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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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S U N U Ş 

 
 

Sekizinci Kalkõnma Planõnda yer almak üzere Türkiye�nin 
güvenlik hizmetleri, bu hizmetleri yapan kuruluşlar ve Türkiye�nin 
gerek bugün ve gerekse gelecekte bu hizmetlerden beklentileri 
Türkiye�nin sõnõrlarõ ve perspektifi içinde değil, içinde yeraldõğõ 
dünyanõn gerçekleri ve gerekleri içinde araştõrõlarak çözüm 
önerilerine ulaşõlmaya çalõşõlmõştõr. 
 

Bu konuda tartõşmasõz olarak tespit edilen ilk olgu, hõzlõ bir 
iletişim ve bilgi akõmõ altõnda ekonomik ve sosyal olarak devam eden 
ve daha da güçlenerek devam edeceği değerlendirilen küreselleşme 
ve entegrasyon olgusu karşõsõnda Türkiye�nin sorunlarõnõn 
değerlendirilmesindedir. Çözüm önerilerine bu geniş perspektifin 
içinde düşünerek, değerlendirerek ve araştõrarak karar vermek 
gerekmektedir. Bu nokta göz önüne alõnarak çözümün geniş 
kapsamlõ bir yeniden yapõlanma ile gerçekleşeceği kabul edilmiş ve 
sorunlarõn değerlendirilmesi ile çözüm önerilerinin tespitinin bu 
amaca uygunluğunun sağlanmasõna dikkat edilmiştir. 
 

Önerilerin takdiminde fonksiyonel bir sõralama yapõlmamõş, 
yeniden yapõlanma içerisinde ele alõnmasõ gerektiği düşünülen bütün 
konulara temas edilmeye çalõşõlmõştõr. Önerilen görüşlerin 
uygulamaya yansõtõlmak üzere benimsenmesi halinde, bu önerilerin 
yatay ve dikey bağlantõlar göz önüne alõnarak düzenlenecek bir 
çalõşma programõna ve takvimine bağlanmak üzere bu konudaki 
takdir ve değerlendirmelerin ilgililerce yapõlacağõ açõktõr. 
 
 
 
 
 

Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik 
Özel İhtisas Komisyonu 
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1.GİRİŞ  
 

Güvenlik hizmetleri konusunda Türkiye�nin bu günkü durumunu, ihtiyaçlarõnõ ve 
geleceğe yönelik gelişme ve ihtiyaç tahminlerini isabetli bir şekilde yapabilmek için, 
Cumhuriyetin kurulduğu günden bu güne kadar yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeleri ve 
gelecekte yaşanmasõ muhtemel gelişmeleri bir bütün olarak dikkatle değerlendirmek gerekir. 
 
 Cumhuriyetin kurulmasõ ve onu izleyen yõllarda Türkiye�nin sosyal ve ekonomik 
yapõsõna bakõldõğõnda görünen temel özellikleri şöylece tesbit edebiliriz. 
 

a) İçe kapalõlõk 
b) Mobilite azlõğõ 
c) Genç bir demokrasi ve teori yanõ ağõr basan insan haklarõ savunuculuğu  
d) Tarõma dayalõ bir ekonomi  
e) Yeteri kadar monetize olmamõş bir ekonomik aktivite  
f) Kõrsal nüfusun ağõrlõklõ, şehirli nüfusun azõnlõkta olduğu bir nüfus yapõsõ 
 
1950�li yõllardan başlayõp günümüze kadar gelen ekonomik ve sosyal gelişmelerin 

sonunda gördüğümüz önemli sosyal ve ekonomik özellikleri de şöylece sõralayabiliriz: 
 
a) İl, ilçe ve köy yerleşim birimleri düzeyinde olduğu kadar ve onunla birlikte ve 

paralel olmak üzere ulusal sõnõrlar ölçeğinde, hem sosyal hem ekonomik yönden 
dõşa açõlan bir yapõlaşma  

b) Bunun sonucu olarak milli ve milletler arasõ çapta bir mobilite ve iletişim  
c) Gittikçe önem ve ağõrlõk kazanan ve sözde kalmayan insan haklarõ ve demokrasi 

uygulamasõ ve inancõ yanõnda, klasik demokrasi anlayõşõnõ topluma daha çok 
maletme ve güçlendirme yönünde katõlõmcõ demokrasiyi geliştirme çabalarõ 

d) Tarõmda istihdamõ azaltõp toplam verimi arttõrmaya yönelik yapõsal değişme ve 
gelişmeler 

e) Kõrsal nüfusun azalõp şehirsel nüfusun artmasõ yönünde devamlõ bir gelişme ve 
oluşum ile buna bağlõ olarak artan sanayileşme ve sanayide istihdam 

f) Kõrsal ve şehirsel hayatõn karşõlõklõ olarak birbirine karõşmasõ ve kaynaşmasõ ile 
metropollerin ve megapollerin oluşmasõ 

g) Kitle haberleşme ve ulaştõrma araçlarõnõn büyük şehirlerden en küçük yerleşme 
birimlerine kadar ulaşan hizmet ve etkileri 

h) Olaylarõ ve düşünceleri ulusal olmaktan öte uluslararasõ ölçüde algõlayan ve 
değerlendiren bir düşünce sistemi alõşkanlõğõnõn topluma ve kişilere yerleşmesi 

 
Ülkemizde önemli ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerle devam ederken, güvenlikten 

sorumlu kuruluşlarõmõzõn kurulduklarõ yõllardan kalma mevzuatla çalõşmak zorunda olduğunu 
görüyoruz. Şöyle ki polisin çalõşma sistemini düzenleyen �Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu� 
04.07.1934 tarihlidir ve şimdiye kadar ana şemasõ ve çerçevesi aynõ kalmak şartõyla bir çok 
kereler değiştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün Teşkilatlanmasõnõ düzenleyen �Emniyet 
Teşkilat Kanunu� ise 04.06.1937 tarihli olup ana hatlarõna dokunulmadan 14 kere değişikliğe 
uğramõş bulunmaktadõr.  

 
Jandarma Genel Komutanlõğõnõn yapõsõnõ, görev ve sorumluluklarõnõ tanõmlayan ilk kanun 

22.06.1930 tarih ve 1706 sayõlõ Jandarma Kanunudur. Bu kanun teşkilatlanma ve görevlerle ilgili 
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ana özellikleri değişmeden 10.03.1983 tarihinde yeniden ve tümüyle �Jandarma Teşkilat Görev ve 
Yetkileri Kanunu� olarak düzenlenmiştir. Kanunun bugünkü şekli, içerik olarak 1930�daki 
kanundan farklõ değildir. 

 
1930�lu yõllarda kurulan sistem şudur: Şehirlerde Emniyet Genel Müdürlüğü ve kõrsal 

alanda(Köyde, Kõrda, Sõnõrlarda, Sahillerde ve Sahil sularõnda) ise Jandarma Genel Komutanlõğõ 
görevli yetkili ve sorumludur.  

 
O tarihlerden bugünlere gelinceye kadar teşkilatlarõn yetkileri ve görevleri güncel hale 

getirilmemiştir 1982 yõlõnda 2692 sayõlõ kanunla Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn kurulmuş ve 1988 
yõlõnda 3497 sayõlõ �Kara Sõnõrlarõnõn Korunmasõ ve Güvenliği Hakkõnda Kanun� nun kabul 
edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kara sõnõrlarõnõn korunmasõ ve güvenliğinin sağlanmasõ 
Kara kuvvetleri komutanlõğõna verilmiştir. Böylece kõrsal alanda üç odaklõ bir yönetim sistemi 
oluşmuştur. Kõrsal alanda başarõlõ bir yönetim, bu üçlü arasõnda çok iyi bir koordinasyon ve yerine 
göre de çok iyi bir işbirliği ile mümkün olabilecektir. Kurumlar arasõ koordinasyan ve işbirliğine 
engel çok önemli iki konuya daha işaret etmek gerekir. 

 
Birincisi; 3201 sayõlõ Emniyet Teşkilatõ Kanununun 1.Maddesine göre �Memleketin 

umumi emniyet ve asayiş işlerinden dahiliye vekili mesuldür.� Ancak kara sõnõrlarõnõn korumasõ ve 
güvenliği görevinin Kara Kuvvetleri Komutanlõğõna verilmesi ile birlikte yetki İçişleri 
Bakanlõğõndan alõnmõş ama sorumluluğu alõnmamõştõr. 

 
İkincisi ise; 2559 sayõlõ Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 22.Maddesine göre; �Bu 

kanunda yazõlõ vazife ve selahiyetlerin yapõlmasõ ve kullanõlmasõ için en büyük mülki amirlerin 
vereceği emirleri dahiliye vekili resen verebilir.� Denmekte, diğer yandan ise Jandarma Teşkilatõ 
Görev ve Yetkileri Yönetmenliğinin 142. Maddesine göre, �Jandarma Genel Komutanõ Jandarma 
Teşkilatõnõn en buyük amiri olup silsile esasõ içinde tüm birliklere kanun ve nizamlarda öngörülen 
görevlere ilişkin emir komuta yetkisine sahiptir. Komutanlõğõn bütün iş ve işleminden sorumludur. 
İçişleri Bakanõ Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun ilgili maddesinde öngörülen en büyük mülki 
amirlerinin vereceği emirleri doğrudan verebilme yetkisini kullanabilirken bu esaslara bağlõ olarak 
jandarmaya ilişkin emir ve isteklerini doğrudan doğruya Jandarma Genel Komutanõna bildirir. 
İçişleri Bakanõnõn mülki makamlarla olan ilişkileri konusundaki hukümler saklõdõr.� denmektedir.  

 
Buradaki önemli nokta şudur; İçişleri Bakanõ memleketin umumi emniyet ve asayiş 

işlerinden sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi sõrasõnda Polise bir mülki idare amiri 
gibi emir verecek fakat benzer bir olay kõrsal alanda olmuş ise aynõ emri o yerdeki Jandarma 
görevlisine değil de Jandarma Genel Komutanõna bildirecektir. 

 
Görüldüğü gibi burada İçişleri Bakanõnõn sorumluluğuna herhangi bir sõnõr getirilmemekte 

fakat yetkilerini kullanmasõna sõnõrlama getirilmektedir. İçişleri Bakanõnõn yetkilerine getirilen 
ikinci sõnõrlama, Jandarma Genel Komutanõnõn tayini konusundadõr. Bakan kendisine bağlõ olarak 
çalõşacak komutanõ seçemeden atamak durumundadõr ve Genel Kurmay Başkanõnõn teklifi, İçişleri 
Bakanõnõn inhasõ, Başbakan imzalayacağõ ve Cumhurbaşkanõnõn onaylayacağõ müşterek kararname 
ile Jandarma Genel Komutanõnõn tayini tekemmül eder. Bakanõn yetkilerine getirilen üçüncü 
sõnõrlama ise sicil konusunda olup Bakana bağlõ olarak çalõşan �ancak Jandarma Genel Komutanõ 
Bakana karşõ sorumludur (2803 sayõlõ kanun madde 4)� diye Bakana karşõ sorumlu tutulan 
Jandarma Genel Komutanõn sicil amiri Bakan değil Genel Kurmay Başkanõdõr.  
 
 Bunun benzeri bir sõnõrlama da Sahil Güvenlik Komutanlõğõ ile ilgili olarak mevcuttur. 
Sahil Güvenlik Komutanlõğõ barõşta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlõğõna bağlõdõr. Ancak 
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komutanlõğõn görev alanlarõ üsleri yerleşme yerleri Genel Kurmay Başkanlõğõnõn görüşü alõnarak 
İçişleri Bakanlõğõnca belirlenir. 
 
 Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn personel kadrolarõ 2692 sayõlõ kanunda öngörülen hizmet 
gereklerine ve Türk Silahlõ Kuvvetlerine de uygulanan esaslara göre bu Komutanlõk ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanlõğõnca müştereken hazõrlanõr ve İçişleri Bakanõnõn görüşü alõnarak Genel 
Kurmay Başkanlõğõnca tesbit olunur. 
 
