki sürümleri kullanan telefonlarda, arama ve 
SMS geçmişinin üçüncü şahıslar tarafından toplana-
bilmesine ve telefonun ele geçirilmesine izin verdiği, 
Android 5’in önceki sürümlerinde ise bu sorunun kıs-
men giderildiği3 belirlenmiştir. Dolayısıyla bu güven-
lik açıklarından kurtulmak maksadıyla ilk yapılması 
gereken telefon yazılımının sürekli güncel tutulması-
nı sağlamaktır. Telefonunuzun sürümünü “Ayarlar - 
Telefon Hakkında - Android Sürümü” sekmesinden 
öğrenebilirsiniz.

Örneğin soldaki resimde gördüğünüz telefonun sürü-
mü Android 7 Nougat, yani en güncel versiyonudur. 
Eğer telefon sürümünüz düşük ise sizde çok geçme-
den sisteminizi güncellemeyi unutmayınız. Eski tele-
fonlarda güncelleme desteğinin bazı telefon üreticileri 
tarafından kesilmesi nedeniyle yeni bir telefon alma-
nız da gerekebilir.

İkinci olarak yapmamız gereken telefonumuza güve-
nilir kaynaklardan uygulama yüklemek (Google Play, 

1 http://perception-point.io/2016/01/14/analysis-and-exploitation-of-a-linux-kernel-vulnerability-cve-2016-0728.
2 http://www.bbc.com/news/technology-37005226 ve http://www.tech9world.com/2016/08/900-million-android-phones-in-danger.html Erişim tari-

hi: 31.10.2016.
3 http://www.securityweek.com/qualcomm-software-flaw-exposes-android-user-data ve https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2016/05/exploi-

ting_cve-2016-.html.
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App Store vb.) olmalıdır. Android tabanlı telefonla-
rın her türlü uygulamasına internet üzerinden (.apk) 
uzantılı olarak ulaşılabilmektedir. Özellikle paralı uy-
gulamaların crackli (İllegal yolla ücretli uygulamaların 
ücretsiz olarak kullanılabilmesine olanak veren işlem) 
versiyonlarının bu bağlantılardan indirilmesi güvenli-
ğiniz için büyük tehlike oluşturmaktadır.4 Çünkü bu 
uygulamalar beraberinde çeşitli malware türü (Kötü 
amaçlı yazılım, zararlı yazılım. Bilgisayar veya telefon 
sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak veya kullanı-
cıları rahatsız etmek gibi amaçlarla hazırlanmış yazı-
lımlara genel olarak verilen ad.) casus yazılımları da 
barındırmaktadır. Örneğin son zamanlarda ortaya çı-
kan “PowerOffjack” isimli Android casus yazılım, te-
lefonun kapatma tuşuna basıldığında aslında kapan-
mamasına sebep olmakta, ekran karardığı esnada arka 
planda tüm işlemlerinizin saldırgan kişiler tarafından 
kontrol edilmesine sebep olmaktadır.5 Yine 2016 yı-
lında yapılan bir araştırmada;6 Danimarka’daki cihaz-

ların yarısının, Almanya’daki cihazların yüzde 25’inin, 
Avustralya’daki cihazların yüzde 21’inin, İngiltere ve 
Amerika’daki cihazların ise yüzde 16’sının “Android 
Slocker” isimli fidye yazılımıyla ele geçirildiği ortaya 
çıkmıştır. Tüm bu tehlikelere alternatif olarak bilgi-
lerinizin tümünü belirli zamanlarda yedeklemeniz ve 
güvenilir bir yere kaydetmeniz faydanıza olacaktır.

Üçüncü olarak yapmanız gereken ise, yüklediğiniz 
uygulamanın sizden istediği yetkileri değerlendirme-
nizdir. Android 5 Lollipop sürümünün altındaki ver-
siyonları kullanan kullanıcılar, Google Play Store veya 
başka bir yerden indirdikleri uygulamaların yetkileri-
ni kontrol edememekte ve bu durum kullanıcının gü-
venliğini tehlike altında bırakmaktadır. Örneğin basit 
bir alarm programı bile sizden telefon numaranızı, 
vb. bilgilerinizi yükleme esnasında isteyebilmektedir.

Bu izinleri vermeden uygulama yüklenemeyeceğin-
den genel olarak kabul edilmektedir. Ancak Android 
5 ve üzeri sürüme sahip telefonlarda uygulamayı yük-
ledikten sonra izinler kontrol edilebilmektedir. Önce-
likli olarak Ayarlar-Uygulamalar-İzni Düzenleyeceği-
miz Uygulama İsmi (Örnek Akbank)-İzinler sırasını 
izleyerek uygulama izinlerini görebiliriz. 

4 https://www.f-secure.com/en/web/home_global/safe, http://www.chip.com.tr/haber/crack-li-android-apk-larini-indiriyorsaniz_41374.html.
5 www.digitaltrends.com-venturebeat.com.
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Resimde gördüğünüz üzere örnek uygulama bizden 
8 adet izin istemektedir. Şu an girdiğimiz sekmeden 
izinleri düzenleyebilir ve güvenliğimiz için yalnızca 
ihtiyaç olunan izinler verilebilir (Örneğin sadece SMS 
okuma gibi).

Almamız gereken diğer bir önlem ise telefonumuz-
da güvenilir bir virüs tespit programının ücretli sü-
rümlerini kullanmak olacaktır (Bitdefender, Norton, 
Comodo, ESET vb.). Virüs programları yüklenen 
uygulamaları incelemek, internet üzerinden güvenli 
gezinti ve alışverişi sağlayabilmek, izinsiz girişleri ön-
leyebilmek gibi birçok güvenlik tedbirini sağlamak-
tadır. Örneğin AVTEST tarafından en iyi virüs tes-
pit sistemine sahip olduğu belirlenmiş7 Bitdefender 
programında, yükleme esnasında programlar tarana-

rak virüs tehditleri incelenmekte ve birtakım gizlilik 
sorunları olabileceği şeklinde uyarı görülebilmektedir. 
Uyarıya tıklandığında, uygulamanın ne tür izinlere 
sahip olduğu ve anlamları da görülebilmektedir.

Virüs programlarının bize sağladığı diğer bir avantaj 
ise cihazımız kaybolduğunda veya çalındığında yer 
tespiti yapabilir, bir mesajla cihazın içerisindeki tüm 
verilerin silinmesine yönelik komut verebilir veya ci-

6  https://www.hotforsecurity.com/blog/ransomware-becomes-the-main-threat-on-android-in-the-us-uk-germany-denmark-australia-16843.html.
7  https://www.av-test.org/en/antivirus/mobile-devices/manufacturer/bitdefender.



hazınıza attığınız mesajla sizi gizlice geri aramasını 
sağlayarak kendiniz tarafından dinlenilmesini sağla-
yabilirsiniz. Son olarak yapılabilecek en basit işlem ise 
telefonun giriş ekranına, uygulamalara bir kilit ekranı 
yerleştirmek, telefonunuzun WiFi ve internet bağlan-
tısı ile konumunu kullanmadığınız zamanlarda kapat-
mak ve yalnızca güvenilir ağlara bağlanmak olacaktır.

Virüslere ve casus yazılımlara karşı korunmasız ol-
mak, maalesef birçok kullanıcının dikkat etmediği bir 
durum olarak göze çarpmaktadır. Birkaç ufak önlem 
ve piyasada 10-30 TL arası değişen bir virüs programı 
kullanmak, sizi ileride daha büyük sorunlardan kurta-
racaktır. Bu nedenle basit tedbirleri göz ardı etmeye-
rek kendinizi güvene almanız faydanıza olacaktır.

Bunun yanında, indirdiğiniz uygulamanın tüm izinle-
rini kapatmış olsanız dahi, uygulama ayarlarında, oto-
matik olarak kullanıcı deneyim programlarına eklen-
miş olabilirsiniz. Kullanıcı deneyim programları sizden 
habersiz olarak programın gelişimine katkı sağlamak 
maksadıyla veri toplamakta ve uygulama sağlayıcısına 
bilgi göndermektedir. Hangi tür bilgileri gönderdiği 
kullanıcı sözleşmesinde belirtilmesine rağmen ek bir 
tedbir olarak bu yetkilendirme kapatılabilir. 

Buraya kadar cihazımızın yazılımsal güvenliğinden 
bahsedildi. Bunun yanında, internette girilen sayfa-
ların kayıtları, silinen uygulamalar, resimler veya bel-
gelerin, geri getirme programları vasıtasıyla geri geti-
rilmesi de söz konusu olabilmektedir. Telefonunuzu 
kaybettiğinizde, çaldırdığınızda veya sattığınızda kötü 
niyetli kişiler tarafından bu bilgilerin kullanılması da 
olasılıklar dâhilindedir.

8 https://www.guidingtech.com/12054/permanently -delete-files-android-file-shredder.
9 https://www.donanimhaber.com/cep-işletim-sistemleri/haberleri/Fabrika-ayarlarına-donulse-bile-Android-cihazdaki-kisisel-bilgiler-silinmiyor.html.
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KAYNAKÇABu nedenle, cihazda silmek istediğiniz kişisel verileri-
nizi, güvenli silme işlemlerini uygulayan programlar 
vasıtasıyla yapmanız (Örneğin; File Shredder, Andro 
Shredder vb.) bilgilerin kalıcı olarak silinmesini sağla-
yacak ve azami derecede geri getirilmesini önleyecek-
tir8. Ayrıca telefonunuzu satmayı düşündüğünüzde 
de, ayarlar içerisinden fabrika ayarlarına dön işlemini 
yapmanız da çok hızlı bir şekilde verilerinizin silinme-
sini sağlayacaktır. Ancak, fabrika ayarlarına dönüldü-
ğünde kişisel bilgilerin tam olarak silinmediğine dair 
çeşitli çalışmalar olduğu da unutulmamalıdır9.

Sonuç olarak, virüslere ve casus yazılımlara karşı ko-
runmasız olmak, maalesef birçok kullanıcının dikkat 
etmediği bir durum olarak göze çarpmaktadır. Birkaç 
ufak önlem ve piyasada 10-30 TL arası değişen bir 
virüs programının kullanılması, verilerinizin belirli 
dönemlerde güvenilir kaynaklarda yedeklemesi ve sil-
me işlemlerinizin profesyonel programlar vasıtasıyla 
yapılması, sizi ileride daha büyük sorunlardan kurta-
racaktır. Bu nedenle basit tedbirleri göz ardı etmeye-
rek kendinizi güvene almanız faydanıza olacaktır.
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Günümüzde artık “mükemmel insan” arayı-
şı yerini “iyi ve doğru sistem” arayışına bı-
rakmıştır. İyi ve doğru sistemleri de en iyi, 

ekiplerin oluşturacağı tecrübe edilmiştir.

