
Kiminin adı Hasan
Kiminin Ahmet
Giydiler haki elbiseyi 
İşte.  Hepsi birden,  Mehmet

Kimi geldi doğusundan kuzeyinden
Kimi batısından güneyinden
Buluştular. Al bayrak altında 
Dalgalandığı her yer 
Onlar için artık,  memleket

Kimi bıraktı anayı yapayalnız 
Kimi babayı çaresiz 
Kimi körpesini tahta beşikte   
Kimi de, gönlündekine hasret
Bıraktıkları emanet, emanet

Bu atadan kalma bir miras 
Öyle söylemedi mi şair 
‘Ey Şehit oğlu şehit’  
Durmuştu atası   
Dokuz Ehli salibin, Yedi Düvelin karşısında 
Yeni dünya diyorlar  
Tetikçileri de düştü.  Onun payına 
İçtiler şerbetini 
İçtiklerine dendi, şahadet

Bu Mehmet’in, Mehmetlerin hikâyesi
Onu bir gün yazacak tarih,  elbet  
Çünkü bu topraklarda  
Hep Fışkıracak, ruh- u mücerred

Mehmet

Necati YILDIZ
E. J. Astsubay
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Sayın Bakanım,
Ben Halil Yalınayakoğlu. Aydın ilinde Dalama Mahallesinde otururum ve çiftçilik 
yaparım. Temmuz 2016 ayı içerisinde kızım 25.000 lira paramı da alıp evden git-
miştir. Ben olay günü Dalama Jandarma Komutanlığına kızımın evden gitmesi 
ile ilgili kayıp müracaatında bulundum. Kızım evden kendi rızası ile gittiği için 
olayı pek önemsemeyeceklerini ve kızımın bulunması için çok üzerine düşmeye-
ceklerini düşünmüştüm. Bu nedenle kızımın bulunabilmesi için Müge Anlı’nın 
programına bile başvurdum. Ancak buna gerek kalmadan Jandarma, iki ay içe-
risinde kızımı kaldığı şahsın elinden kurtarıp bize teslim etti.  Kızım kandırılarak 
bir şahsın yanında Kuşadası’nda duruyormuş. Bu şahıs daha sonra bizle irtibata 
geçip kızımızın yerini bildiğini bize yardımcı olmak istediğini kızımızı bize geti-
rebileceğini söyleyip birde bunun karşılığında bizden para istedi. Biz bu kişinin 
bize yardım edeceğini düşünürken Jandarma Komutanları ise bizimle aynı fikir-
de değildi. Bu şahısla buluşma temin ettik. Karakoldan görevli üç personel bizi 
takip etti.  Kızımın yanında durduğu adamı yakaladılar ve yakalarken adamın 
adını soyadını bile söylediler. Adamın bir suçtan arandığını, bu şahsın evine gün-
lerce gitmediğine kadar biliyorlarmış. Çok şaşırmıştım. Demek ki kızımın bulu-
nabilmesi için araştırmalarına devam ediyorlarmış dedim. Bizim için fedakarlık 
yaptılar. Belki de tehlikeli olabilecek bir işe düşünmeden gittiler. İşte bu yüzden 
ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah gece gündüz demeden emniyet ve asayiş 
için çalışan sizleri, askerlerimizi, Jandarma komutanlarımızı, polislerimizi başı-
mızdan eksik etmesin. Sizin aracılığınızla tüm Jandarma personeline ve Dalama 
Jandarma Komutanlığına teşekkürü borç bilirim, şükranlarımı sunarım. İyi ki varsın Jandarma. Varlığın bize güven veriyor.

Halil Yalınayakoğlu
Aydın, Dolama Mah.

Teşekkür Mektupları…

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 

Sayın Komutanım; ben İlyas TOSUN Halen Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası 

köyünde muhtarlık yapmaktayım. Jandarma kamu düzeninin korunmasında ve kol-

lanmasında; fedakâr, sağduyulu önleyici hizmetleri ile yaşantımızda büyük bir yer 

edinmiştir. Ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemde vatanına milletine bağlı bir şekilde 

Asayiş yönünden köylere nasıl daha iyi hizmet veririz düşüncesiyle, köyde huzur proje-

sini gerçekleştirerek hayatımızdan korkuyu silerek yaşantımıza ışık tuttular.  Muhtar-

lığımız, İl Genel Meclisi ve Balışeyh Kaymakamlığı ile koordine kurularak köylerimize 

takılan kameralar sayesinde güvenlik yönünden artık köyde yaşayan insanlarında 

şehirlerde yaşayan insanlardan bir farkı kalmaması köyümüzü ziyadesiyle memnun 

etmiştir. Köyümüzde artık hırsızlık olayları olamamaktadır. Hayvancılık ile uğraşan-

lar hayvanlarını rahatlıkla bırakabiliyor. Bu personellerinizin bu projeye göstermiş 

oldukları hassasiyet Balışeyh’in tüm köylerini memnun etmiştir. 

Sayın Komutanım, Jandarma Teşkilatında görevlerini yaparken hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmayan çalışanlara teşekkür ediyorum. Muhtarlığımız,  Balışeyh Kaymakamlığı 

ve İl Genel Meclisi ile koordine kurarak tüm köylere kamera sistemi taktırarak projeyi 

hayata geçiren Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığına ve sizlere çok teşekkür eder, 

saygılarımı sunarım. 
İlyas TOSUN

Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu;

Değerli Bakanım, öncelikle saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyor, Allah’ın 

rahmeti, bereketi, mağfiretinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Ülkemizin 

sıkıntılı bu günlerinde sizlere Rabbim’den güç, kuvvet diliyorum, dualarımız 

sizinle. Ben 27 yıl önce bu vatana hizmet etmek üzere bir evlat yetiştirdim. 

Benim evladım şuan sizlerin nezdinde, gölgesinde Samsun İl Jandarma Ko-

mutanlığında askerliğini yapmaktadır. Her gencin belli dönemlerde geçirdiği 

psikolojik bunalım ve çöküntülere oğlum da askerlik süresi içerisinde girmiş-

tir. Fakat gördüm ki bu vatan evlatlarına sahip çıkan, kol kanat geren, vatan 

millet aşığı komutanlarımızı tanıma fırsatı buldum. Oğlumun sorunları ile 

yakinen ilgilenen, topluma faydalı bir birey olması için çaba sarf eden ve biz-

zat kendi evladı gibi alaka gösteren, benimle sürekli oğlum hakkında istişare 

eden, telefon ile arayıp hal, hatır soran Hizmet Muhafız Bölük Komutanı’na 

huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Oğlumla görüştüğümde bu ilgi ve 

alakanın sadece kendisine özgü olmadığını, birliğinde tüm erbaş ve erlere 

gösterdiğini sürekli anlatmaktadır. Erbaş ve erlerin giyim, kuşam, lojistik des-

tek, açlıkları, toklukları, kişisel sorunları ile yakından ilgilenen bir kişi olduğu 

oğlum aracılığı ile bilmekteyim. Siz devlet büyüklerimizin de bu komutanımız 

ile görüşerek bizler adına teşekkür etmenizi canı gönülden istiyorum.

Oğlum önce Allah’a, sonra sizlere emanettir. Kılıç Demirdaş

Sayın Komutanım,
Uzman Çavuş olarak Diyarbakır ili Hani ilçesinde görev yapan oğlum “Adnan ULUIŞIK” 27 Ekim 2016 günü Diyarbakır ili Hani ilçesinde yürütülen operasyon esnasında kalleşçe saldıran PKK teröristleri tarafından şehit edilmiştir. Şehit olduktan sonra özellikle Vezirköprü İlçe Jandarma Bölük Komutanımız bana ve aileme çok yardımcı olmuştur. Her gün telefon ederek hatırımızı sordu. Zi-yaretimize sık sık gelerek ihtiyaçlarımızın karşılanmasında bize yardımcı oldu. Ayrıca kızımın ve şahsımın kamu işine girmesinde öncülük etti. Bölük personeli arkadaşlarda maaş ve yardım alabilmem için tüm evrakları hazırlayıp acılı gü-nümüzde bize iş bırakmadılar. 

Huzurunuzda siz değerli komutanlarıma ve özellikle bana ve aileme yardımcı olan Vezirköprü İlçe Jandarma Bölük Komutanımıza ve personel kısmında çalı-şan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Allaha emanet olun.

İlhan Uluışık
Samsun/Vezirköprü

Sayın Komutanım,

Ben Sincan İlçesi Çokören Köyünde ikamet etmekteyim, aynı zamanda Çokören köyünün 

eski muhtarıyım. Geçimimi hayvancılık yaparak sağlamaktayım. Benim yaklaşık 400 adet 

küçükbaş hayvanım vardır. Hayvanlarımı otlatmak için bir tane çoban tuttum. Çobanım 

hayvanlarımı köyümüzün arazisinde otlatır. 18.08.2016 günü akşam saatlerinde koyun-

larımın bulunduğu alana çobana yemek vermek için gittim. Ancak hayvanların bulunması 

gereken yerde olmadığını gördüm. Çobanı cep telefonundan aradım ancak ulaşamadım. 

Belki başka taraflara gitmiştir diye akrabalarım ile birlikte arazide hayvanlarımı ve çobanı 

aramaya başladık. Hava karardı, gece vakti oldu ancak biz yaptığımız tüm aramalarda ne 

hayvanlarımı nede çobanı bulamadık. Çobanın hayvanları çalmış olabileceğini ya da ço-

banın öldürülmüş ve koyunlarımın çalınmış olabileceğini düşündüm. Gece saat 02.00’de 

durumu Temelli Jandarmaya bildirdim. Ben karakolu aradığımdan yaklaşık 10 dakika 

sonra iki ekip birden gelerek duruma el koydular ve bizimle birlikte arazide koyunları ve ço-

banları aramaya başladılar. Daha sonra araziye Temelli Karakol Komutanı ve bir ekip daha 

geldi. Karakolda görevli tüm askerler ve komutanlar arazide bizimle birlikte sabaha kadar 

koyunları aradılar ve sabaha karşı Allaha çok şükür çoban ve koyunlarım sağ salim arazide 

bulundu. Benim tek geçim kaynağım hayvanlarımdır. Kaldı ki ülkemizin içinde bulunduğu 

durumda göz önüne alındığında Temelli Karakolu işini gücünü bırakarak top yekün arazide 

benim hayvanlarımı aradılar ve buldurlar. Bu durum beni çok duygulandırdı, ben karakolu 

arayıp haber verdiğimde nasıl olsa gelip bakmazlar en azından haber vermiş olayım dü-

şüncesiyle aramıştım. Ancak gördüğüm manzara karşısında çok duygulandım, sevindim 

ve gurur duydum. Devletimizin askerimizin yanımızda olup, bizimle birlikte canla başla 

çalışarak koyunlarımı buldular hatta komutan benim koyunlarımı bulmak için benden 

daha fazla telaş ve çaba gösterdi ve sonunda koyunlarım ve çobanım sağ salim bulundu. 

Allah hepsinden razı olsun. Askerimizle Jandarmamızla bir kez daha gurur duydum. Allah 

Devletimize zeval vermesin. Ben başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet 

büyüklerimize Komutanlarımıza ve en önemlisi Temelli Karakolumuza çok teşekkür ediyo-

rum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. 

Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allaha emanet olun.
Fırat YILMAZ

Çokören Köyü/Sincan



Yeni bir sayımızda sizlerle birlikteyiz.

Güzel yurdumuzun her köşesinde, devletimizin kudret ve adaletinin yanı 
sıra şevkat ve merhametini de temsil eden Jandarma Teşkilatımız, 178 yıl-
lık tarihi boyunca hep devletin ve milletin hizmetinde olmuş, bu uğurda 
şehit ve gazi olmaktan hiç çekinmemiş, her zaman en son teknolojiyi kul-
lanmaya öncülük etmiş, en zor koşullarda bile kendisine verilen görevleri 
yerine getirerek halkımızın sevgi ve güvenini kazanmıştır. Tüm personeli-
mizin 178’inci Kuruluş Yıldönümünü kutlarız.

Kuşkusuz Çanakkale Zaferi millet olarak tarihimize altın harflerle yazıl-
mıştır ve yeni nesiller bu zaferle gurur duymaya devam edecektir. Ça-
nakkale Savaşı o nesil için değişik cephelerde alınan görevlerden sadece 
birisiydi. Özellikle rütbeli personel olarak Çanakkale öncesinde Balkanlar, 
Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu’yu içeren geniş bir coğrafyada savaşlara ka-
tılmış olan bu nesil, Çanakkale sonrasında da mücadeleye devam etmiş 
ve Cumhuriyetin kuruluşunu sağlamışlardı. Çanakkale savaşına katılan 
Jandarma personelinin savaş sonrasında hangi görevlerde bulundukları-
nı araştıran J.Dr.Bkm.Yb. Latif OYGÖR’ün “Çanakkale ve Ötesi” isimli 
makalesini beğeninize sunuyoruz.

Günümüzün liderlerine uygulanacak eğitim sistemi ve komutan/liderleri 
yetiştirirken uygulanması gereken program ve esasları işleyen “Personel 
Eğitiminde Liderlik ve Yöneticilik Kavramları” isimli makaleyi J.Kur.Alb. 
N.Türker CİCE’nin kaleminden yayımlıyoruz.

Coğrafi konumu nedeniyle ülkemizde her zaman “göç” ve “insan ticareti” 
kavramları gündem olma özelliğini korumuştur. Bölgemizde son yıllar-
da gelişen olaylar nedeniyle yaşanan düzensiz göç, ülkemizin önemli bir 
sorunu haline gelmiştir. Jandarma Genel Komutanlığının göçmen kaçak-
çılığı ve insan ticareti ile ilgili çalışmalarını anlatan “Göçmen Kaçakçılığı 
ve İnsan Ticareti İle Mücadele” ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinin Suriyeli mülteciler konusunda yaptığı çalışmaları anlatan 
“Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Suriye Mülteci 
Krizi Müdahalesine Hızlı Bir Bakış” isimli makalelere bu sayımızda yer 
veriyoruz.

Suç mahallinde yapılan olay yeri incelemesinde büyük önem taşıyan ayak 
izlerinin tespiti ve delil olarak toplanması konusunu anlatan “Sessiz Kalan 
İzler” isimli makale ile “”Mobil Kaza Tutanağı” isimli makaleleri beğeni 
ile okuyacağınızı düşünüyoruz.

Dergimizin Genel Kültür bölümünde; Yüksek Hemşire Ayşe 
GİRESUNLU’nun 10-16 Mayıs Engeliler Haftası kapsamında hazırla-
dığı “Engelli Bireylerin Toplum Hayatındaki Yeri, Önemi ve Hakları”, 
Azerbaycan TJET Komutanlığınca hazırlanan “Azerbaycan’da Nevruz 
Kutlamaları” ve “Çocukların Çevrimiçi Güvenliği” isimli makaleleri ya-
yımlıyoruz. 

Teknoloji köşesinde hybird araçları tanıttığımız dergimizin bu sayısında 
ayrıca, tatil rotası olarak Makedonya’yı tanıttık. Yine sizden gelen haber-
lere ve örnek olaylara mümkün olduğunca yer vermeye çalıştık. 

Dergimiz sizlerin katkıları ile yayımlanmaktadır. 147’nci sayımızı ilgi ile 
okuyacağınızı umuyor, içeriğinin zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve 
desteğinizin artarak devam etmesini bekliyor, atama gören personele yeni 
görev yerlerinde başarılar diliyoruz.

Yayın Kurulu

Değerli okurlarımız,

SUNUŞ
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26

44

8

60



14 HAZİRAN MARŞI
Asırlar geçse de bizde bu sevgi bitmez
Doğu, batı, kuzey, güney bize fark etmez
Dalgalanır bu sancak ezanlar dinmez
Çanakkale ruhundan ödün verilmez

Gel otur yanıma hadi sen söyle bi şunu
Tereddüte gerek yoktur vatansa konu
178 yıl önce başladı mevzu
Sizinleyiz Jandarma bir kanun ordusu

Geliyoruz Jandarmayız
Bu gür sesi dur bi dinle
Yıldıramaz bizi kimse
Ordu değil cihan gelse

Atatürk’ün emriyle şahlandı ordu
Türk milleti emindi ve istedi oldu
Dünya tarihine damgasını vurdu
Damarlarımdaki asil kanın gereği buydu

Şualı ay yıldızım beş ışık saçar
Her biri yüreğimizde katlanır coşar
Tevazu, fedakârlık, vatan sevgisi
Kanun ordusu ve kahramanlık simgesi

Geliyoruz Jandarmayız
Bu gür sesi dur bi dinle
Yıldıramaz bizi kimse
Ordu değil cihan gelse

Güfte: J.Bnd.Üçvş. Sefa BÖKE
Beste : J.Bnd.Bçvş. Nuri SARP
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JANDARMA TÜRKÜSÜ
Bin sekiz yüz otuz dokuzdan beri
Hazır tetik nöbet durur Jandarma
Astı, üstü, komutanı, neferi
Daima ileri yürür Jandarma

Huzur için koşar şehre, köye
Atlı, arabalı, çok zaman yaya
Âşıktır bayrakta yıldıza, aya
Görünce selama durur Jandarma

Zalimin, hainin alır başını
Mazlumun gözünden siler yaşını
Bu vatanın toprağını, taşını
Canı pahasına korur Jandarma

Vazifeyi kutsal namus bilerek
Gerekirse şehit olur gülerek
Suçluları nerde olsa bularak
Tutup adalete verir Jandarma

Yurdun karış karış dört bir yanında
Edirne, Ardahan, Sivas, Van’ında
Türklük asaleti vardır kanında
Hayranlıkla herkes görür Jandarma
Bunu sende herkes görür Jandarma

Polis, asker, Jandarmamız birlikte
El ele, sırt sırta düzen dirlikte
Hepsi birdir yiğitlikte, erlikte
Sizler Türkiye’me gurur Jandarma
Olur Türkiye’me gurur Jandarma

Peygamber ocağı asildir soyun
Şereflidir mazin, Oğuzdur boyun
Er oğlu ersiniz bellidir huyun
Tarihe mührünü vurur Jandarma

Söz ve Müzik: Sivaslı Aşık Ruhsati EROĞLU
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Teşkilatımızın 178’inci Kuruluş Yıldönümü 14 
Haziran 2017 tarihinde tüm yurtta yapılan et-
kinliklerle kutlandı. Ankara’da, Anıtkabir’de ya-

pılan ilk törenin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip ERDOĞAN Jandarma heyetini kabul etti.
Burada Jandarma heyetine hitaben bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 
yaptığı konuşmada; bu coğrafyayı kahramanlıklarla 
dolu mücadeleyle kendimize vatan kıldığımızı, bugün 
de vatanımızı yine kahramanlıklarla dolu mücadele ile 
müdafaa ettiğimizi belirterek, Jandarma Teşkilatımı-
zın trafikten narkotiğe kadar geniş bir alanda verdiği 

hizmeti takdirle karşılayıp takip ettiklerini ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 
“Jandarmanın asıl büyük kahramanlıklarını teröristle 
mücadelede görüyoruz. 1984 yılından beri yürütülen 
terör örgütü ile mücadelede en önemli görevi Jandar-
ma Genel Komutanlığı üstlenmiştir. Bugün de Jandar-
mamız sınır içinde yürüttükleri operasyonlarla günün 
24 saati, yılın 365 günü teröriste, dağları da mağaraları 
da ovaları da dar ediyor. Bunun için özellikle milletim 
ve şahsım adına sizlere şükranlarımı ifade ediyorum.” 
diyerek Jandarma Teşkilatının 178’inci Kuruluş Yıl-
dönümünü kutladı.

Jandarmanın 178’inci Kuruluş 
Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
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Daha sonra Jandarma heyeti, Başbakan Sayın              
Binali YILDIRIM’ı Çankaya köşkünde ziyaret etti. 
Jandarma Teşkilatının 178’inci Kuruluş Yıldönümünü 
kutlayan Başbakan Sayın Binali YILDIRIM kabul-
de yaptığı konuşmasında koordineli çalışmaya vurgu 
yaparak, asker, jandarma, polis, korucu tüm birimle-
rin uyum içerisinde çalıştığını, bunun içinde teröristle 
mücadelede başarının ortaya çıktığını ifade etti. 
Jandarmanın 178’inci Kuruluş Yıldönümü kapsamın-
da, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlı-
ğında da bir tören yapıldı. 

Törene; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU, İçiş-

leri Bakanı Yardımcısı Sebahattin ÖZTÜRK, İçişleri 
Bakanı Müsteşarı Muharrem İNCE, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Kamu Düzeni 
ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed DERVİŞOĞ-
LU, Emniyet Genel Müdürü Vali Selami ALTINOK, 
Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları Korgeneral 
İbrahimYAŞAR, Korgeneral Ata KALKAN ve Kor-
general Ali LAPANTA, Sahil Güvenlik Komutan 
Vekili Albay Ahmet KENDİR, Sivaslı Aşık Ruhsati 
EROĞLU ile Jandarma Genel Komutanlığı mensup-
ları, öğrenci ve kursiyerlerin aileleri, gazi personel ile 
şehit ve gazi yakınları katıldı.

178’inci Yıl Coşkus
u.

..
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Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesinin okun-
masıyla başlayan törende, “Ben ki Bir Jandarmayım 
Çanakkale İçinde» isimli tanıtım filminin izlenmesi-
nin ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Sayın Yaşar GÜLER bir konuşma yaptı. 

Orgeneral Sayın Yaşar GÜLER konuşmasında, Jan-
darmamızın, 1839 yılından günümüze Türkiye Cum-
huriyetinin huzur ve güvenliğini sağlayan önemli yapı 
taşlarından birisi olarak, güzel yurdumuzun her köşe-
sinde, devletin kudret ve adaletini, şefkat ve merha-
metini fedakârlıkla yerine getirdiğini, bu üstün hiz-
met anlayışıyla Türk milletinin güvenine ve sevgisine 
mazhar olduğunu belirterek, “Jandarma Genel Ko-
mutanlığımız; millî, kültürel ve ahlaki değerlere sahip, 
Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı, vatanını, 
milletini ve bayrağını seven, milletinin emrinde, va-
zifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle, bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden sonra da, ülkesinin bekası 
ve milletinin huzuru için kendisine tevdi edilecek her 
türlü görevi başarma kararlılığı içinde olacaktır.” dedi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU konuşması-

na “Ülkemin 780 bin kilometre karesinde çalışan ve 
yurt dışında da bizi başarılı bir şekilde temsil eden bu 
büyük aileyi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu aile-
nin mensubu olmaktan da onur ve gurur duyuyorum.» 
diyerek başladı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU yaptığı ko-
nuşmanın ilk bölümünde Jandarmanın suçla mücade-
lesindeki başarısından bahsetti. Terörist ile mücadele-
ye özellikle değinen İçişleri Bakanı, Türkiye’nin bugün 
teröristle mücadelesini rastgele değil belli ilkeler çer-
çevesinde sergilediğini, ilk ve en önemli ilkenin huku-
kun üstünlüğünden taviz vermemek olduğunu, diğer 
ilkenin ise koordinasyon olduğunu belirterek, bugün 
teröristle, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güven-
lik korucumuzla tam bir uyum ve işbirliği içerisinde 
mücadele edildiğini bunun da beraberinde başarıyı 
getirdiğini söyledi. 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibinin bu millet 
olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı, “Bu milletin Tür-
kiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmasını iki unsur 
ayakta tutmaktadır. Birincisi, bu büyük vatan için, öz-
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gür ve hür bağımsız ülke için fedakarlıktır. İkincisi de 
demokrasidir. Bu iki unsur bu milleti Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin ve bu toprakların sahibi yapmak-
tadır.” dedi. 

Törenin devamında sergilenen JSGA Bandosu ve öğ-
renci topluluklarının müzik gösterileri izleyiciler tara-
fından beğenildi.

Ayrıca, Sayın İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Ko-
mutanın katılımı ile Güvercinlik Eğitim ve Spor Te-
sislerinde, şehit ailelerine ve gazilerimize iftar yemeği 
düzenlendi. 

Jandarma Genel Komutanlığının 178’inci Kuruluş 
Yıldönümü tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle de 
kutlandı. Bu kapsamda;

İllerde Atatürk anıtlarına çelenk konuldu ve İl Jandar-
ma Komutanlıklarında törenler düzenlendi.

Ülke genelinde şehit yakınları ve gazilerimiz ziyaret 
edildi, iftar yemeği verildi.

Huzurevi, hastane, rehabilitasyon merkezleri, çocuk 
yuvaları ve engelli dernekleri ziyaret edildi.

31 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü üzerinde ünlü Türk motosiklet yarışçı-
sı Kenan SOFUOĞLU tarafından hız denemesi ve 
Jandarma Motosiklet Asayiş Timlerine ait motorlar 
tarafından köprü geçişi yapıldı.

Öğrenciler arasında Jandarma konulu şiir ve kompo-
zisyon yarışmaları düzenlendi.

Ülke genelinde asayiş ve trafik uygulamaları esnasında 
vatandaşlara çeşitli anı objeleri dağıtıldı. 

Resmi spor müsabakalarında “Jandarmanın 178’inci 
Yılı Kutlu Olsun” afişi kullanıldı.

Gönüllü personel tarafından 14 Haziran haftasında 
toplu kan bağışında bulunuldu.

14 Haziran haftasında, Jandarma sosyal medya he-
saplarında Jandarmayı tanıtıcı fotoğraf, slogan, video 
paylaşımı yapıldı. 

AVM, Park veya benzeri alanlarda gösteri ve tanıtım-
lar (Bando, JÖAK, JAKEM, Motosikletli Jandarma 
Asayiş Timi) yapıldı. 



Bu zafer anlatılırken 57.nci Alay gibi birlikler ve Se-
yit Onbaşı gibi kahramanlar sembolleşmiş ve hepimi-
zin zihnine kazınmıştır. Şüphesiz günümüz şartlarıyla 
düşündüğümüzde aklımızın almakta güçlük çekeceği 
büyüklükteki bir savaşın içinde mücadele eden ve keli-
melerle anlatılması imkansız bir zaferin kazanılmasında 
pay sahibi olan bütün kahramanların mümkün olduğu 
ölçüde hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması he-
pimizin görevi olmalıdır. Bu kapsamda, Çanakkale zafe-
rinde pay sahibi jandarma birliklerinin de araştırılması, 
anılması ve hatıralarının yaşatılması bu kahramanlara 
karşı bizlerin manevi bir borcu olacaktır.

Görev yerimin Bursa olması itibarıyla Çanakkale Mu-
harebelerine katılan Bursa Seyyar Jandarma Taburu ve 
Kireçtepe Jandarma Anıtı hakkında yaptığım araştırma-
larda, bu zaferin kazanılmasında ve sonrasında Kurtuluş 
Savaşıyla devam eden mücadelede yer alan Kahraman 
Bursa ve Gelibolu Seyyar Jandarma Taburları hakkında 
çok az kaynak olduğunun ve bizler tarafından (ne yazık 
ki) yeterince bilinmediğinin farkına vardım.

Ancak bunun sebeplerinden biri olarak önemli bir nok-
tayı belirtmek isterim. Çanakkale Savaşı o nesil için 
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Çanakkale ve Ötesi

Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini 
gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir.

Gazi M. Kemal

J.Dr.Bkm.Yb. Latif OYGÜR/Bursa İl J.K.lığı

Çanakkale Zaferi sonuçlarından ziyade, içerdiği 
zaman, mekân ve insan faktörleriyle dünya tari-

hinde önemli bir yere sahip olmuştur. Nispeten küçük 
bir yarımada üzerinde yoğunlaşan ve dünyanın değişik 
bölgelerinden insanların çok çeşitli duygu, düşünce ve 
amaçlarla yer aldığı bu epik savaş, hem kaybedenlerin 
hem de kazananların hatıralarını yaşatmaya çalıştığı en-
der savaşlardan biri olmuştur. Kuşkusuz Çanakkale Za-
feri millet olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır ve 
yeni nesiller bu zaferle gurur duymaya devam edecektir. 
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değişik cephelerde alınan görevlerden sadece birisiydi. 
Özellikle rütbeli personel olarak Çanakkale öncesinde 
Balkanlar, Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu’yu içeren geniş 
bir coğrafyada savaşlara katılmış olan bu nesil, Çanak-
kale sonrasında da mücadeleye devam etmiş ve Cumhu-
riyetin kuruluşunu sağlamışlardı. Bu kahramanların ha-
yatlarını araştırdıkça ve o birlikte görev yapan komutan-
larımızın savaşlarda geçen ömürleri ve yazdıkları kahra-
manlık destanı hakkında bilgi sahibi oldukça, özellikle, 
kimlerin devamı olarak bu görevleri yaptığımızı, kimle-
rin makamlarında oturduğumuzu ve hangi kahraman-
ların görevlerini devralarak şu anki mücadeleleri ver-
diğimizi daha fazla hissedeceğimizi ve kendimize olan 
güvenimizin artacağını düşünüyorum. “Meslektaşımız” 
demenin bile çok büyük onur olarak kabul edilmesi ge-
reken bu kahraman komutanlarımızın yazının ilerleyen 
bölümlerinde belirtilecek olan kısa hayat hikâyelerinin 
özellikle bu bakış açısıyla okunması gerekir. 

Bunları okuduktan sonra bu kahramanlarla aynı üni-
formayı taşıyan her rütbedeki Jandarma personelinin, 
Çanakkale, Kafkaslar, Trablusgarp, Yemen, Mısır, Bal-
kanlar ile başlayıp Kurtuluş Savaşıyla devam eden bu 
var oluş mücadelesinin şekil değiştirse de halen devam 
ettiğinin bilincinde olarak ve aynı ruhla görevlerimizi 
yapacağımızı, hiçbir zorluk karşısında yılmayacağımızı 
ve aziz hatıralarını yaşatacağımızı düşünüyorum… 

Çanakkale’de Jandarma

Jandarma birlikleri 1914 tarihli seferberlik emriyle Sey-
yar ve Sabit Jandarma olmak üzere ikiye ayrılmış, Sabit 
Jandarma Birlikleri asayiş görevlerine devam ederken 
Seyyar Jandarma Birlikleri (mevcut durumda komando 
birlikleri) ise Çanakkale cephesine sevk edilmişlerdir. 
Bu birlikler başlangıçta cephede görevli askerlerin eği-
timlerinin ve bütünlüklerinin aksamaması için kıyıların 
gözetlenmesi/korunması, tahkimat yapılması, irtibat 
hendeklerinin kazılması ve topçu birliklerinin emniyeti 
vb. görevler almışlardır.

Bu şekilde kurulan birliklerden olan Bursa Seyyar Jan-
darma Taburu, 4 bölükte toplam 979 erden teşkil edil-
miştir. (Bir dönem Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu 
ile birlikte Bursa Seyyar Jandarma Alayını oluşturmuşlar 
ancak daha sonra alay lağv edilmiştir.) Tabur komutanı 
Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey’dir. Taburun üçte ikisi jandar-

ma eri üçte biri ise Bursa ili ve ilçelerden toplanan yedek 
vatandaşlardan oluşmaktadır. Tabur savaş gücü az olan 
Martin Henri tüfekleriyle donatılmış ve tahkim, giyecek 
ve gereç bakımından oldukça yetersizdir.

