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Çorum Alaca İlçe Jandarma Komutanlığına
22.12.2017 Cuma sabahı saat 07.15 sularında Turhal - Alaca 
istikametinde yol alırken yoğun sis ve yağmurdan dolayı Çap-
raşık Beldesi civarında makam aracımız otoyoldan çıkmış ve 
bir tarlaya girmek suretiyle yaralanmasız bir kaza yaşanmıştır.
Bu süreçte göstermiş olduğunuz yakın ilgi, alaka ve profes-
yonel desteğinizden dolayı şahsım ve üniversitem adına çok 
teşekkür ederim.
Mutlu ve sağlıklı günler dilerim.
Saygılarımla…

Prof. Dr. Arif KARADEMİR
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

İçişleri Bakanlığına
Tokat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında oğlum Kaan SA-
RAYLI vatan görevini yapmaktadır. Oğlumuzu teslim için geldi-
ğimizde İlçe Jandarma Komutanlığında tarafımıza gösterilen 
nezaketten çok memnun kaldık ve gönül rahatlığı ile oğlumuzu 
vatani görevini yapmak üzere komutanlarına teslim ettik.
Gözümüz arkada kalmamıştır, içimiz ferahtır. Oğlumuzun gö-
rev yapacağı merkez İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret 
ettik. Bizi misafir eden, ağırlayan ve askerlerimiz için yaptığı 
faydalı hizmetlerden dolayı komutanlarımıza teşekkür ederiz.
Tokat Valimizden, Jandarma Teşkilatımızdan ve Devletimizden 
Allah razı olsun. Saygılarımla…

Aydın SARAYLI
Asker Babası

Sayın Jandarma Genel Komutanım Orgeneral Arif ÇETİN
2012 yılında Şehzadeler ilçesi Hamzabeyli Mahallesinde kızım Sibel AKKOÇ ve eşi Sabri AKKOÇ’un katillerini seneler sonra bularak ada-lete teslim eden size ve personelinize sonsuz teşekkürler sunarım.Kızım ve damadımın katilini bulan Komutanlarımıza sizin nezdiniz-de teşekkür ederim.

Saadet GEDİZ
Sibel AKKOÇ’un annesi 

22 Ocak 2017 tarihinde gece saatlerinde Sivas’tan Antalya’ya doğru 18 kişi hareket halindeydik. Babamın defin işlemlerini yerine getirmiştik. Acımız büyüktü. Konya Meram ilçesinde Ça-yırbağı Mahallesinde içinde çocukların da olduğu aracımız arı-za yaptı. Akü bitmesin diye klimayı açamıyorduk. Yedek araç gelene kadar en yakın dinlenme tesisine bırakılmak için polis ve AFAT ’tan yardım istedik. Bu kurumlar olaya kayıtsız kaldı ama 156 Jandarmadan Konya Meram İlçe Jandarmada gece görevli personel geldi ve araçla bizi iki tur yapmak suretiyle en yakın dinlenme tesisine bırakarak hepimizi donmaktan kurtarmıştır. Huzurunuzda başta İlçe jandarma Komutanlığı olmak üzere tüm personelinize teşekkür eder, bu personelini-zin tarafınızca ödüllendirilmelerini arzu ederiz. 

Erkan ÜÇGÜL

Saygıdeğer komutanlarım.

Benim adım Abdurrahim YERLİKAYA. Benim bu mektubu sizle-

re yazma sebebim geçirmiş olduğum trafik kazası sonucu bana 

ve aileme karşı verilen hizmet. 

Ben bir Türk vatandaşı olup, gurbetde Almanya/Frankfurt 

kentinde ikamet eden biriyim. Aslen Kayseriliyim. Her gurbet-

çi gibi vatan hasretiyle tutuşan biri olarak senelik iznimi alıp 

ailemle vatanım olan Türkiye’ye izine gitmiştim. 07 Temmuz 

1997 saat 16.30 sularında Afyonkarahisar-Konya yolu üze-

rinde Konya istikametinde seyrederken Konya’ya 40 km Kur-

şunlu mevkiinde Kurşunlu mahallesinden gelen bayan sürücü 

döner kavşaktan geçip geçiş önceliğine uymayarak dikkatsiz 

bir şekilde önüme çıktı. Bütün çabalarıma rağmen kazaya 

engel olamadım. Ağır hasarlı kaza meydana geldi. Kusursuz 

ve mağdur durumdaydım. Allah’ıma şükürler olsun ki beni ve 

ailemi korudu. Hiçbir zarara maruz kalmadık. Kazadan sonra 

panikledim ve ilk işim 155’i aradım. Polis ve ambulans istedim. 

Beklerken ne yapacağımı bilmiyordum. İlk kez başıma geldi ve 

ben oraların yabancısıyım ve hiçbir tanıdığım yoktu. Yalnızdım 

ne yapacağımı bilemez haldeydim ki tam o sırada Sarayönü 

Jandarması intikal etti. Allah onlardan bin kere razı olsun ki 

Uzman Jandarma komutanım geldi beni sakinleştirdi. Ne ya-

pılması gerektiğini anlattı ve dedi ki “sen aileni al hastaneye 

git. Kontrolden geçir. Arabanla ben ilgileneceğim. İçindeki 

bütün eşyaların bende. Benden alırsın dedi.” Telefon numa-

ralarımızı verdik birbirimize ve beni yolladı. Hastanede beni 

unutmadı. Durumumuzu öğrenmek için beni telefonla aradı. 

Taburcu olduktan sonra Sarayönü Jandarma Karakoluna gidip 

ifade verdik. Komutanım izinli olmasına rağmen bizim için gel-

di. Bizim için kaza raporunu hızlandırmak için elinden geleni 

yaptı. Daha fazla mağdur olmamamız için elinden geleni yap-

tı. Ben bu hizmeti görünce çok ama çok memnun kaldım ve bu 

teşekkür mektubunu borç bildim. Vatandaşa verilen bu hizmet 

ne gurur verici. Benim sizden isteğim Komutanıma bi tebrikte 

bulunmanız. Abdurrahim YERLİKAYA



Yeni yılın ilk sayısında sizlerle birlikteyiz.

Güzel yurdumuzun her köşesinde, milletimizin huzur ve güvenliği 
için büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan, ülkemize gelebilecek 
her türlü tehdit karşısında canını bile feda etmeye hazır personelimizin 
yeni yılını kutluyoruz. 

Ulu Önder ATATÜRK’ü, 79’uncu ölüm yıldönümünde içimizdeki 
bitmeyecek sevgi ve saygıyla andık. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, 
hemen her koşulda kitap okuduğu ve okumayı bir yaşam biçimine 
dönüştürdüğü, bunun yanı sıra, günlük tutmayı da alışkanlık haline 
getirdiği bilinmektedir. Mustafa Kemal ATATÜRK, sol böbreğinde-
ki bir iltihaplanma nedeniyle 30 Haziran-28 Temmuz 1918 tarihleri 
arasında Avusturya’nın Karlsbad kasabasında tedavi olurken yazdığı 
hatıralarında askeri, siyasi ve sosyal sorunlara değindiği gibi gelece-
ğe yönelik tasavvurlarda bulunmuştur. Prof.Dr.Hakan UZUN’un, 
ATATÜRK’ün Karlsbad hatıraları konusunda yazdığı makaleyi ilgi ile 
okuyacağınıza düşünüyoruz.

İstihbarat konusunda açık kaynakların öneminden bahsedildiği “Açık 
Kaynak İstihbaratı”, kolluk amirinin liderlik tarzının personelin göre-
vine etkisini bilimsel olarak araştıran “Güvenlik Hizmetlerinin Kali-
tesinde Kolluk Amirinin Liderlik Tarzının Önemi”, suçun aydınlatıl-
masında söylemlerin ve beden dilinin öneminden bahseden “Soruş-
turmada Söylem ve Beden Dili”, mağdur veya şüpheli durumunda 
bulunan çocuklara adli görüşmenin nasıl olmasını gerektiğini anlatan 
“Çocuklarla Adli Görüşme” ile “Kimlik ve Kimlik yerine Geçen Bel-
gelerin Emniyet Özellikleri” isimli makalelere bu sayımızın mesleki 
bölümünde yer verdik.

Günümüz dijital çağında birçok insan veya kurum sosyal medyayı aktif 
olarak kullanmakta, içerikleri, haberleri, makaleleri, fotoğrafları; haber 
veya blog sitelerine girmeden sosyal medya aracılığıyla görebilmekte, 
görüşlerini yine sosyal medya araçları ile yansıtabilmektedir. Jandarma 
Genel Komutanlığı bu konuda teşkilatlanarak sosyal medya hesapları 
açmış ve burada paylaşımlarda bulunarak olumlu görünümüne katkı 
sağlamıştır. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesapları 
konusunda hazırlanan “Sosyal Medya Çağı ve Jandarmanın Kurumsal 
Hesapları” isimli yazıyı ilgi ile okuyacağınıza inanıyoruz. 

Hukuk köşesinde yer verdiğimiz “Uzlaşıyor muyuz?”, teknoloji bölü-
münde yayımladığımız Prof.Dr. Eşref ADALI’nın hazırladığı “İnsan-
laşan Makineler Yapay Zeka” isimli makale, sağlık köşesinde yer ver-
diğimiz “Panik Atak Nedir?” isimli yazı ile örnek olaylar, karargâhtan 
haberler, teşekkür mektupları ve zeka oyunlarının da yer aldığı yeni 
yılın ilk sayısını beğeneceğinize umuyoruz.

2018 yılının ülkemize, teşkilatımıza ve sizlere hayırlı olmasını, sağlık, 
mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini diliyoruz.

Yayın Kurulu

Değerli okurlarımız,
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Ben, memleket ve milleti düştüğü felaketten çıkara-
bileceğim inancıyla Anadolu’ya geçtiğim ve amacın 
gerektirdiği teşebbüslere giriştiğim zaman cebim-
de, emrimde beş para olmadığını söyleyebilirim. 
Fakat, parasızlık benim milletle beraber atmaya 
muvaffak olduğum hedefe yönelik adımları dur-
durmaya değil, zerre kadar azaltmaya dahi sebep 
teşkil edememiştir. 

Yürüdük, muvaffak olduk; yürüdükçe, muvaf-
fak oldukça maddî güçlükler kendiliğinden orta-
dan kalktı. Ankara’da, mukaddes topraklarımızı 
her taraftan sarmış ve fiilen işgal etmiş düşman 
ordularını, bu mukaddes topraklardan atmak 
imkânından bahsettiğim zaman bana, en şuur-
lu, ileri görüşlü oldukları iddia olunan kimseler, 
bütün bu teşebbüslerin paraya bağlı olduğundan 
bahsediyor ve “Ne kadar paran vardır?” veya “Ne-
reden, nasıl para bulabilirsin?” gibi sualler soru-
yorlardı. 

Benim verdiğim cevap şu idi: “Türk milleti kendi 
hayat ve kurtuluşuna yönelmiş olduğuna kanaat 
edeceği teşebbüsleri başarabilecek bir kudrete ma-
liktir. Bu teşebbüsün ciddiyetine kanaati halinde 
onun gerektirdiği kadar servet kaynağını, işe giri-
şenlerin emrine hazır hale koyar”. 

Bu dediklerim, sözden işe geçmiş hakikatler değil 
midir? Bu noktada hemen şunu da ilave edeyim ki, 
Ankara’da ilk millî hükûmet kurulduğu zaman et-
raf ve çevrelerin tereddüdünden bahsetmeyeceğim. 
Fakat, o hükûmeti teşkil eden kimselerin dahi bana 
“Hükûmet teşekkül etti. Fakat devlet ve hükûmeti 
idare için nereden para alacağız?” dediklerini ha-
tırlarım. Verdiğim cevap pek sade olmuştur: “Ça-
lışmalarınız, devleti, milleti kurtarmaya yönelmiş-
se ve bu çalışma hedefiniz büyük Türk Milletince 
belli olunca sualiniz tekrar etmeyecektir. Türk 
Milleti, kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu 
için çalışan müteşebbisleri, heyetleri güçlükler kar-
şısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik 
ve yüksek şeref hisleriyle donanmıştır”.

1926 (Atatürk’ün Başlıca Nutukları; Derleyen: 
Herbert Melzig s. 103-104)
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Atatürk diyor ki!
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa 
uğurladığımız günün 79’uncu yıl dönümünde içimiz-
deki ölümsüz sevgi ve saygıyla andık.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargâhında 
düzenlenen Anma Töreninde; J.Per.Yzb. Selim            
YUMAK tarafından yapılan “Dersimiz Atatürk” 
isimli sunumun ardından, Jandarma Genel Komu-
tanlığı Bandosu eşliğinde opera sanatçısı Melis 
BALCI ve tiyatro sanatçısı Berkay VELİ tarafından 
icra edilen, “Biz Atatürk’ün Gençleriyiz” konulu ora-
toryo gösterisi beğeniyle izlendi.

 



Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe 
Karargahı’nda 01 Aralık 2017 tarihinde düzenle-

nen Bölge ve İl Jandarma Komutanları Toplantısı’na 

Başbakan Binali YILDIRIM, İçişleri Bakanı Süleyman       

SOYLU, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 

ÇETİN, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İNCE, 

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhında görevli ge-

neraller ile Bölge ve İl Jandarma Komutanları katıldı. 

Toplantıda konuşma yapan Başbakan Binali YILDIRIM 
konuşmasında, milletin birlik ve bütünlüğü için ülkenin 
her köşesinde fedakâr şekilde hizmet veren jandarmanın, 
özellikle teröre karşı yürütülen kararlı mücadelede sergile-
diği özveri nedeniyle milletin takdirini kazandığını belirtti.

Toplantıda ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ve 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN de 
birer konuşma yaptı.

Bölge ve İl Jandarma Komutanları

Toplantısı Ankara’da Yapıldı
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Uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu 15 ilde yapıl-
ması planlan Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mü-
cadele Toplantıları 03 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da 

icra edilen toplantı ile başladı. 
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun da iştirak ettiği toplan-
tıların ikincisi 05 Ocak 2018 tarihinde İzmir’de, üçüncüsü 09 
Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da ve son olarak da 19 Ocak 2018 
tarihinde Eskişehir’de yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, Eskişehir’de düzenlenen Ge-
nel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı’nda yap-
tığı konuşmada; “Türkiye’nin en temel meselelerinden birinin 
güvenlik olduğunu” söyledi.
Bakan SOYLU, Türkiye›de yepyeni bir süreçle karşı karşıya bu-
lunulduğunu, 2017’nin terör ve uyuşturucuyla mücadele ko-
nusunda parlak bir yıl olduğunu ifade ederek, bu mücadelede 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile 
Mücadele Toplantıları Başladı
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İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU Jandarma 
Birliklerinde İncelemelerde Bulundu



Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
hemen her koşulda kitap 
okuduğu ve okumayı bir 

yaşam biçimine dönüştürdüğü ken-
disine ait anılarından anlaşılabildiği 
gibi, bu özelliği yakın çevresi tara-
fından da belirtilmiştir. Bunun yanı 
sıra, duygu ve düşüncelerini edebi 
bir dille söylemek istediğine yönelik 
bir merakının ve yeteneğinin oldu-
ğu ve günlük tutmayı bir alışkanlığa 
dönüştürdüğü de yine hem kendisi 
tarafından hem de birçok anıda dile 
getirilmiştir.1

Bu özellikleri ve alışkanlıkları ne-
deniyle Mustafa Kemal Atatürk’ten 
günümüze birçok eser kalmıştır. 
Artık pek çoğu bir belge niteliği de 
taşıyan bu eserlerinin gün ışığına 
çıkarılması, tümünün bir araya top-
lanması ya da yaptığı konuşmaların 
bir araya getirilmesine yönelik çalış-
malar ise yıllar boyu devam etmiş 
ve özverili çalışmaların sonucunda 
önemli bir külliyat oluşturulabil-
miştir.2 Bunlara bakılarak, eserleri-
ni; anıları, günlükleri, mektupları, 
tuttuğu notlar, söylev ve demeçleri, 
bildirileri, telgrafları, raporları, as-
kerlik mesleği ile ilgili çevirileri ve 
yazdığı kitaplar olmak üzere sınıf-
landırmak mümkündür.

Mustafa Kemal Atatürk, 1908 ile 
1918 tarihleri arasında askerlik 
mesleği ile ilgili olarak çeşitli kitap 
çevirileri yapmış ve kitaplar yazmış-
tır. Bu konudaki eserleri; Takımın 
Muharebe Talimi (1908), Cumali 

Ordugâhı (1909), Beşinci Kolordu 
Erkân-ı Harbiye Tabiye Tatbik ve 
Seyahati (1911), Bölüğün Muhare-
be Talimi (1912), Taktik Meselesi-
nin Çözümü ve Emirlerin Yazılma-
sına İlişkin Öğütler (1916), Ta’lîm 
ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında 

Nokta-i Nazarlar (1916), Zabit ve 
Kumandan ile Hasbihal (1918), 
Anafartalar Muharebatına Ait Tarih-
çe, Arıburnu Muharebeleri Raporu 
şeklinde sıralanabilir.3

Gazetecilik merakı olan ve gazete-
ciliği kendisi için bir meslek olarak 

Karlsbad Hatıraları
Prof.Dr. Hakan UZUN
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâpTarihi Enstitüsü

M. Kemal Atatürk’ün
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da düşünmüş olan Mustafa Kemal 
Atatürk,4 Mütareke Dönemi’nde 
İstanbul’da bulunduğu sırada yakın 
arkadaşı Ali Fethi Bey’le (Okyar) 
birlikte 1 Kasım 1918 ile 21 Aralık 
1918 tarihleri arasında toplam 51 
sayı yayımladıkları Minber adlı gün-
lük bir gazetede yayımlanmıştır.5

Onun, kamuoyu tarafından en bili-
nen eseri ise 15-20 Ekim 1927 yı-
lında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 
kongresinde söylediği ve 1928 yı-
lında kitap haline de getirilmiş olan 
Nutuk adlı eseridir. Okunduğu dö-
nemde yalnız Türkiye’de değil, yurt 
dışında da ilgiyle karşılanan Nutuk, 
söyleniş süresinin uzunluğu, içeriği 
ve yarattığı etki itibarıyla Türk eğiti-
mi ve siyasetinde özel bir yere sahip 
olmuştur.6

Bunların dışında, 17 Kasım 1930 - 
6 Ocak 1931 ile 26 Ocak 1931 - 2 
Mart 1931 tarihleri arasında yaptı-
ğı7 yurt içi gezileri sırasında, eğitim, 
sağlık, maliye, ekonomi, adliye, ba-
yındırlık gibi birçok alanla ilgili ola-
rak, hem kendi gözlemlerine hem 
de vatandaşlarla yaptığı sohbetler-

den elde ettiği verilere dayanarak, 
ülkenin içinde bulunduğu sorunlar 
ve bunların çözümüne yönelik öne-
rilerinin bulunduğu raporlar hazır-
lamıştır.

Öte yandan, 1931 yılından itibaren 
orta öğretim kurumlarında okutul-
maya başlanan “Vatandaş İçin Mede-
ni Bilgiler” kitabının birinci bölümü 
de büyük oranda, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hem kendi el yazısıyla 
yazdığı hem de Afet İnan’a yazdırdı-
ğı notlardan oluşmuştur.8

Onun bir diğer eseri de “Geometri” 
adlı kitabıdır. Geometri öğretmen-
leri ile birlikte, 1936-1937 kışında 
Dolmabahçe Sarayı’nda çalışıp ha-
zırladığı bu eserle, matematik terim-
lerini Türkçeleştirmiştir. Bu eserde, 
matematikle ilgili terimler üretmiş, 
bunlar ders kitaplarına alınmış9 ve 
böylelikle eğitim dilinin Türkçeleş-
mesine ve Türkçenin bir bilim dili 
olabileceği konusuna somut bir kat-
kı sağlamıştır.

Atatürk’ün anıları ise ya doğrudan 
doğruya kendisinin tuttuğu notların 

ya da zaman zaman gazetecilere an-
lattığı yaşam öyküsünün gazetelerde 
yayımlanmasıyla meydana gelmiştir. 
Bunlardan biri “Atatürk’ün Hatı-
ra Defteri” adıyla yayımlanmıştır. 
Güneydoğu’da 16. Kolordu Komu-
tanı iken, 7 Kasım 1916 ile 25 Ara-
lık 1916 tarihleri arasında tuttuğu 
notlardan oluşmuş ve o tarihte ya-
veri olarak görev yapan Yedek Subay 
Şükrü Bey’e (Tezer) verilen günlük, 
içinde Şükrü Bey’in (Tezer) anıları-
nın da yer aldığı bir şekilde, 1972 
yılında Türk Tarih Kurumu tarafın-
dan basılmıştır.10

Atatürk’ün, Harp Okulu öğrencilik 
yıllarından başlayıp 1933 yılına ka-
dar geçen zaman içinde doğrudan 
kendisi tarafından yazılmış olan 
defterler de Genelkurmay Askeri 
Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 
tarafından “Atatürk’ün Not Defterle-
ri” adıyla, 12 cilt olarak yayımlan-
mıştır. Söz konusu defterlerde, harp 
tarihini ilgilendiren birtakım bilgi-
ler bulunduğu gibi, tutulan notlar-
dan Atatürk’ün yaşadığı dönemin 
iç ve dış siyasi, askeri ve toplumsal 

Not : Bu makale daha önce Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi’nin 59’uncu (Güz 2016) sayısında yayınlanan 
“Yazdığı Eserlerde Atatürk’ü Tanımak ve Anlamak: Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları” isimli makalenin özetidir.

1 Afet İnan, “Atatürk’ün (1915–1916–1918) Hatıra Defterinden: Okuduğu Kitaplar”, IX. Türk Tarih Kongresi 21–25 Eylül 1981, C.III, 
Ankara, 1989, s. 1518–1524.

2 Bu konudaki en bilinen çalışmalardan biri, Nimet Arsan tarafından derlenmiş olan “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” adlı kitaptır. Bunun 
dışında, Enver Ziya Karal’ın “Atatürk’ten Düşünceler”, Utkan Kocatürk’ün “Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri” ve “Atatürk Çizgisinde Geçmişten 
Geleceğe”, Arı İnan’ın “Düşünceleriyle Atatürk”, Harp Akademileri Komutanlığı’nın yayımladığı “Atatürk’ün Jeopolitik ve Stratejik Görüşleri”, 
Arı İnan’ın “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir – İzmit Konuşmaları”, Zeynep Korkmaz’ın “Atatürk Türk Dili Belgeler”, Danıel 
Dumoulın’ın “Atatürk’ten Düşünceler”, Sadi Borak’ın “Atatürk’ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev Demeç Yazışma ve Söyleyişileri” ve 
“Atatürk’ün Özel Mektupları”, Fethi Naci’nin “100 Soruda Atatürk’ün Temel Görüşleri”, Çetin Altan’ın “Atatürk’ün Sosyal Görüşleri”, Afet 
İnan’ın “M. Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım” ve “Atatürk’ten Mektuplar”, Anıtkabir Derneği’nin yayımladığı 12 ciltlik “Atatürk’ün Okuduğu 
Kitaplar”, M. Sunullah Arısoy’un “Mustafa Kemal Atatürk’ün Söyleyip Yazdıkları”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı’nın 
yayımladığı “Atatürk’ün Dil Yazıları I (Sözlük Çalışmaları)” gibi çalışmaları sayabiliriz. Günümüze kadar, Atatürk’ün bütün yazdıklarının, 
konuşmalarının, telgraf ve beyannamelerinin bir araya toplanması konusunda yapılan en kapsamlı çalışma ise Kaynak Yayınları’nın 30 cilt 
olarak yayımladığı “Atatürk’ün Bütün Eserleri” adlı çalışmadır.

3 Atatürk’ün Askerliğe Ait Eserleri, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1959, s. 9.
4 Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004, s. 694.
5 Erol Kaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün İlk Gazetesi  Minber  Açıklamalı  Çevirisi, Ebabil Yayınları, Ankara, 2007, s. 1-23.
6 Hakan Uzun, Atatürk ve Nutuk, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006, s. XIX.
7 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 24, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2008, s.315; Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 25, Kaynak Yayınları, İstanbul, 

2009, s. 21; Atatürk Seyahat Notları (1930-1931), Yayına Haz.: Gürbüz Tüfekçi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1998, s. 67.
8 A. Afet İnan, Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara, 1998.
9 Şerafettin Turan, Atatürk ve Ulusal Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, s. 49- 50;
10 Şükrü Tezer, Atatürk’ün Hatıra Defteri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1972, eserin sunuş yazısı.
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gelişmelerine yönelik olarak yaptığı 
değerlendirmelere ve özel yaşamına 
ait bazı bilgilere de ulaşılabilmekte-
dir.11 Atatürk’ün not defterlerinin 
dışında kalan notları ise yine aynı 
kurum tarafından, “Türk Tarihi Ya-
zıları Mustafa Kemal Atatürk” adıyla 
yayımlanmıştır.12

Günlükleri dışında, Atatürk’ün ya-
şamına ait bilgilerin bir kısmı da 
kendisinin gazetecilere verdiği rö-
portajlar sırasında ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan ilki, Çanakkale Savaşı ile 
ilgili olarak Ruşen Eşref ’e (Ünay-
dın) anlattıklarını içeren röportajdır. 
Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nın, 
kendisinin doğrudan kumanda ettiği 
ve şahit olduğu saflarını anlattığı bu 
röportajı, 1918’de Yeni Mecmua’nın 
Çanakkale özel sayısında “Anafar-
talar Kumandanı Mustafa Kemal’le 
Mülakat” adıyla yayımlandıktan 
sonra, 1930 tarihinde kitap haline 
dönüştürülmüştür.13 10 Ocak 1922 
tarihli Vakit Gazetesinde “Hayatı-
na Ait Hatıraları” adıyla bir kısım 
anıları yayınlanmıştır. Milliyet ve 
Hakimiyet-i Milliye’deki anıların ilk 
sunuş yazısı ile Vakit başyazarı Ah-
met Emin Yalman’a anlattığı bu anı-
ları, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri 
adlı esere de konulmuştur.14 Öte 

yandan 1926’da Hakimiyet-i Milli-
ye gazetesinde yayımlanmak üzere 
Falih Rıfkı Atay’a anlattığı ve 1914- 
1919 yıllarını kapsayan anıları da 
dönemin Milliyet ve Hakimiyet-i 
Milliye Gazetelerinde yayımlanmış-
tır.15

Ayşe Afet İnan tarafından yayım-
lanan “M. Kemal Atatürk’ün Karl-
sbad Hatıraları” adını taşıyan eser 
ise Atatürk’ün tedavi için gittiği 
Karslbad’da tuttuğu günlüğe da-
yanmaktadır. Karlsbad, günümüzde 
Çek Cumhuriyeti sınırları içinde, 
Bohemya Bölgesinde bulunan Kar-
lovy Vary’dir. Kaplıcalarıyla, kâğıt 
helvaları ve porselenleri ile ünlü olan 
bu turizm kenti, Batı Bohemya’da 
1370’de İmparator Karl IV tarafın-
dan kurulmuştur. İçme kürü, banyo 
kürü ve çamur banyosu olmak üzere 
kaplıca tedavisi yapılan bu yerleşim 
yerinde, çok sayıda kaplıca vardır. 
Ayrıca Uluslararası Karlovy Vary 
Film Festivaliyle de bilinen ve «Kra-
lın Banyosu” anlamına gelen şehir 
dünyadaki pek çok ünlü siyasi, asker 
ya da sanatçı tarafından ziyaret edil-
miştir.16

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Haziran 
1918 Pazar gününden 28 Temmuz 
1918 Pazar gününe kadar tuttuğu 

ve yaklaşık bir aylık süreyi kapsa-
yan günlüğünde, tedavisine, yaptığı 
gezintilere, sohbetlerine, okuduğu 
kitaplara, dönemin askerî, siyasî ve 
sosyal sorunları ile ilgili düşünce-
lerine yer verirken geleceğe yöne-
lik tasavvurlarını da anlatmıştır.17 
Askerlik mesleğine yönelik bakış 
açısını da ifade ettiği18 bu eserden, 
Onun kişiliğine yönelik bazı bilgi-
lere de ulaşılabilmektedir.

Bu makalede ise söz konusu günlü-
ğün analitik bir şekilde incelenmesi 
hedeflenmiş ve çalışma Karlsbad’da 
tutulan günlük üzerine inşa edil-
miştir. Öte yandan, inceleme sıra-
sında Atatürk’ün diğer eserlerinde 
dile getirdiği düşüncelerinden de 
bazı örnekler verilerek eserleri ara-
sında karşılaştırmalı analizler ya-
pılmaya çalışılmış, ayrıca çalışma 
sırasında Atatürk üzerine yazılmış 
biyografilere ve hatıralara da müra-
caat edilmiştir.

M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad 
Hatıraları

Günlükteki verilerin daha sağlık-
lı bir açıdan değerlendirebilmesi 
için tarihsel bir arka plan oluş-
turmak amacıyla, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Karlsbad’a tedaviye git-
meden önceki yaşamına kronolojik 
olarak ve özet bir şekilde bakmak 
gerekirse, 1911 yılında İtalyanlarla 
yapılan Trablusgarp Savaşı sırasında, 
Tobruk ve Derne bölgesinde İtal-
yanlara karşı Tobruk Savaşı’nı ka-
zanmıştır. 6 Mart 1912’de de Derne 
Komutanlığına atanmıştır. Ekim 
1912’de Balkan Savaşı başlayınca 
Gelibolu ve Bolayır’daki birlikler-
le savaşa katılmıştır. Dimetoka ve 
Edirne’nin geri alınışında hizmet-
leri olmuş, 27 Ekim 1913 yılında 
da Sofya Ateşemiliterliği görevinde 
bulunmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
başladığında ise 19. Tümeni kurmak 
üzere Tekirdağ’da görevlendirilmiş-
tir. Söz konusu savaşta, Çanakkale 
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Cephesi’nde büyük başarıların al-
tına imza atmış, 14 Ocak 1916’da 
karargâhı Edirne’de bulunan 16. 
Kolordu Komutanlığı’na atanmış-
tır. 16. Kolordu’nun Edirne’den, 
Diyarbakır’a kaydırılması kararı üze-
rine 26 Mart 1916’da Diyarbakır’a 
gelerek 16. Kolordu’nun komutasını 
üzerine almıştır. Burada, Rus kuv-
vetleriyle savaşmış, Muş ve Bitlis’in 
geri alınmasını sağlamıştır. Şam ve 
Halep’teki kısa süreli görevlerinden 
sonra da 1917’de İstanbul’a gelmiş 
ve Velihat Vahidettin Efendi ile 
birlikte Almanya’ya giderek cephe-
de incelemelerde bulunmuştur.19 
Özetle, Mustafa Kemal Atatürk 
Karlsbad’a gittiği sırada, 1911 yılın-
dan itibaren pek çok cephede savaş-
mış ve özellikle Çanakkale Cephesi 
başta olmak üzere Birinci Dünya 
Savaşı’nın başarılı komutanlarından 
biri olmuştur. Ayrıca kısa bir süre 
sonra tahta geçecek olan Vahidettin 
ile de bir yakınlık kurmuştur.

