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Aman yar, olur memleket sevdası,
Ah, ah, kor olur memleket vedası,
Of, of, zor olur memleket vefası,
Başımda bir Memleket Sevdası var.

Kurmuşlar oyunları, çalar davulları,
Gelmez gayrı Fatihi, Yavuzları,
Bozulmuş, kurulamamış toyları,
Başımda bir Memleket Sevdası var. 

Unutma her şey gelir elimizden,
Çok Atatürk çıkar yüreğimizden,
Ecdat der; yürü, yürü izimizden,
Başımda bir Memleket Sevdası var. 

Doğan sabahlarda şafağım olur, 
Karanlık gecede ışığım olur,
Efkâr, efkâr dertli dumanım olur,
Başımda bir Memleket Sevdası var. 

Düşerim gama, yalvardım Allaha, 
Bakmam öğlene, akşama, sabaha,
Düşme yiğidim, düşme aman bir daha,
Başımda bir Memleket Sevdası var.

Memleket Sevdası Var 

Hilmi CANDEMİR
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İçişleri Bakanlığına, 
Sayın İçişleri Bakanım Süleyman SOYLU, ben kısaca başımdan geçen 

olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bursa ili Osmangazi ilçesi Tekke Mahallesinde oturmaktayım. Mo-

tosikletim ikamet etmiş olduğum evin önünden çalındı. Motosikle-

timin nasıl çalındığını bilmiyorum. Park etmiş olduğum yeri gören 

güvenlik kamerası ve tanığım olmamasına rağmen, 10 Kasım 2018 

tarihinde Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli beni arayarak 

motosikletimin Yalova ili Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiple-

rince bulunduğunu söylemesi üzerine, aynı gün oraya gittim. Plakası 

sökülmüş, şasi numarası silinmiş olmasına rağmen titiz çalışmaları 

sonucunda buldukları motosikletimi bana teslim ettiler.Burada görevli personelinizin olaya göstermiş olduğu ilgi ve hassa-

siyet beni çok memnun etti. Karakola gittiğimde personelin doğal, 

nezaketli ve dostça davranışları beni çok etkiledi. Orhangazi ilçesin-

de bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapmaktayım. Alışkanlık gereği 

burada işler nasıl gidiyor diye etrafı gözlemledim. Gözlemlerim so-

nucunda herkesin, iş bölümü paylaşımındaki düzenini, intizamını 

ve becerilerini takdir ettim. Herkes güler yüzle işini yapıyordu; ne bir 

bıkkınlık ne de yorgunluk göremedim. İyi ve güzel şeyleri motivasyon açısından takdir etmek ve bunu söy-

lemek gerektiğine inanıyorum. Jandarma Teşkilatımızda görevlerini 

yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan askerimize, bu olayda 

görevlendirilen söz konusu personelinizin şahsında, kendi adıma te-

şekkür ediyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum.
Hasan BOZBEY 

Sayın Komutanım,

Ben Batman ili Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde ikamet 

etmekteyim. Bu beldede lokanta işletmekteyim. 02 

Ekim 2019 tarihinde İkiköprü Karakol Komutanı beni 

cep telefonumdan arayarak ikamet ettiğim evimde 

hırsızlık olduğunu, hırsızları yakaladıklarını söyleyerek 

karakola davet etti. Ben hemen evde olan eşimi aradım 

sordum, eşimin de haberi yoktu. Hemen eve bakması-

nı, kaybolan bir şeyin olup olmadığını sordum ve bir-

kaç dakika sonra 75.000 lira değerinde altın ve paranın 

sakladığımız yerde olmadığını söyleyince şok oldum. 

Hemen karakola gittim. Karakol komutanının odasına 

girdiğimde içerisinde altın ve paraların olduğu çantayı 

karakol komutanının masasının üstünde görünce çok 

sevindim. Dünyalar benim olmuştu. O çanta içerisin-

de bulunan altın ve paralar benim ve ailemin yıllarca 

dişinden tırnağından arttırdığı birikimlerimizdi. Benim 

ve çocuklarımızın geleceğiydi. Daha sonra öğrendiği-

me göre karakol personeli, İkiköprü beldesinde gezen, 

hal ve hareketlerinden şüphelendikleri dilenci kılığın-

daki üç bayanın ısrarlı takip edilmeleri sonucunda 

hırsızlık olayını tespit etmişler ve üzerlerinde evimden 

çalınan çantayı bulmuşlar.

Benim ve ailemin haberi bile yokken evimden hırsızlık 

olayını tespit eden ve bana eksiksiz şekilde teslim eden 

İkiköprü Karakol Komutanlığı personeline teşekkürleri-

mi sunarım.

Faruk ASLAN

Sayın Komutanım,

Biz Kayseri il merkezinde esnafız. Kocasinan ilçesinin 

Akın Mahallesi’nde yazlık evimiz vardır. Yaz aylarında 

ve hafta sonu bu evimizi ailecek kullanırız. 13 Aralık 

2018 tarihinde jandarma görevlileri beni cep telefo-

numdan arayarak evimizde hırsızlık olduğunu; hem 

şahısları yakaladıklarını hem de çalınan malzemeleri 

bulduklarını söylediler. Ben ilk başta inanmak isteme-

dim, ancak evimize gittiğimizde kapı ve pencerelerin 

kırık olduğunu, çok sayıda ev eşyasının çalındığını 

gördük. Jandarma bizi arayana kadar hırsızlıktan ha-

berimiz yoktu. Evimizden yaklaşık 10 bin TL değerinde 

malzeme çalınmış. Jandarma bu malzemenin hepsini 

bularak tarafımıza teslim etti. Allah sizleri başımızdan 

eksik etmesin. Bu malzemenin çoğu rahmetli dedem-

den kalma hatıradır. 

Bizim dahi evde hırsızlık olduğundan haberimiz ol-

madan jandarmanın sanıkları ve malzemelerimizi 

bulması bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Sizler 

olmasanız bizler evimizde rahat uyuyamayız. Rabbim 

sizlere güç kuvvet versin. Sizin nezdinizde jandarma 

personeline çok teşekkür ederiz. Saygılar selamlar.

Ömer Faruk MEŞELİ

İçişleri Bakanlığına

Gaziantep ili Belkıs Jandarma Karakol Komutanlığınca ger-

çekleştirilen bir operasyon sonucunda, Zeugma Ören Yeri 

içerisinde yapılan bir kaçak kazıya müdahale edildiği ve titiz 

çalışmalar sonucunda olaya karışanların tespit edildiği ve 

yakalanan şahıslar üzerinden çıkan görsellerden tespit edilen 

eserlerin hepsine ulaşıldığı Gaziantep Valiliği ve Zeugma Ka-

zısı Başkanlığınca tarafımıza bildirilmiştir.

Kültür varlıklarımızın korunmasında ve özellikle kırsal alan-

larda yoğun olarak yaşanan kaçak kazı olaylarının engellen-

mesinde bakanlığımızın en büyük destekleyicisi olan Jandar-

ma personelimizin, bu olayda da gösterilen üstün gayretleri 

takdire şayandır.

Söz konusu alanın korunması için, şimdiden gerekli tedbir-

lerin Belkıs Jandarma Karakol Komutanlığınca alındığının 

öğrenilmesi memnuniyetle karşılanmış olup, jandarmamızın 

bundan sonra da alanın korunmasında bakanlığımıza des-

tek vermeye devam edeceğinden şüphe duyulmamaktadır.

Bahse konu operasyonda emeği geçen tüm personelinize ve 

bu vesileyle kültür varlıklarımızın korunmasında, Jandarma 

Genel Komutanlığınca gösterilen tüm gayretler için teşekkür-

lerimi sunarım. Gökhan YAZGI

Genel Müdür 
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Sunuş
Değerli okurlarımız, 2020 yılının ilk sayısında Yayın Kurulu 
olarak sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

23-24 Ekim 2019 tarihleri arasında, İçişleri Bakan Yardımcımız  
Vali Mehmet ERSOY ve Jandarma Genel Komutanımız
Orgeneral Arif ÇETİN’in katılımlarıyla; aynı zamanda
uluslararası nitelikte düzenlediğimiz ilk konferans niteliği
taşıyan, “Uluslararası Koruma ve Göç, Göçmen Kaçakçılığı
ve İnsan Ticareti ile Mücadele ve Uluslararası Uygulamalar”
konulu konferans Ankara’da gerçekleştirildi. Konu ile ilgili
hazırladığımız haberi, Karargahtan Haberler bölümünde
bulabilirsiniz.

Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Milletine hedef 
olarak gösterdiği “çağdaş uygarlık seviyesinin de üstüne 
çıkmak” için izlenecek yolun “ilim ve fen” olduğunu hep 
vurgulamıştır. Bilimin, toplumların ilerlemesindeki rolünü ve 
önemini çok önceden görmüş, Türk Milletine de benimsediği 
“hayatta bilimi rehber edinme” ve “bilimsel düşünebilme” 
anlayışını; hem çağdaş uygarlığa ulaşma ve üstüne çıkmada 
araç olarak göstermiş, hem de miras olarak bıraktığı 
inkılapların temelinde olduğunu vurgulamıştır. Biz de Yayın 
Kurulu olarak, Prof.Dr. Ali Rıza ERDEM tarafından hazırlanan ve 
Ulu Önder’in bu konudaki çalışmalarının işlendiği “Atatürk’ün 
Bilime Verdiği Önem: Bilimi ve Bilimsel Düşünceyi Hayatta 
Rehber Edinmesi” konulu makaleyi sizlerle paylaşıyoruz.

Günümüzde İnsansız Hava Aracı (İHA), Drone ve Model 
Uçakların üretim artışı, fiyatlarının düşüklüğü ve internetten 
alışverişin yaygınlığı; araçların piyasa koşullarında rahatlıkla 
temin edilebilme kolaylığını sağlamıştır. Söz konusu araçların 
piyasada oldukça yaygın olması; terör örgütlerince istismar 
edilmesine ve havadan gerçekleştirilen terör eylemlerinde 
kullanılmasına vesile olmaktadır. Bu açıdan, askeri birliklerde 
İHA, Drone ve Model Uçaklı terör saldırılarına karşı tedbirli 
olunması büyük önem arz etmektedir. Personelimizi bu 
konuda aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
yayımladığımız “Havadan Gelebilecek Tehlikeye Dikkat! 
İHA, Drone ve Model Uçaklar” konulu makaleyi beğeni ile 
okuyacağınızı düşünüyoruz. 

1951 yılından 1983 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı-
nın birçok biriminde görev yapan, 1983 yılında İzmir Jandarma 
Bölge Komutanı iken emekli olan, meslek hayatı boyunca taşı-
dığı üniforma ve mesleğiyle hep iftihar eden, tüm zorluklarına 
rağmen mesleğini çok seven ve Jandarma Teşkilatını bir aile 
yuvası gibi gören Emekli J.Alb. Bahaeddin METİN Komutanımı-
zın bu bağlılığı bizi oldukça etkiledi. Yüreği, mesleğe başladığı 
ilk günkü gibi hala jandarma sevgisiyle dolu Komutanımızı ya-
kından tanımak ve sizlere tanıtmak için, Sakarya ili Serdivan il-
çesinde bulunan evinde ziyaret ederek bir söyleşi gerçekleştirdik, 
ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Mesleki konulardan eğitime, genel kültürden tarihe pek çok 
konuyu içeren 155’inci sayımızı ilgi ile okuyacağınızı umuyor, 
içeriğinin zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve desteğinizin 
artarak devam etmesini bekliyor, 2020 yılının ülkemize, 
teşkilatımıza ve sizlere hayırlı olmasını; sağlık, mutluluk ve 
başarılarla dolu geçmesini diliyoruz. 

Yayın Kurulu
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24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili
Sivrice’de meydana gelen 6,8 bü-
yüklüğündeki deprem sonrasında 

Jandarma Genel Komutanlığı tüm personeli ile 
seferber oldu.

Bölgede, anında müdahale ile güvenlik ve asayiş 
tedbirlerini sağlayan Jandarma ekipleri zorda ka-
lan vatandaşlarımızın da yardımına koştu. Dep-
remde dışarıda kalan vatandaşlarımızın soğukta 
kalmamaları ve hipotermi tehlikesine karşı ko-
runmaları amacıyla valilik tarafından dağıtılan 
toplam 6.855 adet battaniyeyi ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırdı. Ayrıca, farklı bölgelere 3.212 adet 
çadır kurularak barınma imkanları sağlandı.

Depremde hasar gören Ceza ve İnfaz Kurumun-
da bulunan mahkumların, Jandarma ekiplerinin 
emniyet ve refakatinde çevre illerde bulunan 
Ceza ve İnfaz Kurumlarına nakilleri sağlandı.

Yine
Tek Yürek 
Olduk...
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Yaşama Açılan 
Jandarma Tüneli
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri deprem bölge-
sine sevk edilerek göçük altında kalan vatandaşları-
mızın kurtarılması için anında müdahaleye başladı. 

Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binada yürütü-
len arama ve kurtarma çalışmaları sırasında umut-
ların kesildiği bir anda Jandarma Arama Kurtarma 
timleri “yaşama açılan jandarma tüneli” olarak ad-
landırılan galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla 
iletişim sağladı.

Depremden yaklaşık 24 saat sonra kadın sesini du-
yan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı 
bekleyen kadın ve çocuğu ile diyalog kurularak ha-
yata tutunması sağlandı. Artçı sarsıntıların sürdüğü 
bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için 
çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, önce 2,5 
yaşındaki kız çocuğunu, ardından 12 saat sonra an-
nesini enkazdan çıkarmayı başardı.

Dağların Aslanı, Elazığ’ın 
yaralı kuzusunu taşırken...



Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılı-
ğı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı 
sorumluluğunda ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği ile 
işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 10 Ekim 2018 ta-
rihinde icrasına başlanan Karma Göç Hareketlerinde 
Uluslararası Koruma ve Jandarma Genel Komutanlığı-
nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi-3 
kapsamında planlı faaliyetlerden biri olan, Uluslararası 
Konferans, 23-24 Ekim 2019 tarihleri arasında, Ankara 
Swiss Otel’de icra edildi.

Konferansa; İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet 
ERSOY, Jandarma Genel Komutanı Org. Arif ÇETİN, 
Ankara Valisi Vasip ŞAHİN, Jandarma Genel Komu-
tan Yardımcısı Korg. Ali ÇARDAKCI ve 24’ü 21 İl 
Jandarma Komutanlığından olmak üzere Türkiye’den 
122; Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, 
Danimarka, İngiltere, İspanya, İtalya, Pakistan, Sır-
bistan, Tunus, Ukrayna, Avrupa Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu, ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) Avrupa Bölge Ofisi-
Cenevre, FRONTEX, Uluslararası Göç Politikaları 
Geliştirme Merkezi (ICMPD), Uluslararası Göç Ör-
gütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç 
Ofisi (UNODC)-Viyana Ofisi’nden 30 yabancı olmak 
üzere toplam 152 görevli katıldı. 

“ULUSLARARASI KORUMA VE GÖÇ, GÖÇMEN 
KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE 

VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR” KONULU 
ULUSLARARASI KONFERANS ANKARA’DA DÜZENLENDİ
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Konferansta açış konuşmasını yapan BMMYK Türkiye 
Temsilcisi Katharina LUMPP; birçok mültecinin, dü-
zensiz göç etmek dışında bir şansı olmadığını, bu süreçte 
de göçmen kaçakçılarının ağına düştüklerini, başka bir 
şansları olmadığı için kendilerini kaçakçıların iradesine 
teslim ederek, her türlü riski aldıklarını söyledi. Açılış 
konuşmasının ardından bir konuşma yapan Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN; Türkiye’nin, 
tarihten bu yana kitlesel göç hareketlerinin hedefi ol-
duğunu, halihazırda da çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 
5 milyona yakın göçmene ev sahipliği yapmaya devam 
ettiğini, dünya ölçeğinde göçmen kaçakçılığı ve insan ti-
careti ile mücadelenin, artık ülkelerin ve ittifakların gü-
venlik ajandasında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, 
önemi giderek artan bu suçlarla mücadele edebilmek için, 
uluslararası işbirliğinin ve külfet paylaşımının da zorunlu 
hale geldiğini dile getirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Vali 
Mehmet ERSOY ise konuşmasında; Ortadoğu’daki is-
tikrarsızlığın Türkiye’ye göç dalgaları olarak yansıdığını, 
ancak, Türkiye’nin bu bölgede istikrarsızlığa neden olan 
ülke olmadığını, tam aksine ülkemizin bölgede uyum 
politikaları üretmeye çalıştığını, Türkiye’nin, doğal ola-
rak, göçmenlerden kaynaklanan yükün paylaşılması ve 
bölgesinde istikrarın sağlanması hususlarında uluslararası 
camianın desteğini beklediğini ifade etti.

Açış konuşmalarının ardından, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat GÜNEY 
tarafından, “Yasadışı Göç Olgusuna Uluslararası Sis-
tem Açısından Bakış ve Çözüm Önerisi” konulu Kon-
ferans Ana Tema Konuşması yapıldı. Sonrasında; kon-
feransa katılım sağlayan ülke temsilcileri tarafından 
mülteci ve göçmen sorunlarıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığınca uluslararası nitelikte 
ilk kez düzenlenen ve iki gün süren konferans; düzen-
siz göç kapsamında karşılaşılan sorunlar konusunda 
ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında karşılıklı fi-
kir alışverişine ve tecrübe paylaşımına fırsat ve olanak 
tanıdı ve bu konuda farkındalık yarattı. 
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Prof.Dr. Ali Rıza ERDEM
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletine hedef olarak 
gösterdiği “çağdaş uygarlık seviyesinin de üstüne çıkmak” için iz-

lenecek yolun “ilim ve fen” olduğunu hep vurgulamıştır. Bilimin, top-
lumların ilerlemesindeki rolünü ve önemini çok önceden görmüş, Türk 
Milletine de benimsediği “hayatta bilimi rehber edinme” ve “bilimsel 
düşünebilme” anlayışını; hem çağdaş uygarlığa ulaşma ve üstüne çık-
mada araç olarak göstermiş, hem de miras olarak bıraktığı inkılapların 
temelinde olduğunu vurgulamıştır. “Atatürkçülük (Atatürkçü Düşünce 
Sistemi)” temele aldığı bilim ve bilimsel düşünce, sürekli gelişme ve 
öncü olmayı özünde taşıdığı için durağan değil dinamiktir. 

Benim manevi mirasım ilim ve 
akıldır. Benden sonrakiler, bizim 
aşmak zorunda olduğumuz çetin 
ve köklü zorluklar karşısında, 
gayelere tamamen eremediğimizi, 
fakat asla taviz vermediğimizi, 
akıl ve ilmi rehber edindiğimizi 
tasdik edeceklerdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1923

* Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Belgi Dergisi’nin 8’inci sayısında yayımlanan makalenin özetidir.

Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem:
Bilimi ve Bilimsel 

Düşünceyi Hayatta Rehber 
Edinmesi* 
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Atatürk’ün Bilim Anlayışı ve Bilimsel 
Uygulamaları

Ömrü boyunca bilim ve akılcı düşünceye büyük 
önem veren Atatürk, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmak ve aşmak için izlenecek yolun bilim yolu 
olduğunu her zaman vurgulamıştır. Atatürkçülüğü 
diğer akımlardan ayıran en önemli yanı, eleştirel 
akılcı felsefi yapısı ve yöntem olarak kullandığı ve 
önerdiği bilim olmuştur.

• Atatürk’ün Bilim Anlayışı

Mustafa Kemal Atatürk hayatında sürekli tartış-
ma ve eleştirel gözle dünyaya bakmayı önermiştir. 
Bu konuda düşüncesi açıktır. “En büyük gerçekler 
ve ilerlemeler, düşüncelerin serbestçe ortaya konma-
sı, tartışılması ile ortaya çıkar ve yükselir.” Atatürk’e 
göre bilim, pozitivizmdeki gibi gerçeğin ta kendisi 
değil, gerçeğe götüren bir yol göstericidir. Bura-
da gerçeklik daha keşfedilememiş bir gerçekliktir. 
Gerçekçi bir dünya görüşüne sahip 
olan Atatürk, bilimsel anlayışın ha-
yatın her alanına sahip olması gerek-
tiği konusundaki görüşlerini güçlü 
bir ifadeyle topluma aktarmakta-
dır. Bursa’da 1922 yılında yaptığı 
konuşmanın devamında kendisini 
dinleyen öğretmenlere şöyle sesle-
nir: “Gözlerimizi kapayıp mücerret 
yaşadığımızı farz edemeyiz. memleke-
timizi bir çember içine alıp cihan ile 
alakasız yaşayamayız… Bilakis mü-
terakki, mütemeddin bir millet olarak 
medeniyet sahasının üzerinde yaşa-
yacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen 
ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan 
alacağız ve her ferd-i milletin kafası-
na koyacağız, ilim ve fen için kayıt ve 
şart yoktur.” Atatürk yüksek medeni-
yet içerisinde var olmak isteyen top-

lumların, aklın ve bilimin hakimiyetinden noksan 
bir anlayışla bunu gerçekleştiremeyeceğini özellikle 
vurgulamıştır. Atatürk, 24 Ağustos 1925 tarihinde 
Kastamonu’da halka yaptığı bir konuşmada medeni 
toplumlar içerisinde yer almanın gerekliliğini şöyle 
ifade etmiştir: “Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, 
ona ilgisiz kalanları yok eder. Uygar olmayan insan-
lar ve toplumlar, daima uygar olanların altında kal-
maya mahkûm olacaklardır.” 1932 yılında yaptığı 
bir konuşmada ise bilimin nasıl olması gerektiğini 
açık ve net olarak ortaya koymuştur: “İlim tercü-
me ile olmaz, ilim tetkikle olur.” Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bilimsel, akılcı ve gerçekçi düşünceyi 
Türk toplumunun bütün alanlarına egemen kılma 
çabası en önemli özellikleri arasında yer almakta ve 
bütün uygulamalarında kendisini göstermektedir. 
(Yaltırak, 1997; Yaltırak,1998; Kayadibi, 2006; 
Özata; 2007; Sönmez, 2013)

• Atatürk’ün Bilimsel Uygulamaları

Atatürk, Türk Milletinin ve yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin uygarlık dünyasında hak etti-
ği yeri alabilmesi için birçok inkılaplar yapmıştır. 
Atatürk’ün yaptığı inkılaplar ve inkılapların dayan-
dığı temel “bilim” ve “bilimsel düşünce” olmuştur. 
Atatürk, söylevlerinde de uygulamalarının teme-
linde bilim ve bilimsel düşünce olduğunu sürekli 
vurgulamıştır.

Evet; ulusumuzun siyasal toplum-
sal yaşamında, ulusumuzun düşün-
ce bakımından eğitiminde de kıla-
vuzumuz bilim ve fen olacaktır.

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1922 

İsveçli Prof.Dr.Eugene PITTARD ile 
Florya’da tarih üzerine çalışırken,
İstanbul, 18 Ağustos 1934
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 Bilimsel Liderlik Yapması

Lider, büyük planların yaratıcısı ve başlatıcısıdır. 
Liderlik, kendinin ve izleyenlerin değerlerini ve 
güdülerini belirli amaçlar için eylemde bulun-
maya ikna etmesidir. (Aydın, 1988; Bursalıoğlu, 
1991) Lideri yöneticiden ayıran yaratıcı ve başla-
tıcı olmasıdır. Lider ne yapılması gerektiğine karar 
verir ve nasıl yapılacağını da izleyenlere anlatır. 
Bursalıoğlu’na (1983: 481-485) göre Atatürk’ün 
bilimsel liderliği; “yaratıcılığı”, “gerçekçiliği” ve 
“eylemciliği” olmak üzere üç boyutludur. Atatürk, 
liderin topluma dönük yaratıcı ve yenileyici gö-
revlerini, bilimsel düşünce çerçevesinde ve bilim-
sel yönteme dayalı olarak gerçekleştirmiştir. Ata-
türk, etkili lider olarak gerçeğe dönük liderdi ve 
devlet liderinin ulusuna yararlı işler yapabilmesi 
için, ulusunun gerçek eğilimlerini göz önünde bu-
lundurması zorunluluğunu vurgulamış ve uygula-
malarını buna göre gerçekleştirmiştir. Atatürk’ün 
eylemci liderliği; bilimsel düşünce ve yöntemi, yö-
netim hiyerarşisine ve yönetici perspektifine yer-
leştirmiş olmasındandır.