İntikalini tamamlayan tabur ilkin Koyun Limanı-Ağıl 
Dere bölgesinde gözetleme görevi almışsa da sonrasında 
27’nci Piyade alayı emrine girerek Koyun Limanı- Arı-
burnu arasında düşmanın çıkarma yapmasını engelle-
mekle görevlendirilmiştir. Daha sonra ise Ece limanı- 
Kapanca Tepe, Büyük-Küçük Kemikli Tepeler, Anafar-
talar, Kayalı Tepe, Hisarlık bölgelerinde görev yapmıştır. 
27 Nisan 1915 günü Morto Limanında muharebeye 
giren taburun ilk gün zayiatı ceridelere 90 şehit er, biri 
yüzbaşı 50 yaralı olarak geçmiştir. Ancak ilerleyen gün-
lerde tabur erimeye devam etmiş ve “02 Mayıs 1915’te 
Bursa Seyyar Jandarma Taburu, 9’uncu tümenin sol ka-
nadında yer almış ve yapılan savaşlarda büyük kayıplar 
veren taburun 1.200 olan mevcudu 200’e inmiştir.”1 
Bu savaşta gösterdikleri üstün başarı ve kahramanlık-
ları nedeniyle Bursa Seyyar Jandarma Taburunun tüm 
rütbelileri bir üst rütbeye terfi ettirilmiş ve madalya ile 
ödüllendirilmişlerdir.

25 Mayıs 1915 tarihinde Tabur Komutanı  taburunun 
durumunu, değiştirilme ihtiyacını belirtmek için gön-
derdiği raporunda şöyle yazmaktadır2:

“Kerevizdere Bölge Komutanlığına 

Mensubu bulunduğum tabur, 12 Ağustos 1914 tarihin-

de Muarız Körfezinde kıyı gözetleme görevi almış ve iki 

buçuk ay aralıksız düşman bombardımanı altında siper-

lerde bitap (güçsüz) kalmıştır.  Ve 26 Nisan 1915 tarihin-

den bu ana kadar da Hisarlık ve Kereviz Dere bölgesinde 

harp etmiş, yorulmuş, yıpranmış ve daha fazla söz söy-

lenemeyecek bir halde bir tabur olup erat da müstahfaz-

dır (yaşlı erlerdir). … Bir ay içerisinde şu bulunduğumuz 

bölgeye birçok alaylar gelip bir hafta burada kaldıktan 

sonra savaşta verdikleri kayıplar nedeniyle istirahate 

çekilmiş, taburumuz ise gelen alaylara demirbaş olarak 

devredilmiştir….. Bu tabur Hisartepede yalnız olarak 

harp etmiş ve 400 den fazla kayıp vermiştir……

Bu nedenle taburumun bölüklerini tensik etmek (çeki 

düzen vermek) ve elbisesiz verilen 300 ikmal erinin elbi-

se ve silahları için müracaat edip, bölükleri bir dereceye 

1 Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu Ceridesi
2 A.g.e.
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“Anafartalar’a düşman çıktı. 
On bin tüfeklisine karşılık, sekiz 

yüzer mevcutlu Bursa ve Gelibolu 
Seyyar Jandarma Taburları 

düşmanı durdurdular. Gerçi bu 
taburlar eridi. Fakat vatanın 

Kalpgahı emindir.”

Başkomutan Vekili Enver PAŞA
(Osmanlı Mebusan Meclisinde 

yaptığı konuşmadan)

kadar ıslah etmek üzere,.... seçilen bir yerde karargah 

kurmaklığıma ve taburun tümünün geçici bir süre din-

lendirilmesi hususuna dalalet buyurulması maruzatıyla 

rapor takdim kılındı.

Bursa Seyyar Jandarma Tabur K.  

   Hasan Tahsin”

Tabur bu mesajın ardından Soğanlı Dere’ye çekilir ve 
kolordu komutanı emriyle takviye edilerek 600 kişilik 
kuvvetle Anafartalar Bölge komutanı Yarbay Wilmer’in 
emrine girerek Kireçtepe ve Kemikli bölgesinin sorum-
luluğunu Gelibolu Seyyar Jandarma Taburuyla birlikte 
devralır. 

Conkbayırı ve Kocaçimen Tepelerindeki savunmayı 
aşamayan düşman kuvvetleri 06 Ağustos tarihinden iti-
baren Suvla Koyuna ve Büyük Kemikli Tepe bölgesine 
çıkarma yaparak Bursa ve Gelibolu taburlarının savun-
duğu Kireçtepe istikametinde harekete geçer. Bu bölge-
de Bursa Seyyar Jandarma Taburu ve 32’nci Piyade Ala-
yının 1’inci taburu, 07 Ağustos akşamına kadar 9’uncu 
İngiliz kolordusuna bağlı 27.000 kişilik kuvvete karşı 
direnir ve bölgelerini savunarak çıkarma yapan birlikle-
rin 800 metrelik dar bir alana sıkışmasını sağlar. Karşı-
larındaki kuvvetlere olan sayısal üstünlüklerine rağmen 
beklemedikleri bir dirençle karşılaşan ve şaşıran İngiliz-
ler yorgunluk, susuzluk ve koordine eksikliği gibi ne-
denlerde eklenince bu bölgede taarruzlarını geliştiremez 
ve baştaki planları olan Kireçtepe üzerinden Çanakkale 
Boğazına ulaşma ve bütün yarımada üzerindeki kuvvet-
lerle Anavatan arasındaki ikmal ve irtibat yolunu kesme 
hedefine ulaşamazlar.

Birliklerimizin gerisinde hiçbir ihtiyat kuvveti yoktur, 
tüm kuvvetler düşmanla harbe tutuşmuştur ve en ya-
kın ihtiyat olan Saros Grubu ise iki günlük mesafede-
dir. İşte bu kahraman Jandarma birlikleri ölüm pahasına 
gösterdikleri dirençle ihtiyaç duyulan iki günlük süre-
yi sağlamış ve düşmanın ilerlemesini durdurmuşlardır. 
Aylardan beri siperlerde olan bu ihtiyat kuvvetleri ise 
güçsüzdürler ve cebri yürüyüşe rağmen yavaş kalmakta-
dırlar ve 09 Ağustos sabahına kadar savunma yapan bir-
liklerimizi takviyeye gelemezler. Bu gecikme nedeniyle 
Anafartalar Grup Komutanı Albay Ahmet Fevzi görev-
den alınarak yerine bu tarihten itibaren Yarbay Mustafa 
Kemal atanacak ve Jandarma birliklerimiz de onun emir 
komutasına girmiş olacaktır. İngilizlerin 10 Ağustos’ta 
Küçük Anafartalar’a yönelttikleri ve dört kez yineledik-
leri taarruzlar başarısız olmuş ancak Kireçtepe’de durum 



ağırlaşmıştır. Gelibolu Jandarma Taburunda görevli bö-
lük komutanı Üsteğmen İbrahim Sırrı’nın gönderdiği 
rapor, oradaki durumu açıkça ortaya koymaktadır.

“Tb.K.

1. Tamamıyla ihata edilmemize (etrafımızın sarılması-

na) pek cüzi kalmış, hâkim tepe sükut (düşman eline 

geçmiştir) etmiştir.

2. Nizamiye efradı kısmen firar etmiştir.

3. Müfrezenin bir kısmiyle müdafaayı kahramanede bu-

lunulmaktadır.

4. Emr-i Hakka (Allah’ın emrine) istinaden müdafaaya 

devam edeceğiz. Emrinizi bekliyoruz. Efendim.

Üsteğmen.

İbrahim Sırrı”3

Kahramanca savaşan Gelibolu Seyyar Jandarma Tabur 
Komutanı Yüzbaşı Kadri Bey, 08 Ağustos günü 06.00 da 
gönderdiği raporda durumu şöyle bildirmektedir:

“1. Düşman ovada sol kanadı çevirmektedir ve ovada 

cephanemiz azdır.

2. Düşmanın büyük kısmı Kapanca’ya yüklenmektedir.

3. Gemilerden top atışı ve mitralyöz ateşinden zayiatı-

mız artmıştır.

4. Düşmanın vaziyetinden bu gece bir taarruz ve hücum 

icrası ihtimali görülmektedir.

5. Elden geldiği kadar namusla mukavemet edeceğiz İn-

şallah…

Tb.K. Kadri.”

Yüzbaşı Kadri Bey aynı gün başından ağır yaralanır ve 
götürüldüğü sahra hastanesinde 16 Ağustos tarihinde 
şehit düşer. Anafartalar grup Komutanı Yarbay Mustafa 
Kemal’in emrindeki Yüzbaşı Kadri’ye çok değer verdiği, 
kahramanlıklarından sıklıkla söz ettiği ve şehadet haberi 
verildiğinde gözlerinin dolduğu rivayet edilmektedir. 

Vazifeyi namus bilen Yüzbaşı Kadri ile Allah’ın emriyle 
şehadete yürüyen Üsteğmen İbrahim Sırrı’nın bu kısa-
cık ve metanet dolu mesajları, bizlere onlarca kitapla an-
latılamayacak dersler vermektedir.

Bu savaşın kaderini değiştiren iki gün sonrasında, Yar-
bay Mustafa Kemal’in askeri dehası ve komuta yetenek-
lerinin muharebe sahasına yansıması ve birliklerimizin 
moral üstünlüğü karşısında düşmanın yaşadığı bozgun, 
fırsata çevrilerek karşı taarruzlarla düşman geri atılır ve 
Çanakkale Savaşında bir kahramanlık destanı daha ya-
zılır.

Kazanılan zafer o zaman için bu komutanlarımızın ha-
yatındaki en önemli olay olmamıştır. Öyle ki; taburun 
2’nci bölüğü subaylarından Teğmen Mehmet Zahit 
bundan sonra olup bitenleri şöyle anlatmaktadır:   

“…Çanakkale sonrası Makedonya cephesinde Fransızlar-

la 11 ay savaştıktan sonra birliğimiz 1917 de İstanbul’a 

döndü. Daha sonra 50’nci tümenle birlikte Halep’e git-

tiler. Fırat Cephesi…Ramadiye grubunun ihtiyatı olarak 

BAP (EL-BAP) ilçesinde kaldılar….Heyet kasabasında 11 

saat savaştıktan sonra 28 Mart 1918’te esir oldular…”  

Millet ve Cumhuriyete Adanmış Hayatlar

Bu noktada Gelibolu ve Bursa Seyyar Jandarma Tabur-

larında görevli subaylar hakkında elde edebildiğimiz 

bilgileri sıralamak istiyorum. 

186 sicil numaralı Mustafa Oğlu Yüzbaşı KADRİ (Hama 

/Suriye) 1877

26 Aralık 1898 ‘de Harp Okulu’ndan teğmen rütbesi ile 

mezun oldu. 1 inci Ordu İtfaiye Alayı’nın 3 üncü Taburu-

na verildi. 3 Eylül 1906’da Üsteğmenliğe, 15 Nisan 1910’ 

da Yüzbaşılığa yükseldi. 29 Haziran 1914’de Gelibolu 

Seyyar Jandarma Taburu’na verildi. 

Cesur ve kudretli bir subaydı. Çanakkale Savaşlarında 

taburunu dirayetle ve cesaretle yönetmiş, Kireçtepe’ de 

ihtiyat tümenler yetişinceye kadar üstün İngiliz Kuv-

vetlerine direnerek çok kıymetli iki gün kazandırmıştır. 

Kireçtepe savaşının çok kızıştığı bir sırada 15 Ağustos 

1915’de başından yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı 

Yalova Ağır Yaralılar Hastanesi’nde 21 Ağustos 1915’de 

şehit olmuştur. Babası o tarihte binbaşılıktan emekli idi. 

Emekli deniz binbaşısı Mehmet Salih Bey’in kızı Fatma 

(AKBARIŞ) Hanım ile evli idi. Çocukları yoktu. Fatma Ha-

nım 1966’da hayatta idi.

3 25 Temmuz 1925 ve 14 Ağustos 1925 tarihli dilekçelerinden alınan bilgi. Subayın ŞAHSİ DOSYASINDA HALEN mevcuttur. ATASE Arşivi 
Dolap 202, göz 2, klasör5775, DosyaH-1
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224 Sicil No.lu Mustafa oğlu Hasan Tahsin (Cağaloğlu /

İstanbul), 1878

18 Ocak 1900’de Harp Okulu’ndan mezun oldu. 08 Ekim 

1905’de üsteğmen, 30 Ekim 1907’de yüzbaşı oldu. 14 Ha-

ziran 1915’de binbaşı, 01 Mart 1922’de yarbay, 30 Ağus-

tos 1928’de Albay oldu.

1907-1909 yılları arasında Bursa Jandarma Alayı, Bilecik 

Merkez Jandarma Bölük Komutanlığı yaptı.

Balkan Savaşı’nda Edirne’de Bulgarlara esir düşerek do-

kuz ay Filibe’de esir kaldı.1913-1914 yılları arasında tek-

rar Bursa Merkez Jandarma Bölük Komutanlığı yapan 

yüzbaşı Hasan Tahsin, 1914’te seferberliğin ilanı üzerine 

Bursa Seyyar Jandarma Tabur Komutanlığına atandı.

Taburu ile beraber 27 Nisan 1915’den itibaren 

Seddülbahir’de, Hisarlıktepe ve Kerevizdere’de, 6/7 

Ağustas 1915’de Suvla Limanı’na çıkarma yapan İngiliz-

lere karşı taburunu ustaca ve kahramanca yönetti.

Bursa Seyyar Jandarma Taburu, daha sonra iki itfaiye ta-

buru ile birlikte 50’nci Tümenin 169’uncu Piyade Alayını 

oluşturmuştur. Bir süre Makedonya’da Fransızlarla sava-

şan bu tümen, 1918’de İngilizlere esir oldu. Hindistan’ın 

Bellari esir kampında 26 ay esir kalan Binbaşı Hasan 

Tahsin, 1920’de İstanbul’a dönerek Çanakkale Jandarma 

Tabur Komutanlığı’na atandı.

Burada Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı olarak çalış-

tı. Aynı zamanda gizli bir dernek olan A.P.(Askeri Polis) 

teşkilatında görev aldı. Birçok Jandarma Subayını da 

bu derneğe soktu. Bu dernek aracılığı ile Milli Kuvvet-

lere çok sayıda silah ve cephane sağladı. Daha sonrala-

rı Adana, Konya, Bursa ve Ankara’da çeşitli görevlerde 

bulundu. Sivas Jandarma Bölge Komutanı iken 21 Ocak 

1932’de vefat etti. 

334 Sicil Numaralı İsmail Oğlu Yüzbaşı MUSTAFA NESİ-

Mİ (Girit) 1880

14 Mart 1900’de er olarak askerliğe duhul etti. 06 Aralık 

1902’de teğmen, 30 Ekim 1907’de üsteğmen, 15 Aralık 

1913’de yüzbaşı, 07 Aralık 1916’da kıdemli yüzbaşı oldu. 

1914 Seferberliğinde Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu 

3’üncü Bölük Komutanlığına verildi. Taburu ile birlikte 

Çanakkale Savaşlarına katıldı. Kireçtepe savaşlarındaki 

özverisi ve başarısı nedeni ile Harp Madalyası ile ödül-

lendirildi. 

Düzce Jandarma Komutanı iken 27 Nisan 1919’ da emek-

li oldu. 
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363 Sicil Numaralı Mustafa Oğlu Yüzbaşı HAFIZ MEH-
MET, (İstanbul) 1878

05 Ağustos 1902’ de Harp Okulu’ndan teğmen rütbesi 
ile mezun oldu. Eşkıya takibindeki başarısı nedeniyle 15 
Eylül 1903’de üsteğmen, 07 Aralık 1916’ da kıdemli yüz-
başı oldu. 1914 Seferberliğinde Gelibolu Seyyar Jandar-
ma Taburu emrine verildi. 16 Mayıs 1915’de ayağından 
yaralandı.

Kireçtepe savaşlarında büyük kahramanlıklar gösterdi. 
Çanakkale Savaşlarındaki hizmetleri nedeni ile kendisi-
ne Gümüş Liyakat ve Harp Madalyaları verildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli iken takip sı-
rasında zatürreye yakalanarak 26 Nisan 1924’de vefat 
etti.

752 Numaralı Hulusi Oğlu Yüzbaşı İbrahim Sırrı (TEKİN) 
(Manastır/Yunanistan),1887.

01 Eylül 1908’de Harp Okulu’ndan teğmen olarak çıktı. 
26 Haziran 1912’de üsteğmen, 14 Eylül 1916’da yüzba-
şılığa yükseldi. 1914 Seferberliğinde Gelibolu Seyyar 
Jandarma Taburuna atandı. Kireçtepe’de İngilizlere esir 
düştü. Kahire’de Mehmet Ali Paşa Kalesi’nde esir olarak 
uzun süre kaldı. 14 Aralık 1918’ de yurda döndü. 1919’da 
Aydın Merkez Bölüğünde ve Söke’ de görev yaptı. Aydın 
Cephesinde Yunanlılara karşı mücadele etti. Halkı mu-
kavemete teşvik etti. Albaylığa kadar yükseldi. Adana 
Jandarma Müfettişi iken 14 Temmuz 1947’de emekli 
oldu. 21 Haziran 1956’ da vefat etti. 

400 Sicil No.lu Raşit oğlu Mazhar Fuat (ÖRTÜN) (İSTAN-
BUL), 1883.

22 Ağustos 1903’de Harp Okulu’ndan mezun oldu.                
07 Mart 1907’de teğmenliğe terfi edilerek Edirne Jandar-
ma Alayı Dedeağaç Taburu 4’ncü Bölük’e verildi.

Selanik Jandarma Subay Okulunda öğrenim yaparken 
Harekat Ordusu’na katılarak İstanbul’a geldi ve Şeh-
zadebaşı Bölük Komutanlığı’na atandı.10 Ocak 1914’te 
yüzbaşı oldu. Seferberlik ile Bursa Seyyar Jandarma Ta-
buru 1’nci Bölük Komutanlığı’na getirildi. Seddülbahir 
yakınındaki Domuzdere Savaşı’nda yaralandığından 
tedavi için İstanbul’a gönderildi.

Bursa Seyyar Jandarma Taburu, daha sonra 50’nci 
Tümen, 169‘ncu Piyade Alayı kuruluşuna geçmiştir. 
Yüzbaşı Mazhar Fuat, bu alayın 3’ncü Tabur 1’nci bö-
lüğünde görev yaparken 26 Mart 1918’de Han-ı Bağdat 

Savaşı’nda İngilizlere esir düşerek Hindistan’daki Belle-

ri kampına gönderildi. (27 ay sonra) 19 Haziran 1920’de 

İstanbul’a döndü. Kozan Jandarma Taburu, Kars Bölük 

Komutanlığı ve Diyarbakır Genç ilçesinde Bölük Komu-

tanlığı yaptı. 9 Haziran 1947’de eceli ile öldü.

408 Sicil No.lu Ahmet oğlu Hüseyin Hüsnü, (NEVŞEHİR)

29 Ağustos 1903’te Harp Okulu’nu bitirdi. 30 Aralık 

1907’de Üsteğmen, 1 Ocak 1914’te yüzbaşı oldu. 1912’de 

Akdeniz Adaları Rodos Bölük Komutanlığına atandı. 

Daha sonra İstanbul Yeni Erat Okulu 4’ncü Bölük Komu-

tanlığı ve Gemlik Jandarma Bölük Komutanlığına atandı.

1914 Seferberliğinde Bursa Seyyar Jandarma Taburu 

4’ncü Bölük Komutanlığına getirildi. 28 Nisan 1915’te 

Seddülbahir yakınında Hisarkale Savaşı’nda şehit oldu. 

Savaştaki üstün cesareti ve canını esirgemeden savaş-

ması nedeniyle annesi Zeliha, eşi Hayriye Münire ve kızı 

Fatma’ya üst rütbeden dul ve yetim maaşı bağlandı.

2019 Sicil No.lu Ahmet Oğlu Hamdi (TENGİZ) (Karaferye/

Yunanistan), 1890

1914 Seferberliğinde Asteğmen rütbesi ile Bursa Seyyar 

Jandarma Taburu 2’nci Bölük Takım Komutanlığına atan-

dı. 03 Mart 1915’te teğmen,15 Haziran 1915’te üsteğmen 

oldu. Bursa Seyyar Jandarma Taburu ile Seddülbahir, 

Hisar Kale, Arıburnu ve Anafartalar Savaşları’na katıl-

dı. Irak Cephesi’nde 27 Mart 1918’de Vadi-ül Havran’da 

İngilizlere esir düştü. Bir süre Hindistan’da Bellari 

Esir Kampı’nda kaldıktan sonra 19 Haziran 1920’de 

İstanbul’a döndü. 15 Şubat 1922 ‘de Gebze Jandarma Bö-

lük Komutanlığı görevine başladı. İstanbul’daki vatan-

severlerle Ankara arasında haberleşme sağlayarak Milli 

Mücadele’ye hizmet etti. Samsun İl Jandarma Komutanı 

iken 14 Temmuz 1948’de yaş haddinden yarbay rütbesi 

ile emekli oldu. 12 Şubat 1962’de öldü.

Bütün şehitlerimizin ve kahramanlarımızın önünde say-
gıyla eğilip şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle belirtmek 
gerekir ki değişik kaynaklarda rakam, yer ve tarihlerle ilgili 
uyumsuzluklar göze çarpmaktadır. Bu nedenle konuların 
(bizim gibi iyi niyetli acemiler değil) tarihçiler tarafından 
ana kaynaklara inilerek incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu 
bilgileri derlerken büyük oranda faydalandığım ve bu ko-
nuda emek harcanarak hazırlanan tek bilimsel kaynak ola-
rak adlandırılabilecek “Birinci Dünya Savaşında Jandarma 
Birlikleri” isimli kitabı nedeniyle (E) Korgeneral Hüseyin 
IŞIK’a özellikle teşekkür etmemiz gerekmektedir. 



“Liderlik ve yöneticilik nedir? Lideri, yöneticiden ayıran nitelikler 
nelerdir?” soruları, insanoğlunun topluluklar halinde yaşamaya başla-
ması ve özellikle askerliğin bir meslek olarak yapılmaya başlandığı ta-
rihten itibaren hep sorgulanmıştır. Bu soruların günümüze ve bizlere 
yansıması ise “Liderleri yetiştirirken uygulanması gereken program ve 
esaslar ne olmalıdır?” şeklindedir.

Amaç iyi bir lider yetiştirmek olduğunda öncelikle lider ve yönetici 
tanımlarının iyi yapılması, bu kavramlar arasındaki benzerlik ve fark-
lılıkların, başka bir deyişle ilişkilerin iyi tespit edilmesi gerekir. Aksi 
takdirde lider yetiştirme iddiası ile yola çıkıp, sadece iyi bir yönetici 
yetiştirmek içten bile değildir.

Yöneticilik yasal otoritenin kullanılmasıdır. Yöneticilik yazılı hususla-
rın öğrenilmesi ve belirli kurallar çerçevesinde yerine getirilmesini de 
kapsayan bir bilimdir. Liderlik ise bilim değil, sanattır.”

Bu noktadan hareketle günümüzde uygulanacak lider yetiştirme esas-
larına ulaşmak mümkün olacaktır. Günümüzün liderlerine uygulana-
cak eğitim sistemi, başta iyi bir yöneticiyi hedefleyen bilimsel esaslar 
üzerinde geliştirilmeli, ancak ilerleyen aşamalarda iyi bir lider olmayı 
hedefleyen sanatsal yaklaşımı esas almalıdır.

Günümüz liderlerini yetiştirirken uygulanması gereken program ve 
esaslarını, okul dönemi ve kıta dönemi olarak incelemekte fayda var-
dır. Bu eğitim, mesleki yaşantının başından sonuna kadar takip edil-
mesi gerekli basamakları içermektedir. Ancak, iyi bir liderin yetişeceği 
asıl yer. şüphesiz ki kıtalardır. 

Liderlik ve Yöneticilik Kavramları 
J.Kur.Alb. N.Türker CİCE Str.Glş.D.Bşk.Yrd.

Personel Eğitiminde 

Liderlik; olanı görme, 
olması gerekeni kestirme 

ve insanların planları 
ve kararlarını eyleme 

dönüştürmelerini sağlama 
sanatı; kaynakları, amacı, 

yöntemleri ve gerekli 
coşkuyu sağlayarak, 

kişileri olumlu olaylar 
doğrultusunda direkt veya 

dolaylı etkileme ve ikna 
etme yeteneğidir.
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Liderlik, Yöneticilik Nedir? Lideri Yöneticiden 
Ayıran Nitelikler Nelerdir?    

Liderlik Eğitimi Yönergesi’nde; lider ve yönetici şu şe-
kilde tanımlanmaktadır. “Yönetici: Yasa, yönetmelik, 
yönerge, talimname, emir vb. dokümanlarda yazılı esas-
lar hakkında, bulunduğu rütbe ve atandığı kadro görev 
yerinin gerektirdiği oranda bilgi ve becerilere sahip, bu 
bilgi ve becerileri uygulamaya doğru yansıtan kişidir. 

Lider: Mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanmak 
suretiyle, personelini/birliğini belirli bir amaç doğrultu-
sunda ikna etme etkileme kabiliyetinin yanı sıra, süratli 
ve doğru karar veren, verdiği karar doğrultusunda etkili 
sonuç alan, yeri geldiğinde ölmeyi emreden kişidir.”1

Bu bağlamda, yöneticilik yazılı hususların öğrenilmesi 
ve belirli kurallar çerçevesinde yerine getirilmesini de 
kapsayan bir bilimdir. Liderlik ise bilim değil sanattır. 
Yöneticilik görevin gerektirdiği her hususu tam bilmek 
ve doğru yapmak ile ilgili boyutu, liderlik ise olmak ve 
davranmak boyutunu içerir

Günümüz liderlerinde sahip olması hedeflenen bazı ki-
şisel niteliklerin başında, “Cumhuriyete sadakat, vatanı-
nı sevmek, ahlaki değerlere sahip olmak, üste itaat, hiz-
metin yapılmasında sebat ve gayret, cesaret ve atılganlık, 
icabında hayatını hiçe saymak, bütün silah arkadaşları 
ile iyi geçinmek, birbirlerine yardım, intizam severlik, 
yapılması men edilen şeylerden kaçınmak, sıhhatini ko-
rumak, sır saklamak.” gelir.

İyi bir lider/komutan olmak için istenilen bu kişisel ni-
teliklerin yanı sıra liderlik özelliklerinin tamamlayıcısı 
olarak sahip olunması gereken yöneticilik nitelikleri; 

- Sevk ve idare yeteneği,

- Astlarını her yönü ile tanıma,

- Üstün mesleki ferdi nitelikler,

- Nezaket ve görgü kuralları olarak belirtilmektedir. 

Liderlik özelliklerini; zeka ve akıl, irade kuvveti, özgü-
ven sahibi olmak, cesaret ve yiğitlik, kararlı olmak, inisi-
yatif sahibi olmak ve kullanmak, durumu süratle kavra-
mak ve doğru karar vermek, soğukkanlılığını korumak, 
hesaplı risk almak, ahlaki değerlere sahip olmak, dengeli 
ve tutarlı olmak, insanları güçlendirmek ve olaylara yön 
vermek, fedakarlık ve feragat sahibi olmak, bilgili olmak 

Efendiler, yetişecek çocuklarımıza 
ve gençlerimize görecekleri tahsilin 

sınırı ne olursa olsun, en evvel 
ve her şeyden evvel Türkiye’nin 

istiklaline, kendi benliğine, milli 
geleneklerine düşman olan bütün 

unsurlarla mücadele etmek lüzumu 
öğretilmelidir.

M.Kemal ATATÜRK / 1921

1  KKY 164-39 K.K.K.lığı Liderlik Eğitim Yönergesi , K.K.K. Basımevi 
Ankara, 2008, s 1-1
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ve kendisini geliştirmek, silah arkadaşlığı/birlik oluştur-
ma ve ekip çalışması, hitabet ve ikna kabiliyeti, yaratıcı 
ve yenilikçi olmak, sezgi ve önsezi sahibi olmak, beğe-
nilme, etkileme gücü olarak sıralamak mümkündür. Bu 
özelliklerden zekâ ile sezgi ve beğenilme gücü tamamen 
doğuştan gelmektedir. Bu özellikler eğitimle geliştirile-
bilecek özellikler dışındadır. Ancak, bu hususlarda far-
kındalık eğitimi verilebilir. Geri kalan özelliklerin tama-
mı geliştirilebilir kapsamdadır.

Geliştirilebilen liderlik özelliklerden biri olan silah arka-
daşlığı, birlik ruhu oluşturma ve ekip çalışması; zor ve 
stresli koşullarda cesaret, fedakarlık, vefakarlık, asalet ve 
alçak gönüllük meziyetlerine sahip askeri personelin ka-
der arkadaşlığını ve fikren ruhen ortaklığını ifade etmek-
tedir. Bu özelliğin kazandırılması ve geliştirilmesi için 
birlik içerisinde bireylere değer verilmesi, yardımlaşma-
nın ön planda tutulması, üzüntü ve başarıların paylaşıl-
ması ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Mustafa Kemal ATATÜRK, “Gerçek ilmi verebilecek 
asıl mektep kıtadır.”2 sözüyle okullarda verilen bilimsel 

donanımın kıtalarda uygulanmadığı ve pekiştirilmediği 
sürece anlamsız olacağını vurgulamıştır.

Atatürk aynı eserinde bir liderin/komutanın taşıma-
sı gereken özveri, ölümü göze alma, emri altındakileri 
sevk ve idare edebilme, taarruz ruhu, inisiyatif özellikleri 
üzerinde durmaktadır. Bu özelliklerin irdelenmesi sonu-
cunda Atatürk, “Askerlik günlük işlerin yürütülmesi de-
ğil, insanların yönlendirilmesi ve yönetilmesi sanatıdır. 
İnsanlar ancak emelleri ve düşünceleri doğrultusunda 
sevk ve idare olunabilirler.” tespitini yaparak inanma ve 
inandırmanın liderlikteki önemini vurgulamaktadır.

Astın ruhuna hitap edebilen komutanın fikri gücünü, 
“hiçbir itirazın bozamayacağı kesin ifadeyle kendi ken-
dini kabul ettirmek” olarak açıklayan Atatürk sözlerine 
şu şekilde devam etmektedir. “ Bu da fikrin yavaş yavaş 
duyguya dönüşüp iman haline gelmesiyle mümkün-
dür.” Bu sebeple askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim 
için bir görevdir. Örnek olacağımız bilgi, karakter, sabır, 
mertlik ve feragat meziyetleri ile astlarımızda bir ruh, bir 
emel ve inanç yaratmak asli görevimizdir.

2 M. Kemal ATATÜRK, Zabit ve Kumandan ile Hasb-i Hâl, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2010, s. 12
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Bu bağlamda, komutanın özellikle iyi bir lider olarak 
yetişebileceği yegâne yerin, iyi komutanlar tarafından 
sevk ve idare edilen kıtalar olduğu tespiti tartışılmaz bir 
gerçektir.

Andre GAVET “Komuta Etme Sanatı“ isimli kitabında, 
zekâ, karakter ve güvenci komutanın üç niteliği olarak 
öne çıkarmaktadır. Zekâ; izlemesi gereken yol, aydınlığa 
ulaşmadır. Karakter; bizi menzile ulaştıran sağlam sinir-
lerin dengeli moralidir. Güvenç, bizi şaşmadan kazanç 
ve amaca eriştiren sabır gücüdür.

Andre GAVET, bilgi birikiminin otoriteyi tesis etmede, 
personele güven vermede ve inancı sağlamada önemli 
bir husus olduğunu vurgulamakta ve birikimli insanın 
detaylarına inebildiği bir sorunda hata kabul etmeyece-
ğini belirterek görüşlerine şu şekilde devam etmektedir. 
Komutanın otoritesinin karakter ve özünü, görev duy-
gusunun her şeyden ön planda tutularak moral gücünün 
yüksek tutulması, astlara samimi olarak örnek olunması 
ve onların hukukuna saygı gösterilmesi, adaletli davra-
nılması ve mutlaka feragat sahibi olunması oluşturmak-
tadır.