 Sahil Güvenlik Komutanlõğõna tümamiral rütbesinde bir komutan atanõr. Bu atama Deniz 
Kuvvetleri Komutanõnõn lüzum göstermesi, Genel Kurmay Başkanõnõn teklifi İçişleri Bakanõnõn 
inhasõ üzerine Başbakanõn imzalayacağõ ve Devlet Başkanõnõn onaylayacağõ kararname ile yapõlõr. 
 
 Bu komutanlõğõn Tuğamiral subay ve astsubay atanmalarõ Sahil Güvenlik Komutanõnõn 
görüşü alõnmak suretiyle 926 sayõlõ Türk Silahlõ Kuvvetleri Kanunu hükümlerine göre yapõlõr. 
 
 Sahil Güvenlik Komutanlõğõnda görevli Subay, astsubay, erbaş ve erlerin hizmet gerekleri 
ile veya sağlõk ve diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu komutanlõğõn 
teklifi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlõğõnca, sivil personelin yer değiştirmeleri ise Sahil 
Güvenlik Komutanlõğõ tarafõnda yapõlõr. 
 
 Sahil Güvenlik Komutanõnõn birinci sicil üstü Genel Kurmay Başkanõdõr. 
 
 Sahil Güvenlik Komutanõnõn bu kanunda belirtilen görevlerinin yerine getirilmesi ve 
��� diğer hususlar Genel Kurmay Başkanlõğõnõn görüşü alõnarak Milli Savunma ve İçişleri 
Bakanlõklarõnca birlikte çõkarõlacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
  

Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn kuruluş kanunundan alõnan yukardaki bilgiler 
göstermektedir ki kuruluş, işleyiş, personel, kullanmak üzere alõnacak techizatõn tip ve 
özelliklerinin seçimine ve sicil ile personel tayinlerine kadar Milli Savunma Bakanlõğõna, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlõğõna ve Genel Kurmay Başkanlõğõna ve sadece görev ve hizmet yönünden 
İçişleri Bakanlõğõna bağlõdõr. 
 
 Üstelik devamlõ personeli olmayan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlõğõndan iki veya üç 
yõllõğõna gelen, Deniz Kuvvetlerine döndükten sonra da tekrar gelip gelmeyeceği belli olmayan ve 
kazandõğõ tecrübe ve öğrendiği bilgiyi beraberinde götüren geçici personelle, çok yönlü bilgi, 
ihtisas, beceri ve tecrübe gerektiren bir komutanlõğõn istenilen randõmanla çalõşmasõnda daima 
sorunlar çõkabilecektir. Ordunun profesyonel bir yapõya kavuşturulmasõ için devamlõ ve ücretli 
askerliğin düşünüldüğü bir ortamda çok daha fazla ihtisas ve tecrübe isteyen Sahil Güvenlik 
hizmetlerinin tümünü geçici personelle yürütmeye çalõşmak yeterli olmayacaktõr. Bu nedenledir ki 
Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn devamlõ bir kadroyla çalõşmasõnõ sağlamaya yönelik yasal işlemler 
başlatõlmõştõr. 
 
 Günün gelişmelerinin getirdiği gerekliliğe uyamayan, zamanõn gerisinde kalan 
yapõlaşmalarda daha sonra ortaya çõkan gelişmeler aslõnda bir gelişme değil çeşitli sorunlar getiren 
değişimlerin bir ifadesidir.  
  
 Mevcut, yakõn ve orta gelecekte ortaya çõkabilecek sorunlarõ ve bu sorunlara karşõlõk 
düşünülen önlemler. 
 Türkiye�de güvenlik hizmeti gören üç ana kuruluş vardõr. Bunlar çok genel bir tanõmlama 
ile şehirlerde görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, kõrsal alanda ve kõrsal yerleşme birimlerinde 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/guvenli/oik583.pdf   5 

görev yapan Jandarma Genel Komutanlõğõ, sahillerde ve karasularõnda görev yapan Sahil 
Güvenlik Komutanlõğõdõr. Her üç kuruluşun da hõzlõ, verimli ve isabetli bir şekilde çalõşõlmasõnõ 
sağlayacak teşkilatlanma, yeterli miktar ve kalitede donatõm, yeterli miktarda kalifiye personel, 
faaliyetleri engellemeyecek ve dar boğaza neden olmayacak bir bütçe ile günün şartlarõna 
uygun çağdaş mevzuat hükümlerine olan ihtiyacõ gibi konular için bugün var olandan daha 
yeterli ve köklü çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
 1. 

Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik 
 
1.1. 
Güvenliğin Açõlõmõ 
 
Etkili bir güvenlik hizmetinin amacõ sadece güvenliği korumak ve asayişi sağlamak 

değildir. Devletin var oluşunun ve varlõğõnõ  sürdürmesinin en temel şartlarõndan biri de Devlet 
otoritesinin tesis edilmesidir.Devletin, toplumun ve fertlerin güvenliklerinin sağlanmasõ ana 
amaçtõr. Bu amaca ulaşõldõğõ takdirde her türlü ekonomik ve sosyal faaliyetler devam edecek, 
toplum dengeli ve huzurlu bir gelişme süreci içinde olacaktõr. Bu süreç içinde,  toplumun çeşitli 
kesimlerindeki ekonomik faaliyetler devam edecek, kişiler sahip olduklarõ haklarõ serbestce 
kullanabilecek, demokratik faaliyetler pürüzsüz ve engelsiz bir şekilde sürdürülebilecektir. İşte 
bir yandan bu ortamõn sağlanmasõ ve diğer yandan çõkabilecek engellerin önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin alõnmasõ geniş anlamada güvenlik hizmetlerinin amacõnõ oluşturur. 

 
Güvenlik kelimesi ile genel olarak iki anlam içiçe geçmiş olarak birlikte anlatõlmak 

istenir. Bu kavramlardan birincisi güvenlik ikincisi de asayiştir. Güvenlikle kasdedilen; Devlet 
otoritesinin tartõşmasõz bir şekilde tesis edilmesi, Devletin kurumlarõnõn ve diğer ekonomik ve 
sosyal kurumlarõn engelsiz bir şekilde çalõşmasõ ve kişilerin özgürlüklerinin hak ve sõnõrlarõ 
içerisinde ve sorumluluklarõn yerine getirilmesi kaydõyla yaşama can, mal ve namus 
güvenliklerinin sağlanmasõdõr. Herhalukarda toplumda güvenliğin sağlanmasõ devamlõ ana 
amaçtõr. Buna rağmen bu kurallara karşõ çõkan, kendi haklarõnõ aşan, sorumluluklarõnõ yerine 
getirmeyen ve Devletin, toplumun ve insanlarõn güvenliklerine karşõ çõkõcõ eylemlerde bulunan 
kişilerin bu eylemlerinin önlenmesi ve önlenemiyen eylemlerden dolayõ sanõk ve suç 
delillerinin yargõ organõna teslim edilerek yasal çerçeve içerisinde cezalandõrõlmasõnõn 
sağlanmasõ ise asayişi ifade eder. Kõsaca, güvelik suç işlenmesinin önlenmesi, aşayiş ise işlenen 
suçlarõn sanõk ve delilleriyle yargõ önüne çõkarõlarak cezalandõrõlmasõdõr. Burada hemen 
belirtmek gerekir ki Devlet açõsõndan olduğu kadar güvenlik hizmeti gören kuruluşlarõn hizmet 
ilkeleri açõsõndan da güvenliğin tesisi yani suç işlenmesini önleyecek caydõrõcõ ortamõn tesisi 
daima birinci plandadõr. Çünkü toplumsal ve kişisel huzur, güvenliğin tesisine bağlõdõr. Ancak 
ikinci planda olmakla beraber asayişin sağlanmasõ da aynõ ölçüde önem taşõr. Caydõrõcõ 
ortamdan ders almayan kişilerin suç işledikleri zaman en kõsa zamanda cezalandõrõldõklarõnõ 
görmek suç işleme niyetinde olan kişileri caydõracağõndan, aslõnda etkili  bir asayiş hizmeti, suç 
işlenmesini önleyecek güvenlik ortamõ tesisine yardõmcõ olacaktõr. Güvenliği tesis etmeye 
yönelik olarak çalõşan önleyici zabõta hizmetleri ile asayişi sağlamaya yönelik olarak çalõşan 
izleyici zabõta hizmetleri veya bir başka deyişle adli zabõta ve mani zabõta  birimleri aslõnda ayrõ 
ayrõ birimler olarak değil bir bütünün içinde birlikte ve birbirini tamamlayacak biçimde görev 
yaparlar. 

1.2. 
Etkinliğin Açõlõmõ. 

 
Güvenliğin tesisi her ne kadar temel amaç ise de, aynõ derecede önemli olan, güvenlik 

hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasõdõr. Burada etkinlikle anlatõlma istenen kavramlarõ kõsaca 
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söyle ifade edebiliriz. İlk planda güvenliğin hõzlõ bir şekilde tesisi öncelikli amaçtõr. Yani gerek 
suç işlenmesinin önlenmesi gerekse işlenen suçlarõn sanõk ve delileri ile birlikte yargõya 
tesliminde daima en kõsa zamanda sonuç alõnmalõdõr. Burada zaman bakõmõndan verilecek bir 
fire caydõrõcõlõğõ azaltacağõ gibi asayişi de zora sokacaktõr. Bu anlamda Devletin güvenlik 
hizmeti gören kuruluşlarõndan beklenen; suç işlenmesine karşõ ve işlenen suçlarõn sanõk ve 
delilleri ile birlikte yargõ organõnõna teslimi konusunda kesin kararlõlõklarõnõ, tarafsõzlõklarõnõ ve 
güçlerini hukuka ve kanunlara daima uygun olmak şartõyla, hõzlõ ve etkili bir şekilde ortaya 
koymalarõdõr.  

 
İkinci olarak gerek önleyici gerek izleyici zabõta hizmeti görürken Devletin güvenlik 

kuruluşlarõ gerek sanõklara, gerekse mağdurlara karşõ duygularõna ve başka etkilere kapõlmadan 
tarafsõz olarak davranmalõdõr. Tarafsõzlõk gerçek anlamõyla sağlandõğõ takdirde, zaman içerisin-
de güvenlik güçleri toplumun ve kişilerin teminatlarõnõn bir güvencesi olacaktõr. Tarafsõzlõğõ 
açõkça görülen güvenlik güçlerinin karar ve işlemleri her kesimden hem destek hem de kabul 
görecektir. Bu destek ve kabulle, toplum ve kişilerle güvenlik güçleri arasõnda hem etkili bir 
diyalog kurulacak hem de karşõlõklõ bütünleşme sağlanacaktõr. 

 
Üçüncü olarak etkinliğin içinde bulunmasõ gereken özellik objektifliktir. Objektiflik bir 

anlamda tarafsõzlõğõ ifade ettiği kadar bir anlamda da güvenlik kuruluşlarõnõn vardõklarõ her 
sonucun ve aldõklarõ her kararõn objektif verilere dayandõrõlmasõnõ ifade eder. Yani hiçbir 
şekilde kararlar kişisel tanõlara ve tahminlere göre alõnmayacaktõr. Alõnan her kararõn ve varõlan 
her sonucun, objektif bir şekilde belgelendirilmesi sanõklara yargõya ve topluma karşõ 
açõklanmasõ gerekir. 

 
Dördüncü olarak etkinliğin içinde bulunmasõ gereken anlam şeffaflõktõr. Bununla ifade 

edilen husus, güvenlik hizmetlerindeki işlem ve davranõşlarõn bir gizlilik içerisinde değil, açõk 
ve aleni olarak yürütülmesidir. Bu anlamda şeffaflõk, tarafsõzlõğõn ve objektifliğin hem sonucu 
hem de alt yapõsõdõr. 