Vahdettin ile birlikte gittiği Alman-
ya seyahatinden dönen Mustafa Ke-
mal Atatürk, sol böbreğindeki bir 
iltihaplanma nedeniyle hastalanmış 
ve yaklaşık bir ay yatağından çıka-
mamıştır. Hastalığı nedeniyle çok 

acı çekmiş, ancak Türkiye’de tedavi 
edilemeyince, arkadaşı Dr. Rasim 
Ferit’in  önerisiyle tedavisini yurt 
dışında yaptırmaya karar vermiş-
tir.20 Gerekli izinleri aldıktan sonra 
da 25 Mayıs 1918’de, emireri Şevki 
ile birlikte, Viyana’ya gitmek üze-
re yola çıkmıştır. Viyana’da Bristol 
Oteli’ne yerleşmiştir. Dr. Buyes’in 
tavsiyesi ile muayene olduğu Üro-
log Prof.Dr. Otto Zuckerkandl ken-
disinde kolibasili olduğunu tespit 
etmiş ve Cottage Sanatoryumu’na 
yatmasını önermiştir. Bir süre bu-
rada tedavi olduktan sonra, dok-
torunun isteğiyle kaplıca tedavisi 
görmek üzere 30 Haziran 1918 
akşamı trenle Karlsbad’a doğru ha-
reket etmiştir. Burada, haftalığı 140 
krona, Rudolfs Hof adlı konağın bir 
dairesine yerleşmiştir.21 Karlsbad’da 
Dr. Vermer adında biri tarafından 
tedavi edilmiştir.22 Ancak kendisinin 
ifade ettiği üzere bu tedaviden iste-
diği sonucu alamamış ve tam olarak 
iyileşememiştir.23

Mustafa Kemal Atatürk tedavi için 
Karlsbad’da bulunduğu sırada bir 
günlük tutmuştur. Bu günlük, ma-
nevi kızı Ayşe Afet İnan tarafından 
yayıma hazırlanmıştır. İnan’ın be-

lirttiğine göre, söz konusu günlük, 
1931’de tarih çalışmalarının yapıl-
dığı bir sırada, Çankaya’daki eski 
köşkün kütüphanesinde kendisi 
tarafından keşfedilmiştir. Bu keşfini 
Atatürk ile paylaştığında ise bu du-
rumdan çok memnun olan Atatürk, 
günlüğünü ileride yayımlamak üze-
re İnan’a vermiştir.24

“Karlsbad’da Geçen Günlerim” baş-
lığı adı altında tutulan günlük, 21 
boy ve 15 cm eninde olan altı def-
terden meydana gelmiştir. 158 say-
fadan ibarettir. Defterlerdeki notlar-

11 Atatürk’ün Not Defterleri, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, C. I - XII, Ankara, 2004 - 2009.
12 Türk Tarihi Yazıları Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, eserin sunuş 

yazısı.
13 Ruşen Eşref, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülâkat, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s. 1-2.
14 Sami N. Özerdim, “Cumhuriyet’in Ellinci Yılında: Atatürk’ün Yazıları, Sözleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 28, Sayı: 3, ss. 127-141, 

1973, s. 128-129.
15 Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Bateş Yayınları, İstanbul, 1998, s. 5–6.
16 https://tr.wikipedia.org/wiki/Karlovy Vary) Erişim tarihi: 03.01.2016.
17 Afet İnan, M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s.VII, 24-25.
18 İnan, Karlsbad Hatıraları..., s.41-42.
19 Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı  Atatürk  Günlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Basım, Ankara, 

1992, s. 12-64.
20 Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, C. I, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 

1990, s. 150.
21 Andrew Mango, Atatürk, Remzi Kitabevi, Türkçesi: Füsun Doruker, 3. Basım, İstanbul, 2004, s.214; Fabio L. Grassi, Atatürk, Çev.: Eren 

Yücesan Cendey, Turkuvaz Kitap, İstanbul, 2009, s.124; George W. Gawrych, Genç Atatürk Osmanlı Zabitinden Türk Devlet Adamına, 
Doğan Kitap, İstanbul, 2014, s.87; Uluğ İğdemir, Atatürk’ün Yaşamı 1881-1938, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1980, s.117; 
Turan, Mustafa Kemal…, s.150-151; Klaus Kreiser, Atatürk, Çev.: Dilek Zaptçıoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s.150; İnan, Karlsbad 
Hatıraları..., s.29.

22 İnan, Karlsbad Hatıraları…, s.29.
23 Günlüğünde bu durumu şöyle belirtmiştir: “Karlsbad’da, ettiğim istifade me’mûl edilen derecede değildir. Rahatsızlıklarımın asârı henüz 

mevcuttur.” a.g.e., s. 60.
24 a.g.e., s.24.
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da, gün ve saat belirtilmiştir. Altıncı 
defter, yalnızca bir sayfadan ibarettir 
ve Karlsbad’dan, Viyana’ya geldiği 
güne aittir. Günlük, eski harfler-
le yazılmış olmasına karşın, 13–14 
Temmuz 1918 günlerine ait 94–
134 sayfalar arasındaki kısımlar ta-
mamen Fransızca yazılmıştır. Ayrıca 
bazı sayfalarda yine Fransızca cüm-
lelere yer verilmiş ve yabancı isimler 
de Latin harflerle belirtilmiştir.25

Günlük incelendiğinde, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün mutlaka her gü-
nün sonunda o gün yaşadıklarını not 
etmediği görülmektedir. Bunu ertesi 
güne bıraktığı gibi, günleri birleşti-
rerek not aldığı da olmuş,26 bazen 
de bir gün önce yaşadığı olayların 
sonuçlarını da içine alan bir şekilde 
notlar almıştır.27 Ayrıca günlüğüne 
yaşadığı her şeyi de kaydetmemiş-
tir. 27 Temmuz 1918’de, günlüğüne 
yazdıklarıyla bunu büyük bir açık 
yüreklilikle itiraf etmiş ve bu konu-
da şunları söylemiştir:

“Karlsbad’da geçen günlerimin ha-
tıratını tamamen ve olduğu gibi bu 
defterlere tevdi edemedim. Bunun iki 
sebebi var, birincisi lüzumu kadar 
yazı yazmak için vakte mâlik olama-
dım; ikincisi her düşündüğümü, her 
yaptığımı yani bütün esrar-ı fikrîye ve 
hayatîyetimi bu defterlere nasıl emni-

yet edebilirdim. Hattâ bu yazdıkları-
mı bile birgün, ihtimâl pek yakın bir 
günde mahvetmiyecekmiyim. Şimdi-
ye kadar hep öyle olduğu içindir ki, 
mazbut bir hatıra ve mecmuam yok-
tur…”28 derken, günlüğün bir başka 
sayfasında da “Bu iki günün suret-i 
güzerânını yazmıyacağım. Birçok ha-
tıratım gibi bunların da nisyâna ka-
rışmasında beis var. Yalnız şu kadar 
diyelim ki, insanlar hakikati daima 
gizlerler.”29

Günlüğünden anlaşıldığına göre, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Karlsbad’ki günleri, tedavisinin dı-
şında, oldukça yoğun geçmiştir. 
Zamanının bir kısmını düzenli bir 
şekilde kitap okuyarak geçirmiştir. 
Kitaplarını ise genellikle yatmadan 
önce okumuştur.30 Okuduğu ki-
taplar arasında, Andre Beaumier’in 
Revolte adlı kitabı31 ile Marx’ın Das 
Kapitali’nin bir eleştirisi de vardır.32 
Ayrıca orada iken karşılaştığı Ce-
mal Paşa ve eşi, Albay Emin Bey ve 
eşi, Celal Bey, Hüseyin Cahit Bey 
ve Ahmet Paşa gibi bazı kişilerle de 
temaslarda bulunmuş,33 yabancı di-
lini ilerletmek amacıyla Fransızca ve 
Almanca dersler almıştır.34 Bu arada 
Kocatürk’e göre, 24 Temmuz’da Gi-
esshübl kasabasını ziyaret etmiş, bu-
radan arkadaşları Cevat Abbas (Gü-

rer), Rasim Ferit (Talay), Madam 
Corinne ve Corinne’in kız kardeşi 
Matmezel Edith’e gönderilmek üze-
re kartpostal yazmış, ancak bunları 
göndermemiştir.35

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili 
olarak birçok bilgi içeren günlük-
ten, Onun kişiliğine yönelik bazı 
bilgilere de ulaşılabilmektedir. 
Günlükteki notlarından anlaşıldığı 
kadarıyla, Atatürk sıradan bir insan 
değildir. Kendine göre tarzı olan ve 
gittiği yerin koşullarını tamamen 
benimsemek yerine, o mekânı ken-
di yaşam biçimine uygun duruma 
getirmeye çalışan bir kişiliğe sahip-
tir. Ayrıca üst düzey bir asker olma-
sına karşın, orta halli bir aileden gel-
miş, hayatın içinde olan biridir. Ne-
rede, nasıl davranılması gerektiğini 
bilen, detaylara, kişisel temizlik ve 
bakımına, dış görünüşüne son dere-
ce önem veren, ne istediğini bilen, 
karşısındakini incitmekten çekinen, 
titiz, kibar, medeni cesarete sahip, 
inandıklarını açıkça ifade edebilen, 
hazır cevap36 ve günlüğünde kullan-
dığı bazen mizahi bir anlatımdan 
da37 hareketle nüktedan olduğu söy-
lenebilecek bir kişiliği vardır.38

Günlüğündeki notlara göre, top-
lumsal ve siyasal sorunlara karşı da 
ilgisiz değildir.39 Hatta sadece sorun-
ları tespit etmekle kalmamış, çözüm 
önerilerinde de bulunmuştur. O’na 
göre, ilerlemek için toplumsal bir 
dönüşüm zorunludur. Osmanlı top-
lumunun gelişmesi için, değişmesi 
gerektiğine inanan Mustafa Kemal 
Atatürk, değişimin de kökten olma-
sı gerektiğine inanmıştır. 6 Temmuz 
1918’de defterine yazdıkları ile top-
lumun değişimi konusunda neden 
ıslahatçı ve evrimci değil de kökten-
ci ve radikal bir tutum izlenmesi ge-
rektiği konusundaki inancını açıkça 
belirtmiş ve şunları söylemiştir:

“Ben her vakit söylerim, burada da 
bu vesile ile arzedeyim benim elime 
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büyük salâhiyet ve kudret geçerse, 
ben hayat-ı ictimâiyemizde arzu edi-
len inkılâbı bir anda bir “Coup” ile 
tatbik edeceğimi zannederim. Zira 
ben, bazıları gibi efkâr-ı avamı, 
efkâr-ı ulemayı yavaş yavaş benim 
tasavvuratım derecesinde tasavvur ve 
tefekkür etmeğe alıştırmak suretiyle 
bu işin yapılacağını kabul etmiyor 
ve böyle harekete karşı ruhum isyan 
ediyor”.40

Eserde, Atatürk’ün saltanat kuru-
muna ve millî iradeye yönelik dü-
şünceleri hakkında da bilgiler yer 
almaktadır. Padişahın ölümü karşı-
sındaki düşünceleri, saltanat kuru-
muna yaklaşımını yansıtmaktadır. 
Günlüğünde yazdıklarına göre, o ta-
rihlerde de ne saltanat kurumuna ne 
de onun başında bulunan padişaha 
karşı bir inancı kalmıştır. Buradan 
hareketle, Cumhuriyet fikrine sahip 
olduğu ileri sürülebilir.41

Mustafa Kemal Atatürk’ün, günlü-
ğünde en fazla yer verdiği konu ise 
kadın ve erkek ilişkileri ile evlilik 
kurumuna yönelik düşünceleri ol-
muştur.42

Kadın ve erkeğin özgür olması ge-
rektiğini, ancak evlilikleri süresince 

de yaşamlarını fikren ve maddeten 
birbirlerine adamaları gerektiğini 
söyleyerek evli bir kadın ve erkeğin 
sadece evde değil, evin dışında da 
birlikte vakit geçirmelerinin özellik-
le erkeğin sadakati açısından önemli 
olduğuna dikkat çekmiş43 ve bu ko-
nuda şunları söylemiştir:

“Vakıa onları ciddî ve sürekli mesaî 
içinde bulundurmak suretiyle meşgul 
etmek varid-i hatır olur. Pek güzel, 
o kadar ciddi ve yorucu meşagilden 
sonra, son asır terakki ve medeniyetin 
şuaatiyle ve dimağı tenevvür etmiş bir 
erkek, işinden doğru evine gelip, ka-

panmak suretiyle yarın için icab eden 
zevk ve kuvvet-i mesayii iktisab ede-
bilir mi?... Biraz hava, biraz mûsikî, 
biraz tiyatro, hülâsa bir hayat arzu 
etmez mi?.. Bu icabat-ı tabiiye ve me-
deniyeyi tatbik ederken yanında karısı 
bulunmazsa, bu noksanı telâfi etmek 
lâzım gelmeyecek mi? Çünkü bir erkek 
için kadın huzurundan, kadın sözün-
den, kadın refakatinden mahrum bu-
lunmak bir noksandır, bu behemehal 
tatmin olunur…”44

O’na göre, evli bir erkek ve kadın 
aslında hayatı paylaşmaktadırlar. 
Bu nedenle, her ikisinin de birbirini 

25 a.g.e., s.VII, 24-25; ayrıca bkz. Ekler.
26 a.g.e., s.58.
27 a.g.e., s.33, 38, 39-40.
28 a.g.e., s.60.
29 a.g., s. 54.
30 a.g.e., s. 33, 36, 39, 41, 52, 55, 60.
31 a.g.e., s. 33.
32 Gawrych, a.g.e., s.87.
33 İnan, Karlsbad Hatıraları..., s.36.
34 a.g.e., s.33-34, 55.
35 Utkan Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten Geleceğe Atatürk ve Yakın Tarihimize İlişkin Görüşler, Araştırmalar, Belgeler, Atatürk Kül-

tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2005, s. 296.
36 a.g.e., s.30.
37 Kreiser, a.g.e., s. 151.
38 a.g.e., s.31-34, 55-56.
39 Lord Kinross, Atatürk, Türkçesi: Necdet Sander, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1994, s.146.
40 İnan, Karlsbad Hatıraları..., s.43.
41 a.g.e., s.40.
42 a.g.e., s.44-45.
43 a.g.e., s.44.
44 a.g.e., s.44.
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mutlu edebilmesi için iyi bir şekilde 
eğitilmeleri gerekmektedir. Ancak 
özellikle kadınların eğitilmesinin 
önemini vurgulayan Atatürk, bu 
konudaki düşüncelerini şöyle dile 
getirmiştir: “Bu kadın meselesinde 
cessur olalım. Vesveseyi bırakalım... 
Açılsınlar onların dimağlarını cid-
di ulum ve Fünun ile tezyin edelim. 
İffeti, fenni sıhhi surette izah edelim. 
Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına bi-
rinci derecede ehemmiyet verelim.”45

Eserinde bir komutanın nasıl olması 
gerektiği konusuna da değinen Mus-
tafa Kemal Atatürk’e göre, bir ko-
mutanın cesareti aldığı sorumluluk-
la ölçülür. Bu nedenle, komutanlar 
sorumluluk almaktan çekinmeme-
lidirler. Ayrıca günlüğünde, doğru 
karar vermenin ve yaptığı işte isabet 
göstermenin de bir komutan için 
her şeyden daha önemli olduğunun 
altını çizmiş ve Türk ordusundaki 
komutanların en büyük zaafının 
geri çekilme manevrası konusunda 
zamanında karar verememeleri ve 
geri çekilmeyi bir eksiklik olarak 
görmeleri olduğunu belirterek bu 
konuda da şunları söylemiştir:

“Kumandanların en büyük cesareti, 
mesuliyetten korkmamalarıdır, de-
dim, filhakika mesuliyetin ağırlığını 
ben kendi nefsimde tecrübe ettim. 
Namuslu ve izzet-i nefis sahibi bir 
kumandan için ölüm hiçbir vakit 
varid-i hatır olmaz, onu düşündü-
ren icraatının isabet ve adem-i isa-
betidir. Bilakis, ricat manevrası için 
kumanda da pek büyük isabet-i ka-
rar, nüfuiz-i nazar olmak lazımdır. 
Bizim ordumuzu felaketlere sevkeden 
ekseriya ricat manevrası için sahib-i 
azim ve karar kumandanlarımızın 
mefkudiyeti olmuştur. Faik düşman 

taarruzu karşısında ekseriya kuman-
danlar, askerin kendi kendine terk-i 
mevkii ettikleri zamana kadar karar 
vermekten tehaşi ederler ve sonra da 
ricati bir kabahat ve askeri kabahatli 
görürler.”46

Burada dikkati çeken nokta, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün günlüğün-
de belirttiği bu düşüncelerini daha 
önceden, 1916’da Muş’ta, Ruslara 
karşı uygulamış olmasıdır.47 Ayrı-
ca yıllar sonra, Milli Mücadele’nin 
yürütüldüğü sırada, Kütahya-Es-
kişehir Muharebeleri’nde Yunan 
kuvvetleri karşısında tutunamayan 
Türk ordusunu Sakarya’nın doğusu-
na çekmiştir. Bu örnekler, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bu düşünceleri-
nin sadece teorik olmadığını, kendi 
yaşamında pratik bir değerinin de 
olduğunu göstermektedir.

Günlüğünde askeri birliklerin ba-
şarılı olmasının nedenlerini de ir-
deleyen Mustafa Kemal Atatürk, 
askeri kuvvetlerin başarılı olmasında 
başlarında bulunan komutanların 
sahip oldukları özelliklerin de etkisi 
olduğuna vurgu yaparak bir komu-
tanın ününün, cesaretinin, kendine 
olan güveninin derecesinin başında 
bulunduğu askeri kuvvetin başarılı 
olmasında önemli etkenlerden biri 
olduğunu söylemiştir.48 Bu konuda-
ki düşünceleri şu şekildedir:

“Cesaret hakkında daha görüşülü-
yordu. Dedim -Malum-i âlileridir, 
kitaplarda, bir yerde gayet cesur olan 
asker, diğer bir yerde ürkek ve bilakis 
bir yerde ürkeklik göstermiş bir kıta-i 
askeriyenin diğer bir yerde cesur olabi-
leceğini okudum. Ben daima tabiat-ı 
askeriye, ahval-i ruhiye ve maneviye-
ye çok dikkat ederim. Hakikaten bu 
hali birçok defalar ben de gördüm. 

Bunun muhtelif avamil ve vesaiki 
olabiliyor. Kumandanların hal ve 
şanı ve kuvvet-i kalp ve itimad-ı nefse 
derece-i malikileri pek büyük ehem-
miyeti haizdir.”49

Sonuç

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Karlsbad’da tedavi olurken tuttuğu 
günlük, Onun hakkında bazı bilgi-
lere ulaşabilmeyi mümkün kılmak-
tadır. Günlükten anlaşıldığı kadarıy-
la, Atatürk, Karlsbad’da her şeyden 
önce kısa bir süreliğine de olsa din-
lenmek, yabancı dilini geliştirmek, 
kitap okumak, ülkesinin geleceğine 
yönelik düşüncelerini gözden geçir-
mek ve bunları başkalarıyla tartış-
mak için bir fırsat yakalamıştır.

Bunun dışında günlükteki bilgi-
ler, araştırmacılara Mustafa Kemal 
Atatürk’ü aracısız bir şekilde, doğ-
rudan tanımak ve anlamak fırsa-
tı da vermektedir. Daha açıkçası 
araştırmacılara, Onun birçok yerde 
dile getirilen bazı özelliklerini ve dü-
şüncelerini doğrudan kendisinden 
öğrenmek fırsatı sunmaktadır. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün hemen her 
koşulda kitap okumak için özel bir 
çaba gösterdiği ve okumanın kendisi 
için nasıl vazgeçilmez bir alışkanlık 
olduğu, yabancı dil bildiği ve iler-
letmek konusunda kararlı olduğu 
günlükte açıkça görülebilmektedir. 
Ayrıca, Onun ülkesinin yaşadığı so-
runlara karşı da kayıtsız kalmadığı, 
bu sorunlara bir aydın duyarlılığı ile 
yaklaştığı ve ne tür çözümler üretti-
ğine yönelik ipuçlarına da ulaşılabil-
mektedir.

Günlük, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 
lideri ve yeni Türk devletinin kurucu-
su olan, Mustafa Kemal Atatürk’ün 

45 a.g.e., s.45.
46 a.g.e., s.41-42.
47 a.g.e., s.41-42.
48 a.g.e., s.42.
49 a.g.e., s.42.



fikri alt yapısının kökenlerine ve bunların nasıl ve hangi 
koşullarda şekillendiğine yönelik de bilgiler  vermekte ve 
yeni Türk devletinin sahip olduğu niteliğinin tümüyle 
olmasa bile önceden belirlenmiş bir düşüncenin sonucu 
olduğuna ışık tutmakta, ayrıca Atatürk’ün düşüncelerin-
deki tutarlılığı görmek açısından da bir fırsat yaratmak-
tadır. Nitekim yıllar sonra eline yetki geçtiğinde, yeni 
Türk devletini bir devrimle kurmuş, 1918’de günlüğüne 
yazdığı gibi kadınların eğitilmesi, toplumda eşit bir du-
ruma getirilmesi ve özgürleşmesi için gerekli düzenleme-
leri yapmıştır.
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İstihbarat Kavramı

Tarihin bütün dönemlerinde etkin bir şekilde kullanıl-
mış olmasına rağmen istihbarat; herkes tarafından kabul 
edilen bir tanıma sahip değildir. Tarihçi Walter Lequeur 
“tatmin edici bir istihbarat teorisi geliştirme çabalarının 
tamamı başarısızlıkla sonuçlanmıştır”1 ve bu alandaki en 
saygın araştırmacı olarak David Kahn da “ bugüne ka-
dar işe yarayan bir istihbarat tanımı görmedim” 2 diyerek 
diğer bütün akademisyenler gibi istihbaratın tanımlan-
ma ve dolayısıyla teori geliştirilebilme sorununa dikkat 
çekmişlerdir. 

İstihbarat kelimesi Arapça istihbar kelimesinin çoğulu-
dur. İstihbar ise haberler veya yeni öğrenilen bilgiler, ha-
ber alma demektir.3 İstihbaratın dilimize “haber alma” 
şeklinde çevrilmesinin yanlış olduğunu, istihbaratın alı-
nan haberin yorumlanması ile ortaya çıktığını savunan 

yazarlar da bulunmaktadır.4 İngilizce istihbarat kelimesi 
yerine, zekâ, akıl ve bilgi anlamına gelen “Intellıgence” 
kelimesi kullanılmıştır. Fransızcada ise işaret, aydınlat-
ma, öğretme ve öğrenme anlamlarına gelen “Renseig-
nement” kelimesi kullanılmaktadır. Rusçada istihbarat 
kelimesi ise “güvenlik” kavramı ile birlikte kullanılmak-
tadır.5 

İstihbarat; bilginin toplanması, karşılaştırılması, değer-
lendirilmesi, analizi, birleştirilmesi ve yorumlanması sü-
recine verilen6, 20’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
“bilim” olarak kabul edilen akademik bir disiplindir.7

İstihbaratın akademik bir dal olarak araştırılmaya ve 
hakkında teoriler üretilmeye başlanması II. Dünya 
Savaşı’nın sonlarına rastlamaktadır. Yapılan bütün ta-
nımlar dikkate alındığında istihbaratın beş boyutuna 
değinildiği görülmektedir. 

1   Lequeur, 1993:8
2   Kahn, 2001:79
3   Avcı, 2005:11
4   Tezsever, 1999:100
5   Tılısbık ve Akbal,  2006:10-12
6   Özdağ, 2009:27-28
7   Kahn, D. 2001:3

J.Alb.Naci AKKAŞ 
Jandarma İstihbarat Okul Komutanlığı 
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Bunlar; 

• Her türlü faaliyet için gerekli olan “Bilgi”,

• İstihbarat çarkı, karşı istihbarat ve örtülü faaliyetleri 
de içine alan “Süreç”,

• İstihbarat faaliyeti için teşkilatlanmış bir “Organizas-
yon”,

• Geleceğe dair öngörülerden oluşan “Kanaat”,

• Bütün çalışmalar sonucu ortaya çıkan “Ürün” olarak 
görülmektedir.

İstihbaratın tüm boyutlarının dikkate alınarak bir ta-
nımı yapılacak olursa istihbaratı; bir devletin dış poli-
tikası ve ulusal güvenliği için ihtiyaç duyulan, yabancı 
devletler, bu devletlerin ajanları ve diğer varlıkları hak-
kındaki bilgilerin toplanması ve işlemden geçirilmesi; 
dış politikanın uygulanmasını kolaylaştırmaya yardım-
cı olacak örtülü faaliyetlerin yürütülmesi ve gayri resmî 
girişimlere karşı kişiler ve organizasyonlara ek olarak 
hem istihbarat sürecinin ve hem de istihbarat ürünü-
nün korunmasını içeren gizli devlet faaliyeti şeklinde 
tanımlayabiliriz8.

Açık Kaynak İstihbaratının Tanımı

Açık kaynak bilgileri, istihbaratın temel alanlarından 
birisidir ve basında veya elektronik ortamda halka açık 
bir şekilde bulunan bilgilerdir. Günümüzde kullanılan 
başlıca açık kaynaklar; internet, televizyon, radyo, ga-
zeteler, kitaplar, dergiler, kamuya veya özel sektöre ait 
veri bankaları, özel bir izin gerektirmeyen arşivlerdir. Bu 
açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin analizinden elde 
edilen istihbarata ise Açık Kaynak İstihbaratı (AKİS) de-
nilmektedir9.

Açık kaynakların çok geniş bir yelpazeye yayılmış olma-
sına karşın, internet bu kaynakların tamamına yakınını 
içine alan, temel açık kaynak olarak kabul edilmekte-
dir. Açık kaynaklara erişim kolay olmasına rağmen, elde 
edilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve yorum-
lanması AKİS’in temel problemini teşkil etmektedir. 
Büyük oranda yanlış ve aldatıcı bilginin de servisinin 
yapıldığı bir ortamda doğru bilgiye ulaşıp, analiz edebil-
mek istihbarat biliminin sanat yönünü oluşturmaktadır. 

Şekil-1 Toplama Vasıtaları İçerisinde 
Açık Kaynak Vasıtalarının Yeri10 

Kullandığı vasıtalar dikkate alındığında çok ucuz ve em-
niyetli bir yöntem olması nedeniyle, mümkün olan her 
durumda AKİS kullanılmalıdır. İstihbaratçının her han-
gi bir konuda bilgiye ihtiyacı olduğunda ilk başvuracağı 
kaynak doğal olarak açık kaynaklar olmalıdır.

Açık Kaynak İstihbaratının Önemi

Açık Kaynak İstihbaratı aslında yeni icat edilmiş bir 
istihbarat çeşidi değildir. Profesyonel istihbaratçılar ta-
rafından çok uzun yıllardır ve istihbaratın her alanında 
yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Ancak istihbaratın 
diğer branşları ile kıyaslandığında göreceli olarak açık 
kaynak hücrelerinin oluşturulması ve buralara uzmanla-
rın atanması oldukça yeni sayılır. Açık kaynak istihbaratı 
konusunda son yıllarda giderek artan profesyonelleşme 
ve kurumsallaşma ile birlikte istihbaratın bu çeşidinin 
milli istihbarat ve ulusal güvenlik için ne kadar önemli 
olduğu anlaşılmıştır11.

Açık kaynak istihbaratı, stratejik, operatif, taktik ve tek-
nik istihbarata yapmış olduğu katkıların yanı sıra, uygu-
lama alanında diğer gizli istihbarat yöntemleri ile elde 
edilecek bilgilerin genel çerçevesini çizmekte de kulla-
nılır. Bütün bunlardan daha da önemlisi, açık kaynak 
istihbaratı günümüz çağdaş toplumlarının temel değer-
lerine karşı hassas ve duyarlı bir yöntem uygulamasıdır. 
Çünkü açık kaynak istihbaratının alternatifi olan casus-
luk faaliyetleri, elektronik istihbarat, sinyal istihbaratı 
gibi yöntemler çoğu zaman insanların temel özgürlük-
lerine aykırılık teşkil eder12.

Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çoğu zaman gizli 
kaynaklardan elde edilen bilgilerden çok daha fazla ay-

8  Bimford, 1958:78
9  MT:30-21, 2002:2-4
10  MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:2-5
11 Gibson, 2003:5-6
12 Gibson, 2003:6
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rıntılı ve değerli bilgiler içermektedir. Basın ve medya-
nın bu denli yaygın ve etkili olduğu bir dönemde bu 
kaynakları istihbaratın dışında tutmak ve bu kaynaklar-
dan yeteri kadar faydalanamamak ülkeler için büyük bir 
kayıp anlamına gelecektir. Terör örgütlerinin lider kad-
roları ile yapılan bir söyleşi veya kamplarına yapılan bir 
ziyaret, çekilen fotoğraflar, örgüt mensupları ile yapılan 
mülakatlar; örgütün yalnızca silah, mühimmat veya ya-
şam koşulları ile ilgili bilgiler vermez, aynı zamanda da 
örgütün psikolojik, ekonomik ve moral durumu ile ilgili 
eşsiz bir kaynaktır13.

Günümüzde açık kaynaklardan elde edilen istihbaratın 
bu denli önem kazanmasının sebeplerinden birisi de ül-
kelerin güvenlik kurumlarının ve bu konuda karar veri-
cilerin, kendilerini her konuda giderek daha fazla halkın 
arzu ve hislerine kulak vermek zorunda hissetmeleridir. 
Ülkenin menfaatine olduğu bilinen birçok konuda, 
halkın o konudaki hassasiyeti ve olumsuz bakış açısı bi-
lindiği halde bazı adımlar atılamamaktadır. Basın-yayın 

kuruluşlarının yaptığı haberler, halkın bu haberler karşı-
sında verdiği tepkiler ve yaptığı yorumlar istihbarat ku-
ruluşları için oldukça değerlidir. Örgütler halkın hangi 
konularda hassas olduğunu tespit ederek bu konularda 
olumsuz bilgiler yayarak veya dezenformasyon yaparak 
ülkelerin karar mekanizmalarını etkilemeyi düşünür-
ler14.

Günümüzde devletler iç ve dış politikalarını oluşturur-
ken açık kaynaklardan bilgilenmeyi ve onları yönlen-
dirmeyi stratejik bir hedef olarak benimsemektedirler. 
Soğuk savaş döneminde yürütülen bilgi harbinin en 
önemli vasıtaları açık kaynaklar olmuştur. Günümüzde 
de CNN International, Al Jazeera International, BBC 
World, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitele-
ri vb. açık kaynaklar toplumların algılarını yöneten ve 
bilgi harbinde kullanılan en önemli vasıtalar olarak de-
ğerlendirilebilir. Ayrıca düşünce kuruluşlarının küresel 
politikalar üzerindeki etkisi dikkate alındığında, birer 
açık kaynak olan bu kuruluşların faaliyetlerinin yalnız-
ca bilgi üretmek değil, aynı zamanda seçilmiş bazı bil-
gilerin dünya kamuoyuna servis edilmesi olduğunu da 
akıllara getirmektedir.15  

İstihbaratın oluşturulması yöntemleri içinde AKİS’in 
kullanımı kesinlikle yeni bir icat değildir ve geçmişi 
oldukça eskilere dayanmaktadır. Ancak radyo ve tele-
vizyonun yaygınlaşması ve özellikle de insanların haya-
tında çok etkin birer bilgi kaynağı olarak kullanılmaya 
başlanması ile günümüzdeki esas önemine kavuşmuş-
tur. Günümüzde AKİS diğer bütün istihbarat elde etme 
yöntemlerine temel teşkil eden ve onları tamamlayan 
bir etkinliğe kavuşmuştur.16

Günümüz istihbarat dünyasında açık kaynaklardan elde 
edilen istihbarat konusunda tam manasıyla bir patlama 
yaşanmaktadır. Özdağ’a göre bu patlamanın üç temel 
sebebi vardır;

• Soğuk savaş sonrası dönemde istihbarat örgütleri tara-
fından takip edilmesi ve hakkında bilgi toplanması gere-
ken hedef sayısında ani bir artış yaşanmıştır.