GAVET, astların yetiştirilmesi ile ilgili olarak kıtada as-
tın yetkilerine müdahale etmenin bir hakaret kabul edi-
lebileceğini, bunun disiplini dolayısıyla komuta ve itaati 
bozacağını belirtmektedir. Bu sebeple astların girişimci 
ruhunun ezilmemesini, yaratıcılığın ortaya çıkmasına 
uygun ortam hazırlanmasını ve yeri geldiğinde er sevi-
yesine kadar inisiyatif kullanılmasına müsaade edilme-
sini vurgulamaktadır. Ayrıca çalışma, mesleğe bağlılık 
ve kendini feda etmek gibi olumlu meziyetlerin komuta 
yeteneğini geliştireceğini, kendini beğenme ve hırs gibi 
olumsuz meziyetlerin ise otoriteyi yok edeceğini çarpıcı 
örneklerle ortaya koymaktadır.

Haziran 2017 • Sayı: 147 17

Yönetici uygular, lider ise yenilik 
getirir. Yönetici, işleri doğru yapar, 

liderse doğru iş yapar.



Günümüz Komutan/Liderleri Yetiştirirken Uygulanması 
Gereken Program ve Esaslar Neler Olmalıdır? 

Liderlik eğitim sisteminin ana felsefesi iyi bir komutan 
yetiştirmektir. 

Liderlik eğitiminin planlanmasında, ihtiyaca göre eği-
tim prensibi esastır. Bu sebeple liderlik eğitiminin kişiye 
özgü olması gerektiği her aşamada dikkate alınmalı ve 
bu eğitimin seviyeye uygun olarak meslek yaşantısı bo-
yunca devam etmesi hedeflenmelidir. 

Liderlik eğitim sisteminin yapısı, birbiri ile ilişkili, bir-
birini tamamlayan, birbirini etkileyen dört aşamadan 
oluşmaktadır. Bunlar; askeri okullarda ve temel kurslar-
da uygulanan temel liderlik eğitim programları, kıtalar-
da ve değişik meslek programları içinde sıralı amirlerin 
nezaret ve sorumluluğunda uygulanan liderlik geliştir-
me programları, personelin kendi kendisine uyguladığı 
liderlik gelişim programları ve mesleki gelişim devrele-
rine paralel şekilde uygulanacak liderlik geliştirme prog-
ramlarıdır.

Liderlik eğitiminin temel prensipleri ise şu şekilde özet-
lenebilir: Liderlik eğitimleri, meslek yaşamını kapsaya-
cak şekilde zamana yayılmalı ve belirli bir aşamaya kadar 
bütün personeli kapsamalıdır. Liderlik eğitimleri belirli 

merkezlerde verilmeli, müşterek uygulanmalı ve yurti-
çi/yurtdışı liderlik programlarına katılım sağlanmalıdır. 
Liderlik eğitimleri, mümkün olduğunca yaşanmış gün-
cel ve tarihi örnek olaylar ve kişiler üzerinden inceleme 
ve sorgulama yapılmak suretiyle icra edilmelidir.

Liderlik eğitimlerinin, personel yönetiminin ana süreç-
leri ile ilişkisi incelendiğinde;

- Öncelikle yetiştirilecek personelin altyapısının uygu-
lanacak program ve yerine getirilecek görevler için 
yeterlilik derecesi dikkate alınmalı,

- Yetiştirme aşamasında liderlik eğitimlerinin mütea-
kip aşamalarına katılacaklarının tespiti yapılmalı,

- Atama/görevlendirme aşamasında liderlik vasıfları 
yüksek olan personel kritik görevlere atanmalı,

- Yükselme aşamasında ise başarılı olanlara öncelik ve-
rilmesi hedeflenmelidir.

Liderlik eğitiminde, liderlik özelliklerinin kazandırılma-
sına yönelik başarı anahtarları olarak görülen yöntemler 
ise şu şekilde ifade edilebilir. 

- Liderlik özelliklerinin eğitim yolu ile geliştirilebilir 
ve değişik vasıtalarla ölçülebilir olduğunun benim-
senmesi, 
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- Liderlik eğitimlerinin korkulacak kadar zor bir süreç 
içermediği bilincinin yaygınlaştırılması, 

- Liderlik özelliklerinin tamamen doğuştan geldiğine 
dair önyargıların ortadan kaldırılması için çaba sarf 
edilmesi,

- Liderlik eğitimlerinin gelecek için hayati öneme sa-
hip bir konu olarak görülerek kurumsal anlayışın dö-
nüştürülmesidir.

Sonuç

Komutan, lider ve yönetici özelliklerini bünyesinde 
toplayan asker kişidir. Yöneticilik komutanın bilimsel 
yanını, liderlik ise sanatsal yanını ön plana çıkarmakta-
dır. Bu iki kavram birbirini tamamlayan bütünleyen bir 
yapıdadır. Her şeyden önce komutanın alacağı bilimsel 
eğitimle yöneticilik vasıflarını kazanması ve geliştirme-
si gerekmektedir. İyi bir yönetici olan komutanın, bir 
sonraki hedefi ise iyi bir lider olarak personeline emir 
komuta etmektir. Komutanın sanatsal yönünü ortaya 
çıkaran bu basamak ise öğrencilik yıllarında teorik eği-
timle başlayan ve meslek hayatı boyunca kıtalarda uy-
gulamalı olarak devam eden, birçok kişisel özelliğin ka-
zanılmasını hedefleyen bir süreçtir. Bu süreçte, liderlik 
özelliklerinden olan cesaret, özgüven, öngörü ve ahlaki 

değerler geliştirilirken inisiyatif, yaratıcılık, fedakarlık ve 
insanları inandırmak gibi özellikler kazandırılır.

Günümüzde iyi komutanlar/liderler yetiştirmek için 
iyi bir eğitim ve öğretim programının belirlenmesi, 
uygun personelin seçilmesi ve bu personele öncelikle 
akademide temel teorik liderlik eğitimi verilmesi, daha 
sonra mesleki yaşantıda uygulamalı eğitimlerle ve her 
şeyden önce örnek komutanlarla bunların geliştirilmesi 
ve desteklenmesi sağlanmalıdır. Liderlik vasıflarının asıl 
geliştirileceği yerlerin kıtalar olduğu daima akılda bu-
lundurulmalı ve bu sebeple iyi liderler yetiştirmek için 
kıtalarda uygun ortam yaratılmalıdır. Kıtalardaki uygun 
ortam ise liderlik eğitiminin önemine vakıf komutanlar 
önderliğinde personelin kendini özgür bir şekilde ifade 
edebileceği, birlik ruhu gelişmiş, görevin ön planda ol-
duğu, samimiyetsizlik ve gösterişten uzak, gerçeklerle 
yüz yüze bulunulan bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

1. KKY 164-39 K.K.K.lığı Liderlik Eğitim Yönergesi, K.K.K. 
Basımevi Ankara, 2008.

2. ATATÜRK, M.Kemal,  Zabit ve Kumandan ile Hasb-i 
Hal, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2010.

3. GAVET, Andre,  Komuta Etme Sanatı, Çeviren 
K.KIRIKKANAT, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2001

KAYNAKÇA
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Osmanlı Devletinde idarî teşkilât kazalar, sancak-
lar ve eyaletler olarak bir taksimata tutulmuştu. 
Kazalarda kadı, emrinde Subaşılarla emniyet ve 

âsâyişi korur, zabıta faaliyetlerini yürütürdü. Sancaklarda 
mirliva veya sancak beyleri, eyaletlerde ise mirmiran veya 
beyler, o yerdeki padişahı temsil ederek askerî ve mülkî bi-
rer otorite olarak maiyetindeki askerlerle zabıta faaliyetini 
yürütürlerdi. 1826 Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar 
hangi ad veya unvan altında olursa olsun ülke içinde iç gü-
venlik ve görev hizmetleri askerî komutanlıklara bağlı mer-
kez komutanlıkları ve inzibat kuruluşları tarafından yürü-
tülmüştür.1 Bu kuruluşlar askerî, seferî mahiyette ve doğu 
sisteminde bir mutlakıyet ve idare olduğundan mülkî, mâli 
ve askerî gibi ayrı ayrı bir teşkilâtlanmaya sahip değildi.2 
Bu nedenle 1826 Yeniçeri Ocağının kaldırılması, 1839 

Jandarmanın 
Şua’sı

J.Per.Ütğm. Selim YUMAK*
Uzm.Me. Mesut GÜVENBAŞ*
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* Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği yük-
sek lisans eğitimini tamamlamışlardır.

1 İçişleri Bakanlığı (1973), Jandarma Genel Komutanlığı 50 Yıl Cum-
huriyet Hizmetinde, Ankara, s.5.

2 Süheyl, İ., (1341/1925), Jandarma Teşkilâtının Ellialtıncı Sene-
i Devriyesi (22 Haziran 1285 (1858)-22 Haziran 1341 (1925), 
İstanbul, Amidi Matbaası, s.4.
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Tanzimat Fermanının ilanı üzerine emniyet ve âsâyiş 
hizmetlerini yürütmek maksadıyla jandarma ve polis 
teşkilâtları kurulmuştur.

Emniyet ve âsâyiş hizmetlerini yürüten jandarmanın 
uzaktan teşhis edilmesi ve kalabalık arasında göze çarpa-
cak bir renk ve şekilde bir üniforma giymesi gerekmek-
tedir3. Bu üniformalar, diğer ordu personeline benzeme-
si nedeniyle karışıklığı neden olabileceğinden sınıfları 
birbirinden ayırt etmek maksadıyla, elbise rengi, yaka 
işareti, serpuş, kemer tokası vb. muhteviyatta sınıflar 
arası ayrım yapılmıştır. Ticarî bir malın diğerlerinden 
ayırt edici resim, çizgi renkleriyle diğerlerinden ayrılma-
sı olarak adlandırılan alamet-i farika, askerî personelin 
sınıfının kendisi ile ilgili özdeşleşmiş kıyâfetindeki fark-
lılıklar olarak da adlandırılmaktadır. Örneğin jandarma 
için mavi ve kırmızı renk ile şualı ay yıldız, geçmişteki 
jandarmanın alamet-i farikası veya alamet-i mahsusası 
olarak adlandırılmaktadır.

23 Kasım 1862’de Asakir-i zaptiye askerlerinin elbise-
lerine birer adet alamet-i farikanın koyulmasının uy-
gun olduğuna dâir tezkere onaylanmış,4 aynı şekilde 
15 Haziran 1896’da askerî sınıflar arasında karışıklığın 
önlenmesi ve birbirlerinin farkedilmesi ile terhis olan 
askerlerin belgelerine alamet-i farika koyulmasına karar 
verilmesine5 rağmen, söz konusu alamet-i farikaların şe-
kil ve kullanım yerine ait herhangi bir bilgi arşivlerde 
tespit edilememiştir. 

II. Meşrutiyetin ilân edilmesiyle birlikte idârî teşkilâtta 
ve orduda ve jandarmada tenkisat başladı.6 Orduda baş-
layan değişimle günün imkân ve ihtiyaçlarını karşıla-
yacak bir şekilde 18 Haziran 1909 yılında yayımlanan 
Elbise-i Askeriye Nizamnamesi7 ile tüm askerî persone-
lin kıyâfetleri değiştirilmiş, çağdaş bir yapıya kavuştu-
rulmaya çalıştırılmıştır. 

1909 yılı öncesi Türk ordusunda apolet rütbelerinin 
yanı sıra kol rütbeleri de kullanılmışken Elbise-i Askeri-
ye Nizamnamesiyle bu rütbe şekli tamamen kaldırılmış 
ve Alman ordusundan esinlenerek, rütbe şekli olarak, 
omuzlarda taşınan apoletlerin kullanılması hükme bağ-
lanmıştır. Subayların rütbe derecesi ile görevine göre yıl-
dız ve beyaz/sarı beş şualı yıldız (beş köşegeni olan yıldız) 
kullanılmış olup, rütbenin büyüklüğü/küçüklüğüne 
göre şualı yıldız sayısı değişmektedir. (Şua ışın anlamına 
gelen Arapça bir kelimedir.) Ayrıca nizamnamede perso-
nelin kullanacağı başlıklar hakkında ayrıntılı bir düzen-
leme bulunmamaktaydı. Bu sorun 03 Ağustos 1910’da 
Askerî Serpuş Talimatnamesi8 ile ortadan kaldırılmıştır. 
Talimatnameye göre, daha önceden süvari, topçu ve jan-
darma personeli tarafından kullanılmakta olan kalpak, 
tüm sınıflara mensup subaylar için kabul edilmiştir.9 

II. Meşrutiyetten sonra jandarmada da değişim ve geli-
şim başladı. Fransız, İngiliz ve İtalyan subayları ile bir-
likte Türk subaylarının görev yaptığı İstanbul, Selânik, 
İzmir, Trabzon, Beyrut, Bağdat Mıntıka Müfettişlikle-
rinde görevlendirilmeleriyle jandarma teşkilâtı, teşkilât 
ve eğitim bakımından en yüksek seviyeye çıkarılmıştır.10 
Elbise-i Askeriye Nizamnamesine dayanarak 22 Mayıs 
1911 tarihinde Jandarma Elbise Nizamnamesi11 yü-
rürlüğe girmiştir. Jandarma Elbise Nizamnamesi genel 
itibarıyla Elbise-i Askeriye Nizamnamesi ile bağdaşık 
olmakla birlikte jandarma personelinin kıyâfetleri de-
taylandırmaktadır. Nizamnamede jandarma personeli-
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3 Bnb. Kemal, (1925), Jandarma Mecmuası, 2, s. 95.
4  BOA, A.}MKT.MHM, Dosya Numarası/Gömlek Numarası 247/43, 23 Kasım 1862.
5  BOA, DH.MKT., Dosya Numarası/Gömlek Numarası 2075/17, 15 Haziran 1896.
6  İçişleri Bakanlığı (1973), Jandarma Genel Komutanlığı 50 Yıl Cumhuriyet Hizmetinde, 

Ankara, s. 12.
7 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Elbise-i Askeriye Nizamnamesi, TBMM Düstur, Tertip:II/1, 

s.279.
8 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Askerî Serpuş Talimatnamesi, TBMM Düstur, Tertip:II/2, 

s.641.
9 Geçer, K.T., (2013), Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk Ordusunda Kullanılan Üni-

forma ve Rütbeler, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, 21, s.135.
10 İçişleri Bakanlığı (1973), Jandarma Genel Komutanlığı 50 Yıl Cumhuriyet Hizmetinde, 

Ankara, s.12.
11 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Jandarma Elbise Nizamnamesi, TBMM Düstur, Tertip:II/3, 

s.373.



nin büyük ve küçük üniforma 
olmak üzere iki tür ünifor-

madan bahsedilmesinin 
yanında, serpuş, büyük 

apolet ve sırma ku-
şak, manevra kayışı, 
nişan ve madalyalar 
gibi üniforma aksa-
mı da detaylandırıl-
mıştır. 

Elbise-i Askeriye 
Nizamnamesi, 07 

Ocak 191312 (sert ve 
tepesi düğmeli kalpaklar 

kaldırılarak yumuşak ve 
tepeleri düğmesiz kalpaklar 

kullanılması), 24 Şubat 191413 
(pantolon, ceket, pelerin vb.) değişik-

likler yapılmıştır. Jandarma Elbise Nizamnamesinde ise, 
17 Kasım 191314 (25, 31, 40 ve 41’inci maddeleri), 16 
Temmuz 191415 (ceket ve pantolonların kullanımı) ve 02 
Şubat 191516 (serpuşların kullanım zamanları) tarihle-
rinde değişiklikler yapılmıştır.

Jandarma, 15 Mart 1919’da İçişleri Bakanlığına bağlan-
mış17 olup, İçişleri Bakanlığınca 27 Mayıs 1919 tarihin-
de jandarma personelinin serpuşlarının değiştirilmesi 
teklif edilmiştir.18 Söz konusu teklif; jandarma perso-
nelinin serpuşları, elbise renginde kumaştan yapılmış 
kulaklıklı arakiyye olmasıdır. Subay ve erlerin arakiyye-
lerinin ön tarafına, subaylar için sarı, hesap memurları 
için beyaz sırmadan ve erler için sarı düğmeden şua’lı bir 
yıldız (ay bulunmamaktadır) takılması teklif edilmiştir.

Jandarma serpuşlarının değiştirilmesi ile ilgili teklif, 18 
Haziran 1919’da bakanlar kurulunca uygun görülür.19 
Ancak 23 Ağustos 1919’da jandarmanın yeni serpuş-
larının masraflı olacağından ve hazinenin durumunun 
münasip olmamasından dolayı, bakanlar kurulunca ser-
puşların değiştirilmesinin ileri bir tarihe ertelenmesine 
karar verilir20 ve 24 Kasım 1919’da da bu durum İçişleri 
Bakanlığına bildirilir.21 

14 Aralık 1919’da İçişleri Bakanlığı, jandarmanın ser-
puşların değiştirilmesinin bakanlar kurulunca her ne 
kadar kabul edilmese de şekil ve kıyâfet itibarıyla artık 
erlerin sivillerle bile ayrımının yapılamadığını bu ne-
denle hiç olmazsa kabul edilen arakiyyenin jandarma 
personeline dağıtımlarının yapılması teklif edilir. Bu-
nun üzerine bakanlar kurulunca şimdilik sadece ihtiyacı 
olanların serpuşlarının değiştirilmesine karar verilir ve 
tüm jandarma personelinin serpuşlarının değiştirilmesi 
hazinenin durumundan dolayı yine uygun görülmez.22 

I. Dünya Savaşının bitimi ve millî mücadelenin başla-
masına kadar, gerek Elbise-i Askeriye Nizamnamesinde 
gerekse de Jandarma Elbise Nizamnamesinde, jandarma 
personelinin serpuş, kemer gibi elbise aksamlarında şu-
alı ay yıldız ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunma-
maktadır.

29 Ocak 1920 tarihinde Millî Savunma Bakanı Fevzi 
Çakmak tarafından serpuş ve üniformalar hakkında ta-
limat yayımlanmıştır. Talimatta, gerek subay gerekse de 
personelin serpuşlarına kırmızı kumaştan bir ay ile beş 
şualı bir yıldız takılmasına karar verilmiş23 olup, talimat 
birliklere yayımlanmıştır.24 Talimatta belirtilen şualı ay 
yıldızdan kastedilen, beş köşegeni olan bir yıldız olup, 

12  BOA, İ.HB., Dosya Numarası/Gömlek Numarası 127/38, 07 Ocak 1913.
13  Jandarma Evamir Mecmuası, 44, 28 Mart 1914 (15 Mart 1330), s.6.
14  BOA, İ.MMS.,Dosya Numarası/Gömlek Numarası 173/1331, 24 Şubat 1914.
15  BOA, İ.MMS.,Dosya Numarası/Gömlek Numarası 186/1332, 16 Temmuz 1914.
16  BOA, İ.MMS.,Dosya Numarası/Gömlek Numarası 193/1333, 02 Şubat 1915.
17  BOA, MV, Dosya Numarası/Gömlek Numarası 255/54, 15 Mart 1919.
18  BOA, MV, Dosya Numarası/Gömlek Numarası 251/21, 27 Mayıs 1919.
19  BOA, MV, Dosya Numarası/Gömlek Numarası 251/21, 18 Haziran 1919.
20  BOA, MV, Dosya Numarası/Gömlek Numarası 216/120, 23 Ağustos 1919 (26/Za/1337).
21  BOA, MV, Dosya Numarası/Gömlek Numarası 217/131, 24 Kasım 1919 (01/Ra/1338).
22  BOA, MV, Dosya Numarası/Gömlek Numarası 217/175, 14 Aralık 1919 (21/Ra/1338).
23  Gnkur.Bşk.lığı ATASE Arşivi, İstiklal Harbi Koleksiyonu, Kutu:718, Gömlek:182, Belge:182-1. Serpuş ve Üniformalar Hakkında 

Talimat,Atatürk Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Demirbaş No:0107184, Yer No:745/SÖ.
24  Birliklere tamim edilmesi ile ilgili birçok evrak bulunmaktadır. Örnek olarak Şark Cephesi Kumandanı Ferik Kazım Karabekir’in yazısı. 

Gnkur.Bşk.lığı ATASE Arşivi, İstiklal Harbi Koleksiyonu, Kutu:1029, Gömlek:101.
25  BCA, 30.18.1.1., Dosya Numarası:106-10, Yer Numarası:3.19.19, 15 Mayıs 1921.
26  Jandarma Mecmuası, 9, 1927, s. 3.
27  Jandarma Evamir Mecmuası, 11-78, 15 Haziran 1924, s. 205.
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tüm askerî personelin serpuşlarını içer-
mektedir.

Büyük Millet Meclisinin kurulması 
ile birlikte gerek içte gerekse dışta 
düşmanlarla mücadele edilmesinin 
yanında, ülke içerisinde değişiklik-
ler ve yenilikler yapılmaya başlandı. 
15 Mayıs 1921 tarihinde jandarma-
nın kıyâfetleriyle ilgili bir nizamname 
yürürlüğe girdi.25 Söz konusu nizam-
name, Osmanlı Devletinin yıkılışından 
sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
imzalanan jandarmanın kıyâfetleriyle ilgili tes-
pit edilen ilk nizamname özelliği taşımaktadır. 

Nizamnamede, kıyâfetlerin ebat ve şekilleri detaylı bir 
şekilde yazılmamakta olup, ceket, pantolon, serpuş, 
ayakkabı vb. hususlar belirtilmektedir. 1912 Jandarma 
Elbise Nizamnamesinde bu nizamnameye aykırı olma-
yan hususların devam edebileceğini hükmetmesi nede-
niyle elbiselerin şekil ve ebatlarında detaylandırma ya-
pılmadığı değerlendirilmektedir. Nizamname ile rütbe 
işaretleri ve kalpak tepelerindeki sırmalar hariç bir sene 
içerisinde nizamnameye uygun olmayan elbiselerin kul-
lanılmaya devam edilebilmesine karar verilmiştir. 

Nizamnamenin jandarma subaylarının serpuşları bölü-
münde; serpuşların ön tarafına mavi zeminin üzerine 
sarı madenden yapılmış bir ay ile şualı bir yıldız, erlerin 
serpuşlarına ise sarı renkli bir ay ile şualı yıldız konul-
masına karar verilmiş olup, şualı ay yıldızın ebadı, şekli 
ve şua sayısı gibi hususlar belirtilmemektedir. 

15 Mayıs 1921 tarihli nizamnamede bulunan serpuş-
lar bölümündeki hükmün yedi şualı ay yıldız olduğu 
değerlendirilmektedir. Şöyle ki; Mustafa Kemal’in Mart 
1922’de Afyonkarahisar-Çay ilçesindeki inceleme ziya-
retindeki fotoğraftaki jandarma subayının serpuşunda 
şualı ay yıldızın olmasının yanında, 26 Ağustos 1922 
yılında Afyonkarahisar’da şehit olan J.Yzb. İbrahim 
Nezihi Efendi’nin boy fotoğrafındaki serpuşunda yedi 
şualı ay yıldız, nizamnamede yazılan şualı bir yıldız 
hükmünü doğrular niteliktedir. Ayrıca nizamnamenin 
yürürlüğe girdiği tarihten söz konusu tarihler arasında 
jandarmanın serpuşlarıyla ilgili arşiv belgelerinde her-
hangi bir belgeye rastlanılmaması ve J.Tğm. Osman 
Şevki’nin 1927 Jandarma Mecmuasındaki şua ile ilgili 
makalesinde;26 “subayın berrak ve şerefli alnına, inkılâp 

jandarması şua ile taçlandırdı.” şeklindeki ifadesi, ni-
zamnamede yazılı hükmün yedi şualı ay yıldız olduğu-
nu göstermektedir.

10 Mayıs 1924 tarihinde Askeriye Kıyâfet Kararnamesi 
yayımlanmıştır. Kalpak kaldırılarak yerine başlık ve sa-
vaşta kullanılmak üzere miğfer kullanılacağı belirtilmiş-
tir. Başlıkların ön kısımlarına defne dallı ay yıldız ko-
yulmaya başlanmış, başlıklardaki jandarma subaylarının 
yıldızlarının ise şualı olmasına karar verilmiştir. Ayrıca 
yeni başlıklar yapılana kadar mevcut ay yıldızların kulla-
nımına da devam edilmesine karar verilmesiyle birlikte 
subayların rütbe alametleri (yıldızları) başlıklara da ko-
yulmaya başlanmıştır.27
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01 Eylül 1924 tarihinde Askeriye Kıyâfet Kararname-
sinde değişiklikler yapılmıştır.28 Yapılan değişiklikte 
erlerin başlıkları da subay başlıkları gibi olmasına ve 
jandarma subaylarının yıldızlarının şualı iken subayla 
birlikte, jandarma erlerinin de yıldızlarının da şualı ol-
masına karar verilmiştir. 

09 Temmuz 1925 tarihinde ordu personelinin serpuş-
larının değişikliği ile ilgili kararname imzalanmıştır. 
Ancak söz konusu kararnamede jandarma personeli ile 
öğrencilerinin serpuşları hakkında herhangi bir hüküm 
olmaması nedeniyle jandarma personelinin de serpuş-
larının değiştirilmesi teklif edilmiş olup29, 15 Temmuz 
192530 tarihindeki kararname ile jandarma personelinin 
serpuşları da değiştirilmiş, eski serpuşlar kaldırılmıştır. 

Yeni serpuşlarda; zabit vekilinden kıdemli yüzbaşı-
ya kadar bir, binbaşıdan miralaya kadar iki sarı galon 
geçirilmiş ve rütbe alameti olan yıldızların serpuşlara 
konulması uygulaması kaldırılmıştır. Erkan serpuşların-
daki sınıf ve rütbe alametleri ordudakinin aynısı olmak 
kaydıyla serpuşun ön kısmına da eskisi gibi sarı madenî 
defne dallı jandarma alamet-i farikası olan hilâl ve şualı 

yıldız koyulması uygulamasının devam edilmesine karar 
verilmiştir.31

23 Mayıs 1933 tarihinde Ordu Kıyâfet Kararnamesi 
yayımlanmıştır.32 Yaka, rütbe ve sınıf alametlerinin üç 
ay içinde değiştirilmesine karar verilse de, kıyâfetlerin 
tamamının değiştirilmesi için 01 Temmuz 1936 tarihi-
ne kadar süre verilmiştir. Ancak jandarma personelinin 
kıyâfetlerinin yenisi tertip edilene kadar eskilerinin kul-
lanılmasına müsaade edilmiştir. Yakalarda bulunan su-
bay rütbeleri omuza koyulmaya başlanmış olup, 10 Ma-
yıs 1924 tarihli Askeriye Kıyâfet Kararnamesi ile 1909 
yılı Elbise-i Askeriye Nizamnamesi, 1933 kararnamesi 
ile kaldırılmıştır. 

Kara ordusuna ait kısımları sonradan yapılan değişiklik-
leri jandarma için de geçerli olmakla birlikte 07 Nisan 
1935 tarihinde Jandarma Kıyâfet Kararnamesi yayım-
lanmış, bu tarihten önceki tüm kıyâfet ile ilgili karar-
nameler ve ilaveleri kaldırılmıştır.33 Kararnamede, subay 
ile erlerin şapkada bulunan kokartlarında şualı ay yıldız 
bulunması uygulamasına devam edilmiştir. 

28 Jandarma Evamir Mecmuası, 183-16, 01 Eylül 1924, s. 298.
29 BCA, 30.11.1.0, Sayı:6/3394, Yer Numarası:16.32.11., 15 Temmuz 1925 (15/07/1341).
30 Jandarmanın Kitabı, (1930), Umum Jandarma Kumandanlığı, Jandarma Matbaası, s.111.
31 Ayrıntılı bilgi için bakınız: BCA, 30.18.1.2, Sayı:14455, Dosya No.:2-1372, Yer No:36.39..17, 23 Mayıs 1933. Resmi Gazete, 05 Eylül 

1933, sayı:2495, s. 3039.
32 Ayrıntılı bilgi için bakınız: BCA, 30.18.1.2, Sayı:2291, Dosya No.:106-100, Yer No:53.25..7, 07 Nisan 1935. Jandarma Kıyâfet Kara-

rnamesi, J.Gn.K.lığı Matbaası, Ankara, 1935. Resmi Gazete, 25 Nisan 1935, sayı:2986, s. 5105.
33 Ayrıntılı bilgi için bakınız: BCA, 30.18.1.2, Sayı:3/7994, Dosya No.:74-34, Yer No:117.60.6, 05 Eylül 1948. Resmi Gazete ,15 Kasım 

1948 sayı:7054, s.15122.
34 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Resmi Gazete, 21 Ocak 1957, sayı:9514, s. 16194.
35 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Resmi Gazete, 06 Ağustos 1963, sayı:11473, s.1.
36 Resmi Gazete, 02 Haziran 1989, sayı:20183, s.9.
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07 Nisan 1935 tarihinde Jandarma Kıyâfet Kararname-
si, 17 Ağustos 1948 tarihinde kaldırılarak yeni bir Jan-
darma Kıyâfet Kararnamesi yürürlüğe girmiştir.34 Ka-
rarnamede, erbaş ve erlerin şapkalarında bulunan şualı 
ay yıldız uygulamasına son verilmiş, yerine 3 santimetre 
çapında dairenin yarısı kırmızı yarısı açık lacivert yuvar-
lak çuha koyulmasına karar verilmiştir. Ancak üstsubay, 
subay ve astsubayların şapkalarındaki kokartların şualı 
olması uygulamasına devam edilmiştir. 

23 Mayıs 1933 tarihli Ordu Kıyâfet Kararnamesinde 
çeşitli tarihlerde yapılan değişiklikler de dikkate alına-
rak 02 Kasım 1956 tarihinde yeni bir Ordu Kıyâfet Ka-
rarnamesi yürürlüğe girmiş ve 1933 kararnamesi iptal 
edilmiştir.35 Kararnamenin 11. Maddesi jandarma sını-
fının kıyâfetinin 2/2291 sayılı kararname ile eklerinde 
yazılı özellikler hariç bu kararnamede kabul edilen kara 
kıyâfeti gibi olduğuna hükmetmektedir. Ancak 2/2291 
sayılı kararname, 1935 tarihli jandarma kıyâfet karar-
namesi olup, söz konusu kararname 17 Ağustos 1948 
tarihli karar ile iptal edilmiş yeni bir jandarma kıyâfet 
kararnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, atıf yapı-
lan kararname numarası 3/7956 olması gerekmektedir.

07 Haziran 1963 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Kıyâfet Kararnamesi yürürlüğe girmiş olup, 02 Kasım 
1956 tarihli Ordu Kıyâfet Kararnamesi bütün maddele-
riyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.36 Kararnamenin 
birinci maddesiyle jandarma sınıfına mensup persone-
lini de kapsaması nedeniyle, 17 Ağustos 1948 tarihli 
Jandarma Kıyâfet Kararnamesinde her ne kadar belirtil-
mese de iptal edildiği değerlendirilmektedir.

07 Haziran 1963 tarihli kararnamede jandarma subay 
ve astsubaylarının şapkalarının şualı olması ile ilgili 
hükmün bulunmaması nedeniyle, söz konusu kararna-
me ile şapkalarda bulunan şualı ay yıldızın kaldırıldığı 
değerlendirilmektedir. Söz konusu kararnamenin 02 
Haziran 1989 tarihinde adı değiştirilerek Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Kıyâfet Yönetmeliği olmuştur.

2010 yılında J.Gn.K.lığınca Atatürk’ün jandarma ile il-
gili “Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete, aşk 
ve sadakatle bağlı tevazu, fedakârlık ve feragât örneği bir 
kânun ordusudur” söyleminde bulunan vatan sevgisi, 
tevazu, fedakârlık, kahramanlık ve kânun ordusu her bir 
şua için anlamlandırılmıştır. Aynı yıl şuanın anlamlan-
dırılmasının yanında, beş şualı ay yıldız jandarma perso-

nelinin yaka işaretlerinin üzerine de koyulmaya başlan-
mıştır. XX. yüzyılın ortalarında şapkalardan çıkartılan 
yedi şualı ay yıldız, XXI. yüzyılın başında personelin 
yakalarında beş şualı olarak yerini almıştır. 