 
Beşinci olarak etkinliğin taşõdõğõ amaç, isabetli ve doğru sonuçlara ulaşõlmasõdõr. İsabetli 

ve doğru sonuçlara ulaşmak güvenlik hizmetlerinde etkinliğin en temel amacõdõr.  Buna rağmen 
bu amacõ sonuncu olarak zikretmemizin sebebi, bundan önceki amaçlar gereçekleştiril-meden bu 
amaca ulaşõlamayacağõnõn ve dolayõsõyla bundan önce zikredilen amaçlarõn öneminin 
vurgulanmasõ içindir.  

 
Özetlemek gerekirse Devlet güvenlik hizmetlerini etkinlikle yerine getirmek için yõlõn 

365 gününde, günün 24 saatinde ve yurdun her noktasõnda daima kararlõ ve dinamiktir. Suç iş-
lemeye kalkõşanlarõ engelleyecek, buna rağmen suç işleyenleri ise en kõsa zamanda tarafsõz bir 
şekilde objektif olarak şeffaflõk kurallarõ içinde hukuka uygun bir şekilde yargõya götürecektir.  

 
Güvenliği sağlamaya yönelik olarak çalõşan önleyici zabõta güçlerinin faaliyetlerinin en 

önemli alt yapõsõnõ istihbarat hizmetleri oluşturur. İstihbarat hizmetleri suça niyet, hazõrlõk, 
örgütlenme, teşebbüs ve suç işlenme safhalarõnõn tümü hakkõnda bilgi toplamayõ ifade eder. Bu 
anlamda istihbarat hizmetleri topladõğõ bilgilerle suça teşebbüs öncesi ve suça teşebbüs anõnda 
harekete geçerek suçu önler. Burada iki önemli amaç vardõr. Birincisi suç işlenmesinin 
önlenmesi, ikincisi de suç işlemeye kalkõşanlarõn olayõn mahiyetine göre eylem öncesinde ve 
eylem anõnda yakalanmasõdõr. Bu açõdan bakõldõğõnda istihbarat hizmetleri önleyici zabõta 
hizmetlerinin olduğu kadar izleyici zabõta hizmetleri veya bir başka deyişle adli zabõtanõn da alt 
yapõsõnõ oluşturur. Suça yönelişin önceden aydõnlatõlmasõ ve dolayõsõyla önlenmesi suçlar 
arasõndaki bağlantõlarõn ortaya çõkarõlmasõ ve zaman içerisinde suçlarda tekerrüre teşebbüs 
dirençlerinin kõrõlmasõ, toplum ve kişilerin huzurunu sağlamak açõsõndan olduğu kadar Devletin 
gücünü, kararlõlõlõğõnõ ve başarõsõnõ göstermek açõsõndan da çok önemlidir.  
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Güvenlik hizmetlerinde ikinci ve önemli alt yapõyõ da kriminal hizmetleri oluşturur. 

Kriminal hizmetlerinin temel özelliği ve amacõ, işlenen suçlarõn objektif bilgilerle 
aydõnlatõlmasõdõr. Temel bir özelliği belirterek ifade ederek diyebiliriz ki, kriminal hizmetlerin 
amacõ çağõn gelişen koşullarõ içerisinde olayõ aydõnlatõrken hem toplumu korumak hem adaleti 
gerçekleştir-mek hem de sanõğõ korumaktõr. Toplumu ve insanlarõ korumak ve adaleti 
gerçekleştirmek kavramlarõ üzerinde bir açõklama yapmaya gerek olmadõğõ inancõndayõz. Sanõğõ 
korumaya gelince burada ifade edilmek istenen amaç şudur. Bir suçtan dolayõ sanõk durumunda 
bulunan kişi veya kişiler onlarõn gerçekten suçlu olduğu objektif belge ve bulgularla 
kanõtlanmadan mahkum edilmemelidir. Burada ana amaç sanõğõ değil gerçek suçluyu 
cezalandõrmaktar. Onun için de sanõğõn veya sanõklarõn gerçek suçlu olup olmadõklarõnõn kesin 
delilleri ile ortaya konmasõ sağlanmalõdõr. Yetersiz bilgi ve belge ile karar verilerek aslõnda 
masum olan bir insan mağdur edilmemelidir. Gerçek suçlu bulunup hak ettiği ceza ile 
cezalandõrõlmalõ böylece ma-sum sanõklar mağdur edilmemeli ve suç işleyenlerin kõsa zamanda 
layõk olduklarõ cezaya çarp-tõrõldõklarõ topluma gösterilerek caydõrõcõlõk pekiştirilmeli ve toplum 
vicdanõ rahatlatõlmalõdõr. 

 
Güvenlik hizmetlerini görürken yani hem suç işlenmesini önlerken hem de işlenen suç-

larõ yargõya götürürken hukuka ve kanunlara uygunluk ile insan haklarõna saygõ gösterilmesi 
konusundaki genel kanõya aynen katõlmaktan başka bir düşüncenin içinde olmak mümkün 
değildir. 

  
2. 
Güvenliğin Değişik Açõlardan Çağrõşõmlarõ 

 
2.1. 
Güvenliğin Güvenlik Hizmetleri Açõsõndan Çağrõşõmlarõ 

 
Güvenlik hizmeti gören kuruluşlar, ülkenin her yerinde toplumun her kesiminde yõlõn 

her gününde ve günün 24 saatinde görevdedir. Bu özellik güvenlik hizmetlerinin devamlõlõğõnõn 
ifadesidir. İkinci olarak güvenlik hizmetleri hem Devlet otoritesini hem toplumu hem de 
insanlarõ suça karşõ koruma konusunda kararlõdõr. Üçüncü olarak güvenlik güçleri işlenen 
suçlara karşõ hiç bir şekilde bir müsamaha göstermeksizin suçlarõn sanõk ve delilleri ile birlikte 
yargõ organõna en kõsa zamanda teslim edilmesi konusunda kararlõdõr. Bunlarõn yanõnda 
güvenlik hizmeti gören kuruluşlarõn aslõnda var olan ve çağõn gelişimi içinde gittikce genişleyen 
ve önem kazanan ama pek fark edilmeyen ve çok ta söz edilmeyen bir özellikleri de bu 
kuruluşlarõn aynõ zamanda topluma ve insanlara karşõ sevgi şefkat ve iyi niyetle yardõma hazõr 
bir kuruluş olmalarõdõr. İnsanlar suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçlarõn hukuka göre 
cezalandõrõlmak üzere yargõya tesliminin dõşõnda, darda ve zorda kaldõklarõ bir çok durum-larda 
yardõm istemek bilgi almak ve sorunlarõnõ gidermek üzere güvenlik güçlerini yanlarõnda 
görmeye alõştõklarõ oranda güvenlik güçleri toplumla çok daha iyi bütünleşecek, gücü ve 
başarõsõ artacak, toplumdan ve insanlardan her durumda daima kabul destek ve yardõm görecek-
tir. Toplum içinde güvenlik güçlerinin üç ana görevi vardõr. Bu görevlerin birincisi önleyici 
zabõta hizmetleri, ikincisi izleyici zabõta hizmetleri, üçüncüsü de yol gösterici yardõm edici ve 
sorun çözücü hizmetlerdir. Gelişen toplum içerisinde hiç unutulmamalõdõr ki bu üçüncü hizmet 
türü gittikçe önem kazanacak ve etkinleşecektir. O zaman güvenlik güçleri suç işlenmesini 
önleyen ve suç işleyenleri yargõya teslim eden katõ ve kuralcõ görünümünün dõşõnda ona büyük 
bir sevgi destek ve çekicilik kazandõran, onu toplumla bütünleştiren ve onun başarõsõnõn büyük 
ölçüde alt yapõsõnõ oluşturan bu üçüncü özelliği ile çok sosyal bir faaliyetin başarõlõ bir 
temsilcisi olacaktõr. Güvenlik güçleri her türlü faaliyetlerinde karar ve işlemlerinde hukuka ve 
kanuna uygunluk şartõnõn vazgeçilmez bir şekilde benimsemiş olmalõdõr. Güvenlik güçleri suç 
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işlenmesini önleyerek caydõrõcõ güven ortamõ tesis edecektir. Önleyeceği her faaliyetin 
kanunlarda suç olduğunun açõkça belirtilmesi gerekir yani güvenlik güçleri kendi takdirlerine 
göre değil kanunda suç olduğu belirtilen suçlarõn faillerinin yakalanmasõ ve yargõya teslim 
edilmesi ilkesine göre hareket edeceklerdir. Bu kanunsuz suç ve ceza olamaz anlamõnda çeza 
hukukunda geçerli kuralõn ve dolayõsõyla hukukun bir gereği olduğu kadar insan haklarõnõ 
korumanõn da bir gereğidir.  

 
2.2. 
Güvenliğin Kişiler Açõsõndan Çağrõşõmlarõ. 

 
Güvenliğin kişiler açõsõndan ilk akla gelen çağrõşõmõ onlarõn suça ve suçlulara karşõ 

korunmasõdõr. Bu konu yeterli ölçüde gerçekleştiği takdirde kişiler bütün güçleriyle ve 
imkanlarõyla kişisel ve toplumsal faaliyetlerini sürdürecektir. Bu da kişilerin toplumun ve 
ekonominin canlanmasõ ve güçlenmesi demektir. 

 
Burada bir nüans farkõnõ da ifade etmekte yarar vardõr. Kişiler, kendilerine karşõ işlenme 

ihtimali olan suçlar kadar, başka kişilere karşõ işlenebilecek suçlardan da kişisel ve sosyal 
sonuçlar doğuracak şekilde etkilenirler. Bu nedenle kişiler sadece kendilerine karşõ değil, kime 
karşõ olursa olsun suç işlenmesine izin verilmeyeceğini, işlenirse cezalandõrõlacağõnõ bilmek ve 
görmek isterler. Bu açõdan diyebilirizki güvenliğin kişiler açõsõndan çağrõşõmõnda en önemli 
nüans, suç işlenmesine ve suçluya karşõ güvenlik güçlerinin ve Devletin tam kararlõlõğõnõn 
daima ortada olmasõdõr. Bu özellik kişilerin güvenlik hizmetlerinden temel beklentisidir. Bu 
kuruluşlarõn tarafsõz objektif, hõzlõ ve verimli çalõşmalarõ da kişilerin bundan sonraki 
beklentilerini teşkil eder.  

 
Burada bir önemli özelliği belirtmekte yarar vardõr. Güvenlik güçleri görevini yaparken 

insan haklarõna son derece saygõlõ olarak hareket edecektir. Bu konuda iki noktayõ önemli 
olarak zikretmek gerekir. Birincisi güvenlik güçleri hukuka ve kanunlara göre hareket etmek 
zorunda olduğuna göre onlarõn insan haklarõnõ etkili bir şekilde koruyabilmeleri için bu haklarõn 
hukuka uygun olarak kanunlar içerisinde kesin net ve açõk bir şekilde tarif edilmesi gerekir. 
İkinci olarak hemen söylememiz gerekir ki korunmasõ gereken insan haklarõnõn varlõğõnõ devam 
ettirebilmek için kişilerin Devlete, topluma, diğer insanlara ve güvenlik hizmeti gören 
kuruluşlara karşõ sorumluluklarõnõ yerine getirmeleri gerekir. Sadece haklarõ değil haklarla 
sorumluluklarõ bir arada değerlendirerek düşünmek gerekir. O zaman insan haklarõ gereği gibi 
korunmuş olur. Haklarõnõn korunmasõnõ isteyen ve bekleyen toplum ve insanlar muhatap 
olduklarõ kurallara uymak, sorumluluklarõnõn gereğinin yerine getirilmesini, haklarõnõn 
korunmasõ ile daima birlikte düşünmek ve değerlendirmek durumundadõr.  