• Başta internet, sosyal medya ve bilgi teknolojileri ve 
bu teknolojilerin kullanılmasında çok hızlı bir gelişme 
yaşanmıştır.

• 11 Eylül Terör saldırılarının önlenememesi nedeniyle 
Amerika Birleşik Devletleri’nin bütün istihbarat top-

13   Acar, 2011:215
14   Acar, 2011:215
15  MT:30-21, 2002:2-4
16  MT:30-21, 2002:2-4
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lama ve analiz sistemini yeniden gözden geçirmesi ve 
insan istihbaratı ve açık kaynaklardan elde edilen istih-
barata geçmişe nazaran çok daha fazla önem verilmesi 
kararını almasıdır (Özdağ, 2013:342).17

Açık Kaynak İstihbaratının Avantaj ve Dezavantajları

İstihbarat toplama yöntemlerinin tamamı eldeki sınırlı 
imkânlara dayanmakta ve hiçbir zaman tam anlamıyla 
gereksinimleri karşılayacak bollukta olmamaktadır. Açık 
kaynak istihbaratı bu boşluğu dolduracak önemli bir 
kaynaktır. Açık kaynak istihbaratı asla diğer istihbarat 
yöntemlerinin yerini alacak bir vasıta sayılmamalı, bu 
yolla elde edilen bilgiler mutlaka diğer vasıtalarla teyit 
edilmelidir.18

Unutmamak gerekir ki, AKİS tek başına diğer istihba-
rat türleri ile rekabet halindeki bir teknik ve yöntem 
değildir. AKİS diğer istihbarat türleri ile aynı anda ve 
koordineli olarak yapılmalıdır. Buna karşın her seviyede 
AKİS’in faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

• Günümüzde AKİS denince akla çok büyük oranda in-
ternet gelmektedir ve çoğu zaman bize bir bilgisayarın 
tuşlarına basmak kadar kolay ve oldukça da hızlıdır.19  

• Her ne kadar analize ihtiyaç duyulsa da çok fazla veri 
açık kaynakta mevcuttur. Uzun süreli bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmadan birçok bilgiye ulaşılabildiğinden temi-
ni diğer istihbarat yöntemlerine nazaran kolaydır.

• Diğer yöntemlere göre daha kısa bir zamanda elde edi-
lebilir.

• Açık Kaynak bilgilerinin erişimi ve kullanımı kolaydır. 

• Gizli istihbarat yöntemleri ile elde edilen bilgilerin te-
yit edilmesinde kullanılabilir.20

• AKİS iletişime imkân tanıyan, bilgi paylaşımına ola-
nak sağlayan, güven verici ve müttefikler oluşturan bir 
istihbarat çeşididir.21 Legal yöntemler kullandığı için 
dost ve müttefik ülkelerle bu yöntem kullanılarak elde 
edilen bilgiler herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmadan 
paylaşılabilmektedir.

• Gizli istihbarat yöntemleri kullanıldığında elde edilen 
bilgi; kaynak tarafından bozuk olarak iletilmesi, ajanın 
korkmuş, dikkatsiz, dejenere veya çift taraflı çalışıyor 
olması, dokümanların sahte, önemsiz, kullanım süresi 
gecikmiş olması veya çok çeşitli önyargılar barındırma-
sı gibi nedenler ile yanlış veya eksik olabilir. Oysa açık 
kaynaklar, raporlar, gözlemler veya insanlarla bire bir 
yapılan söyleşiler bize çoğu zaman gerçeği ana hatlarıyla 
da olsa verir.22

AKİS’in dezavantajlarını ise şöyle sıralayabiliriz;

• Açık kaynaklardan elde edilen bilginin gizlilik derecesi 
yoksa bu bilgilerin değersiz olarak addedilmesi veya ge-
rektiği kadar değer bulmaması önemli bir dezavantajdır. 
Bu konudaki algıların değişmesi gerekmektedir.23

• Açık kaynak istihbaratı her ne kadar medya, internet 
veya günlük gazeteleri birer haber kaynağı olarak kabul 
etse de bu bilgiler birçok zaman yanlış, eksik, sübjektif 
ve yönlendirilmiş bilgiler içermektedir. Karar vericilerin 
bu yanlış bilgilerden etkilenmesi engellenmeli ve bu bil-
gilerin doğruları mutlaka karar vericiye ilk fırsatta iletil-
melidir.24

• Eldeki kaynak ne kadar fazla ise o oranda dil bilen per-
sonele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür yerlerdeki persone-
lin dil bilmesi sağlanmalı veya bu birimlere bu dili bilen 
görevlilerin atamasının yapılması gerekmektedir. Yaban-
cı dil bilgisi zayıf olan toplayıcı personel görevini verimli 

Şekil-2 Açık Kaynaklardan Bilgi Toplamak Kolaydır

17 MT:30-21, 2002:2-4
18  MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:2-6
19  MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:2-6
20  MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:2-6
21 Gibson, 2003:5
22 Özdağ, 2009:346
23 MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:2-8
24 MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:2-8
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bir şekilde yapamayacaktır. Önemli bazı bilgileri doğru 
kıymetlendiremediği için gözden kaçırabilecektir.25

• Açık Kaynak Bilgi Toplama Merkezinde çalışan perso-
nelin yaptığı işlem samanlıkta iğne aramaya benzemek-
tedir. Çok sayıda lüzumsuz bilginin içinde işe yarayacak 
bilgi kırıntılarını toplayıp onları analiz etmeye çalışmak-
tır. Bu nedenle açık kaynak istihbaratı toplamakla gö-
revli kişiler nereye ve nasıl bakacağını çok iyi bilmelidir. 
Aksi takdirde sıradan bir gazete okuyucusundan veya in-
ternet kullanıcısından daha fazla bilgi elde edemeyecek, 
bu kişinin yaptığı analizler de ihtiyacı karşılamayacaktır.  
Doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak için mutlaka ye-
teri kadar personel ve zaman tahsis edilmelidir.26

• Açık kaynak istihbaratı bazı konularda çok fazla kalite-
li kaynaklara sahip iken bazı konularda da (Sürpriz sal-
dırı hazırlıkları, nükleer silahlanma, terörizm vb.), ola-
yın doğası gereği neredeyse hiç kaynak bulamamaktadır.  

Açık Kaynak İstihbaratının İşleyişi 

Açık kaynaklar bir bilgi elde etme vasıtasıdır ve bu kay-
naklardan bilgi elde etme süreci diğer istihbarat kaynak-
larına göre oldukça farklıdır. 

Açık kaynaklardan bilgi elde etme süreci; 

• Keşfetme (Keşif/Bulma),

• Ayırım (Ayrıştırma/Tasnif ),

• Seçme (İnceleme/Süzme),

• Üreterek Dağıtma (Yayma) süreçlerini takip etmektedir.

İlk olarak “Keşif ” faaliyeti yapılarak bilgi elde etme-
ye başlanmalıdır. Burada maksat “Kimin ne bildiğini 
bilmek”tir.

İkinci aşamada yer alan “Ayırım ve Tasnif ” aşamasında 
maksat “Neyin ne olduğunu bilmek”tir.

Üçüncü aşama olan “Seçme” sürecinde ise maksat “Ne-
yin önemli olduğunu bilme”dir.

Dördüncü ve son aşama olan “Üreterek Dağıtma” aşa-
masında ise maksat “Kimin kim olduğunu bilme”dir.27

Açık kaynaklardan bu dört aşamalı süreç sonunda elde 
edilen bilgi, haber ve veriler de, tıpkı diğer istihbarat 
toplama vasıtalarında olduğu gibi, dört aşamalı istihba-
rat çarkından geçirilerek istihbarata dönüştürülür.

Açık Kaynaklar Nelerdir?

Açık kaynaklar bilgilerin elde edilmesi sürecinde her-
hangi bir gizli yöntemin kullanılmadığı, herhangi bir 
kişinin rahatlıkla ulaşabildiği kaynaklardır. Başlıca açık 
kaynaklar, İnternet, Basılı, Görsel ve İşitsel Yayınlar, 
Halk, Devlet Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Kü-
tüphaneler, Üniversiteler, Özel Şirket ve Araştırmacılar 
ve Düşünce.28

İnternet

İnternet, tamamına yakını halka açık, çok küçük bir 
bölümü özele ait olan, dünyanın en büyük ve en kolay 
ulaşılabilen kütüphanesidir. Bu özellikleriyle internet, 
“küresel bilgi”nin en önemli damarlarından birisini ta-
şıyan, sunduğu bilgilerin doğruluğu konusunda kaygı-
lar barındırsa da, açık kaynak istihbaratının en önemli, 
genel olarak istihbaratın ise çok önemli bir kaynağını 
teşkil etmektedir.29

25 MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:2-8,2-9
26 MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:2-9
27 MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:3-5,3-6
28 Kuruluşlarıdır (MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:3-5,3-6
29 MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:4-3,4-4
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Basılı, Görsel ve İşitsel Yayınlar

Basılı, görsel ve işitsel yayınlar geçmişte açık kaynak is-
tihbaratının en önemli kaynağını oluşturmaktaydı, an-
cak internetin ortaya çıkması ve hızla yayılması yayın 
organlarının etkinliğini ikinci plana itmiştir. Bu yayın 
organları günlük yayınlarını çevrimiçi (online) olarak da 
halka sunmaktadır. İnternetin eriştiği göz kamaştırıcı et-
kinliğe karşın basın ve yayın organları günümüzde hala 
çok geniş bir kitleye hitap etmekte ve özellikle internete 
erişim konusunda sorunlar yaşayan, orta ve üst yaş gru-
bundaki insanların ve internet hizmetinin pahalı olduğu 
birçok ülkede halâ çok etkilidir.

Halkın Kendisi

Halk duygu, düşünce ve davranışları ile diğer açık kay-
nak istihbaratı kaynaklarından farklı olarak, oldukça gü-
venilir ve şeffaf bilgiler sunar. Açık kaynaklardan istih-
barat elde etmek için kullanılacak en değerli bilgilerin 
başında, uzman istihbaratçılar tarafından halkın dikkat-
lice gözlemlenmesi ve bu gözlemlerini çeşitli yöntemler 
kullanarak istihbarata dönüştürmesi gelmektedir.30

Devlet Kuruluşları

Devlet kurumları açık kaynak istihbaratı için veri üreten 
birimlerin en başlarında gelmektedir. Özellikle nüfus 
sayımları, tapu kayıtları, istatistikler, raporlar, fizibilite 
çalışmaları başka türlü elde etmesi imkânsız denecek 
kadar zor verileri hazırlar ve çoğu zaman analizi ile bir-
likte basılı olarak ya da internet ve medya aracılığıyla 
kamuoyuna sunar. Devlet birimlerinin ve bakanlıkların 
geleceğe yönelik yaptıkları öngörüler ve beş-on yıllık 
planlar istihbaratçılar için hazır analiz edilmiş bilgiler 
sunmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları

STK’ları bünyesinde barındırdıkları çok sayıda uzman 
ve teknik bilgi ile devletlerin faaliyet yürütmedikleri çok 
alanda önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptirler. 
Genellikle siyasi ve ekonomik bir menfaat gütmeyen bu 
örgütler kolay bir biçimde halkın sempatisini kazanır 
ve devlet imkânları ile bile elde edilmesi güç çok sayıda 
bilgiye ulaşırlar ve bu bilgileri cesurca kamuoyu ile pay-
laşırlar. Bu özellikleri nedeniyle sivil toplum kuruluşları, 
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istihbaratçılar için önemli bir açık kaynak olanağı sağ-
larlar.31

Kütüphaneler

Basılı yayın kapsamında olmasına karşın önemine bi-
naen ayrı bir başlık olarak incelediğimiz kütüphaneler 
bulundurdukları on binlerce kitap, rapor ve süreli ya-
yın ile okullar, üniversiteler ve araştırmacılar kadar da 
istihbaratçılar için mükemmel bir veri bankası özelliği 
taşımaktadır. 

Üniversiteler ve Öğretim Görevlileri

Üniversite bünyesinde bulunan bilim adamları, akade-
misyen, uzman ve öğretim görevlileri açık kaynak istih-
baratı için sonsuz bir kaynak sunmaktadır. Özellikle ih-
tiyaç duyulan bilgi konusunda alanında uzman kişilerin 
çalışmalarına bakılması gerekmektedir. 

Özel Şirketler

Şirketler faaliyet yürüttükleri alanda çok kritik ve önem-
li bazı bilgilere kolaylıkla erişme imkân ve olanağına 
kavuşmaktadır ve ticari sır kapsamında olmayan birçok 
bilgiyi paylaşmaktan geri durmamaktadır. Çoğu zaman 
bu bilgileri internet üzerinden yayınlamaktadırlar. Ör-
neğin Irak Savaşı öncesinde müttefikler Irak Devleti’nin 
komuta-kontrol sistemleri ile ilgili bilgileri bu ülkeye bu 
sistemleri kuran sivil şirketlerden temin etmişlerdir.

Düşünce Kuruluşları

Son yıllarda ortaya çıkan önemli bir açık kaynak da 
devletlerin desteğinde veya devletlerden bağımsız olarak 
araştırma ve inceleme yapan, elde ettikleri çok detaylı ve 
büyük bir emek gerektiren bilgileri ücretsiz olarak veya 
çok düşük ücretlerle paylaşan stratejik araştırma kuru-
luşlarıdır. Resmi kurumlar veya diplomatlar vasıtasıyla 
elde etmenin oldukça güç, hatta imkânsız olduğu birçok 
bilgi düşünce kuruluşlarınca hazırlanan raporlarda bü-
tün ayrıntılarıyla bulunabilmektedir.

Açık Kaynak Toplama Vasıtalarının Nitelikleri Neler-
dir?

Açık kaynak verilerini toplamakla görevli personele açık 
kaynaklara kolayca ulaşabilmesi için her türlü imkân 
tanınmalıdır. Personel verileri mümkün olduğunca ana 
kaynaktan, birincil kaynaktan elde etmelidir. İyi bir 
gözlemci olmalı, detayları fark edebilmelidir. Objektif 
olmalı, aksi takdirde elde edilen verilerin güvenilirliği 
tehlikeye düşer. Objektifliği sağlayan koşulların başında 
da elde edilen bilgilerin uygun bir yöntemle tasnif edilip 
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gerektiğinde hazır edebilmelidir. Çalışkan olmalı, her 
ortam ve koşulda işinin devam ettiğini unutmamalı, işi 
ile ilgili program ve teknolojik gelişmeleri takip etme-
lidir. Zamanını etkin kullanmalı ve tertipli olmalıdır.32

Açık Kaynak İstihbaratının Günümüzdeki Durumu

İnsanoğlunun hiç bitmeyen arzusu bilme ve öğrenme 
arzusudur. Bu arzu insanda hayata gözlerini ilk açtığı 
anda başlar ve ölünceye dek devam eder. Tıpkı insan-
lar gibi yaşayan bir organizma olan devletler de arzu 
ve hedeflerine en kolay ve en kısa sürede ulaşabilmek 
için bir insanın şahsi hayatında yaşadığı süreci yaşar ve 
tercihlerini yapmadan yeteri kadar önce gerekli bilgileri 
toplayıp, sistemli bir analizden geçirirler. Günümüzde 
ülkelerin birbirleri üzerindeki arzu ve isteklerini kabul 
ettirmek için kullandıkları en temel savaş şekli psikolo-
jik savaş/bilgi harekâtıdır. Bilgi harekâtının en temel si-
lahı da istihbarattır.33 Açık kaynak istihbaratı bu konuda 
devletlerin asla vazgeçemeyecekleri bir vasıtadır.

Günümüz devletlerin ve halkların kendilerini hasımla-
rı karşısında korumaları, yaşamlarını onurlu bir şekilde 
sürdürebilmeleri, tehlike ve tehditleri zamanında göre-
bilmeleri için öncelikli olarak güçlü bir istihbarata ihti-
yaçları vardır. Çağımızda ülkeler istihbarat ihtiyaçlarını 
%80-90 oranında açık kaynaklardan elde etmektedir.34 
Bu oran asla yabana atılabilecek bir oran değildir.

31 MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:3-10
32 MT:30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, 2002:3-14,3-15
33 Tezsever, 1999:88
34 Gibson, 2003:5,6
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Çağdaş dünyada amacı kâr elde 
etmek olan ya da olmayan, özel 
veya resmi tüm kurumlarda en 
önemli unsur insandır. İnsan 

unsurundan en yüksek verimi elde 
etmek tüm kurumların amacıdır. 

Bir kurumda görev alan insanların 
liderlerinin liderlik tipi, sosyal ve 
psikolojik bir varlık olan insanın 
verimliliğini arttırma konusunda 

çok önemlidir.

J.Yzb. Salih SOYDEMİR
Horasan İlçe jandarma Komutanı
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Temel liderlik kuramlarından özellikler kuramı-
nın, liderlik kavramını tek başına açıklamakta 
yetersiz kalması nedeniyle, fiziksel ve zihinsel 

özelliklerinden çok, alanında başarılı olmuş liderlerin 
farklı davranışları bilim adamları tarafından incelen-
meye başlanmış ve liderlerin yaptığı işler için ne gibi 
davranışlar sergilediği, astları ile nasıl iletişim kurduğu, 
yetkiyi kullanım tarzı, görevleri planlaması, takip ve 
kontrol biçimleri gibi davranışlara odaklanan, davra-
nışsal kuram denilen yeni bir liderlik kuramı geliştiril-
miştir. Davranışsal liderlik kuramı liderin etkinliğinin 
doğuştan gelen bazı özelliklerinden çok, liderin davra-
nışları ile oluştuğunu söyler ve liderin ne olduğu yerine 
ne yaptığı ile ilgilenir. (Fındıkçı, 2009:65; Gürbüz ve 
Sığrı, 2013:387-388)

Davranışsal liderlik kuramı üzerine yapılan çalışmalar-
dan en bilinenleri; Ohio State ve Michigan Üniversite-
lerindeki çalışmalar ile 1964 yılında Blake ve Mouton 
tarafından yapılan Liderlik Gridi çalışmalarıdır. Bütün 
bu çalışmalar incelendiğinde, davranışsal liderliğin “gö-
reve odaklı olma” ve “insana odaklı olma” şeklinde iki 
boyutta ele alındığı görülecektir. 

Görev odaklı liderlik kavramını biraz açmak gerekirse; 
liderin astlarına karşı kendi rolünü ve otoritesini her za-
man vurgulaması, yapılması gereken işlerin kimin tara-
fından yapılacağını tek tek ve ayrıntılı olarak planlaması 
ve takip etmesi, yapılacak görev için beklentilerini ve kri-
terlerini belirtmesi, astlarının sürekli daha fazla çalışma-
sını istemesi, görev ve sonuçlarına çalışanlarından daha 
çok önem vermesi gibi davranışları içeren bir liderliktir.

İnsan odaklı liderlik kavramı ise; liderin astlarına karşı 
cana yakın olması, astlarının görüş ve önerilerine açık 
olması, adil olması, astlarıyla iletişiminin kuvvetli olma-
sı, duygu ve düşüncelerini astlarıyla paylaşması ve ast-
larının sorunlarını önemsemesi gibi davranışları içeren 
bir liderliktir.

Bir lider, davranışsal liderlik boyutlarından hem görev 
odaklı olma hem de insan odaklı olma davranışlarının 
her ikisini de yüksek seviyede sergileyebilir, her ikisini 
de düşük seviyede sergileyebilir ya da bu iki davranıştan 
birisini yüksek diğerini düşük seviyede sergileyebilir.  Bu 
davranış boyutları hangi düzeyde sergilenirse ne tür bir 
liderliğin ortaya çıkacağını gösteren bir çalışma olarak 
literatürde karşımıza Blake ve Mouton liderlik gridi çık-
maktadır. 



Şekilde belirtilen (1,9) Kulüp Liderliği alanındaki lide-
rin görev ile ilgisi olmadığı halde, insana ve ilişkilere yö-
nelik ilgileri gelişmiştir. Bu liderlerin astlarının iş tatmi-
ni yüksek olur ancak verimlilik düşük olur. Bu liderler 
genellikle, insanları anlama, dinleme, etkileşim gibi ko-
nularda iyidirler fakat işin çıktılarını çok önemsemezler. 

(9,1) Otoriter lider alanındaki lider için asıl olan gö-
revdir. İnsanlar ve onların ihtiyaçları böyle liderleri pek 
ilgilendirmezler. İşlerin yapılması için uyguladıkları de-
netim sıkıdır. Böyle liderler için insan, görevin tamam-
lanması için bir araçtır. 

(1,1) Zayıf liderlik alanında yer alan 
lider, ne görevle ne insanla ilgile-
nir. Daha çok bir grup üyesi 
gibidirler. Bulundukları 
konumda varlıkları ile 
yoklukları arasında bir 
fark yoktur. 

(9,9) Ekip liderliği 
alanında bulunan 
liderin astlarının 
hem iş tatmin-
leri hem de ve-
rimlilikleri çok 
yüksektir. İdeal 
verimlilik alanı-
dır. Lider, insanlar 
üzerinde tam bir 
güven oluşturmuş-
tur. Aynı zamanda 
görevin yapılabilmesin-
de vazgeçilmez unsurdur. 
Görevi, planlamayı, yetki ve 

sorumlulukları bilir. Yerinde ve zamanında talimatlar 
verir. Görevin ayrıntısına hakimdir. Dolayısıyla görev 
yapılırken yapanın duygularını da bilir. Böyle bir lide-
rin yakınında olmak astlara çekici gelir.

(5,5) uzlaşmacı, orta yolcu liderlik alanında bulunan 
liderlerin göreve ve insana ilgileri orta seviyededir. Bu 
konudaki lider, insanları anlama, onları motive etme 
konusunda başarılıdır,  aynı zamanda işin sonuçlarını 
önemser ve işin içinde aktif olarak rol alırlar.

Bu grid, lider ve yöneticilerin sergiledikleri davranış-
ların kavramsallaştırılması ve zayıf olan kavramların 
belirlenebilmesi ve eğitim ve geliştirme programları ile 
geliştirilmesine yardımcı olması bakımından önemlidir. 
İçinde bulunan şartların durumuna göre hangi liderlik 
tarzının ne seviyede sergilenmesi gerekiyorsa onu sergi-
leyen lider en başarılı sonuçları alacaktır. Lider bu grid 
sayesinde hangi yönden bir eksiklik görüyorsa o yöne 
ağırlık vererek eksikliğini giderebilir. Örneğin lider, ça-
lışanların motivasyonunda bir sorun görüyorsa insan 
odaklılığını arttırması gerektiğini ya da üretim miktar-
larında bir sorun görüyorsa görev odaklılığını arttırması 
gerektiğine karar verebilir.(Genç, 2012:258) Liderlik 
gridi gibi modeller liderlere kendi stilleri hakkında ko-
nuşmasını sağlaması ve düşündürmesi, liderlik hakkın-
da daha çok araştırma ve tartışma yapılmasını sağlaması 
bakımından çok boyutlu liderlik kavramının daha çok 

anlaşılmasında çok yararlı olmuştur.(News-
trom and Davis, 2001:170)

Çağdaş dünyada amacı kar 
elde etmek olan ya da ol-

mayan, özel veya resmi 
tüm kurumlarde en 

önemli unsur insan-
dır. İnsan unsurun-
dan en yüksek ve-
rimi elde etmek 
tüm kurumların 
amacıdır. Bir 
teşkilatta görev 
alan insanların 
liderlerinin li-

derlik tipi, sosyal 
ve psikolojik bir 

varlık olan insanın 
verimliliğini arttırma 

konusunda çok önemli-
dir. Tek bir liderlik tipi ye-

rine içinde bulunulan şartlara 
ve durumlara göre gerektiği kadar 

Şekil-1 Blake ve Mouton Liderlik Gridi
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görev odaklı ve gerektiği kadar insan odaklı liderlik dav-
ranışı, hem astlar hem de görev açısından en iyi sonuç-
ları ortaya koyacaktır.

Devletin vatandaşa ve topluma devlet olmanın gereği 
olarak sunmak zorunda olduğu güvenlik hizmeti, dev-
letin otoriterlik yetkisini kullanan kolluk kuvvetleri ta-
rafından yerine getirilir. Kolluk personeli diğer kamu 
görevlilerinden farklı olarak anayasada belirtilen temel 
hak ve özgürlüklere, kanunlardan aldığı yetki ve güç ile 
çok fazla müdahalede bulunabilmektedir. Durdurma 
ve kimlik sorma, yakalama, arama, el koyma, gözaltına 
alma, zor kullanma ve silah kullanma gibi daha sayılma-
yan birçok görevi ve yetkileri bulunan kolluk personeli-
nin bu yetkileri kullanırken devlet ile millet arasındaki 
bütünlüğün oluşturulması ve vatandaş ile iyi ilişkiler 
kurarak devletine karşı güven duygusunu oluşturmak 
gibi çok ciddi sorumlulukları vardır. Kolluk teşkilatında 
görev alan her bir personelin kurumunun ve devletinin 
itibarını, kalite imajını ve güvenlik hizmeti üreten bir 
müessese olarak müşteri konumunda olan vatandaşla-
rın memnuniyetlerini arttırmada sorumlulukları vardır. 
Demoktarik, insan haklarına önem veren bir hukuk 
devletlinde kolluk; insan onurunu koruyan, empati 
yapabilen, nezaketli, tarafsız, evrensel değerlere uygun 
hareket edebilen bir hukuk adamıdır. Bir kolluk per-
sonelinde bulunması gereken bu niteliklerin veya dav-

ranışların, sosyal bilimler alanında ne şekilde yer aldığı 
araştırıldığında karşımıza “Prososyal Örgütsel Davranış” 
kavramı çıkmaktadır.

Genel olarak prososyal örgütsel davranışlar, kurumun 
ve çalışanların verimliliğini ve refahını yükseltmeyi he-
defleyen (Kanten ve Yeşiltaş, 2013:92) ve çalışanlar ta-
rafından hedeflere yönelik gösterilen faydalı davranışlar 
olarak tanımlanmaktadır. (Pelled v.d., 2000:209) Bu 
davranışlar çalışanın örgütsel rolünün bir parçasıdır ve 
bir bütün olarak teşkilatın ve diğer bireylerin refahını 
arttırmayı içerir. (Betten court ve Brown, 1997:41) Teş-
kilatın/şirketin hayatta kalabilmesi için çalışanları tara-
fından kendiliğinden ve gönüllü olarak sergilenen, teş-
kilatı beklenmeyen tehlikelerden korumak için gereken 
tedbirleri almak, teşkilatın gelişmesi için çaba sarf etmek, 
vatandaşların teşkilat ile ilgili olumlu şeyler düşünmesini 
sağlamak gibi davranışlar, prososyal örgütsel davranışlar-
dır (Brief ve Motowidlo, 1986:710). Prososyal örgütsel 
davranışlar, daha iyi bir iletişim ortamının oluşmasını, 
çalışanların ve müşterilerin (vatandaşların) mutluluk dü-
zeyinin artmasını ve bu sayede örgütsel hedeflere ulaş-
mayı kolaylaştırır. (Kanten ve Yeşiltaş, 2013:93) 

Prososyal örgütsel davranışlar rol içi ve rol ötesi olmak 
üzere ikiye ayrılır. Rol içi davranışlar kurumun çalışan-
larından örgütsel rolleri gereği sergilemelerini beklediği 
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görev tanımlarında belirtilen davranışlardır. Rol ötesi 
davranışlar ise çalışanların görev tanımlarında belirtil-
meyen gönüllü olarak yapılan kurumun kazancını art-
tırmaya yönelik fazladan sergilenen davranışlardır. (Ye-
şiltaş v.d., 2013 333-350) Rol ötesi prososyal örgütsel 
davranışlar vatandaşa güvenlik hizmeti sunan kolluk 
personelinin isteğe bağlı olarak sergilediği, yapılması zo-
runlu davranışların ötesinde davranışlar olarak tanımla-
rız. Tanımlanmış veya kurum tarafından kontrol edilen 
davranışlar değillerdir. (Blancero ve Johson, 2001:308) 
Hizmeti bizzat sunan kolluk personelinin bireysel seçi-
mine, kararına, hoşgörüsüne ve kabiliyetine göre ortaya 
konan davranışlardır.(Kanten, 2006:34)

Daha kaliteli güvenlik hizmeti sunma ve vatandaşın 
memnuniyetini yükseltme, kolluk teşkilatları için çok 
önemlidir ve bu öncelikleri sağlayabilecek kişileri ku-
rumlarında çalıştırmak isteyeceklerdir. Günümüzde 
tüm şirketler gibi güvenlik hizmeti sunan kolluk teşki-
latları de hedeflerini yakalamak için çalışanlarından rol 
içi davranışları en iyi şekilde sergilemelerinin yanı sıra 
onlardan görev tanımlarında yer almayan rol içi dav-
ranışların ötesinde rol ötesi davranışlar sergilemelerini 
beklemektedir.

Kolluk personelinin rol ötesi davranışlar sergileyerek 
vatandaşa karşı daha fazla hizmet edebilmesi için, moti-
vasyonlarını etkileyen önemli faktörlerden birisinin, li-
derlerin/amirlerin astlarına karşı sergiledikleri ve astların 
algıladıkları liderlik tarzı olduğu düşünülmektedir. Bu 
nedenle kolluk amirlerinin sergiledikleri liderlik tarzı-
nın, kolluk personelinin vatandaşa karşı olan davranış-
larına, yaklaşımlarına, tavır ve tutumlarına etki edip et-
mediği hakkında yapılan bir alan araştırmasında önemli 
bulgulara ulaşılmıştır. 