Günümüzde de uygulandığı gibi uygulamaya dönük 
işlem ve faaliyetler gerek mevzuat (kanun, yönetmelik 
vb.) gerekse emir ve yönergeler doğrultusunda yürütül-
mektedir. Bu kapsamda, jandarmanın beş/yedi şualı ay 
yıldızın tarihteki ilk kullanım yerleri, anlamı ebadı ve 
şekli ile ilgili arşiv belgelerinde herhangi bir bilgiye rast-
lanılmaması nedeniyle önümüzdeki yıllarda da jandar-
manın şuasının gizemli tarihini koruyacağı, arşivlerdeki 
belge bazlı tasnifi müteakip jandarmanın şuası ile ilgili 
daha ayrıntılı bilgilerin gün yüzüne çıkacağı ümit edil-
mektedir. 

1. Geçer, Kadir Türker, (2013), Birinci Dünya Savaşı Döneminde 
Türk Ordusunda Kullanılan Üniforma ve Rütbeler, Askerî Ta-
rih Araştırmaları Dergisi, 21, s.121-182.

2. İçişleri Bakanlığı, (1973), Jandarma Genel Komutanlığı 50 Yıl 
Cumhuriyet Hizmetinde, Ankara, İçişleri Bakanlığı.

3. Jandarmanın Kitabı, (1930), Umum Jandarma Kumandanlığı, 
Jandarma Matbaası.

4. Süheyl, İ., (1341/1925), Jandarma Teşkilâtının Ellialtıncı 
Sene-i Devriyesi (22 Haziran 1285 (1858)-22 Haziran 1341 
(1925), İstanbul, Amidi Matbaası.
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Düzensiz Göç ve İnsan 
Ticareti ile Mücadele

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı
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Göç konusu sadece göç alan devletlerde değil, 
küreselleşmenin hissedildiği veya yoğun ola-
rak yaşandığı tüm coğrafyalarda gündemin 

ilk sıralarında yer almakta, herkesi ve her yapıyı ilgi-
lendirmektedir. Dünya genelinde hemen hemen her 
ülke göçten etkilenmektedir. Özellikle 20’nci yüzyı-
lın ikinci yarısında toplu nüfus hareketlerine şahitlik 
edilmiş, göçmen nüfusu son yarım yüzyılda hızlı bir 
artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler verileri-
ne göre, son 20 yıldaki hızıyla artmaya devam ederse, 
dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısının, 2050’de 
405 milyona ulaşması beklenmektedir.1

Göç; Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ekonomik, top-
lumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların 
bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, 
muhaceret olarak tanımlanmış,2 6458 sayılı Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda (YUKK), ya-
bancıların yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de 
kalışını ve Türkiye’den çıkışını düzenli göç; yabancı-

ların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de 
kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz ça-
lışmasını da düzensiz göç şeklinde tanımlanmıştır.

Düzensiz göç kapsamındaki Göçmen Kaçakçılığı ise, 
TCK’da, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi 
menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollar-
dan; bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalma-
sına imkân sağlamak, Türk vatandaşı veya yabancının 
yurt dışına çıkmasına imkân sağlamak olarak tanım-
lanmıştır.3

İnsan ticareti ise; toplumun en hassas kesimlerini is-
tismar eden, insanların yaşam, özgürlük, güvenlik gibi 
temel haklarını ihlal eden ve milyarlarca dolar büyük-
lüğünde çok organize bir suçtur. Maalesef, dünyada-
ki her ülke, insan ticaretinden, gerek mağdurlar için 
kaynak ülke, gerek transit ülke veya hedef ülke olarak 
etkilenmektedir. Her yıl; milyonlarca kadın, erkek ve 
çocuk kendi ülkelerinde veya yabancı ülkelerde tacir-
lerin hedefi haline gelmektedir. Bir kimsenin başka bir 
kimse tarafından istismar edilmesi şeklinde gerçekle-
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Coğrafi konumu, demokratik ve ekonomik yapısı, diğer bölge ülkelerine 
nazaran gelişmişliği ve özellikle son yıllarda artan ekonomik gücü, 

Türkiye’yi insan ticareti mağdurlarının getirildikleri son durak ya da geçiş 
yaptığı bir coğrafya haline getirmektedir. 

1  www.goc.gov.tr./files/files/_2015_göç_yıllık_rapor_18_04_16.pdf (Erişim Tarihi:28.03.2017)
2  Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http:www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi:28.03.2017)
3  TCK Madde 79:

(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;
 a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan,

 b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa 
dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) (Ek fıkra: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suçun, mağdurların; 
 a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
 b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.
(3) Bu suçun, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Bu suçun, bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunur.



şen fiil; bireyi, temel hak ve özgürlüklerinden yoksun 
bırakmakta, onu insan onuru ile bağdaşmayan düşünce 
ve muamelelerin konusu haline getirmektedir.4

İnsan Ticareti TCK’da, zorla çalıştırmak, hizmet ettir-
mek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vü-
cut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla, teh-
dit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye 
kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim 
olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rıza-
larını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokmak, ülke 
dışına çıkarmak, tedarik etmek, kaçırmak, bir yerden 
başka bir yere götürmek veya sevk etmek ya da barındır-
mak şeklinde tanımlanmıştır.5

Coğrafi konumu, demokratik ve ekonomik yapısı, di-
ğer bölge ülkelerine nazaran gelişmişliği ve özellikle son 
yıllarda artan ekonomik gücü, Türkiye’yi insan ticareti 
mağdurlarının getirildikleri son durak ya da geçiş yaptı-
ğı bir coğrafya haline getirmektedir. 

Türkiye, 1951 tarihli “Mültecilerin Hukukî Durumu-
na Dair Cenevre Sözleşmesi” ve 1953 tarihli “İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin 
Sözleşme”ye (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) taraf 
olup, 18 Mart 2003 tarihinde 15 Kasım 2000 tarihli 

“Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi” ve eki “Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göç-
men Kaçakçılığına Karşı Protokol” ile “İnsan Ticareti-
nin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenme-
sine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin 
Protokol”ü (Palermo Protokolü) kabul etmiştir. 

Ayrıca, 16 Mart 2005 tarihinde Varşova’da imzaya açı-
lan ve 01 Şubat 2008’de yürürlüğe giren “Avrupa Kon-
seyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi”, Türkiye 
tarafından 19 Mart 2009 tarihinde imzalanmış, söz 
konusu Sözleşme, 30 Ocak 2016 tarihli TBMM Genel 
Kurulu’nca uygun bulma kanunu ile yasalaşarak, 01 Ey-
lül 2016 tarihinde iç hukukumuzda yürürlüğe girmiştir. 

2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye tarafından 
hazırlanan AB müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programı’nın kabul edilmesiyle birlik-
te, düzensiz göç de dahil olmak üzere, ulusal mevzuatın 
göç ve sığınma konularında AB müktesebatı ile uyumlu 
hale getirilmesi amaçlanmış, 04 Nisan 2013 tarihinde 
kabul edilen YUKK doğrultusunda, göç alanına ilişkin 
politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili ku-
rum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
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4  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Projesi”, Ulusal ve Uluslararası 
Alanda İnsan Ticareti ile Mücadele ve Mağdurların Korunmasına İlişkin Hukuksal Çerçeve Kitabı, IOM Yayınları, Ankara, 2016, s.45

5 TCK Madde 80:
 (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının 

verilmesini sağlamak maksadıyla; tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki 
denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik 
eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye, sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne 
kadar adlî para cezası verilir. 

 (2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.
 (3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere 

götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde, suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci 
fıkrada belirtilen cezalar verilir.

 (4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
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yabancıların Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve 
sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma ve insan ticareti 
mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürüt-
mek üzere, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü (GİGM) kurulmuştur. Bu sözleşme ve pro-
tokollerin hükümleri ile düzensiz göç ve insan ticareti ile 
mücadele çerçevesinde;

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yabancıların 
düzensiz çalışmasını engelleyecek tedbirler alınmış,

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan deği-
şiklikle bir Türk ile evlenen yabancı kadının Türk vatan-
daşlığını doğrudan kazanması uygulaması kaldırılmış, 
bu yolla vatandaşlığın kazanılması için en az üç yıl evli 
kalınması ve evliliğin devam etmesi şartı getirilmiş,

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu/Kara Ulaştırma 
Yönetmeliği ile kaçak insan taşımacılığı ve ticareti, diğer 
bazı suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş 
ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan Taşıma Yet-
ki Belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin iptal edilmesi 
hükme bağlanmış,

17 Mart 2016 tarihinde YUKK’un uygulanmasına iliş-
kin Yönetmelik,

17 Mart 2016 tarihinde İnsan Ticaretiyle Mücadele ve 
Mağdurların Korunması Hakkındaki Yönetmelik,

22 Ekim 2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği,

22 Nisan 2014 tarihinde Kabul ve Barınma Merkezleri 
ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, 
İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönet-
melik yürürlüğe girmiş,

Ayrıca, risk teşkil eden, giriş yasağı düzenlenmiş yaban-
cıların uçuşlarını engelleme, giriş yasağı kararı alma ve 
yasadışı göçü kaynağında engellemeyi mümkün hale ge-

tiren, uçuş ve rezervasyon bilgilerinin (API/PNR) top-
landığı “Türkiye Yolcu Bilgi Sistemi” kurulmuş,

YUKK ile düzenlenen yabancıların sınır dışı edilmele-
riyle ilgili iş ve işlemlerde; GİGM, Genel Kolluk ve İl 
Göç İdaresi Müdürlüklerinin çalışma ve iş birliği esas-
larını belirleyen “Sınırdışı Etme İşlemlerine İlişkin Uy-
gulama Talimatı” konulu İçişleri Bakanlığının 2015/15 
sayılı Genelgesi yayımlanmış,

“Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılarla İlgili Ya-
pılacak İş ve İşlemlerin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslar”ı düzenleyen İçişleri Bakanlığının 2016/8 sayılı 
Genelgesi yayımlanmış,

GİGM koordinesinde; yasal ve kurumsal reform çalış-
malarını desteklemek, yasadışı göçle ilgili kapsamlı poli-
tikalar geliştirmek, kalıcı çözümler sağlayabilecek insan 
odaklı politikalar oluşturmak, kurumlararası iş birliğini 
sağlamak, yasadışı göçle mücadelede aktif bir yaklaşım 
göstermek amacıyla, “Türkiye Düzensiz Göç Strateji 
Belgesi ve Ulusal Eylem Planı” yayımlanmış, 

157 Acil Yardım Hattı, 20 Ağustos 2015 tarihinde Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından devralınarak, Ya-
bancılar İletişim Merkezi (YİMER- ALO 157) adını 
almış, kapsam olarak genişletilerek, yabancılara ilişkin 
her türlü bilgi, şikâyet ve ihbarı değerlendirip sonuçlan-
dıracak şekilde hizmet vermeye başlamıştır. 

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçlarının küresel 
bir güvenlik tehdidi haline gelmesi, Dünyada ve kom-
şu ülkelerde meydana gelen gelişmeler sonucu düzen-
siz göç hareketlerinin artması, özellikle Suriye krizi ile 
Türkiye’nin kitlesel göç hareketlerinin hedefi olması ve 
yeni mevzuatlar ile kolluğa ilave görevler verilmesi gibi 
sebeplerle; Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkan-
lığı bünyesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile 



Mücadele Daire Başkanlığı teşkil edilmiş 
ve 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 
faaliyetine başlamıştır. Bununla birlikte, 
sorumluluk alanında Geri Gönderme 
Merkezi (GGM)/GBM bulunan iller ile 
düzensiz göç olaylarının yoğun olduğu 
illerde İl Jandarma Komutanlıkları bün-
yesinde Jandarma Asayiş, Koruma ve 
Sevk Timleri kurulmuştur. 

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticare-
ti alanındaki görev ve sorumlulukla-
rın hukuki çerçeve içerisinde, etkinlik, 
hesap verebilirlik ve temsil kriterlerine 
uygun şekilde yerine getirilebilmesi, 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve 
GİGM’nün taşrada teşkilatlanmasına 
benzer yapılanma sağlanması ve Jandar-
ma Genel Komutanlığında göçmen kaçakçılığı ve insan 
ticareti ile mücadele faaliyetlerinin daha etkin yürütü-
lebilmesi maksadıyla; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ti-
careti suçlarının yoğun olduğu illerin İl Jandarma Ko-
mutanlıkları bünyesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan 
Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, bu illerin İlçe 
Jandarma Komutanlıklarında ise Göçmen Kaçakçılığı ve 

İnsan Ticareti ile Mücadele Kısım Amirliğinin kurulma-
sına karar verilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve in-
san ticareti ile mücadele kapsamında, 2016 yılında 7.045 
göçmen kaçakçılığı olayına müdahale ederek, 99.803 
göçmen ve 1.956 göçmen kaçakçılığı organizatörü yaka-
lamıştır. Yine 2016 yılında, 17 adet insan ticareti olayına 
müdahe ederek, bu olaylarda 35 adet mağduru kurtarmış 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Olay Sayısı 4.038 5.453 5.758 6.496 7.045 2.507

Yakalanan Göçmen Sayısı 26.028 46.095 54.756 85.774 99.803 20.383

Yakalanan Göçmen 
Kaçakçılığı Organizatörü 382 461 561 2.236 1.956 768

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Olay Sayısı 8 13 15 11 17 2

Kurtarılan Mağdur 8 24 36 15 35 5

Yakalanan Şüpheli (İnsan 
Taciri) Sayısı 13 31 35 15 33 4

Düzensiz Göç Olayları

İnsan Ticareti Olayları



ve 33 adet insan taciri şüphelisini yakalamıştır. Yürütülen 
faaliyetler kapsamında, yabancılarla iletişimi daha kolay 
ve daha sağlıklı olarak sağlamak maksadıyla; İngilizce, 
Arapça ve Farsça dillerinde hazırlanan, Jandarma Genel 
Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile 
Mücadele Görsel İletişim Broşürü ile düzensiz göç ve 
insan ticareti ile mücadelenin, mevzuat ve uluslararası 
normlar çerçevesinde etkin olarak yürütülmesini sağ-
lamak, suçla mücadele taktik ve tekniklerini, eğitim ve 
saha uygulamaları ile geliştirmek maksadıyla hazırlanan, 
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve 
İnsan Ticareti ile Mücadele Konsepti hazırlanarak ya-
yımlanmıştır.
Jandarma Genel Komutanlığı; göç politikaları yöneti-
mi ve insan ticareti ile mücadele konularında, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Uluslararası Göç Poli-
tikası Geliştirme Merkezi (ICDMP), Avrupa Sınır Ko-
ruma Ajansı (FRONTEX) gibi uluslararası örgütler ve 
GİGM, AFAD, Kızılay gibi ulusal kurumlarla işbirliği 
içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.
Mülteci ve sığınma meseleleri konusunda, farkındalığın 
ve kurumsal kapasitenin artırılması maksadıyla, Jandar-
ma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan 

Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı sorumluluğun-
da ve BMMYK işbirliği ve koordinesinde “Karma Göç 
Hareketlerinde Uluslararası Koruma ve Kurumsal Ka-
pasitenin Güçlendirilmesi Projesi” icra edilmiştir. Söz 
konusu proje kapsamında; 

• Toplam 206 personele, uluslararası mülteci hukuku, 
göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele konu-
larında temel eğitim verilmiş,

• 19 personelin katılımı ile Eğiticilerin Eğitimi faaliyeti 
icra edilmiş,

• Göç hareketlerinin yoğun olarak görüldüğü illere Jan-
darma Genel Komutanlığı ve BMMYK uzmanları tara-
fından saha ziyaretleri yapılmış,

• İtalya’da 11 personelin katılımı ile incelemeler yapılmış,

• Ankara’da, 2 gün süreyle çalıştay icra edilmiştir.

Uluslararası göç hareketleri her geçen yıl daha da yoğun-
laşmakta, olumlu ve olumsuz sonuçlarını da beraberinde 
getirmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı, göçmen 
kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele konusunda, ül-
kemizde en önemli kurumlar arasında yer almakta olup, 
sorumluluk alanında bu görevlerin icrası için kurumsal 
kapasitesini geliştirmeye devam etmekte ve faaliyetlerini 
etkinlikle ve kararlılıkla sürdürmektedir.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK), II. Dünya Savaşı sonrasında evlerin-
den kaçan veya evlerini kaybetmiş milyonlarca 

insana yardım etmek amacıyla 1950 yılında kurulmuş; 
görev süresinin üç yıl sonra dolması ve bu süre zarfında 
çalışmalarını tamamlaması öngörülmüştü. Kuruluşun-
dan 66 yıl sonra, bugün BMMYK hala yoğun bir şekilde 
çalışmalarını sürdürmekte; bir noktada evlerine gönüllü 
dönüş, yerel entegrasyon ya da üçüncü bir ülkeye yerleş-
tirme gibi kalıcı çözümlerin belirlenmesi ve her bireyin 
sığınma talebinde bulunma hakkını kullanabilmesini ve 
başka bir ülkede mülteci olarak güvenli bir şekilde yaşa-
yabilmesini sağlamak için ev sahibi devletlerle işbirliği 
içinde çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, BMMYK olarak çalışmalarımıza 
temel teşkil eden ve kilit yasal belge olma niteliğini ta-
şıyan mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 1951 tarihli 

Cenevre Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’ne coğrafi sınır-
lama ile taraftır. Mülteciler konusunda uluslararası yü-
kümlülüklerimizin ve uzun geçmişe sahip olan koruma 
geleneğimizin yansıması olan ve 2013 Nisan ayında ka-
bul edilen ve 2014 Nisan ayında yürürlüğe giren Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanunu önemli bir dönüm 
noktasıdır. Bu kanun, geldikleri ülkeye bakılmaksızın, 
tüm sığınmacılar ve mültecilere uluslararası standartlara 
uygun şekilde koruma sağlamak ve yardım etmek için 
bütüncül bir çerçeve sağlamaktadır. 

BMMYK’nın Türkiye’deki varlığı, uluslararası ko-
ruma hususlarıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’yle ilişki kurmak üzere 1960 yılında mevcu-
diyet kazanmıştır. Ankara’daki ofisi ile İstanbul, İzmir, 
Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Van’daki saha varlığı ile 
BMMYK’nın Türkiye operasyonu küresel olarak en bü-
yük operasyonlarından biridir. BMMYK, uluslararası 

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğinin Suriye Mülteci Krizi 

Müdahalesine Hızlı Bir Bakış 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği/ANKARA



Haziran 2017 • Sayı: 147 33

BMMYK, ilgili bakanlıklar, kurumlar ve ortakları ile işbirliği içerisinde, kentsel 
alanlarda yaşayan mültecilere ulaşarak onlara eğitim, iş, sağlık gibi sektörler 

ile mülteci müdahalesinde kapasitenin desteklenmesi, acil durumlara müdahale 
gibi alanlarda çeşitli programlar uygulamakta, mültecilerin üçüncü ülkelere 

yerleştirilmesi konusunda da Türk yetkililer ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

koruma ihtiyacı içindeki kişiler için Türkiye’de mevcut 
olan koruma ortamını ve sosyal destek mekanizmalarına 
erişimi güçlendirmek için makamlar ile yakın işbirliği 
içinde çalışmaktadır. Mülteci ve sığınma konularında 
Türkiye ve BMMYK mevcut işbirliğine resmiyet kazan-
dıran ve sağlamlaştıran Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nı 01 
Eylül 2016’da imzalamıştır.

Türkiye’de BMMYK’nin temel faaliyet alanları; 

• Birleşmiş Milletler kuruluşlarının, Türkiye’nin Suri-
ye mülteci krizine müdahalesini desteklemek amacıyla 
yürüttüğü çalışmalara liderlik etmek ve koordinasyonu 
sağlamak,

• Uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler için 
Türkiye’de mevcut olan koruma ortamını ve sosyal des-
tek mekanizmalarına erişimi güçlendirmek,

• Türk yetkililerle yakın işbirliği içerisinde çalışarak 
kamplarda ve kentsel alanlarda yaşayan mültecilere in-
sani yardım sağlamak, 

• Ulusal sığınma sisteminin güçlendirilmesi için kurum-
sal ve yasal kapasite artırma aktivitelerine destek sağla-
mak ve katkıda bulunmak,

• Suriyeli olmayan sığınmacıları kaydetmek, Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü (GİGM) ile yakın işbirliği içerisinde 
yönlendirmelerini saglamak, yetki alanı çerçevesindeki 
mülteci statü belirleme işlemini gerçekleştirmek ve bu 
kişiler için üçüncü ülkelerde yeniden yerleştirme ve di-
ğer yasal yolları takip etmek olarak özetlenebilir.

Zorla Yerinden Edilmeye İlişkin Küresel Tabloya Ge-
nel Bakış 

Günümüzün çatışmalarının sayısı, karmaşıklığı ve uzun 
süreli oluşu sebebiyle zorunlu yerinden edilme, Birleş-



miş Milletler’in kendi kuruluşundan bu yana eşi benzeri 
görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. Dünyada zorla yerin-
den edilmeye ilişkin BMMYK tarafından yıllık olarak 
yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu’na göre, 2015 yılı 
sonu itibarıyla dünya çapında zorla yerinden edilmiş 
kişi sayısı (Mülteci, sığınmacı, ülkeleri içinde yerinden 
edilmiş kişiler ya da vatansız kişiler) 65,3 milyona ula-
şarak, sadece on iki ay önce 59,5 milyon iken, ilk defa 
60 milyon eşiğini aşmıştır. Dünya nüfusunun 7,3 mil-
yar civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
bu rakamlar dünyadaki her 113 kişinden 1’inin ya sı-
ğınmacı ya da ülkeleri içinde yerinden edilmiş durumda 
veya mülteci olduğu anlamına gelmektedir Bu istatistik, 
BMMYK’nın daha önce emsaline rastlamadığı bir risk 
düzeyidir. Küresel Eğilimler Raporu, 2015 yılı boyunca 
her gün ortalama 34.000 kişinin zorla yerlerinden edil-
diğini göstermektedir. Başka bir deyişler günümüzde 
zorla yerinden edilmiş kişilerin toplamı Birleşik Krallık, 
Fransa veya İtalya’nın nüfusundan fazladır.

Zorla yerinden edilme 1990’ların ortalarından bu yana 
birçok bölgede artış göstermiş ancak son beş yılda bu 
tırmanmanın hızı artmıştır. Bunun üç nedeni vardır. Bi-
rincisi; çok sayıda mültecinin ülkelerini terk etmesine 
neden olan durumların uzun sürüyor olmasıdır (örneğin 
Somali’deki çatışma otuz yıldır, Afganistan’daki çatışma 
ise kırk yıldır devam etmektedir.).

İkincisi; yeni ve büyük ya da yeniden alevlenen durum-
ların sıklıkla yaşanıyor olmasıdır (Günümüzde bu tür 
durumların en büyüğü Suriye’de görülmekte olsa da son 

beş yılda benzer şekilde Güney Sudan, Yemen, Burundi, 
Ukrayna, Orta Afrika Cumhuriyeti vb. ülkeler için de 
geçerlidir). Bir diğeri de mültecilere ve ülkeleri içinde 
yerinden edilmiş kişilere ilişkin çözüm bulma oranının 
Soğuk Savaş’ın bittiği tarihten bu yana düşüş eğiliminde 
olmasıdır. Bu bağlamda, dünya genelinde BMMYK’nın 
yetki alanındaki mültecilerin yarısından fazlasını Suriye, 
Afganistan ve Somali uyruklu kişiler oluşturmaktadır.

Suriye Mülteci Krizi ve Türkiye

2017 yılının ilk çeyreği itibarıyla 5 milyon insanın 
mülteci olmasına ve 6,3 milyonunun da ülke içinde ye-
rinden edilmesine neden olan, geçtiğimiz Mart ayında 
7’nci yılına giren Suriye’deki çatışma, neredeyse çeyrek 
yüzyıldır BMMYK’nın yetki alanındaki tek başına dün-
yadaki en büyük mülteci krizine sebep olmuştur. Suriye 
içinde savaş öncesi 23 milyon olan Suriye nüfusunun 
yarısından fazlası, yani 13,5 milyon kişi insani yardım 
ihtiyacı içindedir. 

Bölgenin ötesinde, uluslararası korumaya erişme bağla-
mında yeterli yasal yollar olmaması karşısında, yüz bin-
lerce insan tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmıştır. 2015 
yılında, 1 milyondan fazla mülteci ve göçmen, Avrupa’ya 
ulaşmak için deniz yolculuğuna uygun olmayan botlarla 
Akdeniz’i geçmeye çalışmış ve 3.700’den fazlası bu yol-
culuklarda kaybolmuş ya da hayatını kaybetmiştir. Sade-
ce 2016 yılı içinde 171.000’den fazla mülteci ve göçmen 
bu yolculuklara çıkmış ve 700’den fazlasının kaybolmuş 
ya da hayatını kaybetmiştir. 
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Yunanistan’a deniz yoluyla giden insanların büyük ço-
ğunluğunu, başlıca Suriye, Irak ve Afganistan olmak 
üzere dünyanın en çok mülteci üreten 10 ülkesinden 
gelmektedir. Bu durum, tehlikeli ve düzensiz yollarla 
Akdeniz’i geçme teşebbüsünde bulunan kişilerin büyük 
çoğunluğunun, uluslararası koruma ihtiyacında olan, 
kendi ülkelerinde savaştan, şiddetten ve zulümden ka-
çan kişilerden oluşmaktuğunu göstermektedir. 

Suriyeli mültecilerin kitlesel akınıyla, Turkiye, 2014 yılı 
sonu itibarıyla dünyada en fazla mülteciye ev sahipli-
ği yapan ülke konumunu almıştır. 2017 yılı Nisan ayı 
itibarıyla Türkiye, 252,500’den fazlası Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yönetilen 
kamplarda olmak üzere 2,9 milyondan fazla Suriyeli 
mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

2011 Ekim ayında, Türkiye, sınırı geçen mültecilerin 
sayısında ani ve büyük artışlara müdahaleye ilişkin 
uluslararası standartlara uygun olan Geçici Koruma re-
jimini, evlerinden edilen ve Türkiye’ye sığınmak duru-
munda kalan Suriyeli mülteciler için ilan etmiştir. Bu 
Geçici Koruma rejimi, Suriye’den Türkiye’ye gelen ve 
uluslararası korumaya ihtiyaç duyan tüm Suriyeli mül-
tecilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçerli olmuştur. 
Türkiye, Suriye acil durumunu takiben Suriyeli mülte-
ciler için bu statüyü ilan eden ilk ülkedir.

Türkiye, aynı zamanda, ülkede geçici koruma sağlanan 
kişilerin hakları, yükümlülükleri ve bu kişiler için ilgili 
prosedürleri ortaya koyan Geçici Koruma Yönetmeliği’ni 

22 Ekim 2014 tarihinde kabul etmiştir. Ülkede yaşayan 
Suriyeli mülteciler için eğitim, sağlık, işgücü piyasasının 
da arasında bulunduğu hizmetlere erişim sağlayan bu 
Yönetmelik aracılığıyla; sağlam, kapsamlı ve hak temelli 
bir yasal çerçeve sunulmaktadır. 

BMMYK’nın Türkiye’nin Suriye Mülteci Krizine 
Müdahalesine Desteği

Türk Hükümeti mültecilere yönelik müdahalenin li-
derliğini üstlenirken; BMMYK, makamlara doğrudan 
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operasyonel destek, kapasite geliştirme ve teknik tav-
siye sağlamaktadır. BMMYK, uluslararası yardımda 
oluşabilecek örtüşme ve açıklıkların önüne geçmek için 
Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının ve ortaklarının 
Türkiye’nin mülteci müdahalesini desteklemeye yönelik 
çabalarınada liderlik ve koordinasyon sağlamaktadır. 

Bu rol bağlamında, BMMYK, Suriye krizine yönelik 
Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı(3RP)’na Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Planı (UNDP) ile birlikte 
liderlik etmektedir. 2017 – 2018 Bölgesel Mülteci ve 
Dayanıklılık Planı Suriye krizinden etkilenen 5 ülkeyi 
içine alan 4,69 milyar ABD Doları değerinde bölgesel 
bir müdahale planıdır. Plan, Türkiye’deki 2,45 milyo-
nu ev sahibi topluluklarla birlikte yaklaşık 300.000’i 
ise Türk makamlarının yönettiği kamplarda yaşayan 
toplamda 2,8 milyon Suriyeli mülteciye ve krizden et-
kilenmiş olan ev sahibi topluluktaki 1,8 milyon kişiye 
yardım ulaştırmayı hedeflemektedir. Müdahale planının 
Türkiye bölümü, 2017-2018 yılları boyunca Suriyeli 
mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların 
artan ihtiyaçlarına cevap vermek ve dayanıklılıklarını 
artırmak üzere hayati önemdeki desteği sağlamak için 
3,5 milyar ABD Doları’ndan fazla yeni fon çağrısında 
bulunmuştur. 

Donörlerin sağladığı önemli katkı sayesinde, 
BMMYK’nın Türkiye’nin Suriye mülteci krizine müda-

halesine ve bu bağlamda ulusal sisteme ve devlet kurum-
larına olan desteği teknik kapasite, hem kamplarda hem 
de kamp dışındaki Suriyeli mültecilere yönelik temel 
yardım malzemeleri ve nakit temelli yardım sağlanması 
da dahil olmak üzere, 2017 yılı Nisan ayı itibarıyla yak-
laşık 400 milyon ABD Doları’na ulaşmıştır. BMMYK 
de dahil olmak üzere BM kuruluşları tarafından kamp-
larda ve kamp dışındaki yardımların, uluslararası toplu-
mun finansal katkısına bağlı olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda, şu ana kadar sağlanılan desteğin yetersiz 
olduğu açıktır. 

BMMYK, ilgili bakanlıklar, kurumlar ve ortakları ile 
işbirliği içerisinde, kentsel alanlarda yaşayan mülteci-
lere ulaşarak onlara eğitim, iş, sağlık gibi sektörler ile 
mülteci müdahalesinde kapasitenin desteklenmesi, acil 
durumlara müdahale gibi alanlarda çeşitli programlar 
uygulamakta, mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştiril-
mesi konusunda da Türk yetkililer ile işbirliği içinde 
çalışmaktadır.

Sonuç

Suriye’deki çatışma sayılarla değil, insan hayatıyla ilgi-
lidir. Aileler parçalanmış, masum siviller hayatını kay-
betmiş, evler harab olmuş, iş ve yaşam kaynakları yok 
olmuştur. Tüm mülteci krizlerinin çözümü için gerekli 
şey politik karardır. Bu durumun gerçekleşmediği du-
rumlarda BMMYK’nın de arasında bulunduğu tüm 
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BM kuruluşları, insani yardım programlarını sürdürme-
ye devam edecektir.

Bu krize yönelik insani müdahalede, ev sahibi hükü-
metler ve topluluklar en büyük sorumluluğu üstlenme-
ye devam etmektedir. BMMYK, 7 yıla yaklaşan süredir 
ev sahipliği yaptığı Suriyeli mültecilere yönelik sağlanan 
koruma ve cömertlik için Türkiye›ye ve Türk halkına 
şükranları ifade etmektedir. Bu nüfusun dünyanın des-
teğine ihtiyacı olup; bölgedeki ev sahibi komşu ülkelerle 
dayanışma ve sorumluluk paylaşımı gösterilmesi kritik 
önem taşımaktadır. 