Yalnız çalışan bir bireyin ürettiği değer, topluluk için-

deyken ürettiği değerden azdır. Bir ekip içinde insan-

ların daha üretken olmasının iki temel nedeni vardır. 

Birincisi bağlılık duygusu, diğeri ise işbirliği arzusu-

dur.

Belirli ilkeler ve değerler (vizyon, misyon vb.) etrafın-
da birleşmiş, etkin bir biçimde amaçlarına doğru ha-
reket eden, üye sayısı etkinliğini bozmayacak şekilde 
organize olmuş farklı yapıdaki insanların, bir birim 
gibi çalışmaları sonucu “Takım Ruhu” oluşmaktadır. 

Takım ruhunda; bağımsız ya da tek başına çalışma 
yerine birlikte hareket etmek ve sonuca ulaşmak için 
birbirini desteklemek fikri önem kazanır. Formula 1 
ekipleri buna güzel bir örnektir. Formula 1 yarışları, 
takım olarak hızlı karar almanın ve bu kararı doğru 

De.Me. Füsun KAİP*
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uygulamanın, değişen şartlara çabuk uyum sağlama-
nın şart olduğu bir takım oyunudur. Bu yarışı izlemiş 
olan herkes gazetelere poz veren yıldız pilotlar kadar, 
mühendislerin, teknisyenlerin, araç pite girdiğinde 
zamana karşı yarışarak servis veren takım oyuncula-
rının katkılarının önemini bilir. Formula 1 takımının 
pit stop’ta yüksek performans göstermesi, takım ol-
maktan zevk alan, birlikte mücadele etmeyi, risk al-
mayı bilen oyuncuların varlığına bağlıdır.1

Birlikte Düşünmenin Sinerjisi

Takımı oluşturan bireylerin düşünce ve duygularının 
oluşturduğu ortak bağa “Takım Ruhu” denilmekte-
dir. Arzulanan hedefe varılmasında başarıya ulaştıra-
cak en önemli faktör olan “Takım Ruhu”na, “Ekip 
Ruhu”, “Birlik Ruhu” da denilmektedir.

Takım ruhunun önemli bir sonucu vardır; Yunanca 
“Synergos” dan gelen “Sinerji”nin anlamı, birlikte ça-
lışmak, ortak güç ve ortak akıldır.2 Takım ruhu ve ger-
çek takım çalışması sinerjiyi oluşturur. Kazların “V” 
şeklinde birlikte uçarak tek bir kazdan %70 daha hızlı 
uçmasının nedeni sinerjidir.

Takım ruhu ve sinerjiye ancak, beyin ve yüreklerimizi 
kullanarak, iş ve güç birliği yaparak, kendimize ve ta-
kımımıza inanarak ulaşabiliriz.

Sinerjik güç oluşturmanın ve takım ruhu ateşini yak-
manın beş sırrı3:

• Dostluk: Güven ve dürüstlüğü, süreklilik ve kalıcı-
lığı, sadakati,

• Empatik iletişim: Kendini ve karşısındakini tam ve 
doğru olarak algılama ve anlamayı,

• İş ve güçbirliği: Sinerji ve uyumu, tutku ve heyecanı,

• Yeterlilik: Potansiyele dayalı bilgi ve beceriyi,

• Uygun kompozisyon: Birbirini tamamlayıcı yetenek 
ve yeterliliklerden oluşan sinerjik gücü simgeler.

(1) www.kigem.com/takim-ruhu-nasil-yakalanir.html erişim tarihi 
25.12.2016.

(2) Toktamışoğlu, Murat, Kot Pantolonlu Yönetici, Medicat Yayınları, 
Ankara.2001. s.196-197.

(3) Bulut, Zeki Atıl, Etkin Takım Oluşturma ve Yönetme, Mevzuat Der-
gisi 2004. Sayı 77.



Takım Ruhunun Yaratılması

Takımın hedefleri doğrultusunda eritilen bireysellik 
sonucu artık “ben” yoktur, “biz” vardır.4 Kişilerin 
grup içindeki rolleri ne olursa olsun, en alt kademe-
den en üst yöneticiye kadar bilinçli ve organize bir 
gayret grupta bütünleşmeyi gösterir. Bireylerin uyum-
lu olması ile ekibin gücü artar ve “Takım Ruhu”yla 
oluşan bu sinerji işin daha faydalı ve verimli ortaya 
çıkmasını sağlar. 

Hedefe ulaşacak “Takım Ruhu”nun yaratılması için; 

• Amaç, görev, değerler ve kurallar takımca belirlen-
meli,

• Sosyal bir ortam yaratılmalı,

• Herkesin katılım ve katkısı sağlanmalı,

• İnsanların birbirlerini kabul etmesi ve tanıması 
için ortam yaratılmalı,

• Tartışma ve çatışmalardan kaçınmamalı, 

• Yıkıcılığı değil yapıcılığı ön plana çıkarmalı,

• Kişilikler değil fikirler tartışılmalı,

• Grup empatisi yapılmalı,

• Baskın kişilikler uyumlandırılmalı,

• Esnek ortam yaratılmalı,

• Farklılıklara önem verilmeli, 

• Sorumluluklar paylaşılmalı,

• Başarı ve başarısızlık paylaşılmalıdır5.

Lider/Yöneticinin Takım Ruhundaki Etkisi

Murat Toktamışoğlu, Kot Pantolonlu Yönetici adlı 
kitabında kürek takımlarına ilişkin ilginç bir tanım-
lama yapmaktadır. “Kürek takımlarında iki fonksiyon 
vardır, kürekçi ve dümenci. Kürekçiler gidecekle-
ri yöne sırtları dönük otururlar. Sporcular birbirleri 
ile iletişim kurmazlar, hızlı şekilde yüzü kendilerine 
dönük olan dümenciye bakarak kürek çekerler. Kü-
rekçiler hedefi görmez, fakat bilirler. Herkes en fazla 
çabayı gösterir, uyum ve denge içinde aynı tempoyu 
ortaya koyarak performans elde eder ve sonuca doğru 
yol alırlar. Ters yöne doğru, konuşmadan, birbirlerini 

Değişikliklere en iyi 
tepki veren ve en iyi 
uyum sağlayanlar, 

yaşama şansına 
diğerlerine göre daha 
fazla sahiptir. Burada 

en güçlü ve en zeki olma 
sadece yeterli değildir. 

Charles Darwin
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(4) Ekinci, Fatih, Takım Ruhu Nedir? 2011.
(5) Toktamışoğlu, Murat, Kot Pantolonlu Yönetici, Medicat Yayınlar, 

Ankara.2001.



tamamlayarak ve sinerji oluşturarak ortak hedefe yol 
alabilen takımın müthiş bir kararlılığı vardır. İşte bu 
takım ruhudur. Takımın yönlendiricisi arkada oturan 
dümencidir. Dümenci kürek çekmez, fakat takımın 
yolculuğunda liderdir. Liderin görevi gidilen yolu, 
ritmi korumak ve uyumu sağlamaktır. Lider de takı-
mın bir üyesidir, hem de önemli bir üyesi. Yanlış ve 
uyumsuz bir hareket her şeyi bozar ve hedeften sapma 
olur. Hedef onların yüreklerindedir ve başka bir şey 
düşünmezler. Dümencinin yönlendirmesi ve ritim 
vermesiyle hedefe doğru yol alırlar. 

Liderler, güçlerini kendilerine inananlardan alırlar. Li-
derliğin sürekliliği için de liderin, gücünü çevresindeki-
lerden aldığının bilincinde olması gerekir. Lider, hem 
öncü, hem kolaylaştırıcı, hem de takip edendir. Bir 
lider, heyecan, tutku, inanç aşılayarak, yön göstererek 
öncü rol oynarken, dinleme, danışma ve paylaşma ile 
izleyen rolü de oynayabilir. Birlikte üretme ve yol al-
manın gücü, keyfi ve heyecanı hiçbir şeyde yoktur. 

Görevi alan her yönetici; amaç ve bu amaca ulaştı-
racak yol ve sonuç aşamalarında öncelikle şu husus-
larda çaba sarf etmelidir;

• Beklenen hizmeti ve verilen görevi en iyi biçimde 
sağlayıcı, iş verimini artırıcı ve işbirliğini geliştirici ça-
lışmalar yapmak,

• Maiyetinin psikolojik ve sosyal yönden doyum için-
de olmalarını sağlamak,

• Karşılıklı hak ve sorumluluklara dayalı bir çalışma 
ortamı düzenlemek.

Takım lideri; bir yöneticiden daha çok bir rehber, bir 
yol gösterici, bir koçtur. Takım üyelerinden bazıları o 
iş için yetersiz bilgiye sahip olabilirler. Bu durumda bu 
kişilere eğitim verilmesi ve eğitim sonuçlarının takip 
edilmesi gerekir. Yine de istenilen verim alınamıyor-
sa bu kişinin görevini değiştirmek hatta onu ekipten 
göndermek gerekebilir. Böylece diğer üyelerin yıpran-
ması engellenir. Başarılı bir lider bunları dikkatle ve 
zamanında takip edebilmelidir. 

İnsanlara liderlik etmek 
istiyorsanız onların 
arkasından gidin. 