Yapılan bu alan araştırmasının örneklemi, emniyet ve 
jandarma teşkilatlarında vatandaşa yönelik hizmetlerde 
doğrudan temas halinde ve onlarla birebir iletişimde 
olunan görevlerde çalışmakta olan 172 kolluk perso-
nelinden oluşturulmuştur. Araştırmanın bağımsız de-
ğişkeni olarak, davranışsal liderlik kuramının düzeyleri 
olan görev odaklı liderlik ile insan odaklı liderlik tarzı 
ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatis-
tiksel analizlerden regresyon analizi sonuçlarına göre 
görev odaklı liderlik davranışının, kolluk personelinin 
vatandaşa yönelik rol ötesi hizmet davranışına anlamlı 
ve pozitif yönde etkisi olduğu anlaşılmıştır. Yani görev 
odaklı liderlik davranışındaki bir birimlik artış, rol öte-
si hizmet davranışında 0,47 birimlik bir artış meydana 
getirmektedir. Ancak insan odaklı liderlik davranışın-
daki bir birimlik artış, rol ötesi hizmet davranışında 
0,12 birimlik bir artış meydana getirmektedir. Her iki 
liderlik tarzının da rol ötesi davranışları artırdığı fakat 
görev odaklı liderliğin insan odaklı liderliğe göre daha 
fazla artışa sebep olması çok önemli bir sonuçtur. Bu 
noktada görev odaklı lider davranışından neyin kastedil-
diği bilinmeli ve sonuçlar buna göre yorumlanmalıdır. 
Araştırmada uygulanan faktör analizinde faktör yükü en 
yüksek çıkan maddelere göre; amirlerin kendi rollerini 
sürekli vurgulaması, görevleri ve görevi yapacak olanları 
tek tek belirlemesi, her olay için yapılması gerekenleri 
söylemesi, problemlerin çözümünde doğrudan yer al-
ması ve inisiyatifi elinde bulundurması gibi davranışlar 
görev odaklı liderlik davranışlarıdır. Kolluk mesleğinin 
yapısı gereği görevler çok ciddi hukuki sorumluluklar 
taşımaktadır ve yapılabilecek bir hatanın ya da ihmalin 
can kayıpları da dahil ağır sonuçları olabilmektedir. Bu 
yüzden her türlü olaya müdahale ederken, kolluk görev-
lileri amirlerinin görevlere her bakımdan hakim olma-
larını,  amirleri tarafından ayrıntılı talimatlandırılmayı, 
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sorumluluğu amirleriyle paylaşmayı, icra edilen görevin 
tüm aşamalarında amirlerinin nezaretini, takip ve kont-
rolünü ister. Bu yüzden vatandaşa karşı güvenlik hizme-
ti üretmekten sorumlu kolluk teşkilatlarında, amirlerin 
görev odaklı liderliği insan odaklı liderliğe göre kolluk 
personelinin vatandaşa yönelik rol ötesi hizmet davra-
nışlarını daha fazla artırmaktadır. Bu mesleğin men-
supları görev odaklı liderlik yapan amirler ile beraber 
çalıştıklarında kendilerini daha güvende hissetmekte ve 
vatandaşa yönelik emniyet ve asayiş hizmeti üretmekte 
daha fazla gayret göstermektedirler. Fakat kolluk perso-
neli, vatandaşa yönelik rol ötesi hizmet davranışlarını 
artırma konusunda, görev odaklı liderlik tarzından etki-
lendiği kadar olmasa da amirlerinin insan odaklı liderlik 
tarzından da etkilenmektedirler. 

Sonuç olarak Blake ve Mouton liderlik gridi yaklaşımın-
da anlatıldığı gibi tek bir liderlik tarzının geçerli olama-
yacağı, içinde bulunulan duruma ve koşula göre belli bir 
seviyeye kadar görev odaklı ve belli bir seviyeye kadar in-
san odaklı liderlik davranışlarının beraber sergilenmesi, 
çalışanlar ve görev açısından en iyi sonuçları ortaya çı-
karacağı sonucuna varılabilir. İnsan unsurundan en faz-
la verim alarak görevleri en iyi şekilde yapabilmek için 
tek bir liderlik tarzı yerine, içinde bulunulan şartlara ve 
duruma göre gerektiği kadar insan odaklı ve gerektiği 
kadar görev odaklı liderlik tarzını sergileme, hem astlar 
hem de görev açısından en iyi sonuçları doğuracaktır. 
Jandarma Genel Komutanlığı Vizyon 2030 da belirtil-
diği gibi tarafsız ve ön yargısız bir şekilde vatandaşımızı 
kucaklayan, temel hak ve özgürlüklerle güvenlik arasın-
daki hassas dengeyi koruyabilen, kaliteli, hesap verebilir 
ve saygın bir hizmet anlayışı ile görev yapan bir kolluk 
kuvveti olmada kolluk amirlerinin insan odaklı veya 
görev odaklı liderlik davranışlarının belirleyici olacağı 
düşünülmektedir.
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Tarih boyunca suçun ve suçlunun ortaya 
çıkarılmasında İtiraf, Tanıklık ve İlmî 
zabıta gibi çok değişik yöntemler kulla-

nılmış, bu yöntemler insanî değerlerin ve hukuk 
sistemlerinin gelişmesi sonucu pozitif bir şekilde 
değişime uğramıştır. 19’uncu asırdan sonra bi-
lim ve teknolojide süratli gelişmeler olmuş; bu 
gelişmelere paralel olarak ve olay yeri inceleme 
çalışmalarında lâboratuvar imkanlarından yarar-
lanılması sonucu, yargılama aşamasında  deliller 
kullanılmaya başlanılmıştır. Artık günümüzde 
suçların aydınlatılması  ve suçluların yakalanma-
sında daima delilden şüpheliye gitme  prensibi 
esas alınmaktadır. 

Suç ve suçlulukla etkin bir mücadele yapılabil-
mesi için, suçluların kendini sürekli olarak geliş-
tirdikleri günümüzde; suçla mücadele yöntemle-
rinin de geliştirilmesi gerekmektedir.

Soruşturmanın en önemli yönü maddi ve mad-
di olmayan delillerin toplanması, kıymetlendi-
rilmesi ve bunlardan bir sonuç çıkarılmasıdır. 
Olay yerinin usulüne  uygun olarak incelenmesi 
ve delillerin doğru şekilde toplanması, faillerin 
yakalanmasını çabuklaştıracaktır. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta soruşturma esnasında 
olay yerinde veya sonrasında kolluk görevlileri 
tarafından yapılacak mülâkatta beden dili ve söy-
lemin faillerin yakalanmasında büyük rol oyna-
yabileceğidir. Bununla birlikte mülâkat yüksek 
riskli bir oyundur. Çok iyi yapılan bir mülâkat 
yeni delillerin elde edilmesini sağlayarak so-
ruşturmanın süresini kısaltır. Yanlış yapılan bir 
mülâkat ise soruşturmayı yanlış yönlere kanalize 
ederek süresini daha çok uzatır.

Söylemin Önemi

Bir insan suçluysa, suçsuzum der. Bir insan suç-
suzsa yine normal olarak suçsuzum, der. Yani, 
aynı yanıtı doğuracak bir soruyu sormak her ha-
lükarda yanlıştır. Böyle bir soru karşısında, suçlu 
kişi psikolojik olarak bir sonraki soruya da ha-
zırlanmış, savunmasını kuvvetlendirmiş olur. İlk 
soru çok önemlidir. Siz tepkiyi ölçmeye çalışıp 
ikinci soruyu hazırlayana kadar savunma psiko-
lojisi de kendi hikâyesini yaratır. Kişiyi direkt he-
def almak yerine olay sorgulanmalıdır. Eğer, kişi 
savunmaya geçiyorsa olayda bir taraf, yani etkisi 
var demektir

Şüpheliyi sorgularken en önemli kural suçlama-
dan yaklaşılması hususudur. Böyle bir yaklaşım 
masum olan şüpheliyi rahatlatır. Suçu işleyen 
şüpheliyi de rahatlatır. Suçu işleyen sanıkta dik-
katsiz ve düşüncesizce sorulara cevap vermesini 
sağlar (AZAK, 2001: 120).

Görüşmelerde bağırıp çağırmayan, sinirlenme-
yen, sinirlendirmeyen, kötü niyet taşımayan, 
sorgulanır gibi değil de sohbet eder gibi konu-
şulmalıdır. Sahtekâr, yalancı, korkak gibi veya 
onu psikolojik olarak etkileyecek ürkütücü ifade-
ler kullanılmamalıdır. Olumsuz tepki yaratacak 
soru sormaktan da kaçınılmalıdır.

Belirli bir konuda  bireyin yaptığı ile yapmak is-
tediği aynı değilse, bu konuya ilişkin savunucu 
davranış daha sık ortaya çıkacaktır. Görünen ben-
lik ile ideal benlik arasındaki çelişkilerden doğan 
boşluklara ”duyarlılık noktaları” denir. Duyarlılık 
noktaları sözkonusu olan kişiler pisikolojik savun-
maya geçerler. Psikolojik savunma, benlik anlayı-
şımızı olduğu gibi sürdürebilmek için dış dünyayı 
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biraz  değiştirerek kendi davranışımızı  akla yatkın göste-
rebilme çabasıdır. Davranışımızı akla yatkın gösterebilme 
çabası içinde olan bir insan gerçekleri o biçimde saptırır 
ki bu çarpıtılmış dünyada görünen ve ideal benliği kendi-
ne tutarlı gözükür  (CÜCELOĞLU, 2006: 83).

İletişim ilişkisi içinde bulunan iki kişiden biri savunucu 
olmaya başlayınca, iletişim hızlı bir biçimde bozulmaya 
başlar  (CÜCELOĞLU, 2006: 94).

Kişinin yalan söylediği fark edilse bile konuşmasına mü-
dahale edilmemeli ve konuşmasını bitirmesi sağlanma-
lıdır. Yalan söylemek çok kolay bir iş olmakla birlikte 
bu yalanın devam ettirilmesi çok zordur. Atalarımızın 
“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” sözü de bu du-
rumu açıklamaya birebirdir. Yalanı devam ettirebilmek 
için kişi yalandan sonraki tüm ifadelerini bu yalana uy-
durarak söylemek zorundadır. Bu nedenle söylediği bu 
yalana bağlantılı olarak söyleyeceği her cümlede şahıs 
kafasında mantıklı bir senaryo oluşturmaya çalışır ve kişi 

iç gerginlik yaşar. Bu durum da kişinin davranışlarına 
yansır. Kişi yalan söylerken bu yalanla ilgili her cümle-
sinde yalan tepkileri vererek bunu belli eder. 

Mülâkat yapılırken doğrudan yalan söylediğini ifade 
ederek sözünü kesmek yerine konuşmasını tamamlama-
sını sağlamak ve bu yalanlarını ortaya çıkartacak sorular 
sorarak iyi bir gözlem yapmak soruşturmanın seyri açı-
sından daha faydalı olacaktır.

Beden Dilinin Önemi

Sözsüz iletişim araştırmaları insanların duygularını giz-
lemekte pek de usta olmadıklarını göstermiştir. Araştır-
maların gösterdiği bir başka gerçek de, insanların, duy-
guların anlamını yorumlamakta sandıkları kadar usta 
olmadıklarıdır. Beden dili yorumları birçok durumda 
yanlış izlenim yaratabilir. Kişiyi ne kadar iyi tanırsak, o 
andaki durumunu ne kadar iyi anlayabilirsek, ortamı ve 
diğer kişileri ne kadar dikkate alırsak, kısaca ilişkiyi ne 
kadar doğru yorumlarsak, beden dilini o kadar isabetli 
çözebiliriz. 

Beden diline önyargısız ve cesaretle yaklaşılırsa, birçok 
görüşme ve karşılaşmanın sonucunu başarılı kılmak 
mümkün olur. Duyguların ve düşüncelerin kelimelere 
dökülmediği durumlar da çok açık olarak hissedilebilir. 
Böyle anlarda kişinin bakışı, başın duruşu ve hareketi, 
jest ve mimik hareketleri binlerce kelimeden fazla an-
lam taşır.

Mülâkattan önce, suçla ilgili gerçeklere tamamen aşina 
olun. Bilgiler, en güvenilir kaynaklardan alınmalıdır. 
Çünkü bilgilerdeki yanlışlık, mülâkatı çok ciddi biçim-
de etkileyecektir. 



Mevcut deliller belirli bir şahsı gösteriyorsa, genellikle 
suçu işleyen bu şahıstır. Fakat bu durumun profesyo-
nel bir suçlu tarafından suçu başkasının üzerine yıkmak 
amacıyla bir senaryo şeklinde hazırlanabileceği göz ardı 
edilmemelidir. Olaydan menfaati olan şahıslar tarafın-
dan verilen bilgiler çok dikkatli değerlendirilmelidir.

Bir şahıs işlenen bir suç ile ilgili beden diline yönelik ilk 
mesajını olayı kolluktan öğrendiği anda verir. Beden dili 
konusunda kendini yetiştirmiş ve iyi bir gözlemci olan 
kolluk görevlisi bu ipucunu değerlendirerek, şahsın şüp-
heli olup olmadığına kanaat getirebilir. Fakat şahsı sanık 
yapmak için maddi delillere ihtiyaç duyulur. Bu delillere 
ise şüpheli şahsın beden dili ile verdiği tüm mesajlar yar-
dımıyla daha kolay ulaşılır.

Mülakatı yapacak personel olayla ilgili tüm bilgileri al-
dıktan sonra kim (şüpheli, tanık, mağdur) ile mülâkatı 
yapacak ise onunla empati kurmalı ve kendini suçlu-
nun yerine koyarak olayın ön senaryosunu oluştur-
malıdır. Empati kurulurken dikkat edilmesi gereken 
husus “karşımızdaki ile özdeşleşmek, ona benzemek, 
sempati duymak değil, onun bakış tarzını yakalamaya 
çalışmaktır”(ÖZODAŞIK, 2009: 169).

Mülâkat esnasında sorgulanan şahısla ilk etapta yakınlık 
kurulmalı, aradaki soğukluk giderilmelidir. Bunun için 

sorgulanan şahısla kendimiz arasında ortak yönler açığa 
çıkarılabileceği gibi farazi olarak da bu ortak yönlerin 
kişinin kafasında yer etmesi için senaryo oluşturulabili-
nir. Bu durum masum bir kişinin içerisinde bulunduğu 
stres ortamı dolayısıyla hata yapmasını engelleyebilir. 
Asıl amaç, olay ile ilgili hikayeleri açığa çıkarmak ve hi-
kayedeki açıkları bularak sonuca gitmek olmalıdır.

Suçla ilgili beyanların alınmasında kişilerin üzerinde ge-
reğinden fazla baskı oluşturmak, olumsuz sonuçlar do-
ğurur. Bu da kişinin savunma mekanizmasına yönelik 
bir senaryo oluşturarak, bu senaryoya kilitlenmesine, 
körü körüne bağlı kalmasına neden olabilir. Bu sebeb-
le mülâkat esnasında şüphelinin suçla ilgili mantıklı bir 
savunma mekanizması oluşturmasına yönelik kişi yön-
lendirilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kişinin 
gerçekten suçu işleyen kişi olması gerekir ve bunun da 
maddi deliller ile desteklenmesi gerekir. Aksi taktirde 
masum bir şahısa yapılan etkili savunma mekanizma-
sı oluşturma telkini, kişinin gerçek suçlular tarafından 
kendisine ve ailesine gelebilecek tehlikeler de dikkate 
alındığında, işlemediği bir suçu kabullenmesine neden 
olabilir. 

Şahsın mülakata ilgisiz, umursamaz ve kayıtsız kalması 
ve bu tutumu genel bir davranış olarak sürdürmesi, suçu 
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gerçekleştiren kişi olduğunun bir ipucu olarak değer-
lendirilebilir. Yine ümitsiz bir tutuma bürünmesi ve so-
rulara önemsemeden cevap vermesi suçu gerçekleştiren 
kişilerin tipik davranışlarıdır. Eğer bir şüpheli ümitsiz ve 
ilgisiz tutum takınıyorsa büyük ihtimalle bu suçu işledi-
ğini göstermektedir.

Araştırma yapılan konularda, mülakatçının sorduğu so-
rulara verdikleri cevaplar ve cevaplar eşliğinde takındığı 
tutum ve davranışların ne anlama geldiği bilinmelidir. 

Kişinin şüpheli davranışları tanımlanabilir. Doğruyu 
söyleyenler genelde konuşmasını ve hareketlerini kont-
rol altında tutabilirler. Masumiyetini kanıtlamak için 
yardım yapmaya istekli ve hazırdırlar. Soruşturma ko-

nusuna ilgilidirler. Samimi ancak endişeli bir tutum 
içindedirler. Yalan söyleyenler ise bunların tam tersidir. 
Görüşme yapılan konuya ilgisizdir. Samimiyetsiz ve ola-
yı aydınlatmaya yardım isteği yoktur. Kayıtsız bir tutu-
ma bürünürler. Aşırı sabırsız veya aşırı nazik bir tavırla 
cevap verirler. Sorulara ilgisiz cevaplar verirler. Ne soru-
lursa sorulsun “Bana inanıp, inanmamakta serbestsiniz. 
Buna da hiç aldırmıyorum.”, “Zaten bana inanmaya-
caksınız.”, “Beni, cezaevine atarak her şeyi halledersi-
niz.”, “Hayatta kaybedecek herhangi bir şeyim yok.” 
şeklindedir (AZAK, 2001: 126)

Kişi gerçek suçlu ise endişeli, kaygılı ve sıkıntılı ruh ha-
linde bulunur. Bunun nedeni suç ile ilgili kafasındaki 
takıntılar davranışlarına yansır. Devamlı kafasında suç 
anı, suçun sonuçları bulunur. Mülâkat esnasında davra-
nışları gözlemleyip suçlunun psikolojik ruh halini anla-
mak temel amaçtır.

Yapılan bir araştırma kızgın bir kişinin hızlı ve tiz bir ses-
le konuştuğu, üzüntülü bir kişinin yavaş konuştuğu, sal-
dırgan bir kişinin yüksek sesle konuştuğu belirlenmiştir.

Mülakat yapılan şüphelinin kızgın ve saldırgan tutu-
mu karşısında kolluğun davranışı görüşme sonuçlarına 
önemli etkendir. Başarılı olmanın bir şartı da, şüpheli-
nin tahmin edeceği her hangi bir davranış içine girme-
mektir. Kolluk şüphelinin kızgın ve hırçın gibi duygusal 
şantajların tezgâhına düşmemelidir. Şüpheli bazen kol-
luktan taviz görmek, mülâkatı veya ifadeyi ertelemek, 
serbest kalmasını zorlamak için bu tekniğe başvurabilir. 
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Bunları başarabilmek için “öfke oyununa” müracaat 
edebilirler. Bazıları öfkeyi önceden tasarlanmış taktik 
olarak kullanır. Bazıları ise gerçekten öfkelidir. Öfkenin 
hakiki veya sahte olması bir şeyi değiştirmez. Önemli 
olan kolluğun nasıl tepki göstereceğidir (INBAU vd., 
1981: 54).

Mülakat yapılan şahıs suçlu da olsa masum da olsa bir 
kızgınlık durumu yaşar. Masum şahıs kendisine yapılan 
haksız suçlamadan dolayı kızgınlık ve öfke tepkisi göste-
rir, fakat mülâkatın devamında bu durum azalır. Gerçek 
suçlularda ise kızgınlık durumu daha uzun süre devam 
eder. Baskı ve kızgınlık nedeniyle kişilerde sık esneme, 
derin nefes almalar ve benzer dil sürçmeleri gözlenebilir. 
Hatta kişi kolluğu masum olduğuna inandırmak, suç-
luluk odağından kendisini sıyırmak veya mülâkat yapan 
personeli başka yöne kanalize etmek için hiddet ve öfke 
sergileyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar-
dan bir tanesi de kişinin her ne kadar bu suçtan dolayı 
masum olsa da işlemiş olduğu başka bir suç dolayısı ile 
bu davranışları sergileyebileceği gerçeğidir.

Şüpheli kişilerle yapılan görüşmelerde not almak şüphe-
liyi duyarlı hale getirir ve şüpheli bazı hususları gizleme-
ye çalışır. Bunu yaparken kendini ele verebilir.

Ayrıca şüpheli mümkün olduğunca çok konuşturularak 
detaylı ve ilgili dinlenmelidir. Acele tavırlarla sorulan so-
rularda şüpheli detaya girmeden özel ve kaçamak cevap-
lar verebilir. Mülâkat yapacak kolluk görevlisinin çok iyi 
bir dinleyici olması gerekir ve aktif dinlemelidir.

Genel olarak aktif ve pasif dinleme vardır. Aktif dinle-
me, dinleyenin anlatanı yalnızca duyduğunu değil, aynı 
zamanda doğru olarak anladığını iletebilmesine olanak 
sağlayan en sağlıklı iletişim yöntemi olarak kabul edi-
lir. En temelde, konuşan bireyin söylediği sözleri açarak 
tekrar etmekten oluşan aktif dinleme, insanlar arasın-
da yalın, daha anlamlı bir ilişki gelişmesine fırsat verir. 
Dinleyenin kendisini gerçekten duyduğunu gören an-
latan, önce kendisine değer ve önem verildiğini, kabul 
edildiğini, buna bağlı olarak da sevildiğini düşünür (Fİ-
DAN, 2009: 183).

İşitmek ile dinlemek aynı şey değildir. İşitmek doğal 
bir süreç dinleme ise öğrenilmesi gereken bir beceridir  
(ADAİR, 2003: 87).

Günümüzde insanların psikolojik temelde görünen te-
mel  özellikleri çoklu kişiliktir. Günümüzde insanlar ya-

şam karşısındaki tüm zorlanmaları aşmak için sürekli şe-
kil değiştiren, her ilişki türünde başka bir kimliğe bürü-
nen canlılara dönüşmüştür.  Bir kişinin, ilişkilerinin her 
farklı boyutunda sürekli farklı yüzler takınması nede-
niyle her olay karşısında net duruş almak olanaksız hale 
gelmiştir. Bu durum kişilerde aşırı seviyeye geldiğinde 
kişilerde ruhsal hastalık haline gelebilmektedir. Mülâkat 
yapacak personelin bu durumu iyi gözlemlemesi olası 
bir yanlış teşhisi önlemek ve yanlış kişiler üzerine kana-
lize olarak zaman ve emek kaybını engelleyecektir.

Konu hakkında ne kadar bilgili olunsa da, suçlunun psi-
kolojisi çok iyi bilinse de bir noktada tıkanma yaşanabi-
lir. Mülakat suçun itiraf edilmesiyle sonuçlanmayabilir. 
Bizim bütün bilgi ve becerimiz etkisiz kalabilir. Hatta 
yanlış bir tutum izlediğimizden dolayı bizzat kendimiz 
mülakatın sonuçsuz kalmasına neden olabiliriz. Bütün 
mülakatların olumlu sonuçlanması mümkün olmayabi-
lir. Önemli olan, kamu vicdanını rahatlatacak çalışma-
ların yapılmasıdır. 
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Bütün insanlar, kimliklerini tanıtıcı bir belge ile kendilerini bulundukları, ça-
lıştıkları ya da ikamet ettikleri yerlerde tanıtma ihtiyacı duyarlar. Bu, insan-
ların toplumsallaşmasının gereğidir. Ülkemizde, nüfus cüzdanının yanı sıra 

kişilerin kimlik bilgilerini içeren pasaport ve sürücü belgeleri de kimlik yerine geçen 
belgeler olarak kullanılmaktadır. İnsanlar dahil oldukları toplumun kanun ve kural-
larına göre yaşamak için varlıklarını, bu tanıtıcı belgeler olan kimlik ya da kimlik 
yerine geçen; pasaport, sürücü belgesi vb. belgelerle ispatlamak zorundadırlar. Ayrıca, 
toplumsal yaşamın gereklerinden olan mülkiyet, vergi, askerlik hizmeti, seçmen olma 
hakkı, miras gibi sosyal, politik ve ekonomik etkinliklerde kullanılması amacıyla dev-
let yetkilileri tarafından kişilere kimlik (nüfus cüzdanı vs.) belgeleri düzenlenmiştir. 

Günlük hayatta kullanılan emniyet özellikli belgelerin (kimlik, sürücü belgesi ve pa-
saport vb.) sahtelerinin üretimi günümüz teknolojisi ile gerçeğe yakın özelliklerde 
yapılabilmektedir. Bu kapsamda kamu güvenini oluşturmak için kolluk birimleri-
nin önleyici ve adli görevleri icra ederken karşılaşacağı ve günlük hayatta kullanılan 
emniyet özellikli belgelerin güvenlik özelliklerini çok iyi bilmeleri ve uygulamaları 
gerekmektedir. 

Yeni Tip Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları Emniyet Özellikleri

Yeni tip Kimlik kartları devlet kapısındaki her türlü işlemin elektronik ortamda ya-
pılmasına olanak sağlayacak ve şifreye gerek kalmadan işlemlerin yapılmasına olanak 
verecek üst düzey güvenlik önlemleri ile donatılmış kişisel bilgiler içeren bir akıllı 
karttır. Sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı kimlik kartlarının emniyet özel-
likleri;

 

J.Asb.Üçvş.Ferhat ÇİÇEK
İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı

Şubat 2018 • Sayı: 14936



Lazer Baskılı Fotoğraf: Karttan fotoğrafın kesilerek 
çıkarılmasının ve değiştirilmesinin önlenmesi amacıyla, 
kartın kişiselleştirilmesi esnasında kart üzerine lazer bas-
kı yöntemiyle basılır.

Değişken Optik Mürekkep (OVI): Kartın ön baskısın-
da farklı açılarından bakıldığında renk değiştiren mü-
rekkeple tasarlanmış şekiller bulunur.

Dönüşüm Efekti (Transformation): Kartın sol alt kö-
şesinde, kart dikey eksen etrafında oynatıldığında, lazer 
fotoğraf görüntüsü harf ve rakam grubuna dönüşmek-
tedir.

Hologram: Fotoğrafının sağ alt köşesinde “EGEMEN-
LİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” ibaresi 
“Ay, Yıldız ve Türkiye Haritası” sembolleri bulunmakta-
dır. Kimlik kartı normal konumda tutulurken sembolün 
arka planında parlak renkli elips şekil ve semboller koyu 
kontrast şekilde görünmektedir. Kart saat yönünde/tersi 
yönünde 180º çevrildiğinde, yazıların ve sembollerin renk 
değiştirdiği görülmektedir.

Mikro Yazılar: Kartın ham halinin taklit edilmesinin 
önlenmesi amacıyla, kart tasarımlarında kullanılan bazı 

şekil/çizgilerin üzerine büyüteç/mikroskopla bakıldı-
ğında görülebilecek özellikteki ileri seviye bir güvenlik 
özelliği bulunur.

Yeni Tip Türkiye Cumhuriyeti Pasaportları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Diplomatik, Hu-
susi ve Hizmet Damgalı, Umuma Mahsus ve Yaban-
cılara Mahsus Damgalı Pasaport olmak üzere 4 çeşit 
pasaport verilmektedir. Bunun dışında pasaport yerine 
geçerli olan 

Diplomatik Pasaportlar: Dışişleri Bakanlığı ile yaban-
cı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve 
Elçilikleri tarafından verilir.

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar: İçişleri 
Bakanlığınca verilir. Ayrıca bu tip pasaportlar Dışişleri 
Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir. 

Umuma Mahsus Pasaportlar: Yurt içinde İçişleri Ba-
kanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre 
valiliklerce, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuri-
yeti Konsoloslukları tarafından verilir.

Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaportlar: İçişleri Ba-
kanlığınca gerekli görülen uyruksuz veya uyruğu belli 
olmayan kişilere ikamet ve seyahat edebilmeleri için adı 
geçen bakanlığın alacağı kararla “yabancılara mahsus” 
damgasını taşıyan ve Türk vatandaşlığına kabul edilme 
bakımından herhangi bir anlam içermeyen veya kişi le-
hine herhangi bir hak kazandırmayan bir pasaport verilir. 

Bu pasaport iki nevidir: 

• Türkiye’ye yalnız bir giriş veya Türkiye’den yalnız bir 
çıkış için geçerli olan pasaportlar, bu şekilde alınan pa-
saportlar bir ay için geçerlidir. Aksi takdirde yenilenmesi 
gerekir. 

• Bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar İçişleri Bakan-
lığının takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl geçerli 
olmak üzere tanzim edilir. 

Her iki çeşit pasaport, İçişleri Bakanlığı ve yabancı ülke-
lerde, İçişleri Bakanlığının talebi veya onayı üzerine Dı-
şişleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluk makamları tarafından verilir.
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Türkiye Cumhuriyeti Pasaportlarının Emniyet    
Özellikleri

Pasaportların boyutları yaklaşık 8,8x12,5 cm. dır. 

Pasaportlar ön ve arka kapak hariç 28 sayfadan oluşur. 

Pasaportlar özel olarak imal edilen kâğıtlara basılır. 

Pasaportun bütün sayfalarının orta bölümünde gözle 
çizgi şeklinde görünen, ancak büyüterek bakıldığında 
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ” olarak okunan mikro 
yazılar bulunmaktadır.

Pasaportların 2’nci sayfasında kişiye ait fotoğraf yer al-
maktadır. Fotoğraf kart üzerine lazer baskı yöntemiyle 
uygulanır ve sonradan lamine ile kaplanır. 

Pasaportların 2’nci sayfasında kişiye ait kimlik bilgileri 
yer almaktadır.

Pasaportlar üzerinde siyah renkte “Pasaport No:U 
00101966” şeklinde dokuz haneli seri numarası bulun-
maktadır. 

Pasaportların kapaklarında özel 
baskılı sentetik malzemeden 
imal edilmiş dayanıklı ürünler 
kullanılmaktadır. Kapak üze-
rinde genelde altın renkli boya maddeleri kullanılarak 
basılan ve pasaportun hangi ülkeye ait olduğunu gös-
teren sembol, yazılar ve cip(temassız) işareti mevcuttur.

Pasaportların ilk sayfalarında optik pasaport okuyucular 
tarafından okunabilen pasaportun seri numarası bulun-
maktadır. 

Dönüşüm Efekti (Transformation): Pasaportun ikinci 
sayfasında kaplı lamine üzerinde farklı açılarından bakıl-
dığında, “T.C.” harfleri “T.R.” harflerine dönüşmektedir.

Değişken Optik Mürekkep (OVI): Pasaportun ikinci 
sayfasında kaplı lamine üzerinde farklı açılarından ba-
kıldığında renk değiştiren mürekkeple tasarlanmış yazı 
ve şekiller bulunur.

Farklılaşan Filigran (Diffractive Watermark): Pasa-
portun sol üst köşesinde bir mühür gibi yer alan “T.R.” 
sembolü bulunmaktadır. Kart normal konumda tutu-
lurken sembolün kontrast bir renk tonunda görünmek-
tedir. Kart saat yönünde/tersi yönünde 180º çevrildiğin-
de sembolün renk tonları değişmektedir. 

Büyüyen Ay Yıldız, Türkiye Haritası ve Dünya (Ex-
panding Moon and Star): Pasaportun ikinci sayfasında 
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kaplı lamine üzerinde renk 
değiştirerek hareket eden 
ay ve yıldız ile dünya sem-
bolü dikey eksen etrafın-
da hareket ettirildiğinde, 
giderek büyüyen bir şekil yer almaktadır. Aynı hareket 
diğer yönde gerçekleştirildiğinde efekt yön değiştirir. 

Yeni tip pasaportların ilk sayfasında optik pasaport oku-
yucular aracılığı ile tanımlanan pasaportun seri numa-
rası ile sayfaların üst kısımlarında lazer perfore baskı 
yöntemiyle oluşturulmuş seri numarası bulunmaktadır.

Pasaportlarda pasaport 
sayfası ışığa tutulduğunda 
Türkiye Haritası ve Ay-
Yıldız motifinden oluşan 
filigran ile emniyet şeridi 
görülür.

Yeni Tip Sürücü Belgelerinin Emniyet Özellikleri

01 Ocak 2016 yılı itibarıyla kullanımına başlanılmıştır.

Renkli Baskılı Fotoğraf: Karttan fotoğrafın kesilerek 
çıkarılmasının ve değiştirilmesinin önlenmesi amacıyla, 
kartın kişiselleştirilmesi esnasında kart üzerine renkli 
baskı yöntemiyle basılır.

Gökkuşağı Baskı: Kartın ham halinin taklit edilmesi-
nin önlenmesi amacıyla, kart tasarımlarında kullanılan 
bazı çizgilerin dalgalı geçişi şekilde basılmasıyla ileri se-
viye bir güvenlik özelliği bulunur.

Değişken Optik Mürekkep (OVI): Kartın ön baskısında 
farklı açılarından bakıldığında renk değiştiren (serigrafi 

tekniği) mürekkeple tasarlanmış araç figürü basılmıştır.