BMMYK, uluslararası toplum nezdinde daha yüksek 
düzeyde sorumluluk paylaşımı gösterilmesi için savunu-
lucuğunu Suriye krizinin başından bu yana sürdürmekte 
ve bu yönde atılan adımları memnuniyetle karşılamak-
tadır. Bunun yanı sıra ülkeler tarafından mülteciler ve 
ailelerinin üçüncü ülkelere kabulü için daha fazla sayıda 
yasal yollar tesis edilmesi; ayrıca Türk yetkililerin ihtiyaç 
içindeki tüm insanlara koruma sağlamaya devam etme 
yönündeki taahhütleri olumlu gelişmelerdir.

Bu dayanışma, fon sağlanmasını içermektedir; fon tek 
başına yaşanılan durumun yarattığı etkilere son verme-
yecek olsa da, mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşı-
lanmasının yanı sıra ev sahibi topluluklara altyapılarını 
ve sunduğu hizmetleri güçlendirme noktasında destek 
olmak üzere yapılabilecekler arasındadır. Uluslararası 
toplum tarafından gösterilmesi gereken bu dayanışma, 
aynı zamanda uluslararası sorumluluk paylaşımına katkı 
olarak, üçüncü ülkelerce sunulan üçüncü ülkeye yerleş-
tirme ve diğer insani kabul yollarının artırılması şeklin-
de de olmalıdır. 
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Meydana gelen bir olayın aydınlatılmasında 
en büyük etken, delildir. Delili elde etmek 
ise, onu tüm özelikleriyle tanımaya ve ko-

rumaya bağlıdır. Her ne şart ve durumda olursa olsun, 
gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir suç mahallinde, 
olay yeri inceleme uzmanları tarafından yapılan başarılı 
bir çalışma, birçok mağduriyeti ortadan kaldırabileceği 
gibi, fail ya da faillerin yakalanmasında büyük rol oyna-
maktadır. Bu durum, gerek kolluğun gerekse mensubu 
olduğu kurumun saygınlık ve itibarını artırmaktadır. 

Problem çözüm üçgeni, çevresel suç biliminin ana teori-
lerinden olan rutin aktiviteler teorisi ile ortaya çıkmıştır. 
Lawrence Cohen ve Mercus Felson tarafından ortaya 

konulan bu teoriye göre; suç ancak motive olmuş suçlu 
ile uygun hedefin yetersiz kontrolünün olduğu zaman 
ve mekânda karşılaşmasıyla meydana gelir1

Mağdur, şüpheli ve meydana gelen suça ait bulguları içe-
risinde barındıran olay yeri;2 bu iş için eğitim almış Olay 
Yeri İnceleme Uzmanları tarafından etkili ve dikkatli bir 
şekilde incelendiğinde, söz konusu olayı aydınlatmaya 
yönelik kesin ya da öngörülü sonuçlar elde edilebilir. 
Burada önemli olan, uzman personelin suç mahalline 
intikal edeceği zaman zarfında, olaya ilk müdahale eden 
asayiş personeli tarafından bölgenin emniyete alınarak 
güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Sessiz Kalan İzler
J.Asb.Üçvş. Ramazan YÖRÜKBAŞ*

* Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Uzmanı.
1 Ronald V. Clarke, J. E., Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps, (Problem Çözücüler için 60 Küçük Adımda Suç Analizi), (A. 

Çelik, vd., Çev.), Ankara, (2007), S.15.
2 http://www.olayyeri.org/single.php?url=olay-yeri-tanimi erişim tarihi 13 Nisan  2017.

En az parmak izleri kadar önemli olan ayakkabı 
izleri; olay yerinde en fazla ihmal edilen ve 

gözden kaçan, çoğu kez tespiti bile yapılamadan 
olay mahalline giren mağdur ya da yetkisiz 

kişiler tarafından bilinçsizce zarar verilen, tespiti 
sonucunda ise, ne gibi faydalar elde edileceği tam 

olarak bilinmeyen izlerdir.
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Bir suç mahallinde emni-
yet tedbirlerinin alınma-
ması, olay yerinde tespit 
edilebilecek muhtemel 
bulguların zarar görmesi 
hatta tamamen kaybol-
ması anlamına gelebilir. 
Bu durum, failler için 
delil yetersizliği anlamına 
gelirken, mağdurlar için bir kez daha mağdur olduğu 
anlamını taşıyabilir. Olay yerinde tespit edilen bir bul-
gu üzerinde, yapılması gereken incelemenin eksik ya da 
yetersiz yapılması, yine aynı sonucu ve mağduriyeti do-
ğurabilir.

Bu nedenle, güvenlik önlemleri uygulanmış bir suç ma-
hallinde; elde edilen bulguların değerlendirilmesi, her 
bulgudan özelliği nispetinde ve en iyi şekilde istifade 
edilmesi, insan hakları ile yasal mevzuata uygun bir suç 
soruşturması ve yargılaması için göz ardı edilemez bir 
gerekliliktir3.

Olay Yeri

Kanunlarda suç olarak belirtilen eylemlerin, işlendiği 
bölgelerin dış sınırları içerisinde kalan tüm bölge olarak 
nitelendirilen olay yeri;4 işlenen suçun türüne ve niteli-
ğine göre bazen çok dar ve küçük alanlar olurken, bazen 
de büyük ve geniş çaplı alanları kapsayabilir. Evinin çatı 
katında asma yoluyla intihar eden bir şahsın cesedinin 
bulunduğu 10 metrekarelik alan olay yeri iken; bir uça-
ğın düşmesi sonucu enkazın ve cesetlerin etrafa saçıldığı 
kilometrelerce karelik alan da bir olay yeridir.

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin, Olay Yeri 
İnceleme başlıklı 9’uncu maddesinde “Suç işlenen yer-
lerde, sebep ve sonuç ilişkisini ortaya koyacak delillerin 
aranması, bulunması ve el koyulması için geliştirilmiş 
bilimsel ve teknik araştırma işlemlerinin, herkesin girip 
çıkabileceği kamuya açık alanlarda yapılması için bir 
emir veya karar gerekmez.” hükmü amirdir. 

Bu hükme istinaden; olayın haber alınmasından itibaren 
başlayıp, olaya müdahale edilmesi, bulguların toplan-
ması, gerekli kayıtların tutularak elde edilen bulguların 
ve kayıtların soruşturma sorumlusu ya da Cumhuriyet 

Savcısına teslim edilince-
ye kadar geçen tüm süreci 
kapsayan olay yeri ince-
leme5 faaliyeti, alanında 
eğitim gören ve ihtisas 
kapsamında değerlendi-
rilen Olay Yeri İnceleme 
Uzmanları tarafından ya-
pılmaktadır. Bu durum 

Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin, 
‘İncelemenin Uzmanlarca Yapılması’ başlıklı 103’üncü 
maddesinde; “Olay yerinin sistematik incelenmesinde 
soruşturma sorumlusu, bilimsel ve teknik incelemeleri 
yaparken uzmanlardan yararlanır.” şeklinde ifade edil-
mektedir.

Olay mahallinde emniyet tedbirleri alarak delil-
lerin korunmasını sağlamak faaliyetinin, görevli 
personel tarafından özümsenebilmesi için, belli 
bir bilgi birikiminin yanı sıra mesleki manada 
gerekli bilince sahip olması gerekmektedir. Aksi 

takdirde müdahale edilen her olay “faili meçhul” 
olarak kalmaya mahkûmdur. 

3   BÜKER, H. Delil Olarak Ayakkabı İzleri. Çağın Polisi Dergisi, S.7, S.34-41, 2001.
4  JGY 27-4 (A) Olay Yeri İnceleme Yönergesi S.8, Ankara, 2013.
5  JGY 27-4 (A) a.g.y.
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Olay Yerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri ve Uygula-
nacak Doğru Hareket Tarzı

Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen, ilgili makam-
lar tarafından olayın aydınlatılmasına katkısı olabilece-
ği değerlendirilen ve ispat vasıtası olarak kullanılabilen 
her türlü unsur olarak tanımlayabileceğimiz bulgu6; suç 
konusu olayın türüne ve olay yerinin özelliklerine göre 
değişiklik gösterebilir.

Bahsedilen bu hususun görevli personel tarafından 
özümsenebilmesi için, belli bir bilgi birikiminin yanı 
sıra mesleki manada gerekli bilince sahip olması gerek-
mektedir. Aksi takdirde müdahale edilen her olay “faili 
meçhul” olarak kalmaya mahkûmdur. 

Bu önermeyle; Olay Yeri İnceleme Uzmanlarının suç 
mahalline intikal edinceye kadar geçen sürede, olay 
yerine ilk gelen kolluk personeli tarafından söz konu-
su bölgede alınması gereken acele önlemleri belirtecek 
olursak, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri 
Yönetmeliğine göre;

• Yaralılara ilk müdahale ve tahliye işlemleri yapılmalı-
dır. Tahliye esnasında olay yerinde herhangi bir değişik-
lik yapılmış ise, bu değişikliğin kim tarafından yapıldı-
ğı, nasıl değiştirildiği ve ilk hali kayıt altına alınmalıdır. 

• Seyirci kalabalık olay yerinden uzaklaştırılmalı, olay 
yeri yakınında bulunan şahıslar kontrol edilerek, imkân 
dâhilinde kalabalık grup fotoğraflanmalıdır.

• Olay yeri giriş ve çıkışları kontrol altında tutulmalı, 
suç yeri güvenlik bandı ile emniyet altına alınarak yetki-
siz kişilerin olay yerine girişleri engellenmelidir.

• Olay yerine girilmesi zorunlu olduğu durumlarda, gi-
riş ve çıkışların tek bir istikametten yapılması sağlanma-
lı, bu noktalar not alınmalıdır. Ayrıca, olay yerine giren 
şahısların kimlikleri belirlenmeli, temas edilen yerler ile 
temas eden kişiler tespit edilmelidir.

• Delillerin bozulması, değişmesi ve kaybolması önlen-
melidir. Olay yerinde hiçbir cisme ve eşyaya dokunul-
masına izin verilmemeli, aksi durumlar ise kayıt altına 
alınmalıdır.

• Mevcut oldukları takdirde sanıklar muhafaza altına 
alınmalı, eğer kaçmış ise kaçış güzergâhı olay yerinde 
bulunan şahıslarla yapılan mülakatlarla öğrenilmeye ça-
lışılmalıdır.

• Şüpheli şahıs olay yerinin içinde yakalanmış ise; der-
hal olay yerinin dışına çıkarılmalı, üzeri aranarak tespit 
edilen bulgular muhafaza altına alınmalıdır. Ellerini ve 
yüzünü yıkamasına izin verilmemeli, davranışları göz-
lemlenerek not alınmalıdır.

Yapılan işlemler ve alınan güvenlik tedbirleri neticesin-
de; suç yerinde yapılacak olan detaylı bir olay yeri ince-
lemesi, söz konusu olayın aydınlanmasında ve şüpheli 
şahıs ya da şahısların tespit edilmesinde en büyük etken 
olarak kabul edilir.

Olay Yerinde Tespit Edileceği Değerlendirilen Bulgu 
Çeşitleri

Müdahale edilen olay ile ilgili; suç mahallinde yapılan 
ilk inceleme, görevli uzman personel tarafından gözlem 
yoluyla yapılır. İncelemede; şüpheli şahıs ya da şahısla-
rın giriş yeri ile bu yere nasıl girildiğinin, asıl saldırı he-
definin, giriş yeri ile asıl saldırı hedefi arasında izlediği 
yolun, çıkış yerinin, asıl saldırı hedefi ile çıkış yeri ara-
sında izlediği yolun, uğrayabileceği diğer yerlerin tespiti 
yapılır. Bu tespitten sonra, uygun yöntem kullanılarak 
olay yerinin ayrıntılı incelenmesine geçilir.7
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Bu inceleme sırasında, olay mahallinde; 

• Suç sanıklarının veya mağdurun bedeninden kıl, kan, 
tırnak gibi düşebilen veya akabilen madde ve parçalar.

• Suç sanıklarının veya mağdurun üzerinden düğme, 
mendil, not kâğıdı gibi parçalar.

• Suç sanıklarına ait ve suçu işlemeye elverişli ateşli veya 
ateşsiz silahlar, mermi çekirdeği, kovan gibi vasıtalar.

• Suç sanıkları veya mağdur ile ilgililerin mekân itiba-
riyle parmak izi, ayakkabı izi, diş izi, beden izi, boğuşma 
izleri gibi bıraktıkları izler.

• Olayın aydınlatılmasına ve suç sanıklarının belirlen-
mesine yarayacak suç unsuru taşıyan bildiri, broşür, der-
gi, afiş, kitap gibi diğer hususlar belirlenerek etiketlenir 
ve not edilir8. 

Bulgulardan azami derecede fayda sağlayabilmek için, 
söz konusu bulgu türünü iyi tanımak gerekir. İngiliz 
Bilim İnsanı Francis Galton’ a göre; dünya nüfusunun 
10 katına çıkması durumunda sadece bir kez, birbirine 
tamamen benzeyen iki parmak bulma şansı vardır. Gal-
ton’ un yaptığı bu hesaba göre birbirine tamamen uyan 
iki izin bulunabilmesi için yaklaşık 64 Milyar adet par-
mak izi incelenmelidir. O halde, şu anki dünya nüfusu 
(yaklaşık 7.4 Milyar) göz önüne alındığında, tamamen 
aynı iki iz bulmak mümkün değildir.9

En az parmak izleri kadar önemli olan ayakkabı izle-
ri; olay yerinde en fazla ihmal edilen ve gözden kaçan, 
çoğu kez tespiti bile yapılamadan olay mahalline giren 
mağdur ya da yetkisiz kişiler tarafından bilinçsizce zarar 
verilen, tespiti sonucunda ise, ne gibi faydalar elde edi-
leceği tam olarak bilinmeyen izlerdir.10

Ayakkabı İzleri

Olay mahallinde yapılan inceleme ve araştırma netice-
sinde tespit edilen ayakkabı izleri; inceleme yapan uz-
man personele olay yerinde bulunan kişi sayısı başta 
olmak üzere, giriş ve çıkış noktaları, şüpheliler arasında 

yapılan görev dağılımları, şahısların boyu veya bacak 
uzunluğu, kilosu, fiziki bir engelinin olup olmadığı, 
uzuv kaybı, herhangi bir yük taşıyıp taşımadığı, olayın 
zamanı, yürüme ya da koşma gibi hareket kabiliyeti ve 
buna benzer daha birçok alanda bilgi verebilir.(Hancı, 
vd., 2002, s. 8).

Ayrıca, Kaygusuz’a göre kardaki ayakkabı izinin şekline 
ve derinliğine göre, ayak izi sahibinin erkek veya bayan 
olduğu tespit edilebilir. Ayakkabının marka ve cinsine 
göre, şüpheli şahsın sosyal hayatı hakkındaki bilgilere 
ulaşabilir. Kar veya ıslak kan üzerinde bulunan ayakkabı 
izlerinden ise olayın meydana geldiği zaman belirlene-
bilir.11

Tespit edilen izlerin, şüpheli şahıs ya da şahıslara ait 
olduğu değerlendirilen ayakkabı izleri ile mukayeseleri 
yapılırken, karakteristik özelliklerinin yanı sıra üretim 
esnasında var olan özellikleri ile kullanım özellikleri de 
dikkate alınır. Ayakkabı tabanında bulunan karakteris-
tik özelliklerin; farklı bir kişiye ait ayakkabı tabanında, 
aynı yerde, aynı şekilde ve aynı boyutta olma ihtimali 
yok denecek kadar azdır12.

FBI13 teknik konferansı Ayakkabı ve Araç lastik izleri 
konulu sunumunda; ayakkabı tabanında oluşmuş bir 
karakteristik noktanın ikinci bir ayakkabı tabanında 
aynı şekilde oluşma ihtimali onaltı binde bir, aynı şekil-
de iki karakteristik noktanın aynı koordinatlarda başka 
bir ayakkabı tabanında oluşma ihtimalinin ise yakla-
şık yüzyirmisekiz milyonda bir olarak belirtmiştir. Bu 
hesaplama karakteristik nokta sayısındaki artışa göre 
yapıldığında, oldukça düşük ihtimallerle karşılaşılır ki 
bunlar da yok sayılır. Yani bir ayakkabı izi, karakteristik 
özelliklere dayalı olarak başka bir ayakkabı ile irtibat-
landırıldığında; bu sonuç, alternatifi olmayan kesin bir 
sonuçtur14. 

Yakın tarihten örnek verecek olursak; 17 Mart 2016 
günü M ili S ilçesine bağlı H mahallesinde meydana 

6  JGY 27-4 (A) a.g.y.
7 Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik, 

1983.
8 a.g. y. Madde-6.
9 J.Krim.D.Bşk.lığı, Adli Bilimler I Kitabı, 2011, S. 26
10 http://www.bakuy.org/?pnum=21&pt=Ayakkab%C4%B1+%C4%B0zi, erişim tarihi 12 Nisan 2017.
11 http://www.internethaber.com/erzurumda-kara-basma-iz-olur-1059231h.htm, erişim tarihi 10 Nisan 2017.
12 HANCI, İ. H., ÖZDEMİR, Ç., BOZBIYIK, A., & GÜNDÜZ, Y. (2002). Ayak İzleri. Ankara Barosu Dergisi , 159-169.
13 İngilizce: Federal Bureau of Investigation - Federal Soruşturma Bürosu - ABD’nin iç istihbarat ve güvenlik gücüdür.
14  BÜKER, H. Delil Olarak Ayakkabı İzleri. Çağın Polisi Dergisi, S.2, 2001.
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15 JALDEM Dergisi, JALDEM S.28, (2017), S.19-21.
16 Erzurum Kriminal Polis Laboratuarı, İz İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31/12/2013 tarihli ve İZ.2013/326 numaralı 

Ekspertiz Raporu, (I) ili (T) ilçe Cumhuriyet Savcılığı soruşturma dosyası.
17 http://www.jandarma.gov.tr/kriminal/turkish_internet/fizin/ yapayiz/bulgu.htm erişim tarihi 18 Nisan  2017, Bulgu ve Delil Gönderme 

Esasları, Ayakkabı ve Araç Lastik İncelemeleri.
18 J.Krim.D.Bşk.lığı, Adli Bilimler I Kitabı, a.g.y.
19 http://www.jandarma.gov.tr/kriminal/turkish_internet/fizin/ yapayiz/bulgu.htm.
20 http://www.jandarma.gov.tr/kriminal/turkish_internet/fizin/ yapayiz/bulgu.htm.
21 JİKAS (Jandarma İz Kayıt Arşiv Sistemi): Meydana gelen olaylarda tespit edilen ayakkabı ve araç lastik izlerinin bir yıl süreyle veri tabanına 

kaydedildiği, farklı zamanlarda meydana gelen olaylarda tespit edilen izlerle mukayese ve sorgulama işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

gelen “Kablo Hırsızlığı” olayında, bahse konu olaya 
müdahale eden olay yeri inceleme uzmanlarının suç 
mahallinde yapmış olduğu inceleme neticesinde; toprak 
zemin üzerinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 4 
adet farklı ayakkabı izine rastlanmıştır.
Soruşturmanın devamında yapılan araştırmalarda, şüp-
heli olduğu değerlendirilen O ve H isimli şahısların ev-
lerinde yapılan aramada, olay yerinde tespit edilen ayak-
kabı izine benzer 1 adet ayakkabı, H isimli şahsın evinde 
bulunmuştur. Yapılan arama neticesinde, ele geçen ayak-
kabı ile suç mahallinde elde edilen ve alçı kalıbı yönte-
miyle nakledilen ayakkabı izi, mukayese işlemlerinin ya-
pılması için Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliğine 
gönderilmiştir. Laboratuar ortamında uzman personel 
tarafından yapılan inceleme ve karşılaştırma işleminde; 
olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi ile H isimli şahsa 
ait ayakkabının birbiri ile örtüştüğü düzenlenen uzman-
lık raporu ile onanmış olup, şüpheli şahıslar hakkında 
dava açılmış ve söz konusu suç aydınlatılmıştır.15

İkinci bir örnek olarak; 9 Aralık 2013 tarihinde I ili T 
ilçesine bağlı K köyünde meydana gelen “Evden Hır-
sızlık” olayında, söz konusu olaya müdahale eden Olay 
Yeri İnceleme Uzmanları tarafından olay mahallinde 
yapılan inceleme ve araştırma neticesinde karlı yüzeyde 
tespit edilen 1 adet ayakkabı izi, şüpheli olduğu değer-
lendirilen A isimli şahsa ait ayakkabı izi ile mukayese 
edilmesi maksadıyla Erzurum Kriminal Polis Laboratu-
ar Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Alanında uzman personeller tarafından bulgular üze-
rinde yapılan inceleme ve karşılaştırma işleminde; olay 
yerinde tespit edilen ayakkabı izi ile şüpheli şahsa ait 
ayakkabının karakteristik özellikleri yönünden birbi-
ri ile örtüştüğü düzenlenen uzmanlık raporu ile tespit 
edilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında dava açılmış ve söz 
konusu suç aydınlatılmıştır.16

Ayakkabı İzlerine Ait Tespit ve Kaldırma İşlemleri

Suç mahallinde, bahse konu olay ile bağlantısı oldu-
ğu değerlendirilen bulguların tespit edilmesi ne kadar 
önemliyse; tespit edilen bulguların usulüne uygun bir 

şekilde nakledilmesi de bir o kadar önemlidir. Çünkü 
bulguların, kriminal değer taşıyıp taşımadığı ancak ve 
ancak kriminal laboratuarlarında ve uzman personel ta-
rafından yapılan incelemeler neticesinde belirlenebilir.

Suç mahallinde yapılan incelemede; gerek olay soruştur-
ma sorumlusu gerekse olayın tarafları ile yapılan müla-
katlar dikkate alınarak, merak ya da eğitim yetersizliği 
nedeniyle yapılan bilinçsizce hareketlerden dolayı olay 
yerine sonradan eklenen ayakkabı izleri elimine edilme-
li, şüpheli ya da şüphelilere ait ayakkabı izleri ile karış-
tırılmamalıdır.

Bulgular üzerinde gerekli incelemelerin yapılabilmesi 
için, söz konusu bulgulara ait yakın ve dik açıdan çekil-
miş ölçekli fotoğraflar ile birlikte olay yeri izlerinin jelli 
bant, alçı kalıbı,  elektrostatik iz kaldırma folyosu gibi 
uygun yöntemlerle kaldırılmış halinin olması gerekmek-
tedir.

Olay yerinde bulunan izler üzerinde mukayese işlem-
lerinin yapılabilmesi için; öncelikle şüpheli şahıs ya da 
şahıslara ait ayakkabının kendisinin, bunun mümkün 
olmadığı durumlarda, olay mahallinde tespit edilen 
ayakkabı izinin iki boyutlu olay yeri izleri için iki boyut-
lu, üç boyutlu olay yeri izleri için üç boyutlu mukayese 
izlerin gönderilmesi gerekmektedir.17

Özellikle kış aylarında meydana gelen olaylarda, karlı 
zemin üzerinde tespit edilen izler, hava sıcaklığındaki 
artışla beraber zarar görebilir hatta tamamen bozulabi-
lir. Böyle bir durumda olay yeri inceleme uzmanları ola-
bildiğince hızlı ve dikkatli davranarak kaldırma işlemini 
gerçekleştirmelidir. 

Karlı zeminlerde iz kaldırma işlemi esnasında oldukça 
hassas davranılmalı, izin her an bozulabileceği unutul-
mamalıdır. Kuru alçı iz üzerine, iz derinliğinin en az ya-
rısı doluncaya kadar elenmeli, yaklaşık yarım saat bekle-
nildikten sonra, kuru yer kalmaması şartıyla, hazırlanan 
karışım bir uçtan dökülerek kalıp alma işlemi tamam-
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lanmalıdır. Bu işlemlerden önce tespit edilen izlerin 
yakın ve ölçekli fotoğrafları çekilmelidir. Çünkü izlerin 
kaldırılması esnasında meydana gelebilecek bozulmalar-
da veya izlerin iz kaldırma yöntemleriyle kaldırılamama-
sı halinde fotoğraflar üzerinden inceleme yapılabilir.18

Olay yerinde elde dilen izlerin sadece fotoğraflarının çe-
kilmesi ise, kesinlikle uygun bir yöntem değildir. Tespit 
edilen ayakkabı izleri, bulundukları yerden uygun bir 
yöntemle mutlaka kaldırılmalıdır. Nakli yapılan izler 
üzerinde yapılan incelemeler, fotoğraf üzerinden yapılan 
incelemelere oranla çok daha başarılı sonuçlar vermek-
tedir.19

Şüpheli şahsa ait ayakkabı izlerinin tespit edilemediği 
durumlarda; olaylar arasında bağlantı kurabilmek mak-
sadıyla, birbiri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen olay-
lara ait izler gönderildiği takdirde, farklı olay yeri izleri 
birbirleri ile mukayese edilebilmekte,20 ayrıca JİKAS21 
üzerinden de arşiv kayıtları yapılabilmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Suç mahallinde şüpheliye ait olan ancak kimsenin fark 
edemediği bir ayakkabı izi; o an için doğada bırakılmış 
sadece basit bir İz’ken, Olay Yeri İnceleme Uzmanları 
tarafından yapılan inceleme neticesinde tespit edildiği 
takdirde “Bulgu” niteliği taşımaktadır. Söz konusu iz; 
uygun bir yöntemle kaldırılarak mukayese örneği ile kri-
minal laboratuarlara gönderildiğinde, uzman personelin 
yapmış olduğu olumlu bir inceleme sonucunda, gerek 
soruşturma gerekse kovuşturma sürecini tamamen etki-
leyecek önemli bir “Delil” vasfı kazanır.

Atılan her adım, arkada bırakılmış sağlam bir “Bulgu”, 
hatta iyi bir “Delil” olabilir. Bu farkındalık; hiç şüphe-
siz, kolluk personelinin sahip olması gereken bilgi, be-
ceri ve meleke ile mümkündür.

1. Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü, İz İnceleme Şube Müdürlüğü, İZ.2013/326 Numaralı Ekspertiz Raporu, Erzurum, (2013)
2. BÜKER, H. (2001). Delil Olarak Ayakkabı İzleri. Çağın Polisi Dergisi. 
3. HANCI, İ. H., ÖZDEMİR, Ç., BOZBIYIK, A., & GÜNDÜZ, Y. (2002). Ayak İzleri. Ankara Barosu Dergisi.
4. İçişleri Bakanlığı. Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönet-

melik. 1983, Ankara.
5. İnternet Haber, (2004, Şubat), http://www.internethaber.com/erzurumda-kara-basma-iz-olur-1059231h.htm, erişim tarihi 10 Nisan 2017.
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7. Jandarma Genel Komutanlığı, Adli Bilimler I, J.Krim.D.Bşk.lığı, Ankara, (2011).
8. Jandarma Genel Komutanlığı, JGY:27-4 A Olay Yeri İnceleme Yönergesi, Ankara, (2013).
9. Jandarma Genel Komutanlığı, http://www.jandarma.gov.tr/kriminal/turkish_internet/fizin/ yapayiz/bulgu.htm erişim tarihi 10 Nisan  2017.
10. Jandarmadan Alınan Dersler Merkezi, Nitelikli Hırsızlık, JALDEM S.28, (2017), S.19-21. 
11. Kriminal ve Hukuk Danışmanlık Hizmetleri,  tarihinde http://www.bakuy.org/?pnum=21&pt=Ayakkab%C4%B1+%C4%B0zi, erişim tarihi 12 

Nisan 2017. 
12. Olay Yeri İnceleme, (18 Ağustos 2014), tarihinde http://www.olayyeri.org/single.php?url=olay-yeri-tanimi erişim tarihi 13 Nisan  2017. 
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Azerbaycan’da Nevruz Bayramı

Türk dünyasında binlerce yıldan 
beri yaşayan nevruz geleneği, 

Türklerin ortak kültür mirasıdır. 
Nevruz, ister dini, isterse din dışı 

bir ritüele dayansın, takvime 
bağlı bir kültür veya folklor olayı 
olarak değerlendirildiğinde Türk 
toplumunu belli değerler üzerinde 

birleştirir. 

TJET Komutanlığı/Bakü
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Giriş

Türk tarihi kadar eski olan ve Ata yadigârı Türkistan’dan 
doğan Nevruz, Türk kültür ve tarihinin en temel değer 
taşlarından birisini oluşturmaktadır. Nevruz, asırlarca 
Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş millî bir 
bayramdır. Türk dünyasının kültürel bir müştereki olan 
nevruz, Türkleri birbirine kenetleyen millî örfler, adet-
ler ve gelenekler bütünüdür.1 

Bugün Büyük Selçuklu Devleti’nin tarihi sınırları 
içinde bulunan Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, 
Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve 
Kazakistan’da Nevruz Bayramı aynı coşku ile kutlan-
maya devam etmektedir. Bu yönüyle Türk dünyasında 
binlerce yıldan beri yaşayan bu gelenek Türklerin ortak 
kültür mirasıdır2. Nevruz, ister ayini, dini, isterse din 
dışı bir ritüele dayansın takvime bağlı bir kültür veya 
folklor olayı olarak değerlendirildiğinde Türk toplumu-
nu belli değerler üzerinde birleştirir. 

Azerbaycan’da Nevruz  

Azerbaycan halkının kültüründe baharın gelişi ve kışın 
sona ermesi münasebetiyle büyük bir coşku ve sevinçle 
kutlanan nevruz, ülkede kendine özgü bir yeri olan en 
büyük bayramdır. Sovyet döneminde, yönetimin izin 
vermemesi nedeni ile nesilden nesile hasret ve özlemle 
aktarılarak günümüze kadar gelen nevruz, ilk defa 1967 
yılında Şıhali Gurbanov’un öncülüğünde milli bayram 
olarak devlet düzeyinde kutlanmıştır. Günümüzde ise 
20-24 Mart tarihleri arası resmi tatil olarak belirlenmiş-
tir. Özellikle başkent Bakü’deki tarihi İçerişehir bölge-
sinde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in nevruz ateşini 
yakmasıyla başlayan coşkulu kutlamalar, geleneksel mü-
zik ve halk gösterileri eşliğinde gece ve gündüz boyunca 
devam eder. 

V. Veliyev, Azerbaycan Folkloru isimli kitabında 
Azerbaycan’da nevruzun halk tarafından büyük sevinçle 
karşılanmasının sebeplerini şöyle açıklar; “Halk tabiatın 
uyanmasına saadet ve mutluluk işareti olarak bakar, onu 
hayrın şer üzerindeki galebesi olarak değerlendirir. Buna 
göre de insanlara mutluluk getiren atlas elbiseli bahar halk 
tarafından sevinçle karşılanır…” 3 

Azerbaycan’da nevruz hazırlıkları ve kutlamaları bir ay 
önceden başlar. Bayram hazırlıklarının ilki ev içerisin-
deki her şeyin yıkanması, temizlenmesidir. Ev temiz-
lendikten sonra sıra bahçelerin düzenlenmesine gelir ve 
böylece her yer bayrama hazır hale getirilir. Önce ev-
ler sonra bahçeler en sonda ev halkı yenilenir. Baharın 
doğayı yenilemesi gibi bayram sofrasına yenilenmiş ve 
temizlenmiş olarak oturulur. Öncelik çocuklar olmak 
üzere, bayram yeni kıyafetlerle karşılanır. Bayram süre-
since eve gelen ziyaretçilere ikram edilmek üzere nevruz 
şekerleri hazırlanır ve gelen misafirlere gül suyu ile bir-
likte ikram edilir. 

Nevruz kutlamaları, mart ayının ilk çarşambasından 
başlar. Her haftanın salı gecesi, bayram akşamı gibi ka-
bul görmekte ve bu akşamlara “çarşamba akşamı” ya da 
“Üskü” denilmektedir.4 Bu çarşambalardan birincisine 
“yalancı Çarşamba”, ikincisine “doğrucu çarşamba” ve 
bayramın en güzel, en değerli zamanı olarak kabul edi-
len mart ayının bayramdan önceki son çarşambasına ise 
“ahir çarşamba” adı verilir. İnanışa göre ahir çarşamba 
günü tabiattaki her şey temizlenmektedir. 