Lao-Tzu
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Takım bireyleri, uygulanması için alınan kararlarda 
katılımları olduğunda daha büyük sorumluluk duyar 
ve sahiplenirler. Bu nedenle yönetim kademesi, hangi 
düzeyde olursa olsun alacakları kararların özelliklerine 
göre bireylere az yada çok tartışma fırsatı ve kararlara 
katılma imkanı vermelidirler. Müşterek bir bütünlük 
ve katılım ile alınan kararların benimsenmesi, söz ko-
nusu gayenin net anlaşılmasını sağlayacaktır. Böylece 
personelin alınan kararlara katılması ve görüş belirt-
mesi aynı zamanda kendisine değer verildiğini göste-
ren çok önemli bir duygu motivasyonu sağlar. Tüm 
insanlar toplumda beğenilmek, onurlandırılmak, tak-
dir edilmek isterler. Değersizlik duygusu, insanı pasif-
leştirir ve her şeyden soğutur.
İyi bir lider, ekibin kararlara katılmasını mutlaka sağ-
lar, olumlu veya olumsuz her görüşü dinler ve kararı 
kendisi alır. Yöneticinin övgülü, destekleyici ve istik-
rarlı sözleri emrindekilerin çalışma temposunu artırıcı 
rol oynar.
Üyelerin Sorumlulukları

Centilmenliği elden bırakmadan kazanmaya kilitlen-
miş bir takım ruhunu hissettirmek için üyelerin yap-
ması gerekenler ise; 
• Tam bir adaptasyon, 
• Zamanın en verimli şekilde kullanılması,

• Açık görüşlülük,
• Dinleme becerisi,
• Geri bildirim,
• Düşünce belirtme fırsatını değerlendirmek,
• Karar süreçlerine katılmak,
• Söylediğinin sahibi olmak,
• Anlaşılabilir bir dil kullanmak,
• Beden dilinin farkında olmak,
• Çalışılan veya iletişime girilen kişilerde daima güven 
duygusu yaratmaktır.
Sonucun, yani başarı ve başarısızlığın getirdiği maddi, 
manevi kazancın ve duygunun, yönetici ve takımın 
tüm bireyleri ile paylaşılması mükemmel bir takım 
ruhunun sağlanmasına yardımcı etkenlerdir.
Başarının Sağlanması

Başarı, bir spor ekibinde olduğu gibi yönetici, oyun-
cular, mekan ve takım ruhu ögelerinin tamamının 
uyumlu olması sonucu elde edilir. Bu kapsamda, ba-
şarının sağlanması için takım üyelerince;
• Kendini ifade edebilme yeteneği açık, net ve güvene 
dayalı bir iletişim tarzı ile geliştirilmeli,
• Özeleştiri yapılarak eksiklikler tespit edilmeli ve 
bunların düzeltilmesi için girişimde bulunulmalı,
• Takım arkadaşları birbirini motive edebilmeli, 
uyumlu olmalı,
• İyi bir dinleyici ve sırdaş olmalı ama dedikodu ya-
pılmamalı, 
• Yanlış ve düzeltilmesi güç durumlar takım liderine 
bildirilmeli, 
• Çözüm odaklı düşünülmeli, sorunu konuşmak ye-
rine “Nasıl düzeltilebilir.” sorusuna cevap aranmalı, 
• Tüm faaliyetlerde zaman en doğru şekilde kullanı-
labilmeli,
• Her işte kaliteye önem verilmeli,
• Temiz ve düzenli bir ortam oluşturulmalı,
• Kişilerde dikkat ve konsantrasyon sağlanmalı,
• Modernizasyona ve gelişime (ARGE) önem veril-
meli,
• İşin tanıtımının hedef kitlelere daha hızlı ve kaliteli 
yayılması açısından görsellik yani vitrine önem veril-
meli, sunumun yaratıcı ve profesyonel bir ekip ile uy-
gulanması sağlanmalı,
• Çalışmanın karşılığı olan emek, zaman ve maliyet 
en verimli ve planlı şekilde kullanılmalıdır.

Hiçbirimiz hepimiz 
kadar akıllı ve zeki 

değildir. 

Japon Atasözü
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Takım Ruhunun Zayıflama Belirtileri

Bir yöneticinin otoritesinin astlarda korku yaratma 
haline dönüşmesi bireylerde “aldatma” psikolojisine 
neden olur. İş başında her zaman çalışır görünen an-
cak kafası başka şeylerle meşgul olan personel, verim 
sağlayamaz. Otoritenin korku halini almasının yarat-
tığı bir başka sakınca da çalışanlarda pasif direncin 
doğmasıdır. Personelin, üstlerinden çekindiği için dü-
şünme ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirmeleri bek-
lenemez. Böylesi personele sahip bir organizasyonda 
iş yapılıyor gibi görünse de gerçekte yapılması gerekli 
pek çok gizlenmiş iş vardır ve hizmet aksatılmaktadır.
Takım ruhunun zayıflamasına neden olan diğer hu-
suslar ise;
• Yetki, önderlik, kariyer, güç ve destek kazanma ça-
tışmaları,
• Sorumluluktan kaçınılması, 
• Hataların doğma sebebi olarak hep başkalarının 
suçlanması, 
• Yoğun, gergin ve stresli ortamların oluşmasından 
dolayı kişisel coşku ve heyecanın ortadan kalkması,
• Aileler arasındaki ilişkilerin zayıflaması, 
• Dostça ve samimi davranışların azalması,
• Personelin dağınık ve düzensiz olması,
• Grup içinde gereksiz nedenlerle tartışmaların çık-
ması,
• Disiplin ihlallerinin artması, 
• Atanma ve yer değişikliği taleplerinin artması,
• Monoton ortamdan ve çevreden şikayetçi olunması,
• Bürokratik işlemlerin sürekli geciktirilmesi ve yapı-
lan işlerin yeterince ciddiye alınmaması,
• Grupla beraber yapılacak kutlama ya da törenlere 
karşı isteksizliklerin artması,
• Çeşitli kişi ve olaylar hakkında dedikodular yapıl-
maya başlanması,

• Çalışma ve hizmetten standartların altında verim 
alınması,
• Ödüllendirilen personel hakkında genel bir hoşnut-
suzluk oluşması,
• İş yerinde özel işlerin yapılması ve özel sorunların 
gündemi sürekli meşgul etmesidir.
Sonuç

Takım olmak bir yolculuğa çıkmayı gerektirir. Uzun, 
zorlayıcı, fakat her adımının insanı geliştirdiği ve ger-
çek takım olmaya doğru yaklaştırdığı bir yolculuğa...
Takımlar ve organizasyonlar, insanların birey olarak, 
yapabileceklerinden daha fazlasını, kalitelisini, hızlı 
ve etkilisini yapabilme gücüne sahip oldukları için 
önemsenirler. Takım olmak, insanların takım üyesi 
olma isteği, inancı ve tutkusu ile yakından ilişkilidir. 
İnsan, kendisini takıma ait hissedebildiği ölçüde ta-
kım oyununa uyum sağlayabilir ve yararlı olur. Takım 
ruhunun ön koşulu budur.

Başarılı bir organizasyonun 
pek çok elleri, ama tek bir 

beyni vardır. 

Bill Bethell
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Çocuğumda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bo-
zukluğu (DEHB) Mu Var???

Bu sorunun cevabını öğrenmek için hemen küçük bir 
muayene yapalım. Siz de bu muayenede uygulayıcı 
rolündesiniz. Şimdi aşağıdaki belirtileri dikkatle oku-
yun. Eğer çocuğunuz yaşına göre aşağıdaki belirtile-
rin üçte ikisini gösteriyorsa ve bu belirtiler 7 yaşından 
önce başlamış, kalıcı ve sürekli olarak, birden fazla 
ortamda görülüyorsa (ev, okul, misafir olarak gittiği 
mekânlar) uzman görüşü almanız gerekmektedir; 

- Dikkatini belirli bir noktaya toplayama-
mak,

- Dikkatin çabuk dağılması,

- Dağınıklık, dalgınlık,

- Unutkanlık, sürekli hayal kurma,

- Zamanı iyi kullanamama,

- Koordinasyon güçlükleri (Motor becerilerde sorun-
lar olabilir. Kalem tutmada, yürümede, koşmada so-
runlar),

- Uyku sorunları,

- Sosyal ilişki sorunları,

- Özgüven ve özsaygının azalması (Okul başarısız-
lıkları, aile arkadaş ilişkilerinin iyi olmaması, sürekli 
uyarılmaları, eleştirilmeleri, olumsuz geribildirimler 
sonucu kendilerine güven ve saygıları zedelenir),

Psikolog Sinem ÜSTÜN
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- Saldırgan davranışlar (Dürtüsellikleri sonucu bazen 
çevrelerine zarar verebilirler.),

- Eşyaları kaybetme,

- Dikkatsizce hatalar yapma,

- Uzun süreli yerinde oturamama,

- Çoğu zaman hareket halinde olma,

- Çok konuşma,

- El-kol sallama-bacakları sallama, oda içinde dolaş-
ma, kıpırdanmanın yaşıtlarına göre 2-8 kat daha fazla 
olması,

- Acelecilik, isteklerini erteleyememe,  düşündüğünü 
hemen yapma,

- Söz kesme, aklına geleni söyleme, sırasını bekleme-
de güçlük çekme,

- Okulda öğretmeninden “Sınıfta nereye baksam onu 
görüyorum”, “Kıpır kıpır elleri ayakları oynuyor” yo-
rumlarının gelmesi,

- Çevrenizin ve hatta kimi zaman anne-baba olarak 
sizlerin “Bu çocuğun freni yok” söyleminde bulun-
manız DEHB tanısını düşündürmek için belli başlı 
belirtilerdir. 

Peki Ama Nedir Bu DEHB? 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu okul önce-
si dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale ge-
len bir bozukluktur. Çocuğun davranışlarını kontrol 

etmesi ve dikkatini vermesinde sorun vardır. “Kıpır 
kıpır,” “hayallere dalan”, “düşünmeden davranan”, 
“dalgın, unutkan”, “sakarlık yapan” …vs. gibi pek çok 
sıfatla nitelendirilen çocuklardır. Toplumda görülme 
sıklığı; % 4-8 gibi bir orandadır; bu da 25-30 kişilik 
bir sınıfta en az 1-2 DEHB olan çocuk görülebilece-
ği anlamına gelmektedir. Uzun zamandan beri bilin-
mekte ve her sene hakkında yüzlerce araştırma yayın-
lanmaktadır ancak toplum tarafından yeni tanınmaya 
başlayan bir durum sanılmaktadır, hatta öyle ki ka-
musal alanda iseniz hemen her hareketli çocuğa “hi-
peraktif ” damgası vurulduğunu görebilirsiniz. Erkek-
lerde görülme sıklığı, kızlara oranla 2-6 kat fazladır. 

“Hiperaktivite”, aşırı hareketlilik anlamına gelmekte-

DEHB, bireyin yaşına ve gelişim 
düzeyine uygun olmayan dikkat 

sorunları, aşırı hareketlilik ve 
istekleri erteleyememe (dürtüsellik) 
ile kendini gösteren bir psikiyatrik 

bozukluktur. Anne-babanın 
yetiştirme biçiminin sonucu 

olmayıp, büyük oranda kalıtsal bir 
rahatsızlıktır.
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DİKKATİNİZDEN KAÇMASIN!



dir; ancak bu terim DEHB olan çocukların tümünü 
iyi anlatan bir terim değildir, çünkü hiperaktivite ol-
madan da DEHB olabilir. Bazı çocuklarda en belir-
gin şikâyet dikkat süresinin çok kısa olmasıdır. Yani 
DEHB olan çocukların bir kısmında aşırı hareketlilik 
ve dürtüsellik ile ilgili belirtiler ön plandayken bir 
kısmında dikkatsizlik ile ilgili şikâyetler ön plandadır. 
Önemli bir kısmında ise her iki gruptan şikâyetler bir 
arada görülür.