Hologram: Fotoğrafının sağ alt köşesinde “TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ SÜRÜCÜ BELGESİ” ibaresi ve “Ay, 
Yıldız, TR, Boğaz Köprüsü, Cami ve Türkiye Haritası” 
sembolleri bulunmaktadır. Sürücü belgesi normal ko-
numda tutulurken sembolün arka planında parlak renkli 
elips şekil ve semboller koyu kontrast şekilde görünmekte-
dir. Kart saat yönünde/tersi yönünde 180º çevrildiğinde, 
yazıların ve sembollerin renk değiştirdiği görülmektedir.

Günümüzde kullanılmakta olan emniyet özellikli 
belgelerin emniyet özelliklerinin; Hologram, Emniyet 
Şeridi, Gizli Görüntü, Filigran, Bütünleşik Görüntü, 
Kabartma Baskı, Görme Engellilere Yönelik Özellik, 
Mikro Yazılar, Baskı Tekniği, Mühür Ve Damga İzi İçe-
riği ve Ebatları, UV (ultraviole) Işığa Hassasiyet olduğu 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Jandarma personelinin 
görevlerini yerine getirirken bu tür belge ve doküman-
larla karşılaşması durumunda yukarıda belirtilen emni-
yet özelliklerinden faydalanarak daha etkili bir kontrol 
yapmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 
07.04.2016 tarih ve Sayı:54271266-200/ sayılı «Yeni Tip Sü-
rücü Belgelerinin Güvenlik Öğeleri» konulu yazısı.

2. JGYY:27-7 Belgelerin Emniyet Özellikleri Kontrol Esasları ve 
İnceleme Teknikleri, 

3. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 20.04.2016 
tarih ve Sayı:70819127-111.99-E.40713 sayılı “Örnek Kim-
lik Kartı (11031)” konulu yazısı.

4. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Sahteciliğin Erken Tespiti, 
Antalya 2013, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu, www.edisontd.
net.tr. Erişim Tarihi12.02.2015.

5. http://www.nvi.gov.tr/NVI.html. Türkiye Cumhuriyeti Kim-
lik Kartı Projesi, Erişim Tarihi 05.01.2015.

6. http://www.prodo.consilium.europa.eu Erişim Tarihi 
12.02.2015.

7. http://www.uakae.bilgem.tubitak.gov.tr/urunler/ulusal-
kimlik-kartı-tc-kimlik-kartı. Erişim Tarihi 10.01.2015.

KAYNAKÇA
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Herhangi bir nedenle adli mekanizmanın içine 
girmiş olan çocuklar; kendilerini, tercihleri-
ni ya da olup bitenleri görevlilere anlatmak 

durumunda kalırlar. Adli mekanizmaya girmiş bulunan 
çocukların yüksek yararının gözetilip korunabilmesi 
öncelikle bu çocuklar ile yapılacak görüşmelerin başa-
rısına bağlıdır. Suça sürüklenmiş, mağdur veya tanık ya 
da başka nedenlerle adli sistemin içine girmiş çocuklar-
la gerçekleştirilecek iletişim süreçlerinde, onların yaş ve 
gelişim durumlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dav-
ranmak çocukların adalet mekanizması içinde ikinci kez 
mağdur olmasını engellemek bakımından çok önemli-

dir. Bu da sistemde görev yapan ve çocukla çalışan bü-
tün meslek elemanlarının sorumluluğudur. 

Çocuklar ile yapılacak adli amaçlı görüşmelerde, ye-
tişkinlerle yapılan görüşmelere nazaran farklı olan pek 
çok faktör karşımıza çıkmaktadır. Ancak, çocukla farklı 
iletişim, ses tonunu çocuklaştırmak, bazı kelimeleri ya-
rım telaffuz etmek, kelimelere şirinlik ve sevimlik ek-
leri katmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Çocuğa duyarlı 
iletişimden kastedilen kullanılan kavramların çocuk 
tarafından anlaşılmasına dikkat etmek, bütün dikkatin 
çocuğa yöneltilmesi ve aşağıda anlatılacak tekniklerinin 
kullanılmasıdır.

40

Yayın Kurulu

Kaynak: Çocuklarla Adli Görüşme Rehberi, Doç. Dr. Eylem Ümit ATILGAN, Ar. Gör. Sedat YAĞCIOĞLU, Uzm. Yaşar ÇAVDAR, 2014, Ankara.

Adli görüşmenin 
genel amacı 
çocuklara 

özgü usul ve 
kurumlar oluşturarak adalet 

sistemini çocuk 
dostu haline 

getirmektir.
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Bilimsel araştırmalar, çocukların yaşlarının ve gelişim 
düzeylerinin görüşmeye doğrudan etki ettiğini ortaya 
koymaktadır. Çocuklarla yapılacak görüşmelerin ba-
şarılı olabilmesi ve hedeflenen bilgilerin elde edilebil-
mesi için öncelikle çocuğun gelişim basmaklarını çok 
iyi tanımak ve uygun görüşme tekniğini etkin biçimde 
kullanabilmek gerekir. 

Yapılmış olan araştırmalar, çocukların konuşmaların-
da yer verdikleri ayrıntıların yaşa bağlı olarak artığını 
göstermektedir. Çocuğun gelişim düzeyine bağlı olarak 
değerlendirilmesi gereken başlıca konular hafıza, telki-
ne yatkınlık, dil gelişimi ve aldatma-kandırma motivas-
yonudur.

Çocuklarla yapılacak görüşmelerde önemle üzerinde 
durulması gereken bir başka konunun, iletişimin açık 
ve net biçimde kurulabilmesi ve çocuğun ilettiklerinin 
doğru anlaşılabilmesi olduğu da bildirilmektedir.

Adli görüşme nedir?

Kanunla ilişki halinde olan, yani adalet sistemine suça 
sürüklendiği iddiasıyla veya mağdur ya da tanık sıfatıy-
la dâhil olmuş çocuğun, dinlenmesi ve alınan bilgilerin 
kayda alınarak tutanağa geçirilmesi, rapor düzenlenme-
sidir.

Adli görüşmenin amacı nedir?

Adli görüşmenin genel amacı çocuklara özgü usul ve 
kurumlar oluşturarak adalet sistemini çocuk dostu hale 
getirmektir. Ayrıntılı olarak hedeflenen ise, adliyeye 
intikal eden olayla ilgili bilgi alınmasına, suçun tespiti 
veya aydınlatılmasına gerek duyulduğunda, maddi ya 
da şekli hakikatin ortaya çıkarılmasında çocuğun bilgi-
sine, ifadesine başvurulması zorunluluğu ortaya çıktığı 
her durumda, kötü muamelenin her türü ile karşılaşan, 
karşılaştığından kuşkulanılan ya da kötü muameleye 
tanıklık eden çocuğun adil yargılanma hakkının, suç 
mağduru çocuğun adalete erişim hakkının korunmasına 
ve çocukların adalet sisteminde ikincil mağduriyetinin 
önlenmesine katkı sağlamaktır.

Adli görüşmeci kimdir?

Çocukla adli görüşme yapan, yani suça sürüklendiği id-
diasıyla ifadesine başvurulan, tanık veya mağdur sıfatıy-
la bilgisine başvurulan çocukla, adalet sisteminin ihtiyaç 
duyduğu bilgileri öğrenmek için görüşme yapan ve bu 
işlem sırasında çocuğun gelişimini, psikolojik özellikle-
rini ve yaşadığı travmanın çocuktaki etkilerini dikkate 

alarak çocuğun bu süreçte örselenmesini mümkün olan 
en üst düzeyde önleyebilme becerisine sahip adli görüş-
me konusunda düzenlenen eğitim programlarını başa-
rıyla tamamlamış kişidir.

Adli görüşme odası nedir?

Adliyenin yetişkinlerin yoğunluklu bulundukları ana 
bölümlerinden uzak ve bağımsız bölümünde bulunan, 
yetişkinler için olan giriş ve çıkışlardan ayrı bir yerden 
girilen, ifade alma odası, teknik oda (dinleme odası) ve 
bekleme odası gibi üç ayrı odadan oluşan, adli görüşme-
ci çocukla görüşürken mahremiyet ve gizliliği sağlamaya 
elverişli, kayıt ve izlemeyi, yargılamanın diğer aktörleri 
tarafından adli görüşmeci aracılığıyla çocuğa soru yö-
neltmeyi mümkün kılan fiziksel koşullara ve teknik do-
nanıma haiz güvenli ve izole birimdir.

Adli görüşme odasi adli teşkilat içinde nereye bağlıdir?

Adli görüşme odaları adli teşkilat içinde Çocuk Savcılık 
Büroları’na bağlı faaliyet göstermektedir. Dünyadaki iyi 
örneklerde görüşme odalarını da bünyesinde bulundu-
ran çocuk savcılığı bürolarının adliye sistemi içindeki 
yeri ile ilgili iki ayrı model bulunmaktadır: İlk modele 
göre, çocuk savcılığı büroları yetişkin birimlerinden ta-
mamen bağımsız bir binada konumlandırılmakta iken 
diğer modele göre ise görüşme odaları, çocuk savcılığı 
bürolarının bulunduğu adliyeler içerisinde ancak ba-
ğımsız bir bölümde konumlandırılmıştır. Türkiye’de ad-
liye binalarının koşulları göz önünde bulundurularak, 
çocuk savcılığı bürolarının dolayısıyla görüşme odaları-
nın adliye binaları içinde, ancak bağımsız bir bölümde 
konumlandırıldığı ikinci model tercih edilmiştir.

DİKKAT!

BAĞIMSIZ BÖLÜM NEDEN ÖNEMLİ?

Çocuk Dostu Adalet sisteminin en önemli öncülü 
çocuğu yetişkinler için tasarlanmış adli sistemin 
olumsuz etkilerinden koruyacak çocuklara özgü 

bir model geliştirmektir. Literatürde “çocuğa 
adli sistem içinde olduğunu hissettirmeyecek” 
fiziksel konum ve yapı şeklinde formüle edilen 
bu standart örneğin mağdur ve tanık çocuğun  
sanık  ile karşılaşmasına da engel olmak veya 

adliye koridorlarındaki popülâsyonla teması ve 
etkileşimi en aza indirmek gibi kritik sorunlara 

da çözüm getirmektedir.



DİKKAT!

TEKNİK EKİPMAN NEDEN ÖNEMLİ?

Gerek kamera kaydı, gerekse ses kaydı ve 
canlı bağlantıyı sağlayan ekipman ve alt yapı 

görüşmenin anlaşılırlığını ve güvenirliğini 
belirli bir kaliteye kavuşturduğu için hakim, 
savcı veya avukat nezdinde hasıl olabilecek 

maddi gerçeğe ulaşma amacıyla çocuğun yeniden 
dinlemesi ihtiyacını  ortadan kaldırabileceği 

düşünülmektedir.

Adli görüşme odası nerede olmalıdır?

Çocuk savcılığı büroları yetişkin savcılığıyla aynı bina-
da olmakla birlikte, büronun fiziksel konumu ve işleyişi 
açısından tamamen bağımsız olması önemlidir. Türkiye 
için en uygun model olarak, görüşme odaları adliyeler 
içinde tasarlandığında fiziksel konumu ve işleyişi açısın-
dan “bağımsız bölüm” olmalıdır. Örneğin, büronun gi-
riş - çıkış kapıları ayrı bir bölümde olmalı, geçiş koridor-
ları, bekleme odaları, savcılık ve görüşme odaları; adliye-
de iş için bulunan yetişkinlerin ulaşamayacağı biçimde 
oluşturulmalıdır. Çocuk savcılığı biriminde çalışan tüm 
meslek uzmanlarının, bu “bağımsız bölüm” konusunda 
duyarlı ve bilinçli olmaları önemlidir. Görüşme odası 
için özel bir tuvalet bulunmalıdır. Bu mümkün olama-
yacaksa görüşme odasına en yakında bulunan personel 
tuvaleti çocuklar için de kullanılabilmelidir. Görüşme 
odasının girişine bekleme odası niteliğinde koridordan 
ayrılan bir giriş yapılmalıdır.

Adli görüşme odası nasıl olmalı?

Görüşme Odası görüşmenin yapıldığı oda (ifade alma 
odası), teknik oda (dinleme odası), bekleme odası ol-
mak üzere en az üç odadan oluşmalıdır. Odalar dar ve 
karanlık olmamalı, belirli bir boyutta olmalı, ayrıca ay-

dınlık ve ferah olmalıdır. Soğuk veya rutubetli olmamalı 
ve iyi havalandırılmalıdır. Sessiz bir yerde olmalı, gizlilik 
ilkesine imkân tanıyacak fiziksel nitelikte olmalı (örne-
ğin ses yalıtımı yapılmış oda, ses geçirmez kapı vb.) ve 
rahatsız edilmemelidir. Odanın giriş kapısının dışında, 
içeride görüşme yapıldığını belirtecek bir sistem yer al-
malıdır. Oda sakin renklerle (açık ve pastel) boyalı ol-
malıdır. Sanığın erişiminin olmadığı bir bekleme odası 
bulunmalıdır. Bu bekleme odası çocuğun aktif bir şekil-
de zaman geçirebilmesine imkân tanıyacak bir şekilde 
donatılmış olmalıdır (oyuncak, kitap, kalem vs.). Gö-
rüşmenin video ve ses kaydını gerçekleştirmek üzere ge-
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rekli ekipman bulunmalıdır (detaylara teknik ekipman 
bölümünde yer verilecektir).

Odanın sadece çocukla adli görüşmeler yapmak için 
ayrılmış olması gerekmektedir. Savcı tarafından sanık 
ile yapılan ifade alma işleminde de kullanılıyorsa oda-
nın bir kısmı bekleme salonu bir kısmı da ofis ortamına 
sahip olacak şekilde ikiye ayrılmalıdır. Adli görüşmeci 
tarafından alınan ifadelerde bekleme salonu tasarımı 
uygundur. Sanığın farklı yerde tutulması, mağdur veya 
tanık çocukla karşılaştırılmaması gereklidir. Özellikle 
mağdur ile sanık mutlaka ayrı yerlerde tutulmalıdır.

Eğer mümkünse, mağdur çocuğun kullandığı koridor 
ve bekleme salonunun sanık ile bağlantısı olmamalıdır.

Adli görüşme odası nasıl dekore edilmelidir?

Farklı yaş gruplarından (farklı gelişim aşamalarından) 
çocuklara yönelik rahatça zaman geçirebilecekleri şekil-
de donatılmalıdır (masa, sandalye, kanepe veya koltuk 
iki boyutta olmalıdır ve yumuşak halı olmalıdır). Bir 
çocuktan bilgi edinmek için faydalı olacak materyal ve 
ekipmanla dolu olmalıdır (kalem, kağıt, boyama kalemi 
oyuncak bebek vb.). Ancak çocuklara yönelik konulacak 
bu ekipmanın çocukların dikkatini dağıtacak kadar çok 
sayıda ve çeşitte olmaması gerektiğine dikkat edilmeli-
dir. Odanın mobilyaları çocuklara uygun olmalı, rahat 
şekilde oturma imkânı sağlanmalıdır. Mobilyalar biraz 
renkli olmalı fakat ilgiyi dağıtmaması için çok da parlak 
olmamalıdır. Ofis ortamından ziyade bekleme salonu 
gibi olmalıdır. Bir oyuncak ayı, oyuncak bebek, birkaç 

1 Koruma Kanunu’nda Sosyal Çalışma Görevlisi olarak tanımlanan diğer mesleklerin (sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici 
bilimleri mezunları ve pedagog kadrosunda görevlendirilen alan dışı fakülte mezunları) adli görüşmeci olarak sürece dahil edilmesinin, 
uluslararası standartlara uygun olmadığı; kanıta dayalı ve çocuk yararına bir görüşme yapılması önünde bir engel olduğu düşünülmektedir. 
Söz konusu mesleklerin eğitim formasyonları değerlendirildiğinde, çocukla görüşme/mülakat teknikleri, aile ve çocuğun pisko-sosyal değer-
lendirilmesi gibi eğitimleri almadıkları bilinmektedir.

kağıt ve kalem çocuğu rahatlatmak ve hikayesini alabil-
mek için bulundurulmalıdır.

Adli görüşme odasının teknik donanımı nasıl olma-
lıdır?

Teknik donanımın belirlenmesinde en temel ilke, ifa-
denin alınması ve görüşme sürecinin sürdürülmesini 
mümkün olduğunca kolaylaştıran bir sistemin kurul-
ması olmalıdır. Örneğin kamera kayıt sistemini ve mik-
rofonu çalıştırmak için tek bir düğmeye basmak yeter-
li olmalıdır. Örneğin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi 
(SEGBİS) ile uyumlu bir biçimde mahkeme salonların-
dan görüşme odalarına bağlantının da kolay ve basit bir 
biçimde olması sağlanmalıdır. Çocukların ifadelerinin 
ikinci kez alınarak, ikincil mağduriyetlerinin oluşması-
nı engellemek için, görüşmeler uygun teknik ekipmanla 
gerçekleştirilmelidir.

Kimler adli görüşmeci olabilir?

Adli görüşme odalarında görev yapacak adli görüşme-
ciler tercihen sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danış-
manlık mezunu olup en az 3 yıllık mesleki deneyime sa-
hip çocukla adli görüşme eğitimi almış kişiler arasından 
seçilmelidir.1

Adli görüşmecinin taşıması gereken nitelikler nelerdir?

Adli görüşmecinin, sağlıklı bir görüşme için şu nitelikle-
re sahip olması beklenir:

• Çocuğun anlayacağı bir dil kullanabilmelidir.
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• Çocuğun yorulduğu ya da sıkıldığını işaret eden ipuç-
larını yakalayabilmelidir.

• Basit sorular yöneltmeli ve bir kerede birden fazla soru 
sormamalıdır.

• Çocuğun soruları anladığından emin olmalıdır.

• Çocuk gelişimi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi 
olmalıdır.

• Görüşme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

• Çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

• Etkin dinleme becerisine sahip olmalıdır.

• Sakin ve destekleyici olmalıdır.

• İletişim ve görüşme becerilerine sahip olmalı ve farklı 
kesimlerden çocuklarla güven ilişkisi oluşturabilmelidir.

• Çocuğun davranışlarını etkileyen sosyal, psikolojik, 
tıbbi, ekonomik ve yasal etmenleri değerlendirebilme-
lidir.

• Etik çalışma duyarlılığı olmalıdır.

• Görüşme sırasında karşılaşılan güç anlarda problem 
çözme becerisine sahip olmalıdır.

Çocukla adli görüşmenin yetişkin ifade alma teknik-
lerinden farkı nedir?

Bilimsel araştırmalar, çocukların soruşturma ve kovuş-
turma süreçlerini anlamadıklarında, kendileriyle ilgi-

li durumun ciddiyetini de kavrayamadıklarını ortaya 
koymaktadır. Kanunla ihtilaf durumlarını anlayama-
yan çocukların, ifade alma sürecinde yeterince bilgi 
verecek düzeyde konuşmadığı, gerçek bilgileri elde et-
menin daha zor olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda 
tüm süreç hakkında kendilerine bilgi sağlanmadığı ve 
çocuk dostu bir anlayış içinde kendilerine yaklaşılma-
dığı takdirde, çocukların hem süreçlerden korktuğu ve 
rahatsız olduğu hem de doğru bilgiyi sağlamadığı görül-
mektedir. Bu durum sadece suça sürüklenen çocuklara 
uygulanan adli işlemleri olumsuz etkilemekle kalmayıp 
tanık ve mağdur sıfatıyla adalet mekanizmasına girmiş 
tüm çocuklardan doğru ve güvenilir bilgi edinilmesini 
güçleştirmektedir. Adalet mekanizması açısından orta-
ya çıkan bu olumsuz durumdan daha vahimi çocukla-
rın psikolojilerinde ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. Bu 
travmatik sonuçları adlandırmak için “çocuğun adalet 
mekanizmasında örselenmesi”, “ikincil mağduriyet” 
gibi ifadeler kullanılmaktadır. Çocukla adli görüşme, 
çocuğu adli sürecin yarattığı travmadan korumak ve 
aynı zamanda çocuktan  doğru  bilgi  edinerek adalet 
mekanizmasının doğru işlemesine katkı sağlamak gibi 
iki çok önemli hedefi aynı anda gerçekleştirmeyi hedef-
lediği için yetişkin ifade alma müesseselerinden ayrılır.

Adli görüşmenin temel ilkeleri nelerdir?

Çocukla adli görüşmede gözetilmesi beklenen temel il-
keler şunlardır:
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• Yaşa/gelişim dönemine uygun, engelleyici etmenlerin 
olmadığı görüşme ortamları yaratmak.

• Görüşmenin amacı, çocuğun rolü ve meslek uzman-
larının rolleri hakkında çocuk dostu bir açıklama sağ-
lamak.

• Çocukların algılarının ve düşüncelerinin keşfedilebile-
ceği nesnel ve yargılayıcı olmayan bir atmosfer yaratmak.

• Çocuğa baskı uygulamadan, onu dinlemeye hazır ol-
duğunuzu hissettirmek.

• Çocuğu etkilemeye çalışmadan, onunla uyum içinde 
bir ilişki kurduğunu hissettirmek.

• Destekleyici, tehditkâr olmaktan uzak, kabullenici bir 
atmosfer yaratmak.

• Görüşmenin amaçlarıyla, çocuğun gelişim düzeyi ara-
sındaki uyumu yakalamak. Çocukların anlayabileceği 
kapsam ve usullerde dil kullanmak.

• İletişimin temel kurallarını dikkate alarak, çocukların ko-
nuşmalarını sağlayıcı teknikler kullanmak (öyküleme gibi).

• Çocukla doğrudan “suç davranışına” odaklanan bir 
konuşma yerine daha geniş bir konu yelpazesinden gö-
rüşmeyi yürütmek.

• Genel, açık uçlu, yönlendirici olmayan sorular ve ifa-
deler kullanarak çocukların çoklu cevaplar vermesi ve 
kendi cevaplarını analiz etmesini sağlamak.

• Yönlendirici teknik kullanmaktan kaçınmak (örneğin 

taraflı konuşmak, çocuk üzerinde akran baskısı yarat-
mak, kalıp yargılara dayalı konuşmak, görüşmecinin 
kendi hedeflerini sürekli pekiştirmesi vb.).

Çocuk adli görüşmeye nasıl hazırlanır?

Görüşmeye önhazırlığını görüşme odasının daimi per-
soneli olan adli görüşmeciler yapmalıdır. Adli görüş-
meciler aşağıdaki kontrol listesini uygulayarak çocuğu 
görüşmeye hazırlamalıdır:

• Adli görüşmeci çocuğun görüşmeye uygun psikolojide 
olup olmadığını değerlendirmeli, çocuğun görüşmeye 
engel bir psikolojide olduğunu düşündüğü durumlarda 
destek sağlanması için girişimde bulunmalıdır.

• Adli görüşmeci görüşmenin yaklaşık süresi, amacı ve 
kayıt altına alınacağı gibi hususlar hakkında çocuğa bilgi 
vermelidir.

• Adli görüşmeci görüşmenin katılımcılar tarafından 
gözlenebileceği ve katılımcıların rolleri hakkında görüş-
meden önce çocuğa bilgi vermelidir.

• Adli görüşmecinin aileyi bilgilendirme rolü bulunma-
lı, çocuğa ne olduğu, ne olacağı konusunda aileye doğ-
ru bilgilendirme yapılmalıdır. Bu bilgilendirme, çocuğa 
uygun tamamlayıcı ve tedavi edici/iyileştirici bir müda-
hale planı hazırlanmasını sağlayacaktır.

• Çocuğu görüşmeye görüşme odası daimi personeli 
olan adli görüşmeci çağırmalıdır.
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Başarılı bir adli görüşme için neler yapılmalıdır?

Çocukla yapılan adli görüşmenin başarılı geçmesi için 
şu pratik önerilere dikkat etmekte fayda vardır:

• Çocuğa uygun bir konumda, 90 derecelik açıyla otu-
rulmalıdır.

• Adli görüşmeci çocuğa kendisini tanıtmalı, görevini 
açıklamalı ve çocukla görüşmenin temel amacını pay-
laşmalıdır (Örneğin; “Ben bu çocuk merkezinde senin 
gibi pek çok çocukla görüştüm. Bugün benim işim, seni 
biraz daha yakından tanımak ve senin yaşamını anlama-
ya çalışmak” gibi).

• Görüşmenin kayıt altına alınacağı konusunda bilgi ve-
rilmelidir.

• Kaydın kimler tarafından izlendiği ve izleneceği bilgisi 
çocukla paylaşılmalıdır.

• Görüşmenin nasıl gerçekleşeceği ve yapısının ne oldu-
ğu konusunda çocuğa bilgi verilmelidir.

• Dostça ve destekleyici bir konuşma yöntemi kullanıl-
malıdır.

• Göz kontağı kurulmalı ancak çocuğu rahatsız edici dü-
zeyde olmamalıdır.

• Yavaş konuşulmalı, kısa cümleler kurulmalı ve cüm-
leler arasında durularak çocuğun anlaması için zaman 
sağlanmalıdır.

• Çeşitli kelime ve ünlemler kullanarak, çocuğun anlat-
tıklarına dikkat verildiğivurgulanmalıdır.

• Görüşme boyunca ara ara anlattıklarından dolayı ço-
cuğa teşekkür edilmelidir.

• Çocuğun konuşması hiçbir suretle kesilmemeli, çocuk 
ilgisiz şeyler anlatıyorsa konuşmasını bitirmesi sakin bi-
çimde beklenmeli ve daha sonra ilgili soru yeniden yön-
lendirilmelidir.

• Çocuğun anlattığı her bir noktayı ayrı ayrı doğru an-
layıp anlamadığı çocuğa yönelterek teyit edilmelidir.

• Görüşmeyi bitirirken, görüşmenin temel noktaları ye-
niden vurgulanmalıdır.

• Bu hatırlatmalardan sonra çocuk aklına gelen yeni bil-
gileri paylaşması için teşvik edilmelidir.

• Çocuğun herhangi bir sorusu olup olmadığı sorulma-
lıdır.

• Görüşme mutlaka çocuğa teşekkürle bitirilmelidir.

• Görüşmeyi sonlandırmadan normal bir konuya (ço-
cuğun hobileri, sevdiği etkinlikler vb.) dönüş yaparak 
görüşme atmosferi olumluya çevrilmelidir.

• Çocukla görüşmenin sonucuna bağlı olarak çocuk ve 
velisinin bir araya getirilmesi özel bir dikkat gerektirir. 
Aile ile yapılan görüşme sonucunda çocuğun aile ile 
karşılaşmadan önce ailenin çocukla görüşmeye hazırlan-
ması (ailenin rahatlaması, sakinleşmesi, çocuğa yönelik 
tepkilerinin değerlendirilmesi) sağlanmalıdır.

Adli görüşme odasında rol ve sorumluluk dağılımı 
nasıl olmalıdır?

Çocukla adli görüşme sürecinde görevli olan ve görüşme 
odalarında yer alan meslek uzmanları arasındaki rol ve 
sorumluluk dağılımı şöyle olmalıdır:

• Çocuğun beyanı (adli görüşme); adli görüşmeci tara-
fından, sadece bu iş için tanzim edilmiş bir odada, ses ve 
görüntü kaydı yapılarak alınmalıdır.

• Çocuktan ifade alındığı sırada; Cumhuriyet Savcısı, 
kolluk kuvveti, sosyal çalışma görevlisi, çocuğun avu-
katı, adli tıp uzmanı/çocuk psikiyatristi, çocuğun ailesi/
yasal temsilcisi, sanığın avukatı görüşmenin yapıldığı 
oda ile bağlantılı arka tarafındaki teknik odada buluna-
bilmeli ve ifadeyi izleyebilmelidir.



• Ek sorular sormak gerektiğinde adli görüşme yapan 
personel kulaklıkla haberdar edilerek çocuktan tüm ku-
rumlar için gereken bilginin alınması sağlanmalıdır.

• Çocuk savcılıklarında sosyal çalışma görevlilerinin 
mağdur ve suça sürüklenen çocukları desteklemeleri ve 
koruyucu/destekleyici tedbirlerin uygulanmasında gö-
rev almaları, çocuğa sunulacak hizmet modelini belir-
lemeleri gereklidir.

• Avukatlar da görüşmelerde yer alabilir. İfade alma 
sürecinde sanık çocuklara ek sorular sorabilir. Mağdur 
çocuklarla yapılacak görüşmelerde, görüşmeci ve çocuk 
dışında görüşme odasında meslek uzmanı olmamalıdır. 
Avukatlar teknik odada oturup, tüm görüşmeyi izleye-
bilir ve adli görüşmeciye teknik imkanlar aracılığıyla 
görüşme odasındaki çocuğa yöneltilmek üzere sorular 
sorabilir.

• Adli tıp doktoru, psikologlar, sosyal çalışma görevlileri 
ve psikiyatristler adli görüşmeciye çocuğa yöneltilmek 
üzere soru sorabilirler.

• Katılımcılar (video konferans sistemi ile izleyenler de 
dahil) adli görüşmeciye soru yöneltebilmelidir.

• Katılımcıların görüşmenin çocuk yararına akışını ve 
gizliliğini koruma konusunda sorumlulukları, görüşme 
odalarına ilişkin işleyişi düzenleyen iç yazışmalarda ve 
teknik odada/dinleme odasında duvara asılacak görüş-
me odası rehberinde hatırlatılmalıdır.

• Görüşmeci dışında meslek elemanları teknik oda/din-
leme odasında bulunmamalıdır.

Adli görüşmenin hukuki geçerliliği nasıl sağlanır?

Adli görüşmecilerin UYAP erişim ve onay yetkileri ta-
nımlanmalıdır.  Görüşmeye ilişkin kayıt  UYAP bün-
yesinde sisteme giriş yetkileri tanımlanmış, görüşmeyi 
gerçekleştiren adli görüşmeci ve soruşturmayı yöneten 
savcı veya kovuşturmayı yöneten hakim tarafından 
onaylı/elektronik imzalı olmalıdır. Görüşme odasında-
ki görüntü ve ses kayıtlarının, hukuken “ifade alma” 
statüsünde geçerli olması ve hakim savcılar tarafından 
tereddütsüz uygulanabilmesi için, bu rehberde ilerleyen 
başlıklar altında yer verilen adli görüşmeyi ilgilendiren 
mevzuattaki amir hükümlere ve Ceza Muhakemesi Hu-
kukunun temel ilkelerine uyulmalıdır.

Adli görüşme nasıl sonlandırılmalıdır?

Adli görüşmeci çocuğa ve aileye çıkışa kadar refakat et-
melidir. Sahip olduğu risklerin durumuna göre adli gö-
rüşmeci psikiyatrik değerlendirme ya da sosyal hizmet 
müdahalesi için çocuğu gerekli kurumlara yönlendirme-
lidir. Adli görüşmeci gerek duyduğu durumlarda çocuğa 
uygun tamamlayıcı ve tedavi edici/iyileştirici bir mü-
dahale planı hazırlanması yönündeki önerisini Çocuk 
Savcılığına sunmalıdır. Adli görüşmeci çocuğun duru-
munun değerlendirilmesi, (mümkünse) aile ile birlikte 
çözüm üretilmesi (müdahale planı hazırlanması), çocuk 
için sosyal inceleme raporu hazırlanması ile gerektiğinde 
acil tedbir alınması talebinde bulunabilmelidir.
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SOSYAL MEDYA ÇAĞI ve 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

KURUMSAL HESAPLARI

Sosyal Medya Tarihi

Sosyal medya eski teknolojinin getirmiş olduğu biri-
kimleri toparlayıp yeni teknolojilerle ortaya çıkan, bilgi 
paylaşımına ve iletişime yarayan eş zamanlı bir dijital 
platformdur. 