Ahir çarşamba gecesi halk arasında, Nevruz bayramının 
en kutsal dakikaları sayılmaktadır. Halk, bu geceyi çok 
ilginç ve merak uyandıran rivayet ve efsanelerle süsle-
miş, ona değer vermiştir. Bu efsanelerden birinde; “...Bu 
gece bir saatliğine nehirlerin akması durur, ağaçlar dalla-
rını toprağa değirip, kaldırır, uzun süre birlikte yaşayan 

1 Emrah Çetin, ‘’Türk Dünyasının Ortak Kültür Mirası: Nevruz’’ , International Journal of Social Science Volume 2 Issue 1, p. 63-71, Sum-
mer 2009 , s.69.

2 Mustafa Turan, “Tarihi Kaynaklar Işığından Nevruz’un Menşei Meselesi”, Milli Folklor V (37):, 1998, s.102.
3 A. V. Veliyev, Azerbaycan Folkloru, Maarif Neşriyatı, Bakü, 1985, s.91.
4 Abdulhalûk M. ÇAY, Nevrûz Türk Ergenekon Bayramı, Tamga Yayıncılık, Ankara, 1999, s.232.
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ve sonraları küsen Mars ve Venüs, yalnız bu gece birleşir, 
kucaklaşır ve öpüşürler. Sonra yine ayrılıp bir yıl sürecek 
olan ayrılığa, gelecek yılın Nevruz gecesine kadar sürecek 
hasretliğe dönerler. Kim ki Mars’la Venüs’ün birleştiği anı 
görürse Hürmüz onun bütün isteklerini yerine getirecek ve 
o, dünyanın en şanslı insanı olacaktır.” 5  denir.

Azerbaycan’da, salıyı son çarşambaya bağlayan gece yarısı 
doğadaki her şeyin, akarsuların bile bir anlık durduğuna 
inanılır. O gecenin sabahı (yılın ilk günü) uykudan uya-
nır uyanmaz yıkanmak, hayvanların üstüne su serpmek, 
evi eşiği sulamak geleneği vardır. İnanışa göre, su ile her 
şey yeniden canlanarak, tazelenir ve kötülükler akıp gider.

Hayallerin gerçeğe dönüştüğü umutların tazelendiği bu 
çarşamba Nevruz bayramının en önemli günüdür.. Hoş 
dilekler, insanlara saadet, mutluluk ve sağlık dilendiği 
bu son çarşamba gününde ‘Tongal’ adı verilen büyük 
ateşler yakılır. İnsanlar koca bir yılın sıkıntılarından ve 
hastalıklarından kurtulmak, yeni yıla daha sağlıklı ula-
şabilmek için ateşin üzerinden yedi defa (ya bir ateşin 
üzerinden yedi defa veya yedi ateşin üzerinden birer 
defa) atlarken; “ağırlığım, uğurluğum get, gada bala 
get”6, ya da “sarılığım sana, kırmızılığın bana; ağırlığım-
uğurluğum ateşte yansın” şeklinde maniler söylerler7. 
Geleneklere göre yakılan bu ateş hiç bir zaman su ile 
söndürülmez. Ateş kendisi söndükten sonra külü topla-
nıp, evden uzak bir yere, sokağa atılır. Böylelikle ateşin 
üzerinden atlayan tüm aile fertlerinin mutsuzluğu, atı-
lan külle birlikte aileden uzaklaştırılmış olur.8

Azerbaycan’a özgü bayram hazırlıkları, kutlamalar ve ge-
leneksel oyunlardan başlıcaları şunlardır.

Bayram Ziyaretleri ve Nevruz Sofrası 

Bayram günü önce aile bireyleri birbiriyle bayramla-
şır, sonra yıl içerisinde evlerinden birisi ölmüş olanlar 
ziyaret edilir ve baş sağlığı dilenir. O gün akrabalar ve 
komşular birbirlerine bayram ziyareti yaparlar. Çocuk-
lar kapı-kapı gezip bayram payı alır. Azerbaycan’ın ünlü 
halk bilimcilerinden olan Ehliman Ahundov, Azerbay-
can Türklerinin, nevruz bayramının mutluluk bayramı 
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olduğunu ve insanların bu bayramda birbirlerinin acı-
larını da paylaşarak onları yastan çıkardıklarını anlatır. 
Bu gün yas tutmak büyük günahtır.”9 

Bayram sofrası yöresel tatlılarla ve yemeklerle süslenir. 
Özellikle gorğa (sacda buğday) kavrulur ve pilav demle-
nir. Masada en az yedi çeşit yemek olması ve tam orta-
sında bayram honçasının (tepsi) bulunması adettendir. 
Honçanın ortasında nevruz sofrasının en büyük süsü 
olan semeni, aile bireylerinin sayısı kadar mum, boyan-
mış yumurta bulunur. 

Nevruz hazırlıklarının en önemlisi “semeni 
göğertmek”tir. Semeni, özellikle Nevruz Bayramı için 
bir kap içerisinde yeşertilen buğday demektir. Semeni, 
Nevruz bayramı gelmeden iki hafta kadar önce buğday 
tanelerinin hafifçe ıslatılmak suretiyle yeşertilmesidir. 
Her evde baharın işareti olan yeşilliği görmek için mut-
laka semeni yeşillendirilir.

Bayram gününde semeni iyice göğermiş ve uç kısımları 
yeşillenmiş olur. Bu göğermiş buğday tabağı orta kıs-
mından bir kırmızı kurdela ile bağlanır. Böylece seme-
nide hayatın canlılığını temsil eden üç renk (sarı, yeşil, 
kırmızı) bir araya getirilmiş olur. Semeninin sembolik 
anlamı uyanış, dirilme ve bereket demektir. Semeni tat-
lısının da kutsal ve hastalıklara şifa olduğuna inanılır. 

Hodu-Hodu Törenleri

Azerbaycan’da, Nevruz Bayramı kutlamaları arasında 
yer alan geleneklerden biri de Hodu-hodu yani güneşi 
çağırma törenleridir. Baharın gelmesi ile birlikte kötü-
lüğün temsilcisi olan kış, bahara mağlup olur. İnsanoğ-
lu kendi etkisini göstermek için güneşi adeta yardıma 
çağırır. “Bu merasim (hodu-hodu, godu-godu, kodu-
kodu vs.) eski insanların güneş hakkındaki düşüncele-
rinin sonucudur. Güneş de insan gibi canlıdır veya her-
hangi bir canlı tarafından idare edilen bir varlıktır.”10  
Azerbaycan Türkleri güneşin doğmasını sağlamak için, 
bir ağaç parçasını kırmızı renklerle süsleyerek kuklaya 
benzetirler. Töreni idare eden kişi, kuklayı alarak bir 
grupla birlikte köy içersinde gezmeye başlar ve herhan-
gi bir evin kapısı önünde durarak mani okur. Hodu-

5 Bayram Alibeyov, “Prazdnik Novruz” Kaspi Gazeti, 1913, No: 57.
6 Ehliman Ahundov, Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri, akt. Semih Tezcan, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s.434.
7 Kamil Veli Nerimanoğlu, ‘’Azerbaycan’da Nevruz”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, 2004, s.244.
8 Abdulhalûk M. ÇAY, a.g.e., s.235-238.
9 Ehliman Ahundov, a.g.e., s.436.
10 A. V. Veliyev, a.g.e.,  s.100.
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hodu’nun bir başka şekli ise Ahir Çarşamba’da halkın 
yüksek tepelerde yaktığı ateşin yanında söylediği “Ġodu 
Han” türküsüdür. Bu türküde de ateşin ve güneşin kut-
sallığı ile ilgili inanışlar mevcuttur. Güneşin çağırılması-
na yönelik merasimin başka bir adı daha vardır. “Halk 
bu merasime ‘Danatma’ adını vermiştir (yani tan yeri-
nin ağarması, güneşi görmek, karşılamak). Halk bu ge-
ceyi güzel rivayet ve efsanelerle süslemiş, onun değerini 
artırmaya çalışmıştır…”11  

Geleneksel Oyunlar

Keşal ve Kosa

Azerbaycan’da nevruz kutlamalarının en başta gelen ka-
rakterleri, Azerbaycan Tiyatrosu’nun iki kahramanı olan 
Keşal ve Kosa’dır. Karagöz ve Hacivat’ı andıran bu iki fi-
gürden birincisi baharı, diğeri ise kışı temsil etmektedir. 
Elbette ki oyunun sonunda bahar, kışa üstün gelecektir.

Hahışta Oyunu 

Hahışta Nevruz Bayramında kızlar arasında oynanan bir 
oyundur. İki gruba ayrılan kızlar karşı karşıya dizilirler 
ve sıra ile genellikle aşk, sevgi ve dostluk üzerine mani 
okumaya başlarlar, mani okumayan kızlar ise alkışlar. 

Mani söyleme bittikten sonra, mani söyleyerek yerlerini 
değiştirirler. Mani söyleyemeyen kız gruptan ayrılır12. 

Kuşak İndirme 

Nevruz bayramında en fazla yaygınlaşmış geleneklerden 
biri de kuşak indirmektir. Daha çok çocuklar ve gençler 
karanlık düştüğünde evleri gezip bacadan, pencereden 
kuşak indirerek bayram payı alırlar.

Kulak Falına Çıkma

Hava karardıktan sonra gençler toplanarak niyetlerini 
belirler ve komşularının konuştuklarını dinlemek üzere 
gruplara ayrılırlar. İlk duyulan söz dilenmiş olan niyete 
uygun olarak yorumlanır. Bu yüzden Nevruz bayramı 
akşamında evlerde iç açıcı, umut verici sohbetler konu-
şulmasına dikkat edilir.

Han Bezeme

Bu oyun gereğince beceriklilik, zekâ, tedbirli olma, iş 
bilirlik gibi vasıflara sahip bir kimse hükümdar seçilir. 
Geleneğe göre, nevruz süresince, hükümdarın emriyle 
dargınlar barıştırılır, toplumda birlik ve beraberlik sağ-
lanmaya çalışılır.13 

Nevruz Türk kültüründe 
baharı, yaşama sevincini, 

kutsal arınmayı, 
yenilenmeyi, uyanan doğa 
ile birlikte bolluk-bereketi 

ve üremeyi simgeleyen 
anlam ve öğelerle 

yüklüdür. 
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Sonuç 

Bağımsızlığı karakteri olarak tanımlayan ve inandığı de-
ğerlere her koşulda sahip çıkan devletlerin, tarihte oldu-
ğu gibi bugün de her koşulda ayakta kalabildiği ve haklı 
itibarını muhafaza edebildiği bilinmektedir. Türk mille-
ti için önemli bir kültürel değer olan nevruz bayramı, bu 
değerlerin korunarak günümüze kadar getirilebildiğinin 
en güzel ve en önemli örneklerinden biridir. Nevruz 
Türk kültüründe baharı, yaşama sevincini, kutsal arın-
mayı, yenilenmeyi, uyanan doğa ile birlikte bolluk-bere-
keti ve üremeyi simgeleyen anlam ve öğelerle yüklüdür. 

Kökenleri mitolojik dönemlere kadar indirilebilen bu 
ve benzer gelenekler, toplumsal yaşamın düzeni ve sağ-
lamlığı açısından vazgeçilmez bir değerler bütünü ola-
rak Azerbaycan’da da bütün canlılığı ile yaşatılmaktadır. 
Başka insanlar hakkında kötü düşünmemek, bu günleri 
sevinç ve mutluluk içerisinde geçirmek ve bu kutlama-
larla gelecek yıla daha sağlam ve sağlıklı girmek arzusu 
bütün Türk dünyasının olduğu gibi Azerbaycan Türkle-
rinin de ortak erdemlerinden biridir.

11 A. V. Veliyev, a.g.e, s.95.
12 Sedat Adıgüzel, Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları Paneli, Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 21 Mart 2003, s.149-150.
13 Ali Şamil Hüseyinoğlu, “Novruz Bayramında (Han Bezeme)”, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, An-

kara, 2000, s.162.
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Nisan 2008 tarihi itibariyle yalnızca m addi 
hasar ile sonuçlanan trafik kazalarında, taraf-
ların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak 

tanzim etmeleri mümkün hale getirilmiştir. Bu sayede 
trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne ge-
çilmiş ve vatandaşların tutanaklarını online olarak takip 
edebilmeleri imkanı da sağlanmıştır.

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız 
maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların 
anlaşarak sigorta şirketi ya da jandarma/polise gerek 

kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. 
Anlaşma halinde düzenlenen bu tutanak sigorta poliçe-
sini düzenlettiğimiz sigorta şirketlerinden temin edile-
bilmektedir.

Kaza sonrası kazaya karışan taraflarca düzenlenen Kaza 
Tespit Tutanakları, sigorta şirketlerinin hasar birimleri-
ne iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü 
sonuna kadar tutanağı ve varsa kazaya ilişkin fotoğrafları 
da eklemek suretiyle elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi (SBM)’ne iletir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında 
Kağıt, Kalem, Tutanak Arama 
Dönemine Son: Mobil Kaza Tutanağı
J.Asb.Kd.Bçvş. Naci ŞAHİN*

* Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Görevlisi

TEKNOLOJİ KÖŞESİ
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Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 
iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı 
değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan her bir 
araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Eğer şirket-
ler arasında mutabakata varılır (tüm şirketler tarafından 
aynı kusur oranları verilirse) ise dosya sonuçlanır.

3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir 
şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Tutanak 
Değerlendirme Komisyonu’na iletilir. Komisyon, 3 iş 
günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.

Dosya sonuçlandıktan sonra sigortalılara, dosyanın so-
nuçlandığına dair cep telefonu ya da e-posta yolu ile 
bilgilendirme yapılır (Tutanak üzerinde her iki bilgi de 
mevcut ise hem e-posta hem de SMS ile bilgilendirme 
yapılır).

Sigortalılar kusur oranlarını, http://www.sbm.org.tr ad-
resindeki «Online İşlemler Menüsü» altındaki «Kaza 
Tespit Tutanağı Sorgulama» adımından öğrenebilirler. 
Sonuçlanan kusur oranlarına itiraz etmek isteyen si-
gortalılar, yeni ek belgeler ile birlikte 5 gün içerisinde 
sigorta şirketine başvurabilecektir. 5 günlük süre içinde 
itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kulla-
nılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği 
durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazla-
rının özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözül-
mesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte, kaza yapan iki aracın da sigorta şir-
keti aynı ise vatandaş (sigortalı),  «Kaza Tespit Tutanağı 
Sorgulama» adımından şirketin vermiş olduğu karara 
uygulama üzerinden itiraz ederek tutanağın “Tutanak 
Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendiril-
mesini talep edebilir.

Tutanak Değerlendirme Komisyonu, bağımsız bir ko-
misyon olup, asli görevleri sigorta şirketlerinin kusur 
değerlendirmesinde  mutabakata varamadığı dosyaları 

sonuçlandırmaktır. Komisyonun sonuçlandırdığı dosya-
lara ilişkin itiraz, mahkeme yoluyla yapılabilmektedir.

Tutanağın durumu, “Kaza Tespit Tutan  ağı Sorgulama” 
adımından öğrenilebileceği gibi SMS 5664 ile öğrenile-
bilir. 

01 Nisan 2008 tarihi itibariyle düzenlenen bu tutanak, 
yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarından 
sonra, kazaya karışan sürücü veya sürücülerle kazanın 
oluş şeklinin tutanak ile tespitinde anlaşmaya varıldığı 
takdirde doldurulacaktır. 

Kaza sonrası anlaşma hali olsa dahi aşağıdaki durum-
ların herhangi birisinin varlığı halinde bu tutanak dol-
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durulmayacaktır. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli 
Jandarma Bölgesi ise 156 numaralı telefondan trafik za-
bıtasına haber verilecektir.

• Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yeter-
siz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa, (Örne-
ğin F sınıfı sürücü belgesi ile Otomobil kullanıyor ise)

• Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

• Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

• Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,

• Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara za-
rar gelirse,

• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının tra-
fik sigortası yok ise, (Yurtdışından gelen araçlar için dü-
zenlenmiş Yeşilkart-Green Card belgesi de trafik sigorta-
sı yerine geçmektedir)

• Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldı-
rılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir. 

Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın 
veya kendi aracınızın trafik sigortası poliçesini tanzim 
eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazmi-
nat talep edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini 
tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.

İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden 
fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her bir form tüm 
sürücüler tarafından mutlaka imzalanmalıdır. İmzalar 
için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir. 

Tutanağın Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hu-
suslar

• 1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi, saati ve yerine 
ilişkin bilgiler yazılacaktır.

• 3 numaralı alan, varsa görgü tanıklarının irtibat bilgi-
leri yazılacaktır.

• 4, 5 ve 6 numaralı alanlara sürücüye, araca ve trafik 
poliçesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

• 7 numaralı alanda yer alan kutucuklardan uygun ola-
nı (x) ile işaretleyiniz. Bu alanın doldurulması zorunlu 
olmamasına rağmen şirketin olayı kısa sürede değerlen-
dirmesi için önemlidir.

• 8 numaralı alan yurtdışından gelen araçlar için düzen-
lenmiş ve trafik sigortası yerine geçen Yeşilkart - Green 
Card belgesine sahip araçlar için doldurulacaktır.

• 9 numaralı alanda yer alan araç türleri üzerinde aracın 
ilk darbeyi aldığı yeri işaretlenecektir.

• 10 numaralı alana çarpışma yerinin ve anının taslağı-
nı mutlaka çiziniz. Taslak üzerinde cadde ve sokak ismi 
belirtilmeli, aracın gittiği yön işaretlenmeli, yol çizgileri 
çizilmelidir. Araçlar A ve B aracı olarak işaretlenmelidir.

• 11 numaralı alana sürücüler kaza ile ilgili görüşlerini 
yazacaklardır. Sürücü görüşleri için 11 numaralı alanın 
yeterli olmadığı durumlarda görüşler ek beyaz bir sayfa 
kullanılarak tamamlanabilir. 

• 12 numaralı alanın A-B sürücüler tarafından imzalan-
ması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersizdir.

Kağıt, Kalem, Tutanak Arama Dönemine Son

Ben kaza sonrası rapor yazmak ile uğraşamam, düzgün 
krokide çizemiyorum diyenler için kaza sonrası bir baş-
ka kolaylık vardır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ta-
rafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutana ğı” uygulaması. 
Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile sürücüler tutanak 
doldurma işlemini çok daha hızlı ve kolayca yapabile-
cektir.
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Mobil Kaza Tutanağı uygulaması dünyada ilk defa 
Türkiye›de hayata geçirilmiş, 2016 yılı itibariyle yoğun 
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı telefonlar 
üzerinden düzenlenen bu tutanaklar devlet kurumları 
ve sigorta şirketleri nezdinde resmi ve geçerli bir belge 
özelliği taşımaktadır. Uygulama ile kazaların sonuçlan-
ma süresi 7,38 dakikaya kadar düşmüştür.

Mobil uygulamayı kullanan sürücülerin araçlarında 
kaza formu ve kalem taşımasına gerek bulunmuyor. 
Kaza tespit tutanağını düzenlemek için kaza yerinde 
sadece bir akıllı telefon bulunması yeterlidir. İndirilen 
uygulama üzerinden kaza yaptım butonuna basılması 
itibariyle formu nasıl dolduracağınız görsel efektlerle 
anlatılmaktadır.

Öncelikle akıllı telefonunuza aşağıdaki ikonlar üzerin-
den “Mobil Kaza Tutanağı” uygulamasını indirmeniz 
gerekiyor.

Eğer yukarıda bahsedilen “Mobil Kaza Tutanağı” uygu-
lamasını akıllı telefonunuza indirmişseniz ve maddi ha-
sarlı bir kazaya taraf oldunuz ayrıca kazada anlaşma hali 
var ise sırasıyla aşağıdaki işlemleri takip ederek 5 dakika 
gibi kısa sürede kaza tutanağını düzenleyebilirsiniz.

• Önce uygulama üzerinden “Kaza Yap-
tım” butonuna basınız. (Şekil-1)

• Kazaya karışan araçların fo-
toğraflarını hasar yerleri 
ve plakaları gözükecek 
şekilde farklı açılardan 
en az dört tane çeki-
niz. Dilerseniz kaza 
yerinin videosunu 
da ekleyebilirsi-
niz. (Şekil-2)

• Kazanın gerçek-
leştiği konumu 
(lokasyonu) onay-
layınız ve aracınızı 
güvenli bir yere çe-
kiniz. (Şekil-3)

• Kazaya karışan araç 
sayısını giriniz. (Şekil-4)

• Önceden oluşturduğunuz 
profiliniz var ise yapacağınız se-

çim ile araç, sürücü ve plaka bilgileriniz otomatik olarak 
gelecektir. Eğer önceden oluşturduğunuz profiliniz yok 
ise araç tescil belgesinin ön yüzü ile sürücü belgesinin 
ön ve arka yüzlerinin resimlerini çekerek işleme kaldığı-
nız yerden devam edebilirsiniz. (Şekil-5)

• Aracın ilk darbe aldığı bölgeyi belirtiniz. (Şekil-6)

• Kazanın nasıl gerçekleştiğini cadde ve sokak adlarını 
de belirtecek şekilde yazılı olarak anlatınız. Dilerseniz 
kazayı sesli olarak da anlatabilirsiniz. (Şekil-7)

• Eğer diğer araç sürücüsünün telefonunda kayıtlı profi-
li var ise araç ve sürücü bilgilerini buradan otomatik ola-
rak alabilirsiniz. Bu işlem telefonları karşılıklı sallayarak 
yada diğer araç sürücüsünün profilini paylaşarak oluş-
turacağı karekodu okutarak bilgileri ekleyiniz. (Şekil-8)

• Diğer sürücü içinde ilk darbe noktasını ve sürücü yo-
rumlarını giriniz. Eğer varsa görgü tanıklarının isim, soy 
isimlerini giriniz. (Şekil-9)

• Kazanın geçekleştiği yol tipini ekrana gelen çizili kro-
kilerden seçiniz. (Şekil-10)

• Kazanın senaryosunu çiziniz. Trafik işaret levhası varsa 
ekleyiniz. Tutanak bilgilerini onaylayınız. (Şekil-11)

• Son olarak ekran üzerinden imza ediniz. (Şekil-12)

Kazadan sonrası düzenlediğiniz tutana-
ğı gönder butonuna bastığınızda 

otomatik olarak ilgili sigorta 
şirketlerine iletilmektedir. 

Dolayısıyla Mobil Kaza 
Tutanağını sigorta şir-

ketlerine iletmekle 
uğraşmayacaksınız.  

Kazadan sonra 
hangi tarafın ku-
surlu olduğu so-
rusunun cevabı 
için uğraşmaya da 

gerek yoktur. Uy-
gulama üzerinden 

girilen kazanın, ku-
sur durumu belirlen-

diği anda cep telefonuna 
SMS ile bilgilendirme yapı-

lır ve kusur oranları uygulama 
üzerinden de görülebilir.

Şekil 1 

Şekil 6 

Şekil 5 

Şekil 4 

Şekil 3 

Şekil 2 

Şekil 8 

Şekil 7 

Şekil 10 

Şekil 9 

 Şekil 12 

 Şekil 11 
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Hybrid Motor Teknolojisi Nedir, 

Nasıl Çalışır?

Kelime anlamı “melez-karışık” olan 
“Hybrid” teknolojisi, günümüzde 
ilgi çeken bir teknoloji olması ile be-
raber geleceğin teknolojisidir. Alter-
natif enerjilerden, henüz tam olarak 
istenilen verim elde edilemediğinden, 
Hybrid teknolojisi biçilmiş kaftandır. 
Tabi ki bu teknolojinin çıkış nedeni 
fosil yakıtların tükenmesi olarak gös-
terilebilir ama bu konunun üzerine 
bu kadar fazla gidilmesinin bir başka 
nedeni ise küresel ısınma problemi. 
Hybrid motorları, günümüz fosil ya-
kıtlı motorlarına oranla çok daha dü-
şük bir karbon salınımı yapmaktadır.

Hybrid Motor Tarihi

İstenildiğinde benzinli istenildiğinde 
elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk 
aracı 27 yaşındayken Ferdinand Pors-
che yapmıştır. 1902 yılında “Mixte-
Wagen” adını verdiği aracı tanıtmış-
tır. Viyanalı bir fayton üreticisi olan 
Ludwig Lohner ile birlikte çalışan 
Porsche, 4 silindirli bir motora, akü-
ler, bir jeneratör ve elektrik motorları 
eklemiştir. Bu haliyle Mixte, benzinli 
motor stop edildiğinde bile akülerin 
çalıştırdığı elektrikli motorla ilerleme-
ye devam edebilmekteydi.

Hybrid Motorlar Nasıl Çalışır?

Günümüzde kullanılan Hybrid mo-
torların neredeyse tamamı içten yan-
malı bir benzin motorunun yanında 

Araçlar
Hybrid

İstenildiğinde benzinli istenildiğinde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk 
aracı 1902 yılında Ferdinand Porsche yapmıştır.

Yayın Kurulu
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batarya, elektrik motoru ve bir de jeneratörün sisteme 
dahil edilmesiyle oluşturulur. Bu teknoloji benzinli mo-
torlara göre %40-50 daha verimlidir. Çünkü Hybrid 
motor teknolojisi daha akıllı bir sistemdir ve motora 
beş farklı işleyiş biçimi belirler. Yani araç gerekli güç ve 
elektrik düzeyine göre kendisine en uygun olan çalışma 
şeklini belirler. Örnek vermek gerekirse arabanızla bir 
yokuştasınız ve araç elektrik motoru ile kalkışı gerçek-
leştiremeyeceğini anladı. Bu durumda benzin motoru 
aktif hale geliyor ve hız kazanıyorsunuz. Gerekli ivmeyi 
aldıktan sonra tekrar elektrik motoru devreye giriyor. 
Ya da arabada performanslı bir sürüş deneyimi yaşamak 
istiyorsunuz ve limitleri zorluyorsunuz işte tamda bu 
anda araç, elektrik motorunu, hem jeneratör hem de 
bataryayla besler ve çalışır halde olan benzin motoruna 
ek güç sağlıyor. Tüm bu işlemler için sizin hiçbir şey 
yapmanıza gerek yok. Her şeyi araba planlıyor ve işleme 
koyuyor.

Hybrid Motorlar Nasıl Şarj Olur?

Aslında motoru şarj etmek için kullanıcının pekte bir şey 
yapmasına gerek yok. Hybrid aracın elektrik araçlardan 
en büyük farkı şarj prizi olmaması ve şarj edilme ihtiyacı 
duymamasıdır. Rejeneratif enerji yardımıyla kendi ken-
dini şarj eder. Rejeneratif şarj etme basit şekilde, frene 
bastığınız zaman, araca elektriksel olarak çekiş sağlayan 
elektrik motoru tersine bir jeneratör gibi çalışmaya baş-
layarak frenden kaynaklı olarak ortaya çıkan ısı/kinetik 
enerjiyi elektrik enerjisine çevirme olarak açıklanabilir.

Günümüzde Hybrid Motorlar

Gelecek on yıl içerisinde fosil yakıtlı motorların yeri-
ni alacağına inanılan Hybrid motorlar, aslında oldukça 
yaygın olarak kullanılıyor. Çeşitli otomobil markaları 
bu teknolojiyi aktif olarak kullanıyorlar. Öyle ki tekno-
lojinin sınıf standartlarını bile belirlemişlerdir. Bunlar; 

Mikro Hybrid: Hybrid araçların en basit olanlarıdır, 
trafikte dur-kalk yapılması gereken zamanlarda benzin 
motorunu otomatik olarak durdurarak benzin tüketi-
mini azaltan sistemlerdir (start-stop). 

Mild Hybrid: benzin motorunu otomatik olarak dur-
durarak benzin tüketimini azaltan, frenleme esnasında 
kaybolan enerjiyi geri depolayabilen ve benzin motoru-
nu destekleyici bir elektrik motoruna sahip olan sistem-
lerdir.

Full Hybrid: Mild Hybrid sınıfına ek olarak sadece 

elektrik motorunu kullanarak seyredebilme özelliğine 

sahip olan sistemlerdir.

Plug-in Hybrid: tüm Hybrid sınıflarının özelliklerine 

sahip ve dışarıdan da şebeke enerjisi ile şarj edilebilme 

özelliğine sahip olan sistemlerdir.

Hybrid Elektrikli Araçlar-Askeri Uygulamaları

Tüm dünyada elektrikli araçların savunma alanında kul-

lanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Geli-

şen hybrid teknolojisi ve sağladığı avantajlar, askeri araç 

üreten firmaların da ilgisini çekmiş ve bu yönde yatırım-

lara giderek hybrid araçları orduların hizmetine sunma-

ya başlamışlardır. Yakıtın maliyetleri ve ikmal zorlukları 

dikkate alındığında askeri harekatlarda hybrid araçla-

rın kullanılması avantajlı hale gelmiştir. Ayrıca, hybrid 

araçların sağladığı sessizlik de operasyonel faaliyetlerde 

tercih sebebi olmaktadır. 
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Dünya Sağlık Örgütünün 2011 yılında ya-
yımladığı Dünya Engellilik Raporu’na göre 
Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi 

bir tür engellilik ile yaşamakta, bu insanların yaklaşık 
200 milyonu ise hayatlarını devam ettirme konusunda 
kayda değer zorluklar yaşamaktadır. (Türkiye İstatistik 
Kurumu,  Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002 verile-
rine göre ülkemizde nüfusun %12. 9’u yani yaklaşık 9 
milyon insan engellidir.)  Engellilik önümüzdeki yıllar-
da daha da büyük bir kaygı konusu haline gelecektir, 
çünkü yaygınlığı artmaktadır. Nüfusların yaşlanması ve 
yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek 
olması ile birlikte diyabet, kalp ve damar hastalıkları, 

kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık so-
runlarının da küresel olarak artış göstermesi engelliğinin 
artmasının nedenleridir. 

Dünya çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engel-
li insanlar daha kötü sağlık durumuna, daha düşük eği-
tim başarısı ve daha yüksek yoksulluk oranlarına sahip 
olduğu yine aynı raporda belirtilmektedir. Birçoğumu-
zun varlığına alıştığı sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve 
bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde engelli insanların 
bariyerlerle karşılaşıyor olması bu farkları kısmen açıkla-
yabilir. Daha az avantajlı toplumlarda bu sorunlar daha 
yakıcı hale gelmektedir. 

Engelli 
Bireylerin 

Toplum 
Hayatındaki 

Yeri ve Engelli 
Hakları

Ayşe SARI / Yüksek Hemşire*

* Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birim Sorumlusu.

10-16 Mayıs

Engelliler Haftası
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Engelliliğin yoksulluğu, yoksulluğun da engelliliği be-
raberinde getirebileceği ortadadır. Tüm sosyal politika-
lara rağmen engelli bireylerin eğitime, sağlığa, istihda-
ma yani evrensel insan haklarına erişimindeki sorunlar 
devam etmektedir. 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun metninde, ge-
nel anlamıyla engelli tanımı yapılmıştır ve bu tanım 
tüm dünyada kabul gören evrensel bir tanımdır. Ka-
nuna göre engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal 
yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı toplu-
ma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve et-
kin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından 
etkilenen bireydir. Bugün toplumumuza baktığımızda 
engelli bireylere yönelik ön yargıların, kanıksanmış 
olumsuz düşüncelerin ve olumsuz çevre koşullarının 
yaygın olduğu görülmektedir. Engelliliğin insanlara bir 
ceza olarak da verildiğine inananlar da vardır. Engelli 
bireylerin sadece tüketici olduklarına dair inanç, üre-
timde yer almalarının imkânsız ve gereksiz görülmesi 
ve daima yardıma muhtaç olarak görülmeleri; engelli-
lerin toplumsal hayata katılımlarının önündeki engel-
lerdir. Bu olumsuzlukların esas çıkış noktası, bilerek ya 
da bilmeyerek engelliliğe dayalı ayrımcılık yapmaktır. 
Engelliliğe dayalı ayrımcılığın başlangıcında, toplumun 
engelliyi nasıl gördüğü belirleyici olmuştur. İnsanların 
görünüş, davranış, hareketlilik ve yapabilirlik bakımın-
dan kendilerinden farklı olanları, “normalin dışında’’ 
olarak niteleme eğilimleri vardır. 