 Türkçeyi Eğitim ve Bilim Dili Yapması

Türkçe, ekler aracılığıyla sözcük türetmeye elve-
rişli bir dildir. Bu özelliğiyle Latinceye benzer. 
Dolayısıyla bilim dili olmaya çok elverişlidir. Di-
limizin bu özelliğini ilk fark eden kişilerden biri 
Atatürk olmuştur. Askerlik, geometri terimleri-
ni dilimizin bu özelliğinden yararlanarak bizzat 
özleştirmiştir. Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde 
Sivas Lisesi’nde derse girdi ve bir kız öğrencinin 
geometri (hendese) dersini dinlemeye başladı; 
ancak öğrenci ders anlatırken sıkıntı çekiyordu. 
Öğrencinin sıkıntısı; açı, çizgi, paralel ve üçgen 
gibi temel terimlerin Arapça olması ve Arapça bil-
meyen öğrencinin dersi istediği gibi anlatamama-
sıydı. Atatürk, bu duruma daha fazla dayanama-
yarak; “Bu anlaşılmaz Arapça terimlerle öğrencilere 
bilgi verilemez.” diye uyarıda bulundu ve hemen 
karatahtanın önüne geçerek “zaviye” yerine “açı”, 
“dılın” yerine “kenar” ve “müselles” yerine “üçgen” 
sözcüğünü kullandı. Ankara’ya döner dönmez 
“Geometri Kılavuzu” isimli kitabı yazmaya baş-
ladı ve bu kitabı kısa sürede bitirdi. Atatürk’ün 
amacı, bu kitapla eğitim-öğretim kitabı yazacak-
lara örnek olmak ve Türkçe terimlerin kullanıl-
masını yaygınlaştırmaktı. Bu kitap 1937’de yazar 
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adı gösterilmeden Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
bastırıldı. Atatürk’ün dil devriminin temel amacı 
da Türkçeyi öğretim ve bilim dili olarak güçlen-
dirmekti. (Cunbur, 1981; Ülker, 2003; Atmaca, 
2004; Özata, 2007; Sinanoğlu, 2007)

 Eğitim-Öğretimi Bilimselleştirmesi

Atatürk, her alanda olduğu gibi eğitimde de bi-
limin bize tek rehber olması gerektiğini söyle-
miş, eğitim tarihimizde yepyeni bir çığır açmıştır. 
Onuncu Yıl Nutku’nda bunu şöyle ifade etmiştir: 
“Türk milletinin yürümekte olduğu medeniyet ve 
ilerleme yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale 
müspet ilimdir.” Atatürk’e göre çağdaşlığın temel 
ölçüsü akla ve bilime uygunluktur: “Milletimizin 
siyasi, içtimai hayatında, milletimizin fikri terbiye-
sinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır” Atatürk 
eğitim-öğretimde bilimselleşmeyi Tevhid-i Tedri-
sat Kanunu ile farklı insan tipleri yetiştiren eğitim 
sistemini birleştirerek ve böylece eğitim-öğretimin 
ulusal, laik, bilimsel, uygulamaya dayalı ve kar-
ma yapısının temellerini atarak gerçekleştirmiştir. 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu; hem köklü zihinsel 
değişiklikleri içermesi, hem de eğitim-öğretimde 
yapılacak olanlarda yol göstermesi açısından ol-
dukça önemlidir. Atatürk eğitim-öğretimi bilim-
selleştirerek; bilimsel gerçekleri öğrenerek, yenilik 
ve değişmeleri hoşgörüyle karşılayacak ve tutucu 
olmayan kişilik yapısına sahip bireyler yetişti-
rilmesini hedeflemiştir. (Sönmez, 2002; Gökçe, 
2006; Akyüz, 2009; Erdem, 2011)

 Üniversiteleri Geliştirmesi

Atatürk üniversiteyi; ülkenin kalkınması, her 
yönüyle gelişmesi için kültür politikasının da 
önemli kurumu olarak görüyordu. Atatürk, bu 
nedenle üniversitelere çok önem vermiştir: “Bu-
nun için memleketi şimdilik üç büyük kültür böl-
gesi halinde mütalâa ederek; garp bölgesi için İs-
tanbul Üniversitesi’nde başlanmış bulunan ıslahat 
programını daha radikal bir tarzda tatbik ederek 
Cumhuriyet’e cidden modern bir üniversite kazan-
dırmak; merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi’ni 
az zamanda kurmak lazımdır. Ve doğu bölgesi için 
Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde, her şube-
den ilkokullarıyla ve nihayet üniversitesiyle modern 
bir kültür şehri yaratmak yolunda, şimdiden fiili-
yata geçilmelidir.” Atatürk, Cumhuriyeti kurduk-
tan sonra yurtdışına yetenekli öğrencileri gönde-

Darülfünunun (İstanbul Üniversitesi) hatıra defterini yazarken, 
İstanbul, 15 Aralık 1930

Başöğretmen yeni Türk harflerini öğretirken, Kayseri, 20 Eylül 1928
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rerek “üniversite reformu” için hazırlık yapmaya 
başlamıştır. 1927-1928 eğitim döneminde 42, 
1928-1929 eğitim döneminde 170 ve 1929-
1930 eğitim döneminde de 288 öğrenci yurtdı-
şına gönderilmiştir. Yurtdışına gönderilen öğren-
ciler yetiştikten sonra üniversite reformu başla-
mıştır. Hasan Rıza Soyak anılarında, Atatürk’ün 
1930 yılında; “Yurdun içinde ve dışında tahsilde 
yahut stajda bulunan çocukların yetişip, birbiri 
ardından işe atılacakları günler de yaklaşıyor. Bu 
itibarla adamsızlık yüzünden çektiğimiz sıkıntıla-
rın hafiflemeye başlayacağı zamanın uzakta olma-
dığına inanabiliriz.” dediğini belirtmiştir. 1933 
yılında Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştiri-
len “Üniversite Reformu”, Cumhuriyet dönemi 
Türk yükseköğretiminde bir dönüm noktasıdır. 
“Üniversite Reformu” neticesinde 2252 sayılı 
Yasa ile İstanbul Darülfünun kaldırılıp, yerine 
İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Üniversite 
sözcüğü ülkemizde ilk kez 1933 yılında yapılan 
hukuksal düzenlemeyle birlikte kullanılmıştır. 
İstanbul Darülfünunun öğretim elemanları tas-
fiyeye tabi tutulmuş, Almanya’dan Nazi baskı-
sından kaçan çok sayıda profesör üniversitede 

istihdam edilmiştir. (Günay, 2004; Günergun & 
Kadıoğlu, 2006; Kayadibi, 2006; Özata, 2007; 
Kavili, 2010; Erdem, 2012)

 Bilim İnsanına Değer Vermesi

Atatürk bilim insanına değer veren ve onları ko-
ruyan bir devlet adamıdır. Atatürk’ün üniversite 
öğretim üyelerine iltifatı çok fazladır. 23 Haziran 
1923 tarihinde öğretim üyelerine gönderdiği me-
sajda; “Bilimin millî istiklâl ile eş olduğu cihetle 
işgal buyurmakta olduğunuz öğretim kürsülerinde 
memleketin, siz bilim adamları dahi hiç şüphesiz 
aynı savaşın kahramanlarısınız.” diyerek bilimi 
ve bilim insanını yüceltmiştir. (Kayadibi, 2006; 
Özata, 2007) Atatürk, ülkenin ilerlemesinde bi-
lim insanının yerinin ve öneminin farkındaydı ve 
bilim insanlarına da bu anlayışla yaklaşıyordu.

 Çeşitli Bilimsel Kongreler Düzenlemesi

Atatürk’ün eğitim, dil, tarih, sanat, kültür ve eko-
nomi gibi çeşitli alanlarda bilimsel kongreler ve 
kurultayları düzenlemesi, bilime ne kadar önem 
verdiğini göstermektedir. Atatürk 16-21 Temmuz 
1921 tarihleri arasında, Sakarya Savaşı öncesinde 

Türk ve yabancı bilginler ile görüşürken, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, 24-31 Ağustos 1936
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Muallime ve Muallimler Birliğinin toplandığı bir 
“Maarif Kongresi” düzenlemiştir. 180’e yakın eği-
timcinin katıldığı bu Maarif Kongresi’nin açış ko-
nuşmasında Atatürk şöyle diyordu: “Şimdiye kadar 
takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin, tarih-i te-
denniyatımızda en mühim bir âmil olduğu kanaatin-
deyim. Millî bir terbiye programından bahsederken 
eski devrin bütün hurafelerinden sıyrılmış, Şarktan 
ve Garptan gelen ecnebi tesirlerden uzak ve seciye-i 
milliyemizle mütenasip bir kültür kastediyorum. De-
hayı milliyemizin inkişafı ancak böyle bir kültür ile 
kâbildir.” Atatürk’ün düzenlediği kongrelerden bi-
risi de “İzmir İktisat Kongresi”dir. Atatürk, 17 Şubat 
1923 tarihinde İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı 
konuşmada ekonominin temelinde de eğitimin 
yattığını belirtmiştir: “Yeni devletimizin, hüküme-
timizin bütün esasları, bütün programları ekonomi 
programından çıkmalıdır. Bu sebepten evlatlarımızı 
o suretle eğitim ve öğretime tabi tutmalıyız ki, ticaret
kesiminde, tarım ve sanatta ve bütün bunların faali-
yet alanlarında faydalı olsunlar, etkili olsunlar.” (Ka-
yadibi, 2006; Akyüz, 2009).

Gözlerimizi kapayıp yalnız 
yaşadığımızı varsayamayız. 
Ülkemizi bir çember içine 
alıp dünya ile ilgilenmeksizin 
yaşayamayız. Tersine gelişmiş 
uygarlaşmış bir ulus olarak 
uygarlık alanının üzerinde 
yaşayacağız: Bu yaşam ancak 
bilim ve fenle olur. Bilim ve fen 
nerede ise oradan alacağız ve 
ulusun her bireyinin kafasına 
koyacağız. Bilim ve fen için 
bağ ve koşul yoktur.

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1923

Samsun, 26 Kasım 1930
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Atatürkçülük=Bilim ve Bilimsel Düşünce
Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk Devletinin 
kurulması aşamasında yeni metotlarla Batı’yı esas 
alarak ülkenin kültürel şekillenişinin temelleri-
ni atmıştır. Atatürkçülük, Atatürk’ün bilinmesi 
ve anlaşılmasını gerektirir. Atatürkçülük, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi ve Türk 
milletinin ve devletinin geleceğine ışık tutan bir 
çağdaşlaşma projesidir. Atatürk vatan kurtarıcılığı 
ve devlet kuruculuğunun sağladığı emsalsiz itibar 
ve Türk milletinden aldığı sonsuz güven duygusu 
içinde çağdaşlaşmayı yürütmüştür. Atatürkçülük, 
bilimin ve bilimsel düşüncenin temele alındığı 
Atatürk İlke ve İnkılapları demektir. Atatürk İl-
keleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, 
Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık) temelde Türk 
milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmada 
ve üstüne çıkarmada yol göstermeyi amaçlamak-
tadır. Atatürk’ün, Türk toplumunu çağdaş mede-
niyet düzeyinin üstüne çıkartmak için yapmış ol-
duğu inkılaplar (Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu, 
Tekke, Zaviye ve Medreselerin kapatılması, Medeni 
Kanun’un kabulü, Harf İnkılâbı ve kültürel alanda 
yapılan inkılaplar, Üniversite Reformu, Kadınlara 

seçme ve seçilme hakkının tanınması, Soyadı Kanu-
nu) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin lâik, çağdaş 
ve sosyal bir hukuk devleti olması yönündeki uygu-
lamalardır. Atatürkçülük ulusal tarihimizden, Türk 
ulusunun gerçeklerinden, halkımızın geleneklerin-
den kaynaklanan; akılcılıktan, özgürlükten yana 
olan bir dünya görüşüdür. Komünizme, faşizme, 
emperyalizme, dogmatizme, militarizme karşıdır. 
Atatürkçülük herhangi bir modeli örnek almış veya 
modelden esinlenmiş değildir. Atatürkçülük, kendi 
kendinin modeli olmuştur; ilkelerine, kurumları-
na, kurallarına özelliklerini, niteliklerini veren de 
Atatürk’ün kendi görüşü, kendi anlayışıdır. Ata-
türkçülüğün özelliği, katı-donmuş dogmalara da-
yanmamasıdır. Atatürkçülükte Cumhuriyet yasal 
olmak koşulu ile düşünce özgürlüğünün savunucu-
sudur. Atatürkçülükte bilimin ve aklın rehberliğin-
de sürekli çağdaşlaşma vardır. Atatürk; “Bilgiyi in-
san için gereksiz bir süs, bir baskı aracı ya da medeni 
bir zevkten çok, hayatta başarıya ulaşmayı sağlayan, 
uygulanabilir ve kullanılabilir bir araç haline getir-
mektir.” diyerek teknolojik gelişmenin ancak bilim-
le olacağını belirtmiştir. (Ertuğrul, 1988; Ertuğrul, 
1989; Banoğlu, 1991; Centel, 2006; Öksüz, 2006; 
Erol, 2012)

Medeniyetin kudret ve yüceliği karşısında 
çağdışı kalmış zihniyetlerle, ilkel boş inanç-
larla yürümeye çalışan milletler yok olmaya 
veya hiç olmazsa esir olmaya ve aşağılanma-
ya mahkûmdurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1924 Kız Enstitüsünü ziyaret ederken, Adana, 19 Kasım 1937
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Sonuç
Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin ve yeni 
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin uygarlık dün-
yasında hak ettiği yeri en kısa zamanda almasını 
istiyordu. Atatürk, Türk Milletinin de medeniyet 
yolunda başarı için yenilenmesi gerekliliğini şöyle 
vurgular: “Efendiler, medeniyet yolunda muvaffa-
kiyet yenilenmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadî 
hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için 
yegâne tekâmül ve terakki yolu budur. Medeniyetin 
buluşlarının, fennin harikalarının, cihanı değişme-
den değişmeye sürüklediği bir devirde, asırlık köhne 
zihniyetlerle, maziperestlikle mevcudiyetin muhafa-
zası mümkün değildir.” Modernleşmeyi bir bütün 
olarak ele alan ve Türk toplumunun tüm kurum-
larıyla modernleşmesini hedefleyen Atatürk’ün 
yaptığı inkılâplarda temele aldığı bilim ve bilimsel 
düşüncedir. Atatürk bilimi ve bilimsel düşünceyi 
temele alarak yaptığı inkılapları gerçekleştirirken 
de her zaman dürüst ve eleştirilere açık olmuştur. 
Yaptığı inkılâpların amacını, ne anlama geldiğini 
ve Türk Milletinin çağdaşlaşmasına ne gibi katkı 
sağlayacağını açıklıkla anlatmıştır. “Şimdiye kadar 
yapılmış bulunan yanlışların en büyüğü özellikle gi-
rişim sahiplerimizin, aydınlarımızın ve özellikle bil-
ginlerimizin en büyük günahı namuslu olmamaktır. 
Ulusun karşısında namuslu olmak, namuslu hareket 
etmek gereklidir. Ulusu aldatmayacağız. Ulusa dai-
ma ve daima gerçeği söyleyeceğiz. Belki yanlış yaparız. 
Gerçek zannederiz. Fakat ulus düzeltsin! Kendimizi 
kimsenin üstünde görmeye hakkımız yoktur.” sözleri 
sınanmaya açıklığının kanıtıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk’e göre bilim evrenseldir ve 
gerçeğe götüren bir yol göstericidir. Atatürkçülük, 
bilimin ve bilimsel düşüncenin temele alındığı Ata-
türk İlke ve İnkılâpları demektir. Atatürkçülük her 
şeyden önce akılcıdır. Her türlü bağnazlığa, dogma-
cılığa, boş inançlara, akıl dışı düşüncelere kesinlikle 
karşıdır. Çağımızın bilimsel düşüncesini, düşünce 
özgürlüğünü ve bilimin yol göstericiliğini benim-
semiştir. (Yaltırak, 1997; Akbal, 2006; Kayadibi, 
2006; Özata, 2007; Sönmez, 2013) Bilimin ve bi-
limsel düşüncenin toplumsal hayatın her alanında 
ve toplumun tüm bireyleri tarafından etkin olarak 
işe koşulması düşüncesi ve uygulaması, Atatürkçü-
lüğe ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkma ve ileriye 
taşıma adına daha çok hizmet edecek bir gerekli-
liktir.
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İHA, DRONE VE
MODEL UÇAKLAR
Havadan Gelebilecek Tehlikeye Dikkat!

Günümüzde İnsansız Hava Aracı (İHA), Drone ve Model Uçakların 
üretim artışı, fiyatlarının düşüklüğü ve internetten alışverişin 
yaygınlığı; araçların piyasa koşullarında rahatlıkla temin edilebilme 
kolaylığını sağlamıştır. Söz konusu araçların piyasada oldukça 
yaygın olması; terör örgütlerince istismar edilmesine ve havadan 
gerçekleştirilen terör eylemlerinde kullanılmasına vesile olmaktadır. 
Bu açıdan, askeri birliklerde İHA/Drone ve model uçaklı terör 
saldırılarına karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir.
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Özellikle, terör eylemleri açısından İHA/Drone ve Model Uçak-
ların saldırı esnasında hız ve manevra gerçekleştirme kabiliye-
ti, uzaktan kumanda veya önceden programlama tekniği ile 

kullanılabilmesi, aracın üzerine patlayıcı yerleştirilebilmesi, halk üzerin-
de korku ve kaos oluşturma becerisi ve araçların havadan hedefe ulaşı-
labilirliğinin kolaylığı terör örgütlerini cesaretlendirmektedir. (Kudelka, 
2018:1; T.C. İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı, 2019: 6-7)

Askeri kapasiteli İHA, Drone ve Model Uçakların temin edilmesi zor 
olduğundan teröristler genellikle patlayıcı olarak kolay elde edilebilen 
ve elde yapılabilen, etkisi ve zararı nispeten daha az patlayıcılar kul-
lanmaktadır. Yine de terör örgütleri söz konusu saldırıların psikolojik 
etkilerini, saldırının fiziki hasarlarından daha çok önemsemektedir. 
Bu açıdan askeri birliklerde, İHA/Drone ve Model Uçaklı terör saldı-
rılarına karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir. (T.C. İç Güven-
lik Stratejileri Daire Başkanlığı, 2019: 6-7)

Yakın dönemde, terör örgütlerinin kendinden daha güçlü güvenlik 
kuvvetlerine karşı orantısız hasara yol açmak ve taktiksel avantaj sağ-
lamak maksadıyla İHA, Drone ve Model Uçak teknolojilerine yö-
neldiği görülmektedir. PKK terör örgütü tarafından da son yıllarda 
İHA, Drone ve Model Uçak kullanımında artış olduğu gözlenmekte-
dir. Ocak 2016’da Silopi/Şırnak’ta paket içinde bölücü terör örgütü-
ne ait uzaktan kontrolle görüntü kaydeden bir Drone bulunmuştur. 
Ağustos 2017’de Derecik/Hakkari’de ve Şubat 2018’de Afrin Hare-
katında bölücü terör örgütüne ait Drone’lar düşürülmüştür. Kasım 
2017’de Tendürek Dağı kırsalında yine bölücü terör örgütüne ait tü-
fek bombası, havan mermisi, el bombası taşımaya müsait 300 metre 
uzaktan kontrol edilebilen kameralı Drone ele geçirilmiştir. 10 Kasım 
2018 tarihinde Şırnak’ta gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma 

Dr.J.Bkm.Yb. Tarık AK
Jandarma Lojistik Komutanlığı, Lojistik Başkanlığı

Şubat 2020 • Sayı: 155 15



Şubat 2020 • Sayı: 15516

Töreni’nde terör saldırısı gerçekleşmiş, sekiz adet model uçak Şırnak ili sınırları için-
de düşmüştür. Yapılan saldırıda kullanılan model uçaklardan yedi adedinin üzerinde 
ikişer adet lazer sensör tertibatı olduğu, her birinin ayrı ayrı kontrol edilebilir olduğu, 
üzerlerinde elektrikli fünye tertibatlı plastik patlayıcılar olduğu ve çivi ile güçlendiril-
diği, fakat patlayıcı düzeneklerinin infilak etmediği görülmüştür. Kullanılan Model 
Uçakların Zaho/Irak şehri güneyinde, Şırnak’a yaklaşık 45 km mesafedeki bir nok-
tadan koordinat girilerek gönderildiği tespit edilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihinde ise, 
bölücü terör örgütü tarafından Silopi ve Cizre ilçelerinde bulunan bazı askeri nokta-
lara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklanmış üç adet model uçak uçurulmuştur. Silopi 
ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasına 2 adet, Cizre İlçe Jandarma 
Komutanlığı hava sahasına 1 adet maket uçak ulaşmış, bunlar vurularak etkisiz hale 
getirilmiştir. Model Uçakların üzerinde çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 
patlayıcıların tuzaklandığı görülmüştür. (Güneş, 2016; NTV, 2017; Hürriyet, 2018; 
T.C. İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı, 2019: 6-7)

Teröristlerin son yıllarda havadan yapabilecekleri saldırı ve eylemler için İHA, Dro-
ne veya Model Uçaklardan herhangi birinin kullanılabilir olduğu görülmektedir. Bu 
araçlarla ilgili olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM) İHA’ları, “İHA sisteminin bir bileşeni olarak işletilen aerodinamik kuvvetler 
aracılığıyla sürekli uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde pilot bulunmaksızın uzaktan 
pilotu tarafından planlanarak uçurulan ya da havada kalabilen hava aracı.” olarak ifade 
etmektedir. Bir diğer deyişle “insansız bir uçak ile bu uçağı kontrol etmek için gerekli 
ekipman, iletişim altyapısı ve personeli içeren bileşenlerden oluşan araç ve sistemler”in 
adıdır. İHA’lar askeri silahlar monte edilmiş veya silahsız olarak askeri ve istihbarat 
maksadıyla bir bölgede araştırma, keşif, haritalama, görsel ve termal görüntüleme 
yapabilmektedir. 

Drone’lar ise, İHA gibi benzer bir şekilde otomatik olarak gidebilen insansız hava 
araçlarıdır. Her iki terim, birbirinin yerine kullanılabilirken Türkiye’de Drone’lar de-
nildiğinde daha çok 30 cm boyutunda çoğunlukla pervaneli hava araçları akla ge-
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lirken, İHA tanımı daha çok sabit kanatlı, boyları 
1-2 metreden başlayarak 20 metreye kadar çıkabi-
len araçlar için kullanılmaktadır. Model uçak ise, 
insan taşıma yeteneği olmayan, motorlu veya mo-
torsuz, sınırlı boyutlarda imal edilmiş hava araçları-
dır. Radyo Kontrollü Model Uçak (Radio Control/
RC), insan taşıma yeteneği olmayan, motorlu veya 
motorsuz, sınırlı boyutlarda imal edilmiş, yerden 
radyo frekansı yardımıyla yönlendirilebilen hava 
aracıdır. Model uçaklar için, uçan cisimlerin ay-
rıntılarına inerek ve ölçeklendirerek oluşturulmuş 
hallerine karşılık geldiği söylenebilir. (THY, 2011: 
11; Ak, 2017:29; T.C. İç Güvenlik Stratejileri Dai-
re Başkanlığı, 2019: 11-12)1

Günümüzde İHA, Drone ve Model Uçaklar, farklı 
kalite ve nitelikte üretilmesine rağmen büyük ço-
ğunluğu Uzakdoğu malı olmakta ve uygun fiyatla 
satın alınabilmektedir. Özellikle son yıllarda terö-
rist eylemler açısından geçmişte uzaktan kuman-
dayla kontrol edilebilen araçların şimdi herhangi 
bir kumanda olmadan, kalkış ve iniş noktaları ön-
cesinde programlanan bir usulle, başka bir ifadeyle 
herhangi bir şekilde kumanda veya benzer bir şeyle 
müdahil olunmayan bir yöntemle eylemler gerçek-
leştirilebilir olması, korunma yöntemlerini fark-
lılaştırmıştır. Özellikle böyle durumlarda uzaktan 
kumanda olmaması, bu araçlardan korunma yönte-
mi olarak sadece JAMMER (karıştırma/köreltme) 
gibi cihazların yetersizliğine sebep olabilmektedir. 
Karıştırma/köreltme ile korunma yöntemleri böyle 
saldırılarda model vb. uçakla ana kumanda arasın-
daki bağlantının kesilmesi ya da cihazdaki GPS’in 
aldatılmasını isterken bunda başarısız olabilir. Bu 
nedenle İHA, Drone ve Model Uçak saldırılarına 
karşı korunma yöntemleri olarak karıştırma/körelt-
menin yanında, teknolojik gelişmeler paralelinde, 
bu araçlara karşı lazer ya da elektromanyetik top 
gibi enerji silahlarının kullanılması çalışmalarına 
hız verildiği görülmektedir. (Yeni Şafak, 2019) 

1 Uluslararası standartlar ölçüsünde yapılan uçucu modeller genellikle eğitim gerektirir. Bu eğitimler, Türkiye’de tek yetkili olarak ve Uluslararası 
Havacılık Federasyonunun (The Fédération Aéronautique Internationale/FAI/The World Air Sports Federation) üyesi olarak Türk Hava Kurumu 
(THK) tarafından gerçekleştirilmektedir. THK, bunu FAI’nin temsilcisi ile ülkemizdeki Sportif Havacılık Kulüpleri vasıtasıyla gerçekleştirir. Model 
uçakların kullanımı THKY-305 Eğitim ve Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından çıka-
rılmış olan THKY-217 Sportif Havacılık Kulüpleri Yönergesi kapsamında yapılmaktadır. Model uçakların kullanımı normal olarak Türk Hava 
Kurumu vasıtasıyla sportif havacılık kulüpleri faaliyetleri olarak yürütülmektedir. Model uçakların kullanımına ilişkin eğitimler THK’dan serbest 
model uçak rehber öğretmen, radyo kontrol rehber öğretmen ve model roket rehber öğretmen sertifikasına sahip öğretmenlerce verilir. Model uçak 
uçuş faaliyetleri, FAI kuralları ve yürürlükte olan THKY-308 Model Uçak Okulu, THKY 211 Havacılık Kol Kulüpleri Yönergesi’nde belirtilmiş 
kural ve tahditler çerçevesinde gerçekleştirilir. (THK, 2011:8; THK, 2019)
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İHA/Drone ve Model Uçaklar ile 
Yapılabilecek Saldırılara Karşı Alınacak 
Pasif Tedbirler
Günümüzde, kritik altyapı/kışla/tesis vb. bina ve 
bölgelerin İHA, Drone ve Model Uçak saldırılarına 
karşı korunması için aktif ve pasif tedbirler gelişti-
rilebilir. Alınacak pasif tedbirler olarak şunlar vur-
gulanabilir:

• Kritik altyapı/kışla/tesiste görevli personelin ha-
vadan yapılabilecek İHA, Drone ve Model Uçak
saldırı ve eylemlerine karşı farkındalıklarının artı-
rılması,

• Kritik altyapı/kışla/tesis çevresinde güvenliği sağ-
layan nöbetçi ve devriyelerin yukarıdan gelecek sal-
dırı ve eylemlere karşı dikkatli olması,

• Kritik altyapı/kışla/tesislerin dışarıdan görülmesi
kolay olan yerlerinde toplu hedef olabilecek durum
ve hareketlerden uzak durulması,

• Saldırıda kullanılan aracın menziline girmemek
için, mümkün olduğu kadar kritik altyapı/kışla/
tesis içerisinde yapılacak içtima/toplu yürüyüş vb.
faaliyetlerin, kışla çevre ve kenarlarına yakın yerler-
de yapılmaması,

• Kritik altyapı/kışla/tesis üzerinde uçabilecek
İHA, Drone ve Model Uçakların keşif, eylem gibi

hareketlerine karşı kışla içerisinde periyodik olma-
yan devriyelerin çıkarılması,

• Bu tesislerin emniyetinden sorumlu birimlerin
ve personelin, devletin ve mülki makamların İHA,
Drone ve Model Uçak kullanımına ilişkin getirdiği
kısıtlamaları bilmesi ve bunların uygulanmasını ya-
kından takip etmesi gereklidir.