 
2.3. 
Güvenliğin Toplum ve Kamuoyu Açõsõndan Çağrõşõmlarõ. 
Güvenliğin toplum ve kamuoyu açõsõndan ilk çağrõşõmõ, toplumda huzur sükun ve 

istikrarõn tesisidir. Bu gerçekleştiğinde hukukun ve kanunlarõn gereğini yerine getirmek 
kaydõyla her türlü ekonomik, sosyal, kişisel ve siyasi davranõş için yeterli hürriyetleri sağlayan 
bir ortam oluşacaktõr. Bu ortam toplumun sosyal gelişimi için temel ve en önemli alt yapõ 
unsurlarõndan birisidir. Özetle diyebiliriz ki, toplumun temel beklentisi, temel hak ve 
hürriyetlerin rahatça kullanõldõğõ, hukuka ve kanunlara uygun bir ortamõn oluşturulmasõdõr. 

 
2.4. 
Güvenliğin Devlet Açõsõndan Çağrõşõmlarõ. 

 
Bu konuda her ne kadar ilk akla gelen devletin öncelikli görevinin, görevli örgütleri 

yeterli personel ve malzeme açõsõndan takviye ederek onlarõ en iyi şekilde göreve hazõrlamasõ 
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gibi görünürse de, asõl önemli olan, Devletin güvenlik hizmetleri için gerekli, etkili ve yeterli 
bir hukuki alt yapõyõ oluşturmasõ gereğidir. Bu hukuki alt yapõ içinde Devlet, insan haklarõnõn 
korunmasõ kadar bu haklarõn  saygõnlõğõnõn gereği olarak kişilerin  ve  toplumun da kendilerine 
düşen sorumluluklarõ 
yerlerine getirmelerini isteyecektir. Hemen belirtmek gerekir ki, insan haklarõnõn korunmasõ 
bazõ insanlarõn diğer insanlara karşõ üstünlüğünü ve daha haklõ olduğunu göstermeyecek bir 
şekilde anlaşõlmalõ, yorumlanmalõ ve uygulanmalõdõr.  

 
3. 
Güvenlik Hizmetlerinde Yöntem ve Kapsam. 

 
3.1. 
Güvenlik Hizmetlerinde Yöntemler. 

 
Güvenlik hizmetlerindeki yöntemleri başlõca dört başlõk altõnda toplayabiliriz. Burada 

yöntemle açõklanmak istenen husus güvenlik hizmeti gören kuruluşlarõn olaylara yaklaşõm tarzõ 
ile ilgili olduğu kadar olaylarõn özelliği ile de ilgilidir. Bu konuda birinci grubu önleyici 
güvenlik hizmetleri oluşturur. Daha önceki bölümlerde de temas edildiği üzere önleyici 
güvenlik hizmetlerinin temel özelliği suç işlenmesini önleyecek caydõrõcõ ortamõn tesis edilmesi 
ve sükunun devamõnõn sağlanmasõdõr. İzleyici güvenlik hizmetlerinin temel özelliği önleyici 
güvenlik hizmetlerine rağmen suç işlenmesi halinde suçlarõn sanõklarõnõn delilleri ile birlikte 
yargõya teslim edilmesidir. Bu niteliği ile izleyici hizmetler önleyici hizmetlerin tamamlayacõsõ 
ve destekleyicisi durumundadõr. Üçüncü grubu oluşturan hizmetler ise düzenleyici hizmetlerdir. 
Bu hizmetlerin temel özelliği topluma, vatandaşlara ve idareye belirli hizmetlerin düzenli olarak 
verilmesidir. Pasaport işlemleri, ruhsat işlemleri, plaka işlemleri, trafik hizmetleri, foto film 
hizmetleri, yabancõlarõn kontrolu gibi... Dördüncü grubu oluşturan hizmetler yardõm içerikli 
hizmetlerdir. Bu hizmetlerin temel özelliği çeşitli şekillerde yardõma ihtiyacõ olan kişi veya 
kişilere gereken yardõmõn sağlanmasõdõr. 

 
 Bu dört hizmet grubu içerisinde temel ağõrlõk önleyici ve izleyici zabõta hizmetlerine 
aittir. Bu iki hizmet konusu içerisinde de önleyici güvenlik hizmetleri daima birinci planda 
gerçekleştirilmesi amaçlanmõş bir hizmettir. Bugünkü uygulama içerisinde üçüncü grubu 
oluşturan düzenleyici hizmetler dördüncü grubu oluşturan yardõmcõ hizmetlere göre daha geniş 
kapsamlõdõr. Etkili olmasõ ve halkla daha iyi yakõnlaşmasõ bütünleşmesi istenen bir güvenlik 
hizmeti gören kuruluşun üçüncü grup hizmetlerinin azaltõlarak dördüncü grup hizmetlerinin iyi 
bir seçimle arttõrõlmasõnda yarar vardõr. Güvenlik hizmeti gören kuruluşlar bu şekilde hem 
güvenliğin korunmasõ ve asayişin sağlanmasõ konusunda daha başarõlõ olurlar hem de halkla 
ilişkilerini geliştirerek toplumdan daha büyük oranda kabul, destek ve yardõm görürler. Bu da 
onlarõn başarõsõ için çok önemli bir ortamõ oluşturur.  
 
 3.2. 

Güvenlik Hizmetlerinin Kapsamõ. 
 
 Güvenlik hizmetlerini kapsam olarak iki grupta ele alabiliriz. Birinci grubu genel 
güvenlik hizmetleri ikinci grubu özel güvenlik hizmetleri oluşturur. Genel güvenlik hizmetleri 
ile ifade edilmek istenen hizmetler önleyici ve izleyici güvenlik hizmetleridir. Özel güvenlik 
hizmetleri ile de ifade edilmek istenen de Devletin genel güvenlik hizmeti kapsamõnda ele 
alõndõğõnda bu hizmetlerin genel hizmet kriterleri ile yeteri kadar sağlanamayan konulardaki 
hizmet ihtiyacõnõn özel güvenlik yöntemleriyle sağlanmasõdõr. Bu konu 1981 tarih  ve 2495 
sayõlõ �Bazõ Kurum ve Kuruluşlarõn Korunmasõ ve Güvenliklerinin Sağlanmasõ Hakkõndaki 
Kanunla� düzenlenmiştir. Kanuna göre amaç, milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne 
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önemli ölçüde katkõsõ bulunan, kõsmen veya tamamen yõkõlmalarõ, hasara uğratõlmalarõ veya 
geçici bir zaman için dahi olsa çalõşmadan alõkonulmalarõ ülke ekonomisi veya toplum hayatõ 
bakõmõndan olumsuz neticeler doğuracak olan ve kamuya ve özel kişilere ait kurum ve 
kuruluşlarõn sabotaj, yangõn, hõrsõzlõk, soygun, yağma ve yõkma ve zorla işten alõkoyma gibi 
tehdit, tehlike veya tecavüzlere karşõ korunmasõ ve güvenliklerinin sağlanmasõdõr. 
 
 Askeri ve Emniyet Teşkilatõna ait kurum ve kuruluşlarõn korunmalarõ özel mevzuata 
tabidir. Özel koruma kapsamõ içinde korunacak ve güvenlikleri sağlanacak olan yerler yukarõda 
belirtilen özellikleri taşõyan ticari, sõnai ve zirai kurum ve  kuruluşlarõn ve bunlara ait fabrika, 
atölye, işyeri, baraj, enerji santralõ, rafineli, enerji nakil hatlarõ, akaryakõt nakil ve depolama 
yükleme tesisleri, kömür, petrol ve maden işletmeleri, radyo, televizyon, telsiz verici 
istasyonlarõ, her nevi ulaştõrma ve haberleşme yapõ ve tesisleri ile eğitim ve öğretim yapõlarõ, 
tarihi eserler, ören yerleri, sitler, açõk ve kapalõ müzeler ve turistik tesislerdir. Yukarõda 
belirtilen yerler kanunda kuruluş deyimi ile anlatõlmõştõr. 
 
 4. 

Güvenlik Hizmetlerinde İlkeler. 
  

4.1. 
Güvenlik Hizmetlerinde Hizmetler Açõsõndan İlkeler. 

 
 Başarõlõ bir güvenlik hizmetinin gerçekleştirilmesi açõsõndan aranan ana ilke, doğru 
sonuca çabuk ulaşmak yani başarmaktõr. Ancak bu tek başõna bir kavram olmayõp onu 
oluşturan alt yapõlarõyla tanõmlanabilir. Bu alt yapõlarõ dikkate alarak başarmayõ açõk bir şekilde 
tarif etmek istersek diyebiliriz ki başarõlõ olmak, kõsa zamanda, doğru sonuca, şeffaflõk 
ortamõnda, en az maliyetle ve hizmetlerde gerek kuruluş bünyesinde gerekse kuruluşlar arasõ 
olarak tekerrüre meydan vermeyen bir çalõşma ortamõnda sonuca ulaşmaktõr.  
 
 Başarõlõ olmak açõsõndan zamanõn kõsalõğõ çeşitli açõlardan önem taşõr. Birincisi kamu 
vicdanõ suç olayõnõ unutmadan suçlarõ aydõnlatarak kamu vicdanõnõ tatmin edecek, güven 
ortamõnõ pekiştirmek ve caydõrõcõlõğõ sağlamak amacõnõ taşõr. Kõsa zamanda sonuç alõnmasõ 
güvenlik hizmeti gören kuruluşlarõn kapasitelerinin kõsa zaman aralõklarõyla sonuca ulaşmasõ 
yoluyla daha çok olayõ aydõnlatma etkinliği kazanmasõnõ sağlar. Bu da güvenik hizmeti gören 
kuruluşlarõn başarõsõnõn artmasõ ve dolayõsõyla bunun topluma huzur olarak yansõmasõ demektir.  
 
 İkincisi doğru sonuç alma hem gerçek suçlunun cezalanmasõnõ hem de gerçek suçlu 
olmadõğõ halde eldeki bilgilere göre sanõk durumunda bulunan kişilerin korunmasõnõ sağlar. Bu 
şekilde gerçek suçlularõn cezadan kaçmalarõ önlenmiş olur. Bu da kamu oyunda ve teker teker 
kişiler üzerinde güven verici olduğu kadar uyarõcõ etkiler de sağlar.  
 
 Üçüncü olarak şeffaflõk, bütün iş ve işlemlerin hukuka, kanuna, insan haklarõna ve 
tarafsõzlõğa uygun olarak yapõldõğõnõ göstermesi itibari ile güvenlik hizmeti gören kuruluşlarõn 
çalõşmalarõnõn toplumda zaman içerisinde daha çok kabul ve destek görmesini sağlar ve bu 
kuruluşlarla halkõn arasõnda etkili bir iletişim oluşturarak yakõnlaşmalarõnõ, bütünlüşmelerini ve 
dayanõşmalarõnõ gerçekleştirir.  
 
 Dördüncü olarak en az maliyetle sonuca ulaşma kamu kaynaklarõnõn içinden ayrõlan 
belirli bir imkanla en etkili hizmet standardõnõn ortaya konmasõnõ sağlar. 
 
 Beşinci ve sonuncu olarak gerek kuruluş bünyesi içerisinde gerekse kuruluşlararasõ 
hizmet tekerrürüne yer vermeyen bir çalõşma ortamõnda sonuç alõnmasõ bir yandan insan ve 
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malzeme kaynaklarõnõn israfõnõ önleyecek diğer yandan bu yolla öteki faaliyet konularõna 
kaynak sağlayacak ve tekerrür yoluyla etkinliği firenleyecek oluşumlara yer vermeyecektir.  
 
 Tekerrürün önlenmesi her ne kadar son planda belirtilmişse de aslõnda teker teker diğer 
unsurlara eş değer olarak önem taşõr. Tekerrürü önlemenin en etkin yolu kuruluşlarõn 
yapõlaşmalarõndan faaliyet programlarõna değil faaliyet programlarõndan kuruluşlarõn 
yapõlaşmalarõna giden bir düşünce sistemi içinde karar verilmesiyle sağlanabilir. Bu kapsamda 
hareket edildiğinde faaliyetler demeti kuruluşlarõn çalõşma şemasõnõ oluşturacak ve dolayõsõyla 
aynõ nitelikte bir faaliyet bir kuruluşun farklõ iki bünyesi içinde yer almõyacağõ gibi kuruluşlar 
açõsõndan tanõmlanan bir faaliyet bir kuruluşta yer alacak diğer kuruluşlarda yer almayacaktõr.  
 