Tanı konulması aşaması ayrıntılı bilgi alınması ile 
başlar, anne-babadan, öğretmenden, çocuğun kendi-
sinden ve olabildiğince çok bilgi kaynağından bilgi 
elde edinilmeye çalışılır. Hiperaktivite ve dürtüsellik 
ile ilgili belirtileri daha çabuk fark edebilirler. Ancak 
bazen sadece “dikkat eksikliği” olan çocuklar, özel-
likle de uyumlu bir çocuksa, gözden kaçabilir. Daha 
sonra çocuğa hekim tarafından fizik muayene yapılır; 
ayrıntılı bir fizik muayene, işitme ve görme ile ilgili 
sorunlar da dâhil karışabilecek diğer tıbbi nedenle-
rin anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca çocukta başka 
gelişimsel sorunlar -örneğin motor becerilerde sorun 

olması gibi- varsa bunların erken dönemde tanınma-
sını da mümkün kılar. Çocuğun davranışlarının göz-
lenmesi de önemli olan bir diğer basamaktır.

DEHB bazı belirtileri nedeniyle; akut ve kronik fizik-
sel hastalıklar, uyku bozuklukları, çocuklarda depres-
yon, kaygı (anksiyete) bozuklukları, özgül öğrenme 
güçlüğü ya da zihinsel gelişme gerilikleri gibi  hasta-
lıklarla karıştırılabilir:

Karıştırılan bazı hastalıklar olduğu gibi DEHB ile eş-
lik eden hastalıklar da mevcuttur. Bunlar:

Davranım bozukluğu, depresyon, anksiyete bozuk-
lukları (takıntılar, korkular, kaygılar, vb.), gelişimsel 
(ör:motor becerilerinde) gecikmeler, öğrenme güç-
lükleri (okuma, yazılı-anlatım, matematik, karma), 
gece altını ıslatma, DEHB tanısı almış çocukların 
büyük çoğunluğunda izlenebilir. Bu nedenle ayrıntılı 
bilgi almak, bu durumu derinlemesine öğrenmek, ço-
cuğa yardım açısından olmazsa olmazdır.

Günümüzde DEHB tanısı 
koyduracak kan tahlili, idrar tahlili, 

görüntüleme (MR vs.) veya psikolojik 
herhangi bir kesin sonuç testi yoktur. 

Bu nedenle başvurulan uzmanın 
tecrübesi ve dikkati önem arz eder.

DEHB tanısı alan çocuk daha sonra 
neler yaşıyor sorusu elbette aklınıza 

gelen ilk soru olmalı. Çocuğunuz 
bu davranışları kasti bir şekilde 

yapmıyor. Kendisi de yüksek ihtimalle 
olduğu durumdan rahatsızdır. Bu 

nedenle ona yardım etmek, yine siz 
ebeveynlere düşecek.
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Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Te-
davi

DEHB beyin kimyası ile bire bir ilişkili bir bozuk-
luktur. Yani en basit haliyle, çocuğunuzun beyninde 
normalde olması gereken kimyasal maddeler yeterli 
miktarda olmadığı için dışarıdan takviye edilerek bu 
açık kapatılmaya çalışılır. Bu sayede ilaçlar davranış 
kontrolünden sorumlu olan sistemlerin çalışması için 
gerekli olan kimyasal maddelerin (dopamin-norad-
renalin) beyindeki miktarlarını düzenler. Dikkat ve 
davranış kontrolünden sorumlu olan bölgeler uyarıl-
mış olur. Çocuk bir şey yapmadan önce durup dü-
şünme süresi kazanır.

* İlaç Tedavisi;

Psikostimulan ilaçlar: Bu gruptaki ilaçlar beynin 
dikkat, dürtüler ve davranışın düzenlenmesi ile ilgili 
bazı bölgelerinde merkezi sinir sistemini uyararak etki 
gösterirler. Şu an tüm dünyada ve ülkemizde DEHB 
olan çocukların tedavisinde birinci seçenek olarak 
kullanılmaktadırlar. Stimülanların DEHB olan ço-
cukların %70-80’inde faydalı olduğu düşünülmekte-

dir. Bu grup içerisinde farklı ilaçlar yer almaktadır. 
Alanda kullanılan ilaçlarla ilgili boylamsal çalışmalar 
arttıkça ilaçlarla ilgili daha güvenilir bilgiler elde edi-
lebilir. 

Bu ilaçlar, %50-95 oranında 6-12 yaş arası DEHB 
tanılı çocuklarda akademik başarıyı artırma, davranış 
sorunları ve sosyal ilişkileri düzeltmede başarılı oldu-
ğu araştırmalarda kanıtlanmıştır. 

Antidepresanlar: DEHB’nin yanı sıra depresyon, 
kaygı bozuklukları ve gece altını ıslatma gibi eşlik 
eden hastalıklar olduğundan bahsetmiştik. Bu gibi 
durumlarda tercih ediliyor.

Çocuğunuza ilaç tedavisi başlandıysa nelere dikkat 
etmelisiniz?

Tedaviye genellikle düşük dozdan başlanır. Çocuğu-
nuz için en uygun dozun bulunması amaçlandığın-
dan, bu dönemde hem ailenin hem de öğretmenin 
gözlemleri oldukça yol gösterici olacaktır. Bu dönem-
de iyi bir gözlemci olun, size verilen standart form-
ları aradaki farkları, düzelmeleri vurgulayacak şekilde 
dikkatlice doldurun, ilacın etkilerini - yan etkilerini 
gözlemleyin.

İlaç tedavisini hekimin önerdiği şekilde uygulanma-
sına azami dikkat gösterin. Bu çocukların dikkatle-
rinin dağınık olduğu ve unutkan oldukları da göz 
önüne alınırsa, ilaçların bir yetişkin denetiminde ve-
rilmesi gerekmektedir. Bu durumda öğretmeninden 
ya da varsa okul hemşiresinden yardım istemekten 
çekinmeyin.

Günümüzde DEHB belirtileri, 
ilaçlar ile oldukça başarılı olarak 

düzeltilebilmektedir. İlaçlar ile 
dikkat süresi- yoğunluğu artar ve 

davranış kontrolü sağlanır.
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* Anne- baba – öğretmen eğitimleri;

Anne-baba-öğretmen eğitimleri aslında yine çocuğun 
alacağı özel tedavi ve eğitim programı uygulayıcısı ol-
makla sınırlı olacaktır, bu nedenle bir sonraki mad-
dede “anne-baba-öğretmen eğitimleri” ne dair içerik 
mevcuttur.  Anne- babalar doktora ilk başvurdukla-
rında kapsamlı testler ve öğretmen ile ailenin uzun 
süreli takiple doldurmasını istediğimiz formlar verilir. 
Bunlar tanı ve tedavi takibi için azami önem arz eder. 

Yeri gelmişken hemen belirtmekte fayda var; anne-
babanın maruz kalma süresi daha uzun olduğundan 
psikolojik-psikiyatrik yardım alma ihtiyaçları olabilir. 
İşleri daha zor hale getirmemek için kendilerini de 
dinlemeleri ve yardım almaları şarttır. 

* Çocuğa özel tedavi ve eğitim programı; 

Çocuğa özel tedavi ve eğitim programında dört ana 
hedef çerçevesinde ilerlenebilir. 
1’inci Hedef: Özgüven Kazanması.
2’nci Hedef: Davranış kontrol becerilerinin geliştiril-
mesi; davranışından önce sonuçlarını gözden geçir-
mesi, önceki deneyimleri hatırlamaya çalışması, alter-
natifler üretebilmesi.
3’üncü Hedef: DEHB’li çocukların yaşam kalitesini 
arttırmak için sınıf içi ve sınıf dışı desteklerin olması 
gerekmektedir. Sosyal Beceri Eğitimi ve Yaratıcı Dra-
ma gibi teknikler işe yaramaktadır.
4’üncü Hedef: Ders çalışma becerileri, planlama ya-
pabilmeyi öğrenme, dikkat eğitimi (Görsel-işitsel- 
Dokunsal süresi - yoğunluğu arttırma) ve akademik 
destek programı uygulanmalıdır.

DEHB, zor çocukları tanımlar ve uydurulmuş bir tanıdır. û

Bu tanı yaramaz çocuklara konulan bir tanı, benim hayalperest, birazcık dikkatsiz kızım DEHB olamaz değil mi? 

Esas sorun anne-babanın tutumlarındadır, böyle disiplinsiz anne-babalara böyle davranan çocuklar normal. 

Özel diyetler uygulanması ve bazı gıda katkı maddelerinin (gıda boyaları..vs.) kısıtlanması ile DEHB belirtileri 
düzeltilebilir. 

Benim çocuğumda DEHB olamaz! Saatlerce- kesintisiz yaptığı işler var. Mesela tv seyrederken, bilgisayar oynar-
ken dikkatini vermekte hiç sorunu yok. 

DEHB 50 yıldan daha uzun bir süredir bilinen bir bozukluktur. Hakkında çok iyi bilinen pek çok tıbbi bozuk-
luktan daha fazla kanıt bulunmaktadır. Okul çağı çocuklarında % 4-8 oranında oldukça sık görülür. Hekimlerin 
bu bozukluğu daha iyi tanımaya ve anlamaya başlaması ile beraber geçmişe oranla DEHB tanısı konulmasında 
artış olmuştur. 

ü

DEHB hem kızlarda hem de erkeklerde görülebilir. Ancak erkeklerde daha sıktır. Kızlarda hiperaktivite ile seyre-
den alt tipinden ziyade dikkatsizlik belirtileri ile seyreden alt tipinin görülme olasılığı erkeklerden daha fazladır. 

ü

DEHB anne-babanın hatası değildir. Hatta yapılan araştırmalara göre anne-baba davranışları ile ilişkisi bulun-
mamıştır.  Buna rağmen tıpkı diyabet, böbrek yetmezliği ve diğer bozukluklarda olduğu gibi tedavinin başarısı 
ailenin ilgi ve desteği ile yakından ilişkilidir. 

ü

Özel diyetler yaptırmak ya da gıda katkı maddelerini kısıtlamak DEHB’i önlemeyecektir. Ancak tabii ki çocuğun 
sağlıklı beslenmesi, spor yapması ve dinlenmesi genel sağlığı açısından faydalı olacağı gibi DEHB belirtileri ile 
başa çıkmasını da kolaylaştıracaktır. Ancak bu tür bir beslenme düzenlemesi yalnızca alınan medikal tedaviye EK 
BİR DESTEK sağlayabilir. 

ü

Bazı zamanlar yaptığı işe iyi konsantre olabiliyor bile olsa yine de çocuğunuzda DEHB olabilir. DEHB olanlar 
birçok olayda ve yapmaları gereken işlerde başından sonuna kadar takip edemezler, dikkatlerini yaptığı işe veya 
oyuna vermekte zorlanırlar; ancak, ilgilendikleri, keyif aldıkları ve (bilgisayar oyunları gibi) uyarıcı işlere daha iyi 
odaklanabilirler. 