SHGM ve mülki amirler; İHA, Drone ve Model 
Uçakların kötü amaçlı kullanılması ve kazalara ne-
den olmaması için prosedür ve kısıtlamalar getir-
mektedir. Bu kapsamda SHGM yayınlamış olduğu 
22 Şubat 2016 tarihli “İnsansız Hava Aracı Sistem-
leri Talimatı”nda araçların denize iniş kalkış ve hava 
alanlarına 9 km’den yakın olan bölgelerde, irtifaya 
bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgelerde, aske-
ri binalar ve tesislerde, cezaevi, akaryakıt depoları 
gibi kritik altyapı tesislerinde, NOTAM ilan edi-
len sahalarda uçuş yapmasını yasaklamıştır. Böyle 
yerlerde acil durumlar için gerekiyorsa SHGM ile 
koordine kurularak uçuş izni verilebilmektedir. Bu-
nun yanında bu tür hava araçlarına karşı uygulanan 
prosedürler şunlardır: (SHGM, 2016: 18)

• SHGM tarafından getirilen kısıtlamalara benzer
olarak birçok ülke, küçük ebatta ve daha çok hobi
amaçlı piyasada bulunan araçların terör eylemle-
rince kullanılmaması için tedbir almaya başlamış-
tır. ABD Ulaştırma Bakanlığı Federal Havacılık
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Kurulu (Federal Aviation Administration/FAA), BM Sivil 
Havacılık Organizasyonu (ICAO: International Civil Aviation 
Organization) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü 
(EUROCONTROL) tarafından İHA/Drone’ların kullanımının 
yasal çerçevesi belirlenmiştir. Türkiye’de bu konuyla ilgili faali-
yet ve uygulamalar SHGM tarafından gerçekleştirilmektedir. 
(T.C. İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı, 2019: 11-12)

• Türkiye’de İHA/Drone’ların kullanımıyla ilgili olarak, daha
çok şehirlerde terör eylemleri, hava alanlarında uçuşu tehlike-
ye atma veya kişi mahremiyetinin gözetlenmesinin önlenmesi
maksadıyla kısıtlama veya yasaklama getirilmektedir. Nitekim
mülki makamlar şehirlerde İHA/Drone uçuşlarını tamamen de
yasaklayabilmektedir.

• SHGM’ye ait İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı kapsa-
mında;

 İHA/Drone’lar azami kalkış ağırlığı esas alınarak dört
gruba ayrılmıştır (500 gr–4 kg, 4–25 kg, 25-150, 150 kg ve
üzeri). Söz konusu talimat kapsamında azami kalkış ağırlığı
500 gramla 25 kg aralığında olan İHA/Drone’lar ile bunları
kullanacak pilotlara, SHGM tarafından elektronik ortamda
oluşturulan “kayıt sistemi”ne kayıt yaptırma zorunluluğu ge-
tirilmiştir. (SHGM, 2016: 9) Bu ağırlıktaki İHA/Drone’lar
için uçuşa yasak bölgeler hariç, sportif ve amatör uçuşlar için
izin alınması gerekmez ancak, mülki amirlikçe yasaklanan yer
ve zamanlara uyulur.

 25-150 kilogram aralığı ile 150 kilogram ve daha fazla olan
İHA/Drone’lara, SHGM tarafından Türk Sivil Hava Aracı
siciline kayıt edilerek tescil sicili atanması gerekmektedir. Bu
ağırlıktaki İHA/Drone’ların kullanımında ticari faaliyetler
haricinde, sportif ve amatör uçuşlar için 10 iş günü önceden
SHGM’ye “Uçuş İzni Talep Formu” ile başvuruda bulunulur.
SHGM’ce belirtilen şart ve izinleri almayan uçuşlar ve verilen
yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında söz konusu tekno-
lojilerin kullanılması halinde, şahıs ve işletmelere 14/10/1983
tarihli ve 2920 sayılı Kanun’un 5’inci kısmında yer alan ceza
hükümleri uygulanmaktadır. (SHGM, 2016: 1/21)

• Model Uçakların kullanımı ve uçuşlarına ilişkin tedbirler ise,
THKY-217 Sportif Havacılık Kulüpleri Yönergesi’nde belirtil-
mektedir. Model Uçakların uçuşlarıyla ilgili emniyet kuralları
içerisinde;

 Askeri bölgeler, yasak ve tahditli sahalar ile fotoğraf çekilme-
si yasak alanlar üzerinde yetkili otoritelerden izin alınmadan
uçuş yapılamayacağı,

 Uçuşların, görerek uçuş şartlarında, gün doğumu ile gün
batımı arasında yapılması istenmektedir. (THK, 2011: 19-20)

Askeri birliklerde, 
İHA, Drone ve 
Model Uçaklı 

terör saldırılarına 
karşı tedbirli 

olunması, buralarda 
alınabilecek aktif 

ve pasif tedbirlerin 
her zaman 

gözden geçirilerek 
hazırlıklı olunması 

büyük önem arz 
etmektedir.
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İHA, Drone ve Model Uçaklar ile 
Yapılabilecek Saldırılara Karşı Alınacak 
Aktif Tedbirler
Türkiye ve Dünyada sivil ve ticari maksatlı İHA/Dro-
ne’ların hızla yaygınlaşması, özellikle kritik tesislerin 
ve bölgelerin İHA/Drone saldırılarından korunma-
sına yönelik aktif tedbirler geliştirmeyi zorunlu hale 
getirmiştir. Aktif tedbirler, “ön alıcı” ve “önleyici” 
tedbirler olarak uygulanır. İHA, Drone ve Model 
Uçak kullanılarak gerçekleştirilen saldırılara karşı ilk 
aşamada ön alıcı tedbir kapsamında JAMMER olarak 
bilinen radyo frekans (RF) köreltme/karıştırıcı drone 
savar teknolojisi kullanılır. Müteakiben önleyici bir 
yaklaşım olarak ise, bir bölge ve alanın daha etkin bir 
korunma yöntemi kapsamında radar, gündüz ve gece 
kamera ile takip edilmesi ve hedefin imhası için lazer 
sistemlerinin kullanılması akla gelmektedir. (Kudel-
ka, 2018: 4-5; Meteksan, 2019a; Aselsan, 2019a)

• RF sistemleri, İHA, Drone ve Model Uçak sal-
dırılarına karşı en yoğun kullanılan cihazlardır.
Drone savar; İHA, Drone ve Model Uçaklara karşı
genellikle 1 km mesafeden odaklanarak tüm yayın
kanallarını bloke eden ve Drone tipine göre hava
aracını kontrollü bir biçimde yere indiren veya
doğrudan düşüren araçlardır. Söz konusu elektro-
manyetik silahlar, yaklaşık 3,5 kg ağırlığında olup,
odaklanmış yüksek menzilli antenleri ve yüksek
güç çıkışı ile Drone’ları etkisiz hale getirmektedir.
Gelişmiş taraması ile İHA/Drone’un frekanslarını
karıştırmakta, kumanda frekansları, GPS sinyalle-
ri, Wi-Fi ve kamera yayınlarının tamamını uzun
mesafeden bloke etmektedir. Silah, Drone’u 1 km
içerisinde görüldükten sonra 3 saniyede hedefe
kilitlenerek sistemi çalışmaz hale getirmektedir.
Günümüzde farklı tip ve modelleri üretilmekle
birlikte hali hazırda, el tipi, tüfek tipi, araç üstü
olarak üretilmektedir.

El Tipi Drone Savar JAMMER (Kaynak: JAMMER, 2019)
(El Tipi Drone Savar; yakın mesafe bloke edici JAMMER cihazıdır. 

Tüm Drone frekanslarını engelleyerek yakındaki Drone’ların uçuşunu 
ve kalkışını önler. Dahili bataryasıyla birlikte her yerde şarj edilebilir.)

Drone Savar Silah (Kaynak: JAMMER, 2019)
(Tekli ve sürü halinde Drone saldırılarına karşı, doğrusal ve dairesel 

olarak koruma sağlayan silahtır.)

Taşınabilir Drone Savar Çanta (Kaynak: JAMMER, 2019)
(Drone Savar JAMMER Ünitesi; çanta şeklinde olup, antenleri 
ve bataryası içerisindedir. 30 cm boyunda ve 4 kg ağırlığındadır. 

1.5-2 km mesafeye kadar Drone’ları etkisiz hale getirebilmektedir. 
Kumanda frekansları, GPS sinyalleri, Wi-Fi ve Kamera yayınlarının 

tamamını uzun mesafeden bloke etmektedir.)

IHA Kafes (Kaynak: JAMMER, 2019)
(Havaalanları, askeri bölgeler, LPG ve akaryakıt dolum tesisleri, 

fabrikalar, resmi binalar ve stadyum gibi alanlarda tehdit oluşturabi-
lecek Drone’lara karşı dairesel olarak koruma sağlayabilmektedir.)
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• Kritik altyapı, kışla ve tesislerin emniyeti, terörist
saldırıların engellenmesi ve bertaraf edilmesi için böl-
gesel bir korunma sağlanması isteniyorsa; radar siste-
mi ile termal ve gündüz kameraları, RF karıştırıcı ve
imha için lazer sistemleri kurulmaktadır. Bu sistemler
bir bölgeye kurulduğunda ilk olarak radar, bölgesi-
ne giren İHA, Drone ve Model Uçaklara yönelik ilk
tespiti yapmaktadır. Tespit edilerek takibine başlanan
hedef, termal ve gündüz kameralarıyla kimliklendiril-
mektedir. Hedef İHA, Drone veya Model Uçak yön
ve pozisyon bilgisi ile sistemin diğer unsurları olan
RF karıştırıcı ve lazer sistemlerinden en uygun olan
yöntem veya her ikisi birden hedefe angaje edilerek
hedef etkisiz hale getirilmektedir. Korunmak istenen
bölgenin özellikleri, kritikliği ve büyüklüğüne göre
radar, RF karıştırıcılar ve lazer sistemleri birden fazla
olarak bölgeye kurulabilir. Böyle durumlarda çoklu
cihazlardan yazılıma uygun tek bir ortak resim üze-
rinden hedefler birleştirilmiş olarak izlenebilmektedir.
Gerektiğinde bu farklı sensör ve karşı tedbir bileşenle-
ri araç üstü, vb. konumlarda tümleşik bir şekilde bir
arada konumlandırılabilmektedir. Bu sistemlerin üre-
timi ve geliştirilmesi Türkiye’de de yaygınlaşmaktadır.

Sonuç
Günümüzde İHA, Drone ve Model Uçakların üretim 
artışı, fiyatlarının düşüklüğü ve internetten alışveri-
şin yaygınlığı; araçların piyasa koşullarında rahatlıkla 
temin edilebilme kolaylığını sağlamıştır. Bu araçların 
piyasada oldukça yaygın olması; terör örgütlerince is-
tismar edilmesine ve havadan gerçekleştirilen terör ey-
lemlerinde kullanılmasına vesile olmaktadır. Özellikle 
terör eylemleri açısından İHA, Drone ve Model Uçak-
ların saldırı esnasında hız ve manevra gerçekleştirme 
kabiliyeti, uzaktan kumanda veya önceden programla-
ma tekniği ile kullanılabilmesi, aracın üzerine patlayıcı 
yerleştirilebilmesi ve havadan hedefe ulaşılabilirliğinin 
kolaylığı terör örgütlerini cesaretlendirmektedir.

Askeri kapasiteli İHA, Drone ve Model Uçakların 
temin edilmesi zor olduğundan, teröristler genellikle 
patlayıcı olarak kolay elde edilebilen ve elde yapılabi-
len, etkisi ve zararı nispeten daha az patlayıcılar kul-
lanmaktadır. Yine de terör örgütleri söz konusu sal-
dırıların psikolojik etkilerini, saldırının fiziki hasar-
larından daha çok önemsemektedir. Bu açıdan askeri 
birliklerde, İHA, Drone ve Model Uçaklı terör saldı-
rılarına karşı tedbirli olunması, buralarda alınabilecek 
aktif ve pasif tedbirlerin her zaman gözden geçirilerek 
hazırlıklı olunması büyük önem arz etmektedir.
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181 yıldır gerek vatan savunmasının icrasın-
da, gerekse emniyet, asayiş ve huzurun sağ-
lanmasında gösterdiği gayretiyle örnek bir 

kolluk kuvveti olan Jandarmanın, halkına göster-
diği sevgi, saygı ve şefkat, halktan da karşılığını 
bulmuştur. Vatandaşlarımızın desteği ve sevgisiyle 
beslenen Jandarma Teşkilatı, güzel yurdumuzun en 
ücra köşelerinde en zor şartlarda görevini başarıyla 
sürdürmektedir.

Bir kurumun başarılı bir şekilde görev ifa etmesi-
nin temelinde, o kurumda en alt kademeden en üst 
kademeye kadar çalışanlarının birlik, beraberlik, 
sevgi ve saygı çerçevesinde görev yapmaları yat-
maktadır. Çalışanların sevgi ve özverili bir şekilde 
görevini yürütürken yöneticilerinden gördüğü de-
ğer, çalışma şevkini ve kurumuna bağlılığını artır-
mada önemli bir etkendir. 

1951 yılından 1983 yılına kadar Jandarma Genel 
Komutanlığının birçok biriminde görev yapan, 
1983 yılında İzmir Jandarma Bölge Komutanı 
iken emekli olan, meslek hayatı boyunca taşıdığı 
üniforma ve mesleğiyle hep iftihar eden, tüm zor-
luklarına rağmen mesleğini çok seven ve Jandarma 
Teşkilatını bir aile yuvası gibi gören Emekli J.Alb. 
Bahaeddin METİN Komutanımızın bu bağlılığı 
bizi oldukça etkiledi. Yüreği, mesleğe başladığı ilk 
günkü gibi hala jandarma sevgisiyle dolu bu Ko-
mutanımızı Sakarya ili Serdivan ilçesinde bulunan 
evinde ziyaret ederek yakından tanımak ve tanıt-
mak istedik.

Sayın Komutanım öncelikle bizi kırmayarak 
söyleşi talebimizi kabul ettiğiniz için size şük-
ranlarımızı sunarım. Bize kısaca kendinizi tanı-
tır mısınız? Bahaeddin METİN kimdir?

J.Tğm. Mustafa SARI 
J.Asb.II.Kad.Kd.Bçvş. Ziya UYSAL
Kırkağaç 6’ncı J.Komd.A.K.lığı

Vatanı evladınız gibi sevin. Evladınızın nasıl okuyarak iyi 
yerlere gelmesini istiyorsanız, vatanınız için de aynı öyle çalışın 
ki dünya devletleri arasında birinci sırayı alsın. Bu bastığınız her karış toprağın 
altında şehit kanları var. Sakın ola atalarınızın kemiklerini sızlatmayın…

Emekli Jandarma Albay

Bahaeddin METİN 
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Bahaeddin METİN (B.M.):1928 yılında Kayseri 
merkez ilçesinde doğdum. Babam Osman ME-
TİN; Asteğmen rütbesi ile Kurtuluş Savaşında Ta-
kım Komutanı olarak görev yapmış, Büyük Taarruz 
ve İzmir’in kurtarılmasında gösterdiği başarıları ha-
sebiyle İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 

İlk ve ortaokulu Kayseri’de tamamladım. O yıllar-
da annemi kaybettim. Lise öğrenimi için Ankara’da 
ikamet eden büyükannemin yanına gittim ve 1949 
yılında liseyi orada tamamladım. 

O yıllarda abim Selahattin METİN, Aydın ilinde 
hâkim idi. Lise bitince abim “Ailemizde hiç asker 
yok, sen asker ol.” dedi. Babam, abimin bu tavsiye-
sini hemen destekledi. Bunun üzerine 1949 yılında 
Harp Okuluna girdim. Harp Okulunda okurken 
bölük komutanıma; “Komutanım müsaade eder-
seniz ben Jandarma olmak istiyorum.” dedim. Bö-
lük komutanı bu isteğimi kabul etti. 1951 yılında 
Harp Okulundan mezuniyeti müteakip Çankırı 
Piyade Okulunu, ardından Ankara’daki Jandarma 
Subay Meslek Okulunu bitirdim. Sonra yurdun 
çeşitli il ve ilçelerinde Bölük, Tabur, Alay ve Bölge 
Komutanlığı görevlerinde bulundum. 1983 yılında 
İzmir Jandarma Bölge Komutanı iken kadrosuzluk 
nedeniyle emekliye ayrıldım. Evliyim, 2 çocuğum 
ve 3 torunum var. 

Asker olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?

B.M.: Abimin hâkim olmasından ötürü hukuka me-
raklanmıştım. Asker olmasaydım hukuk fakültesini
bitirip hakim olmak isterdim.

1974 yılında Yozgat 6’ncı Jandarma Er Eğitim 
Alay Komutanı olarak atanmışsınız ve alay aynı 
yıl Kırkağaç ilçesine taşınmış, bu süreçte yaşa-
dıklarınızı anlatır mısınız?

B.M.: 1974 yılında Yozgat 6’ncı Jandarma Er
Eğitim Alay Komutanlığına atandım. Okul iki tabur
ile hizmet vermekteydi. 1’inci Jandarma Er Eğitim
Taburu Yozgat ilinde, karargâhla aynı kışlada, 2’nci
Jandarma Er Eğitim Taburu ise Karabük’te konuşluy-
du. Aynı yıl, alayın Manisa ili Kırkağaç ilçesinde bu-
lunan Kara Kuvvetlerince boşaltılan kışlaya taşınma-
sı hususunda emir geldi. Derhal intikal hazırlıklarımı-
zı yaptık, önce alay karargâhı gidecekti. 09 Ağustos
1974 tarihinde Yerköy’den trenle intikale başladık ve
10 Ağustos 1974 tarihinde tren Manisa Kırkağaç Tren
İstasyonu’na ulaştı. Kırkağaç ahalisi ellerinde davul,

zurna ve çiçeklerle sevinç içinde bizi karşıladılar. 
Tam bir bayram havası vardı. Kışlaya yerleşme ha-
zırlıkları yapılırken kışlayı gezdim. Kışlada bulunan 
piyade alayı iki yıl önce İzmir ili Menemen ilçesine 
taşınmıştı. Birlik taşındıktan sonra bakımsız kalan 
kışla harap haldeydi. Personel aileleri için 5 adet taş 
ev vardı. Bu evler de aynı haldeydi. Bir ordu malı-
nın bu halde olması beni çok üzmüştü. Taşınma bi-
tince hemen tüm subay, astsubay, erbaş ve erlerimi 
topladım ve onlara Kırkağaç’taki ilk emrimi verdim; 
“Bir elinizden kazma ve küreği, bir elinizden silahı-
nızı bırakmadan hem eğitime hem kışlayı düzenle-
me işlemlerine başlayacağız.” Virane halde bulunan 
barakaların, koğuşların, mutfak ve yemekhanelerin 
bakımlarını yaparak faaliyetimize başladık. Kısa za-
man içinde o zamanki subay, astsubay, erbaş ve erle-
rimin gecesini gündüzüne katarak çalışması sonucu 
kışlamızı yaşanacak bir yer haline getirdik. Bunların 
yanında aileler için de kışlanın yakınlarında bulunan 
izci kampı ve çamlık festival alanında her aile için bir 
çadır kurduk. 

21 Ekim 1974 tarihinde Yozgat’ta bıraktığımız 1’nci 
Jandarma Er Eğitim Taburu ve ailelerimiz de tren 
ile Kırkağaç’a geldiler. Kırkağaç ahalisi bizleri kar-
şıladıkları gibi yine bir bayram havasında ellerinde 
davul, zurna ve çiçeklerle ailelerimizi karşıladılar. 

Ailelerimiz bir ay kadar kurduğumuz çadırlarda kal-
dılar. Bu zaman zarfında 5 adet taş evin bulunduğu 
bölgeye prefabrik evler yaptırdım ve bir aydan sonra 
personel ailelerini bu evlere yerleştirdim. Böylece bir 
alayı taşımanın en zor safhasını tamamlamış olduk. 
Ancak daha yapacak çok işimiz vardı. 
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Birkaç ay sonra Zonguldak ili Kozlu ilçesinde bu-
lunan 2’nci Jandarma Er Eğitim Taburu Kırkağaç 
6’ncı Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı emri-
ne bağlandı ve 23 Nisan 1975’te Kırkağaç’a intikal 
ederek kışladaki eğitim faaliyetlerine başladı. Aynı 
yıl Karabük’te kalan tabur alayın emrinden çıka-
rıldı. 1978 yılında ise 3’üncü Jandarma Komando 
Eğitim Taburunu kurarak Jandarma Komando Eri 
yetiştirmeye başladık. 

Bir yandan eğitim faaliyetlerine diğer yandan kış-
layı düzenleme ve güzelleştirme faaliyetlerine hızla 
devam etmekteydim. Kışlamız kısa süre içinde hiz-
met, eğitim ve sosyal tesisleriyle o kadar güzel ol-
muştu ki komutanlar arasında methedilir bir kışla 
haline gelmişti. Hatta Manisa merkezinde konuşlu 
Piyade Eğitim Tugay Komutanı bir gün “Bu kışlayı 
çok methettiler, gelip görmek istedim.” diyerek zi-
yarete gelmişti ve giderken “Bu kışla denetlenmez, 
ancak takdir edilir.” diyerek teşekkür etmişti.

Alay Komutanı olarak Kırkağaç’ta görev yaptığım 5 
yıl içerisinde kıta gücü ve birlik imkânlarıyla; bara-
kalar, beton binalar, ders için amfiler, asfalt yollar, 
sinema salonu, atış ve eğitim alanları, cami ve bir 
takım sosyal tesis yaptırdım, kışla içi ve çevresine de 

ağaç diktirdim. Bütün bu düzenleme ve güzellikler 
o zamanlarda burada çalışan subay ve astsubaylar
ile vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlerin
elleri su toplayıp patlamasına rağmen duraksama-
dan gayretli, sabırlı ve özverili çalışmaları sayesinde
olmuştur. Allah onlardan razı olsun.

Arşiv Kayıtlarına göre 1974-1979 yılları arasında; 

• 71 adet baraka,
• 20 adet beton bina,
• 8 adet amfi,
• Atatürk Müzesi,
• Alay nizamiyesi,
• 50 araçlık garaj,
• 3 adet pentatlon parkuru,
• 22 yollu piyade tüfeği atış alanı,
• 10 yollu tabanca atış alanı,
• 500 kişilik sinema salonu,
• 3 bölüklü kışla (koğuş) binası,
• 150 tonluk iglo tipinde cephanelik,
• Askeri gazino,
• 6 km asfalt,
• Alayın elektrik ve içme/kullanma suyu şebekesi,
• Atatürk silüeti,
• Mehmetçik silüeti,
• 4 çeşme,
• 4 süs havuzu
• Mehmetçik Camii ve Şadırvan inşa edilmiş,
• 20.520 adet ağaç dikilmiş,
• 20x50 ebatlarında yüzme havuzu, 5 blok halinde
40 dairelik lojman inşaatları başlatılmış, bunlardan
2 blok bitirilmiştir.

Bugün halen Mehmetçik Camii, sinema salonu, 
amfiler, garaj, 3 bölüklü koğuş binası, atış alanla-
rı, askeri gazino, cephanelik, yüzme havuzu ve loj-
manlar aktif halde kullanılmakta olup, kışla içi ve 
çevresi çam ağaçları ile kaplıdır. 

6’ncı Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı ni-
çin Kırkağaç ilçesine taşındı?

B.M.: Yozgat ili çok soğuk bir memleket idi. Erlere
eğitim yaptıracağız ama soğuk havanın olumsuz et-
kisi büyüktü. Eğitimlerimizi altı ay kapalı alanlarda
yapmak zorunda kalıyorduk. Ben atanmadan önce



olsa gerek, komutanlar bu hususu araştırmışlar ve 
Kırkağaç ilçesinin hava durumunun dört mevsim, 
arazide eğitim yapmaya imkân verdiğine kanaat 
getirmişler. Bu nedenden ötürü 6’ncı Jandarma Er 
Eğitim Alay Komutanlığı Kırkağaç ilçesine taşın-
mıştır.

Kışlaya 20.000 kadar ağaç diktirdiğinizi söyle-
diniz, bize bu ağaçlandırma faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?

B.M.: Kırkağaç’a geldiğimizde eski barakala-
rın çevrelerinde az sayıda ağaç vardı. Eğitim ala-
nımız çıplak bir araziden ibaretti. Cumhuriyet
Bayramında Kırkağaç ahalisine bir konuşma yap-
tım. Konuşmamda “Kırkağaç’lı hemşerilerim
buranın adı Kırkağaç, biz burayı ağaçlandırarak
Kırkbinağaç adını vereceğiz.” diyerek bir ağaçlan-
dırma seferberliği başlattım. İzmir’den tanesini 50
kuruş ile 1 liraya peyderpey temin ettiğimiz toplam
20.000 kadar ağacı kışla içine ve çevresine dikme-
den önce alay personeline; “Bu diktiğimiz ağaçlara
isminizi vereceğim, altında çocuklarımızla piknik
yapacağız.” diyerek ağaçlandırma faaliyetlerine baş-
ladık. 5 yılın sonunda kışlanın her yerini ağaçlan-
dırmıştık.

Kıymetli bir büyüğümüz ve Komutanımız ola-
rak biz jandarma personeline neler tavsiye eder-
siniz?