 4.2. 

Güvenlik Hizmetlerinde Sorumluluklar, Yetkiler ve Teşkilatlanma Açõsõndan İlkeler. 
 
 Güvenlik hizmeti gören Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlõğõ, Sahil 
Güvenlik Genel Komutanlõğõ hukuk açõsõnda İçişleri Bakanlõğõna bağlõdõrlar. Yetkilerini 
kullanõrken ve görevlerini yaparken Bakana karşõ sorumludurlar. İçişleri Bakanõ da 3201 sayõlõ 
Emniyet Teşkilat kanunun 1. maddesine göre memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden 
sorumludur.  
 
 Ancak uygulamaya bakõldõğõnda hukuken kendisine bağlõ olan bu teşkilatlar ile İçişleri 
Bakanlõğõ arasõnda organik ve fonksiyonel bir bağlõlõk bulunmadõğõ görülür. Daha net bir ifade 
ile söylemek gerekirse İçişleri Bakanlõğõnda bu üç kuruluşun Bakanlõkla bütünleşmesini 
sağlayacak bir karargah yapõsõ bulunmamaktadõr. Bakanlõğa ve daha doğrusu Bakanõn şahsõna 
her üç kuruluştan seçilmiş bilgiler gönderilmektedir. Burada sağlanmasõ gereken memleketin 
tüm emniyet ve asayiş işlerinden sorumlu olan İçişleri Bakanõna memleketin güvenik açõsõndan 
durumunu seçilmiş bilgilerle değil elde edilen bütün bilgilerin belirli bir sistematik içerisinde 
tasnif edilerek toplulaştõrõlmasõndan oluşan tablolarla memleketin bütün noktalarõ ve cereyan 
eden bütün olaylar hakkõnda her gün muntazam bilgi vermekdir. Bakanõn değerlendirme karar 
verme ve emir verme insiyatifini zaman, olay ve yer sõnõrlamasõ yapmadan günün 24 saati için 
her türlü olaylar konusunda ve yurdun her noktasõ açõsõndan bilgilendirerek, taşõdõğõ ağõr 
sorumluluğun karşõlõğõ olan etkin, genel ve güçlü bir karar mekanizmasõnõ sunabilmek 
gerekmektedir.  

5. 
Tesbitler 

 
 Komisyon çalõşmalarõ çerçevesinde komisyon üyesi temsilcilerin komisyona 
bildirdikleri görüşler kuruluşlar itibari ile ana hatlarõyla aşağõda özetlenmiştir. 
 
 5.1. 

Jandarma Genel Komutanlõğõ Temsilcisinin Önerileri. 
 5.1.1. 

Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasõ, vatandaşlarõna en iyi şekilde hizmet eden, işlenen 
suçlarõ süratle aydõnlatan, çõkar amaçlõ suçlarla etkin bir şekilde mücadele eden, Türk Silahlõ 
Kuvvetleri ile halk arasõnda köprü oluşturan, terör kaynaklõ iç tehdidi bertaraf eden, savaş 
durumunda ve uygun hallerde kendisine tevdi edilen görevleri yapabilen, değişik fonksiyonlarõ 
yerine getirebilen ve birinden diğerini geçişi sağlayabilen, nicelik ve nitelik bakõmõndan yeterli 
ve dönemsel nüfus hareketlerinin gerektirdiği emniyet asayõş hizmetlerini karşõlayabilen 
elestiki bir teşkilat yapõsõna kavuşturulmalõdõr. 
 
 5.1.2. 
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Çalõşanlarõ tatmin etmeyi, rantabl çalõşma ve verimliliği hedefleyen ve yeni bir yönetim 
anlayõşõ olarak kabul edilebilen Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalõşmalarõ yaygõnlaştõrõlmalõ 
ve bu kapsamda personelin görev etkinliğini artõracak ve eğitim eksikliğini giderecek projelere, 
başta yabancõ dil kurslarõ olmak üzere emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik iç ve dõş kurslara 
yeterli mali destek sağlanmalõdõr.  
 
 5.1.3. 

Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasõ, AB norm ve standartlarõna uyum ve kapsamõnda 
���. profesyonel ağõrlõklõ bir yapõya kavuşturulmalõ, ��.. ihtiyaç duyulan kadrolarda 
bayanlar dahil olmak üzere uzman sivil personel istihdam edilmelidir.  
 
 5.1.4. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, 
demokratõk, laik ve sosyal hukuk düzenini hedef alan yõkõcõ, bölücü ve irticai faaliyetlerin 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceği değerlendirilmektedir. Öte yandan çõkar 
amaçlõ suçlar ve kaçakçõlõğõn, nitelik ve nicelik bakõmõndan Devletin iç düzenini tehdit edecek 
bir seviyeye geldiği de bir gerçektir. Bu nedenle söz konusu tehdit odaklarõ ile daha etkin bir 
şekilde mücadele temek maksadõyla, Türkiye Cumhuriyeti jandarmasõ yurt içi ve yurt dõşõnda 
teşkilatlanmõş, uzman kadrolarõ ve yasal dayanağõ bulunan güçlü bir istihbarat teşkilatõna 
kavuşturulmalõdõr.  
 
 5.1.5 

 Emir komuta zinciri ve birliklerin fonksiyonel yapõsõnõ daha etkili bir hale getirecek, 
kontrol ve koordinasyonu kolaylaştõracak üst birimler ve kadrolar teşkil edilmelidir. 
 
 5.1.6. 

Halen ülke genelinde emniyet ve asayiş hizmetleri sabit veya toplu sistem ile 
yürütülmektedir. Bu sistemlerin mobilize hale getirilmesi, gerek önleyici zabõta hizmetlerinin 
yürütülmesi ve gerekse vatandaşõn güvenlik güçlerini her zaman yanõnda ve yakõnõnda görme 
arzusu da dikkate alõnarak, şartlar müsait olduğu oranda genele yayõlmalõ ve bu çalõşmalar 
ekonomik ve sosyo-kültürel kalkõnmaya paralel olarak yürütülmelidir.  
 
  

5.1.7. 
Ülkemizin coğrafi ve doğal şartlarõ ve muhtemel kullanma bölgeleri dikkate alõnarak, 

merkezi bir yerde konuşlandõrõlan ����� ve meydana gelmesi muhtemel toplumsal 
olaylara müdahele edecek komando birlikleri teşkil edilmelidir.  
 
 5.1.8. 

Sosyo-ekonomik yapõda son zamanlarda meydana gelen değişiklikler, şehir ve kõrsal 
kesim arasõndaki nüfus hareketlerini artõrmõş ve bu durum şehirlerdeki trafik yoğunluğunu 
jandarma sorumluluk bölgelerine taşõmõştõr. Bu nedenle, trafik düzeninin sağlanmasõ ve trafik 
suçlarõna müdahale edilmesi maksadõyla otoyol emniyet ve müdahale timleri, ihtiyaç duyulan 
yerlerde yeterli seviyeye çõkarõlmalõdõr.  
 
 5.1.9. 

Suç delillerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesine, mahkemelere somut deliller 
sunulmasõna, delillerden yola çõkarak suçluya ulaşõlmasõnõ sağlayacak kriminal labaratuvarlarõn 
sayõsõ arttõrõlmalõ, her il jandarma komutanõ seviyesinde teşkil edilen kriminal ve narkotik 
timlerine ilave olarak ihtiyaç duyulan ilçelerde kriminal ve narkotik birimler, yine ihtiyaç 
duyulan ilçe ve karakollarda, adli konularda ihtisas sahibi birimler oluşturulmalõdõr.  
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 5.1.10. 

 
Devletin hükümlüleri õslah edebilmesi ve topluma kazandõrabilmesi için ceza infaz 

kurumlarõ ve tutukevleri ile ilgili teknik düzeydeki eksiklikler giderilmeli, kuruluş ve idaresi 
yenileştirilmeli, halen mevcut çok yönlü sevk ve idare yeniden yapõlandõrõlmalõ, yetki ve 
sorumluluğun tek bir bakanlõğa devredilmesi sağlanmalõ, söz konusu birimlerin bulunduklarõ 
yerler dikkate alõnarak koruma sorumluluklarõ yeniden belirlenmelidir.  
 
 5.1.11. 

Ekonomik gücün önemli girdileri olan baraj, enerji santralleri, rafineli, enerji nakil 
hatlarõ, akaryakõt nakil, depolama, yükleme tesisleri vb. yerler, sivil trafiğe açõk Devlet eliyle 
işletilen hava meydanlarõ, tarihi eserler, ören yerleri, açõk ve kapalõ müzeler, sanayi ve turistik 
tesislerin daha proje safhasõnda güvenliklerinin nasõl sağlanacağõ planlanmalõ ve tesis faaliyete 
geçtiğinde güvenlik önlemleri de uygulanmaya konmalõdõr.  
 
 5.1.12. 

Geneli ilgilendiren emniyet ve asayiş konularõnda mutabakat sağlamak, dublikasyonlarõ 
ve gayret israfõnõ önlemek maksadõyla, İçişleri Bakanlõğõ merkez teşkilatõ; Jandarma Genel 
Komutanlõğõ, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn koordineli bir 
şekilde çalõşmasõnõ sağlayacak bir yapõya kavuşturulmalõdõr.  
 
 5.1.13. 

Herkese vatandaşlõk numarasõ verilerek bilgisayar ortamõnda bütün vatandaşlarõn her 
türlü bilgisinin takip edileceği, İçişleri Bakanlõğõnõn Mernis projesi (Merkezi Nüfus İşlemleri) 
biran önce faaliyete geçirilmeli, demografik yapõyla ilgili müsaade edilmiş bilgilere güvenlik 
güçlerinin zaman ve mekan gözetmeksizin ulaşmasõ sağlanmalõdõr.  
 
 5.1.14. 

Suriye, Irak ve İran sõnõrlarõnda toplam 910 km.lik karasõnõrõnõ koruyan Jandarma Genel 
Komutanlõğõ birlik ve personelinin olumsuz iskan, sağlõk ve sosyal koşullarõnõ düzeltici 
çalõşmalara hõz verilmelidir. Aynõ şekilde ülkenin geri kalan kõsmõnda emniyet ve asayişin 
sağlanmasõyla görevli personelin, görevini olumsuz yönde etkileyen lojman ve atamalara bağlõ 
(Eş tayini, çocuklarõn eğitimi gibi) problemleri halledilmelidir.  
 
 5.1.15. 

Avrupa Jandarmalar Birliği (FIEP) nin asli üyesi olan Türkiye Cumhuriyetinin 
jandarmasõ bu üyeliğin gerektirdiği yurt dõşõ kadrolarõna kavuşturulmalõ ve aynõ şekilde ülke 
menfaatleri dikkate alõnarak diğer ülke jandarma teşkilatlarõ ile de ilişkiler geliştirilmelidir. Öte 
yandan Avrupa Birliğine uyum yasalarõnõn gerektirdiği değişiklikler, Jandarma Teşkilat Görev 
ve Yetkileri Kanununda da bir an önce yapõlmalõ ve yapõlan bütün değişiklikler eğitim ve 
öğretim programlarõ da dahil ilgili mevzuata yansõtõlmalõdõr.  
 
 5.1.16. 

Güvenlik güçlerinin insan haklarõ konusundaki eğitimleri daha da geliştirilerek, Avrupa 
İnsan Haklarõ Komisyonlarõnda gündeme getirilen insan haklarõ ihlal iddialarõnõn önüne 
geçilmelidir. 
 
 5.1.17. 

Emniyet ve asayiş görevlerinin gerektirdiği ileri teknoloji ürünü silah ve malzemelerin, 
imkanlar ölçüsünde, zamanõnda ve plan dahilinde envantere dahil edilmesi hedeflenmelidir.  
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 5.1.18. 