Topluma eşit katılım için alınacak önlemlerin eşitlik 
ilkesine aykırı sayılamayacağı Anayasa’nın 10. Madde-
sine 2010 yılında ilave edilmiştir. İlgili hüküm şudur: 
“Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitleri-
nin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz’’. Ülkemizde 
engelli bireylere yönelik politikalar sonucu düzenlenen 
hakların temel amacı; onların topluma eşit katılımlarını 
sağlamaktır.

Engellilik sadece «bazı›› insanların yaşayabileceği bir 
olgu değildir. Terör, savaşlar, hastalıklar, doğal afetler ve 
sayısız nedenlerle toplumun tamamı risk altındadır. Bu 
gerçeği bilerek; engelli bireylerin toplumun farklılıkla-
rından biri olduğunu, farklılıklar ne olursa olsun her 
bireyin eşit olduğunu kabul etmeliyiz. İnsanca yaşamayı 
hepimiz hak ediyoruz ve engelsiz bir dünya yaratmak 
hepimizin elinde...  

Engelli Bireylere Yönelik Yasal Düzenlemeler

Engelli haklarından yararlanmak için en az %40 engel 
oranına sahip olmak gerekir. Bu kişilerin bulundukları 
yerlerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine müracaat 
ederek engelli kimlik kartı çıkartmaları gerekir.  Engelli 

Engellilerin gereksinimlerine 
yönelik uygulamaların hedefi, 

onların toplum içerisindeki 
yaşamlarında fırsat eşitliğini 

yaratmak ve sürdürmek 
olmalıdır. Fırsat eşitliği 

yönünde etkin adımlar atılıp 
ilerleme sağlandıkça, pozitif 

ayrımcılığa gerek kalmayacak 
ve giderek engellilik üzerindeki 

bu etiketlendirme ortadan 
kalkacaktır. 
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vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlanan haklar genelde 
şöyledir.

Engelli Çocuğu Olan Annelere Yarı Zamanlı Çalışma 
Hakkı: Doğumda engelli çocuğu olan anneler için, do-
ğumdan sonra 12 ayı geçmemiş olması şartı ile 12 ay 
yarı zamanlı çalışma hakkı getirilmiştir. Bu yarı zamanlı 
çalışma tam maaşlıdır.

Engelli Maaşları: %40 ve üzerinde engelli olanlar her-
hangi bir sigorta kolunda çalışmıyorlar ise hane geliri-
nin tamamı kişi başına bölündüğünde kişi başı 423,57 
liranın altında olanlar içindir. Müracaatlar Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır. 

Evde Bakım Maaşı: Raporunda ağır engelli olması şar-
tı, hane geliri kişi başına 847 liradan (asgari ücretin üçte 
ikisi) az olması şartı ile engelli bireye bakım veren kişiye 
bağlanan maaştır. Müracaatlar İl/İlçe Sosyal Hizmetler 
Müdürlüklerine yapılır. 27 Ocak 2017 tarihinde yürür-
lüğe giren 6770 sayılı Kanun ile evde bakım maaşı geç-
miş borçlarının tamamına af gelmiştir.

Ağır Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik 
Hakkı: Ağır engelli çocuğu olan anneler için 1 Ekim 
2008 tarihinden sonra olmak üzere; çalışılan sürenin 
dörtte biri oranında süre çalışılan süreye ilave edilir. Bu 
süre emeklilik süresinden düşürülür. 

Engelliler İçin Engellilik Gelir Vergisi İndirimi:           
% 40 ve üzerinde engelli olanlar, bakmakla yükümlü 
olduğu eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları kişi-
lerden engelli olan çalışanlar yararlanırlar. Ayrıca, engel-
liler emlak vergisinden muaftırlar.

ÖTV İstisnalı Araç Alımı: Özel donanımlı araç kulla-
nır raporu olanların kendisi (engel oranı %90’ın altın-
da olması ve Tebliğde yer alan ortopedik engele sahip 
olmaları şartı ile) ve % 90 ve üzerinde engelli olanların 
yakını bu haktan yararlanırlar. ÖTV istisnası ile birlikte 
raporun süresi içinde MTV muafiyet hakkı da vardır. 

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS): Engel 
oranının % 40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda ol-
duğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler sınav ve 
kuraya girmeye hak kazanır. 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği: Sağlık 
kurulu raporunda en az % 40 oranında engelli olduğu 
belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bak-
makla yükümlü olduğu birinci derece yakınları bulunan 
memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçe-
lere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı 
hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları 
ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu hak-
tan bir defadan fazla yararlanılamaz. Engellilik durumu 
devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun 
yeri değiştirilmez.

Engellilerin yaşadığı en büyük 
sıkıntı ayrımcılığa uğramadır. 
Bunun yanı sıra temel insani 
hizmetlerden (eğitim, sağlık, 

barınma, sosyal güvenlik, 
istihdam) fırsat eşitliği temelinde 

yeterince yararlanamamaları 
da onların engelli olarak 

damgalanması, ayrımcılığa 
uğraması ve dışlanması 

boyutunda değerlendirilmelidir.



Haziran 2017 • Sayı: 147 59

Jandarma Atama Yönergesi: Jandarma Genel 
Komutanlığı Atama Yönergesi’nde de engelli eş 
ve çocuğu olan personele yönelik kolaylıklar sağ-
lanmıştır. Bu kapsamda;
• Personelin Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması 
ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkın-
da Yönetmelikte kendisine Engelli Sağlık Kurulu 
Raporu düzenleme yetkisi verilen sağlık kuruluş-
larından % 60 ve üzeri ağır engellilik durumu-
nu içerir “Özel Eğitim Amaçlı Değerlendirilmesi 
Uygundur’’ kararlı rapor alanların,
• Ömür boyu gözetim altında bulunmayı gerek-
tiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebildiği 
bedeni, zihinsel, spastik ya da görme engellilik 
haline ilişkin tam teşekküllü askeri hastanelerden, 
ağır engellilik durumuna ilişkin atamaya esas % 
60 ve üzeri olduğunu belirtir sağlık raporu alan-
ların atama döneminde yaptıkları müracaatlar 
dikkate alınır.
Engelli Çalışanın Erken Emeklilik Hakkı:        
01 Ekim 2008 öncesi işe giren % 40 ve üzeri engel-
li memurlar 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olarak 15 yılda erken emeklilik hakkı alırlar.
Erken Emeklilik Hakkı: 5510 Sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş 
Kanununa göre işe girerken veya girdikten sonra 
engelli olanlar, belli koşulları ve çalışma süreleri-
ni tamamlamaları halinde yaş şartı aranmaksızın 
yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 
Engelli Memurun Günlük Çalışma Saatlerinin 
Tespiti: Engelliler için; engel durumu, hizmet 
gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bu-
lundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başla-
ma ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri mer-
kezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı 
belirlenebilir. 
Başbakanlık Genelgesine (2002/58) istinaden 
TSK da görev yapan memurların; Valiliklerce ta-
til edilen günler ile 03 Aralık ve 10 Mayıs gün-
lerinde idari izinli sayılacakları, ayrıca yürüme 
engelli, gece körlüğü, az gören, görme engelliler 
için kış saati uygulamasının olduğu günlerde me-
sai saatlerinde düzenleme yapılacağı belirtilmiştir. 
Engelli Memurun Nöbet Muafiyeti ve İzin: En-
gelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece 
vardiyası görevi verilemez, TSK’da görevli engelli 
memurlar ile bakıma muhtaç engelli (ağır engelli) 

çocuğu olan muvazzaf asker ve memurlar gece nöbetinden ve 
vardiyasından muaftır. 

TSK İzin Yönetmeliğinde 4 Şubat 2015 tarihli yapılan dü-
zenleme ile TSK’ da çalışan engelli çocuğu/yakını olan tüm 
personele günlük eğitim ve/veya bakım izni hakkı verilmiştir. 
Özel eğitim alan eş ve çocuğu olan personele haftada 8 saat, 
ağır engelli yakını olan personele günlük 1 saat izin hakkı ve-
rilmiştir. 

Erişilebilirlik Düzenlemeleri: 5378 Sayılı Engelliler Kanu-
nuna göre engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma 
tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır. 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mev-
cut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor 
alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları, gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren 
her türlü yapılar ile toplu taşıma araçlarının engelliler için eri-
şilebilir duruma getirilmeleri zorunludur. 

Belirtilen yasal düzenlemelere ilave olarak, çeşitli kamu ku-
rum ve kuruluşlarınca, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve 
ekonomik dezavantajlı durumlarını gidermek maksadıyla im-
kanlar sunulmuştur.

Belediyelerce su indirimi, ücretsiz toplu taşıma 
kullanma imkanı, TCDD ve Deniz Yollarınca 
ücretsiz şehir içi ve şehir dışı seferleri, THY ve 
diğer hava yolu şirketlerince indirimli seyahat 
etme imkanı, Devlet Tiyatrolarının gösterilerini 
ücretsiz seyretme imkanı sağlanmıştır. Engelli-
ler, gaziler ve şehit eşleri için Digitürk paketlerin-
de, Türk Telekom sabit hatlarda, TTNET, Uydunet, 
Türkcell Süperonlıne ve bazı cep telefonu hizmetlerinde 
indirim mevcuttur. ÖSYM tarafından yapılan sınavlara 
giren engelli adaylara, ek süre dahil olmak üzere ayrı salon-
da yalnız ve yardımcı ile sınava 
gibi olanaklar sunul-
maktadır.
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Okullar tatile girdi. Okul 
döneminde çoğunlukla okul 

işleri için kullandıkları interneti 
çocuklarımız, bu tatil döneminde 

iletişim kurma, sosyalleşme 
(Facebook, Youtube, İnstagram 

v.b.), oyun oynama amaçlı 
kullanacaklar. Çocuklarımızın 
çevrimiçi kalacağı bu dönemde 

risklerin farkında olarak, güvenli 
ve sorumluluk bilinci içerisinde 

kararlar almamız gerekecek.

Günümüzde haberleşme, iletişim ve ilişki kurma biçimleri 
oldukça değişmiş, iletişim araçları gelişmiş, uzak mesa-
feler oldukça yakınlaşmıştır. Kitaplar, gazeteler, dergiler, 

broşürler, ilan panoları yerini çok hızlı bir biçimde radyo, tele-
vizyon, telefon ve internet gibi iletişim araçlarına bırakmıştır (1). 
Yeni medya olarak tanımlanan bu iletişim araçları hızı ve kolay 
ulaşılır olması nedeniyle baş döndürücü bir şekilde yayılmaktadır. 
Uzakları yakın, bilgileri elle tutulabilir hale çeviren bilgi ve ileti-
şim ağı, neredeyse günümüzde her evde, her odada, her bireyde 
ve her cepte taşınabilir hale gelmiştir (2,3). Sadece haber vermek, 
haberleşmek ve bilgiyi ulaşılabilir kılmak dışında, günümüzde eğ-
lenmek, eğlendirmek ve keyifli vakit geçirmek gibi alanlarda da 
yaygın olarak kullanılmaktadır (3).  
İnternet, dünyadaki bilgisayar ağlarının birbirine bağlı olduğu, 
dünya çapında sürekli büyüyen bir iletişim ağı ve bilginin dolaşım 
sistemidir (4). İnsanların “üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve 
bilgiye kolayca ulaşma” isteklerini karşılayan bu teknoloji günü-
müz medyasının önemli bir veri kaynağı ve aracıdır (4-6). İnterne-
ti kullanan kişi sayısı her geçen gün bütün dünyada artmaktadır. 
Ülkemiz, 2017 yılı itibariyle internet kullanıcı sayısı bakımdan 
ülkeler sıralamasında dünyada 18. olarak üst sıralarda yer almak-
tadır. 2017 yılı rakamlarına göre Türkiye’de internet kullanıcı 
sayısı 46.196.720 kişiye ulaşmıştır. Bu rakam bütün toplumun 
%57,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkemizde 2000-2017 yılları arasın-
da internet kullanıcı sayısı %2.209’luk bir artış göstermiştir (4). 

İnternet bugün bilgilenme, işlem yürütme, haberleşme, eğitim 
ve eğlence fonksiyonlarıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. 
Özellikle okul çağındaki çocuklar için, kaynak kullanımı, bilgilen-
mek ve bilgiye hızlı ulaşmak konusunda önemli bir yol gösterici 
ve yardımcıdır. Uygun, yerinde ve yeterli şekilde kullanıldığında; 
çocukların hayal dünyası ve yaratıcılıklarını geliştirir. Kendi iç 
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dünyalarının sınırlarının keşfedilmesine ve şekillen-
mesine yardımcı olur (7). Avrupa Çevrimiçi Çocuklar 
Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen araştır-
mada ülkemizde çocukların 10 yaş civarında interne-
ti kullanmaya başladıkları ve günde ortalama yaklaşık 
1-1,5 saat internet kullandıkları belirlenmiştir (6). Ça-
lışmaya katılan çocuklar interneti %92 okul işleri, %59 
eğlence-video klip izlemek, %49 oyun oynamak, %48 
arkadaşları ile sosyal ağlarda paylaşımda bulunmak, 
%40 haberleri okumak ya da izlemek ve %40 müzik 
ya da film indirmek için kullandıklarını belirtmiştir 
(6). İnternetin geniş kitleler tarafından kullanılmaya 
başlanması ve doğası gereği çok dinamik olması, genel 
olarak toplum, özellikle de çocuk ve ergenler üzerinde-
ki etkilerinin değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Bu 
nedenle internetin faydaları ve gereklilikleri kadar riskli 
ve olumsuz etkileri konusunda hem aileleri hem de ço-
cukları bilgilendirmek oldukça önemlidir. 

Günümüzde, hem günlük hayat hem okul yaşantısı hem 
de iş dünyasında internet ve bilişim teknolojileri olma-
dan bir yaşamın düşünülememesi nedeniyle, kendi ya-
şıtlarının uyguladığı teknolojilerden uzak kalan çocukla-
rın ve gençlerin okul ve iş yaşamlarının olumsuz etkilen-
dikleri gösterilmiştir. “Zamanı yakalamak” bu anlamda 
oldukça önemlidir (8,9). Çocuklar için öğrenmeyi, keş-
fetmeyi eğlenceli ve zevkli hale getirir. Ayrıca, bilişim 
teknolojilerini ve interneti yaşına uygun biçimde kul-
lanmak; çocuklarda el ve göz koordinasyonunu, parmak 
ve el hareketlerini geliştirerek, bilişsel ve motor hareket 
olarak da önemli katkı sağlar (10-14). Yeni geliştirilen 
ekran kullanımları ve oyunlar sayesinde, çocuklar dikkat 
ve konsantrasyon açısından kendilerini geliştirebilirler. 

Ancak unutulmamalıdır ki; internet ve bilişim teknolo-
jilerinin kontrolsüz, sınırsız, yerinde olmayan ve uygun 
olmayan kullanımları, hem erişkinler hem de çocuklar 
için olumsuz etkilere sahiptir. Çocuk ve ergenlerin in-
ternet, televizyon ve bilgisayar karşısında diğer bir ifade 
ile ekran karşısında geçirdikleri sürenin uzun olması sos-
yal, duygusal, psikolojik ve fiziksel açıdan sorunlar do-
ğurmaktadır. Sağlık sorunları ile internet ve elektronik 
medya kullanım süresi arasında belirgin bir ilişki vardır. 
Her gün 2 saatten daha uzun süre internet kullanımı 
“ağır internet kullanımı” olarak tanımlanır ve bazı ciddi 
sağlık sorunlarına yol açabilir. Fakat çocukların neden 
çevrim içi oldukları ve çevrim içi aktivitelerin özelliği, 
sorunların şekli için ayrıca önem taşımaktadır (15-17). 

Karşılaşılan sağlık sorunlarının başında, fiziksel sorunlar 
gelmektedir. Kullanım süresinin uzaması ve ekran ba-
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şında uygun olmayan pozisyonlarda zaman gecirmek 
çeşitli kas-iskelet sorunlarına neden olur. El ve bilek 
rahatsızlıkları, boyun ve omurga rahatsızlıkları, kas ve 
eklem ağrıları bu sorunların başında gelir. Ayrıca, ekran 
başında uzun süre hareketsiz zaman geçirmek ve sağlık-
sız gıda tüketiminin artması şişmanlık ve aşırı kiloluk 
riskini artırmaktadır. Günümüzde sadece şişmanlık ve 
aşırı kiloluk değil, aynı zamanda ekrana dalarak öğün 
atlayan çocuklarda zayıflık ve kötü beslenme de önemli 
bir sorundur. Sanal ortamda yaratılan yanlış beden algısı 
ve yanlış diyetler nedeniyle yeme bozukluğu ortaya çıka-
rak, aşırı kilo kaybı sorunları ile karşılaşılabilmektedir. 

Bilgisayar başında uzun süreli zaman geçirmek çeşitli 
göz sorunlarına yol açmaktadır. Bilgisayar ekranına dik-
katle bakma sırasında göz kırpma sayısı düşer ve bu da 
göz kuruluğuna neden olur. Göz yorgunluğu, gözlerde 
kaşıntı, yanma ve görme sorunları ile karşılaşılır. 

Ekran temas suresinin artması, çocuklarda önemli uyku 
sorunlarını beraberinde getirir. Bu durum hem uyku için 
ayrılacak vaktin ekran başında geçirilmesi, hem de gece 
saatlerinde sürekli olarak parlak ekran ışığına maruz kal-
makla ilgilidir. Uyku, büyüme hormonu salgılanması ve 
sağlıklı bilişsel gelişme için oldukça önemlidir. Uykuları 
bozulan çocuklar, sadece bilişsel değil sosyal ve akademik 
olarak da ciddi sorunlar ile karşılaşırlar (18-20).

Sadece fiziksel değil, psikolojik sağlık sorunları da; uy-
gun olmayan bilişim teknolojisi ve internet kullanımın-
da karşılaşılan risklerden birisidir. Sınırlamaların olma-
dığı durumlarda, “internet bağımlılığı” diğer bir ifade 
ile  “teknolojik bağımlılık” ortaya çıkabilir. Bağımlılık 
açısından tehlike sayılabilecek belirtiler aileler tarafın-
dan dikkatle gözden geçirilmeli ve önlem alınmalıdır. 
Bilgisayar ya da televizyon karşısında giderek daha fazla 
zaman harcama, eşzamanlı olarak içe kapanma, göz te-
masının kesilmesi gibi belirtiler uyarıcı olmalıdır.  Ay-
rıca; daha çok ve sık bağlantıya geçme isteği ile birlikte 
toplumsal yaşamdan ve yaşıt ilişkilerinden çekilme gö-
rülebilir. Yetişkinlerle sorunlar, kendi kendine konuşma 
ve ders başarılarında olumsuz etkilenmeler ortaya çıkar. 
Bağlantı engellendiğinde titreme, aşırı sinirlilik ve hayal 
kurma gibi yoksunluk belirtileri olabilir. Bağımlılığın 

Çocukların istismara açık 
olmasına neden olan önemli bir 

tehdit, çevrimiçi ortamlarda 
yabancılarla kontrolsüz şekilde 

iletişime geçmesidir.



Haziran 2017 • Sayı: 14764

oluşmasını önlemek için önlem almak; belirtiler oluş-
tuktan sonra düzeltmeye çalışmaktan daha kolay ola-
caktır.
Kaygı bozukluğu, depresyon ve intihara eğilim sık gö-
rülen psikolojik sorunlar arasındadır. Çocuklar sanal 
ortamda sık karşılaştıkları şiddeti, gerçek hayatın bir 
parçası olarak algılayabilirler. Bu da gerçek hayattaki so-
runlarla mücadele ve sorun çözme becerilerini olumsuz 
etkiler (14-20).  Çocuklar özellikle yaşları küçük ise, sa-
nal dünya ile gerçek dünya arasındaki iletişim farklarını 
da ayırt edememektedir. Kimliklerini ortaya koymadan, 
sanal ortamda arkadaşlık yaşayan çocuklar, gerçek ya-
şamda arkadaşlık kurmakta güçlük çekerler. Çocuklar 
sosyal olarak kendilerini eksik hissederek, özgüven soru-
nu yaşayabilirler (21). 
Özellikle küçük yaşlardan itibaren, tek taraflı ve pasif 
uyaran olduğu için yeni teknolojili iletişim araçları ve ek-
ran ile temas eden küçük çocuklar bilişsel gelişim açısın-
dan olumsuzluklar yaşayabilir(18). İki yaşın altındaki ek-
ran teması ve çocuğun ekran karşısında geçirdiği sürenin 
artması ile dil gelişimi son derece olumsuz etkilenmekte 
ve çocuklarda konuşma gecikmesi görülmektedir (19).
Çocuklar interneti kontrolsüz ve bilinçsiz kullanırlar-
sa, internet üzerinden istismara açık hale gelebilirler. 
Çocukların internette istismardan korunacak önlemle-
ri bilmeleri ve uygulamaları, istismar ile karşılaştıktan 
sonra oluşacak travma izlerini düzeltmekten çok daha 
kolay ve etkin olacaktır. Bu nedenle riskler aileler tara-
fından bilinerek çocuklara yol gösterici olunmalıdır. İn-
ternette karşılaşılması olası olan risklerden birisi “siber 
zorbalık”tır. Bu kapsamda gençlerin birbirlerine hakaret 

etmeleri, iftirada bulunmaları, özel bilgilerini ya da uy-
gunsuz görüntülerini zarar vermek amacı ile kullanma-
ları sık görülen davranışlardır. Diğer bir risk ise “çocuk 
pornografisi”dir. Çocuk ve gençlerin özel fotoğraf ve vi-
deoları çekilebilmekte, programlar yardımıyla düzenle-
nebilmekte ve internet aracılığı ile yayınlanabilmektedir. 
Çocukların internette yaşları için uygun olmayan cin-
sel görüntülerle ve pornografik içeriklere karşılaşması da 
baska bir istismar şeklidir.  Çocukların büyük kısmı en 
az bir kez bu tip uygunsuz içerikle karşılaştıklarını ifade 
etmektedirler (22,23). Çocukların istismara açık olma-
sına neden olan başka bir tehdit ise çevrimiçi ortamlarda 
yabancılarla kontrolsüz şekilde iletişime geçmesidir. Ço-
cuklar ve gençler sıklıkla yabancılarla iletişime geçmekte 
bir sakınca gormemekte, hatta kişisel bilgilerini rahat-
lıkla internet üzerinden paylaşmaktadır. Bir çalışmaya 
göre; gençlerin %69’u sosyal paylaşım sitelerinde anlık 
durumlarını paylaşırken bulundukları yerin bilgisini de 
vermektedir; %28’i gerçek hayatta tanımadığı kişilerle 
sohbet etmekte; %43’ü gerçek ismini, %24’ü elektronik 
posta adresini ve %18’i fotoğrafını paylaşmaktadır (11). 
Günümüzde medyanın hızlı gelişimi ve giderek haya-
tımızın daha çok içine girmesiyle çocukların bilişim 
teknolojilerini ve medyayı kullanmasını kısıtlayıcı ya da 
yasaklayıcı olmak değil, bunları kullanırken kendi ken-
dini kontrol etme, disiplin ve sorumluluk gibi beceriler 
geliştirmesine yardımcı olacak becerilerin öğretilmesi 
önerilmektedir. Bu kontrol “aktif kontrol” olarak isim-
lendirilmektedir ve ailelerin çocuklarına yol göstererek 
öğretmesi gereken yöntemdir. «Pasif kontrol” olarak 
adlandırılan kısıtlayıcı ya da sınırlayıcı yaklaşımların et-
kinliği sınırlar kalktığında yetersiz olmaktadır (10,11). 
İnternette güvenli işlem yapabilme becerisi, “internet 
okuryazarlığı” olarak adlandırılmaktadır ve bu beceri 
uygun yaş grubundaki bütün çocuklara öğretilmelidir. 
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Anne ve babaların televizyon ve elektronik medya ile 
ilgili tutum ve davranışları; ekran başında geçirdikleri 
süreler çocukları doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 
anne ve babaların bilinçli olması ve çocuklarını doğru 
yönlendirmeleri gerekmektedir (23).  
Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araştırma Projesi Türkiye 
sonuçlarına göre; ülkemizde çocukların internet orta-
mında risk içeren çeşitli etkinliklerde yer aldıkları anla-
şılmaktadır. Diğer yandan anne ve babaların çocukları-
nı bu risklerden uzak tutmaya yarayacak yeterli bilgi ve 
beceriye sahip olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Çocuk-
lar karşılaştıkları olumsuz durumlarda ailelerinden çok 
arkadaşlarından yardım aldıklarını belirtmişlerdir (6).  
Çocukların, bilişim teknolojilerini ve medyayı kullanır-
ken etkin ve güvenli olabilmeleri için cocugun yasi ve 
bilişsel kapasitesi dikkate alinarak rehberlik yapılmalıdır. 
2 yaş altında çocukların televizyon, internet ve bilişim 
teknolojileri ile tanışması önerilmemektedir. Amerikan 
Pediatri Akademisi 2 yaş altındaki çocukların televizyon 
izlemek yerine, konuşma, birlikte oyun oynama, şarkı 
söyleme, okuma, spor yapma ve yaratıcı oyunlar ile il-
gilenmeye yönlendirilmesini önermektedir (14,19-21).  
Unutulmamalıdır ki; çocuklarımıza riskler ve sorunlarla 
karşılaştığında nasıl davranacağını öğretmemiz, sorun-
lar oluşup büyüdükten sonra düzeltmeye çalışmamız-
dan daha kolay olacaktır. Bu nedenle bilinçli anne ve 
babaların yetişerek çocuklarına yol gösterici olması ge-
reklidir. Ailelerin dikkat etmesi önerilen bazı konular 
şöyle özetlenebilir:
• Ailelerin bilgisayar ve televizyon karşısında geçirdik-
leri süreler ve seçtikleri ögeler açısından çocuklarına ör-
nek olmaları gereklidir. 
• Ekran karşısında geçirilen süreler ve çevrim içi kalınan 
saatler için sınırlayıcı olmalıdır.  
• Bu sınırlamaları etkin biçimde yapabilmek için, bilgi-
sayar ve televizyon evin ortak kullanım alanlarına yer-
leştirilmelidir. 
• Çocuklara, internette karşılaştıkları her bilginin güve-
nilir ve doğru olmadığı öğretilmelidir. 
• Çocukların internet aktiviteleri onların bilgileri dahi-
linde denetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 
• İnternette kendisine ait bilgileri, fotoğrafları, kimlik 
ve telefon numaralarını başkaları ile paylaşmaması ge-
rektiği öğretilmelidir.
• Çocuklara internet ve çevrimiçi karşılaşacakları riskler 
anlatılarak, sorun yaşadıklarında nasıl davranacakları 
öğretilmelidir. Bir sorun yaşadığında suçlanmamalı ve 
yalnız bırakılmamalıdır.

• Çocukların ders başarısı, arkadaş ilişkileri, sosyal ve bi-
lişsel değişiklikleri aileleri tarafından yakın izlenmelidir. 
Bu sayede sorunları erken fark etmek ve çözmek daha 
kolay olacaktır (21). 
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Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferinin 102’nci Yıldönümü nedeniyle tüm 
yurtta anma törenleri yapıldı. 

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında 
yapılan anma töreninde, J.Per.Ütğm. Selim YUMAK 
tarafından “Ölümsüz Kahramanlar” konulu sunum ya-
pıldı ve “Gölgedekiler” isimli Oratoryo Jandarma Genel 
Komutanlığı bandosu eşliğinde sergilendi.

Anma töreninde bir konuşma yapan Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, “Vatan sevgimizin, 
birlik ve beraberliğimizin, milli bilincimizi oluşturan te-
mel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü 
bağın en önemli sembolleri olarak gönlümüzde yaşattı-
ğımız aziz şehitlerimizin; gösterdiği azim, feragat, cesa-
ret ve kahramanlıklar, bizlere her zaman ilham kaynağı 
olmaya devam edecektir.” dedi.

Aziz Şehitlerimizi Minnetle Andık

18 
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IDEF 2017 13’üncü Uluslarara-
sı Savunma Sanayi Fuarı, 09-12 
Mayıs 2017 tarihleri arasında İs-
tanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde icra edildi. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV) yönetim ve sorumlulu-
ğunda yapılan IDEF 2017 Fuarına 
Türkiye dahil 69 ülkeden 650 yerli 
ve yabancı firma ve firma temsilci-
liği iştirak etti.

IDEF 2017 Fuarına, Jandarma 
Genel Komutanlığı standında; 
envanterinde yer alan çeşitli araç 
ve silahlar ile keskin nişancı, özel 
operasyon, su altı, arama kurtar-
ma, dağcılık ve afet arama-kurtar-
ma timlerinin kıyafeti ve teçhizatı 
teşhir edildi. BORA-12 7,62 mm 
Keskin Nişancı Tüfeği ve Atış Si-
mülatörü ile ziyaretçilere deneme 
atışının yaptırıldığı Jandarma Ge-
nel Komutanlığı standına ilgi ol-
dukça yoğundu. 

İçişleri Bakanı, Jandarma Genel 
Komutanı ve Yardımcıları, Kara 
Kuvvetleri Komutanı, Emniyet 
Genel Müdürü, sıralı komutanlar 
ile Senegal, Kazakistan, Bangladeş, 
Pakistan ve Jandarma teşkilatından 
davetliler ile çeşitli ülkelerden askeri 
heyetlerin de incelemelerde bulun-
duğu Jandarma Genel Komutanlığı 
standını fuar süresince yaklaşık ola-
rak 13.000 kişi ziyaret etti.

Jandarma
Standına 
Büyük İlgi
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Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Yaşar GÜLER 
Azerbaycan’ı Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Azer-
baycan İçişleri Bakanı Korgeneral Ramil USUBOV’un 
resmi davetlisi olarak 25-28 Nisan 2017 tarihlerinde 
Azerbaycan’ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında; Azerbaycan İçişleri Bakanı Kor-
general Ramil USUBOV, Savunma Bakanı Korgeneral  
Zakir HASANOV ve Azerbaycan Dahili Koşunlar Ko-
mutanı Tümgeneral Şahin MEHMEDOV’la görüşme 
yapan Orgeneral Yaşar GÜLER,  ayrıca Devlet Serhat 
Hizmetleri Komutanlığı, DKK.lığı Ahmetli Motorlu 
Piyade Tugay Komutanlığı, Ali Harbi Mektebi, Hezri 
Özel Eğitim Merkezi ve  Hususi Devlet Hizmetleri Ko-
mutanlığında incelemelerde bulundu.
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Resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizde bulunan Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilâtı Genel Müdürü 
Lynne OWENS, beraberinde İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard MOORE ile 23 Şubat 2017 tarihinde 
Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Konuk heyet, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Ata KALKAN tarafından kabul edildi.

İngiltere Ulusal Suç Teşkilatı Genel 
Müdürü J.Gn.K.lığını Ziyaret Etti

Moldova İçişleri Bakanı Alexandru JIZDAN ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun 
davetlisi olarak, 25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığını da ziyaret eden Moldovya heyeti Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral 
İbrahim YAŞAR’la bir görüşme yaptı.