B.M.: Vatana evlat muamelesi yapın. Vatanı evla-
dınız gibi sevin. Evladınızın nasıl okuyarak iyi yer-
lere gelmesini istiyorsanız vatanınız için de aynı
öyle çalışın ki dünya devletleri arasında birinci sı-
rayı alsın. Bu bastığınız her karış toprağın altında
şehit kanları var. Sakın ola atalarınızın kemiklerini
sızlatmayın.

Son olarak şunu belirtmek isterim ki; Ben 
Kırkağaç’tan ayrılalı tam 40 sene oldu. 40’ncı yıl 
dönümünde beni ziyarete geldiniz. Beni çok bah-
tiyar ettiniz. Evladım olarak gördüğüm Kırkağaç 
Kışlası’nda görevli başta Alay Komutanınız olmak 
üzere bütün subay, astsubay, uzman çavuş, erbaş ve 
erlerin gözlerinden öperim. Hepinize saygı ve hür-
metlerimi sunarım.

Sayın METİN’e teşekkür ediyoruz. Ailesi ile bir-
likte sağlık, mutluluk ve Allah’tan uzun ömürler 
dileriz…
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Çanakkale’nin unutulmamasını isteyenler şüphesiz bizzat
bu savaşın kahramanlarıydı. Bu büyük destanın gazi 
kahramanlarından birisi olan Bolvadinli Mehmet Sinan 

Bey’in şu anlamlı sözleri durumu çok güzel izah etmektedir:

“Savaşta şart olan cesaret, metanet ve feragattir. Hiçbir propa-
gandaya kapılmayarak milli bir dayanışma kurabilen bir millet 
her zaman bir Çanakkale müdafaası yapabilir. Aksi takdirde 
bütün hayaller, bütün emeller, bütün dilekler boştur ve hiçtir.

Binaenaleyh gençlerimize şunu tavsiye etmek isterim ki Çanak-
kale tarih boyunca nice kahramanlıklar gösteren milletimizin 
‘hasta adam’ diye yaftalandığı bir çağda, Türk Devletinin tari-
hine son vermek için bir suikasta sahne olan yerdir.

Bu suikastı önlemek için topraklarımızın yetiştirdiği yüz bin-
lerce Mehmet’in cesetleri orada gömülüdür. Dedelerimizin kay-
bettiği kolları, bacakları, hatta kafataslarının birer parçaları 
hep orada, yaşayan ölüler diyarındadır. Orayı gez ve gör, vatan 
müdafaasının en güzel örneğini orada göreceksin.

Orası sarsılmayan ve korkmayan Türk milletinin şerefli tarihine 
eklediği eşsiz bir zafer meydanı, hasımlarımızın ebedi bir ma-
tem alanıdır. İstiklal Savaşımızın, Sakarya’nın, Dumlupınar’ın 
kahraman er ve subayları zafer tılsımını hep bu meydandan al-
mış, onu son nefesine kadar kullanmış, dünyada nispet kabul 
etmeyen başarılar elde etmiştir. Sen de bu vatanın bir evladı 
olarak yaşadığın müddetçe ilhamını bu kaynaktan temin et.”

Çanakkale Zaferi, netice itibariyle Türk ve dünya tarihi veç-
helerinden çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Dünya tari-
hi açısından; Birinci Dünya Savaşı’nın iki yıl uzamasına ve 
Çarlık Rusya’sının çökmesine sebep olmuş, ayrıca İngilizlerin 
denizlerdeki hakimiyeti ve saygınlığı büyük yara almıştır.

Türk tarihi açısından meseleye yaklaşıldığında zaferin en 
mühim neticesi; Avrupa’nın “hasta adam” diye nitelendirdiği 
Osmanlı Devleti’nin büyük kayıplarla dolu uzun bir aradan 
sonra, özünden ve askeri gücünden fazla bir şey kaybetme-
diğini ispatlamış olmasıdır. Başka bir ifadeyle Türk milleti, 
İkinci Viyana bozgunuyla birlikte tersine dönen talihine 
Çanakkale’de dur demiştir.

* Doç Dr. Bilal GÖK’ün Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2’nci sayısında
yayımlanan “Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları: Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları” isimli
makalesinden alınmıştır.

ÇANAKKALE DESTANI*  
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Müttefik donanmasının büyük ümitlerle baş-
lattıkları ve kara desteğine ihtiyaç duymadan 
yalnız donanma gücü ile Çanakkale’yi geçerek 
İstanbul’a ulaşma girişimi, Türklerin cansipe-
rane savunmasıyla tam bir felakete dönüştü. 
Son bir ümitle giriştikleri kara harekatı da 
aynı akıbete uğrayınca, Müttefik güçlerinde 
derin bir hüzün ve şaşkınlık, Türk tarafında 
ise büyük bir sevinç ve coşku yaşandı. Bu 
savaş, Türklerin ve Türk yurdunun var olma 
mücadelesiydi. Allah’ın yardımıyla Türkler bu 
mücadeleden başı dik ayrıldı.

Diğer taraftan Çanakkale, İstiklal Savaşı’nın 
Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Paşa’nın yıldızının 
parladığı bir savaşa sahne olmuştur. Savaşın 
bizim açımızdan en acı yönü, 100.000’den 
fazla öğretmen, mülkiyeli, tıbbiyeli, hukukçu, 
polis ve okur-yazarın içerisinde olduğu yakla-
şık 250 bin vatan evladının şehit düşmesidir.

Şüphesiz birlik ve beraberliğe olan ihtiyacın 
her geçen gün arttığı Türkiye’mizde, hangi 
dünya görüşüne sahip olursak olalım, Çanak-
kale şehitleri ve şehitliği hepimizin kucakla-
ması gereken bir mekandır. Çünkü Çanakkale 
Destanı hepimizindir. Bu destanın kahraman-
ları da hepimizin ceddidir

Asım’ın nesli... diyordum ya...
nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu,
çignetmiyecek.
Şüheda gövdesi, bir baksana
dağlar, taşlar...
O, rüku olmasa,
dünyada eğilmez başlar.

M. Akif ERSOY
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NAVİGASYON 
SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ
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İnsanlığın her döneminde “ben neredeyim?”, “be-
lirlediğim yere hangi yoldan gidebilirim?” sorula-
rı önemli olmuştur. Yer ve yön bulma konusunda 

hayvanların doğal yetenekleri varken, insanlar bu amaç 
için belirli yöntemler geliştirmek zorunda kalmışlardır. 
Hayvanlar konumlarını ve gidecekleri yeri belirlemek 
için farklı yöntemler (Işık polarizasyonu, sabit nokta, 
manyetik, yansıma, koku vb.) kullanmaktadırlar. Posta 
güvercinleri eve dönüşlerinde arazideki belirleyici nok-
taları kullanmakta, karıncalar ışığın polarizasyon özel-
liğinden yararlanmakta, yunuslar, kır fareleri, yarasalar 
ve balinalar gönderdikleri ses dalgalarının yansımasın-
dan yararlanmakta, deniz kaplumbağaları, Dünya’nın 
manyetik alanının hem eğim hem de şiddetini algıla-
yarak, coğrafi konumlarını ve gitmek istedikleri yönü 
belirleyebilmektedirler. 

İnsanlığın gökyüzünü ve çeşitli yıldızları tanıması ile 
rüzgarın geldiği yöne bakarak yön tayini yapması gibi 
yöntemler özellikle denizcilikte ilerleme sağlanmasına ve 
yeni yerlerin keşfedilmesine olanak sağlamıştır. 11’inci 
Yüzyılda Çinliler tarafından manyetik pusulanın keşfi ile 
bu süreç hız kazanmıştır. Günümüzde seyrüsefer sistem-
lerinin geliştirilmesi ve uydu tabanlı sistemlerin kullanıl-
masıyla, konum belirleme insanlar için daha kolay hale 
gelmiştir. 

Öncelikle askeri uygulamalar için geliştirilen sistemler; 
hassas konum belirleme amacıyla hava, deniz ve kara 
araçlarında kullanımının yanı sıra, füze, akıllı bomba 
ve güdümlü mühimmatlarda kullanılmaktadır. Ayrıca, 
sivil ve ticari amaçlı hassas konum bilgisine ihtiyaç du-
yulan her alanda (rota arama, konum bilgisi, hız de-
netimi, araç takip sistemleri, yakıt tasarrufu ve arama-
kurtarma çalışmaları vb.) vazgeçilmez bir sistem haline 
gelmiştir. 

Savaş veya siyasi kriz durumunda uyduların köreltilmesi 
ihtimali, sinyallerin karıştırılması ya da aldatma (hedef 
yanıltma) ihtimali ile sinyallerin yeterli olmadığı alan-
larda (tünel, mağara, metro vb.) bu tür yön bulma sis-
temlerinin milli olması ülkeler için önem arz etmektedir. 

Navigasyon Nedir?
Seyrüsefer veya navigasyon; basit olarak bir noktadan 
başka bir noktaya gitmek için en elverişli yolu tayin etme 
işidir. İngilizcede “navigate” olarak ifade edilen terim, 
kökeni Latince gemi anlamına gelen “navis” ve hareket, 
yönelim anlamına gelen “agere” kelimelerinden türetil-
miştir. Dünya üzerinde bir noktanın enlemi ve boylamı-
nın hesaplanması 18’inci Yüzyıldan beri hassas saatlerin 
geliştirilmesiyle mümkün olmuştur. Doğru hassasiyette 
konum belirleyebilme ihtiyacı ise, Küresel Navigasyon 
Uydu Sistemlerinin (Global Navigation Satellite System, 
GNSS) temelini oluşturmuştur.  

Dünyada teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte konum 
bulma sistemleri de önemli 

hale gelmiştir. Özellikle 
otonom araç çalışmalarının 
artması, insansız sistemlerin 
yaygınlaşmasıyla konumun 
hatasız olarak belirlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca; savaş 
veya siyasi kriz durumunda 

uyduların köreltilmesi 
ihtimali, sinyallerin 

karıştırılması ya da aldatma 
ihtimali, sinyallerin 

yeterli olmadığı alanlar 
(tünel, mağara, metro 

vb.) Küresel Navigasyon 
Uydu Sistemlerine (GNSS) 

bağımlı pek çok askeri 
sistem için alternatif konum 
bulma sistemlerine yönelik 

AR-GE çalışmalarına 
ağırlık verilmesini zorunlu 

kılmaktadır. 

De.Me. Demet BİLGİNOĞLU*
Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı

*Makine Yüksek Mühendisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora
eğitimine devam etmektedir.
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Seyrüsefer sistemleri, kullandıkları çalışma prensiple-
rine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

• Doğrudan Konumlama Sistemi: Platformun konum
ve yönelimini belirlemek için, bilinen referans nokta-
larına ait bilgileri kullanan sistemlerdir (GPS, GLO-
NASS, Galileo vb.).

• Korelasyon Sistemleri: Daha önce tanımlanmış ve
haritası çıkartılmış bir ortamı algılayıp tanıyarak di-
namik değişkenler ile ilgili bilgi veren sistemlerdir
(Arazi eşyükseklik eğrileri eşleştirme veya görüntü
eşleştirme vb.).

• Kör Seyir Sistemleri: Algılayıcılar tarafından sağla-
nan hız ve dönü oranları gibi bilgilere dayanarak, bi-
linen bir başlangıç durumundan başlayarak, değişim-
leri sürekli belirleyen sistemlerdir (Pusula, ataletsel
sistemler vb.).

Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS)
Uydu tabanlı bir seyrüsefer sistemi olan Küresel Na-
vigasyon Uydu Sistemi (GNSS); uydu ile uydu sin-
yalini alan alıcı arasındaki mesafenin ölçülmesiyle, 
Dünya üzerindeki herhangi bir yerin konumunun 
belirlenmesini sağlar. Dünya yüzeyinden belirli bir 
yüksekliğe yerleştirilmiş sürekli dolaşan uydulardan 

ve dünya yüzeyindeki alıcılardan oluşan sistem, belli 
bir hızla hareket ederek 12 saatte dünya çevresinde 
bir turu tamamlar. Uyduların her biri farklı frekansta 
radyo sinyalleri yayar. Alıcı bu sinyalleri alarak sinya-
lin geliş süresini ölçüp, uyduya olan mesafesini be-
lirler. Ana Denetim İstasyonu ve Gözlem İstasyonu 
GNSS uydularını sürekli izleyerek yörünge ve zaman 
bilgilerini sağlarlar. Kullanıcı bölümü ise alıcılardan 
oluşur.

1957 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
(SSCB) tarafından ilk uydu Sputnik-1 uzaya fırla-
tılmıştır. 1960 yılında ise ABD Silahlı Kuvvetleri 
tarafından çalışmalara başlanılarak, ilk ABD uydu-
su 1974 yılında uzaya gönderilmiştir. 1994’e kadar 
toplam 24 uydunun daha gönderilmesi ile sistem 
tamamlanmıştır. Başlangıçta sadece askeri amaçlı 
olarak geliştirilen sistem; daha sonra sivil kullanıma 
açılmıştır. 

Dünyadaki GNSS Sistemleri
• NAVSTAR GPS (Navigation System Timing and
Ranging Global Positioning System)

Dünyanın ilk ve işlevsel olan tek uydu navigasyon 
sistemidir. ABD Savunma Dairesi tarafından 1994 
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yılında başlangıçta 24 uydu (Şu an 32 uydusu bu-
lunmaktadır.) olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Uy-
dular saatte 7 bin mil hızla hareket ederler ve on iki 
saatte dünya çevresinde bir turu tamamlamış olurlar. 
Bu yerleşimle yeryüzündeki herhangi bir kullanıcı-
nın en az 4 uydu görmesi sağlanmıştır. Bu uydu-
lardan her biri hassas mikrodalga sinyalleri yayarak 
yeryüzündeki GPS alıcılarının kendi konum, hız ve 
zaman bilgilerini hesaplamalarına olanak verir. Uy-
duların her biri, iki değişik frekansta, düşük güçlü 
radyo sinyalleri yayınlamaktadır. Sivil alıcılar L1 
(1575,42 MHz) ve L2 (1227,60 MHz) frekansını, 
askeri alıcılar ise M-code frekansını kullanmaktadır. 
Sistem Colorado’da bulunan Hava Kuvvetleri Üs-
sünden yönetilmektedir.

Uyduların konum ve zaman bilgilerini güncelle-
mekle sorumlu olan GPS Kontrol İstasyonu; Dün-
ya üzerinde kurulan 5 adet gözlem istasyonundan 
(biri insanlı, dördü insansız) oluşmaktadır. Hawa-
ii, Kwajalein, Ascension Adası ve Diego Garcia’daki 
insansız merkezler, topladıkları bilgileri Colorado 
Springs’teki ana merkeze yollamakta, bilgiler de-
ğerlendirilerek gerekli düzeltmeler uydulara bildi-
rilmektedir. Hizmete alınan yeni uydularla birlikte 
0,8 metre olan GPS hata büyüklüğünün 0,4 metre-
ye düşürülmesi öngörülmektedir.

• GLONASS (Global Navigation Satellite System)

Rusya tarafından 1995 yılında faaliyete geçirilen GLO-
NASS sisteminde, 19.130 km yükseklikte 25 uydu 
kullanılmaktadır. Askeri ve sivil amaçlı kullanılan sis-
temde; yeni nesil cihazlar hem GPS hem de GLO-
NASS için destek vermektedir. Hata oranı 1 metre 
civarındadır.

• Galileo

Avrupa Birliği’nin yeni uydu sistemidir. Sivil kullanı-
ma yönelik olarak tasarlanmıştır. Sistemin ilk uydusu 
2011 yılında fırlatılmıştır. Tamamlandığında 30 uydu 
ile çalışan, yüksek doğrulukta ve geniş kapsama alanı-
na sahip bir sistem olacaktır. Şu an 26 uydusu uzayda 
yer almaktadır.

• BeiDou

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından tasarlanan ve 35 
uydudan oluşması planlanan bir sistemdir. 2012 yı-
lında bölgesel olarak hizmet vermeye başlamıştır. Şu 
an 14 uydudan oluşan sistemin 2020 sonunda ta-
mamlanması planlanmaktadır. 10 metre konumlama 
doğruluğu bulunmaktadır.

Ayrıca; Hindistan tarafından tasarlanan IRNSS ve Ja-
ponya tarafından tasarlanan QZSS bölgesel konum-
landırma sistemleri bulunmaktadır.
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Türkiye’de Mevcut Durum
Türkiye tarafından uzaya bugüne kadar 6 iletişim 
uydusu, 4 yer gözlem uydusu ve 5 küp uydu gön-
derilmiştir. Şu an 10 adet uydumuz aktif durumda 
olmakla birlikte henüz konumlama uydusu bulun-
mamaktadır. GPS, GLONASS ve Galileo sistemle-
rinden aldığı konum bilgisini santimetre düzeyinde 
hassas hale getiren TUSAGA-Aktif GNSS Sistemi 
askeri alanda hizmet vermektedir. Ayrıca, TÜRKSAT 
ve TUSAŞ tarafından bölgesel tabanlı bir sistemin ge-
liştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

GNSS Sisteminin Dezavantajları
Askeri ve sivil kullanımda birçok faydası olan GNSS’in 
milli olmaması nedeniyle, dışa bağımlı kalınmaktadır. 
GPS bugüne kadar geliştirilmiş yüksek doğruluklu bir 
navigasyon sistemi olmasına rağmen, elde edilen so-
nuçları etkileyen bazı hata kaynakları [Uydu ve alıcı 
saat hataları, uydu yörünge hataları, anten faz merkez 
kayıklığı, atmosferik hatalar (İyonosferik, Troposferik), 
alıcı gürültü hatası, sinyal yansıma hatası vb.] söz ko-
nusudur. Ayrıca arazi yapısı ve bitki örtüsü uydu sin-
yallerinin alınmasını engelleyebilmektedir. 

GNSS sistemleri savaş durumunda düşman tarafından 
kolaylıkla karıştırılabilecek bir sistemdir. Sistemin devre 
dışı bırakılması, karıştırma (noise jamming) ve aldat-
ma (spoofing-deceptive jamming) olarak iki şekilde ol-
maktadır. GNSS sinyalinin daha yüksek güçlü gürültü 
basılarak GNSS alıcısı tarafından ayırt edilebilmesini 
engellemek “karıştırma”; GNSS sinyali ile aynı yapıda, 
daha güçlü ve hatalı konum bilgisi içeren bir sinyal ya-
yınlamak ya da GNSS sinyalini alıp, zamanda gecikme 
ile yeniden yayınlamak “aldatma” olarak tanımlanabilir.

Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri (INS)
Uzayda serbestçe hareket eden her cisim, konumu 
ve hareketi belirleyen 3 doğrusal serbestlik (x,y,z) ve 
3 dönüsel serbestlik (q,y,f ) derecesi olmak üzere altı 
serbestlik derecesine sahiptir. Bu altı değişkenin bi-
linmesiyle platformun nerede olduğu ve hangi yolun 
izleneceği bilinebilir.

Bu sistemler, cihaz içinde birbirine dik üç eksene yer-
leştirilmiş ivmeölçer ve dönüölçeri kullanarak, sürekli 
olarak doğrusal ve dairesel hareketleri ölçer. Cihaz, 
kullanıcı veya başka bir sistemden sağladığı başlangıç 
konum bilgisinden başlayarak izlenen yolu hesaplar 
ve görev süresi boyunca platformun hız ve istikamet 
bilgilerini sürekli hesaplayarak kullanıcıya iletir.

Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri; insansız hava araçları 
(İHA), helikopterler ve uçaklar dahil her türlü hava 
araçlarında, denizaltı ve savaş gemilerinin de dahil 
olduğu her türlü deniz araçlarında, füze, roket ve gü-

dümlü top mermileri ile bunların atıldığı platformlar-
da, tank ve zırhlı kara araçlarında, sondaj çalışmaları 
vb. alanlarda kullanılmaktadır. Bu sistemlerde başlıca 
hatalar, ivmeölçer ve dönüölçer algılayıcılarından (iç 
mekanik kusurlar, elektronik ve diğer kaynaklardan 
gelen hatalar) ve seyrüsefer sisteminin ilk konum ve 
istikamet bilgisinden kaynaklanmaktadır. 

Bütünleşik Sistemler 
GNSS, günümüzde Dünya üzerindeki herhangi bir 
yerin konumunu yüksek doğrulukla belirleyen sistem-
lerdir. Ancak karıştırmaya açık olması ve dışa bağımlı 
olunması özellikle askeri sistemler için büyük bir deza-
vantajdır. INS sistemleri ise hata oranının yüksek ol-
ması nedeniyle tek başına yeterli değildir ve bu sistem-
lerin bazı farklı teknolojilerle desteklenmesi gerekir. 
Ancak bu sistemler dışarıdan hiçbir bilgi gerekmeden 
çalışabilirler, karıştırılamaz ve kesintiye uğratılamazlar. 
İki sistemin bütünleşik olarak birlikte çalışması ile söz 
konusu sorunlar en aza indirilebilmektedir.

Sonuç
Dünyada teknolojinin ilerlemesiyle birlikte konum 
bulma sistemleri de önemli hale gelmiştir. Özellikle 
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otonom araç çalışmalarının artması, insansız sistem-
lerin yaygınlaşmasıyla konumun hatasız olarak belir-
lenmesi gerekmektedir. Ayrıca; savaş veya siyasi kriz 
durumunda uyduların köreltilmesi ihtimali, sinyalle-
rin karıştırılması ya da aldatma ihtimali, sinyallerin 
yeterli olmadığı alanlar (tünel, mağara, metro vb.) 
GNSS bağımlı pek çok askeri sistem için alternatif 
konum bulma sistemlerine yönelik AR-GE çalışmala-
rına ağırlık verilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Dünyada yürütülen pek çok çalışma bulunmaktadır. 
DARPA FLA programı kapsamında, 2017 yılında 
GPS ve herhangi bir haberleşme sistemi olmaksızın 
otonom bir şekilde manevra kabiliyeti olan bir insan-
sız hava aracı geliştirilmiştir. DARPA SubT Challenge 
programı kapsamında GPS’in olmadığı mağara ve tü-
nellerde otonom bir şekilde keşif yapılmasını amaç-
layan bir proje yürütülmektedir. Ülkemizde de milli 
GNSS sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, GNSS 
olmadığı durumlarda alternatif sistemlerin (INS, Bü-
tünleşik Sistemler, RF tabanlı ve görsel tabanlı sistem-
ler, yapay zeka algoritmaları vb.) geliştirilmesi sivil ve 
askeri alanda büyük önem arz etmektedir. Bu konuda 
geleceğe yönelik planlamaların yapılmasının faydalı 
olacağı değerlendirilmektedir. 



Hayvan hırsızlığı; jandarmayı çok uğraştıran mühim dertlerimizden biri ve hakikaten köylümü-
zün saadet ve hayatını gemiren bir beliyyedir (beladır).

Her hırsız menfur bir kimsedir, bunların en sefili olan hayvan hırsızı ise en çok lanet ve nefrete 
müstahak bir tiptir.

Hırsızların en korkunç ve en cüretkârı kasa hırsızı ise; en vicdansızı ve haini de hayvan hırsızıdır. 
Birinciler; namuslu ve çalışkan insanların servetine musallat olmuş tufeyli (dalkavuk) ve muzır 
(zararlı) mahlûklar, ikinciler ise çok defalar en fedakâr ve en çok himayeye muhtaç, saf ve temiz 
halkın can damarını gemiren mümlik (helak eden) mikroplardır. Hayvan hırsızlarının iğrenç el-
leri, milli varlığın en gür kaynağını kurutmakla meşguldür. Bu hırsızların hoyrat ve kirli elleriyle 
bağlanan çiftçi ve müstahsil (yorgun) bilekler ve bunların aileleri çaresizlik içinde kıvranırken, 
milli servet ve milli ahlakın da çok kıymetli şeylerini gaybettiği muhakkaktır.

Bu itibarla Cumhuriyet jandarmasının şerefli vazifelerinden birisi de hayvan hırsızlarıyla çok şid-
detli mücadelede bulunmak ve bu çirkin, gayri meşru geçiniş yolunu, bu miskin ve sinsi adamlara 
karşı katiyetle ve mutlak surette kapamaktır.

Hayvan hırsızlarıyla mücadelede; jandarma zabitini fazla yoracak ve üzecek kadar çetin bir iş de-
ğildir. Bu işin muğlak görünmesi ve alınan tedbirlerle tam ve kat’i neticeler temin edilememesi; 
ekseriya aynı gaye uğrunda çalışanlar arasında aynı hararet, aynı şiddet ve aynı heyecanla mesai 
birliği temin edilememiş olmasındandır.

Ekseriyeti cahil, korkak ve cüretsiz kimselerden mürekkep olan hayvan hırsızlarını, mesai birliği 
çemberiyle sıkıştırarak yok etmek ve hiç olmazsa sındırarak zararlarını son hadde indirmek müm-
kündür.

Bunun için, jandarma zabitlerinin yüksek ve asil bir asabiyet ile işi takip etmeleri ve kendi memu-
riyetlerinin mıntıkasını, rütbe ve mevkilerini düşünmeyerek fikir ve mesaide birleşmeleri, müca-
delenin muvaffakiyetini tekeffül eder. Tecrübelerimiz de bunu göstermektedir.

Hayvan hırsızları; izlerini gaybettirmek takip ve taharrinin (aramanın) şiddetli hızını azaltmak 
için, bir mahalden çaldıkları hayvanlara daima bir veya birkaç kaza aşırtırlar. Hayvanların tabii 

Hayvan Hırsızları ve Hayvan Hırsızlarının Hileleri ve
Mania (Engelleme) Tedbirleri

[Jandarma Mecmuasının 28’inci (Ekim-Kasım 1931) sayısında yayımlanan 
bu makale, hiçbir değişiklik yapılmadan aynen sunulmuştur.]

Yazan: Yüzbaşı Niyazi
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sür’atları da kendilerine yardım eder ve ekseriyya da vaka mahallinden uzaklaşmağa muvaffak 
olurlar.