Zaman zaman yayõnlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri�nin yayõmõ aşamasõnda 
güvenlik hizmetleri için tanõnan muafiyetler belirtilmeli ve gereksiz zaman kaybõ ve tereddütler 
daha başlangõçta önlenmelidir. 
 
 5.1.19. 

Güvenlik güçleri birbirlerine ve müsaade edilmiş bilgilerine ulaşabilecek şekilde 
emniyetli bir iletişim sistemine kavuşturulmalõ ve bu iletişim sistemlerinin, AB ülkeleri 
güvenlik güçleri ile entegre edilmesi hedeflenmelidir.  
 
 5.1.20. 

Uygulanacak tedbirler maddesi 3.10. ncu fõkrasõnda yer alan �Güvenik hizmeti gören 
kuruluşlarõn coğrafi hizmet alanlarõnõ il hudutlarõnõn kapladõğõ alan olarak tanõmlamak ve 
kuruluşlarõ bu alanõn tümünde mülki idare amirlerinin yönetimi ve gözetimi altõnda 
çalõştõrmak� ifadesindeki �Güvenlik güçleri sorumluluk alanõnõn il hudutlarõnõn olmasõnõn 
öngörülmesi� çeşitli mülahazalarla zaman zaman jandarma aleyhine kullanõlabileceğinden 
metinden çõkarõlmasõnõn uygun olacağõ değerlendirilmektedir.  
 
 5.1.21. 

Öncelik OHAL ve mücavir iller bölgesinde olmak üzere Polis Teşkilatõ bulunmayan 
186 ilçede Polis Teşkilatõ kurulmalõdõr.  
 
 5.2. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Temsilcisi Olan Üyelerin Önerileri 
 
 5.2.1. 

Şu anda 2954 sayõlõ TRT kanunun 4.maddesinin a fõkrasõna göre Polis Radyolarõ yayõn 
hakkõna sahip olsa da gerek 1982 Anayasasõnõn Radyo ve Televizyon yayõncõlõğõnõ düzenleyen 
ve 10.07.1993 tarihinde değiştirilen 133. maddesi ve gerek 3984 sayõlõ Radyo ve 
Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõndaki Kanun, TRT dõşõndaki kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn radyo ve televizyon yayõnõ yapmasõna imkan tanõmamaktadõr.  
 
 Polisin halkla ilişkilerinde önemli bir yer tutan ve yayõnlar arasõnda yer verilen küçük 
spotlar açõklamalar ve röportajlarla toplumu aydõnlatma çalõşmalarõ yapan Polis Radyo ve 
Televizyonu mutlaka yasal bir zemine oturtulmalõdõr.  
 
 5.2.2. 

Kurumlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõ kapsamõnda olmak üzere  
 
 5.2.2.1. 

Güvenlik kuruluşlarõnda görevlerin yeniden değerlendirilmesi, teşkilat yapõlarõnõn 
küçültülerek fonksiyonel hale getirilmesi, dengesiz istihdamõn düzeltilmesi ve halka dönük bir 
yönetim anlayõşõnõn yerleştirilmesi gereği önemini muhafaza etmektedir. 
 
 5.2.2.2. 

İdari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, vatandaşa doğrudan hizmet sunan birimlerde 
beyan esasõna dayalõ uygulamalarõn geliştirilmesi ve gereksiz formalitelerin kaldõrõlmasõ 
ihtiyacõ sürmektedir. 
 
 5.2.2.3.
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Personel kaynaklarõnõn verimli kullanõlmasõ ve yerinde istihdamõ sağlamak üzere insan gücü 
planlamasõ yapõlmalõ ve etkinliğin artõrõlmasõ amacõyla iş analizlerine dayalõ norm kadrolar 
hazõrlanarak mevcut durumun, olmasõ gereken açõsõndan değerlendirilmesine imkan sağlanmalõdõr.  
 
 5.2.2.4. 

Güvenlik kuruluşlarõ arasõnda aylõk ve ücretlerin birbirlerine paralel hale getirilmesine 
çalõşõlmalõ aynõ işi yapan aynõ ünvandaki personelin farklõ ücretlendirilmesinin önüne geçilmelidir. 
 
 5.2.2.5. 

Kuruluşlardaki destek hizmetlerinin ve bu hizmetlerin yönetiminin sivil personel tarafõndan 
yönetilmesi sağlanmalõ ve bu amaçla ihtisaslaşmaya önem verilmelidir. 
 
 5.2.2.6. 

Halkla ilişkilerin bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle birlikte, etkili bir halkla ilişkilerin 
temelinde, etkili hizmet sunmak olduğu unutulmamalõdõr.  
 
 5.2.3. 

Ortak sistemler oluşturulmasõ kapsamõnda olmak üzere  
 
 5.2.3.1. 

Suçlularõn gen bankasõnõn oluşturulmasõ �DNA Genetik Data Bankasõ� dahil olmak üzere 
her türlü suç bilgi kayõtlarõnõn güvenlik kuruluşlarõ arasõnda ortak kullanõmõn sağlanmasõ için 
gerekli alt yapõ çalõşmalarõ yapõlmalõ ve plan döneminde faaliyete geçirilmelidir. Mevcut GBT 
sistemine işlerlik kazandõrõlmasõ ve geliştirilmesi bu çerçevede düşünülmelidir.  
 
 5.2.3.2. 

Bu kapsamda her türlü çalõntõ belge kayõtlarõnõn da bilgisayar ortamõnda ortak bir program 
marifeti ile tutulmasõ ve çalõntõ otolarõn bulunmasõ için uluslararasõ düzeyde yapõlacak 
sorgulamalara imkan sağlanmasõ ve ülkemizde üretilen tüm araçlarõn şase numaralarõnõn 17 haneli 
uluslararasõ standartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.  
 
 Ülkemizde üretilen araçlarõn VIN numaralarõ standartlara uygun olmadõğõ gibi bazõ üretici 
firmalarõn ürettikleri değişik cinsteki araçlara da aynõ motor numarasõnõ verdikleri görülmektedir.  
 
 Bu yöndeki uyum çalõşmalarõnõn sürdürülmesi ile standart araç tanõtõm numarasõnõn (VIN-
17 şase numarasõnõn) ülke içerisinde üretilen tüm araçlarda bulundurulmasõ, araçlarõn belirli 
parçalarõnda aracõ tanõmlayõcõ güvenlik işaretleri bulundurulmasõ gerekmektedir. Bu çerçevede 
ulusal tescil sistemimizin uluslararasõ standartlara uygun hale getirilmesi çalõşmalarõ 
sürdürülmelidir.  
 Güvenlik kuruluşlarõ arasõnda benzer hizmet alanlarõnda farklõ teknolojilerin kullanõl-dõğõ 
görülmektedir. Benzer hizmet alanlarõnda kullanõlan teknolojilerin birbirleri ile uyumlu olmasõ ve 
verimli kullanõlmasõna azami duyarlõlõk gösterilmelidir. Bu amaçla teknoloji seçimi-nin bir 
mühendislik ve bilimsel çalõşma sonucu yapõlmasõ çalõşma konularõnõn bir bütün olarak ele 
alõnmasõ, sorunlarõn kaynak israfõna yol açmadan çözümlenmesine imkan sağlayacaktõr. 
 
 5.2.3.3. 

Kuruluşlarõn satõn alma politikalarõ fiyat-performans ilişkisine dayandõrõlarak aynõ 
standartlara sahip ürünlerin birlikte tedariki rekabeti oluşturacak ve kaliteli malõn ucuza alõnmasõ 
sağlanacaktõr.  
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Böylece en ideal ürün tanõmlanacak ve ideal olmayanlarõn da alõma katõlarak rekabeti yok 
edip ucuz malõn pahalõya alõnmasõ ortamõ ortadan kalkacaktõr. 

 
5.2.4. 
Kriminal hizmetler konusunda  
 
5.2.4.1. 
Adli hizmetlerin yürütülmesinde esas delilden sanõğa gitme yöntemi olmalõdõr. Bununla 

birlikte delillerin hukuki mahiyet arz etmesi ve hukuka uygun biçimde elde edilmesi de insan 
haklarõna saygõlõ olmak açõsõndan önem arz etmektedir.  

 
5.2.4.2. 
Güvenlik kuruluşlarõ arasõnda görev bölgelerinin belirlenmesi kargaşaya yol açmayacak 

şekilde yeniden yapõlanmalõdõr. 
 
5.2.4.3. 
Adli polis hizmetlerinin yürütülmesinde delil toplanmasõ ve olay yeri incelenmesinin önemi 

bilinmektedir.  
 
Teknik donanõmlõ olay yeri inceleme mobil ekiplerinin yaygõnlaştõrõlmasõ için bu ekiplerin 

ihtiyaç duyduğu teknik donanõm, araç ve gereç konularõndaki ihtiyaçlarõnõn giderilmesi amacõyla 
gerekli kaynak sağlanmalõdõr. 

 
5.2.5. 
Personel konusunda 
 
 
5.2.5.1. 
Klasik personel politikalarõ yerine, insan kaynaklarõ yönetimi, kurumlarda egemen olmaya 

başlamalõdõr.  
 
5.2.5.2. 
Terfi ve atamalarõn nesnel ölçülere bağlanmasõ, norm kadro çalõşmalarõnõn yapõlmasõ, 

belirlenen kadrolara atanacaklarda aranacak niteliklerin belirlenmesi önem arz etmektedir.  
 
5.2.5.3. 
3870 sayõlõ yasanõn bir reform niteliğinde olduğu açõktõr. Ancak günümüz koşullarõnda İl 

Emniyet Müdürü ya da Daire Başkanõ olmak için 1.Sõnõf Emniyet Müdürü olmak veya 2.Sõnõf 
Emniyet Müdürlüğünde 3 yõlõn dolmasõndan başka hiç bir şart aranmamaktadõr. Özellikle 1.Sõnõf 
Emniyet Müdürü Kadrolarõnõn �ki bu düzensizlik diğer kadrolarda da mevcuttur.� gereksiz yere 
şişirilmesi bu hususta yeni düzenlemeler yapõlmasõ gereğini ortaya koymaktadõr.  

 
5.2.5.4. 
Birimler arasõ personel dağõlõmõ belli esaslara bağlanmalõdõr. Özellikle iller arasõ personel 

dağõlõmõnõn rasyonel ölçülere bağlanmasõ gerekmektedir.  
 
5.2.5.5. 
Mevcut Emniyet Teşkilatõ Kanunun 142. maddesinden  28� i yürürlükten kalkmõş 19�unun 

uygulama imkanõ kalmamõştõr. Yürürlükte olan maddelerin sayõsõ ise 88�dir. 
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5.2.5.6. 
Türk Emniyet Teşkilatõnõn personel mevcudu 1999 yõlõ itibarõ ile 158.431�e ulaşmõştõr. Bu 

hali ile ülke nüfusunun % 65�ne hizmet götürmektedir. Mevcut ilçe sayõsõ 849 olup 680�nine 
emniyet hizmeti götürülmektedir. Kalan 139 ilçeye ise Jandarma Genel Komutanlõğõ hizmet 
götürmektedir.  

 
1937 yõlõndan itibaren yürürlükte olan ve tarihsel gelişimi içerisinde mükemmel bir yasa 

olan 3201 sayõlõ Emniyet Teşkilatõ Yasasõ artõk ihtiyaca cevap vermemektedir. Ayrõca 19.02.1980 
tarihli ve 651 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun Ek-Geçici 54�cü maddesinde �Emniyet Teşkilat 
Personel Kanun�nun çõkarõlmasõ açõkça belirtilmektedir. 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun 1. 
maddesinde 2261 Sayõlõ Kanunla yapõlan değişiklikle Emniyet Teşkilatõ mensuplarõnõn özel kanun 
hükümlerine tabi olduklarõ belirtilmektedir.  