Sosyal medya macerası 1971 yılında iki tane yan yana 
duran bilgisayarın birbirine e-mail atmasıyla başladı. 
1976 yılında İngiltere Kraliçesi Elizabeth e-posta gön-
deren ilk üst düzey devlet mensubu olarak tarihteki ye-
rini aldı. 1982 yılında “e-mail” yani “e-posta” terimi ilk 
defa kullanıldı ve o günden beri bu isimle anılmaktadır. 
1991’de ‘’World Wide Web’’ (www) ortaya çıkarak sos-
yal web’in geçmişindeki önemli dönüm noktalarından 
biri olmakla birlikte, web’i daha sosyal bir platform hali-
ne getiren gelişme 1994’te ilk bloğun ortaya çıkmasıdır.

1995’te kulağımıza tanıdık gelecek bir nedenle eski sı-
nıf arkadaşlarını bulmak üzerine kurulu Classmates.

com’un ortaya çıkması insanlar arasındaki gerçek sosyal 
ilişkilerin dijital bir platform üzerinden yürütülebilme-
sinin mümkün olduğunu ortaya koydu. Böylece bloglar 
internet ortamında sosyalleşmenin de önemli bir parça-
sı hâline geldi. 90’lı yılların ortalarından itibaren buna 
benzer sitelerin ve blogların artmasıyla insanlar kendile-
rini ifade etmek için farklı mecraları keşfetmeye başladı.

2000’li yıllara geldiğimizde teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte sosyal medya altın çağını yaşamaya başladı. Tak-
vimler 2003 yılını gösterdiğinde günümüzde kullandı-
ğımız birçok sosyal medya sitesinin temelini oluşturan 
Myspace kuruldu. Blog, hızlı paylaşım ve arkadaşlık 
kavramlarını bir arada sunan Myspace adeta bir ileti-
şim devriminin başlangıcı oldu. Bu gelişmenin hemen 
ardından 2004 yılında Mark Zuckerberg Facebook’u 
kurarak yeni bir sosyal medya mecrasının kapılarını 
araladı. Facebook, kurulduğu yıla kadar gelen tüm ge-
lişmeleri takip ederek bu özellikleri bünyesinde topla-
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dı. Kullanıcılarının fotoğrafları ve kişisel meraklarının 
bulunduğu bir profili olan, özel veya herkese açık me-
sajlarını paylaşabildikleri, arkadaş gruplarına katılabilen 
kısacası bugün kullandığımız Facebook uygulamasının 
temeli oluşturuldu. Facebook ile beraber ‘’Sosyal Med-
ya’’ kavramı adeta ete kemiğe bürünerek yeni bir kimlik 
kazandı.

Facebook’un ardından sırasıyla: Flickr, Youtube, Twit-
ter, Tumblr, Foursquare, Whatsapp, Pinterest, Snapchat, 
Instagram, Periscope gibi popüler mecralar ortaya çıktı.

Facebook ve diğer büyük mecraların kurulmasının ar-
dından sosyal medya kavramı gelişerek farklı bir boyuta 
geçiş yaptı. Sosyal medya sadece insanların arkadaşlarını 
bulup eğlendiği bir ortam değil aynı zamanda kurum-
ların ve şirketlerin de reklamlarını yaptığı bir platforma 
dönüştü. Şimdi ise hayatımızın önemli bir bölümünde 
sosyal medya var. 

İnsanların neler yaşadığını öğrenebiliyor, yeni insanlarla 
tanışabiliyor ve iletişim kurabiliyoruz. Evde, işte, seya-
hatte yani hemen hemen her yerde sosyal medyayı takip 
ediyor ve paylaşımlar yapıyoruz. 

Jandarma ve Sosyal Medya

Sosyal medya son derece hızlı ve hiç durmayan plat-
formlardan oluşmaktadır. Öyle ki, bir dakika içerisin-
de dünyada 3.3 milyon Facebook paylaşımı yapılırken 
448.800 tweet atılmakta, 500 saat video Youtube kana-
lına yüklenmekte, 29 milyon Whatsapp mesajı atılmak-
ta, 65.972 instagram fotoğrafı yüklenirken, 149.513 
e-posta yollanmakta1. Müthiş rakamlar, öyle değil mi? 

Günümüzde şirketlerin yanı sıra birçok devlet kurumu 
da sosyal medya platformunu kullanarak halka bilgilen-
dirmeler yapıp güncel etkinlikler paylaşıyorlar. Gelenek-
sel medya kullanımının yanı sıra popüler birçok sosyal 
medya platformu kamu kurumlarının da sesi oluyor. 
Nüfusunun yarısından fazlasını gençlerin oluşturduğu 
Türkiye 2017 yılı rakamlarına göre sosyal medya kulla-
nımı sıralamasında dünyada ilk 5’te yer alıyor2. Dünya 
genelinde Facebook’ta 3, Youtube’da 4, Twitter’da ise 2. 
sıradayız. Bu rakamlar bize sosyal mecraların ülkemizde 
popülerliğinin her geçen gün giderek arttığını göstere-
rek sosyal medyanın kamu ile iletişiminde güçlü bir alan 
olduğunu gözler önüne seriyor.

1839 yılından beri ülkemizin etkin ve en yaygın kol-
luk gücü olarak milletine hizmet veren Jandarma Genel 
Komutanlığının da bu gelişmenin karşısında durması 
beklenemezdi. Nitekim 2017 yılının Mart ayında Genel 
Sekreterlik bünyesinde Sosyal Medya Şubesi kuruldu ve 
nisan ayında ilk paylaşımını gerçekleştirdi. Facebook, 
Twitter, Instagram ve Youtube kanallarında onaylı he-
saplar açan sosyal medya şubesi, kurulduğu tarihten beri 
yoğun bir biçimde paylaşımlarına devam etmektedir.

Kurumsal Sosyal Medya Hesapları

Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal hesaplarının 
yarattığı artı değer çok kısa bir süre içerisinde kendisi-
ni göstermiştir. Bu faydaları iç ve dış müşteriler olarak 
halkla ilişkiler tabirleriyle açıklayabiliriz. İç müşteriler 
olarak çok geniş bir kesimi kapsayan Jandarma Genel 
Komutanlığı personelinin moral motivasyonu açısından 
öncelikli olarak önemli geri dönüşler alınmıştır:

1 https://www.smartinsights.com/internet-marketing-statistics/happens-online-60-seconds/
2 http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/
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• Personelimiz en uç karakollarda bile görev yapan silah 
arkadaşlarından haberdar olmakta, kendisine verilen de-
ğeri görsel olarak da görebilmekte ve bu durum kurum-
sal aidiyet duygusunu artırmaktadır.

• Günümüzde geldiğimiz noktada, kurumların sosyal 
medyada görünür olması, faaliyetlerini tanıtması ve 
buralardan hedef kitlelerine ulaşması, görünürlükleri 
açısından önemli olmuştur. Bu durum Jandarma Ge-
nel Komutanlığı için de aynı şekilde geçerlidir. Zorlu 
şartlarda icra edilen görevlerin ve jandarmanın varoluş 
nedeninin bu mecralarda yer alması; hem vatandaşları-
mıza yönelik olumlu görünürlüğe hem de personelinin 
içsel ve mesleki tatminine katkıda bulunması açısından 
önemlidir.

• Kurumsal hesaplardaki paylaşımlar, dış müşteriler ola-
rak da tabir edilebilecek olan vatandaşlarımız ve ulus-
lararası mecrada Jandarmanın tanıtımı, olumlu yönde 
itibar yönetimi anlamında son derece etkindir. Sosyal 
medya çağında dev holdinglerden küçük şirketlere ve 
tüm kurumlara varıncaya kadar herkes sosyal medyanın 
gücünün farkındadır ve reklam harcamaları ağırlıklı ola-
rak bu alana kaymıştır. Bu nedenle Jandarma Teşkilatı 
olarak bizler de bu ücretsiz ama etkili mecralardan yarar-
lanmakta ve tanınırlığını artırmaya çalışmaktayız.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli ve Sosyal 
Medya Kullanımı

Sosyal Medya hesaplarının başarı kriterlerinin başında 
takipçi sayıları, beğenilmeler ve etkileşimler gelmekte-
dir. Yazının kaleme alındığı zaman itibariyle Jandarma-
nın Youtube hesabı 14.000, Facebook hesabı 80.000, 
Twitter hesabı 52.000 ve Instagram hesabı 81.000 ta-
kipçiye sahiptir. 300.000’e yaklaşan personeli bulunan 
Jandarma Teşkilatı, aileleri de düşünüldüğünde bu sa-
yının yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Bunun sebep-

lerinden birisinin, personelimizin sosyal medya hesabı 
açmalarının yasak olduğunu düşünmeleri; bu nedenle 
resmî hesaplarımızı takip etmeye ve etkileşime girmeye 
çekinmeleri olduğu değerlendirmeler arasındadır. Oysa 
temel bazı konulara dikkat edilmesi halinde personelin 
sosyal medya hesabı açmalarında bir sakınca yoktur. Sa-
dece şu sayılan hususlara uyulması önemlidir:

• Görevin gizlilik gerektirdiği durumlarda, gizliliği ihlal 
edecek paylaşımlar yapmaktan kaçınılmalıyız. Örneğin 
operasyon esnasında cep telefonu kullanmak, yer bildi-
rimi yapmak, operasyondan görüntüler paylaşmak ope-
rasyona katılan birliklerin emniyetini tehlikeye düşüre-
bilir. Bu tür durumlarda cep telefonları kapalı tutulmalı, 
mümkünse operasyona hiç götürmemeliyiz. Whatsapp 
gibi uygulamalar üzerinden fotoğraf çekilip paylaşıl-
dığında, fotoğraf verisinin içine koordinat bilgilerinin 
otomatik olarak gömüldüğünü ve istemeden de olsa 
fotoğrafla birlikte koordinat bilgilerinin de paylaşıldığı 
unutulmamalıyız.

• Etkisiz hale getirilen terörist görüntüleri kesinlikle fo-
toğraflanmamalı ve hiçbir mecrada paylaşılmamalıyız. 
Ele geçirilen diğer malzemeler için de aynı kural geçer-
lidir.

• Operasyona katılan personelin yüzlerini gösterecek şe-
kilde fotoğraf çekilmemeliyiz.

• Paylaşımlarda siyasi, dini, etnik, ayrımcı, aşağılayıcı, 
hakaret içeren mesajlardan, simgelerden, şarkılardan, 
sloganlardan ve görsellerden kaçınılmalıyız. Ayrıca 
resmî belgelerin kendilerini veya içeriklerini ve izinleri 
olmaksızın başkalarının kişisel verilerini paylaşımlara 
konu yapılmamalıyız.

• Gönderilerin altına yapılan yorumlarda, kimi zaman 
kendi personelimizin hakarete varan yorumlar yaptıkları 
üzülerek gözlemliyoruz. Kendi bindiğimiz dalı kesmek 
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anlamına gelecek bu tür davranışlar, kurumsal aidiyet 
duygusunu zedeleyebilir. 

• Jandarma personeli olarak bu mecraları bir başvuru 
alanı gibi görmemeliyiz. Jandarma personelinin ne şe-
kilde şikâyet ve müracaat yapacağı mevzuatta belirlen-
miştir ve biz de bu yolları takip etmeliyiz. 

Bu ve benzeri basit ilkelere uyan personelimizin sosyal 
medya hesabı açmasında ve paylaşımlar yapmasında hiç-
bir sakınca yoktur. Kısa bir süre içerisinde çok hızlı bir 
biçimde büyüyen ve etkin bir alan haline gelen Jandar-
ma kurumsal hesapları, personelimizin ve yakınlarının 
takibi ve beğenileri ile hak ettiği seviyelere elbette kısa 
sürede ulaşacaktır.

Jandarma kurumsal sosyal medya hesaplarında payla-
şılmasını istediğiniz görselleri ve videoları, Jandarma 
Genel Komutanlığı sosyal medya şubesine ulaşarak, il 
jandarmalara ve bağlı birimlere tanımlanan ortak payla-
şım hatlarına yükleyerek ya da (538)3949805 numaralı 
kurumsal hatta whatsapp üzerinden ulaştırabilirsiniz. 
Gönderiler her kademede değerlendirilerek paylaşıldı-
ğından, gönül rahatlığı ile paylaşımda bulunabilirsiniz.

Gönderilerinizde şu esaslara uymanız yayımlanmasında 
etkili olacaktır:

• Mümkün olduğunca fotoğraf ve videoları yatay for-
matta ve yüksek çözünürlükte çekelim. Gereksiz hızlı 
zoom hareketlerinden kaçınalım. Videoları titretmeden, 
mümkünse sabitleyerek çekelim.

• Genel ahlak, etik ve Jandarma disiplinine aykırı görsel-
leri paylaşmayalım.

• Tüm gönderilere mutlaka bilgi notu ya da açıklayıcı bir 
not ekleyelim. Bu notta yer, birlik adı, operasyon adı, ele 
geçirilenler gibi bilgilerin yer almasını sağlayalım.

• Videoları montaj yapmadan, müzik eklemeden ham 
halleri ile verelim. Bunları standartlarımıza uygun bir 

hâle getirmek için gerekli eğitimleri almış profesyonel 
bir ekip şubemizde görev yapmaktadır.

• http://wetransfer.com adlı adres aracılığı ile 2 GB’a 
kadar olan yüksek çözünürlüklü gönderilerinizi yollaya-
bilirsiniz.

• Sosyal medyada yeni ve ilginç olan başarılı olur. Yapıl-
mış faaliyetleri tekrar tekrar yapmak takipçileri sıkacağı 
gibi, kurumsal hesaplarımızda da yayımlanmamaktadır.

• Görevlerimizde karşılaştığımız sıra dışı olaylara verece-
ğimiz tepki ile alınan anlık görüntüler sosyal medyada 
son derece etkili olmaktadır. Bu sebeple personel görev 
esnasında (görevin önüne geçmeyecek ya da vatandaşları 
afişe etmeyecek şekilde) fırsatları değerlendirmesi yerin-
de olacaktır.

Sonuç olarak modern dünyanın yoğun bir biçimde 
kullandığı sosyal medya kanallarında açılan Jandarma 
Genel Komutanlığı kurumsal hesaplarının personelimiz 
ve yakınları tarafından takibi, kurumsal yakınlaşma ve 
aidiyet duygusunu son derece arttıran bir etki yaratacak-
tır. Jandarmanın suç, suçluluk ve terörle mücadelesinde 
çağdaş yöntemlerden biri olan sosyal kanallarımız, sizle-
rin gönderileri ile güçlenecektir.
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UZLAŞIYOR 
MUYUZ?

Ceza Hukukunda Uzlaşma

Hukuk sistemimizde yer alan 
onarıcı adalet düşüncesinin 
temelinde, suçtan doğrudan 
etkilenen mağdur, fail ve 
topluma, suça gösterilecek 
tepkinin belirleneceği bir sürece 
doğrudan dahil olma imkanı 
verilmesi ve mağdurun uğradığı 
zararların giderilmesi amacı 
vardır.

Avukat Zehra KAYA*
Milli Savunma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, 
kişiler arasındaki menfaat çatışmaları, artan suç 
oranları ve adli mercilerin ağır iş yükü karşısında 

klasik hukuk sistemleri iflas ederken alternatif çözüm 
yöntemleri ihtiyacı doğmuştur. Bu çözüm yöntemleri 
başta Kara Avrupası hukuk sistemleri olmak üzere dün-
yanın pek çok ülkesinde, hukuk sisteminde yerini almış 
ve oldukça rağbet görmüştür. Bu çözüm yollarından biri 
de, Anglo-Sakson hukuk sistemi (Amerikan hukuk sis-
temi) kökenli uzlaşmadır.

Uzlaşma, suç mağdurunun suç şüphelisi ile anlaşması 
sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir.

Uzlaşma, uyuşmazlığı ceza yargılamasına gidilmeksizin 
sonuçlandırırken, ceza mahkemelerinin oldukça ağır 
olan iş yükünü azaltacak ayrıca taraflar arasında adaletin 
daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bunun doğal 
bir sonucu olarak da, ceza adalet sisteminin masraflarını 
azaltacaktır.

İlk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan 
bu kurum, daha sonra Avrupa ülkelerine yayılmış ve 
Avrupa Konseyi tarafından da benimsenerek, Tavsiye 
Kararıyla uluslararası hukukta yerini almıştır. Tavsiye 
kararı ile uzlaşma, esnek, geniş kapsamda, sorun çöz-
meye odaklı, tarafların katılımını sağlamaya yönelen bir 
yöntem olarak görülmektedir. Ceza yargılaması hukuku 
alanında bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uz-
laşma kurumu, 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayı-
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* Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Huku-
ku alanında yüksek lisans yapmıştır. 2005 Ekim-2010 Mart 
tarihleri arasında Jandarma Astsubay Okulu hukuk başlangıcı 
ve kriminoloji dersi öğretim elemanı olarak görev yapmıştır.



lı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ile yargılama sistemimize dahil edilmiştir.

Uzlaşma ancak kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruş-
turma ve kovuşturmalarda mümkündür. Bu suçlar şun-
lardır:

• Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan 
suçlar (cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümle-
ri olan suçlar hariç)

• Kasten yaralama suçu (üçüncü fıkrası hariç, TCK 
madde 86; madde 88),

• Taksirle yaralama (TCK madde 89),

• Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116),

• Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK madde 
234),

• Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğin-
deki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkrası 
hariç, TCK madde 239),

Kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı yahut hakim ta-
rafından uzlaşmanın ne demek olduğu ve sonuçları ay-
rıntılı bir şekilde taraflara anlatır. Bu kapsamda; 

• Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.

• Taraflar, uzlaşmak isteyip istemediklerini 3 gün içeri-
sinde bildirirler.

• Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirdikleri tak-
dirde bir uzlaştırmacı görevlendirilir.
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• Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacının önünde anlaşır ve 
kendileri hakkındaki kararı yine kendileri verirler.

• Suç şüphelisinin mağdur ile ortaklaşa kararlaştırılan 
şeyi yerine getirmesi ile uzlaşma süreci tamamlanır ve 
ceza yargılaması sona erer.

Uzlaştırmacı 30 gün içinde bu süreci tamamlamakla yü-
kümlüdür. Cumhuriyet savcısı gerek görürse bu süreyi 
20 gün daha uzatabilir. Uzlaşma süresince zamanaşımı 
süresi işlemez. Uzlaşma sonucunda varılan anlaşma yeri-
ne getirilmeden soruşturma sona ermez. Eğer karşı taraf 
vaadini yerine getirmezse uzlaşma gerçeklememiş sayılır.

Uzlaşma süreci bir uzlaştırmacı aracılığı ile devam eden 
bir süreç olup, taraflar ile görüşülür ve suçtan zarar gö-
ren mağdurun maddi veya manevi zararlarının nasıl gi-
derileceği konusunda taraflar müzakere edilir. Uzlaştır-
ma müzakereleri gizli olup, şüpheli aleyhine delil olarak 
kullanılamaz. Ayrıca uzlaşma teklifinin kabulü suçu ka-

bul etmek anlamına gelmez. Uzlaştırmacı uzlaş-
ma sürecini yürüten kişidir. Cumhuri-

yet savcısı bu işi bizzat kendisi 
yapabileceği gibi, hukuk 

eğitimi almış bir ki-
şiyi de uzlaştır-

macı olarak 
görevlen-

direbilir.

Uzlaştırmacının çalışmasının karşılığı olarak taraflardan 
ücret talep edilmez. Taraflar arası uzlaşma sağlandığı 
takdirde ücreti devlet tarafından ödenir. Uzlaşma taraf-
larca gerçekleştirilen bir süreç olup, taraflar maddi veya 
manevi herhangi bir edim (yerine getirilmesi gereken) 
üzerinde anlaşmakta serbesttirler. Bu edimler;

• Suçtan kaynaklanan maddi veya manevi zararın taz-
min edilmesi veya eski hale getirilme,

• Bir kuruma veya yardıma ihtiyacı olan kişi ya da kişi-
lere bağış yapılması,

• Kamu yararına hizmet veren bir kuruluşta geçici sü-
reyle çalışması,

• Topluma faydalı bir birey olması amacına yönelik bir 
programa katılması,

• Mağdurdan özür dilenmesi.. gibi hukuka aykırı olma-
mak koşuluyla istenebilecek diğer şeylerdir.

Uzlaşma halinde anlaşılan edimin yerine getirilme yü-
kümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi 
halinde;

• Mağdurun mağduriyetinin giderilmesi ve adaletin sağ-
lanması daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

• Şüpheli hakkında kamu davası açılmaz.

• Şayet dava açılmışsa düşer.

• Failin ceza alması dolaysıyla sabıkalı olma ihtimali or-
tadan kalkar.

02. Aralık 2016 tarih ve 6763 sayılı kanun ile alternatif 
uyuşmazlık çözümlerinin etkin uygulanması yönünde 
düzenleme yapılmıştır.

Düzenleme ile 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (h) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ı) Ceza muhakemesinde alternatif uyuşmazlık çözüm 
usullerinin geliştirilmesi ve etkin uygulanması amacıyla 
çalışmalar yapmak,”

“Birinci fıkranın (ı) bendindeki görevleri yerine getir-
mek amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde Alternatif 
Çözümler Daire Başkanlığı kurulur. Bu Başkanlık;

a) Ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygu-
lanmasını sağlamak,
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b) Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek 
ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çö-
züm önerilerini Bakanlığa sunmak,

c) Uzlaştırmacı temel eğitimine ilişkin usul ve esaslar ile 
eğitim verecek kurum ve kuruluşların niteliklerini be-
lirlemek ve bunlara izin verilmesini Bakanlığın onayına 
sunmak, bu kurum ve kuruluşları listelemek ve elektro-
nik ortamda yayımlamak,

d) Uzlaştırmacı eğitimi sonunda yapılacak sınavın usul 
ve esaslarını belirlemek ve sınavları yapmak,

e) Uzlaştırmacı siciline kabule ilişkin usul ve esasları be-
lirlemek, uzlaştırmacıların sicile kabulüne ve sicilden çı-
karılmasına karar vermek, sicile kayıtlı uzlaştırmacıları, 
görev yapmak istedikleri Cumhuriyet başsavcılıklarına 
göre listelemek,

f ) Uzlaştırmacılara verilecek dosyaların tevzi esasları ile 
aylık olarak verilebilecek azami dosya sayısını belirlemek,

g) Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına iliş-
kin usul ve esasları belirlemek,

h) Alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendi-
rici çalışmalar yapmak,

ı) Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar 
düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve 
desteklemek,

Uzlaşma örnekleri
✎ Mersin’de facebook üzerinden haka-
ret eden şüphelinin “feminizm for every-
body” adlı kitabı okuması ve özetini çı-
karması koşuluyla taraflar uzlaşmıştır.

✎ Çorum ili Cumhuriyet Başsavcılığı 
Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırı-
lan taraflarca, ihtiyaç sahibi öğrencilere 
bot bağışı yapılmış, öğrencilerin ihtiyacı 
karşılanırken, şüpheli yargılanmaktan 
ve belki de yargılama sonucunda ceza al-
maktan kurtulmuştur.

✎ Balıkesir ili Bandırma ilçesinde, iki 
kişi, engellilere ait hatıra ormanına 30 
fidan dikerek uzlaşmıştır.

✎ İzmir ili Karşıyaka Devlet Hastane-
sinde bir doktorla tartışan genç, 5 gün 
hastanede çalışarak ceza almaktan kur-
tulmuştur.
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i) Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve ya-
yımı konusunda Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği 
halinde çalışmak,

j) Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya ku-
ruluşlarla iş birliği yapmak 

k) Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak, gö-
revlerini yerine getirir.

Söz konusu düzenleme ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü›nün görevleri arasına ceza muhake-
mesinde alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin ge-
liştirilmesi ve etkin bir biçimde uygulanması amacıyla 
çalışma yapma görevi eklenmiş ve Alternatif Çözümler 
Daire Başkanlığı yasal bir kimlik kazanmıştır.

Böylece, işlenen suça karşılık cezalandırıcı adalet siste-
mine alternatif onarıcı adalet sisteminin etkin bir bi-
çimde uygulanmasına yönelik düzenlemelerin devam 
ettiğinden söz edilebilecektir.

Ceza muhakemesinde uzlaşma ile etkili olan onarıcı 
adalet ifadesi, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İn-
giltere, Yeni Zelanda ve Avustralya’da yaygın olarak kul-
lanılan, Anglo-Sakson hukuku kökenli bir kavramdır. 
Hukuk sistemimizde yeni ve gelişmekte olan bir kavram 
olan onarıcı adalet düşüncesinin temelinde, suçtan doğ-
rudan etkilenen mağdur, fail ve topluma, suça karşısın-
da gösterilecek tepkinin belirleneceği bu sürece doğru-
dan dahil olma imkanı verilmesi ve mağdurun uğradığı 
zararların giderilmesi amacı vardır.

Uzlaşma kurumu esas itibariyle Anglo-Amerika hukuk 
sistemine özgü bir kurum olup tarafların anlaşmalarını 
amaçlamasının yanı sıra, savcı ile sanık müdafinin, isnat 
edilecek suç konusunda uzlaşmalarının da sağlanması-
nı öngördüğü, bu durumda; savcı ile sanık müdafinin 
adeta pazarlık yaptıkları, sanığın, suçunu kabul etmesi 
halinde, hangi suç nitelemesinden dolayı dava açılacağı 
konusunda savcı ile sanık müdafinin anlaştıkları, böyle-
ce, sanığın da kabul ettiği suç nitelemesine uygun suç-
tan, duruşma yapılmadan mahkum edilebildiği, böylece 
mahkemenin sadece cezayı belirlemekte olduğu bir mü-
essese iken; Kara Avrupası hukukunda uygulanan uz-
laşmada ise, şüpheli veya sanığın, suçtan zarar görenin 
zararını gidermesi asıl amaç olup, ayrıca Anglo-Amerika 
hukukunda olduğu gibi bir savcı ile sanık müdafi arasın-
da suç vasfı pazarlığı da yapılmamaktadır.

Diğer taraftan onarıcı adalet anlayışı; sorumluluk, ona-
rım ve topluma geri kazandırma şeklindeki üç temel 
fonksiyonu da yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu duru-
mu fail açısından değerlendirdiğimizde, fail şayet suçu 
meslek edinen bir kişi değilse, suç teşkil eden fiilin üze-
rinden kısa bir süre geçtikten sonra, özellikle de mağdur 
üzerindeki sonuçlarını gördüğünde, pişman olacak ve 
aslında suçu hiç işlememiş olmayı dileyecek, belki de 
zamanı geri alma imkanına sahip olabilseydi aynı fiili 
tekrar yapmayacaktır.

Işte onarıcı adalet anlayışı ile pişmanlığını ispat etmek 
isteyen faile bu imkan tanınır. Geleneksel anlamdaki ce-
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zalandırıcı adalet sisteminde ise, mağdurla fail arasında 
herhangi bir diyalog kurulmamakta, failin mağdurdan 
özür dilemesi imkanı olmayıp, fail mağdurun gözünde 
korkunç biri olarak görülmeye devam etmektedir.

Aynı şekilde, mağdur açısından da, suç sonrasında, kor-
ku, güvensizlik, utanma gibi çeşitli duygular görülecek-
tir. Mutsuz korkmuş olan mağdur, yargılama sonucunda 
failin hapis cezasıyla cezalandırılması sonrasında belki 
de failin hedefinde kalmaya devam edecek yahut bu dü-
şünce nedeniyle failin cezaevinden çıkması halinde ken-
disine veya yakınlarına tekrar zarar vermesi korkusuyla 
yaşaması mümkündür. Bu nedenle mağdurun kendini 
mutsuz ve korumasız hissetmesi söz konusudur. 

Onarıcı adalet anlayışının uygulaması olan uzlaşma ise, 
aslında taraflar arasında iletişimin kurulması anlamına 
gelmektedir. Taraflar arasında iletişim önem kazanacak 
daha da genel bir çerçeve içinde bakıldığında ise, aslında 
toplumsal iletişimsizlik sonucu ortaya çıkan olgular kar-
şısında, iletişimin kurulması sağlanacaktır.

Onarıcı adalet anlayışı ile mağdur ve failin birbiriyle 
mücadele eden taraflar olmadığı vurgulanmakta, daha 
farklı bir yaklaşımla mevcut yerleşik uygulamaları tar-
tışmaya açarak, adaletin hızlı bir şekilde gerçekleştiril-
mesi adına umut vermektedir.

Sonuç olarak, uzlaşma müessesesi ile varılmak istenen 
asıl hedef mağdurun tatmin edilmesinin sağlanması, 
zararının giderilmesi ve böylece daha az sayıda kamu 
davası açılmasıdır. Yargılama sırasında mahkemece uz-
laşma sağlanması halinde ise, beklenen fayda yine mağ-
durun zararın giderilmesi ve yargılamanın devamı ile 
meydana gelen emek ve zaman israfını engellemektir.

1. Ekrem ÇETİNTÜRK, Onarıcı Adalet, 2008
2. Dr.Hakan YAVUZ Onarıcı Adalet ve Uzlaştırma Kurumu 

Bağlamında Ceza Adalet Sisteminde Mağdurun Konumu, 
TAAD, Yıl 6, Sayı 23, Ekim 2015

3. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Uzlaşma, Nuri 
Berkay ÖZGENÇ, İstanbul, 2013

4. Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma El Kitabı, Ahmet KAH-
RAMAN Ankara, 2009

5. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Uzlaşma, Soner 
H.ÇETİN, TBBD, 2009, Sayı 82

6. Ceza Muhakemesi Hukuku, Nur Centel, / Hamide Zafer, 
İstanbul 2006.

7. www.hukukiyardim.gov.tr/sayfalar/ceza.htm 
8. http://www.uzlastirma.net

KAYNAKÇA

Uzlaşma ancak kanunda belirtilen suç-
lara ilişkin soruşturma ve kovuşturma-
larda mümkündür.
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İnsanlar geçmişte ve günümüzde, insan gibi davra-
nan makineleri düşlemiş ve bu makineleri yapmaya 
çalışmıştır. İnsan gibi davranan makineleri yapma-

ya uğraşırken, kendisinin yani insanın nasıl bir yapısı 
olduğunu anlamaya çalışmıştır; özellikle beyninin nasıl 
çalıştığını öğrenmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, insana 
özgü akıl ve zeka kavramlarını tanımlamıştır.

Doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilme yetisi akıl ola-
rak tanımlanmıştır. Aklın doğuştan kazanılmış bir yete-
nek olduğu anlaşılmıştır.  İnsan, karşılaştığı olaylar ve 
durumlar hakkında, aklını kullanarak kapsamlı düşüne-

bilmekte, yorumlar üretebilmektedir. İnsanın biyolojik 
gelişmesiyle birlikte aklı da gelişmektedir. Dolayısıyla, 
sağlıklı her insanın aklı vardır ve akıl ölçülebilir değildir. 
Akıl sözcüğünün, Türkçe›deki karşılığı us’tur.