Esasen hayvan hırsızlarının en belli başlı maharet ve san’atları da bundan ibarettir. Bununla bera-
ber en kavi hasmı olan zabıtayı müsait bulduğu zaman, bir semtten çaldığı bir danayı yakındaki 
mahallede keserek sucuk yapan hayvan hırsızları da vardır. Fakat bu; hayvan hırsızının kurnaz-
lığından ve cüretkârlığından ziyade, zabıtanın -daha mühim olmasa bile- daha müstacel (acele) 
meşguliyetler arasında bu hırsızlara karşı lüzumu kadar alaka göstermemiş olduğuna dalalet eder.

Muhakkak olan bir şey varsa; diğer her çeşit hırsızlık ve uğursuzluklar; az çok zekâ, cür’et ve 
maharet istedikleri halde bunlara nispetle daha çok istifadeler temin eden hayvan hırsızlığı bu 
vasıfların hiç birine muhtaç değildir. Ölümden ve görülüp tanınmaktan çekinen yol bağı ya-
pamaz; sersem mantarcı; aptal mantarcı olamaz; ikna kudreti az olan dolandırıcılık, çevikliğine 
güvenmeyen duvar aşıp hırsızlık yapamaz ve kasa hırsızlığı için de hem cür’et ve hem de maharete 
ihtiyaç vardır.

Bu suretle her hırsızlık ve uğursuzluğun aradığı bazı vasıflar vardır ki bunlardan bir veya bir kaçını 
haiz olmayan o işi başaramaz. Vazifede en çok karşılaştığımız hayvan hırsızlığını hepimiz az çok 
tanırız; ekseriya cür’etsiz, gabi (anlayışsız), atıl ve miskin kimselerden terekküp eden (oluşan) bu 
güruhun yegâne vasıfları vicdansız ve imansız olmalarıdır.

Kolaylığı, öyle bir vasıf ve maharet aramaması; hayvan hırsızlığının fazlaca revaç bulmasına yar-
dım etmiş ve bu adamların da tehlikesiz, maharetsiz, zahmetsiz ve gayri meşru para kazanmalarına 
yol açmıştır. Çünkü ıssız ve tenha kırlarda kendi hallerine terkedilen veya çeban denilen idraksiz 
bir çocuğun, bunamış sakat bir ihtiyarın sözde nezareti altında geniş meraya yayılan hayvan sürü-
sünden bir kaçını bölerek aşırmak ne bir cür’et ne de kurnazlıktır. Keza, cansız denecek kadar ıssız 
ve hareketsiz bir köyün ta kenarındaki kulübesinde o günkü ağır meşguliyetinin yorgunluğu ile 
bitap yatan ve uykuya dalan bir köylünün kilitsiz, hatta kapısız ahırında bırakmış veya bağlamış 
hayvanlarını gece yarısı çözerek çalmak için cesarete, zekaya ve çevikliğe lüzum olmadığı gibi bu 
hayvanı iki, üç konak ilerdeki hazır müşterisine satmak da maharetli bir iş değildir.
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Mesruk (çalınmış) hayvanların müşterileri ekseriya 
evvelden hazırlanmıştır. Böyle olmasa bile mesruk 
hayvanı bir an evvel elinden çıkarmak mecburiye-
tinde olan hırsız; zahmetsiz ele geçirdiği bu hayva-
nı ucuz fiyatla satmakta tereddüt etmez. Müşteri 
de fiyatın ucuzluğuna tama eder ve bilerek veya 
bilmeyerek bu hayvanı satın alır, bilahare mesruk 
olduğuna vâkıf olsa bile ucuz fiyatla ele geçirdiği 
hayvanı elden çıkarmak istemez ve kanunun taki-
batından korkarak ketmeyler (saklar).

Hayvan hırsızlığı; köylünün, çiftçinin bünyesine 
arız olmuş bir hastalık farz edilirse bu kısacık teş-
rihten (açıklamadan) şu neticeyi elde etmiş olu-
ruz. Hayvan hırsızlığı:

• Zekâ, cür’et ve maharete muhtaç değildir.
• Yapılması kolaydır.
• Fazla kâr temin eden satıcının müşterisi boldur.
• Tenkili (uzaklaşmak) için icap eden sürat ve

mesai birliği temin edilememektedir.

Buna mukabil hayvan hırsızlığını menedebilmek 
veya hiç olmazsa asgari hadde indirmek için cez-
ri (köklü) çareleri de şu şekilde hulasa edebiliriz 
(özetleyebiliriz):

• Hayvan hırsızını; ahlaken düşkün her sınıf
halk arasında aramak.

• Hayvan hırsızlığının yapılmasını güçleştir-
mek.

• Çalınan hayvanların satılmalarını güçleştir-
mek ve müşterisini azaltmak.

• Takipte sürat ve bütün zabıta kuvvetleri arasında birlik temin etmek ve aynı vazife ve muvaffakiyet heyeca-
nını yaratmak.

• En son ve en müessir (etkili) çare de tedabiri (tedbiri) mâniadan olmak üzere Hayvan Sirkatinin (Hırsızlı-
ğının) Men’i Hakkındaki Kanun’u tamamen tatbik etmektir. Şu halde:

 Hayvan Hırsızlığı Yapanlar ve Yapabilecek Olanları Evvelden Sıhhat ve Ehemmiyetle Tespit Etmek:

Bir jandarma kıt’ası devir alınırken ilk işlerden biri; hayvan hırsızlarının isim, ahval ve hüviyetlerini tespit 
etmek; birkaç senelik vakalar, failleri ve civardan alınan haberlerle muhabere dosyalarını gözden geçirmek ve 
fırsatlar icat ederek sabıkalı ve şüpheliler için tedbirler iltihaz etmektir (almaktır).

Bu hususta yapılabilecek birçok şeyler söylenebilir, bunlardan birisi; gerek mıntıka dâhilinde ve gerekse hari-
cinde bir hayvan hırsızlığı vukuunda bu hırsızlık ile şaibedar (ilişikili) olanları ve sabıkalıları, hayvan sirkati-
nin onuncu maddesine tevfikan (uyarak) maznun (sanık) addederek ispatı mekâna mecbur tutmaktır. İspatı 
mekâna mecbur edilen sabıkalı, o fiilde medhâldar (işe karışmış) olmasa bile takip edildiğini görerek hırsızlık 
yapmaktan çekinir ve bu suretle faideli neticeler elde edilmiş olur. 

 Hırsızlığın Yapılışını Güçleştirmek:

Hayvan hırsızlarının en olgun ve tavlı avı köylülerimizdir. Köylü; kendi işine ve gücüne dalmış, diğer şeylere 
karşı lakayttır, malına sahip olmasını ve onu muhafaza etmesini ekseriya düşünmez. İki öküzü olan; her şeyi ve 
çoluk çocuğun medarı maişeti (geçinme kaynağı) olduğu halde bu öküzlerini kırda başıboş bırakır ve ahırına 
çektiği zaman ahırın kapısını bağlamayı külfet addeder; hele kilitlemeyi lüzumsuz, zahmetli ve masraflı bir iş 
telakki eder. Gözü önünde geçen facialardan kendisine bir intibah hissesi ayıramaz.
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Velhasıl; bu tehlikeye karşı köylümüzden kendi hissiyatile (yetenekleriyle) faideli bir hareket daima beklene-
mez. Köylerde köylü ile jandarma zabitinin meşgul olması; daha birçok zamanlar için mukaddes ve sevimli bir 
vazife olacaktır. Şu halde jandarma zabiti:

 İnsanları idarede kabiliyetli ve namuslu kimselerin köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi azalığına seçilmesi
için köylüyü ve icap edenleri tenvir irşat etmeli (aydınlatarak uyarmalı);

 Köy bekçi ve kâhyalarının itimada değerli ve becerikli kimselerden intihap edilmesini (seçilmesini) temin
etmeli;

 Köy işlerinde kullanılan sığırtmaç çobanların aklı başında ve gücü yeter kimselerden tutulmasını temin
etmeli;

	Köy muhtarlarının tertip ve idaresi ile jandarmanın murakabesi (denetimi) altında, köyler dahil ve civarında
köylüden sıra ve münavebe (nöbetleşe) ile geceleri -aleddevam (sürekli)- “köylü devriyeleri” gezdirerek
köyün emniyetini tesis ve idame ettirmeli (Asayişi korumam Köy Kanunu’nun 36’ncı maddesi 2’nci fıkrası
mucibince muhtarın vazifesidir);

	Hayvanların kırsalda başıboş bırakılmasını menetmeli; (dinlemeyenler hakkında Hayvan Sirkatının
12’nci ve Köy Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 35’inci fıkrasına muhalif hareketlerinden dolayı, kanuni
takibat icrasına ve Köy Kanunu’nun 56’ncı maddesine göre tecziyelerine (cezalandırılmalarına) tevessül
eylemelidir.)

Bu suretle her köyde liyakatli ve açıkgöz şahsiyetlerden terekküp(birleşen) edecek köy idare heyetleri; hayvan 
hırsızlarına göz açtırmamak için çok müessir olacak ve ekseriya köylerden tedarik edilmek suretiyle yapılan 
hırsızlıklar da onların tedbirleri sayesinde bertaraf olmuş bulunmaktadır.

 Çalınmış Hayvanların Satışını Güçleştirmek:

Çalınmış hayvanların en hararetli müşte-
rileri ekseriya cambazlarla bazı kasaplardır. 
Mevcut hayvanları ve girdisi çıktısı kendi 
komşularınca malum olan halk; ekseriya bu 
gibi hayvanları satın almaktan içtinap eder-
ler (kaçınırlar). Bununla beraber bazı hayvan 
hırsızlarının bir vilayetten çaldıkları hayvan-
ları köylü kıyafeti içinde diğer bir vilayetin 
pazarında serbestçe ve endişesiz sattıkları da 
vakidir. Nitekim:

Eskişehir jandarma bölük komutanlığında 
bulunduğum sırada bir Pazar günü mutadım 
(görevim) olan tetkikatı yapmak üzere hay-
van pazarını dolaşıyordum. Pazara beş hay-
van getiren iki köylü gördüm. Hallerinden 
Aziziyeli oldukları belli oluyordu. Satmaya 
getirdikleri hayvanların vesikalarını men-
şe şahadetnamelerini görmek istedim, birisi 
yeleğinin cebindeki cüzdanından bir deste 
kâğıt çıkardı ve elime verdi. Satılığa getiri-
len hayvanlar beş baş oldukları halde elime 
sıkıştırılan bu menşe şahadetnamesi altı dane 
idi. Beş ilmühaberi beş hayvana tatbik ettim; 
eşkalleri tamamen uygundu ve tereddüdü 
mucip olarak hiçbir şey görülmüyordu. Fazla 
kalan ilmühaber de matbu kısımlardan başka 
yazı yoktu; yalnız alt tarafı bir köyün resmî 
mührü ile muhtar ve aza, zat mühürleriyle 
mühürlenmişti.
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Köylüye; “Bu ilmühaber nedir?” dedim. Evvela afalladı ve son-
ra kendini toparlamak isteyerek “O hayvanları köylerde sattık, 
unutmuş ve ilmühaberlerini vermemişim, cebimde kalmış.” 
dedi. Sattığın hayvan dişimi, erkek mi idi? Ve cinsi ne idi? diye 
sorduğumda, köylü büsbütün şaşırdı. Gözümün ucuyla ahvali-
ni tahkik ettiğim diğer arkadaşının kaçmak için vesile ve fırsat 
araştırdığını hissediyordum; bu haller, şaşkınlık ve tereddütler, 
bilhassa Aziziye’li olmaları, şüphelerimi kuvvetlendirecek birer 
sebep teşkil ediyordu.

Aynı dakikada, aynı köylünün cüzdanından daha 40 dane aynı şe-
kilde mühürlenmiş fakat yazılmamış sahte hazır ilmühabere zuhur 
etti. Bu ilmühabereler; Konya, Akşehir, Haymana, Aziziye, Polatlı 
ve daha bazı kazaların köylerine ait resmi mühürlerle mühürlenmiş 
muhtar ve aza zat mühürleriyle de tamamlanmıştı. İlmühabereler 
mükemmel idi, yalnız hayvanlar çalınacaktı ve çalındıktan sonra 
eşkâllerine göre doldurulması icap eden sütunlar boştu. Bunlar da 
çalınan hayvanların eşkâline göre doldurulduktan sonra mükem-
mel birer menşe şahadetnamesi vücuda gelecekti ve hamili de çal-
dığı hayvanın endişesiz ve şüpheden azade sahibi olacaktı.

Artık bu iki köylü ile iş odamda idik ve sorgu başlamıştı. Sanat-
larında eskimiş ve oldukça kurnazlaşmış olan hırsızlar, üzücü ve 
yorucu tevillere (bahanelere) saptılar, mesleklerinin icap ettirdiği 
cilveleri yaptılar ve akıllarına gelen her çareye başvurdular ve en 
nihayet her şeyi itiraf ettiler:

Eskişehir Pazarı’na satmak için getirdikleri bu beş hayvanı; Ak-
şehir köylerinden, köyün ismini tasrih ederek (belirterek) birini 
merada bulunan sığırından çaldıklarını ikrar ettiler, daha evvel-
leri daha başka köylerden çaldıkları hayvanlarla sattıkları eşhas 
(kişiler) hakkında da ifşaatta bulundular. 

Akşehir’le muhabere ettim; sahipleri geldiler ve hayvanlarını al-
dılar, diğer hayvan sahiplerinin hakları aranmak üzere mensup 
oldukları kazalara hırsızların itiraflarını bildirdim.

Bu hırsızlar, olay yerinde yakayı ele vermişlerdi. Artık her şeyi 
bülbül gibi söylüyorlardı. Sahte hazır ilmühaberleri birer lira 
mukabilinde aldıkları yerleri ve adamları birer birer sayıyorlar ve 
muhtar, aza diye basılan zat mühürlerini de kendilerinin uydur-
muş olduklarını ikrar ediyorlardı. Buna rağmen, resmî mühürleri 
birer lira mukabilinde basarak sahte ilmühaber verenler her şeyi 
ikrar ediyor ancak, hangi muhtar ve hangi aza zamanında yapıl-
dıkları anlaşılamıyordu. Bilhassa, köy resmî mührünün vekâlet 
ve daha bazı esbap ile aza hatta azadan olmayan köylü elinde 
dolaşmış olması, böyle mühim bir sahtekârlığı meydana çıkar-
maya mani teşkil ediyor ve bu ilmühaberleri satanların mıntıka 
harici köylere mensup olmaları da suçlarının kat i delillerle tespit 
edilmesine imkân vermiyordu.

Bir tecrübe yaptım; müsadere ettiğim hayvanları sahte ilmüha-
berleriyle ve göya bir köylü tarafından diğer köylüye satılıyor imiş 
gibi ihtisapçıya (maliyeciye) gönderdim; derhal muamelesi yapıl-
mış ve satışa dair teskeresi verilmişti. Şu halde bizim Aziziye’li 
hırsızların çaldıkları hayvanları en iyi şerait ve en müsait fiyatla 
satabilmek için en emin yolu bulmuş oldukları anlaşılıyordu.
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Tahkikat evrakıyla hırsızları kanunun pençesine teslim ettim ve 
tabii cezalarını çektiler. Müşariklerinin (ortaklarının) müteneb-
bihi (uyarılmış) olup olmadıklarını bilmiyorum.

 Hayvan Hırsızlarını Takipte Sürat ile Bütün Zabıta Kuvvetleri
Arasında Aynı Heyecan ve Birliği Temin Etmek:

Süratle uzaklaşmak ve mıntıka değiştirmek; hayvan hırsızlarının 
maksatlarına yardım eden iki amildir. Buna mukabil, takibinde 
süratle ve bütün zabıta kuvvetleri arasında birlik ve beraberlik 
ve aynı şiddetle yapılmasında zaruret aşikârdır. Sürat ve birliğin 
temini için;

 Köylerin telefon şebekesiyle diğer köylere ve merkezlere bağ-
lanmaları temin edilmelidir.

 Hayvan sirkatı vakalarından derhal malumat verilmelidir.

 Hayvan hırsızlığı vakalarının tahkik, takip ve diğer muamele-
leri mümkün oldukça ve mutlaka jandarma zabitleri tarafın-
dan idare edilmelidir.

 Vakayı haber alan jandarma zabiti derhal tedbir almalı ve al-
dığı tedbirden alakadar ve civar jandarma sınır ve mefavkını
haberdar etmelidir.

 Alakadar en yüksek amir; emir ve idareye derhal ele almalı
ve bu hususta vereceği emirler herkes için muta (bağlayıcı)
olmalıdır.

 Hayvan Sirkatinin Meni Hakkındaki Kanun’un hiçbir nok-
tası gözden kaçırılmayarak tatbiki; hırsızlığa mani olacak ted-
birlerin en müessirlerinden biridir.

Hayvan hırsızlıklarında asıl olan; hırsızları tutmak, çalınan hay-
vanları meydana çıkarmak ve failleri kanunun pençesine teslim 
ederek takip etmek ve bu hırsızlıkların tekerrürüne mani olacak 
faaliyeti göstermektir. Hayvan Sirkatinin Meni Hakkındaki Ka-
nun ile amaçlanan gaye de budur. Bu Kanun’un 6’ncı maddesi; 
izleri köyün hududu haricine çıkaramayan köy halkını, çalınan 
hayvan bedellerini tazmin ile mükellef tutar. Bu tazminden mak-
sat; hayvanları çalınan adamın mağduriyetini telafi etmekten 
ziyade, köy muhtarlarının ve halkın intibahını celbederek ken-
dilerini hayvan hırsızlarıyla mücadeleye mecbur etmektir. Köyün 
hududuna girerek izini kaybetmeye muvaffak olan hayvan hır-
sızlarını o köy halkı ya bulup teslim edecek veyahut çalınan hay-
vanların bedellerini tazmin edecektir. Şu halde köyün muhtarı, 
çobanı, çiftçisi ve bütün halkı, köy hududundan gelip geçecek 
hüviyeti meçhul ve şüpheli insanlarla alakadar olmak mecbu-
riyetini hissedecektir. Bu maddenin başlı başına bir kudret ya-
ratmaya ve intibah uyandırmaya kadir hususiyetinden bihakkın 
istifade edebilmek için, tatbikatta azami sürat iltizam edilmelidir. 
Kanun’un tatbikatında betaat; hem kanundan beklenen intibahı 
tesirleri izale eder hem de mağdurun temadi (süren) mağduriye-
tine sebebiyet verir. Bundan başka Hayvan Sirkatinin Meni Hak-
kındaki Kanun’un 16, 17 ve 18’inci maddeleri, hırsızlıkla müca-
dele için müessir ahkâmı havidir (çok etkili hükümleri kapsar). 
Bu Kanun’un feyzinden tamamen istifade edilmesi çok faideli 
neticeler verir, sürat temin edilmek şartıyla… 

KAYNAK:

Jandarma Mecmuası, “Hayvan Hırsızları 
ve Hayvan Hırsızlarının Hileleri ve Mania 
(Engelleme) Tedbirleri”, sayı:28, s.157-
166, yıl:7, Ekim-Kasım 1931.
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04 Ağustos 2014 tarihinde saat 05.00 sıralarında Doğan Mahallesinden
H.V.T. isimli şahıs, sulamak amacıyla gittiği kendisine ait üzüm bağında
sol üst göğüs bölgesinden av tüfeği ile vurulur ve sevk edildiği Denizli 

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamayarak aynı gün hayatını kaybeder. 

Yapılan tüm soruşturma ve incelemelere rağmen, beş yıl boyunca aydınlatılamayan faili 
meçhul olaya ait dosya, Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timince 2019 Eylül 
ayında tekrar incelemeye alınır. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda; maktul H.V.T.nin 
eşi olan A.T.nin, maktulün amcasının oğlu A.T. ile yasak ilişki yaşadıkları yönünde bilgi-
ler elde edilir. Konuyla ilgili Buldan Sulh Ceza Hakimliğinden adli dinleme kararı alınır.

Adli emanette bulunan olay yerine ait resimler ve videolar alınarak; olay tarihinde analiz 
yöntemi olmadığı için incelemesi yapılamayan kan lekesi görüntüleri, “Kan Lekesiyle 
Model Analizi” kullanılarak incelenmek üzere Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı 
Olay Yeri İnceleme Birimi ile paylaşılır. Birlikte yapılan karşılaştırmalar neticesinde; 

Denizli İl J.K.lığı

Kan Lekeleri
Yıllar Sonra Dile Geldi…
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kan izlerinin akış istikametine göre maktule ateş edi-
len yerin olay esnasında orada bulunan maktulün eşi 
A.T.nin bulunduğu yere yakın olduğu, atış metresi ile 
ilgili yapılan çalışma sırasında ise maktule yapılan öl-
dürücü atışların, maktulün eşinin bulunduğu yerden 
yapıldığı, ayrıca maktulün vücudundaki av fişeği tapa 
izinin altı metreden yapılan atış neticesinde oluştuğu 
tespit edilir. 

Maktulün eşi A.T.nin ısrarla; olay saati olan 04.30-
05.00 sıralarında havanın karanlık ve etrafın çok 
sessiz olmasına rağmen tüfek sesi duymadığını iddia 
etmesi üzerine, olay yerinde aynı saatlerde keşif atışı 
yapılır ve o mesafeden sesin duyulmamasının müm-
kün olmadığı yapılan canlandırma ile ispatlanır. De-
vam eden çalışmalar kapsamında; olay yeri ve otop-
si görüntüleri, video kayıtları, maktulün vurulma 
anındaki kan izlerinin yönü ve maktulün kıyafetleri 
derinlemesine incelenir. Elde edilen tüm bulgular 
doğrultusunda atış mesafesini ve atışta kullanıldığı 
düşünülen av tüfeğini tespit etmek amacıyla olay 
mahalline gidilir. Üç farklı tüfekle altı metre mesa-
feden belirlenen bir hedefe atış yapılır. Yapılan atışta 
tıpkı olaydaki gibi av fişeği içinde bulunan tapanın 
hedeften geri sektiği, değdiği yerde de iz bıraktığı 
tespit edilir ve maktule yapılan atış mesafesinin net 
olarak altı metre olduğu ve atılan tüfeğin tipi kesin-
lik kazanır.

Şahsın öldürülmesi olayından önce, çeşitli tarihlerde 
ateşli silahla yaralanması ve kokoreç yedirilmek su-
retiyle zehirlenmesi olaylarıyla (polis bölgesi) ilgili 
olarak; gerek diğer kolluk birimleri ve gerekse adli 
makamlardan temin edilen ifade tutanakları tek tek 
incelenerek buradaki çelişkiler de tespit edilir.

Olay sırasında orada bulunan maktulün eşi A.T.nin, 
olaydan hemen sonra ilk kimi ve sonrasında kimleri 

aradığı yönündeki beyanlarında çelişkiler tespit edile-
rek kayıt altına alınır.

KEP/KAFES ve JABS programlarından yapılan 
araştırma ve inceleme neticesinde ise maktulün eşi 
A.T.nin daha öncesindeki başka bir gayrimeşru iliş-
kisi neticesinde, Ö.Y. isimli şahıstan 2017 doğumlu 
bir çocuğunun daha olduğu Nüfus Müdürlüğü ka-
yıtlarından tespit edilerek, doğumun yapılmış olduğu 
hastaneden doğum raporu temin edilir.

Ayrıca, H.V.T.nin öldürülmesi olayı ile ilgili canlı 
yayın yapan özel bir TV kanalının programı günlük 
olarak takip edilerek, olayla ilgili programa katılan 
tüm şahısların olay hakkındaki beyanları ile iletişimin 
dinlenmesi ve tespiti sırasında olayın aydınlatılması-
na yönelik tüm görüşme ve mesajları da tasniflenerek 
kayıt altına alınır.

Tüm bu çalışma, bulgu ve tespitler ışığında, olayın 
kuvvetle muhtemel şüphelileri olduğu değerlendirilen 
maktulün eşi A.T. ve evlilik dışı ilişki yaşadığı mak-
tulün amcasının oğlu A.T. isimli şahıs, Cumhuriyet 
Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınır-
lar. Söz konusu şahıslar yapılan sorgularını müteakip 
suçlarını itiraf eder ve çıkarıldıkları adli makamlarca 
tutuklanarak cezaevine gönderilir.

Tutuklanan iki şahsın ifadeleri ile tanık beyanlarında 
adı geçen ve maktulün eşi A.T.nin gayri meşru çocu-
ğunun babası olduğu tespit edilen; olayın gizlenmesi, 
yalan beyanda bulunması ve kolluk güçlerinin yanıl-
tılması konusunda taktik ve talimatlar veren Ö.Y.nin 
de Mersin ilinde olduğu tespit edilir. 13 Ekim 2019 
tarihinde JASAT timince Mersin’e gidilerek şahıs ya-
kalanır ve Buldan ilçesine getirilerek alınan ifadesinin 
ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak 
cezaevine gönderilir.

Teknolojiyi yakından takip 
eden jandarma; beş yıl önce 
işlenen cinayetle ilgili olay 
yerinden elde edilen kan lekesi 
görüntülerini, olaydan birkaç 
yıl sonra kullanılmaya başlanan 
“Kan Lekesiyle Model Analizi”ni 
kullanarak inceledi ve faillerini 
adalete teslim etti. 



Kastamonu İl J.K.lığı

Kablo Hırsızlarını 
Küçük Bir Kağıt 
Parçası Ele Verdi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezine 10 Kasım 2019 ta-
rihinde Küre İlçesi Kayadibi Köyünde bulunan bir taş ocağı şantiyesinden 
yüklü miktarda kablo çalındığı ihbarı gelir. 