ü

DEHB ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar 
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En sık yapılan yanlışlardan birisi tedavi gerektiren bir çocuğu tedavisiz bırakmaktır. 
Aileler sıklıkla psikiyatrik ilaçlardan çekindikleri için tedaviden kaçınırlar. Ancak 

bu susuz kalmış bitkinizi sulamadan sağlıklı büyümesini ummak kadar imkânsızdır. 
Kulaktan dolma bilgiler ile çocuğunuzun zamanında tedavi olmamasının onun için 

ilerde başka riskleri beraberinde getirebileceğini unutmayınız!

Hiperaktif çocuk çok zekidir. Ama işte haylazlıktan dolayı iyi puanlar alamıyor.

Oldukça basit; ilacı alıyorsun, iyileşiyorsun. 

Bu ilaçlar bağımlılık yapabilir. 

Bu geçici bir dönem, çocuğum bunun üstesinden gelecektir, yaşla beraber düzelecektir. 

DEHB zekâyı etkileyen bir bozukluk değildir. Ancak bu çocuklar DEHB’de yaşanan güçlüklerden dolayı akade-
mik olarak beklenen başarıyı gösteremeyebilirler. Bu durum zeka ile ilgili sorunlardan ziyade davranış sorunları 
ile ilişkilidir.

ü

Tedavi her zaman pek çok bileşenin sonucunda olumlu sonuç verir. İlaçlar ve yanısıra bazı davranış düzenleme 
teknikleri de DEHB’de belirtilerin düzeltilmesine yardımcı olan anahtarlardır. Tedavinin başarısında başta öğ-
retmenler olmak üzere söz konusu çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilecek diğer meslek dallarından 
kişilere (rehber öğretmen, okulun danışman psikoloğu, pedagog ...gibi) ve aileye de önemli görevler düşmektedir. 

ü

Araştırmalar tedavi almamış ergenlerde davranım, duygudurum ve anksiyete bozuklukları, antisosyal özellikler 
ve madde kullanımı, aile çatışmaları, bilişsel ve psikososyal ve akademik işlevlerde bozukluğun daha sık görüldü-
ğünü göstermektedir. Bu veriler yeterli tedavi almamış çocukların ergenlikte madde bağımlılığı riskinin arttığına 
işaret etmektedir. Yani tedavisiz bırakılan DEHB bir başına bu riskleri içermektedir. Kaldı ki bağımlılık olmaması 
için uyarıcı rolü ilacınız sağlayabilir.

ü

İleriye dönük çalışmalara göre, DEHB olan çocukların yaklaşık %70-85’i ergenlikte ve yetişkinlikte belirtilerin 
tamamını göstermektedir. Çocuk büyüdükçe hiperaktivite ile ilişkili belirtiler azalır ancak dikkat ile ilişkili so-
runlar daha fazla devamlılık gösterir. Yaşla beraber bozukluğun gidişi daha olumlu etkilenebilmektedir. Belirtiler 
azalabilir, kişi belirtileri ile daha iyi baş etmeyi öğrenebilir. 

ü
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Anne-Babalara-(Bakım Verenlere) Öneriler
• Kurallar koyduğunuz zaman bunların çok spesifik olmasına dikkat edin ve onları yazıp asın.
• Yapılması beklenen davranışı küçük birimlere ayırarak yapmasını isteyin, her küçük parçayı tamamladığında 

işin bütününü tamamlamaya bir adım daha yaklaşıyor!
• Sık sık geri bildirim verin, çocuğunuza onun ne yaptığının farkında olduğunuzu gösterin.
• Çocuğunuza beklentileri ve planları konusunda yardım edin.
• Çocuğunuzun iyi günleri olabileceği gibi kötü günleri de olabileceğini göz önünde bulundurun.
• Olumsuzluklar, yapamadığı şeyler ve cezalar hakkında odaklanmaktan ziyade olumlular üzerinde odaklanın.
• Bir karakter sorunuyla değil biyolojik bir sorunla mücadele etmekte olduğunuzu daima akılda tutun.
• Çok konuşup nasihat vermeyin, davranışlarınız daha öğretici olacaktır.
• Espri anlayışınızı kaybetmeyin ve sabırlı olun.
• Kendiniz ve çocuğunuza karşı hoşgörülü olun. Bu işte birliktesiniz ve elinizden geleni yapıyorsunuz.

û

û

û

û
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Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı bünyesinde             
01 Eylül 1999 tarihinde Ankara’da kurulan Jandarma Komando Arama Kurtar-

ma (JAK) Tabur Komutanlığı, zorda kalmışların kurtarıcısı oluyor.



Yurtiçi ve yurt dışında meydana gelebilecek her 
türlü doğal ve insan kaynaklı afetler ile dağ, 
mağara, kanyon ve sualtında arama kurtarma 

faaliyeti icra etmek maksadıyla kurulan Jandarma 
Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, gö-
revlerini bünyesinde bulunan 2 Afet Arama Kurtarma 
Bölüğü ve 1 Özel Arama Kurtarma Bölüğü ile yerine 
getirmektedir. 

Afet Arama Kurtarma Bölüklerinde; subay, astsubay 
ve uzman erbaşlardan oluşan 12 personelli 8 Afet 
Timi bulunmaktadır. Özel Arama Kurtarma Bölük 
Komutanlığı; 2 Dağcılık Timi, 3 Sualtı Timi ve 1 Kö-
pekli Arama Kurtarma Timinden oluşmaktadır. Dağ-
cılık Timleri subay ve astsubaylardan, Sualtı Timleri; 
subay, astsubay ve uzman erbaşlardan, Köpekli Arama 

Kurtarma Timi ise astsubay, uzman jandarma ve uz-
man erbaşlardan oluşmaktadır. 
Üstün fizik ve yetenek gerektiren tüm faaliyetleri sı-
rasında gösterdikleri cesaret ve gayretleri sayesinde 
halkımızın günlünde taht kuran JAK Tabur Komu-
tanlığı ekipleri, kuruluşundan bugüne kadar, zorda 
kalmış 82 vatandaşımızın sağ olarak kurtulmasını 
sağlamıştır. Ayrıca, gerek afet bölgelerinde gerekse 
çeşitli kazalarda kaybolan 285 vatandaşımızın cesedi 
bulunmuştur. 
JAK Tabur Komutanlığı, görevlerini en iyi şekilde 
icra edebilmek maksadıyla; eğitime ülkemizin çeşitli 
bölgelerinde bulunan dağ, deniz, göl, akarsu, kanyon 
ve mağaralar gibi gerçek arazi şartlarında yıl boyunca 
devam etmektedir. Ayrıca, Tabur bünyesinde görevli 
personel, yurt içi ve yurt dışı kurslara katılarak konu-
sunda uzmanlaşmaktadır.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ 

Müdahale Eden Birlik
İcra Edilen Görev 

Miktarı
Sağ 

Kurtarılan
Ölü 

Bulunan

Afet AK Timleri (Köpekli AK Timi Takviyeli) 28 23 184

Dağcılık Timleri 22 50 5

Sualtı Timleri 128 9 96

Toplam 178 82 285
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Deprem, çığ, sel, su baskını ve toprak kayması gibi her türlü doğal ve insan kaynaklı afetlerde 
veya kazalarda arama kurtarma görevlerini icra etmek.
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Göl, gölet, baraj gibi sularda kazaya uğrayanları kurtar-
mak, su üstü ve su altında kaybolan şahıslar ile suç delille-
rini aramak ve bulmak.

Görev alanına giren konularda ilgili birlik ve kurum perso-
neline eğitim vermek, verilecek diğer görevleri yapmak. 

İnsani yardım kapsamında, doğal afete maruz kalan ülkelerin 
talebi halinde, İçişleri Bakanlığınca uygun görülmesi duru-
munda, yurt dışında arama kurtarma faaliyeti icra etmek.

Dağ, kanyon, uçurum, mağara, kuyu, bina gibi yerlerde 
kazaya uğrayan, kaybolan veya yardım isteyenlere yönelik 
arama ve kurtarma faaliyeti icra etmek.
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Bilecik Jandarmasının titiz ve 
özverili çalışmaları sayesinde akaryakıt

kaçakçılarına fırsat verilmiyor.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı
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* Yönetmelik uyarınca hesaplanan katkı payının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmayacaktır.

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 25 
Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
6740 sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik Tasar-

ruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na “Çalışanların Otomatik 
Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi” başlıklı ek 
2’nci madde ile geçici 2’nci maddesine istinaden 01 Ocak 
2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. 

02 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
2017/9721 sayılı Yönetmelik’te ise bu hükümler kapsa-
mında, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak 
emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar 
belirlendi. 

Otomatik Katılımın Kapsamı

• Otomatik BES uygulaması sadece Türk vatandaşları için 
geçerlidir. 

• Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 
sadece ücretliler için geçerlidir. Buna göre Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 4/a maddesi uyarınca hizmet akdiyle bir veya 
birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (özel sektörde 
çalışan işçiler) ile aynı Kanun’un 4/c maddesi kapsamında 
çalışanlar (kamu görevlileri) kapsama girmektedir. Bir iş-
verene bağlı olmaksızın çalışan doktor, avukat gibi serbest 
meslek erbabı ya da esnaf ve tüccarlar otomatik katılım uy-
gulaması dışındadırlar.

• İşverenlerin Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katı-
lım kapsamına alınma tarihi itibarıyla, çalışmakta olan ve 
45 yaşını doldurmamış kişilerin otomatik katılıma dahil 
edilmeleri gerekmektedir. 

Kademeli Geçiş

Özel Sektör İşletmeleri

Özel sektörde istihdam edilen çalışanların, işverenin bir 
veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu 
sözleşme kapsamında aşağıdaki sürelerde emeklilik planına 
dahil edilmeleri gerekmektedir.

1.000 kişi ve üzeri 01 Ocak 2017
250-999 kişi 01 Nisan 2017
100-249 kişi 01 Temmuz 2017
50-99 kişi 01 Ocak 2018
10-49 kişi 01 Temmuz 2018
5-9 kişi 01 Ocak 2019

Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsa-
ma alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate 
alınmayacaktır.

Kamu idarelerinde çalışanlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na 
ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idareleri (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç) 01 
Nisan 2017 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına da-
hil edileceklerdir. Diğer kamu idareleri ise 01 Ocak 2018 
tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilmeleri 
gerekmektedir.

Katkı Payının Hesaplanması

Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanun’un 80’inci 
maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının      
% 3’üne karşılık gelen tutardır. Prime esas kazancın 2017 
yılında uygulanacak olan alt sınır, 1.777,50 TL;  üst sınır 
ise 13.331,40 TL dir. 

Kapsama giren işverenler tarafından 2017 yılında persone-
lin maaşından kesilerek bireysel emeklilik şirketine öden-
mesi gereken aylık katkı tutarları; 

• Asgari ücretli çalışanlardan aylık 53* TL (1.777,50  % 3),

• Prime esas kazancı asgari ücretle SGK tavanı arasında 
olan çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3’ü kadar,

• SGK tavanı ve üzerinde ücret alanlardan ise 399* TL 
(13.331,40 * % 3) dir.