 
Bu sebeplerden ötürü bir Polis Personel ve Teşkilat Yasasõ ivedilikle çõkarõlmalõdõr. Halen 

boşlukta olan bir çok konu, yapõlacak yasal düzenleme ile çözüme kavuşacağõ gibi  polisin çalõşma 
saatleri ve çalõşma koşullarõ ile aylõk ve ücretler konusunda gerekli iyileştirmeler böylece 
yapõlabilecektir.  

 
5.2.5.7. 
Polis özellikle 7201 sayõlõ tebligat kanunu çerçevesinde, kişi ve kurumlara yapõlan 

tebligatlarda, gereksiz ve yersiz koruma hizmetleri ile konser ve her türlü özel müsabakalarda 
güvenlik tedbirleri aldõrõlarak amaç ve hizmet dõşõ kullanõlmaktadõr. Bu uygulamalar gereksiz 
personel kayõbõ ve açõğõ oluşturarak polisin asli görevlerinin yerine getirilmesini engellemektedir.  

 
5.2.6. 
Sosyal tesisler ve lojmanlar konusunda. 
 
 
5.2.6.1. 
Riskli ve çalõşma ortamõ itibarõ ile yõpratõcõ ortamda hizmet sunan teşkilat mensuplarõmõzõn 

daha verimli çalõşabilmeleri, moral ve motivasyonlarõn en üst düzeyde tutulmasõ bakõmõndan, sosyal 
tesislerin ve lojmanlarõn önemi açõktõr.  

 
5.2.6.2. 
Ayrõca şehit aileleri ve malüllerinin de sosyal tesislerden yoğunlukla istifade ettirmeleri 

gerekmektedir. 
 
Belirtilen sebelerden ötürü sosyal tesis ve lojmanlarõn yapõmõ ve satõn alõnmasõ konusunda 

gerekli kaynaklarõn ayrõlmasõ gerekmektedir.  
 
5.2.7. 
Haberleşme konusunda 
 
İç güvenlik ve haberleşmede sürekliliğin sağlanmasõ bakõmõndan teşkilatõmõzõn kendine 

özgü müstakil bir tesis sistemine sahip olmasõ zaruri görülmektedir. Bu nedenle çok yönlü 
haberleşme fonksiyonuna sahip HF/SSB tesis sisteminin yurt genelinde yaygõnlaştõrõlmasõ 
hedeflenerek telex, faxmile ve SSB haberleşmesinin kriptolu olarak yapõlmasõ sağlanacaktõr.  

 
5.2.8. 
Önleyici zabõta hizmetleri konusunda. 
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5.2.8.1. 
Önleyici zabõta hizmetlerinde mobil sisteme geçiş sürdürülmelidir. Bu çerçevede 

karakollarõn önleyici zabõta hizmetleri konusunda eskiden olduğu gibi etkili olmadõklarõ 
görülmektedir. Polis karakollarõ sayõlarõnõn azaltõlarak Polis Merkezlerine dönüştürülmesi veya adli 
ve idari bürolar içinde faaliyet sürdürmeleri tartõşõlmalõdõr.  

 
5.2.8.2. 
1774 sayõlõ kimlik bildirim kanununa alt yapõ çalõşmalarõ yapõlmak suretiyle plan döneminde 

işlerlik kazandõrõlmalõdõr. Bu çerçevede vatandaşlõk numarasõ uygulamasõnõn faydalõ olacağõ 
düşünülmektedir.  

 
 
5.2.8.3. 
Ülkemizde acil durumlarda aranan çeşitli kurumlara ait (154,155,156,112,117,110,185 vb.) 

irtibat telefonlarõ bulunmaktadõr. Telefonlarõn çok sayõda olmasõ nedeni ile gerek vatandaşlar 
tarafõndan bilinmesinin zorluğu ve gerekse olağan üstü bir durum meydana gelmesi halinde veya 
yardõm ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kurumlarõn koordineli bir şekilde harekete geçirilmesinde 
sorunlar yaşandõğõ görülmektedir. Vatandaşlar, karşõlaşõlan olayõn hangi kurum ve kurumlarõ ne 
derece ilgilendirdiği ve önceliği hangi kurumun acil yardõm irtibat telefonuna ihbar edilmesi 
gerektiği hususunda tereddüde düşmektedir. Bir kaç kurumu ilgilendiren bir olay karşõsõnda tüm 
irtibat telefonlarõ bilinse bile ayrõ numaralar aranmak durumunda kalõnmasõ, kurumlarõn olaya 
zamanõnda müdahale edememesine ve dolayõsõyla can ve mal kayõplarõ olmasõna veya artmasõna 
neden olmaktadõr.  

 
Bu nedenle ülkemizde bulunan kurumlara ait acil yardõm irtibat telefonlarõnõn acil yardõm 

merkezi biçiminde teşkilatlanmasõna ilişkin ihtiyaç önemini sürdürmektedir. 
 
NETİCE İTİBARI İLE, yukarõda bahsedilen hususlarõn yerine getirilebilmesi yanõnda, 

güvenlik hizmetlerinde verim ve etkinliğin istenilen seviyede arttõrõlabilmesi için elimizde en 
önemli kaynak olan İNSAN�õ en iyi şekilde eğitmek, her türlü araç, gereçle teçhiz etmek ve onu 
çeşitli olumsuzluklardan korumak ve kollamak yanõnda 21. yüzyõla hazõr hale getirebilmek, 
vazgeçilmez bir hedef olmaktadõr.  

 
5.3. 
Atom enerjisi komisyonu temsilcilerinin görüşleri. 
 
Kurumun görev alanõ içerisinde bulunan güvenlik konularõ birkaç farklõ ve önemli hususu 

kapsamaktadõr.  
 
- Nükleer güvenlik 
- Radyasyon güvenliği 
- Fiziksel güvenlik 
 
Bu kavramlarõn her biri toplum ve çevrenin sağlõk ve güvenliğini korumak amacõnõ 

taşõmakla birlikte, üçüncüsü yani Fiziksel güvenlik kavramõ DPT Özel İhtisas Komisyonunun 
güvenlik kavramõyla tam uyuşmaktadõr. 

 
Fiziksel güvenlik, nükleer tesislere yapõlabilecek sabotaj girişimlerini ve nükleer maddelere 

yetkisiz ulaşma girişimlerini önleyecek önlemlerin tesisi için ortaya konmuş bir kavram olup, 
amacõ, nükleer tesislere sabotaj sonucu toplumun sağlõk ve güvenliğinin ve yetkisiz ulaşõlan nükleer 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                          Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/guvenli/oik583.pdf   19

maddelerin silah yapõmõna dönüştürülerek yine toplumun sağlõk ve güvenliğinin ve aynõ zamanda 
Devletin güvenliğinin tehdit edilmesini önlemektir. 

 
TAEK Kanununda nükleer tesislerin 2495 ve 2635 Sayõlõ Kanunlarla korunacağõ ve ilave 

olarak konuya ilişkin mevzuatlarõn hazõrlanacağõ belirtilmektedir. Bu amaçla kurum �Özel Nükleer 
Maddelerin Fiziksel Korunma Önlemleri Yönetmeliğini hazõrlayarak 1979 yõlõnda yürürlüğe 
sokmuştur. Yönetmelik nükleer maddeleri bulunduran tesisleri ve taşõnmakta olan nükleer 
maddeleri kapsamakta olup, yukarõda bahsedilen sabotaj ve madde çalõnmasõna yönelik girişimleri 
önlemek amacõyla fiziksel korunma önlemlerinin tesisine ilişkin esaslarõ kapsamaktadõr.  

 
Önlemeye ilişkin tedbirlerin başõnda yetkisiz girişleri önleyici çit, engel, giriş kontrolu, 

kapalõ devre kamera sistemi vb. gelmekte olup, bu tip girişimleri saptayacak cihazlar ve karşõ 
koyacak güvenlik kuvvetleri tedbirleri tamamlayõcõ niteliktedir. 

 
Son günlerde artan nükleer ve radyo aktif kaynaklarõn yasal olmayan ticaretinin önlenmesi 

için uluslararasõ düzeyde çalõşmalar yürütülmektedir. UAEA bu amaçla çalõşmalar başlatmõş ve 
ülkelerden yardõm istemiştir. Türkiye, UAEA�nõn veri tabanõ sistemine üyedir. Ayrõca, önlemeye 
yönelik ülkelere önerilen çalõşmalarõn başõnda ülkelerin bu tür suçlara ceza verilmesine ilişkin 
yasalarõnõn düzenlenmesi, fiziksel korunma sistem ve mevzuatlarõnõn geliştirilmesi, gümrüklere 
gerekli cihazlarõn yerleştirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarõn eğitimi ve işbirliği gelmektedir.  

 
Bu çalõşmalar için yeterli personel ve güvenlik kuvveti ihtiyacõ ile birlikte, gerekli cihazlara 

(Sensör, kamera, patlayõcõ dedektörü, metal dedektörü, özel nükleer madde dedektörü vb.) ve 
yetkisiz girişleri önleyecek önlemlere (çit, duvar, engel vb.) gereksinimi duyulmaktadõr.  

 
5.4. 
Devlet Personel Başkanlõğõ Temsilcilerinin görüşleri 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn korunmasõna yönelik olarak oluşturulan koruma ve güvenlik 

birimlerinin kadro sayõlarõ tespit edilirken oldukça abartõlõ rakamlar ortaya çõkmaktadõr. Bu da 
kaynak israfõna sebep olmaktadõr. Bunun önüne geçilmesi gerektiğinden güvenlik personel 
sayõlarõnõ tespit ederken il idare kurulunun Devlet Personel Başkanlõğõnõn görüşünü de almasõ 
gerekmektedir. 

 
İç güvenlik ve asayiş konusunda Genel Kurmay Başkanlõğõ, İçişleri Bakanlõğõ ve Milli 

İstihbarat Teşkilatõnõn görev ve sorumluluklarõ açõklõğa kavuşturulmalõdõr.  
 
İç güvenlik ve asayişten sorumlu olan Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel 

Komutanlõğõnõn ortaya çõkardõğõ gereksiz ikileme son vermek, koordinasyonsuzluğu ve harcamalarõ 
önlemek ve hizmete etkinlik kazandõrmak için, Jandarma Genel Komutanlõğõnõn silahlõ kuvvetlerle 
ilişkisi kesilerek iki güvenlik kuvvetinin birleştirilmesi yolu araştõrõlmalõdõr. Sõnõr, kõyõ ve kara 
sularõnõn güvenliğini sağlama görevleri yurdun savunma hizmeti içinde olduğundan bu görev 
orduya devredilmeli ve böylece jandarma amirlerinden dileyenler orduya, dileyenlerin de yeni sivil 
zabõta teşkilatõna geçmeleri sağlanmalõdõr.  

 
Adli kolluk görevi, ceza ve tutuklama evlerinin iç ve dõş korunmasõ sorumluluğu ile birlikte 

Adalet Bakanlõğõna verilmelidir.  
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Yurdun iç politikasõnõn tespiti ve değerlendirilmesi hazõrlõklarõyla kaçakçõlõkla mücadelede 
esas görevli merci İçişleri Bakanlõğõ olmalõ, Gümrük Muhafaza Birimi, görevleriyle birlikte 
Emniyet Teşkilatõna devredilmelidir. 

 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu�da oluşturulan köy koruculuğu uygulamasõ işlevini 

tamamladõğõ için kaldõrõlmalõdõr.  
 
5.5. 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odasõ temsilcilerinin görüşü. 
 
Doğal afetlerin sonrasõnda meydana gelecek zararlarõn azaltõlmasõ üzerine uluslararasõ 

düzeyde çalõşmalar başlatõlmõştõr. 1987 yõlõnda Aralõk ayõnda Birleşmiş Milletlere sunulan �Doğal 
Afet Zararlarõnõn Azaltõlmasõ Uluslararasõ On Yõlõ (1990-2000)� olarak ilan edilmesi önerisi kabul 
edilmiştir. 