İnsanın, karşılaştığı bir olay ve durumu algılayabilme ve 
buna karşı çözüm üretme yeteneği zeka olarak tanım-
lanmıştır. Zeka, zaman içinde, eğitim, öğrenme ve çevre 
etkenleri ile gelişmektedir. Görülen eğitim ve çevre yön-
lendirmeleri insanı belli alanlarda, örneğin matematik, 
edebiyat, müzik, görsel sanatlar alanlarında zeki yapmak-
tadır. Dolayısıyla, bazı insanlar belli alanlarda daha zeki 
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olabilirler. Zeka zaman içinde kazanılan bir değer olduğu 
için ölçülebilir ve ölçülmesi ile ilgili yöntemler geliştiril-
miştir. Zeka sözcüğünün, Türkçe’deki karşılığı anlak’tır.

Akıl, us, zeka ve seyrek kullanılan anlak sözcükleri ço-
ğunlukla birbirinin yerine yanlış olarak kullanılmakta-
dırlar. Yazımızın konusu olan Yapay Zeka teriminin de 
doğruluğu tartışılabilir: Makinelerin akıllı mı yoksa zeki 
mi olması beklenmektedir? İnsan aklını kullanarak, bir 
durum karşısında doğru, dolayısıyla mantıklı olan çö-
zümü seçer. Aynı insan, ilk karşılaştığı bir durum karşı-
sında, kendince en uygun davranışa, zekasını kullanarak 
karar verir. Makinelerden beklenen davranışın; aklın 
gösterdiği yol mu, yoksa zekanın gösterdiği çözüm  mü  
olduğu tartışmalıdır.

Dilimizde Yapay Zeka olarak kullanılan terim ilk kez 
1956 yılında Dartmount Koleji’nde düzenlenen ve seç-
kin bilim insanlarının katıldığı konferansta “Artificial 
Intelligence: AI” biçiminde dillendirilmiştir. Bu top-
lantıya katılan J.McCarthy (Lisp dilinin geliştiricisi), 
M. Minsky (MIT Yapay Zeka Laboratuvarı kurucu-
su), C. Shannon (IBM), A. Newell (ABD Yapay Zeka 
Derneği’nin ilk başkanı) ve Simon (Nobel ödüllü) zeki 
bilgisayarların gerçekleştirilme olasılığının araştırılması-
nı önermişlerdir.

Doğal zeka ile yapay zeka arasında farkların olacağı açık-
tır. Bu farklardan bazıları, yapay zekayı üstün kılarken 
bazıları doğal zekayı üstün kılmaktadır. İlk olarak yapay 

Yapay zekalı robotlar bir gün yapımcılarına karşı gelip zarar verebilirler 
mi? Böylece Asimov’un robot tanımındaki “robot sahibine, daha genel 

anlamda insanlığa zarar veremez” ilkesi bozulacak mı? Bu sorunun 
yanıtını, bugün vermek zordur. Yapay zekalı bilgisayarlar ve robotlar 

insan tarafından geliştirildiği sürece bu kuralın geçerli kalacağını 
söyleyebiliriz. Ancak bir gün geliştirmenin akıllı bilgisayarlar tarafından 
yapılabileceği düşünüldüğünde, insanlığa zarar verebilecek sistemlerin de 

üretilebileceği söylenebilir.
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zekanın üstün olduğu yönler, ardından doğal zekanın 
üstün olduğu yönler açıklanacaktır:

Yapay Zekanın Üstün Yönleri

Yapay zeka kalıcıdır: İnsan öğrendiği ve deneyimledi-
ği olay ve konuları, benzerlerini yaşamadığında zaman 
içinde unutabilir. Ancak yinelenen ve insan için önemli 
deneyimlere ilişkin bilgiler bellekte sürekli tutulmakta-
dır. Unutmanın hızı, konuya verilen önem derecesiyle 
ters orantılıdır. Unutma sırasında, önce ayrıntılar, daha 
sonra ana bilgiler silinmektedir. Unutulan bilgiler, belli 
hatırlatmalar ile geri kazanılabilmektedir. Unutma özel-
liği, insanın belleğinin gereksiz verilerle işgal edilmesini 
önlemektedir. Bilgisayarın belleğine yazılmış olan bir veri 
bilinçli olarak silinmediği  sürece,  bellekte kalmaktadır.

Dolayısıyla bilgisayarın unutma yeteneği yoktur.

Yapay  zeka  paylaşılabilir: Zeka,insanda eğitim, öğ-
renme ve çevre etkenleri ile gelişmektedir. Bu birikimin 
bir başka insana aktarılması, usta çırak ilişkisi ile ola-
bilmektedir ve aktarım uzun süre almaktadır. Bir kişide 
oluşan zekanın tümüyle bir başkasına aktarıldığı söyle-
nemez. Buna karşın, yapay zeka bir bilgisayarda oluş-
turulduğundan, bunun diğer bilgisayarlara aktarılması, 
kopyalama yöntemiyle kolayca yapılabilir.

Yapay  zeka daha kolay elde edilebilir: Bir bilgisayarın 
zeka düzeyinin yükseltilmesi, bir insanın zeka düzeyinin 
yükseltilmesine göre daha kolaydır; kolay olduğu için 
maliyeti de düşüktür.

Yapay  zeka tutarlıdır: Aynı  olay karşısında verilecek 
tepki insandan insana değişik olacaktır. Hatta benzer iki 
olayda, aynı insan farklı davranabilmektedir. Bunun ne-
deni insanların zeka düzeylerinin farklı olması ve insan 
olmalarıdır. Yapay zeka sistemlerinde aynı ya da benzer 
olaylarda verilen tepki hep aynı olacaktır. Farklı zeka 
düzeyindeki yapay zeka sistemlerinden aynı olay karşı-
sında farklı tepki görülmesi, zeka düzeyi ile ilgilidir.

• Yapay zeka kayıtlıdır: Bir durum veya olay karşısında 
yapay zeka tarafından üretilen tepki kaydedilmektedir. 
Dolayısıyla, benzer bir durumla karşılaşıldığında, eski 
kararlar gözden geçirilmekte ve en yakın olan tepki ve-
rilmektedir. Buna karşın insan, karşılaştığı her olayda, 
geçmişte yaşadığı benzer olayı aklına getirmekte ya da 
onu hiç düşünmeden yeni bir karar oluşturabilmektedir.

Doğal Zekanın Üstün Yönleri

Doğal zeka yaratıcıdır: İnsan kendi ve başkalarının 
deneyimlerini değerlendirerek zekasını geliştirebilir, 

Programlı robotların, bilgisayarsız olanları da tasarlanmıştır. Bu tür örnekler El-Cezeri’nin (1206) kitabında görülmektedir.

Yapay zekalı robotlar bir gün 
yapımcılarına karşı gelip zarar 

verebilirler mi? Böylece Asimov’un 
robot tanımındaki “robot sahibine, 
daha genel anlamda insanlığa zarar 

veremez” ilkesi bozulacak mı? Bu 
sorunun yanıtını, bugün vermek 

zordur. Yapay zekalı bilgisayarlar ve 
robotlar insan tarafından geliştirildiği 

sürece bu kuralın geçerli kalacağını 
söyleyebiliriz…
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dolayısıyla yaratıcıdır. Yapay zeka, bilgisayara yüklenen 
bilgi ile sınırlıdır; dolayısıyla yaratıcılığı insana kıyasla 
kısıtlıdır.

Deneyimlerden  yararlanma: Doğal zeka insana duyu 
organlarının yardımıyla öğrendiği deneyimleri kullan-
ma ve bu deneyimlerden yararlanma yeteneği kazandı-
rır. Yapay zeka sistemleri genellikle sembolik girdiler ile 
çalışırlar.

Usavurma  yeteneği: İnsan karşılaştığı yeni durum kar-
şısında,  deneyimlerine dayanarak ve usavurma yetene-
ğini kullanarak hızlı ve yeni bir çözüm üretebilmektedir. 
Yapay zekanın üretebileceği çözümler, kendisine yükle-
nen bilgiler ve öğretilen çözüm yöntemleri ile sınırlıdır.

Kullanım alanları

1956 yılında yapay zeka terimini türetenlerin amacı, 
bilgisayarları zekileştirmekti. Ancak zaman içinde bu 
kavramın anlamı genişletilmiş ve aşağıdaki alanlarda 
kullanılmaya başlanmıştır:

İnsan gibi düşünen ve davranan sistemler: Yapay zeka 
terimini önerenlerin beklentileri, insan gibi düşünen 
ve dolayısıyla insan gibi davranan bilgisayarların geliş-
tirilmesidir. İnsan nasıl öğreniyor ve zekasını nasıl ge-
liştiriyor ise, bilgisayarların da aynı yolla öğrenmesi ve 
zekasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca hizmet 
edecek çalışmalar halen ödüllendirilmektedir. Bilgisaya-
rın zeka düzeyini ölçmek için değişik yöntemler geliş-
tirilmiş olmasına  karşın A. Turing tarafından önerilen 
sınama yöntemi günümüzde de kullanılmaktadır. Bu sı-
nama yönteminde, sorulan bir soruya insan ve bilgisayar 
yanıt vermekte; hakem yanıtın kimden geldiğini bilme-
den, hangisinin insan hangisinin bilgisayar tarafından 
verildiğine karar vermektedir. Bu sınama sonucunda, 
bilgisayarın verdiği sonuçların başarımı, bilgisayarın 
zeka düzeyini belirlemektedir.

İnsan gibi düşünen ve davranan bilgisayar çalışmaları 
için en çarpıcı örnekler, satranç gibi oyun programla-
rıdır. Günümüzde, dünya satranç şampiyonları ile başa 
baş satranç oynayabilen programlar geliştirilmiştir.

Uzman Sistemler: Bir uzmanın, uzmanlığına ilişkin 
bilgileri ve kararlarını bilgisayara öğretmenin sonucu 
olarak uzman sistemler üretilmektedir. Günümüzde, 
tıp, finans, trafik, sigortacılık ve süreç denetimi gibi 
alanlarda uzman sistem çözümleri kullanılmaktadır. 
ELIZA yazılımı, hastalara tanı koyma konusunda geliş-
tirilmiş bir yazılım olarak, uzman sistemler için önemli 
bir  örnektir.

Doğal Dil İşleme: İnsanların konuştuğu doğal dili an-
lama, sorulara yanıt verme, diller arası çeviri ve yapay 
konuşma üretme konuları Doğal Dil İşleme (DDİ) 
başlığı altında toplanmaktadır. Bir doğal dili anlama 
çalışmaların ilk aşaması dildeki sesleri tanımak ile baş-
lar. Sesbilimi bir dildeki sesleri (ünlü ve ünsüz sesleri) 
araştırır. Bazı diller ünlü çeşitliliği açısından zengin ba-
zıları fakirdir. Örneğin Türk dillerinde 8-13 ünlü sesli 
varken Arapça’nın ünlü sayısı 3-4 kadardır. Sesbiliminin 
ardında dilin biçimbilimsel yapısını incelemek gerekir. 
Türkçe gibi eklemeli dillerde biçimler son derece önem-
lidir ve kök sözcüğe yeni anlam katarlar. Tümce içinde, 
özne tümleç ve yüklem sırası dil ailelerine göre değişik-
lik göstermektedir. Örneğin Türk dillerinde diziliş özne-
tümleç-yüklem biçiminde iken Hint-Avrupa dillerinde 
özne-yüklem-tümleç biçimindedir.

Makinelerin akıllı mı yoksa zeki mi 
olması beklenmektedir? İnsan aklını 
kullanarak, bir durum karşısında 
doğru, dolayısıyla mantıklı olan 

çözümü seçer. Aynı insan, ilk 
karşılaştığı bir durum karşısında, 

kendince en uygun davranışa, zekasını 
kullanarak karar verir. Makinelerden 
beklenen davranışın; aklın gösterdiği 

yol mu yoksa zekanın gösterdiği çözüm 
mü olduğu tartışmalıdır.
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Bir insanın konuşmasını bilgisayara aktarabilmek için, 
dilin sesbilimini, biçimbilimini ve sözdizimini bilgisa-
yara öğretmemiz gerekir. Bu aşamadan sonra, tümcenin 
anlamı çıkarılabilir. Doğal dillerde, bir sözcüğün birden 
çok anlam taşıdığı bilinmektedir. Bu nedenle, sözcüğün 
ilgili tümce içindeki gerçek anlamının bulunması, DDİ 
çalışmalarının önemli bir araştırma konusudur. Bir söz-
cüğün gerçek anlamının bulunması sırasında, konuş-
manın konusu, önceki ve sonraki sözcükler belirleyici 
olmaktadır.
Bir tümcenin anlamının belirlenmesi, bu tümcenin 
bir başka dile çevrilmesi veya soru yanıt sistemlerinde 
uygun yanıtın hazırlanması sırasında gerekli olmakta-
dır. Günümüzde diller arası çeviri konusunda önemli 
çalişmalar yapılmaktadır. Otomatik yanıt sistemleri ti-
cari alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem ile 
otelde yer ayırtma ve bankacılık hizmetleri verilmeye 
başlanmıştır.
Robotlar: Robotlar, akıllı veya zeki bilgisayarların me-
kanik arabirimi olarak düşünülebilir. Bir başka deyişle, 
robotları yöneten birim bilgisayardır. İşlevsellikleri açı-
sından robotlar üç sınıfa ayrılırlar:
Programlı robotlar:  Bu tür robotların hareketleri adım 
adım bir program yardımıyla öğretilir. Bu amaçla ge-
liştirilmiş olan özel diller kullanılır. Robot, programın 
adımlarını tartışmasız yerine getirir. Çalışması sırasında 
karşılaşacağı olağan dışı durumlar ve bu durumlarda ve-
receği tepkiler de program içinde yazılıdır. Bu tür robot-
lar genellikle montaj işlemlerinde kullanılır.
Programlı robotların, bilgisayarsız olanları da tasarlan-
mıştır. Bu tür örnekler Elcezeri’nin (1206) kitabında 
görülmektedir.
Öğretilebilen robotlar: Robotun yapması gereken bazı 
hareketleri, hareket denklemleri ile yazmak son derece 
zordur. Bu nedenle, robotun eli bir uzman tarafından 

tutularak hareket ettirilir. Robot yapılan tüm hareket-
leri beller ve daha sonra bu hareketleri kendisi yineler. 
Araba boyama robotları, bu tür robotlar için en güzel 
örneklerdir.
Akıllı robotlar: Akıllı robotlar, çevresi ile etkileşimde 
bulunan ve buna göre davranış ve hareketlerini be-
lirleyen robotlardır. Bu tür robotlara temel görevleri 
program ile öğretilir, ancak bu görevi yerine getirirken 
çevresinden bilgi edinerek hareket eder. Akıllı robotlar 
için en temel örnek taşıma robotları gösterilebilir, en 
üst düzey örnekler insansı robotlardır.
Taşıma robotları, fabrika içinde bir paketi bir iş nokta-
sından diğer bir iş noktasına götürebilmektedir. Taşıma 
sırasında, belli bir yolu izlemekte, önüne çıkan engelle-
re göre davranabilmekte ayrıca diğer taşıma robotları ile 
iletişimde bulunabilmektedir.
İnsansı robotlar, insana benzemekte, yürüyebilmekte ve 
belli ölçüde konuşabilmektedir. Bu robotlar, yapay zeka 
çalışmalarının hedeflediği türlerdir.
Akıllı robotlar, yapay zeka çalışmaları kapsamında 
önemli  bir yer tutmaktadır. Bunun nedenini, insan gibi 
düşünen ve davranan makine yapma düşüncesine bağ-
layabiliriz. Böyle bir hedefe ulaşma çalışmalarında ro-
botlar birçok soruyu yanıtlamaktadır. Örneğin, robotun 
doğal dildeki konuşmayı anlaması ve buna yanıt vermesi 
beklenmektedir. Hareket ederken çevresini görmesi ve 
ona göre hareket etmesi beklenmektedir. Beklenmedik 
durumlarda karar vermesi istenmektedir.
Taşıma robotlarının bir üst modeli olarak, günümüzde 
sürücüsüz araçlar geliştirilmektedir. Sürücüsüz araçla-
rın havada, suda ve karada gidenleri hakkında günlük 
haber kaynaklarında bilgiler yer almaktadır. İnsansız 
Hava Aracı (İHA) ağırlıklı olarak askeri amaçlarla kul-
lanılmaktadır. Bu araçlar, kendileri için belirlenmiş bir 
yörüngeyi izleyerek görüntü toplamakta, bazıları silah 
kullanmaktadır. İnsansız denizaltılar da benzer amaçlar-
la kullanılmaktadır. Binek arabaları ve kamyonlar için 
benzer çalışmalara son yıllarda ağırlık verilmiştir. Amaç, 
sürücü gerektirmeden aracın bir yerden diğer bir yere 
gitmesidir. Bu araçlarda kullanılan temel ilke taşıma ro-
botlarında kullanılan teknikler ile aynıdır. Bu tür robot-
lar, konum bilgisini, çevredeki araçların konumlarını, 
trafik bilgilerini sürekli olarak öğrenmekte, belleğindeki 
harita bilgisi üzerinde bu bilgileri değerlendirmekte ve 
yol alabilmektedir.
Görüntü işleme: Bir makinenin, insanın sahip oldu-
ğu yeteneklere erişebilmesi için görme yeteneğinin de 
olması gerekir. Bir bilgisayara veya robota görme yete-
neğinin kazandırılması, kameradan gelen görüntünün 
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işlenmesi ile sağlanmaktadır. Kamera robotun üzerinde 
olabileceği gibi ortamın uygun bir yerinde de olabilir. 
Kameradan gelen görüntü ile ortamdaki nesneler ta-
nınmaya çalışılır. Tanıma işlemi uygulamaya göre basit 
ya da karmaşık olabilir. Örneğin bir aracın plakasını 
okumak basit sayılırken, bir kişiyi yüzünden tanımak 
karmaşık bir işlemdir.
Görüntü işlemenin niteliği ve yetkinliği   çalışmanın 
amacına  uygun  olarak belirlenir. Dolayısıyla, yapay 
zeka sistemine sağlayacağı katkı bu belirleme ile sınırlı 
kalır. Günümüzde, otopark ve otoyol girişlerinde plaka 
tanınması, MOBESE kameraları ile toplumsal olaylara 
karışanların kimliklerinin belirlenmesi, uydudan çeki-
len fotoğraflar ile tarım verilerinin hesaplanması, askeri 
hedeflerin belirlenmesi görüntü işleme yöntemleri ile 
gerçekleştirilmektedir.
Makine öğrenmesi: Bilgisayarın, bir konu ile ilgili bü-
yük miktarda veri kümesini inceleyip yorumlayarak ko-
nuyu öğrenmesine kabaca makine öğrenmesi diyebili-
riz. Örneğin, bir dilde yazılmış metinleri inceleyip dilin 
modelinin çıkarılması, sözcüklerin gerçek anlamlarının 
bulunması makine öğrenmesi ile gerçekleştirilebilmek-
tedir. Araç sigorta poliçe ve hasar bilgilerini içeren veri 
tabanını inceleyerek, hasar ve kullanıcılar arasındaki 
ilişkileri ortaya çıkarmak ve kişiye özgü sigorta pirimi 
hesaplamak bir başka örnektir.
Makine öğrenmesi yöntemleri, bir yapay zeka sisteminin 
öğrenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntem, insa-
nın kolayca edinemeyeceği önemli bilgilerin öğrenilme-
si açısından önemlidir. Bu sayede yapay zeka sistemleri 
doğal zekaya üstünlük sağlayabilirler. Makine öğrenmesi 
yöntemlerine veri madenciliği yöntemleri de eklenerek 
yapay zeka sisteminin  yetenekleri artırılmaktadır.
Yapay Zekanın Geleceği

Genel amaçlı bilgisayarların geçmişi 1950’lere kadar 
geri götürülebilir. Yaklaşık 70 yıllık geçmişi olan bilgi-
sayarın, gelişimindeki hıza bakarak daha çok gelişeceği-
ni söylemek için kahin olmak gerekmez. Bilgisayarların 
işlem hızları arttıkça ve yapay zeka ve ilişkili konularda 
çalışan bilim insanlarının araştırmaları arttıkça yapay 
zekanın her gün daha gelişeceği açıktır. Bu gelişmele-
re bağlı olarak bir gün insan zekasına yakın sistemlerin 
oluşturulabileceğini söyleyebiliriz.
İnsanların bir özelliği hayal ettiklerini gerçekleştirmeye 
çalışmaktır. Konumuz ile ilgili hayaller içinde Stanley 
Kubrick’in 1986’da   çevirmiş olduğu “2001: A Space 
Odyssey” filmindeki HAL isimli bilgisayardır. HAL in-
san konuşmasını anlayabilmekte ve insan gibi konuşa-
bilmektedir. Hatta insanların dudaklarını okuyabilmek-

tedir. 1986’da konuşabilen bilgisayar yoktu ancak günü-
müzde vardır. Henüz dudak okuyan bilgisayarları bugün 
görmüyoruz ancak gelişmelere bakarak bir gün dudak 
okuyabilen bilgisayarların olabileceğini söyleyebiliriz.
Yapay zekalı robotlar bir gün yapımcılarına karşı gelip 
zarar verebilirler mi? Böylece Asimov’un robot tanımın-
daki “robot sahibine, daha genel anlamda insanlığa za-
rar veremez” ilkesi bozulacak mı? Bu sorunun yanıtını, 
bugün vermek zordur. Yapay zekalı bilgisayarlar ve ro-
botlar insan tarafından geliştirildiği sürece bu kuralın 
geçerli kalacağını söyleyebiliriz. Ancak bir gün geliştir-
menin akıllı bilgisayarlar tarafından yapılabileceği düşü-
nüldüğünde, insanlığa zarar verebilecek sistemlerin de 
üretilebileceği söylenebilir.

Yaratıcılık yeteneğinin insana özgü bir özellik olduğunu 
ve bu yeteneğin bir makinede oluşamayacağını varsa-
yarsak, yapay zekanın insan zekasından bir derece aşa-
ğıda kalacağını söyleyebiliriz. Bu durum insanlık için 
bir üstünlük olarak kalacak ve içimizi rahatlatacaktır. 
Nitekim Stanley Kubrick söz konusu filmde isyan eden 
bilgisayarı, bir insan tarafından devre dışı bıraktırmayı 
yeğlemiştir.

Yaratıcılık yeteneğinin insana özgü 
bir özellik olduğunu ve bu yeteneğin 

bir makinede oluşamayacağını 
varsayarsak, yapay zekanın insan 

zekasından bir derece aşağıda 
kalacağını söyleyebiliriz. Bu durum 

insanlık için bir üstünlük olarak 
kalacak ve içimizi rahatlatacaktır.
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01 Mart 2017 günü saat 22.05’te Bilecik İl Jandarma Komu-
tanlığı 156 J.İmdat hattına; X Köyünde ikamet eden Ö.A. 
(72) ve A.A. (70) isimli yaşlı çiftin evine giren kimliği belir-
siz kişi\kişiler tarafından Ö.A. isimli şahsın öldürüldüğü, eşi 
A.A.nın ise darp edilmek suretiyle yaralandığı ihbarının gel-
mesi üzerine; Mrk. İlçe J.K.lığı, İsth. Şb., OYİ Timi, KOM 
Ks. ekipleri ve komşu İlçe J.K.lıklarından gelen takviye un-
surlar ile birlikte adam öldürme olayının gerçekleştiği köye 
intikal edilir.

Şüphelinin, köy ve civarındaki arazide saklanabileceği 
ihtimali değerlendirilerek unsurların bir kısmı ile köyün 
içinde ve etrafında zanlıyı arama çalışmaları devam ederken, 
OYİ Timi tarafından olay yerinin incelenmesi ve delillerin 
kaybolmadan toplanması için gerekli çalışmalara başlanır. 
Olay mahallinde bulunan plastik kelepçe, maktulün ayakla-
rının bağlandığı ip, şüpheliye ait olduğu değerlendirilen sakal 
parçaları ve diğer deliller toplanarak muhafaza altına alınır.

Olay sonrasında hastanede tedavi altına alınan mağdure A.A. 
ile yapılan ilk mülakatta, zanlının yüzünü tam olarak göre-
mediği fakat boğuşma esnasında yüzünü açmaya çalışırken 
sakalını çektiği, zanlının beyaz tenli olduğu, bölgesel şive 
ile konuştuğu, başında örme bere ile üzerinde koyu renk bir 
pantolon ile mont olduğu öğrenilir.

Bilecik İl J.K.lığı

Olay bölgesinde bulunan ekipler, komşu İlçe J.K.lıkları 
ve emniyet birimlerine zanlının eşgali verilerek yakalan-
masına yönelik çalışma başlatılır. Olay gecesi, şüpheliyi 
yakalamak için yapılan tüm çalışmalara rağmen zanlının 
yakalanması mümkün olmaz.

Geçen her saatin, olayın aydınlatılmasının ve failin ya-
kalanmasının aleyhine olacağı dikkate alınarak, adam 
öldürme olayının etraflıca ortaya çıkarılması ve zanlının 

en kısa sürede yakalanması maksadıyla özel bir çalışma 
ekibi kurulur. İlk olarak; olayın nasıl gerçekleştiğini 
anlamak, suçlu profilini ortaya koymak ve mevcut delil-
ler ile yapılması gereken çalışmaların neler olması gerek-
tiği konusunda beyin fırtınası yapmak suretiyle olayın 
analizi yapılır. Müteakiben, özel ekip içerisindeki her bir 
çalışma grubuna araştırma konuları verilir.

Bir araştırma grubu tarafından; adam öldürme olayının 
gerçekleşme şekli ve mağdure A.A.nın beyanı doğrultu-
sunda zanlıya ait suçlu profili ortaya çıkarılarak, özel-
likle adam öldürme, gasp, kasten yaralama ve hırsızlık 
suçlarından kaydı bulunan ve olayın gerçekleştiği köy (3 
mahalleden oluşmaktadır) ve çevresinde ikamet eden ya 
da nüfusa kayıtlı olan muhtemel şüpheliler tespit edil-
meye çalışılır.

Diğer bir araştırma grubu ise, zanlı tarafından maktulün 
ellerini bağlamak için kullandığı ve inceleme neticesin-
de üzerinde harf ve rakamların bulunduğu, yeni olduğu 
anlaşılan plastik kelepçenin nerelerde satıldığını ve özel-
likle son zamanlarda kimler tarafından satın alındığını 
araştırmak maksadıyla görevlendirilir.

Olayda kullanılan plastik kelepçenin bir seri numarası-
na sahip olması, kıyaslanan bir kısım plastik kelepçelere 
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nazaran daha kaliteli olduğunun anlaşılması üzerine 
özellikle sanayi bölgesindeki dükkânlar ve kaliteli 
ürün satan hırdavatçılar araştırılır.

Araştırma ekibi tarafından, maktulün üzerinden alı-
nan plastik kelepçenin seri numarasının devamı ni-
teliğinde olan plastik kelepçeleri satan bir dükkan 
tespit edilir ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılır. 
Bu dükkânı gören tüm kamera kayıtları incelenerek 
eşkale uyan bir şüpheli tespit edilir. 

Suçlu profili üzerinde çalışma yapan ekip tarafından 
ortaya çıkarılan muhtemel şüpheli şahıslar ile kamera 
kayıtlarından tespit edilen şüpheli karşılaştırılır. Ya-
pılan incelemede, kamera kayıtlarındaki eşkale uyan 
şahsın, maktul Ö.A. ile aynı köyde ikamet eden E.A 
olduğu tespit edilir. İlgili Cumhuriyet Savcısına elde 
edilen bulgular sunularak alınan talimat doğrultu-
sunda şüpheli E.A.‘nın ev ve işyerinde arama yapılır. 
Şüpheli E.A. ve beraberindeki üç kişi gözaltına alınır.

Yapılan ilk sorgulamada şüpheli şahıs üzerine atılı 
suçlamaları kabul etmeyerek, olay günü ve saatinde 
evde bulunduğunu beyan eder. Fakat, şüphelinin eşi 
ile ifade öncesi yapılan mülakatta, eşinin eve olay 
günü saat 22.30 sıralarında geldiği öğrenilmiş ve ilgili 
C.Savcısına bu bilgi iletilmiştir.

Şüpheli E.A., eldeki mevcut deliller ve eşinin rızaen 
alınan beyanı üzerine daha fazla direnemeyerek, köyde 
varlıklı biri olarak bilinen maktul Ö.A.nın evine para 
için girdiğini ve kendisine istediği parayı vermedi-
ği için öldürdüğünü itiraf eder. Zanlı E.A., çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevine konulur.



Günümüzde halk arasında en çok duyulan psi-
kolojik rahatsızlıklardan biri panik ataktır. 
Panik ataklar aniden ortaya çıkan çok şiddetli 

kaygı nöbetleridir. Genellikle bir tetikleyici ile başlar. Bu 
tetikleyiciler kişinin korku duyduğu bir uyaran olabi-
leceği gibi hafif bir çarpıntı, nefes açlığı, uyuşma hissi, 
sindirim sistemi belirtileri vs. gibi bedensel duyumlar da 
olabilir. Kişi bedensel duyumlarına odaklanır.

Bu odaklanma duyumları daha belirgin ve şiddetli algı-
lamasına neden olur. Beraberinde bu belirtilerin ciddi 
bir hastalığın ya da tehlikeli bir durumun işareti olarak 
düşünülmeye başlanır. Bu kaygıya, korkuya hatta gide-
rek dehşete dönüşebilir. İnsanın kaygısının artması ank-
siyetenin fizyolojik tepkilerinin ortaya çıkmasının yo-
lunu açar. Bu fizyolojik tepkiler: Kalpte hızlanma, ağız 
kuruması, nefesin hızlı ve kesik kesik olması, terleme, 
titreme, ellerde ayaklarda uyuşma, baş dönmesi, bulantı, 
kendi bedeninden ayrılıyormuş, ona yabancılaşıyormuş 
hissi, çevreye yabancılaşma hissi gibi belirtilerdir. 

Tüm bu belirtiler insanda korktuğu şeyin olmakta oldu-
ğuna, örneğin kalp krizi geçirdiğine, ya da nefessiz kalıp 
boğulacağına ya da çıldıracağına olan inancının artma-
sına sebep olur. Bu durumda kaygı daha da şiddetlenir, 
kaygının şiddetlenmesiyle birlikte belirtiler daha da ar-
tar. Sonuç panik ataktır. Belirtiler saniyeler dakikalar 
sürebilir, genellikle 10 dakika gibi bir süre yoğun olarak 
yaşanır, sonrasında yavaş yavaş azalır.

Panik atak tek başına psikiyatrik bir tanı değildir. Ör-
neğin fobisi olan bir kişi fobi nesnesiyle karşılaştığında 
panik belirtileri gösterebilir. Panik bozuklukta ise yinele-
yici ani panik ataklar söz konusudur. Kişi başka atakların 
da olacağına ilişkin sürekli bir kaygı yaşar. Ataklarla ilgili 
olarak belirgin kaçınma ve önlem almaları vardır (alışve-

Panik atak yaşayanlar bu atakların 
sonucunda ortaya çıkabilecek 

ciddi bir tehdit algısı içindedirler. 
Kalp krizi geçirmek, nefessiz 

kalıp boğulmak, çıldırıyor olmak, 
bayılmak vb. sonrasında, panik 

atağın kendisi, kişi için çok 
korkulan bir durum olmaya başlar. 