 

Yayın Kurulu

Otomatik Bireysel 
Emeklilik Sistemi, 

işyeri bazlı emekliliğe 
yönelik bir uygulama 

olan otomatik 
katılım, çalışanların 

işverenleri aracılığıyla 
otomatik olarak bir 

emeklilik planına dahil 
edilmesidir.
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Çalışanın, yukarıdaki şekilde hesaplanan tutardan daha 
yüksek bir kesinti yapılmasını işverenden talep etme hakkı 
bulunmaktadır.
Cayma Hakkı
Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bil-
dirildiği tarihi takip eden 2 ay içinde sözleşmeden cayabi-
lir. Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında 
bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalı-
şana iade edilir. Bireysel emeklilik şirketleri, cayma süresin-
ce ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlaya-
cak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma hakkını 
kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde kat-
kı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.
İşyeri Değişikliği
Otomatik katılım çerçevesinde bir emeklilik sözleşmesi 
bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işye-
rinde de bir emeklilik planı varsa, çalışanın birikimi ve 
sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki 
emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır.
Yeni işyerinde emeklilik planı yoksa çalışan, talep ederse 
önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı 
payı ödemeye devam edebilir ya da sözleşmesini sonlan-
dırabilir. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini 
izleyen ayın sonuna kadar bireysel emeklilik şirketine bil-
dirmesi gerekmektedir.
Devlet Katkısı ve Ek Devlet Katkısı
Katılımcılarının bireysel emeklilik sistemine ödedikleri 
katkı paylarının yüzde 25’i kadar devlet katkısı sağlanmak-
tadır. Bu uygulama otomatik katılım kapsamında işveren-
ler tarafından çalışandan kesilip BES’e aktarılan katkı pay-
ları için de geçerlidir. 

Bundan başka, sadece otomatik katılıma özgü avantajlar 
da bulunmaktadır. Çalışan yukarıda açıklanan cayma hak-
kını kullanmazsa, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak 
üzere 1.000 TL’lik ilave devlet katkısı sağlanacaktır. 

Sistemde kalma süresine ya da emeklilik hakkı kazanılıp 
kazanılmadığına göre alınabilecek olan devlet katkısının 
tutarı değişmektedir.

Ayrıca, emeklilik hakkının kullanılması hâlinde, hesabın-
da bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası 
sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, biri-
kiminin yüzde beşi karşılığı ek devlet katkısı ödemesi de 
yapılacaktır.

Emeklilik Hakkı

Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan 
çalışanlar emeklilik hakkı kazanır. Emeklilik hakkını kul-
lanarak sistemden ayrılan çalışan, düzenli olarak hesabına 
ödenen %25 oranındaki devlet katkısından ve 1.000 TL 
tutarındaki sisteme giriş esnasında verilen devlet katkısın-
dan tamamen faydalanır.

Çalışan birikimini 3 yöntemle alabilir:

• Biriken para bir seferde, toplu olarak alınabilir ve sistem-
le ilişiğini keser. 

• Kendi belirleyeceği tutarda emekli maaşı şeklinde alır ve 
parasının tamamı sonlanıncaya kadar devam eder. (Prog-
ramlanmış Geri Ödeme)

• Ömür boyu emekli maaşı şeklinde alır (Yıllık Gelir Si-
gortası). Bu tercihi kullanan çalışanın ek olarak verilen 
birikiminin %5 kadar daha devlet katkısı teşvikinden fay-
dalanabilir.
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TSK Dayanışma Vakfı’nın amacı; Türk Silahlı Kuv-
vetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, sivil 
memur, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli 
er/erbaşlardan (yıllık katkı paylarının, yardım yapıl-
masını gerektiren risklerden biri gerçekleşmeden önce 
yatırılması koşulu ile) hizmette bulundukları süre 
içinde; 

• Vefat edenlerin; evli ise eş ve çocuklarına, bekâr ise 
anne ve babasına, anne ve babanın da olmaması ha-
linde kardeşlerine,

• Malul olanların kendilerine,

sosyal ve ekonomik destek sağlamaktır. Yapılacak yar-
dımların usul ve esasları TSK Dayanışma Vakfı Yönet-
meliğinde belirlenir.

Vakfın Gelir Kaynakları

TSK Dayanışma Vakfının esas gelir kaynağını, görev-
deki personelden istekli olanların Vakfımıza yapmış 
oldukları katkı payları oluşturmaktadır. Ayrıca;

• Vakfın amacına uygun her türlü bağışlar ile yardım-
lar,

• Gerçek ve tüzel kişilerden temin edilecek bağış ile 
ayni ve nakdi yardımlar,

• Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarından doğacak ge-
lirler katkı sağlamaktadır.

Katkı Payı

TSK Dayanışma Vakfı’nca yapılan yardımlardan is-
tifade edebilmek ve risk karşısında dayanışmaya ka-
tılabilmek için her katkı payı döneminde bir defaya 
mahsus ödenmesi gereken para miktarıdır.

• Vakfa yatırılan katkı payları, herhangi bir sebeple 
görevden ayrılma (emeklilik, sözleşme feshi v.b.) du-
rumunda personele iade edilmez,

• Katkı payı dönemi, katkı payının ödendiği tarihten 
başlayan ve müteakip yılın şubat ayı bitimine kadar 
devam eden dönemdir,

• 2017 yılı için belirlenen katkı payı 40 TL.’dir,

• Katkı payları yıl boyunca yatırılabilir. Ancak Ocak-
Şubat aylarında yatırılması esastır.

Yardım Çeşitleri

• Vefat Yardımı

• Maluliyet Yardımı

• Emekli maaş Sistemi (EMS) Yardımı
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Kendinizi ve Sevdiklerinizi Güvence Altına Alın

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 
DAYANIŞMA VAKFI

Vakfın Amacı



Subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uz-
man erbaş ve sözleşmeli er/erbaş olarak görevli iken 
yaşamını yitiren; evli personelin eş ve çocuklarına, 
bekâr personelin ise anne ve babasına (anne ve baba 
yoksa kardeşlerine) fiili hizmet yılı dikkate alınarak 
yapılan maddi yardımdır (Tablo – 1).

Maluliyet Yardımı

Subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma,  uz-
man erbaş ve sözleşmeli er/erbaşlardan sağlık nedeni 
ile malulen emekliye ayrılan ve T.C. Sosyal Güvenlik 
Kurumunca 1, 2, 3 ve 4’üncü derece malul kararı ve-
rilen personele yapılan maddi yardımdır (Tablo-2). 5 
ve 6 ncı derece malullere Vakfımızca yardım yapıla-
mamaktadır.

Emekli Maaş Sistemi (EMS) Yardımı

EMS yardımı; vefat veya 1-2’nci dereceden maluliyet 
yardımı almış ve Sosyal Güvenlik Kurumunca maaş 
bağlanmamış durumda olan; 

• Vefat etmiş evli personelin eşini, 

• Evli veya bekâr olduğuna bakılmaksızın 1 veya 2 
nci dereceden malulen TSK’den ayrılan personelin 

kendisini OYAK Emekli Maaş Sistemine dâhil etmek 
amacıyla yapılan yardımdır.

Personelin OYAK üyesi olmaması veya Vefat etmiş 
olan personelin eşi, malul olan personelin kendisi sis-
teme girmek istemediği takdirde bu yardım kendile-
rine defaten ödenir.

EMS yardımı; Harp Okulu mezunu kurmay olmayan 
1 yıllık albay’ın OYAK keseneğine esas maaşının 20 
katıdır (Yaklaşık 70.000 TL dir).

Tablo-1 Tablo-2

2017 Yılı Vefat Yardım Tablosu 2017 Yılı Maluliyet Yardımı Tablosu

Fi
ili

 
H

iz
m

et
 Y

ılı Yardım Tutarı (TL)
Katkı Payı Yatırılan 

Ay

1-2’nci Derece 3-4’üncü Derece
Yardım Tutarı (TL)

1’nci Yarı 
Yıl

2’nci Yarı 
Yıl

1’inci Yarı 
Yıl

2’nci Yarı 
Yıl

1’inci Yarı 
Yıl

2’nci Yarı 
Yıl

1 66.576,95 67.241,95 1 Ocak 24.528,35 24.773,35 17.520,25 17.695,25
2 64.824,93 65.472,43 2 Şubat 24.528,35 24.773,35 17.520,25 17.695,25
3 63.072,90 63.702,90 3 Mart 24.528,35 24.773,35 17.520,25 17.695,25
4 61.320.88 61.933,38 4 Nisan 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10
5 59.568,85 60.163,85 5 Mayıs 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10
6 45.552,65 46.007,65 6 Haziran 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10
7 43.800,63 44.238,13 7 Temmuz 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10
8 42.048,60 42.468,60 8 Ağustos 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10
9 40.296,58 40.699,08 9 Eylül 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10

10 Yıl 
ve Üstü 38.544,55 38.929,55 10 Ekim 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10

1’inci Yarı Yıl: 1 Ocak-30 Haziran 2017
2’nci Yarı Yıl:  1 Temmuz-31 Aralık 2017

11 Kasım 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10
12 Aralık 10.512,15 10.617,15 7.008,10 7.078,10

Vefat Yardımı

Şubat 2017 • Sayı: 146 69



Yapılan Yardımlar

BANKA ADI ŞUBE IBAN NUMARALARI   

ING Bank  Yenişehir  TR02 0009 9004 4404 4400 1000 01

Türkiye Vakıflar Bankası Kolej  TR74 0001 5001 5800 7287 9710 02

Türkiye İş Bankası  Balgat TR17 0006 4000 0014 2840 4235 90 

Yapı ve Kredi Bankası  Balgat TR09 0006 7010 0000 0070 0383 98 

Finansbank  Necatibey  TR42 0011 1000 0000 0012 3648 27

Türkiye Halk Bankası  Küçükesat TR45 0001 2009 2160 0016 0000 16 

Türkiye Garanti Bankası  Cebeci TR03 0006 2000 4700 0006 2995 34 

Akbank  Nenehatun TR60 0004 6002 8388 8000 0501 91

Türk Ekonomi Bankası  Meşrutiyet TR42 0003 2000 1050 0000 0466 55

Ziraat Bankası  Başkent TR60 0001 0016 8339 0318 0350 10

TSK Personelinin Katkı Payını Yatırabileceği Banka Ve Iban Numaraları 

TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü

Nenehatun Cad. No: 55 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA

Telefon: 0312 448 13 11 (pbx)  KILIÇ: 5449 - 5489  Faks: 0312 448 17 70

Web Sitesi: www.tskdv.org.tr  E-posta: tskdv@superonline.com

İletişim Bilgileri
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Vakfın kuruluşu olan 1 Ocak 2000 tarihinden 2015 
yılı sonuna kadar geçen 16 yıllık süre içerisinde, 
Toplam 4.026 kişiye 78.2 Milyon Türk Lirası yardım 
yapılmıştır.