İhbar üzerine, şüphelileri belirlemek amacıyla Küre İlçe Jandarma Komutanlığı 
sorumluluk alanındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemeye alınır. Yapılan ça-
lışmalar neticesinde, yabancı bir aracın geç saatlerde bölgede dolaştığı tespit edilir. 
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca KAFES ve KEP programlarının incelen-
mesi neticesinde, şüpheli aracın farklı tarihlerde ve gece geç saatlerde Kastamonu il 
merkezinden civar ilçelere gidip geldiği tespit edilir. Aynı tarihlerde Taşköprü ilçesi 
ile il merkezinde enerji ve nakil kablosu hırsızlıklarının meydana geldiği yapılan araş-
tırmalarda öğrenilir.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiple-
rince, merkez ilçede hırsızlık olayının gerçekleştiği yerde arama yapılır. Yapılan arama-
da bir kağıt parçası üzerinde isim ve rakamdan oluşan bir elektronik posta adresinin 
yazılı olduğu görülür. Elektronik posta adresinden yola çıkılarak şüpheli olabileceği 
değerlendirilen bir şahıs tespit edilir.

Yapılan inceleme neticesinde; elektronik posta adresinde kullanılan rakamlar ile söz 
konusu araç plakasının aynı rakamlardan oluştuğu tespit edilerek, bahse konu araç ta-
kibe alınır ve aracın 11 Kasım 2019 tarihinde Hanönü ilçesi PTS noktasından Sinop 
ili istikametine geçiş yaptığı görülür.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, Sinop İl Jandarma Komutanlığına bilgi ve-
rilerek söz konusu aracın Ayancık ilçesinde durdurulması sağlanır. Araç içerisinde 
bulunan üç şahıs gözaltına alınır ve Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Kastamonu 
iline sevk edilir. Araçta yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirilir. 

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince şahısların yapılan sorgula-
masında sunulan delillerden çıkış yolu bulamayan bir şüpheli olayı itiraf etmek zo-

Kastamonu İl 
Jandarma Komutanlığı 

JASAT personelinin dikkati 
neticesinde olay yerinde 

bulunan küçük bir kağıt parçası, 
kablo hırsızlığı olayının tüm 
delilleriyle aydınlatılmasını 

sağladı. 
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runda kalır ve çaldıkları bakır kablolardan bir kısmını Kastamo-
nu sanayi sitesinde bulunan bir hurdacıya sattıklarını beyan eder. 
Hurdacıdan alınan kamera görüntülerinden şüpheli şahıslarca 
kullanılan araç tespit edilir. Üç şüphelinin çaldıkları kabloları sa-
tış görüntüleri ve işyeri sahibince tanzim edilen fatura tahkikat 
dosyasına eklenir. 

Şüphelilerin, daha önce üç şantiyeden çaldıkları kablolardan elde 
ettikleri toplam 1.055 kg bakır kabloyu da sattıkları tespit edilir.

Adli makamlara sevk edilen üç şüpheliden ikisi, çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilir.

Kastamonu İl 
Jandarma Komutanlığı 

JASAT personelinin dikkati 
neticesinde olay yerinde 

bulunan küçük bir kağıt parçası, 
kablo hırsızlığı olayının tüm 
delilleriyle aydınlatılmasını 

sağladı. 

Şubat 2020 • Sayı: 155 43



Seri Katil Kıskıvrak Yakalandı

Seri cinayetlerin şüphelisi, Ordu İl Jandarma Komutanlığı 
ekiplerinin kılı kırk yaran ısrarlı, titiz ve sabırlı çalışmaları 
neticesinde yakayı ele verdi.

Ordu İl J.K.lığı
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Samsun ve Ordu illerinin Ünye, Terme ve Ak-
kuş ilçelerinde Şubat-Nisan 2018 tarihleri ara-
sında 3 ayrı evde meydana gelen yangında 6 şa-

hıs ölür. Meydana gelen yangınlar sıradan bir yangın 
olayı gibi görünse de; meydana geliş zamanı, ölen 6 
şahsın yaşlı olması ve evlerin yerleşim yerlerine uzak 
olması gibi konularda benzerlik göstermesi, Jandar-
ma ekiplerince şüpheli görülür ve olayların aynı kişi 
ya da kişilerce gerçekleştirilmiş olabileceği değerlen-
dirilir. Cumhuriyet Savcısının bilgisi dahilinde Ordu 
İl Jandarma Komutanlığınca özel çalışma grubu 
oluşturularak olaylar araştırılmaya başlanır.

Ev yangını olayları ile ilgili araştırmalar devam eder-
ken, 03 Mayıs 2018 tarihinde Ordu ili Akkuş ilçesin-
de ikamet eden 64 yaşında bir kadının kaybolduğu 

ihbarı alınır. Jandarma ekiplerince yapılan aramalar 
sonucunda; söz konusu şahsın 11 Mayıs 2018 günü 
evinden yaklaşık 8 km uzaklıkta bir uçurumun altın-
da cesedi bulunur. Maktulün oğlu ile yapılan müla-
katta 4 adet büyükbaş hayvan ve 1 adet tek kırma av 
tüfeğinin evde olmadığı bilgisi alınır.

Olayları aydınlatmaya yönelik çalışmalar titizlik-
le devam ederken; Ordu ili Akkuş ilçesinde 13 
Temmuz 2018 tarihinde 1 şahsın evinde bulunan 
piknik tüpünden zehirlenerek ölmesi, 22 Temmuz 
2018 tarihinde meydana gelen kazaen ev yangı-
nı sonucunda aynı aileden 3 kişinin ölmesi ve 31 
Temmuz 2018 tarihinde aynı aileden 2 kişinin ev-
lerinde bulunan mutfak tüpünden zehirlenerek öl-
mesi olayları da meydana gelir. 
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Oluşturulan özel çalışma grubu tarafından yürütü-
len çalışmalar kapsamında; bu olayların birbirleri 
ile bağlantılı olabileceği değerlendirilerek, suç ve 
suçlu profil analizi yapılır. Ordu ili nüfusuna ka-
yıtlı, son 15 yılda gasp, yaralama, hayvan hırsızlığı, 
kasten öldürme suçlarından haklarında işlem ya-
pılan ve cezaevine girip çıkan şahıslar incelenir ve 
benzer suçları işleyen 174 şahıs tespit edilir. Tespit 
edilen 174 şüpheli, istihbarat birimlerince tek tek 
takibe alınır. Yakın zamanda gasp, hayvan hırsızlığı 
ve yaralama suçlarından cezaevinden tahliye olan 
13 kişi tespit edilir ve çalışmalar şahıslar üzerinde 
yoğunlaştırılır. 

Yapılan araştırmalarda şüpheli M.A.Ç.nin sosyal 
medya hesabındaki askeri kamuflajla çekilmiş fo-
toğrafları da jandarma ekiplerinin dikkatini çeker. 

Olayı aydınlatmaya yönelik emniyet birimleri ile 
koordineli çalışmalar devam ederken; 09 Ağustos 
2018 tarihinde Ordu ili Akkuş ilçe merkezinde 2 
şahsın evlerinde gasp edildikleri ve cep telefonları-
nın yağmalandığı bilgisi alınır. Mağdurların ifade-
lerinde, olayı gerçekleştiren şüphelinin üzerinde as-
keri kamuflaj olduğunu söylediklerinin öğrenilmesi 
üzerine, Cumhuriyet Savcısının bilgisi dahilinde 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak 
mağdurlarla görüşülür ve şüpheli  M.A.Ç.nin fo-
toğrafları teşhis ettirilir. Ayrıca yapılan görüşmede; 

şüpheli M.A.Ç.nin olay günü sabahında mağdur-
ların karşı komşusu ile hayvan pazarlığı yaptığı ve 
kendilerine cep telefonu numarasını verdiği bilgisi-
ne ulaşılır. Söz konusu cep telefonu incelendiğinde 
daha önce tespit edilen 13 şüpheliden birinin de bu 
numarayı kullandığı anlaşılır.

Seri cinayetlerin şüphelisi olarak kimliği tespit 
edilen M.A.Ç.nin ikamet ettiği adrese operasyon 
düzenleyen jandarma ekipleri, M.A.Ç.yi kıskıvrak 
yakalar. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan ara-
mada; 23 adet büyükbaş hayvan, 3 adet tek kırma 
av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 17 adet av tüfeği 
fişeği, 151 adet 9 mm kuru sıkı tabanca fişeği, 3 
adet 7,65 mm tabanca fişeği, 5 adet cep telefonu, 
230 adet plastik kelepçe, 1 adet eski tip askeri ka-
muflaj, 1 adet parka, 1 adet askeri tip eldiven, 1 
adet kamuflaj renk tabanca kılıfı, 1 adet askeri pa-
laska ve 2 adet askeri şapka bulunur. 

Ele geçirilen hayvanlardan birinin 03 Mayıs 2018 
tarihinde ölü olarak bulunan kadının oğlu tarafın-
dan kaybolduğu beyan edilen 4 adet büyükbaş hay-
vandan birinin özellikleri ile örtüştüğü Jandarma 
personelinin dikkati neticesinde tespit edilir. Maktu-
lün oğlu tarafından söz konusu hayvanın kendilerine 
ait olduğu teşhis edilir. Ayrıca aramada ele geçirilen 
ruhsatsız av tüfeklerinden 1 adedinin de maktule ait 
olduğu yine oğlu tarafından teşhis edilir.
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Ayrıca, şüpheli M.A.Ç.nin evinde bulunan güvenlik 
kamera kayıtları incelenir. Olayların meydana geldiği 
günlerde gece geç saatlerde üzerinde askeri kamuflaj 
kıyafetiyle evden ayrıldığı, sabaha karşı erken saat-
lerde eve döndüğü ve aracını temizlediği, ayrıca her 
defasında elinde olaylarda gasp ettiği değerlendirilen 
av tüfeği vb. malzemeler olduğu, şüphelinin evden 
çıkış ve dönüş saatlerinin olayların meydana geldiği 
saatlerle örtüştüğü kamera kayıtlarından belirlenir.

Aramada ele geçirilen büyükbaş hayvan ve malzeme-
lerin Şubat 2018 tarihinden beri meydana gelen ev 
yangını ve zehirlenme olayları ile ilgisinin olabileceği 
değerlendirilerek olaylardaki maktullerin yakınlarına 
teşhis ettirilir. Teşhisler neticesinde, Ordu ili Akkuş 
ilçesinde meydana gelen 2 zehirlenme sonucu ölüm, 
1 ev yangını sonucu ölüm, 1 gasp, 1 evden hırsızlık 
ve 1 kasten öldürme olayı aydınlatılır.

Şüpheli M.A.Ç.nin çiftlik evinde çoban olarak çalı-
şan F.A., Y.G., imam nikahlı eşi S.Ö. ve Samsun’daki 
kasap dükkanının ortağı M.T.nin de olaylarla ilgisi 
olduğu tespit edilir. Önceden tespit ettikleri yaşlı ki-
şilerin evlerine, askeri kıyafetle güvenlik kuvveti gibi 
girdikten sonra kurbanlarını bağladığı, gasp ettikten 
sonra da onları mutfak tüpüyle zehirlediği ve yakarak 
öldürdüğü tespit edilen şahıs ve suç ortakları adli ma-
kamlara sevk edilir ve tutuklanarak cezaevine konulur.

Devam eden çalışmalarda şüpheli M.A.Ç.nin, 
abisi H.İ.Ç.nin evini de zaman zaman kullandığı 

bilgisine ulaşılır ve 12 Ağustos 2018 tarihinde adli 
makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda 
H.İ.Ç.nin Ordu ili Akkuş ilçesinde bulunan evinde
arama yapılır. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av
tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilir.

Her ne kadar şüpheli M.A.Ç. tutuklanarak cezaevi-
ne konulmuşsa da; Samsun, Tokat ve çevre illerinde 
bu ve benzeri olayların meydana gelmiş olabileceği 
değerlendirilerek ilgili illerle koordineli çalışmalar 
yapılır. Bu kapsamda, çevre illerde meydana gelen 
27 benzer olay incelenir ve H.İ.Ç.nin evinde ele 
geçirilen ruhsatsız av tüfeklerinden 1 adedinin 10 
Şubat 2018 tarihinde Samsun ili Terme ilçesinde 
meydana gelen ev yangınında ölen 3 şahıstan birine 
ait olduğu tespit edilir. 

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan 
Özel Çalışma Grubunca olayın aydınlatılmasına 
yönelik Ordu, Samsun ve Tokat illerindeki 27 hay-
van hırsızlığı, zehirlenme, yangın ve yağma olayları 
kapsamında; 450 kişi ile yüz yüze görüşme yapıl-
mış, 83 kişinin ifadesi alınmış, 4 TB kamera gö-
rüntüsü incelenmiştir. Elde edilen maddi deliller 
ışığında yapılan suç ve suçlu profil analizi ile titiz 
ve gayretli çalışmalar neticesinde; toplam 7 olay-
da 13 kişinin öldürülmesi, 1 evden hırsızlık ve 1 
yağma olayı olmak üzere toplam 9 olayın şüphelisi 
M.A.Ç. ve suç ortakları M.T. ve S.Ö. olduğu tespit
edilmiş ve cezaevine konulmuştur.
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Bedensel ve zihinsel engelle doğan veya yaşamının herhangi bir döneminde 
engelli hale gelmiş bireyler, toplumda engelli olmayan diğer bireyler gibi, 
vatandaşlık haklarından eşit bir şekilde yararlanmaktadır. Ülkemizde, insan 

haklarına verilen önem arttıkça engelli haklarına ilişkin iyileştirici çalışmalar da hız 
kazanmıştır. Çalışmalarda; engelliliğin yalnızca tıbbi yaklaşımla değil, toplumsal ve 
hak temelli yaklaşım kapsamında tanımlanması da etkili olmuştur. Amaç, engelli 
bireylerin diğer bireyler gibi vatandaşlık haklarından tam ve eşit şekilde yararlan-
masını sağlamak ve insan onuruna olan saygıyı güçlendirmektir.

Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli bireylerin; eğitim, istihdam, sağlık, 
adalete erişim, toplumsal yaşama katılım, kamu hizmetlerine erişim, ayrımcılıkla 
mücadele gibi alanlarda daha fazla desteklenmeleri ve uygulamalardaki aksaklık-
ların tespit edilerek giderilmesi son derece önemlidir. Bu alandaki iyileştirmeler 
takdirle karşılansa da çalışmaların yeterli olduğu düşünülmemektedir. Özellikle 
yapılanların denetimler yoluyla kalıcı olmasına çalışılmalı ve yaşanmakta olan 
sorunlara yeni çözümler üretilebilmelidir.1

Uzun yıllardan beri, engelli bireylerin bu haklardan yararlanmalarının sağlan-
ması Avrupa Birliğinin (AB) öncelikli ve uzun-dönem stratejileri arasındadır. 

Engelli olmak yardıma muhtaç olmak 
değildir. Şartlar uygun hale getirildiğinde, 
her birey gibi onlar da işlerini halledebilir…

hayatı paylaşmak için

ENGEL Y   K

De.Me. Zeynel AKYOL
Destek Kıt’alar Grup Komutanlığı

1 TBMM Engelli Hakları İnceleme 
Raporu-2013.
2 ERTEM, S., Avrupa Ülkelerinde 
Engellilere İlişkin Güncel Politikalar 
ve Uygulamalar, 2010.



Avrupa Engellilik Stratejisi’nin ana parçası “Engelliler İçin 
Eylem Planıdır (EU Disability Action Plan)”. 2004-2010 
yıllarını kapsayan dönem için yapılmış olan Planda, Avru-
pa Komisyonu 2010 yılına kadar engellilerin istihdamı ve 
bağımsız yaşaması konusunda bazı gelişmelerin olmasını he-
deflemiştir. Prensip olarak, engelliler konusunda alınacak her 
kararda engelli bireylerin fikirlerinin alınması, kararlarının 
oluşturulduğu sürece onların da dahil edilmesi benimsen-
miştir. Temel olarak, engelliler diğer bireylerle eşit haklara ve 
fırsatlara sahip olmalıdır. 

Bu yaklaşım aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin İnsan Hak-
ları Beyannamesi’nde de yer almaktadır. AB’nin 2003-2010 
dönemi için hazırlanan “Engelliler İçin Eylem Planı”nın te-
mel hedefi; engellilerin diğer insanlarla eşit hak ve fırsatlara 
sahip olmalarının sağlanmasıdır. Bunun için öncelikle, en-
gellilerle ilgili bölümlerin tüm AB politikaları içine enteg-
re edilmesi gerekmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından 
Aralık 2007’de engelli bireylerin katılımını harekete geçir-
mek amacıyla, var olan engelli araştırma merkezleri arasında 
“Avrupa Engellilik Uzmanlarının Akademik Ağı” (ANED) 
kurulmuştur. Bu ağ aynı zamanda Komisyonun engellilik 
ağıyla işbirliği içinde ortak politika geliştirilmesini destek-
lemektedir. ANED’in amacı engelli bireyler için eşit fırsatlar 
sunmak ve topluma tam katılım amacına yönelik olan Avru-
pa Engellilik Politikası’nı desteklemektedir. Böylece ANED, 
Avrupa Engellilik Stratejisi ve Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Bildirisi’nin uygulanması için koordine bir altyapı 
olan akademik destek sağlamaktadır.2

Ülkemizde son 10 yılda engelli hakları kapsamında yapı-
lan iyileştirici düzenlemelere kısaca bakıldığında; atılan en 
önemli adımlardan birinin, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı 

Şubat 2020 • Sayı: 155 49



Şubat 2020 • Sayı: 15550

Engelliler Hakkında Kanun’un Geçici 2 ve 3’üncü Maddeleri ile kamu 
kurumları ile mahalli idarelere getirilen “fiziksel erişilebilirlik düzenleme 
yükümlülüğü” olduğu görülmektedir. Yine başka bir düzenleme kapsa-
mında, engelli hakları konusunda çalışan birimler yeniden şekillendiril-
miş, 3/6/2011 tarihli  ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı ilga edilerek bu kuruma ait iş ve işlemler 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüne ve ilgili diğer müdürlüklere devredilmiştir.3

Engellilerin devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin sınavların kamu 
kurum ve kuruluşlarınca ayrı ayrı yapılması yerine, 13/02/2011 tarihgli 
ve 6111 sayılı Kanun ile ilk defa devlet memuru olarak atanacak engel-
liler için ayrı ve merkezi bir sınav yapılması (EKPSS) esası getirilmiştir. 
Engel gruplarına özgü hükümler de içeren merkezi yerleştirme sınavına 
ilişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiş ve 2012 yılında ilk merkezi sınav 
gerçekleştirilmiştir.4

Fiziksel erişilebilirlik düzenleme yükümlülüğü; engelli bireylerin ürünle-
ri ve hizmetleri, engeli bulunmayan kişiler kadar etkin kullanabilmesine 
yönelik alınan tedbirleri kapsamaktadır. Yapılı çevrede mevcut engeller, 
engelin türüne bağlı olmaksızın tüm engelli bireylerin temel haklardan 
faydalanmalarını ve topluma katılımını engellemekte ve/veya aksatmak-
tadır. Çevrenin engelli bireyler tarafından ulaşılabilir hale getirilmesi, en-
gelli olsun veya olmasın, toplumun bütün bireylerine fayda sağlayacaktır. 
Bu hedefin gerçekleştirilmesi için, tutumları ve fiziksel engelleri de kap-
sayan mevcut engellerin ne olduğunun anlaşılması ve olumlu eylemler ve 
diğer tedbirler vasıtasıyla bunların bertaraf edilmesi için bağlılıkla çalışıl-
ması gerekmektedir.5

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak için hem devlet eliyle 
hem de gönüllülük esas alınarak çözüm geliştirebilmek ve hayatlarını ko-
laylaştırmak mümkündür. Sivil toplum kuruluşları ya da spor kulüpleri-
nin öncülük ederek, sadece engelli bireyler arasında yapılmasına ön ayak 
olduğu (ampute futbol, satranç, tekerlekli sandalye basketbol, yüzme, masa 
tenisi, halter vs.) aktiviteler de engelli bireylerin topluma kazandırılma-
sı ve moral motivasyonlarının yüksek tutulması noktasında çok önemli 
olmakla birlikte, sosyal yaşamda ve toplum içinde sıkıntılarını bir nebze 
olsun azaltmış ve farkındalık oluşturmuştur.

Günümüzde; terör, iş kazası ve trafik kazaları olmak üzere, yaşamın her 
döneminde muhtelif nedenlerle bireylerin engelli adayı olabileceği ön-
görüsüyle, engelli bireylerin topluma entegre olmaları ve hayatlarını ka-
zanmaları için özellikle; manevi destek, erişebilirlik ve pozitif ayrımcılık 
verebilme bilincinin oluşturulması gerekmektedir. 

Engelli olmak yardıma muhtaç olmak değildir. Şartlar uygun hale geti-
rildiğinde, her birey gibi onlar da işlerini halledebilir. Şunu da unutma-
yalım; “Bedenen ve ruhen hayatı yaşayamayan, yaşamayı yürekten hissede-
mez…”

3 TBMM Engelli Hakları İnceleme Raporu-2013.
4 TBMM Engelli Hakları İnceleme Raporu-2013.
5 Özürlüler İdaresi Başkanlığının Avrupa Birliğinde Özürlülükle İlgili Durum Raporu.
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Engelli Olmalarına Rağmen, Adını Tarihe Altın Harflerle 
Yazdıran ve Yüzyıllar Boyunca Kendilerinden Bahsettiren

Kişileri Tanıyalım

Aşık Veysel ŞATIROĞLU (Halk Ozanı)
1894-1973 yılları arasında yaşamış olan Aşık Veysel, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığı nedeniyle 
7 yaşında iki gözünü birden kaybetti. Babasının oyalanması için aldığı bağlama ile önce başka 
ozanların türkülerini çalmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık 
Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitülerinde saz hocalığı yaptı. Eserlerinde Türkçe’si 
yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç 
içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır.

Ludwing Van BEETHOVEN (Müzisyen)
1770-1827 yılları arasında yaşamış olan Ludwing Van Beethoven, gittikçe artan işitme engeline 
rağmen müzikte bugün bile dinlenen meşhur eserler vermiştir. İşitme engeline rağmen 9’uncu 
Senfonisini yazmış ve bu eseri seslendirirken orkestrayı yönetmiş ve konseri dinleyenler Beethoven’i 
ayakta alkışlamıştır. Beethoven’in hayatı bize, insanın isterse işitme engelli olmasına rağmen bes-
teler yapabileceğini ve bu alanda dünyaca tanınan eserler verebileceğini göstermektedir.

Stephen W. HAWKING (Bilim İnsanı)
1942 yılında doğan Hawking, ALS hastasıdır; tedavisi mümkün olmayan bu hastalık sayesinde 
evrenin sırlarını anlatan kitaplara ve bilimsel çalışmalara imza atmıştır. Bu hastalıkta beyin 
sağlam kalmasına rağmen bütün vücut çöker. Başarı kültüründe “Beynin sağlam ise vücudu-
nun neresi engelli olursa olsun, başarıyı yakalarsın.” genel inancı, adeta Hawking’de anlam 
bulur. Doktorların birkaç yıl ömür biçmesine rağmen elli yıla yakın hayat mücadelesi veren 
Hawking, vefat edene kadar (14 Mart 2018) bilimsel çalışmalarına devam etmiştir.

Thomas Alva EDISON (Bilim İnsanı)
1847-1931 yılları arasında yaşamış olan Edison, birçok buluşa imza atmasına rağmen biz onu 
ampulü bulan adam olarak tanırız. İşitme engelli olması, onu umutsuzluğa sürüklemez, aksine 
yalnız kalarak yeni icatları için düşünmesine ve kendini geliştirmesine sebep olur. Ampulü 
bulmak için yaklaşık 2.000 deney yaptığı söylenir. Başarısız deneylerden sonra deneyleri bırak-
masını söyleyen dostlarına: “Ben başarısızlığa uğradım, ancak 2.000 tecrübem oldu.” demiştir. 
2.500’e yakın buluşun patentini almıştır. Gramofonun da mucidi olarak bilinir.

Nazmiye MURATLI (Milli Halterci)
Nazmiye Muratlı 1979 yılında Konya-Meram doğumludur. Doğuştan kalça çıkığı hastası 
olan milli sporcumuz, 2004 yılında arkadaşı ve ailesinin ısrarıyla spora başlamıştır. 2008 
yılında Pekin’de düzenlenen Paralimpik Yaz Oyunları’nda halter 40 kg’da dördüncü olmuş; 
2010 yılında Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda 44 kg’da 100 kg kaldırarak 
Türkiye rekoru kırmıştır. Aynı yıl Malezya’da düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Halter 
Şampiyonası’nda 42 kg’da 106 kg kaldırarak altın madalya almış ve dünya rekoru kırmış-
tır. 2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda ise kadınlar halter 40 kg’da kaldırdığı 109 kg 
ile dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazanmıştır. 2012 Yılı Milliyet Spor 
Ödülleri’nde Namık Sevik Şükran Ödülü’ne layık görülen Muratlı, 2014 yılında Dubai’de 
düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda 103 kg kaldırarak altın madalya ka-
zanmıştır. Son olarak 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları’nda 104 kg kaldırarak dünya re-
koru kırmış ve Türkiye’ye altın madalya kazandırmıştır. Nazmiye Muratlı ayrıca, Paralimpik 
Olimpiyatları’nda üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmuştur.

Sümeyye BOYACI (Milli Yüzücü)
Sümeyye BOYACI, 2003 yılında Eskişehir’de doğmuştur. İki kolu olmadan ve kalça kemiği 
çıkık bir şekilde dünyaya gelmiştir. Yüzmeye başlamak için balıklardan ilham almıştır. 2016 
yılında Brezilya’da düzenlenen Yaz Paralimpik Olimpiyatları’ndan ödülsüz dönse de 2017 yı-
lında İtalya Liguria’da düzenlenen 2017 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları’nda 50 metre 
sırtüstü S1-5 Etkinliğinde bronz madalya kazanmıştır. 2018 yılında Brezilya’da düzenlenen 
Açık Yüzme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olmuştur. Boyacı, son olarak İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de düzenlenen Paralimpik Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar S5 kategorisi 
50 metre sırtüstü yarışında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu; 14 Eylül 2019 yılında 
Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırtüstü kategorisinde 
ise 44.74 lük derecesiyle 2’nci olarak tarihe geçmiştir.