Moldova İçişleri Bakanı Jandarma 
Genel Komutanlığını Ziyaret Etti
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Avrupa Birliği Katılım Öncesi İşbirliği kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve İtalya Karabineri Teş-
kilatı ile ortak yapılan Toplumsal Olaylara Müdahalede Kurumsal Altyapının Güçlendirilmesi Projesi’nin 
açılış töreni 12 Mayıs 2017 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında yapıldı.

Törene; Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Ali LAPANTA, İtalya Büyükelçisi Luigi MAT-
TIOLO ile AB Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, İtalya Karabineri 
Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı temsil-
cileri katıldı. 

İki yılda tamamlanması planlanan proje ile Jan-
darma Genel Komutanlığının insan haklarına 
saygı kapsamında toplumsal olaylara müdahale 
altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir 
eğitim/tatbikat sisteminin oluşturulması hedeflen-
mektedir. 

FIEP Avrupa İşleri Komisyon Toplantısı, 06-
09 Mart 2017 tarihleri arasında Hollanda’nın 
başkenti Amsterdam’da yapıldı. Jandarma Genel 
Komutanlığını temsilen Strateji Geliştirme ve Dış 
İlişkiler Daire Başkanı J.Kur.Alb. Nail İLBEY’in 
katıldığı söz konusu toplantıda; FIEP’e üyelik 
başvuruları, FIEP stratejisi ve teşkilatın gelişim 
süreci, FIEP iletişim konuları ve işbirliği projeleri 
ele alındı.

FIEP Avrupa İşleri Komisyon Toplantısı 
Amsterdam’da Yapıldı

Toplumsal Olaylara Müdahalede Kurumsal Altyapının 
Güçlendirilmesi Projesi’nin Açılışı Yapıldı
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Orgeneral Yaşar GÜLER Güvercinlik Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar 
GÜLER engelliler haftası nedeniyle 15 Mayıs 
2017 tarihinde Güvercinlik Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.   Ziyarette, 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında 
bilgi alan Orgeneral Yaşar GÜLER, daha sonra 
kurum Müdürü Gülseren Çavdar AKAOĞLU 
eşliğinde öğrencileri ziyaret etti ve onlarla sohbet 
ederek çeşitli hediyeler verdi.  

Dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, 
duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemleri olan engelli bireylerin yetersizlik halinin ortadan 
kaldırılması ya da etkilerinin en az seviyeye indirilerek topluma uyumlarının sağlanması için destek 
eğitimi vermesi amacıyla kurulan rehabilitasyon merkezinde, 140 öğrenciye alanında uzman 26 personel 
tarafından özel eğitim hizmeti verilmektedir.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliğince; 
Ankara Özdecan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden 28 öğrenci, 14 veli ve 8 öğretmen, 20 Mart 2017 
tarihinde Anıttepe Jandarma Sosyal Tesislerinde misafir edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreteri J.Kur.Alb. H.Hilmi ATABAY’ın bir sunum yaptığı ziyarette, Down 
Sendromlu çocuklarımız ile Jandarma personeli gönüllerince eğlendiler. 

Down Sendromlu 
Çocuklarımızı Misafir Ettik



Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile 
Mücadele Çalıştayı Ankara’da Yapıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunan Astsubay Eğitim Merkezi’nde 
öğrenim gören 702 Jandarma Genel Komutanlığı, 6 Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu ile 1 Senegalli 
Misafir Askeri Personel olmak üzere toplam 709 Astsubay adayı eğitimlerini başarı ile tamamlayarak 
mezun oldu. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığı’nın ilk mezunu olma gururunu yaşayan 
öğrencilere diplomaları 10 Mart 2017 tarihinde 
düzenlenen törenle, Jandarma Genel Komutanı 
Yardımcısı Korgeneral Ali LAPANTA, Sahil 
Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent OLCAY ile 
MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin ÇIRAKOĞLU, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı 
Tuğgeneral Nurettin ALKAN, Polis Akademisi 
Başkan Yardımcısı 1’inci Sınıf Emn. Md. Fatih 
İNAL ve Senegal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Baş 
Kâtibi Moustopha FALL tarafından verildi. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi İlk Mezunlarını Verdi
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Mülteci ve sığınma meseleleri konusunda 
farkındalığın ve kurumsal kapasitenin artırılması 
maksadıyla, Ankara’da 15-16 Mart 2017 tarihleri 
arasında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile 
Mücadele Çalıştayı yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele 
Daire Başkanlığı sorumluluğunda yapılan 
çalıştaya, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş 
Başkanı Tümgeneral Ali ÇARDAKCI’nın da 
aralarında bulunduğu 32 Jandarma personeli ile 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yargıtay, Bilkent, ODTÜ, TOBB 
ETÜ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcileri katıldı.



J.Asb.Bçvş. İsmail KELEŞ Avrupa 
3’üncüsü Oldu

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, Slovenya’nın Maribor kentinde 06-12 Mart 2017 tarihleri arasında 
düzenlendi. Şampiyonada, J.Asb.Bçvş. İsmail KELEŞ, 40 ülkeden 80 sporcunun katıldığı büyük erkekler 
tabanca branşında 220.7 puanla Avrupa 3’üncüsü olma başarısını gösterdi.  

Başarılı sporcumuzu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER kabul ederek kutladı.

Şili Carabineros Genel Direktörlüğünden Tümgeneral 
Rafael D. Simener SALAZAR başkanlığında bir heyet 
14-15 Mart 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel 
Komutanlığına inceleme ziyareti yaptı.

Şili Heyeti ziyaret kapsamında, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi, Jandarma Kriminal Daire 
Başkanlığı, Jandarma Lojistik Komutanlığında ve 
Jandarma Komando Özel Asayiş Tugay Komutanlığında 
incelemeler yaptı.

Şili Carabineros Genel 
Direktörlüğü Heyeti 
J.Gn.K.lığını Ziyaret Etti
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Jandarma Genel Komutanlığı, Jan-
darma Teşkilatının 178’inci Kuruluş 
Yıldönümü ve 19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı münasebetiyle 18 Mayıs 
2017 tarihinde düzenlediği bir etkinlik 
ile “Bir Yazarın Kitap Dinletisine En 
Fazla Sayıda Okur Katılımı” rekorunu 
kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer 
almaya hak kazandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
(JSGA)’nde yapılan rekor denemesin-
de, J.Bnb. Ömer GÜRDAL’ın “Ayyıldız 
Ruhu” isimli romanını okuduğu kitap 
dinletisine; Jandarma Genel Komutanlı-
ğı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve JSGA 
Başkanlığı mensubu personel ve aileleri 
katıldı. 5.754 kişinin iştirak ettiği dinle-
ti, Guinness tarafından da onaylanarak 
resmiyet kazandı ve 2017 Yılı Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girdi. 

Daha önce Almanya’da düzenlenen ve 
5.406 kişinin katıldığı dinletiye ait olan 
rekorun kırılması, etkinliğe katılan tüm 
personel tarafından coşku ve gururla kut-
landı.

Jandarma, Guinness Rekorlar Kitabı’nda
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Ayşe teyze, 61 yaşında, Manisa ili Demirci ilçesinde 
yalnız yaşıyor. Bir oğlu ve bir kızı var. 20 sene önce 
eşini kaybetmiş. Eşinden kalan emekli aylığı ile ço-

cuklarını büyütmüş, evlendirmiş. Şimdi ara sıra yanlarına 
gidiyor torunlarına bakıyor. Hayatın zorluğu onu şeker 
hastası yapmış, tedavi oluyor, ilaç kullanıyor.
Bir sabah, kahvaltısını yaparken Saruhan ilçesinde yaşayan 
ve uzun zamandır görüşmediği akrabalarını ziyaret etmeye 
karar verir. Günlük işlerini yapar, yemeğini pişirir, alması 
gereken ilaçlarını içer ve evden ayrılır. Maaş yatma günü-
dür. İlçe terminale gitmeden önce bankaya uğrar eşinden 
kalan dul ve yetim aylığının tamamını çeker. Sonra yıllar-
dır tanıdığı kuyumcusuna gider bir adet çeyrek altın alır. 
İlçe terminaline geldiğinde vakit de ikindiyi bulmuştur. 
Hava sıcaktır. Yaz ayındaki sıcaklık ve nem olmasa da yine 
de insanı bunaltacak kadar sıcaktır minibüsün içi. Bir bu-
nalan, terleyen Ayşe teyze değildir, diğer yolcular da buna-
lırlar. Şoförden rica ederler, şoför Saruhan ilçesi Halitpaşa 
Mahallesinde yol kenarındaki bir çeşmede durur. En son 
Ayşe teyze iner minibüsten. Bir gölgeye geçer biraz hava 
alır, dinlenir.  Diğer yolcular yavaş yavaş minibüse biner-
ken Ayşe teyze ancak çeşmenin başına gelir, elini yüzünü 
yıkar, biraz da su içer, o ara minibüs şoförü arabasını çalış-
tırır. Panikleyen Ayşe teyze acele eder, minibüse koşturur. 
Minibüse bindiğinde içinde bir aylık maaşı, kimlik kartları 
ve çeyrek altını olan çantasını çeşmenin başında unuttuğu-
nun farkında değildir.

Saruhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Halitpaşa 
Karakal Komutanlığında görevli Jandarma ekipleri akşam 
devriyesindedir. İlçe yolu güzergahından geçerken çeşme 
başında bir karartı fark ederler. İncelemek için çeşme başı-
na yaklaşıklarında o karartının, tahmin ettikleri gibi çeşme 
başında unutulan bir çanta olduğunu anlarlar. Çanta kara-
kola getirilir, içinden çıkanlar bir tutanak halinde listelenir 
ve çanta içerisinden çıkan kimlikten, çantanın sahibi Ayşe 
teyzenin adresi araştırılmaya başlanır.
Çantasının olmadığını ancak akrabalarına gittiğinde fark 
eden Ayşe teyze tekrar evine döner. Çok üzgündür. Gö-
züne uyku girmez. Bir aylık maaşı, kimlikleri kaybolmuş-
tur. Çocuklarına haber verir. Onların teselli cümleleri 
bile üzüntüsünü gidermez. Çok umutlu olmasa da sabah 
uyandığında belediyeye, karakola ve ilgili yerlere başvur-
maya karar verir. Sabah uyanır, az bir kahvaltı yapar, or-
talığı toparlar çıkmak için hazırlanmaya başlar. O sırada 
kapı çalınır, Erken saatte kapıyı çalanın komşusu olduğu-
nu düşünür. Kapıyı açtığında karşısına bir Jandarma çıkar. 
Güleryüzlü, gözleri parlayan Uzman Jandarmanın elinde 
kaybettiği çantasını görür. 
Çantayı çeşme başında bulan ve sahibini araştıran Uzman 
Jandarma Çavuş Soner, Ayşe teyzeye çantayı ve içindekileri 
teslim eder. O an tüm sıkıntılarını unutan Ayşe teyzenin ağ-
zından “Allah Jandarmadan razı olsun” cümlesi dökülür.

Allah Jandarmadan Razı Olsun
Manisa İl Jandarma Komutanlığı
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TATİL ROTASI

iyi insanlar ülkesi: 

Makedonya
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Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinden birisi olan 
Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, 
Bulgaristan ve Yunanistan arasında sıkışmış, 

700.000 nüfuslu küçük bir ülkedir.

Birleşmiş Milletler tarafından 1993’te tanınan ülke, 
Yunanistan’ın itirazı nedeniyle FYROM (Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyeti)  olarak adlandırılmış, 1991 
yılında özerk cumhuriyet olmuş ve Yugoslavya Sosyalist 
Federatif Cumhuriyeti’nin iç savaşlara girdiği dönemde 
bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye Makedonya’yı tanı-
yan ilk devlet olmuştur. 

Bugünkü Makedonya toprakları, tarihte birçok devlet 
ve imparatorluğun sınırları içinde olmuştur. Bunlar 
içinde Roma İmparatorluğu (sonrasında Doğu Roma 
İmparatorluğu) ve Osmanlı İmparatorluğu, bölgede hü-
küm süren imparatorluklardandır. 600 yıla yakın süre 
Osmanlı egemenliğinde kalan bölge, 20. yüzyılda Yu-
goslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti’nin en güney 
kısımlarını oluşturmuştur.

Tipik Orta Avrupa kara iklimi görülen ülkede, kışlar 
soğuk ve karlı, yazlar serin ve yağışlı geçiyor. Ülkenin 
resmi dili Makedonca, ayrıca Arnavutça, Hırvatça, Sırp-
ça ve Türkçe de kullanılıyor. Makedonya nüfusunun 

%67’si Ortodoks Hıristiyan, %30’u Müslüman ve kalan 
%3’ü de diğer dinlere mensup.

Balkan Turları arasında oldukça ilgi gören Makedon-
ya, tatil için bütçenize uygun bir ülke. Makedonya’da, 
mütevazı bir bütçeyle en lüks restoranda yemeğinizi yer, 
en merkezi yerde çay ve kahvenizi yudumlayabilirsiniz. 
Çünkü fiyatlar oldukça makul. Para birimi olarak Dinar 
kullanılıyor, Euro da kabul ediliyor. 

Heykellerle Dolu Sokaklarıyla Üsküp

Denize kıyısı olmayan Makedonya’nın başkenti, Vardar 
Nehri’nin her iki kıyısına kurulmuş Üsküp, Makedon 
dilinde Skopje olarak adlandırılıyor. Beş yüz bini aşan 
nüfusuyla ülkenin dörtte birini başkent barındırıyor. 
1392’de Osmanlı topraklarına katılan şehir, 500 yıldan 
fazla bir süre Osmanlı egemenliğinde kalmış. Bu sebeple 
Anadolu’nun izlerine sıkça rastlanan bir şehir.

Çarşı içerisinde yer alan Mustafa Paşa Camii, Kurşunlu 
Han, Sulu Han, Davut Paşa Hamamı görülecek yerlerin 
başında geliyor. Buna Üsküp’ün en yüksek yerine 
kurulu olan Üsküp Kalesi de eklenebilir.

Kentin simgesi olan 13 kemerli Taş Köprü ve köprü-
nün bağlandığı Makedonya Meydanı şehrin kalbi gibi. 



Sultan I. Murad döneminde yapılan 13 gözlü, eşsiz bir 
mimari yapı olan Taş Köprü’nün böldüğü şehrin bir ya-
nında Arnavut ve Türk azınlıkları yaşarken, diğer yanda 
Makedonlar yaşıyor.

Atatürk’ün Okuduğu Şehir: Bitola (Manastır)

Çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Manastır, 
Makedonya’nın ikinci en büyük şehri. Şehir yüz bine 
yaklaşan nüfusuyla büyükçe bir kasaba gibi görünüyor. 
Manastır, şehirleşmenin getirdiği karmaşadan uzak ol-
dukça sakin, şirin ve temiz bir şehir. Bazı sokakları Türk 
dizilerine uzun süre mekân olmuş.

Manastır, tarihte Osmanlı 3. Ordusunun da merke-
zi olması nedeniyle diğer Makedonya şehirlerine göre 
oldukça gelişmiş. Burası aynı zamanda, 1896 yılın-
da Atatürk’ün askeri liseyi okumak için geldiği yerdir. 
Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesindeki eğitimini 
tamamladıktan sonra, Manastır Askerî İdadisinin imti-
hanlarına girerek başarılı olmuş ve Selanik sonrasında 
yaşadığı ilk şehir Manastır olmuştur.

Balkanların En güzel Şehri: Ohrid

Ohri Gölü kenarına kurulmuş küçük, şirin, huzurlu 
şehir Ohrid, Makedonya’nın tartışmasız en çok ilgi gö-
ren yeridir. Üsküp’ten yaklaşık 3,5 saat kadar uzaklıkta, 
güneyde, UNESCO Dünya Mirası listesindeki şehir 
Makedonya’nın gözbebeği. 

Balkonlarını sardunyaların süslediği, güzel tarihi sokak-
lara sahip Ohrid’in sokakları yürüyerek keyifle gezile-
biliyor. Şehirde hoş bir huzur var. Çarşısı, pazar yerleri, 
dar sokakları, kale çevresi, kiliseleri ile görülmesi gere-
ken bir yer burası.

Saint Naum Manastırı, Saint Sophia ve Sveti Kliment 
Ohridski Kilisesi ile Tsar Samuel’s Kalesi Ohrid gezile-
cek yerler arasında yer alıyor.

İster bin yıllık kiliselerine, ister UNESCO Mirası Ohri 
Gölü’ne gidin, isterseniz gelen geçenin izlenebileceği so-
kağa nazır kafelerde oturun hepsi çok keyifli. Birçok in-
san, sadece kafelerindeki o huzur ve dinginliği yeniden 
tatmak için bu şirin şehre tekrar gitmek istiyor. 

Adı Şiirle Anılan Struga

Struga, düzenlenen sanat geceleri, şiir festivalleri ile ta-
nınan bir şehir. Ohri kıyısında Dirim Nehri’nin çıktı-
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ğı nokta üzerine ahşaptan yapılan köprü ve köprünün 
birbirine bağladığı iki yaka şiir festival merkezi olarak 
kullanılıyor. Köprünün karşı taraflarında birçok demir 
atmış tekneleri görüyorsunuz.

Struga ile Ohrid arasında otobüs seferleri yapılıyor ve 
yolculuk yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Kayak İçin Mavrovo…

Makedonya’nın başkenti Üsküp’e sadece 1,5 saat uzak-
lıkta yer alan ve son yıllarda ülkemizden de çok sayıda 
kayak severi kendisine çeken Mavrovo Bölgesi, etkileyici 
doğası ile göz kamaştırıyor. Kar altında ormanlar, dağlar 
ve göl… Nefis bir ambiyans doğrusu!

Kayak Merkezi, Makedonya’nın batı sınırları boyunca 
uzanan, ülkenin en büyük milli parkı Mavrovo Natio-
nal Park alanı içerisinde bulunuyor. Çam ormanlarıyla 
kaplı Şara Dağ ve Pind Dağları’nın göze çarptığı milli 
park alanında, 2000 metreden yüksekte 52 adet zirve 
bulunuyor. 

Nasıl gidilir? 

Makedonya’ya karayolu ve havayolu ile gelmeniz müm-
kün. Türkiye’den iki havayolu şirketi Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’e uçuşlar düzenlemektedir. Makedonya’ya 
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile vizesiz giriş yapa-
bilirsiniz ve 90 gün boyunca ülkede dolaşma hakkına 
sahipsinizdir.

Havayolu ile geldiğiniz takdirde İstanbul’dan 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Büyük İs-
kender havaalanına iniş yapacaksınız. Havaalanında araç 
kiralayabilir veya belirli saatlerde Üsküp’e giden otobüs-
ler ile gezinize başlayabilir, istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Otobüs ile gelmeyi düşünüyorsanız, İstanbul’dan hare-
ket eden birçok otobüs şirketi mevcut. Güzergah olarak 
ise Yunanistan veya Bulgaristan ülkelerinden geçmekte 
olup, her iki ülkeden vize almak zorundasınız. Seyahate 
çıkmadan önce mutlaka Vize ile ilgili işlemlerinizi 
tamamlamış olmanız gerekir. Zira Yunanistan ve 
Bulgaristan’dan geçerken Vizeye ihtiyacınız olacaktır. 

Özel araç ile gelmek istediğinizde ise yine güzergah 
olarak Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden yolculuk 
ederek Makedonya’ya varacaksınız. Tabi ki yine iki ülke 
için vize işlemlerini halletmeniz gerekli.
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Şekilde görülen 24 şişe öyle yerleştirilmiş ki, okla göste-
rilen sıra ve sütünlarda 9’ar şişe var. Bu şişelerden dör-
dünü atarak yeniden yerleştirin. Öyle ki okla gösterilen 
sıra ve sütunlarda gene 9’ar şişe bulunsun.

SIRALAR VE ŞİŞELER

Akıl Oyunları

Kutulara, uygun rakamları yerleştirerek 10 
rakamlı öyle bir sayı oluşturun ki, 0 numa-
ralı kutudaki rakam, o sayıda toplam kaç 
tane 0 rakamı bulunduğunu, 1 numaralı 
kutudaki rakam o sayıda kaç tane 1 rakamı 
bulunduğunu, 2 numaralı kutudaki rakam 
o sayıda kaç tane 2 olduğunu ve benzer şe-
kilde 9 numaralı kutu, o sayıda kaç tane 9 
rakamı bulunduğunu göstersin.

SAYILI KUTULAR

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
Sudoku Kibritler

DÖNEN PARA

0 51 62 73 84 9

Kaynak: Emrehan Halıcı, Zeka Oyunları

Bir para kare bir levhanın kenarları 
boyunca döndürülerek başladığı konu-
ma getirilmiştir. Paranın çevresi kare-
nin bir kenarının uzunluğuna eşittir.

Bu tur boyunca para kendi etrafında 
kaç kez dönmüştür?
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Sayın Bakanım,
Ben Halil Yalınayakoğlu. Aydın ilinde Dalama Mahallesinde otururum ve çiftçilik 
yaparım. Temmuz 2016 ayı içerisinde kızım 25.000 lira paramı da alıp evden git-
miştir. Ben olay günü Dalama Jandarma Komutanlığına kızımın evden gitmesi 
ile ilgili kayıp müracaatında bulundum. Kızım evden kendi rızası ile gittiği için 
olayı pek önemsemeyeceklerini ve kızımın bulunması için çok üzerine düşmeye-
ceklerini düşünmüştüm. Bu nedenle kızımın bulunabilmesi için Müge Anlı’nın 
programına bile başvurdum. Ancak buna gerek kalmadan Jandarma, iki ay içe-
risinde kızımı kaldığı şahsın elinden kurtarıp bize teslim etti.  Kızım kandırılarak 
bir şahsın yanında Kuşadası’nda duruyormuş. Bu şahıs daha sonra bizle irtibata 
geçip kızımızın yerini bildiğini bize yardımcı olmak istediğini kızımızı bize geti-
rebileceğini söyleyip birde bunun karşılığında bizden para istedi. Biz bu kişinin 
bize yardım edeceğini düşünürken Jandarma Komutanları ise bizimle aynı fikir-
de değildi. Bu şahısla buluşma temin ettik. Karakoldan görevli üç personel bizi 
takip etti.  Kızımın yanında durduğu adamı yakaladılar ve yakalarken adamın 
adını soyadını bile söylediler. Adamın bir suçtan arandığını, bu şahsın evine gün-
lerce gitmediğine kadar biliyorlarmış. Çok şaşırmıştım. Demek ki kızımın bulu-
nabilmesi için araştırmalarına devam ediyorlarmış dedim. Bizim için fedakarlık 
yaptılar. Belki de tehlikeli olabilecek bir işe düşünmeden gittiler. İşte bu yüzden 
ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah gece gündüz demeden emniyet ve asayiş 
için çalışan sizleri, askerlerimizi, Jandarma komutanlarımızı, polislerimizi başı-
mızdan eksik etmesin. Sizin aracılığınızla tüm Jandarma personeline ve Dalama 
Jandarma Komutanlığına teşekkürü borç bilirim, şükranlarımı sunarım. İyi ki varsın Jandarma. Varlığın bize güven veriyor.

Halil Yalınayakoğlu
Aydın, Dolama Mah.

Teşekkür Mektupları…

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 

Sayın Komutanım; ben İlyas TOSUN Halen Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası 

köyünde muhtarlık yapmaktayım. Jandarma kamu düzeninin korunmasında ve kol-

lanmasında; fedakâr, sağduyulu önleyici hizmetleri ile yaşantımızda büyük bir yer 

edinmiştir. Ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemde vatanına milletine bağlı bir şekilde 

Asayiş yönünden köylere nasıl daha iyi hizmet veririz düşüncesiyle, köyde huzur proje-

sini gerçekleştirerek hayatımızdan korkuyu silerek yaşantımıza ışık tuttular.  Muhtar-

lığımız, İl Genel Meclisi ve Balışeyh Kaymakamlığı ile koordine kurularak köylerimize 

takılan kameralar sayesinde güvenlik yönünden artık köyde yaşayan insanlarında 

şehirlerde yaşayan insanlardan bir farkı kalmaması köyümüzü ziyadesiyle memnun 

etmiştir. Köyümüzde artık hırsızlık olayları olamamaktadır. Hayvancılık ile uğraşan-

lar hayvanlarını rahatlıkla bırakabiliyor. Bu personellerinizin bu projeye göstermiş 

oldukları hassasiyet Balışeyh’in tüm köylerini memnun etmiştir. 

Sayın Komutanım, Jandarma Teşkilatında görevlerini yaparken hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmayan çalışanlara teşekkür ediyorum. Muhtarlığımız,  Balışeyh Kaymakamlığı 

ve İl Genel Meclisi ile koordine kurarak tüm köylere kamera sistemi taktırarak projeyi 

hayata geçiren Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığına ve sizlere çok teşekkür eder, 

saygılarımı sunarım. 
İlyas TOSUN

Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu;

Değerli Bakanım, öncelikle saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyor, Allah’ın 

rahmeti, bereketi, mağfiretinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Ülkemizin 

sıkıntılı bu günlerinde sizlere Rabbim’den güç, kuvvet diliyorum, dualarımız 

sizinle. Ben 27 yıl önce bu vatana hizmet etmek üzere bir evlat yetiştirdim. 

Benim evladım şuan sizlerin nezdinde, gölgesinde Samsun İl Jandarma Ko-

mutanlığında askerliğini yapmaktadır. Her gencin belli dönemlerde geçirdiği 

psikolojik bunalım ve çöküntülere oğlum da askerlik süresi içerisinde girmiş-

tir. Fakat gördüm ki bu vatan evlatlarına sahip çıkan, kol kanat geren, vatan 

millet aşığı komutanlarımızı tanıma fırsatı buldum. Oğlumun sorunları ile 

yakinen ilgilenen, topluma faydalı bir birey olması için çaba sarf eden ve biz-

zat kendi evladı gibi alaka gösteren, benimle sürekli oğlum hakkında istişare 

eden, telefon ile arayıp hal, hatır soran Hizmet Muhafız Bölük Komutanı’na 

huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Oğlumla görüştüğümde bu ilgi ve 

alakanın sadece kendisine özgü olmadığını, birliğinde tüm erbaş ve erlere 

gösterdiğini sürekli anlatmaktadır. Erbaş ve erlerin giyim, kuşam, lojistik des-

tek, açlıkları, toklukları, kişisel sorunları ile yakından ilgilenen bir kişi olduğu 

oğlum aracılığı ile bilmekteyim. Siz devlet büyüklerimizin de bu komutanımız 

ile görüşerek bizler adına teşekkür etmenizi canı gönülden istiyorum.

Oğlum önce Allah’a, sonra sizlere emanettir. Kılıç Demirdaş

Sayın Komutanım,
Uzman Çavuş olarak Diyarbakır ili Hani ilçesinde görev yapan oğlum “Adnan ULUIŞIK” 27 Ekim 2016 günü Diyarbakır ili Hani ilçesinde yürütülen operasyon esnasında kalleşçe saldıran PKK teröristleri tarafından şehit edilmiştir. Şehit olduktan sonra özellikle Vezirköprü İlçe Jandarma Bölük Komutanımız bana ve aileme çok yardımcı olmuştur. Her gün telefon ederek hatırımızı sordu. Zi-yaretimize sık sık gelerek ihtiyaçlarımızın karşılanmasında bize yardımcı oldu. Ayrıca kızımın ve şahsımın kamu işine girmesinde öncülük etti. Bölük personeli arkadaşlarda maaş ve yardım alabilmem için tüm evrakları hazırlayıp acılı gü-nümüzde bize iş bırakmadılar. 

Huzurunuzda siz değerli komutanlarıma ve özellikle bana ve aileme yardımcı olan Vezirköprü İlçe Jandarma Bölük Komutanımıza ve personel kısmında çalı-şan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Allaha emanet olun.

İlhan Uluışık
Samsun/Vezirköprü

Sayın Komutanım,

Ben Sincan İlçesi Çokören Köyünde ikamet etmekteyim, aynı zamanda Çokören köyünün 

eski muhtarıyım. Geçimimi hayvancılık yaparak sağlamaktayım. Benim yaklaşık 400 adet 

küçükbaş hayvanım vardır. Hayvanlarımı otlatmak için bir tane çoban tuttum. Çobanım 

hayvanlarımı köyümüzün arazisinde otlatır. 18.08.2016 günü akşam saatlerinde koyun-

larımın bulunduğu alana çobana yemek vermek için gittim. Ancak hayvanların bulunması 

gereken yerde olmadığını gördüm. Çobanı cep telefonundan aradım ancak ulaşamadım. 

Belki başka taraflara gitmiştir diye akrabalarım ile birlikte arazide hayvanlarımı ve çobanı 

aramaya başladık. Hava karardı, gece vakti oldu ancak biz yaptığımız tüm aramalarda ne 

hayvanlarımı nede çobanı bulamadık. Çobanın hayvanları çalmış olabileceğini ya da ço-

banın öldürülmüş ve koyunlarımın çalınmış olabileceğini düşündüm. Gece saat 02.00’de 

durumu Temelli Jandarmaya bildirdim. Ben karakolu aradığımdan yaklaşık 10 dakika 

sonra iki ekip birden gelerek duruma el koydular ve bizimle birlikte arazide koyunları ve ço-

banları aramaya başladılar. Daha sonra araziye Temelli Karakol Komutanı ve bir ekip daha 

geldi. Karakolda görevli tüm askerler ve komutanlar arazide bizimle birlikte sabaha kadar 

koyunları aradılar ve sabaha karşı Allaha çok şükür çoban ve koyunlarım sağ salim arazide 

bulundu. Benim tek geçim kaynağım hayvanlarımdır. Kaldı ki ülkemizin içinde bulunduğu 

durumda göz önüne alındığında Temelli Karakolu işini gücünü bırakarak top yekün arazide 

benim hayvanlarımı aradılar ve buldurlar. Bu durum beni çok duygulandırdı, ben karakolu 

arayıp haber verdiğimde nasıl olsa gelip bakmazlar en azından haber vermiş olayım dü-

şüncesiyle aramıştım. Ancak gördüğüm manzara karşısında çok duygulandım, sevindim 

ve gurur duydum. Devletimizin askerimizin yanımızda olup, bizimle birlikte canla başla 

çalışarak koyunlarımı buldular hatta komutan benim koyunlarımı bulmak için benden 

daha fazla telaş ve çaba gösterdi ve sonunda koyunlarım ve çobanım sağ salim bulundu. 

Allah hepsinden razı olsun. Askerimizle Jandarmamızla bir kez daha gurur duydum. Allah 

Devletimize zeval vermesin. Ben başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet 

büyüklerimize Komutanlarımıza ve en önemlisi Temelli Karakolumuza çok teşekkür ediyo-

rum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. 

Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allaha emanet olun.
Fırat YILMAZ

Çokören Köyü/Sincan



Kiminin adı Hasan
Kiminin Ahmet
Giydiler haki elbiseyi 
İşte.  Hepsi birden,  Mehmet

Kimi geldi doğusundan kuzeyinden
Kimi batısından güneyinden
Buluştular. Al bayrak altında 
Dalgalandığı her yer 
Onlar için artık,  memleket

Kimi bıraktı anayı yapayalnız 
Kimi babayı çaresiz 
Kimi körpesini tahta beşikte   
Kimi de, gönlündekine hasret
Bıraktıkları emanet, emanet

Bu atadan kalma bir miras 
Öyle söylemedi mi şair 
‘Ey Şehit oğlu şehit’  
Durmuştu atası   
Dokuz Ehli salibin, Yedi Düvelin karşısında 
Yeni dünya diyorlar  
Tetikçileri de düştü.  Onun payına 
İçtiler şerbetini 
İçtiklerine dendi, şahadet

Bu Mehmet’in, Mehmetlerin hikâyesi
Onu bir gün yazacak tarih,  elbet  
Çünkü bu topraklarda  
Hep Fışkıracak, ruh- u mücerred

Mehmet

Necati YILDIZ
E. J. Astsubay
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