2016 yılında ise 456 kişiye 24.4 Milyon Türk Lirası 
Vefat Yardımı, 109 kişiye 1.9 Milyon Türk Lirası Ma-
luliyet yardımı olmak üzere Toplam 565 kişiye 26.3 
Milyon Türk Lirası yardım yapılmıştır.

Yardımların Yapılabilmesi İçin İstenilen Bilgi         
ve Belgeler

Vefat halinde; 

• Birlik Komutanlığınca TSK Dayanışma Vakfına 
gönderilecek yazı,

• Ödemenin yapılacağı banka hesap numarasını be-
lirten Dilekçe,

• Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi (Aslı), 

• Vefat eden adına alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Ör-
neği (Aslı),

• Ölüm raporu.

Maluliyet halinde; 

• Ödemenin yapılacağı banka hesap numarasını be-
lirten Dilekçe,

• Malulen görevden ayrıldığına dair Kuvvet Komu-
tanlığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı yazısı (Sb., Asb., 
Uzm.J.Çvş., Uzm.Erb. ve Sözleşmeli Er/Erbaşlar için 
Terhis Belgesi, Devlet Memurlar için ayrılış yazısı),

• Hak sahibinin Nüfus Cüzdan fotokopisi. 

K. Atatürk

Felaket başa gelmeden önce onu önleme ve ondan korunma çarelerini dü-
şünmek gerekir.



Bursa’dan Mardin’eGönül Köprüsü

25 Kasım 2016
Sayın; İrem POLAT,

Mardin İl Jandarma Komutanlığına hitaben yazmış olduğunuz mektubunuz 21 Kasım 2016 tarihin-
de alınmış olup, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği, vatandaşımızın huzur ve 
güven içerisinde yaşaması için sürdürdüğümüz mücadelede bizlere vermiş olduğunuz manevi destek, 
birlik ve personelimizin moral ve motivasyonuna son derece olumlu etki sağlamıştır. Türk milletinin 
birlik ve dayanışma ruhunun, ordusuna ve güvenlik güçlerine olan muhabbet ve vefa duygusunun güzel 
bir örneği olan bu desteğinizle personelimiz, Asil Türk Milletinin her an onların yanında olduğunu 
hissetmiştir.
Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna, ölümü göze alarak görev yapan kahraman 
personelimize yönelik, sizlerin vatanseverliğinizin bir göstergesi olan bu çok anlamlı katkılarınızdan 
dolayı size, şahsım ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli adına teşekkür ediyor sağlık, mutluluk 
ve başarılar diliyorum.

Ahmet Zafer İZCAN
Jandarma Albay
İl Jandarma Komutanı

05/12/2016
Mardin İl Jandarma Komutanlığına, Komutanlarımız ve Asker Abilerime;
Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Hayatımda 
aldığım en güzel hediye. Sizi hiç unutmayacağım.
Notu okumaya başladığımda gözyaşlarıma hakim olamadım. Beni o kadar mutlu ettiniz ki, ben de sizi ufacıkta 
olsa mutlu ettiysem ne mutlu bana. Asker olma hayallerimi biraz daha güçlendirdiniz.
Dualarım hep sizlerle olacak. Allah sizi her kötülüklerden korusun. Siz hep güçlü olun. Dimdik durun ki bu 
millette dimdik ayakta durabilsin. Biliyorum ki Türk Milleti sizin her zaman arkanızda ve öyle de olacak.
Bu sene inşallah Mardin’e gelerek sizleri görmek istiyorum. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için tekrardan çok 
teşekkür ederim. Bütün komutanlarımıza ve asker abilerime hepinize selam söylüyorum. Hakkınızı helal edin. 
Allaha emanet olun. Görüşmek dileğiyle.

İrem POLAT

11/11/2016
Mardin İl Jandarma Komutanlığına, Komutanlarımız ve Askerlerimize;
Adım İrem Polat. 18 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciyim. Bursa’da oturuyorum. Sizin gibi 
asker olmak istiyordum. Etrafımdaki insanlar, arkadaşlarım “Sen kızsın, asker olup ne yapacaksın” dediler. 
Askerlik benim için bir meslekten daha fazlası, vatan borcu bence. Asker olmak cinsiyet işi değildir, yürek 
ve cesaret işidir. Bizim, sizin gibi şerefli ve cesur askerlere her zaman ihtiyacımız var, çünkü bu halk siz 
varsanız var.
Herkesi arkanızda bırakıp gidebilecek cesaretiniz var, vatan aşkı bu işte. Milleti huzurlu ve güvenli yaşa-
sın diye geceleri bütün gün nöbet tutuyorsunuz. Bu milleti korumak için. Orada bütün doğuda görev 
yapan asker abilerimiz ve komutanlarımıza Allah kolaylık versin. Hep kendime şunu derim, Allahım 
o üniformayı bana da şerefle ve namusla taşımayı nasip et, bu yolda şehit olursam da vatan sağolsun.
Bütün doğuda şehit ya da gazi olan askerlerimiz var. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Gazileri-
mize de Allahtan şifa diliyorum. Onlar bu dünyanın da öbür dünyanın da Kahramanları.
Bunu mektubu neden yazdım, hep yazmak istemiştim. yazmak bugüne nasip oldu. Mardin’i seçmemin 
sebebi de babam orda askerlik yaptı. Hep merak etmişimdir oraları. Sizden bir ricam var. Yaparsanız 
beni çok mutlu edersiniz. Hep bir asker botum olsun istemişimdir. Sizden hatıra kalsın istiyorum (38) 
numaram. Sizleri candan seviyorum. İlerde asker olursam Allahın izniyle sizlerle de görüşmek nasip 
olur inşallah.
Sözlerimi şöyle sonlandırmak istiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allaha emanet olun. Allahım 
sizi korusun bütün kötülüklerden. Dualarım sizlerle.

İrem POLAT
Yıldırım / BURSA
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FIEP Zirve 
Toplantısı Yapıldı
Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askeri Statülü Kol-
luk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Zirve Toplantısı 11-14 
Ekim 2016 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti 
Bükreş’te yapıldı.

FIEP üyesi ülke teşkilatların Komutan/Direktörlerinin 
iştirak ettiği toplantıya, Jandarma Genel Komutanlığı-
nı temsilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar 
GÜLER ve beraberindeki heyet katıldı.

FIEP’e geçen yıl katılan Tunus Milli Muhafız Komutanlığının “Tam Üyeliğe”, Ukrayna Milli Muhafız Komutanlığı 
ve Brezilya Askeri Kolluk Ulusal Birliği ise Gözlemci Üyeliğe kabul edildiği toplantıda, FIEP Dönem Başkanlığı 
görevi bir yıl süre ile Ürdün Darak Kuvvetleri Komutanlığına devredildi.
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Gazilerimizle 
Bir Araya Geldik

Ankara Garnizonunda ikamet eden ve Gülhane Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile Ankara Gazi Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 
gazilerimiz, Jandarma Lojistik Komutanlığınca 23 Kasım 
2016 tarihinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Gazilerimiz ve ailelerinin katıldığı yemekte, J.Gn.K.Yrd. 
Korg. İbrahim YAŞAR, J.Loj.K.Tümg. Ali ÖZKARA, 
Ankara garnizonunda görevli generaller,  TSK Mehmet-
çik Vakfı Genel Müdürü, TSK Elele Vakfı Genel Mü-
dürü, TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü, Türkiye 
Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Ga-
ziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanları, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri 
gazilerimizle birlikte olarak onlarla sohbet etti.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral 
İbrahim YAŞAR, 08 Aralık 2016 tarihinde Gaziler Fizik 
Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastahane-
sinde tedavi görmekte olan gazi ve yaralıları ziyaret etti.
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Jandarma Havacılık Okul Komutanlığında icra edilen 
3’üncü dönem Subay Pilot Temel ve U/H Teknisyen Te-
mel Kurslarını başarı ile tamamlayan 6 pilot ile 20 teknis-
yene, 11 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen törenle Jan-
darma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim 
YAŞAR tarafından diplomaları verilerek bröveleri takıldı. 

Jandarma Havacılık Okulu, 
3’üncü Dönem Pilot ve 
Teknisyenlerini Mezun Etti

16 Kasım 2015-11 Kasım 2016 tarihleri arasında icra 
edilen 3’üncü dönem Subay Pilot Temel Kursundan 
mezun olan pilotlara, 51 haftalık temel eğitimleri sü-
resince, 1.280 saat nazari ders ve 160 saat uçuş eğitimi 
verildi. 

Pilot kursiyerlere uluslararası kriterler göz önünde 
bulundurularak, askeri nitelik ve standartlarda, AB-
205(UH-1) helikopteri ile gündüz ve gece uçabilecek 
bilgi ve beceri kazandırıldı.

04 Ocak -09 Eylül 2016 tarihleri arasında icra edilen 
3’üncü dönem U/H Teknisyen Temel Kursunda ise 20 
teknisyene, 35 haftalık eğitimleri süresince, 1.292 saat 
nazari/uygulamalı ders ve 42 saat uçuş eğitimi verildi.
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Jandarma Genel Komutanlığı’nın da düzen-
leyici kurumlar arasında yer aldığı 7. Karayo-
lu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 
17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara 
Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. 

Karayolu trafik güvenliğine katkı sağlan-
ması amacıyla, üretici, uygulayıcı ve akade-
misyenlerin ortak çalışma ve tecrübelerinin 
karşılıklı olarak paylaşıldığı, trafik alanında 
kullanılan teknolojik ürünlerin sergilendiği 
sempozyumda; Jandarma Genel Komutanlı-
ğınca açılan stantta sergilenen trafik araçları 
ve malzemeleri ile emniyet kemeri takmanın 
öneminin vurgulanması maksadıyla stant ala-
nına getirilen “Emniyet Kemeri Simülasyon 
Aracı” katılımcı ve izleyicilerden büyük ilgi 
gördü.  Ayrıca, Kırıkkale-Keskin İlçe J.K.lığı 
personeli  J.Kd.Bçvş. Murat CİHAN tarafın-
dan “Mevsimlik İşçilerin Karıştığı Trafik Ka-
zalarının Önlenmesi” konulu bildiri sunuldu. 
Sempozyuma, İl J.K.lıkları trafik personeli ile 
trafik  kursiyerleri de katılım sağladı.

Sempozyum ve sergiye 3 gün içinde 8.000 
dinleyici ve ziyaretçi katıldı.