Mendilin köşelerinden iple bağlanan bir taşın 
atılması ve yere çok yavaş bir şekilde inmesi 
insanlığa paraşütü hediye etmiştir. İlk para-

şütü icat eden Agusto Bonet’tir.

1799 yılında Jakuss Garner adlı bir Fransız, balona 
bağlı bir sepetten atlayarak yere kazasız inmiştir. Bu ilk 
paraşütün tepesi delik olmadığı için paraşüt bir süre 
asılı kalmış ve yere dik olarak inmemiştir. Paraşütün 
tepesine bir delik açılmasıyla bu sorun giderilmiştir.

19 Ağustos 1913 yılında Lois Pegout adlı bir pilot, arı-
zalanan uçağından, Agusto Bonet’in yaptığı paraşütle 
atlayarak kurtulmayı başarmıştır.

Paraşütçülük bugünkü durumuna 2’nci Dünya 
Savaşı’ndan sonra gelmiştir. 2’nci Dünya Savaşında 
paraşüt ile sadece insan değil silah, araç, tank vb. mal-
zemeler de indirilmiştir.

Türkiye’de ise paraşütçülük, 03 Mayıs 1935 tarihinde 
Türk Kuşu’nun Atatürk tarafından açılmasıyla başla-
mıştır. Rusya’dan getirilen Anohim ve Romanor adlı 
iki paraşüt öğretmeninin İncirlik’te R-5 uçağından at-
laması, ardından yetiştirdikleri öğrencilerin 12-17 Eylül 
1935 tarihleri arasında Rus T-2 ve Gordon uçaklarından 
yapmış oldukları atlayışlarla paraşütçülük başlamıştır. 

29 Ekim 1936 tarihinde Cumhuriyet Bayramında 
Atatürk’ün yakın arkadaşı ve Türk Hava Kurumu 
(THK) Genel Başkanı Fuat Bulca tarafından Abdur-
rahman Türkuşu ve Rüstem Mavidünya’ya ilk “Para-
şüt Öğretmen Brövesi” takılmıştır.

TSK’da ise ilk olarak Mayıs 1955’de; Ütğm. M.GÖKER, 
Asb. F.ÜNAL ve Asb. M.S. CESEROĞLU’nun uğraş-
ları ve THK’nın yardımıyla Muhafız Alayı bünyesinde 
paraşütçü takımı kurulmuştur.

1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’nda 
Ada’daki düşman hatları gerisine başarıyla ilk inenlerin 
Kayseri Hava İndirme Tugayının paraşütçü komando-
larının olması, paraşütün ve paraşütçülüğün değerini 
ortaya çıkartmıştır.

JÖAK’da Paraşütçülük Faaliyetleri

2001 yılında THK ile yapılan müşterek eğitimler ile 
JÖAK bünyesinde “statik paraşüt eğitimi” bir dönem 
halinde verilmiştir.

2002 yılında Jandarma Genel Komutanlığı envanteri-
ne giren “serbest paraşüt” sistemleri neticesinde Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2005 yılında “ser-
best paraşüt eğitimleri” verilerek JÖAK’lığının ilk ser-
best paraşütçü personeli yetiştirilmiştir. 

Bir Biiiin,
İki Biiiin,
Üç Biiiin,
Dört Biiiin:

JÖAK Paraşütçüleri
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı
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Serbest paraşütçü personelin kazandığı imkan ve kabiliyet-
lerini devam ettirmek için belirli dönemlerde münferit veya 
diğer kuvvetlerle müşterek olarak Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığına ait hava araçları ve Jandarma Genel Komutanlığına 
ait helikopterlerden taktik serbest paraşüt atlayış eğitimleri 
icra edilmektedir.

JÖAK’lığı serbest paraşütçülerince;

• 2008-2014 yılları arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 
yapılan devlet törenlerinde, 

• JSGA Başkanlığında 2009 ve 2019 yıllarında icra edilen 
Jandarmanın Kuruluş Yıldönümleri kapsamında yapılan 
törenlerde, 

• 2014 yılında KKTC’nin 50’nci yıl kutlamaları kapsa-
mında KKTC’de yapılan törenlerde, 

• Kasım 2014’de paraşüt serbest düşüşte çoklu tutuşma 
Türkiye rekorunun kırılmasında,

• 2015 yılında Katar’da yapılan müşterek tatbikatta,
• Ekim 2017’de Muğla ili Fethiye ilçesi Ölüdeniz’de yapı-

lan 18’inci Uluslararası Hava Oyunlarında, 
• Nisan 2018’de Ankara ili Polatlı ilçesi Dua Tepe bölge-

sinde Polatlı ilçesinin kurtuluşu törenlerinde, 
• Eylül 2018’de Foça Jandarma Komando Okul 

Komutanlığının 55’inci Kuruluş Yıldönümü kutlamaları 
ve FIEP Dönem Başkanlığı toplantılarında,

• Mart 2019’da Jandarmanın 180’inci Yıl Kutlamaları kap-
samında Nevşehir ili Kapadokya Bölgesi’nde Türkiye’de 
ilk defa sıcak hava balonundan Türk Bayrağı ve flamalarla,

• 23 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla gerçekleşti-
rilen Jandarma personelinin mezuniyet töreninde yine 
Türkiye’de ilk defa gece Türk Bayrağı ve flamalarla, ba-
şarılı bir şekilde serbest paraşüt gösteri atlayışları gerçek-
leştirilerek, yerli ve yabancı tüm misafirlerin beğenisini 
kazanmıştır.

2018 yılında JÖAK’lığında görev yapan tüm personele “sta-
tik paraşüt eğitimi” verilmesi ve birliğe paraşütçü statüsü 
kazandırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan 
protokol kapsamında “Statik Paraşüt Kursu” verilmiş olup, 
personele paraşütçü statüsü kazandırılmıştır. Ekim 2019’da 
Jandarma Genel Komutanlığında ilk defa kadın personel de 
“Statik Paraşüt Kursu”nu başarıyla bitirerek paraşütçü statü-
sü kazanmıştır.

JÖAK personeli; serbest ve statik paraşüt eğitimlerinden ka-
zanmış olduğu ve her türlü görevde kullanabileceği cesaret, 
yetenek, özgüven, farkındalık, hızlı karar verme ve uygulama 
konularındaki kazanımlar sayesinde, birliğinin konseptine 
uygun olarak hava indirme ve paraşütle havadan sızma ha-
rekatında verilecek her türlü göreve hazırdır. Bu kapsamda 
serbest ve statik paraşüt eğitimlerine de devam edilmektedir.
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Asayiş Başkanlığı

Jandarma Genel Komutanlığının uzun yıllar her 
seviyede elde ettiği kazanımları, tecrübeleri, 
kullandığı başarılı taktik ve teknikleri dost ve 

müttefik ülke kolluk personeli ile paylaşımı, karşı-
lıklı imzalanan İkili Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları/
Protokoller çerçevesinde yapılmaktadır. 

Söz konusu Anlaşmalar veya Protokoller kapsamın-
da, misafir personele, eğitim birimlerinde verilecek 
eğitim ve öğretime ilişkin planlama ve uygulama 
esaslarının belirlenmesi, bu maksatla yapılan talep 
ve tekliflerin değerlendirilmesi Jandarma Genel Ko-
mutanlığı Asayiş Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Da-
ire Başkanlığınca yürütülmektedir.

23 ÜLKEDEN
1.970 MİSAFİR PERSONELE 
EĞİTİM VERİLDİ

Bugüne kadar, 23 ülkeden 
1.970 misafir personele 
çeşitli branşlarda 
eğitimler verilmiş; 2020 
yılında ise 32 branşta 
7 ülkeden 380 misafir 
personelin eğitimlerinin 
tamamlanması 
planlanmaktadır. 



Bir eğitim-öğretim döneminde (01 Ağustos/31 
Temmuz) dost ve müttefik ülke personeline verile-
bilecek kurslar için ayrılan misafir personel konten-
janı, kursa katılacak personelde aranacak özellikler 
ve diğer hususları içeren konular belirlenerek dost 
ve müttefik ülkelere, İçişleri Bakanlığı Müşavirleri 
aracılığı ile duyuru yapılarak talepler alınmaktadır.

Yapılan talepler değerlendirmeye alınarak, gerek du-
yulması halinde kurs merkezleri ile tekrar koordinas-
yon sağlanıp verilebilecek kurslar için “Bakan Olu-
ru” alınmasını müteakip kurslara/eğitimlere personel 
planlaması yapılmaktadır. Dönem içerisinde, farklı 
bir kurs talebi olması durumunda eğitim merkezle-
rinin kontenjan miktarı dikkate alınarak, alınacak 
onayı müteakip ek planlamalar da yapılabilmektedir.

Bu planlar kapsamında ülkemize gelen misafir per-
sonele; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Baş-
kanlığı, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eği-
tim Merkezi Komutanlığı, Jandarma At ve Köpek 
Eğitim Merkezi Komutanlığı, Jandarma Komando 
Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Teknik ve Yar-
dımcı Branş Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Kri-
minal Daire Başkanlığında eğitimler verilmektedir. 
Bugüne kadar 23 ülkeden 1.900 misafir personele 
çeşitli branşlarda eğitim verildi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Jandarma Ge-
nel Komutanlığı eğitim ve öğretim kurumlarında 
32 branşta 7 ülkeden 380 misafir personele eğitim 
verilmesi planlanmış, halen 5 ülkeden 105 misafir 
personelin eğitimleri devam etmektedir.

Afganistan 2

Arnavutluk 73

Azerbaycan 734

Bosna Hersek 3

Bangladeş 26

Cezayir 40

Cibuti 3

Çin 120

Fransa 2

Gambiya 125

Gürcistan 137

Katar 189

Kazakistan 79

Kırgızistan 131

Kongo 3

Kuveyt 31

Moritanya 18

Pakistan 12

Senegal 14

Tunus 128

Türkmenistan 67

Ukrayna 7

Ürdün 26

TOPLAM 1.970

Eğitim Verilen Ülkeler ve Misafir Personel Sayısı
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Jandarma Asayiş Vakfı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın emniyet ve 
asayişe yönelik hizmetlerinin layıkıyla yürütülmesi ile Jandarma Genel 
Komutanlığı mensubu şehit olan personelin ailesine ilk destek yardımı 

yapmak için Jandarma Genel Komutanlığının her yönüyle en ileri düzeye 
yükseltilmesi maksadıyla 6 Eylül 1997 tarihinde 138.572 TL sermaye ile 
kurulmuştur.

Jandarma Asayiş Vakfının başlıca organlarını Mütevelli Heyet, Yönetim ve 
Denetim Kurulları oluşturmaktadır. Vakıf Genel Müdürlüğü ise Yönetim 
Kurulunun senet hükümleri gereğince haiz olduğu şartlar içerisinde devre-
deceği yetkileri kullanmakta ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamakta-
dır. 

Jandarma Asayiş Vakfının gelirleri; bağışlar, iştirak ve fon gelirleri, vadeli 
mevduat gelirleri ile gayrimenkul ve işletmelerin kira gelirlerinden oluş-

JANDARMA ASAYİŞ VAKFI
(E) Tümg. Ali ÖZKARA
JAV Genel Müdürü

Yüksekova’dan Foça’ya Sizinleyiz:
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maktadır. Vakfın giderleri ise yıllık bütçelere göre 
yapılmaktadır. Vakıf yasal mevzuatlar doğrultusun-
da yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin 1/3’ünü 
yönetim ve idame masrafları, ihtiyatlar ve mal var-
lığını artırıcı yatırımlara, kalan 2/3’ünü ise, vakıf 
amaçlarına yönelik faaliyetlere harcamak suretiyle, 
gelirlerini en iyi şekilde değerlendirerek faaliyetleri-
ni sürdürmekte ve pek çok projenin finansmanını 
sağlamaktadır.

Tamamı Vakfa ait bulunan, kısa adı JAVDES A.Ş. 
olan Jandarma Asayiş Vakfını Destekleme Ano-
nim Şirketi 24 Kasım 1998 tarihinde 20.000 TL. 
sermaye ile kurulmuştur. Şirket bugün itibariyle 
14.183.705 TL sermayeye sahip bir kuruluş olup 
gıda-temizlik malzemeleri, akaryakıt, su hizmetle-
ri ile sigorta, askeri melbusat sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir.

Vakıf, gelirlerine düzenli olarak önemli ölçüde kat-
kıyı sağlayan ve iştirakimiz olan JAVDES A.Ş.’nin 
faaliyetleri dışında, sahip olduğumuz “özkaynakla-
rımıza dayalı olarak yani gayrimenkul kira ve finans 
gelirlerine dayalı olarak büyümektedir.” Ayrıca ya-
pılan nakdi ve ayni bağışlar Jandarma Asayiş Vakfı-
nın gelir kaynaklarını oluşturan diğer kalemlerdir.

Jandarma Asayiş Vakfının kuruluşundan bugüne 
kadar elde etmiş olduğu gelirler ve bu gelirlerin 
yıllara göre dağılımı grafikte görüldüğü gibidir. 
2018 ve 2019 yılları Vakfımızın kurulduğundan 
beri en yüksek gelirin elde edildiği yıllar olmuş-
tur.

Jandarma birliklerinin bütçeden karşılanamayan 
ve acil temin edilmesi gereken mefruşat, malzeme, 
eğitim, bakım, onarım vb. ihtiyaçlarının karşılan-
ması için faaliyetlerine devam eden Vakfımız, ku-

ruluşundan bugüne kadar Yüksekova’dan Foça’ya, 
çeşitli birliklerimizin toplam 544 ihtiyacına 
99.529.274 TL ayrıca, Şehit Ailelerine “İlk Destek 
Yardımı” kapsamında 1.261.700 TL destekte bu-
lunmuştur.

Jandarma Asayiş Vakfının gelirlerinin artırılması ve 
artan bu gelirlerle birliklere daha fazla amaca yöne-
lik olarak sunulması için Birlik Komutanlıklarınca;

• Jandarma Asayiş Vakfının kuruluş amacı ve faali-
yetlerinin kamuoyu nezdinde tanıtılması,

• Hayırsever vatandaşlar tarafından yapılacak yar-
dımların Jandarma Asayiş Vakfına yönlendirilmesi,

• Jandarma birliklerine tahsisli, ihtiyaç olmadığı
düşünülen gayrimenkullerin değerlendirilmek üze-
re Jandarma Asayiş Vakfına bildirilmesi,

• Birliklerin ihtiyaçlarının tedarikinde, JAVDES
A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlere öncelik
verilmesi,

• Birlikler arasında kıyafet bütünlüğü sağlamak
maksadıyla; özellikle kıyafet, rütbe, işaret ve tefer-
ruatların tedarikinde, kıyafet, bröve, ve ödül yönet-
meliği ile tören yönergesine uygun imalat ve satış
yapan JAVDES A.Ş.’nin tercih edilmesi,

• Birliklerde görevli ilgili personelin 0312 230 62
64 numaralı telefon ve www.janasvak.org.tr inter-
net adresinden vakıf personeli ile irtibata geçilebi-
leceğinin bilinmesi,

• Personelin, Mehmetçik Yaşam Sigortası (MYS)
yaptırması teşvik edilerek, özellikle eğitim birlik-
lerine yeni katılan personelin MYS Sigortalanması
için JAVDES personeline her türlü desteğin veril-
mesi önem arz etmektedir.
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Jandarma Asayiş Vakfınca önümüzdeki 
yıllarda;

• Yenilenebilir enerji kaynakları açısından
zengin bir potansiyele sahip ülkemizde,
özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanla-
rında kuruluşlarla işbirliği yapılması,

• Tatil ve uçak rezervasyonları da dahil
turizm potansiyeli ile, bilgi çağının vazge-
çilmezi olan internetten alışveriş imkanı
sağlayacak e-ticaret potansiyelinin değer-
lendirilmesi.

• Rehabilitasyon Merkezi ve Huzurevi
açılması,

• Ülkemizde tekli yıllarda TSK Güçlen-
dirme Vakfı tarafından yapılan, IDEF fu-
arına benzer bir organizasyonun, Jandar-
ma Asayiş Vakfı tarafından güvenlik fuarı
şeklinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Sonuç olarak; Jandarma Asayiş Vakfı, 
elde ettiği tüm gelirleri kuruluş amacı 
doğrultusunda harcayarak, ülkemizdeki 
emniyet, asayiş ve huzuru sağlayan ve siz 
değerli fedakâr personelin görev yaptığı 
Jandarma Genel Komutanlığına katkıda 
bulunmanın her zaman onurunu taşı-
maktadır.
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Göcek
Denizi Ayrı Deniz, Havası Ayrı Hava… 

TATİL R
OTAMIZ

TATİL R
OTAMIZ

TATİL ROTAMIZ

Göcek, Fethiye’nin batısında, Dalaman Havalimanı’na 25 dakika 
uzaklıkta, doğanın ve mavinin içinde, 6 bin 500 nüfuslu küçücük 
bir cennet. Yat turizminde marka haline gelen bir yer olmasının 

yanı sıra aslında yerel özelikleriyle de epey dikkat çekici. Kıyıdan biraz içeri 
adımladığınız da Yörük şivesi ve davranış örüntüleri sizi kucaklar. 

Göcek denilince herkesin aklına lüks motor yatlar, Venedik villaları, pahalı 
marinalar gelecektir. Burada her erkek kaptan doğar, kadınlar da hep kap-
tan eşidir. 

Yeşili de en az mavisi kadar iddialıdır. Endemik türlerden olan günlük (sığ-
la) ağaçlarının bölgedeki yoğunluğu İnlice Plajı dolaylarındaki Günlüklü’yü 
adeta bir tabloya çevirmiştir. Günümüzde fotoğraf çekimlerinin de ilgi 
odağı haline gelmeye başladı. Başka bir alternatif olarak ise hem bol oksije-
ninden hem de eşsiz manzarasından rakımı daha yüksek Göcek köyleri ve 
yaylaları görülmeye değer.
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İnlice Plajı merkeze 5 km uzaklıkta, 800 metre uzun-
lukta sevdiklerinizle ya da tek başınıza masmavi suyu-
nun, kumsalının tadını doyasıya çıkaracağınız bakir 
bir köşe.

Yılın farklı dönemlerinde de gitmek için sürekli ne-
denleriniz olabilir. Birçok marka burada yelken yarış-
ları, klasik müzik festivalleri ve daha birçok etkinlik 
düzenliyor. Göcek Kültür ve Turizm Derneği’nin bu 
sene 17’ncisini gerçekleştirdiği çocuk festivali, alışage-
len 23 Nisan kutlamalarından farklı, kordon boyunca 
rengarenk bir karnaval sunuyor. 

Yörük kültürünün izlerini yansıtan uluslararası yay-
la yürüyüşleri de katılımcılara unutulmaz bir 4 gün 
yaşatıyor. Büyük şehrin kaosundan bunalıp kış ayla-
rında sadece sakin bir hafta sonu geçirmek için bile 
Göcek bulunmaz bir yer.



Cunda Adası

Şubat 2020 • Sayı: 15562

Ayvalık’a bağlı bir ada olan Cunda, Ege 
Denizi’nde yer alan eski bir Rum kasabası… 
Rumca “kokulu ada” Moshinos adıyla anılan 

Cunda Adası, bugün Kurtuluş Savaşı kahramanı olan 
Yarbay Ali Çetinkaya anısına Alibey Adası ismini al-
mış.  Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü olma özelliğini 
taşıyan bu köprü sayesinde de Cunda Adası, yalnızca 
deniz yoluyla değil, kara yoluyla da ulaşımın sağlana-
bildiği bir ada olmuş.

İki katlı taş evlerin çoğu Cunda otel ve pansiyonları 
olarak ziyaretçilere hizmet vermek için restore edilmiş 
ve korunmuş. Tipik bir Ege kasabası olan Cunda, ge-
lenlerin hafızasına yer eden ender tatil yerlerinden biri.

Cunda’da konaklarken adanın her sokağında, her 
köşe başında birbirinden tatlı sürprizler sizi bekliyor. 
Cunda Adası’nın tarihi sokakları ve taş evleri arasında 
gezinti yaparken karşınıza çıkacak birbirinden sevimli 
evler, rengarenk pencere önü çiçekleri ve adanın ger-
çek sahibi olan sokak hayvanları size muhteşem fo-
toğraf kareleri için poz veriyor.

Rengarenk Çiçekleri, Kokulu Sokakları...
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Cunda’da mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında 
en iyi şekilde korunarak günümüze ulaşabilmiş Taksi-
yarhis Kilisesi geliyor. 1873 yılında inşa edilen kilise, 
bir süre cami olarak ibadete açıldıktan sonra deprem-
de hasar görerek terk edilmiş. 

Cunda Adası’nı kuşbakışı seyredebileceğiniz bir tepe 
olan Aşıklar Tepesi, restore ettirilen yel değirmeniy-
le adanın simgelerinden biri haline gelmiş. Eski yel 
değirmeni restore edildikten sonra  Selim ve Necdet 
Kent Kitaplığı’na dönüştürülmüş. Buradan gün batı-
mını izlemek büyük keyif…

Cunda Adası’nda merkezden biraz uzaklaşıp adanın 
kuzey burnuna, Pateriça Koyu’na gittiğinizde bir 
diğer muhteşem tarihi yapı sizi karşılıyor. Pateriça 
Burnu’nun Edremit Körfezi’ne bakan tarafında yer 
alan Ayışığı Manastırı, geçmişi 18. yüzyıla dayanan 
bir yapı. Çevresindeki zeytinliklerle birlikte kullanı-
lan manastır 2013’ten beri müze olarak görülebili-
yor.

İrili ufaklı 22 adadan oluşan Ayvalık Adaları’nın ta-
mamı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, 17.950 hektar-
lık alanıyla Türkiye’nin en büyük tabiat parkı olarak 
Ayvalık Cunda’da görülecek en özel doğal güzellik-
lerin başında geliyor. Körfezin içerisine birbirine 
yakın konumdaki bu muhteşem adalar; tarihi kilise 
ve manastırları, geleneksel mimarinin dokusunu ko-
rumuş evleri, hem zengin bitki örtüsü hem de deniz 
canlılarının çeşitliliği bakımından doğal bir hazine 
denebilir.
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Dumanlı Dagları, Buz Gibi Suları...

Karaisalı tarihinin derinliklerine inildiğinde Roma Devri 
kalıntılarına rastlanır. Roma devrinde Midilli olarak 
adlandırılan şehrin kalıntıları Karaisalı’nın güneyinde 
bulunmaktadır. Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden 
sonra yöreye vurdukları Türk uygarlığı mührü son 
derece belirgin olup, günümüzde birçok Selçuklu ve 
Osmanlı eserleri ve isimlerine rastlıyoruz. Günümüz ilçe 
halkının, Yüreğir Ovası’ndan gelen Ramazanoğulları ve 
Menemencioğulları soyundan geldiğini biliyoruz. İlçeye 
bugünkü ismi, Ramazanoğullarından Kara İsa Beye 
atfen verilmiştir.

Adana sıcağından bunalmışsanız ve değişik bir yerler 
görelim derseniz size Karaisalı ilçesini tavsiye ederiz. 
Mersin yolundan kuzeye doğru devam edilen yoldan 
dağlara doğru Adana merkeze 50 km uzaklıkta bulunuyor 
Karaisalı.

Dumanlı dağları, buz gibi suları ile ünlü Karaisalı’ya 
gelmişken de biraz gezelim derseniz işte size tavsiye 
edeceğimiz birkaç yer.

Karaisalı
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Kesire Hanı

Altınova köyü yakınlarındaki tarihi ipek yolu üzerinde bulunmaktadır. 
Bayrampaşa Kervansarayı olarak da anılır. Çakıt Nehri kıyısında 
ve bahar mevsimiyle birlikte boy atarak yeşeren buğday tarlalarının 
arasında görülen duvarları ile kare şeklini andıran tarihi yapıya bakanlar, 
onun için “Kesri Han” ismini vermişlerdir.

Keçi Kalesi

İlçenin, 40 km kuzeydoğusunda, Etekli köyünde bulunmaktadır. 
Adana’dan buraya ulaşım yaklaşık 1,5 saat sürer. Etekli köyünden 7 km 
yürüyüş ve ardından zorlu bir tırmanıştan sonra önce Tereli Yaylası ve 
ardından Keçi Kalesine çıkılır. Kale, Tereli Yaylası’ndan 4 km uzaktadır.

Varda Köprüsü

Hacıkırı Kiralan köyü yakınlarındadır. Hacıkırı istasyonu ile Karaisalı 
bucağı istasyonu arasındaki derin vadiyi birbirine bağlayan mimari bir 
sanat eseridir. Adana il merkezine 63 km uzaklıktadır. Özel araçlarla 1 
veya 1,5 saatte gidilebilir. Ancak yollar çok dar, bazı yerlerde iki araba 
yan yana zor geçiyor, yani biraz zahmetli ama gitmeye değer. Köprü, 
Karaisalı ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Yöre halkı tarafından 
“Koca Köprü” diye de isimlendirilir. Köprü taş yapı olduğu için “Taş 
Köprü” diye de isimlendirilir.

James Bond’un Türkiyede çekilen “Skyfall” filmindeki tren sahnesi 
ile tüm dünyada tanınan Varda Köprüsü, Abdulhamid zamanında 
Almanlar tarafından yapılan İstanbul-Bağdat demiryolu güzergahında 
1907 yılında başlanılmış 1912 yılında bitirilmiştir.

Kapıkaya Kanyonu-Çakıt Kanyonu

Karaisalı ilçe merkezine 4 km uzaklıktadır. Arabanızla kanyon girişinin 
hemen yanına kadar gelebilirsiniz.

Burada yürüyüş için yaklaşık 3 saat zaman ayırmak gerekiyor. Yürüyüş 
yolunun uzunluğu 7.5 km’dir. Bebekli ve çocuklu aileler için uygun 
değildir. Ayrıca mevsimi takip edin, aşırı yağışlı aylarda gidilmemesi 
önerilir, çünkü kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla’dan doğan Çakıt 
Nehri geçiyor.

Kanyonda iki parkur var, bunlardan bir tanesi Varda Köprüsüne, diğeri 
ise Yerköprü Piknik Alanına çıkıyor. 