Atakları tekrar yaşayacaklarına 
dair yoğun bir kaygı yaşarlar.
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riş merkezine gitmeme, toplu taşım araçlarına binme-
me, gideceği güzergahta hastane- sağlık kurumu belir-
leme, yanında ilaç taşıma vb.). Bu duruma agorafobili 
panik bozukluk adı verilir. Agorafobi panik atağın ya da 
benzeri semptomların ortaya çıkması durumunda yar-
dım sağlanamayabileceği ya da kaçmanın zor olabileceği 
yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duymak 
ve kaçınmaktır. Panik atak yaşayanlar bu atakların sonu-
cunda ortaya çıkabilecek ciddi bir tehdit algısı içindedir-
ler. Kalp krizi geçirmek, nefessiz kalıp boğulmak, çıldırı-
yor olmak, bayılmak vb. sonrasında panik atağın kendisi 
kişi için çok korkulan bir durum olmaya başlar. Atakları 
tekrar yaşayacaklarına dair yoğun bir kaygı yaşarlar.

Panik atak tedavisi tabii ki mümkündür. Kişilerin 
çoğunlukla konuya çözüm bulmak için attıkları ilk 
adım hastaneye başvurmaktır. Panik atak şikâyetiyle 
gelen kişilere ise psikiyatrsitler çoğunlukla ilaç tedavi-
si başlamaktadır. Kişiler ilacı kullandığı süre boyunca 
şikâyetlerinde azalma görmekte ve iyileştiğini düşün-
mektedir. Bu sebeple ya ilacı kendileri bırakmakta ya 
da psikiyatrist kontrolünde ilaçları kesmektedirler. 
Ancak pek çok kişi ilaç kullanımı sonlandıktan sonra 
şikâyetlerin tekrarladığını söylemektedir. Bu nedenle de 
psikologlar ilaç tedavisinden çok bireysel yapılan görüş-
melerin kişinin sorununun çözümünde etkili olduğunu 
düşünmektedir. Bunun için kısa süreli veya daha derin-
lemesine çalışılan terapi teknikleri kullanılabilmektedir.

Kişi panik atak nöbetleriyle kendi başına baş etmekte 
zorlandığından ve ataklar sebebiyle hayat standartların-
da düşme olabildiğinden destek süreci onun için önemli 
olacaktır. Bu gibi durumlardaysa bir psikologdan yar-
dım almak kişini sorunlarına çözü bulması noktasında 
etkili olacaktır.

Panik ataklar ve panik bozukluğun tedavisinde Bilişsel 
Davranışçı Terapi (BDT) çok etkili bir yöntemdir. O 
kadar ki son bilimsel çalışmalar etkinliğinin %85 hatta 
%100 e yakın olduğunu göstermektedir. Terapi ortala-
ma 15 seans (10-20 seans arası) devam eder. Baş-
langıçta seanslar haftada 2 hatta 3 görüşme 
şeklinde daha sık olabilir. İyileşme etki-
sinin genellikle 5-8 seanslardan iti-
baren ortaya çıkması beklenir. 
Zamanla, danışan kendini 
daha iyi hissettikçe 
seansların sıklığı 
azalır.

Ne yapmalı? 

• Yavaşça ve derin nefes almayı 
denemek, baş dönmesi, göz 
kararması gibi belirtilerin 
yaşanmasını önleyebilir.

• Daha önce de benzer bir atak 
yaşamışsanız, geçeceğini kendinize 
hatırlatmak rahatlatıcı olabilir.

• Gevşeme ve nefes  egzersizleri 
öğrenmek ataklar ile baş etmenizi 

kolaylaştırabilir.
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Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askeri Statülü Kol-
luk Kuvvetleri Birliği (FIEP)’ne üye ülkelerin Komu-
tan/Direktörlerinin FIEP Zirve Toplantısı, 15-18 Ekim 
2017 tarihleri arasında Ürdün’de yapıldı.

FIEP Zirve Toplantısı’nda FIEP üyesi ülkelerin Komu-
tan/Direktörleri tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Dönem Başkanı Olduk

Zirve Toplantısı sonucunda; 2017 yılı 
Dönem Başkanlığını yürüten Ürdün Jan-
darma Genel Direktörü Tümgeneral Hus-
sein ALHAWATMEH; FIEP sembolü 
olan çekiçi, 2018 yılı Dönem Başkanlığı-
nı yürütecek olan Jandarma Genel Komu-
tanı Orgeneral Arif ÇETİN’e teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığı, FIEP Dö-
nem Başkanlığını 1 yıl yürütecek ve Ekim 
2018 tarihinde Hollanda Kraliyet Mare-
şose Komutanlığına devredecek.
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8’inci Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi 
16-17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Congresium Fuar Alanı’nda düzenlendi.

Sempozyumun açılış törenine; Başbakan Binali                 
YILDIRIM, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, Emniyet Genel  Mü-
dürü Selami ALTINOK, Jandarma Genel Komutanı    

Karayolu Trafik Güvenliği 
Sempozyum ve Sergisi 
Ankara’da Düzenlendi

Yardımcısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI ve 
yabancı misyon şefleri, kamu bürokrasisi, 
sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilci-
leri ile her seviyedeki öğrenciler olmak üze-
re 2.000 kişi katıldı.  Ayrıca, sempozyum ve 
sergiye 3 gün içinde 8.000 dinleyici ve ziya-
retçi ile 81 İl Jandarma Komutanlığından 
100 trafik personeli katılım sağladı.

Jandarma Genel Komutanlığının söz ko-
nusu faaliyete düzenleyici kurum olarak 
katılım sağladığı organizasyonda ayrıca, 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 
“Trafik Denetimlerinde Yeni Yaklaşımlar” 
konulu panel düzenlendi.
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03 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm yurtta olduğu 
gibi Jandarma Genel Komutanlığında da çeşitli etkin-
liklerle kutlandı. Bu kapsamda, engelli dernekleri ve 
okulları ziyaret edildi. Birlik komutanlıklarınca engel-
li vatandaşlarımız ve engelli dernek temsilcileri kabul 
edildi. Engelleri nedeniyle askerlik yapamayacak olan-
lara da birer günlük temsili askerlik yaptırılarak terhis 
belgeleri verildi.
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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Korgeneral Ali ÇARDAKCI Moldova 
Karabinieri Komutanlığını Ziyaret 
Etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI beraberinde 4 kişilik heyet ile 07-09 
Kasım 2017 tarihleri arasında Moldova Karabinieri Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette; Moldova Karabinieri Komutan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile görüşen 
Korgeneral Ali ÇARDAKCI, çeşitli birliklerde de incelemeler yaptı. Ayrıca ziyaret kapsamında; iki ülke 
arasında imzalanacak olan Eğitim Öğretim İşbirliği Anlaşması’na ilişkin heyetler arası müzakerelerde bu-
lunuldu.
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Fransa Ulusal Jandarması tarafından “Ulusal Jandarma 
Müzesinde” düzenlenen “Dünya Jandarmaları” konulu 
sergiye Jandarma Genel Komutanlığı da katılım sağladı. 

FIEP üyesi ülkelerin Jandarma birliklerinin tarihsel ge-

lişimi ile imkan ve kabiliyetlerinin tanıtıldığı sergi 05 
Ekim 2017-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında açık 
kalacak.  

Jandarma Genel Komutanlığına ait tarihsel üniforma-
lar, biri tarihi olmak üzere iki adet jandarma motosik-
leti, drone, tarihi evrak kopyaları, renkli gravürler, ta-
nıtıcı doküman ve hediyelik objelerin sergilendiği Jan-
darma Genel Komutanlığı standı ziyaretçilerden büyük 
ilgi gördü.

“Dünya Jandarmaları” 
Konulu Sergide Jandarma 
Genel Komutanlığına Büyük 
İlgi



Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri 
Heyeti Jandarma Genel 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Azerbaycan Dahili Koşunlar Komutanlığından iki kişilik heyet, 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında 
Jandarma Genel Komutanlığında incelemeler yapmak üzere ülkemizi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında çeşitli Jandarma birliklerinde incelemeler yapan Azerbaycan heyeti, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN tarafından da kabul edildi.  

Azerbaycan Heyeti, 
Jandarma Birliklerinde 

İncelemeler Yaptı

Lübnan İç Güvenlik Kuvvetlerinden 5 kişilik he-
yet, 16-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Jandarma 
Genel Komutanlığında incelemeler yaptı.

Ziyaret kapsamında Jandarma Genel Komutan 
Yardımcısı Korgeneral Ali ÇARDAKCI tarafın-
dan kabul edilen heyet, daha sonda Jandarma ve 
sahil Güvenlik Akademisinde ve Jandarma Lojis-
tik Komutanlığında incelemeler yaptı.
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İl Jandarma ve Eşidi Birlik 
Komutanlarının J.Gn.K.lığı ile 
Tecrübe Paylaşımı Faaliyetleri

Katar Özel Kuvvetler Komutanı Yardımcısı 
Tuğgeneral Abdullah Mohammed Tarhib AL HAJERİ 
başkanlığındaki Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı 
heyeti, 10-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Jandarma 
Genel Komutanlığında incelemeler yapmak üzere 
ülkemizi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Strateji 
ve Diş İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Nurettin ALKAN 
tarafından kabul edilen heyet, daha sonda Jandarma 
ve sahil Güvenlik Akademisinde ve Jandarma Lojistik 
Komutanlığında incelemeler yaptı.

Katar Özel Kuvvetler 
Komutanlığı Heyeti Jandarma 

Genel Komutanlığını Ziyaret Etti

İl Jandarma ve Eşidi Birlik Komutanlarının J.Gn.K.lığı 
ile tecrübe paylaşımı faaliyetleri kapsamında; 

• 31 Ekim-03 Kasım 2017 tarihleri arasında İspanya 
Guardia Civil Genel Direktörlüğü,

• 14-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Romanya Jandar-
ma Genel Müfettişliği,

• 04-07 Aralık 2017 tarihleri arasında Tunus Milli Mu-

hafız Genel Direktörlüğü İl Jandarma ve Eşidi Birlik 

Komutanları ülkemizi ziyaret ederek Jandarma Genel 

Komutanlığında incelemelerde bulundular.

Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma ve Eşidi Bir-

lik Komutanları, 20-23 Kasım 2017 tarihleri arasında 

Tunus Milli Muhafız Genel Direktörlüğü ile Romanya 

Genel Müfettişliğini ziyaret ederek incelemeler yaptılar. 
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JSGA Başkanlığında 
Düzenlenen Çalıştaylar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
(JSGA) Başkanlığında; 08 -10 Ocak 2018 
tarihleri arasında “Personel Yönetimi ve 
Teşkilatlanma Çalıştayı”, 16 Ocak 2018 
tarihinde “JSGA Güvenlik Bilimleri Ens-
titüsü Lisansüstü Eğitim Çalıştayı” ile 18 
Ocak 2018 tarihinde “JSGA Fakülte Müf-
redat Geliştirme Çalıştayı” icra edildi.

Çalıştaylara, İçişleri Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, 
Polis Akademisi Başkanlığı, JSGA perso-
neli ile çeşitli üniversitelerden akademis-
yenler katıldı.



Jandarma Gücü sporcuları katıldıkları müsabakalarda 
elde ettikleri başarılarla yüzümüzü güldürmeye devam 
ediyor. 

Jandarma Gücü Oryantiring Takımı Türkiye Şampi-
yonu

* 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Samsun’da icra edilen 
Türkiye Oryantiring Ligi “1’inci Kademe Oryantiring 
Yarışmaları”nda, 1’inci gün J.Üçvş. Ahmet KAÇMAZ 
ve 2’nci J.İkm.Ütğm. Harun İŞLER Türkiye 1’incisi, 
J.Kd.Çvş.Engin ÖZTÜRK ise Türkiye 3’üncüsü oldu-
lar. Jandarma Gücü Oryantiring Takımı iki günü topla-
mında 1’inci Kademe Yarışlarında Türkiye Şampiyonu 
olma başarısını gösterdi.

* 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde Kırklareli’nde icra edi-
len Türkiye Oryantiring Ligi “2’inci Kademe Oryanti-

ring Yarışmaları”nda 1’inci gün J.Üçvş. Ahmet KAÇ-
MAZ Türkiye 1’incisi, J.Asb.Çvş Cansel SARAÇ Türki-
ye 2’ncisi; 2’nci gün ise J.Üçvş. Ahmet KAÇMAZ yine 
Türkiye 1’incisi oldu.

Aynı yarışlarda, Yeni kurulan ve ilk resmi müsabakasına 
katılan Jandarma Gücü Kadın Oryantiring Takımı ise 
K21B kategorisinde J.Asb.Çvş. Emine DERELİ Türkiye 
1’incisi, J.Asb.Çvş. J.Asb.Kd.Çvş.Sibel AKCA Türkiye 
2’ncisi ve J.Asb.Çvş Ayşe KARAKURT Türkiye 3’ün-
cüsü oldular. Jandarma Gücü Oryantiring Takımı iki 
günü toplamında 2’nci Kademe Yarışlarında da Türkiye 
Şampiyonluğunu elde etti.

Atıcılıkta da Şampiyonlar Bizden

* 14-19 Ekim 2017 tarihlerinde Mersin icra edilen Ateş-
li Silahlar Türkiye Şampiyonasında;
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• Tüfek Büyük Erkekler Ateşli Tüfek 50 M Yat Katego-
risinde; J.Üçvş. Ahmet BAYRAK Türkiye Şampiyonu, 
J.Bçvş. Osman Erdinç BİLGİLİ ise Türkiye 3’üncüsü,

• Tüfek Büyük Erkekler 50 M 3X40 Üç Pozisyon Kate-
gorisindeJ.Kd.Bçvş. Halil İbrahim ÖZTÜRK Türkiye 1 
’incisi, Türkiye Şampiyonu, J.Bçvş. Osman Erdinç Bil-
gili Türkiye 3’üncüsü,

• Tabanca Büyük Erkekler 50 M Serbest Tabanca Kate-
gorisinde; J.Tğm. İsmail KELEŞ Türkiye 2’ncisi,

• Tabanca Büyük Erkekler 25 M Center Fire 
(Yavaş+Çabuk) Kategorisinde; J.Yzb. Hasan Emrah AL-
KAN Türkiye 2’ncisi,

• Tabanca Büyük Erkekler 25 M Standart Tabanca 
(150-20-10 sn) Kategorisinde; J.Kd.Bçvş. Özgür VA-
RILK Türkiye 3’üncüsü,

• Tabanca Büyük Erkekler 25 M Çabuk (Rapid) Kate-
gorisinde; J.Kd.Bçvş. Özgür VARILK Türkiye 3’üncüsü 
oldular. 

* 08-12 Kasım 2017 tarihlerinde Mersin icra edilen Ha-

valı Silahlar Türkiye Şampiyonasında; Erkekler Havalı 

Tüfek Kategorisinde J.Asb.Kd.Bçvş. Halil İbrahim ÖZ-

TÜRK ile Erkekler Havalı Tabanca Kategorisinde J.Kd.

Bçvş. Yusuf DİKEÇ Türkiye Şampiyonu, J.Tğm. İsmail 

KELEŞ ise Türkiye 2’ncisi oldular.

Uluslararası Mersin Maratonu’nda Jandarma Gücü 

Takımı Birinci Oldu

Uluslararası Mersin Maratonu 03 Aralık 2017 tarihle-

rinde Mersin’de icra edilmiştir. 

Jandarma Gücü Kros Takımı, 20 Aralık 2017 tarihin-

de Adana’da icra edilecek Kros Ligi Final Müsabakası ve 

27 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da icra edilecek Büyük 

Atatürk Koşusuna hazırlık maksadıyla katıldığı Mersin 

Maratonu 15 Km. Erkekler Kategorisinde 8 takım ara-

sında birinci oldu. 615 sporcunun iştirak ettiği müsaba-

kalarda 1 sporcumuz altın madalya kazandı.
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Personelimizin Kızı Avrupa 
Şampiyonu Oldu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma 
Komutanlığında görev yapan personelimiz Uzm.J.VIII.
Kad.Çvş. Veli GÖĞEBAKAN’ın kızı Emine GÖĞEBA-
KAN, 02 Kasım 2017 tarihinde Güney Kıbrıs’ta düzen-
lenen Tekvando Gençler Avrupa Şampiyonasında şampi-
yon olama başarısını göstererek gururumuz oldu. Emine 
GÖĞEBAKAN’ın 6 Türkiye Şampiyonluğu ve Yıldızlar-
da Dünya üçüncülüğü dereceleri de bulunmaktadır. 

Emine GÖĞEBAKAN’ın kendisi gibi tekvando sporu 
yapan kardeşi Gökçe GÖĞEBAKAN’ın da yıldızlar ka-
tegorisinde Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.
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Çocuklarımızın Karne Heyecanına Ortak Olduk
Jandarma Genel Komutanlığı personeli, yarıyıl karnele-
rinin dağıtıldığı gün olan 18 Ocak 2018 tarihinde ülke 
genelinde İlk ve Ortaöğretim Kurumlarını ziyaret ede-
rek, çocuklarımızın karne heyecanını paylaştı.

Ziyaret esnasında, personelimiz tarafından çocuklarımı-
za çeşitli karne hediyeleri dağıtıldı. Karne ve hediyeleri-
ni alan çocuklar eğlenceli ve güzel vakit geçirdi.
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Göz altına alınan 5 kişiyle ilgili şu bilgiler bilinmektedir:
• Eğer Anıl veya Ersin suçluysa Berna da suçludur.
• Eğer Cemil suçluysa Anıl ve Derya’dan en az biri de 
suçludur.
• Eğer Ersin suçsuzsa Derya da suçsuzdur.
• Eğer Cemil suçsuzsa diğer dört kişi suçludur.
Bu önermelerden yola çıkarak suçlu olduğunu kesin ola-
rak söyleyebileceğiniz şüpheli kimdir?

KİM SUÇLU

Akıl Oyunları

Anne, baba, oğul ve kız, eşli bir tenis maçı 
yapmaktalar:

• Oğlan en kötüyle yan yana oynamakta-
dır.

• Baba, annenin çaprazlama karşısındadır.

• En iyi en kötünün tam karşısında oyna-
maktadır.

En iyi oyuncu kimdir?

99’uncu kart doğru söylüyor. Bir-
den fazla kartın doğru söylemesi 
olanaksızdır, aksi takdirde bu kart-
lar birbirleriyle çelişir. Tek kart 
doğru söylediğine göre, 99 adet 
kartın yanlış olması gerekir. Bunu 
söyleyen kart ise 99’uncu karttır.

Maviye boyanmış alan 290/17 birim karedir.

TENİSÇİLER

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
Sudoku Mavi Alan

Kaynak: Emrehan Halıcı, Zeka Oyunları

100 Kart Puan Cetveli

ÇEYREK BARDAK SU

Bir musluğun yanındasınız ve silin-
dir biçiminde bardağınızın tam olarak 
dörtte birini suyla doldurmak istiyor-
sunuz.

Bardağı işaretleyebileceğiniz bir kalem dışında 
hiçbir gereç ve ölçüm aracı kullanmadan bu işi 
nasıl gerçekleştirirsiniz?

1 2 3 4 5

Takım O G B M A Y P
I 3 3 0 0  7 9
II 2 0 1 1 0  1
III 3 0 2 1  5 2
IV 2 0 1 1 3  1



Teşekkür Mektupları…

Sayın Komutanım, 26 Aralık 2016 saat 17.30 sıralarında Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığının Adilcevaz ilçesi ile Ahlat ilçesi ara-sındaki yol arama noktasında görevli ekiplerimiz, ikamet ettiğim Ağrı ili Patnos ilçesindeki eşimle oğlum İbrahim BAŞ, bana haber vermeden izinsiz ve habersiz olarak otobüs bileti almış ve Urfa ili-ne gitmek isterken yol arama noktasında yapılan arama ve kimlik kontrolünde oğlumun kimliğinin üzerinde olmamasından dolayı oradaki görevli personel oğlumu otobüsten indirerek telefonla bana ulaştı. Ben de hemen yol noktasına oğlumun kimliğini getir-dim ve oğlumu bana teslim ettiler. Oğlum ne zaman ve nereye git-tiğini bilmeden ve oğlumun evden kaçmasını önleyerek herhangi bir olaya ve suça karışmasını engelledikleri için yol aramasındaki görevli personellerinize ve böyle değerli işini bilen personel yetiş-tirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Saygılarımla…
Suphi BAŞ

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında soruşturmaların selameti ve adalete olan güven duy-gusunun zedelenmemesi adına kolluk personelleri ile Cumhuriyet Savcısı arasındaki irtibatın samimi ve içten olması gerektiği kana-atine sahip olmakla birlikte; 
Cumhuriyet Savcısı olarak özel teknik bilgi ve donanım gereken hususlarda gece gündüz demeden takdire değer bir özveriyle, gü-ven ilişkisi çerçevesinde ve işbirliği içerisinde birlikte görev icra ettiğimiz Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Olay Yeri İnceleme Timi personeline Şuhut ilçe-sinde göreve başlamış olduğum 13/07/2016 tarihinden günümüze kadar gösterdikleri ve soruşturmalar kapsamında da bizzat şahit olduğum üstün gayret ve iş ahlakları sebebiyle ayrı ayrı teşekkürü bir borç bildiğimi belirtmek ister ve ilgili personelin değerli komu-ta kademesini de duyduğumuz memnuniyetten dolayı içtenlikle tebrik ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. 

Onur YILMAZ
Şuhut Cumhuriyet Savcısı

İyi çalışmalar. Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Mü-
dür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Kısa süre önce okulu-
muz taşımalı servis şoförleri ile ilgili sorunlarımız oldu. 2 servislik 
öğrenciyi tek arabaya doldurma, öğrencilerin içine sivil yolcu alma 
gibi durumu Göle İlçe Jandarma Trafik Şubeye bildirdim. Çok sağ 
olsunlar hemen müdahale ettiler. Özellikle Her gün sabah köy yol-
larına 25 derece soğukta çıktılar. Akşam okul çıkışı okula gelerek 
teker teker öğrencileri servise yerleştirdiler. Servislerin gelip alma-
dığı bazı öğrencileri kendileri köylerine götürüp ailelerine teslim 
ettiler. Ben buradan öğrencilerimiz ve velileri, okulumuz adına 
tüm Jandarma Genel Komutanlığı çalışanlarına ve gösterdikleri 
hassasiyetleri nedeniyle çok teşekkürler ediyorum. Sizlere ve zik-
rettiğim çalışanlarınıza şükranlarımı sunuyorum.

Recep ARSLAN

Jandarma Genel Komutanlığına

Sayın Komutanım, 

30 Kasım 2016 tarihinde Muğla ili Fethiye ilçesinden Bodrum ilçesine hala-

mın yanına gitmek için yola çıkmıştım, daha ekonomik olduğu için belediye 

otobüsüne bindim. Ortaca ilçesinden aktarma ile Muğla merkeze geçecektim. 

Yolda Gökova’da biraz dolaşmak ve yürümek aklıma geldi. Marmaris kavşa-

ğında yanlışlıkla otobüsten indim. Erken inmişim, yürümeye başladım. Yol 

Marmaris’e gidiyordu. Geri dönmeye biraz üşendim. Portakal tarlasına giden 

bir yol gördüm. Oradan yürümeye başladım. Yol adeta beni çağırıyordu. İki 

üç tane ev geçtim. Nar ağaçları ve bulutlar çok güzeldi, devam ettim. Önü-

me bir gözetleme kulesi geldi orada biraz oturdum. Biri iki fotoğraf çektim, 

sonra devam ettim. Önüme önce tarlalar çıktı. Ayağım çamur olmuştu ayak-

kabılarımı çıkarıp yanıma aldım. Yola devam ettim. Yol gittikçe kötüleşiyor-

du. Yağmur yağdığı için çevre ıslak sular birikmişti. Bataklık ve sazlık alanda 

yaklaşık 3 saat zor koşullarda yürüdüm. Deniz kenarına çıkarım umuduyla 

çünkü şehir yakın görünüyordu. Fakat planladığım gibi olmadı çok ıslandım. 

Hava da kararıyordu. Bütün eşyalarımı ve 10 yıllık gitarımı geride bırakmış-

tım. Daha fazla su içerisinde kalmamak için bir ağaç buldum üzerine otur-

dum. İlk ağaç kırıldı. Umutla biraz ilerledim fakat gücüm kalmamıştı. İleride 

yine dayanıksız bir ağaç üstüne oturdum. Titriyordum, soğuktu ıslanmıştım, 

gücüm kalmamıştı. 

Hava kararmaya başladı. Gittikçe umudum tükeniyordu, sonra ağlamaya 

ve Allah’a yalvarmaya başladım. Bir taraftan da anne kurtar beni diye ağlı-

yordum. Haykırışlarımı yörede oturan Tahsin Amca’nın kardeşi Özgül Hanım 

duymuş 112 Acile haber vermişler. Muğla ili Ula ilçesi Akyaka Jandarma Ka-

rakol Komutanlığı ekiplerinden Akyaka Karakol Komutanı, Tahsin amca ve 

birlikte karakol personeli üç saat süren uzun ve yorucu arama kurtarma ça-

lışmasından sonra bana ulaştılar. 1,5 saat süren yorucu dönüşten sonra beni 

misafir ettiler. Aileme haber verdiler ve beni aileme teslim ettiler. 

Komutanım böyle bir ekip yetiştirdiğiniz için özellikle size daha sonra emeği 

geçen karakol komutanımıza ve ekibine Tahsin amcaya ve ailesine sonsuz te-

şekkür eder şükranlarımızı ailem ile birlikte sunarız. 
Yeliz ŞAHİN
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Çorum Alaca İlçe Jandarma Komutanlığına
22.12.2017 Cuma sabahı saat 07.15 sularında Turhal - Alaca 
istikametinde yol alırken yoğun sis ve yağmurdan dolayı Çap-
raşık Beldesi civarında makam aracımız otoyoldan çıkmış ve 
bir tarlaya girmek suretiyle yaralanmasız bir kaza yaşanmıştır.
Bu süreçte göstermiş olduğunuz yakın ilgi, alaka ve profes-
yonel desteğinizden dolayı şahsım ve üniversitem adına çok 
teşekkür ederim.
Mutlu ve sağlıklı günler dilerim.
Saygılarımla…

Prof. Dr. Arif KARADEMİR
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

İçişleri Bakanlığına
Tokat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında oğlum Kaan SA-
RAYLI vatan görevini yapmaktadır. Oğlumuzu teslim için geldi-
ğimizde İlçe Jandarma Komutanlığında tarafımıza gösterilen 
nezaketten çok memnun kaldık ve gönül rahatlığı ile oğlumuzu 
vatani görevini yapmak üzere komutanlarına teslim ettik.
Gözümüz arkada kalmamıştır, içimiz ferahtır. Oğlumuzun gö-
rev yapacağı merkez İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret 
ettik. Bizi misafir eden, ağırlayan ve askerlerimiz için yaptığı 
faydalı hizmetlerden dolayı komutanlarımıza teşekkür ederiz.
Tokat Valimizden, Jandarma Teşkilatımızdan ve Devletimizden 
Allah razı olsun. Saygılarımla…

Aydın SARAYLI
Asker Babası

Sayın Jandarma Genel Komutanım Orgeneral Arif ÇETİN
2012 yılında Şehzadeler ilçesi Hamzabeyli Mahallesinde kızım Sibel AKKOÇ ve eşi Sabri AKKOÇ’un katillerini seneler sonra bularak ada-lete teslim eden size ve personelinize sonsuz teşekkürler sunarım.Kızım ve damadımın katilini bulan Komutanlarımıza sizin nezdiniz-de teşekkür ederim.

Saadet GEDİZ
Sibel AKKOÇ’un annesi 

22 Ocak 2017 tarihinde gece saatlerinde Sivas’tan Antalya’ya doğru 18 kişi hareket halindeydik. Babamın defin işlemlerini yerine getirmiştik. Acımız büyüktü. Konya Meram ilçesinde Ça-yırbağı Mahallesinde içinde çocukların da olduğu aracımız arı-za yaptı. Akü bitmesin diye klimayı açamıyorduk. Yedek araç gelene kadar en yakın dinlenme tesisine bırakılmak için polis ve AFAT ’tan yardım istedik. Bu kurumlar olaya kayıtsız kaldı ama 156 Jandarmadan Konya Meram İlçe Jandarmada gece görevli personel geldi ve araçla bizi iki tur yapmak suretiyle en yakın dinlenme tesisine bırakarak hepimizi donmaktan kurtarmıştır. Huzurunuzda başta İlçe jandarma Komutanlığı olmak üzere tüm personelinize teşekkür eder, bu personelini-zin tarafınızca ödüllendirilmelerini arzu ederiz. 

Erkan ÜÇGÜL

Saygıdeğer komutanlarım.

Benim adım Abdurrahim YERLİKAYA. Benim bu mektubu sizle-

re yazma sebebim geçirmiş olduğum trafik kazası sonucu bana 

ve aileme karşı verilen hizmet. 

Ben bir Türk vatandaşı olup, gurbetde Almanya/Frankfurt 

kentinde ikamet eden biriyim. Aslen Kayseriliyim. Her gurbet-

çi gibi vatan hasretiyle tutuşan biri olarak senelik iznimi alıp 

ailemle vatanım olan Türkiye’ye izine gitmiştim. 07 Temmuz 

1997 saat 16.30 sularında Afyonkarahisar-Konya yolu üze-

rinde Konya istikametinde seyrederken Konya’ya 40 km Kur-

şunlu mevkiinde Kurşunlu mahallesinden gelen bayan sürücü 

döner kavşaktan geçip geçiş önceliğine uymayarak dikkatsiz 

bir şekilde önüme çıktı. Bütün çabalarıma rağmen kazaya 

engel olamadım. Ağır hasarlı kaza meydana geldi. Kusursuz 

ve mağdur durumdaydım. Allah’ıma şükürler olsun ki beni ve 

ailemi korudu. Hiçbir zarara maruz kalmadık. Kazadan sonra 

panikledim ve ilk işim 155’i aradım. Polis ve ambulans istedim. 

Beklerken ne yapacağımı bilmiyordum. İlk kez başıma geldi ve 

ben oraların yabancısıyım ve hiçbir tanıdığım yoktu. Yalnızdım 

ne yapacağımı bilemez haldeydim ki tam o sırada Sarayönü 

Jandarması intikal etti. Allah onlardan bin kere razı olsun ki 

Uzman Jandarma komutanım geldi beni sakinleştirdi. Ne ya-

pılması gerektiğini anlattı ve dedi ki “sen aileni al hastaneye 

git. Kontrolden geçir. Arabanla ben ilgileneceğim. İçindeki 

bütün eşyaların bende. Benden alırsın dedi.” Telefon numa-

ralarımızı verdik birbirimize ve beni yolladı. Hastanede beni 

unutmadı. Durumumuzu öğrenmek için beni telefonla aradı. 

Taburcu olduktan sonra Sarayönü Jandarma Karakoluna gidip 

ifade verdik. Komutanım izinli olmasına rağmen bizim için gel-

di. Bizim için kaza raporunu hızlandırmak için elinden geleni 

yaptı. Daha fazla mağdur olmamamız için elinden geleni yap-

tı. Ben bu hizmeti görünce çok ama çok memnun kaldım ve bu 

teşekkür mektubunu borç bildim. Vatandaşa verilen bu hizmet 

ne gurur verici. Benim sizden isteğim Komutanıma bi tebrikte 

bulunmanız. Abdurrahim YERLİKAYA
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Birlik ve emelde kararlı olan ve ısrar eden 
millet, her düşmanı, eninde sonunda gurur 

ve saldırganlığına pişman edebilir.