7’nci Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve 
Sergisi Büyük İlgi Gördü

Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK) Bakanlar 
Yüksek Konseyi (CIMIN) Toplantısı 05-
07 Aralık 2016 tarihinde Roma’da yapıldı. 
Jandarma Genel Komutanlığını temsilen 2 
personelin katıldığı toplantı sonunda, AJK 
Dönem Başkanlığı görevi, İtalya Karabinieri 
Genel Komutanlığından İspanya Guardia Ci-
vil Genel Direktörlüğüne devredildi.

AJK CIMIN Toplantısı İtalya Karabinieri Genel 
Komutanlığı Ev Sahipliğinde Yapıldı
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NATO Askeri Kolluk Paneli Çalışma Grubu 2016 Yılı Üçüncü 
Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

NATO çerçevesinde, Kolluk faaliyetleri-
nin yürütülmesi ile ilgili temel organ olan 
NATO Askeri Kolluk Paneli çalışmaların-
da, ülkemiz Jandarma Genel Komutanlığı 
personeli tarafından temsil edilmektedir.

NATO Askeri Kolluk Paneli 2016 yılı 
3’üncü Çalışma Toplantısı, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ev sahipliğinde, 09-14 
Ekim 2016 tarihleri arasında, İstanbul’da, 
yapıldı.

Toplantıya 20 ülkenin (Bulgaristan, Kana-
da, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, İs-
panya, İngiltere, Avusturya, Gürcistan, İrlanda, Yeni Zelenda, İsviçre, Türkiye), NATO Müttefik Harekât 
Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Kolluk İstikrar Harekâtı Mükemmeliyet 
Merkezi ve NATO Askeri Kolluk Mükemmeliyet Merkezi temsilcilerinden toplam 59 gözlemci katıldı.

NATO Kolluk İstikrar Harekâtı Mükemmeliyet Merkezi 
4’üncü Yönetim Kurulu Toplantısı İtalya’da Yapıldı

Kurucu üyesi bulunduğumuz, NATO Kolluk İstikrar Harekâtı Mükemmeliyet Merkezi 4’üncü Yönetim 
Kurulu Toplantısı, 08-10 Kasım 2016 tarihleri arasında İtaya’nın Vicenza kentinde icra edildi.

NATO Karargâhı, NATO Kolluk İstikrar Harekâtı Mükemmeliyet Merkezi, İtalya Karabineri Genel 
Komutanlığı temsilcileri ile Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Polonya, Romanya ve Türkiye 
dâhil olmak üzere 8 ülke temsilcisinin katıldığı toplantıya ayrıca, Yunanistan, ABD ve Güvenlik Kuvvet-
leri Yardımı Mükemmeliyet Merkezi (SFA COE) temsilcileri gözlemci statüsünde iştirak etti.
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Tuğgeneral Fuat GÜNEY Başkanlığında Bir Heyet Şili’de 
İncelemelerde Bulundu

Bitlis J.Blg.K. Tuğg.Fuat GÜNEY başkanlığında, J.Per.Alb. Ahmet AYDOĞDU ve J.Yb. Barış KILIÇ’tan 
oluşan J.Gn.K.lığı heyeti, 13-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Şili Carabineros Genel Direktörlüğüne 
incelemelerde bulundu. 

General Carlos İbanez del Campo Carabineros Harp Okulu’nu ziyaret eden J.Gn.K.lığı heyeti, daha 
sonra Özel Operasyonlar Birliği (GOPE) ve La Moneda Başkanlık Sarayı Muhafız Alay Grup K.lığında 
incelemeler yaptı.

Mareşose Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andre 
PEPERKOORN J.Gn.K.lığını Ziyaret Etti

Hollanda Kraliyet Mareşose 
Komutan Yardımcısı Tümge-
neral Andre PEPERKOORN 
başkanlığındaki  heyet, 19-22 
Aralık 2016 tarihleri arasında 
J.Gn.K.lığını ziyaret etti.

J.Gn.K.lığı Karargahında, 
J.Gn.K.Yrd. Korg. İbrahim YA-
ŞAR tarafından kabul edilen 
heyet, daha sonra Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi Baş-
kanlığında, J.Kriminal D.Bşk.
lığında ve Jandarma Komando 
Özel Asayiş Kurtarma Tugay 
Komutanlığında incelemelerde bulundu.
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27-30 Kasım 2016 tarihleri arasında, Amman 
Ürdün’de icra edilen FIEP İnsan Kaynakları Komis-
yon Toplantısına, J.Gn.K.lığını temsilen 2 personel 
katıldı. 
İcra edilen toplantıda “Göçmen Krizi; Göçmenlerin 
Korunması ve Ulusal Güvenlik Arasındaki Dengede 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Boyutu” konusunda bir 
sunum yapıldı.

FIEP İnsan Kaynakları Komisyon Toplantısı Ürdün’de 
Yapıldı

Bükreş Romanya’da konuşlu “Mihai Viteazul” Jan-
darma Subay Okulunda, Fransa Jandarma Genel 
Direktörlüğü ile Romanya Jandarma Müfettişliği 
tarafından, 3 ay süreli “Barışı Koruma Harekâtı Li-
der Personel” Kursu organize edildi. Söz konusu kurs 
kapsamında, Osmaniye İl J.K. Yardımcısı J.Alb. Cem 
YILMAZ tarafından 23-25 Kasım 2016 tarihleri ara-
sında kursiyerlere 2 gün süreli “Düzensiz Göç” konu-
sunda eğitim verildi. 

Romanya Jandarma Subay Okulunda “Düzensiz 
Göç” Konusunda Eğitim Verildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 

78’nci yılında, Tunceli ilinde düzenlenen törenlerle 

anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda 

mülki, askeri ve adli makam yetkililerinin katıldığı 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenin-

de, Tunceli Jandarma Bölge Bando Komutanlığınca 

icra edilen ve Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan 

konser, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. 

Tunceli J.Bando K.lığının İcra Ettiği Atatürk’ün Sevdiği 
Şarkılar Halk Tarafından Beğeni İle İzlendi 



Şubat 2017 • Sayı: 146 79

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar için Erzurum Valisi Seyfettin 
AZİZOĞLU’nun eşi Nilgün AZİZOĞLU hanımefendi tarafından organize edilen bere örme faaliyetine, 
Erzurum İl J.K. eşi öncülüğünde, İl Jandarma Komutanlığında görevli personel eşleri de katılım sağladı. Hasta 
çocuklarımızı ısıtacak bereler, 22 Aralık 2016 tarihinde hastane yetkililerine teslim edildi.

Moritanya Milli Jandarma Komutanlığını 
temsilen Alb.Souleimane ABOOUDE, Alb.
Ahmed Mahmoud ve Bnb.Lab HAIMDOU-
NE TAYA’nın katıldığı heyet, 14-18 Kasım 
2016 tarihleri arasında Jandarma birliklerin-
de inceleme ziyaretinde bulundu.

Moritanya Milli Jandarma Komutanlığı He-
yeti; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi-
si Başkanlığı, J.Kriminal Daire Başkanlığı, 
Strj.Glş.ve Dış İlş.D.Bşk.lığı, Jandarma Lo-
jistik K.lığı ve J.Komd.Öz.Asyş.ve Kurtm.
Tug.K.lığı’nda incelemeler yaptı.

Moritanya Milli Jandarma Komutanlığından Bir 
Heyet, J.Gn.K.lığında İncelemeler Yaptı

Hasta Çocuklarımızı Isıtacak Bereler, Erzurum İl J.K.lığı 
Personel Eşlerinden…
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Boş olan yerleri uygun sayılarla doldurunuz.

İpucu: Altıgenlerin aynı konumda bulunan üç-
genlerdeki sayıları aritmetik dizi oluşturmaya 
çalışınız. Ayrıca, altıgenlerin karşılıklı kenar 
toplamlarını eşitlemeye çalışınız.

SAYILI ALTIGENLER

Akıl Oyunları

Her sayıyı en fazla bir kez kullanmak ko-
şulu ile bir sayı turu yapacaksınız. Dile-
diğiniz kareden başlayarak sağ, sol, aşağı 
ya da yukarı yönde hareket edebilirsiniz. 
Turu başladığınız karede bitireceksiniz.

Hedefiniz tur boyunca kullandığınız sayı-
ların toplamının maksimum olması.

Kibrit çöplerinden altısının yerini değiştirerek 
iki kare elde ediniz.

Aynı soruyu 5 ve 4 kibrit için de çözünüz.

SAYI TURU

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
Sudoku Nöbet Çizelgesi Altı Kibrit Zar Yapalım

Altı Adet Doğru Çekelim
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Kaynak: Emrehan Halıcı, Zeka Oyunları
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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

İçişleri Bakanlığı’na;

Ben Selim DEMİRCİOĞLU. Eşim Hanım DEMİRCİOĞLU. İkimiz birlikte hayvan-

cılıkla uğraşıyoruz. Zonguldak Merkez Sofular Köyünde ikamet ediyoruz. 20 

Ekim akşamı 2 adet  Simental  ineğimizi çaldılar. Olayı hemen İl Jandarma 

ekiplerine bildirdik. Ekipler hemen harekete geçti. 1 ay boyunca izleri, şüp-

helileri ve kanıtları topladılar. Şüpheliler yakalanıp tek tek sorguya çekildi. 

İl Jandarma ekipleri özverili bir şekilde çalışma yaparak sonunda  hayvan-

larımıza ulaştık. 1 ay boyunca gece gündüz çalıştılar. Hırsızları yakalayıp, 

hayvanlarımızı bize sağ salim teslim ettiler.

Emeği geçen tüm İl Jandarma ekiplerine ve size sonsuz teşekkürlerimi suna-

rım.  Saygılarımla

Selim DEMİRCİOĞLU

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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Kardı, tipiydi, borandı dinlemez kışı,
Zor şartlar altında görevdir işi,
Ölüm haktan geldiyse neylesin kişi,
Göreve gider, bazen gelmez komando.

Vasiyeti cebindedir saklar sır gibi,
Ailesi için yüreği yanar kor gibi,
Bu sevdadan geri dönmek ona zor gibi,
Yüreği burkulur bileği bükülmez komando,

Bitti denilen yerde yeniden doğar,
Mermisi bittiyse süngüyü takar,
Bir avuç toprak için dünyayı yakar,
Düşmanı yıldırır kendi yılmaz komando.

Vatan için güçlü olmak zorunda,
Ölmek var, dönmek yoktur yolunda,
Gazilik beratını taşır kolunda,
Şehit olur ama ölmez komando.

Komando

Ersin AŞCIOĞLU
J.Asb.Kd.Çvş.

Antalya-Finike Hasyurt J.Krk.K.lığı

Vatan sevgisi, ruhları kirden 
kurtaran en kuvvetli rüzgardır…

K. Atatürk
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