1’inci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altında-
ki topraklarını kurtarmak için savaşan, Allahuekber ve Soğanlı 
Dağlarında çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit 

düşen askerlerimiz, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen törenle 
anıldı. 

Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı 40 bine ya-
kın vatandaşımız, sabahın erken saatlerinde, -10 derecede “Asım’ın 
Nesli Asrın Yürüyüşünde” sloganıyla, “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” 
etkinliğinde Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk 
Zirvesi’nde bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı da anma etkinliklerine Jandarma Ko-
mando Özel Asayiş Komutanlığından bir birlikle iştirak etti. Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi subay öğrencilerinin de katıldığı etkin-
likte; Kızılçubuk Zirvesi’nden başlayan yürüyüş Şehit Kurmay Albay 
Faruk Sungur yolunu izleyerek Yukarı Sarıkamış Mahallesi’ndeki Sarı-
kamış Şehitliği tören alanında sona erdi.

105 YIL SONRA
AYNI RUHLA ORDAYDIK

Yayın Kurulu

Şubat 2020 • Sayı: 15566



Şubat 2020 • Sayı: 155 67



Şubat 2020 • Sayı: 15568

KARAYOLLARI ÜZERİNDE BAŞIBOŞ VE KONTROLSÜZ 
BIRAKILAN HAYVANLAR CAN YAKIYOR

Türkiye genelinde 2018 ve 2019 yıllarında 
karayolları üzerinde başıboş ve kontrolsüz bırakılan 
hayvanlara araç çarpması nedeniyle 13’ü ölümlü, 
1.821’i yaralanmalı toplam 1.834 trafik kazasında 
15 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 3.110 
vatandaşımız da yaralandı. 

Yayın Kurulu



Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında ba-
şıboş ve kontrolsüz bırakılan hayvanlar,  seyir 
halinde bulunan vatandaşlarımızın canını, ma-

lını ve aynı zamanda trafik güvenliğini de tehlikeye 
atıyor.

Türkiye genelinde 2018 ve 2019 yıllarında karayolları 
üzerinde başıboş ve kontrolsüz bırakılan hayvanlara 
araç çarpması nedeniyle 13’ü ölümlü, 1.821’i yaralan-
malı toplam 1.834 trafik kazasında 15 vatandaşımız 
hayatını kaybetti ve 3.110 vatandaşımız da yaralandı. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 69’uncu 
Maddesinde, “Yerleşim birimleri dışındaki karayolun-
da, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan 
bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış kesim-
lerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, 
hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını 
trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme 
yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek 
veya başıboş bırakmak yasaktır.” hükmü gereğince, 
trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür başıboş hay-
van sahiplerine cezai işlem uygulanmasına titizlikle 
devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde jandarma trafik so-
rumluluk alanında, Karayolları Trafik Kanunu 69/1 
maddesi uyarınca, vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini tehlikeye atan; 2018 yılında 90, 2019 yılın-
da ise 208 hayvan sahibine cezai işlem uygulandı.

Son olarak basılı ve görsel medyada 14 Kasım 2019 
tarihinde gündeme gelen bir olayda, Kayseri İl Jan-
darma Komutanlığına bağlı Sarız İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı sorumluluk alanında bulunan Karapınar-
Çavdar Karayolu üzerinde başıboş bulunan ineğin, 
karayolu güvenliğini tehlikeye attığı görülür ve kara-
yolu güvenli hale getirilir. Başıboş ineğin küpe numa-
rasından yola çıkılarak tespit edilen hayvanın sahibi 
hakkında Karayolları Trafik Kanunu 69/1 madde-
sinin ihlali nedeniyle Trafik İdari Para Cezası Karar 
Tutanağı düzenlenerek usulüne uygun olarak tebligat 
yapılır. 

Özellikle öğrenci servislerinin yoğun olarak kullandı-
ğı ve başıboş bırakılan hayvanların neden olduğu 6 
trafik kazasında 7 vatandaşımızın yaralandığı yollar-
da, güvenliği sağlayan Jandarma Trafik personeli Jan-
darma Genel Komutanlığınca ödüllendirildi.
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Malatya’da Darende ilçesi...
Merkeze 110 kilometre uzakta bir köy okulundan Zeynep, Jandarma 
Komutanı’na bir mektup yazar:
“Efendim; okulumuzda ne yazık ki kitap sıkıntısı var. Bir de oynamak için 
top bulamıyoruz...”
İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İNCE, sabah masasındaki mektubu 
açar. 
Ve o an karar verir. Hediyeler alınır ve o sınıfa gidilir.
İşte o sevincin fotoğrafıdır bu.
Jandarma kadın personeliyle Güneydoğu’da müthiş faaliyetler yapıyor.
Yalnızca terörle mücadele değil.
Özellikle kadın jandarmalar köy köy, ev ev gezip, kadına şiddete karşı 
toplantılar yapıyor.
Bu yeni dönemde, yalnızca dağlarda değil, evlerde, okullarda jandarma 
görüyoruz.
Çocuk gelinlere, kadına şiddete karşı mücadele işte budur...
Özellikle “kadın jandarmalar” çocuklarını dağa kaptırmasın diye anneleri 
cesaretlendiriyor.
Devletin varlığını hissettiriyor...
O isimsiz jandarma kızlarımızı ayrıca kutluyorum...
Biliyorum ki terörü anneler bitirecek...

Fatih Çekirge

Aaaa…,
Jandarma Abla Gelmiş

Kaynak: 8 Aralık 2019 tarihli Hürriyet Gazetesi haberi

BASIN BÜLTENİ

08 Aralık 2019Hürriyet

16

Şubat 2020 • Sayı: 15570



22 YIL SONRA
JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde iki aile arasında 1987 yılında başlayan kan davasında, 
her iki aileden toplam 12 şahıs, değişik yer ve tarihlerde meydana gelen olaylarda 
cinayete kurban gider. Yaşanan bu olaylar neticesinde her iki aileden de olaya karışan 

şahıslar farklı zaman aralıklarında yakalanarak çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuk-
lanırlar. Ancak, bu kan davası olayının şüphelilerinden K.İ. isimli şahıs, 1998 yılından bu 
yana 22 yıldır tüm aramalara rağmen yakalanamaz. 

Hakkında Siverek Ağır Ceza Mahkemesinin “Adam Öldürme Cürümler Suçu” ile Diyar-
bakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinin “Kan Gütme Saiki ile Adam Öldürme Suçundan” 
kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan K.İ.nin yeri Diyarbakır İl Jandarma Komutan-
lığınca yapılan 2 aylık istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilir. 

Diyarbakır ili Çermik ilçesinde ikamet eden yakınlarının yanına geldiği ve evde olduğu 
tespit edilen şahsın yakalanmasına yönelik 12 Ocak 2019 tarihinde yapılan operasyonda 
aranan şahıs; evin oturma odasına karyolanın altına gizlenmiş, 2 metre derinliğinde ve 6 
metre kare genişliğinde özel çukur bir bölmenin içinde yakalanır.

Yakalanan şahsın kesinleşmiş ceza kararları olması sebebiyle, Çermik Cumhuriyet Başsav-
cılığının talimatları doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Cezaevine sevk edilir. 
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Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 81’inci yıl 
dönümünde, içimizdeki ölümsüz sevgi ve saygıyla andık.

ATATÜRK’Ü ANDIK
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Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı tarafın-
dan açılan; 6’ncı Dönem Helikopter Pilot Temel, 
1’inci Dönem Uçak Pilot Temel, 1’inci Dönem 

Bakım Subaylığı ve 5’inci Dönem U/H Temel Teknis-
yenlik Kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere 
brövelerini takmak ve diplomalarını vermek maksa-
dıyla, 11 Ekim 2019 tarihinde Jandarma Havacılık 
Başkanlığında Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, İçişleri 
Bakan Yardımcısı Vali Mehmet ERSOY, Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, Sahil Gü-
venlik Komutanı Tuğamiral Ahmet KENDİR, Emni-
yet Genel Müdürü Vali Mehmet AKTAŞ, Jandarma 
Genel Komutanlığında görevli generaller ve personel 
ile kursiyerlerin aileleri katıldı.

Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı tarafından 
icra edilen kurslar kapsamında; toplam 31 Pilot, 4 
Bakım Subayı ve 31 U/H Teknisyenine diplomaları 
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ve diğer katılımcılar 
tarafından verilerek bröveleri takıldı. 

YENİ PİLOT VE TEKNİSYENLERİMİZ GÖREVE BAŞLADI
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
03 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Güvercinlik 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret 

etti. Ziyaret kapsamında, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi hakkında bilgi alan Orgeneral Arif ÇETİN, 
daha sonra kurum Müdür Vekili Serkan YABANCI eş-
liğinde öğrencileri ziyaret etti ve onlarla sohbet ederek 
çeşitli hediyeler verdi.  

Dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, 
sosyal, duygusal ve davranış problemleri olan engelli bi-
reylerin yetersizlik halinin ortadan kaldırılması ya da et-
kilerinin en az seviyeye indirilerek topluma uyumlarının 
sağlanması için destek eğitimi vermesi amacıyla kurulan 
Rehabilitasyon Merkezinde, 132 öğrenciye alanında uz-
man 26 personel tarafından özel eğitim hizmeti veril-
mektedir.

Bünyesinde 10 bireysel sınıf, 6 grup sınıfı, 1 fizyoterapi 
salonu bulunan Merkezde, engelli öğrencilerin eğitimin-
de okul-aile işbirliğine azami özen gösterilerek, velilerle 
bireysel ve grup halinde aile eğitimleri sürekli olarak ya-
pılmaktadır. 

ORGENERAL ARİF ÇETİN 
GÜVERCİNLİK ÖZEL EĞİTİM 
VE REHABİLİTASYON  
MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ 
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Kazakistan Cumhuriyeti 
Milli Muhafız Birlikleri 
Genel Komutanı Ülkemizi 
Ziyaret Etti

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel 
Komutanı Tümgeneral Ruslan Fatihoviç JAKSILIKOV 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in 
resmi davetlisi olarak 21-24 Ekim 2019 tarihleri 
arasında Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Beraberinde 4 kişilik heyetle ülkemize gelen konuk 
Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri 
Genel Komutanı Tümgeneral Ruslan Fatihoviç 
JAKSILIKOV, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ve 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’i 
makamlarında ziyaret etti. 

Jandarma Genel Komutanlığı karargahında Jandarma 
Genel Komutanlığını tanıtıcı brifing verilen konuk 
Kazakistan heyeti ziyaret kapsamında, Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma 
Lojistik Komutanlığı, Jandarma Havacılık Başkanlığı 
ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında 
incelemeler yaptı.
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Moritanya İslam Cumhuriyeti 
Jandarma Genel Komutanı 
Ülkemizi Ziyaret Etti

Moritanya İslam Cumhuriyeti Jandarma Genel 
Komutanı Tümgeneral Soultane Ould Mohamed 
SOUAD, Jandarma Genel komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN’in resmi davetlisi olarak 13-18 Ocak 2020 
tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığını 
ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ve Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in makamında kabul 
ettiği Moritanya İslam Cumhuriyeti Jandarma Genel 
Komutanı Tümgeneral Soultane Ould Mohamed 
SOUAD ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında; 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkalığı, 
Jandarma Kriminal daire Başkanlığı, Jandarma Lojistik 
Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş 
Komutanlığında incelemeler yaptı.
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Jandarma Yüzbaşı rütbesinde Muğla İl Mer-
kez Komutanı iken görev dönüşü geçirdiği 
trafik kazası sonucu malulen emekli olan ve 
halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğ-
retim görevlisi olarak görev yapan Prof.Dr. 
Ozan BAHAR, Jandarma Genel Komutan-
lığı personeline “Vazgeçme” konulu moti-
vasyon semineri verdi.

Personel tarafından ilgi ile izlenen seminerin 
ardından konuşma yapan Jandarma Genel 
Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral 
Fuat GÜNEY, sunumundan dolayı Prof.
Dr. Ozan BAHAR’a teşekkür ederek, Sn. 
BAHAR’ın seminerde anlattıklarını kendi 
yaşamlarımıza yansıtmamızın ve uygulama-
mızın önemine vurgu yaptı.

PROF.DR. OZAN BAHAR “VAZGEÇME” 
KONULU SUNUM YAPTI

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelimiz yeni kıyafetleriyle, Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN tarafından kabul edildi. 

JAK PERSONELİNE YENİ KIYAFET
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Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında ve Havalı Silahlar Federasyon 
Kupasında Başarılı Olan Sporcularımız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

Tarafından Ödüllendirildi.

Jandarma Gücü Kick Boks Takımı’ndan 
10 Madalya
11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında, Jandarma Gücü Kick 
Boks Takımı Erkekler ve Kadınlar Kategorisinde 4 altın, 3 
gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. 

81 ilden 1.845 sporcunun katılımı ile düzenlenen turnuva-
da Tatami sporlarında; Kick Light Müsabakasında J.Asb.Çvş. 
Dilara KELEŞ 70 kiloda, ring sporlarında; Full Contact mü-
sabakasında milli sporcumuz J.Tğm. Metin YÜRÜK 91 kilo-
da ve milli sporcumuz J.Asb.Çvş. Ferhat YENİÇERİOĞLU 
63 kiloda, K1 müsabakasında ise milli sporcumuz J.Atğm. 
Faysal SILIV 51 kiloda Türkiye 1’incisi oldu.

Jandarma Gücü Atış Takımından 
5 Sporcu Avrupa Şampiyonasında 
Ülkemizi Temsil Etmeye Hak Kazandı
Mersin-Erdemli’de 09-15 Ocak 2020 tarihleri arasında 27 
takımın 348 sporcu ile katıldığı Havalı Silahlar Federas-
yon Kupasında Jandarma Gücü Atış Takımı, 2 altın ve 2 
gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. 
Jandarma Gücü Tüfek Takımı 10 m Büyük Erkekler Ka-
tegorisinde Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. Ferdi sıra-
lamada milli sporcularımız; J.Asb.Çvş. Aysun UĞURLU 
Türkiye 1’incisi, J.Asb.Kd.Bçvş. Halil İbrahim ÖZTÜRK 
Türkiye 2’ncisi oldu.
Jandarma Gücü Tabanca Takımı, 10 m Havalı Tabanca 
atışında büyük erkekler kategorisinde 7 takım arasında 
2’nci oldu. Ferdi sıralamada ise milli sporcularımız J.Tğm. 
İsmail KELEŞ Türkiye 1’incisi, J.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf Dİ-
KEÇ Türkiye 2’ncisi olma başarısını gösterdi. 
Jandarma Gücü Atış Takımından 5 sporcu, müsabaka so-
nucunda yurtdışı baraj puanını geçerek 23 Şubat-03 Mart 
2020 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan Avru-
pa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Milli Sporcumuz
J.Asb.Çvş. Dilara KELEŞ

Dünya 2’ncisi Oldu
Koordinatörlüğünü Jandarma Gücü Komutanı J.Öğ.Yb. 
Hamza GÜNEŞ ve Baş Antrenörlüğünü J.Bkm.Tğm. 
Çağrı GÖNENÇ’in yaptığı Kick Boks Milli Takımında 
yarışan sporcumuz J.Asb.Çvş. Dilara KELEŞ’in başarıla-
rı devam ediyor.

Jandarma Gücü sporcumuz J.Asb.Çvş. Dilara 
KELEŞ, 17-27 Ekim 2019 tarihleri arasında 812 
sporcunun katılımıyla Bosna-Hersek’te düzenlenen 
ve 23 Kasım-01 Aralık 2019 tarihleri arasında 750 
sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen Dünya 
Kick Boks Şampiyonası Müsabakalarında “Kick Light” 
branşında Dünya 2’ncisi olma başarısını gösterdi. 
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1600 yılından 2500 yılına kadar herhangi bir tarihin 
hangi güne tesadüf ettiğini bu cetvelden bulabilirsiniz.
Örneğin; 08 Mayıs 1761 tarihinin hangi güne tesadüf 
ettiğini bulalım.
a) “YÜZYILLAR” kısmında “17”, “YILLAR” kısmın-

da “61”in karşılığı “5” bulunur.
b) “AYLAR” kısmının 1’nci sütununda 5 rakamı ile 

Mayıs’ın keşiştiği  “6” bulunur. (Artık yıllarda 
“OCAK”, “ŞUBAT” “B” kısmına bakılır.)

c) “GÜNLER” kısmının 1’inci sütunundaki “6” 
rakamı ile “GÜNLER” bölümündeki 8’in keşiştiği 
yerde “Cuma” bulunur. Demek ki 08 Mayıs 1761 
tarihi Cuma gününe rastlıyormuş.
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7 ve 100
4 adet 7 rakamı kullanarak 100 sayısını nasıl 
elde edersiniz.

SAAT DAKİKA SANİYE
Saatinizin akrebi, yelkovanı ve saniye kolu 24 saat-
lik bir zaman diliminde kaç kez aynı doğru üzerinde 
olur?

NOKTALAR
Bu 4 şekli takip edecek 5’inci şeklin nasıl ola-
cağını bulunuz.

ORDU VE ASKER
4 km uzunluğunda bir ordu hedefe doğru ilerlemek-
tedir. En arkada bulunan bir asker koşarak gelip en 
öndeki komutana bir mesaj verir ve sonra tekrar en 
arkadaki yerine geri döner. Bu işlem sırasında ordu 
tam 4 km’lik bir ilerleme kaydettiğine göre askerin 
toplam ne kadar yol katettiğini bulunuz.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
BİLGİNİZİ DENETLEYELİM                                    

MANTIK HATASI
Trabzon’un nesi sorusu anlam-
sızdır. Trabzon adını duyduğu-
na göre, baş harfinin T olduğu-
nu bilmelidir.

2 1 0 5
8 5 6 7
8 4 8 6
7 2 1 3
6 3 0 5

SORU İŞARETİ 
5 gelecek. İlk ve son sütundaki 
sayıların çarpımı ortadaki iki 
sütunu oluşturuyor.

4 ÜÇGEN 
Çözüm için 3 boyutlu 
düşünmek gerekiyor. Üçgen 
piramit yapılarak dört adet 
eşit üçgen elde edilir.

Yanıtlar
1- (d) Graham Sayısı
2- (b) İmbik
3- (c) Natürmort

4- (a) Avustralya
5- (d) Vatikan
6- (d) 4 dakika
7- (a) Paleografya

AKIL OYUNLARI
YILDIZLAR  
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İçişleri Bakanlığına, 
Sayın İçişleri Bakanım Süleyman SOYLU, ben kısaca başımdan geçen 

olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bursa ili Osmangazi ilçesi Tekke Mahallesinde oturmaktayım. Mo-

tosikletim ikamet etmiş olduğum evin önünden çalındı. Motosikle-

timin nasıl çalındığını bilmiyorum. Park etmiş olduğum yeri gören 

güvenlik kamerası ve tanığım olmamasına rağmen, 10 Kasım 2018 

tarihinde Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli beni arayarak 

motosikletimin Yalova ili Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiple-

rince bulunduğunu söylemesi üzerine, aynı gün oraya gittim. Plakası 

sökülmüş, şasi numarası silinmiş olmasına rağmen titiz çalışmaları 

sonucunda buldukları motosikletimi bana teslim ettiler.Burada görevli personelinizin olaya göstermiş olduğu ilgi ve hassa-

siyet beni çok memnun etti. Karakola gittiğimde personelin doğal, 

nezaketli ve dostça davranışları beni çok etkiledi. Orhangazi ilçesin-

de bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapmaktayım. Alışkanlık gereği 

burada işler nasıl gidiyor diye etrafı gözlemledim. Gözlemlerim so-

nucunda herkesin, iş bölümü paylaşımındaki düzenini, intizamını 

ve becerilerini takdir ettim. Herkes güler yüzle işini yapıyordu; ne bir 

bıkkınlık ne de yorgunluk göremedim. İyi ve güzel şeyleri motivasyon açısından takdir etmek ve bunu söy-

lemek gerektiğine inanıyorum. Jandarma Teşkilatımızda görevlerini 

yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan askerimize, bu olayda 

görevlendirilen söz konusu personelinizin şahsında, kendi adıma te-

şekkür ediyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum.
Hasan BOZBEY 

Sayın Komutanım,

Ben Batman ili Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde ikamet 

etmekteyim. Bu beldede lokanta işletmekteyim. 02 

Ekim 2019 tarihinde İkiköprü Karakol Komutanı beni 

cep telefonumdan arayarak ikamet ettiğim evimde 

hırsızlık olduğunu, hırsızları yakaladıklarını söyleyerek 

karakola davet etti. Ben hemen evde olan eşimi aradım 

sordum, eşimin de haberi yoktu. Hemen eve bakması-

nı, kaybolan bir şeyin olup olmadığını sordum ve bir-

kaç dakika sonra 75.000 lira değerinde altın ve paranın 

sakladığımız yerde olmadığını söyleyince şok oldum. 

Hemen karakola gittim. Karakol komutanının odasına 

girdiğimde içerisinde altın ve paraların olduğu çantayı 

karakol komutanının masasının üstünde görünce çok 

sevindim. Dünyalar benim olmuştu. O çanta içerisin-

de bulunan altın ve paralar benim ve ailemin yıllarca 

dişinden tırnağından arttırdığı birikimlerimizdi. Benim 

ve çocuklarımızın geleceğiydi. Daha sonra öğrendiği-

me göre karakol personeli, İkiköprü beldesinde gezen, 

hal ve hareketlerinden şüphelendikleri dilenci kılığın-

daki üç bayanın ısrarlı takip edilmeleri sonucunda 

hırsızlık olayını tespit etmişler ve üzerlerinde evimden 

çalınan çantayı bulmuşlar.

Benim ve ailemin haberi bile yokken evimden hırsızlık 

olayını tespit eden ve bana eksiksiz şekilde teslim eden 

İkiköprü Karakol Komutanlığı personeline teşekkürleri-

mi sunarım.

Faruk ASLAN

Sayın Komutanım,

Biz Kayseri il merkezinde esnafız. Kocasinan ilçesinin 

Akın Mahallesi’nde yazlık evimiz vardır. Yaz aylarında 

ve hafta sonu bu evimizi ailecek kullanırız. 13 Aralık 

2018 tarihinde jandarma görevlileri beni cep telefo-

numdan arayarak evimizde hırsızlık olduğunu; hem 

şahısları yakaladıklarını hem de çalınan malzemeleri 

bulduklarını söylediler. Ben ilk başta inanmak isteme-

dim, ancak evimize gittiğimizde kapı ve pencerelerin 

kırık olduğunu, çok sayıda ev eşyasının çalındığını 

gördük. Jandarma bizi arayana kadar hırsızlıktan ha-

berimiz yoktu. Evimizden yaklaşık 10 bin TL değerinde 

malzeme çalınmış. Jandarma bu malzemenin hepsini 

bularak tarafımıza teslim etti. Allah sizleri başımızdan 

eksik etmesin. Bu malzemenin çoğu rahmetli dedem-

den kalma hatıradır. 

Bizim dahi evde hırsızlık olduğundan haberimiz ol-

madan jandarmanın sanıkları ve malzemelerimizi 

bulması bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Sizler 

olmasanız bizler evimizde rahat uyuyamayız. Rabbim 

sizlere güç kuvvet versin. Sizin nezdinizde jandarma 

personeline çok teşekkür ederiz. Saygılar selamlar.

Ömer Faruk MEŞELİ

İçişleri Bakanlığına

Gaziantep ili Belkıs Jandarma Karakol Komutanlığınca ger-

çekleştirilen bir operasyon sonucunda, Zeugma Ören Yeri 

içerisinde yapılan bir kaçak kazıya müdahale edildiği ve titiz 

çalışmalar sonucunda olaya karışanların tespit edildiği ve 

yakalanan şahıslar üzerinden çıkan görsellerden tespit edilen 

eserlerin hepsine ulaşıldığı Gaziantep Valiliği ve Zeugma Ka-

zısı Başkanlığınca tarafımıza bildirilmiştir.

Kültür varlıklarımızın korunmasında ve özellikle kırsal alan-

larda yoğun olarak yaşanan kaçak kazı olaylarının engellen-

mesinde bakanlığımızın en büyük destekleyicisi olan Jandar-

ma personelimizin, bu olayda da gösterilen üstün gayretleri 

takdire şayandır.

Söz konusu alanın korunması için, şimdiden gerekli tedbir-

lerin Belkıs Jandarma Karakol Komutanlığınca alındığının 

öğrenilmesi memnuniyetle karşılanmış olup, jandarmamızın 

bundan sonra da alanın korunmasında bakanlığımıza des-

tek vermeye devam edeceğinden şüphe duyulmamaktadır.

Bahse konu operasyonda emeği geçen tüm personelinize ve 

bu vesileyle kültür varlıklarımızın korunmasında, Jandarma 

Genel Komutanlığınca gösterilen tüm gayretler için teşekkür-

lerimi sunarım. Gökhan YAZGI

Genel Müdür 
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Aman yar, olur memleket sevdası,
Ah, ah, kor olur memleket vedası,
Of, of, zor olur memleket vefası,
Başımda bir Memleket Sevdası var.

Kurmuşlar oyunları, çalar davulları,
Gelmez gayrı Fatihi, Yavuzları,
Bozulmuş, kurulamamış toyları,
Başımda bir Memleket Sevdası var. 

Unutma her şey gelir elimizden,
Çok Atatürk çıkar yüreğimizden,
Ecdat der; yürü, yürü izimizden,
Başımda bir Memleket Sevdası var. 

Doğan sabahlarda şafağım olur, 
Karanlık gecede ışığım olur,
Efkâr, efkâr dertli dumanım olur,
Başımda bir Memleket Sevdası var. 

Düşerim gama, yalvardım Allaha, 
Bakmam öğlene, akşama, sabaha,
Düşme yiğidim, düşme aman bir daha,
Başımda bir Memleket Sevdası var.

Memleket Sevdası Var 

Hilmi CANDEMİR
J.Uzm.Çvş.
Gaziantep J.Tak.İHA Brl.K.lığı

www.jandarma.gov.tr
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