 
Bu on yõlõn ana hedefi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, iyi yönlendirilmiş uluslararasõ 

faaliyetlerle, doğal afetler nedeniyle uğranõlan can kayõplarõ, yaralanmalar ile sosyal ve ekonomik 
kayõplarõn azaltõlmasõdõr.  
 

Bu hedefe ulaşabilmek için:  
 
• Gelişmekte olan ülkelere öncelik vermek kaydõyla gereksinim halinde erken uyarõ 

sistemleri kurulmasõ ve geliştirilmesi,  
 

• Ülkelerin ekonomik ve kültürel farklõlõklarõ dikkate alõnarak, geçmiş afetlerden elde 
edilen bilgilerin õşõğõ altõnda doğal afet zararlarõnõn azaltõlmasõ için uygun strateji ve 
planlarõn hazõrlanmasõ,   

 

• Can ve mal kayõplarõnõ azaltabilmek için, gerek duyulan bilimsel ve teknik bilgi 
gereksiniminin karşõlanmasõ ve araştõrmalarõn desteklenmesi, 

 

• Doğal afet tehlikesinin belirlenmesi, önceden tahmini, önleme ve zararlarõnõ azaltma 
konusunda mevcut tecrübelerin ve yeni bilgilerin dağõtõmõnõn sağlanmasõ, 

 

• Doğal afet tehlikesinin belirlenmesi, önceden tahmin, önleme ve zarar azaltma 
konularõndaki önlemlerin, teknik yardõm, teknoloji transferi, gösteri programlarõ, eğitim 
ve yayõnlar yoluyla geliştirmesi sağlanmalõ ve özellikle spesifik tehlike arz eden yerlerde 
etkili uygulama programlarõ geliştirmek ve desteklemek gibi ana faaliyetlerin 
yürütülmesi planlanmõştõr. 

 
Böylelikle, bu on yõl içerisinde yapõlmasõ gereken faaliyetler mevcut bilgi birikimlerinin 

õşõğõ altõnda derlenerek, gereksinimler ve bu gereksinimlerin öncelikleri belirlenmiş ve buna göre 
uygulama planõ olan �Ulusal Düzeydeki Organizasyon Biçimleri� dökümanõ hazõrlanarak Birleşmiş 
Milletlere üye ülkelere dağõtõlmõştõr.  

 
Birleşmiş Milletlerin bu çağrõsõ üzerine ülkemizde Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõnõn 

koordinatörlüğünde, İçişleri Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ, TÜBİTAK, DSİ, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
Kõzõlay, Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi, Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi 
yetkili temsilcilerinden oluşan �Doğal Afet Zararlarõnõn Azaltõlmasõ Uluslararasõ On Yõlõ Türk Milli 
Komitesi� oluşturulmuştur. Doğal Afet Zararlarõnõn Azaltõlmasõ Uluslararasõ On Yõlõ Türk Milli 
Komitesi 23 Aralõk 1988 tarihindeki ilk toplantõsõnda 1990-2000 yõllarõ arasõnda ülkemizde doğal 
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afet zararlarõnõn azaltõlmasõ amacõyla yapõlmasõ gereken çalõşmalarõn ana hedefleri, plan ve 
programlarõnõ hazõrlamak üzere çalõşma gruplarõnõn oluşturulmasõna karar vermiş;  

 
• Deprem,  
• Heyelan ve kaya düşmeleri, 
• Yangõnlar, 
• Su baskõnlarõ, 
• Diğer afetler (Çõğ, fõrtõna ve volkanlar,tsunami, yeraltõ suyu yükselmesi) 

 
Olmak üzere beş ayrõ çalõşma grubu kurulmuştur. 
 
Ayrõca bu toplantõda çalõşma gruplarõnõn raporlarõnõn uluslararasõ yürütme kurulunca 

önerilen; 
 
• Tehlike ve riskin belirlenmesi, 
• Gözlem, önceden tahmin ve ikaz, 
• Hazõrlõk ve kõsa vadeli koruyucu önlemler, 
• Uzun vadeli zarar azaltõcõ ve önleyici önlemler, 
• Eğitim ve enformasyon, 

 
Ana başlõklarõ kararlaştõrõlmõştõr. 
 
Daha sonra yapõlan toplantõda ise, çalõşma gruplarõnca hazõrlanan ana hedefler, iş takvimi ve 

anket formlarõ tartõşõlarak kabul edilmiş, ülke milli raporu ve planõ hazõrlanarak Birleşmiş Milletlere 
sunulmuştur. 

 
Ülkemizde, 17 Ağustos 1999 tarihinde, saat 03:02 sularõnda doğu Marmara�da m=7,4      12 

Kasõm 1999 tarihinde saat 18:58�de Düzce�de meydana gelen m=7,1 büyüklüğündeki deprem çok 
sayõda can kaybõ ve hasara yol açmõştõr. 

Birleşmiş Milletler önerisi üzerine kurulan �Doğal Afet Zararlarõnõn Azaltõlmasõ On Yõlõ 
Türk Milli Komitesi� nin aldõğõ karar doğrultusunda kurulan beş ayrõ çalõşma grubunun çok verimli 
çalõşamadõğõnõ, 17 Ağustos Doğu Marmara, 12 Kasõm 1999 Düzce, Adana-Ceyhan, Misis, 
Erzincan, Dinar depremi-Karadeniz-Sürmene-Beşköy sel ve heyelanlarõ, Pendik-Kurtköy, Petkim, 
Gemsan-Tuzla yangõnõ, Tüpraş yangõnlarõ, Aksa akrilonitril sõzõntõsõ vd�. göstermektedir. 

 
Ülkemizde yangõn felaketi konusunda önleyici yasa, yönetmenlik ve yaptõrõmlarla, yapõ 

teknolojisinde dünyada geçerli olan teknik uygulama ve denetimler eksikliği, büyük bir iş gücü 
kaybõna neden olmaktadõr. Yangõnõn çõkõş nedeni ne olursa olsun (Deprem, üretim hatasõ, sabotaj, 
çalõşmaya bağlõ hatalar vd�.) bilgisizlik ve vurdumduymazlõk can-mal kaybõna neden olmaktadõr. 
Kõsacasõ yangõn konusunda toplumsal bir bilinç oluşmamõştõr. Zararlarõ önlemenin ve azaltmanõn en 
başta gelen yolu, yangõna neden olabilecek riskleri ortadan kaldõrmaktõr. Yapõlan incelemeler 
göstermektedir ki, yangõn güvenlik önlemlerinin alõnmasõ, yangõnõ söndürmekten daha ucuzdur. Bir 
yerleşim merkezinde meydana gelen yangõnlarõn nedeni, şehrin nüfusuna, halkõn eğitim seviyesine 
ve kullanõlan enerji türüne göre değişmektedir. Yangõnlarda meydana gelen ölümlerin sebebi ve 
hasar miktarõ, alõnan yangõn güvenlik teknik ve teknolojilerine, kullanõlan yakõtõn cinsine göre 
değişir.  

 
Yangõn, çeşitliliği, önlemleri, söndürme yöntemleri ile mimarlõk-mühendislik 

formasyonlarõnõ gerektiren multidisipliner bir konudur.  
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Yangõndan önce, itfaiyenin dõşõnda, yeterli güvenlik önlemlerinin alõnmasõ ve kontrol 
edilmesiyle; 

  
• Yangõn çõkma olasõlõğõ azalacak, 
• Yangõ çõksa bile uyarõ ilk müdahale sistemlerinin iyi çalõşmasõ ile en azõndan yangõnõn 

genişlemesi ve diğer yapõlara geçmesi önlenecek, 
• Söndürme ekiplerinin yangõnõ kontrol altõna almalarõ kolaylaşacak,   
• Tahliye ve kurtarma kolaylaşacaktõr, 
 
Bunlarõn yaptõrõlmasõ ve kontrol edilmesi için yeterli ve anlaşõlõr mevzuat gerekmektedir. Bir 

şehir itfaiyesinin başarõsõ, yangõn güvenlik önlemlerine bağlõdõr. Yurt dõşõnda yangõn güvenlik 
önlemleri ile ilgili mevzuat geniş bir yer tutmaktadõr. İngiltere, USA, Fransa ve Almanya gibi 
ülkelerin yangõn güvenlik önlemleri ile ilgili mevzuatõ binlerce sayfayõ geçmektedir. Bu ülkelerde 
sürekli standartlar yayõnlanmaktadõr. 

 
Yangõn konusunda ülkemiz genelinde bir politika oluşturulamamõştõr. Yangõn konusunda 

ülkemizde tüzük ve yönetmelikler bulunmasõna rağmen yeterli değildir. Keza bu Tüzük ve 
Yönetmelikler birbirleriyle çelişmektedirler. Ülke genelinde �Yangõndan Korunma Yönetmeliği� 
olmayan nadir ülkelerdeniz. Birinci sõnõf gayri sõhhi müesseseler hariç topluma açõk yapõlara ilişkin 
yangõn mevzuatõ yok ve yetersizdir.  

 
İnsan aktivitesinin bulunduğu her alanda belirli risklerin mevcut olmasõ olağandõr. Risklerin 

açõkça belirlenerek tanõmlanmasõ, bunlarla mücadelede alõnacak önlemler için atõlmasõ gereken ilk 
adõmdõr. Riskin değerlendirilmesinin sonucuna göre, risk seviyesinin büyüklüğüne bağlõ olarak kõsa 
ve uzun vadede alõnacak önlemler belirlenebilir.  

 
Risk bölgelerinin belirlenmesi ve buna göre master planlarõnõn yapõlmasõ gerekmektedir.  
 
Yurtdõşõnda itfaiye teşkilatlarõ, iki ana bölümden oluşmaktadõr. Birincisi söndürme ve 

ikincisi önleme bölümüdür. Yangõn önleme bölümü aşağõda belirtilen temel hususlarda faaliyet 
göstermektedir. 

 
• Yeni inşaatlarõn planlarõnõ, yangõn önleme bakõmõndan incelemek ve gerektiğinde 

mimarlara, müteahhitlere ve yapõ sahiplerine ücret karşõlõğõnda danõşmanlõk yapmak ve 
proje hazõrlamak, 

 
• Mevcut yapõlarõn kullanma amacõna uygun bir şekilde kullanõlõp kullanõlmadõğõnõ ve 

yangõ önleme sistem, tesisat, araç-gereçlerinin çalõşõp çalõşmadõğõnõ denetlemek ve 
eksiklerin giderilmesi için yönetmeliklere uygun şekilde zorlamak, 

 
• Halkõn yangõn konusunda eğitilmesini sağlamak, itfaiye müdürlüğünce kullanõm yerleri 

için kontrol listeleri hazõrlamak, eski binalarõ gerekli görüldüğü zamanlarda ve şikayetler 
üzerine kontrol etmek. 

 
Yurt dõşõ itfaiye teşkilatlarõnda yangõndan korunma bölümlerinin, yeni inşaatlar ve ruhsat, 

eski binalar, işyerleri gibi alt kõsõmlarõ bulunmaktadõr. Bina ve diğer yapõlar da, yangõndan 
korunmak ve kurtarõcõ önlemlerini kontrol ve düzenlemekle görevlendirilmiştir. Bir yapõnõn planõ 
önce Belediye yapõ işlerinde kontrol edilmekte daha sonra itfaiyeye gelmektedir. İtfaiye bina planõnõ 
uzman kadrosu ile (Mimar-Mühendis) kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemekte ve 
yangõn güvenliği önlemleri uygun ise yapõnõn yapõlmasõna izin vermektedir. Yangõn önleme servisi 
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ise bina planlarõna göre alarm ve uyarõ sistemleri, yangõn söndürme sistemleri ve kaçõş yollarõnõ 
incelemektedir. 

 
Ülkemizde yerel yönetimler tarafõndan itfaiye teşkilatlarõna yeterli ödenek ayrõlmadõğõ gibi 

belediye imar dairesi ile aralarõndaki ilişkinin toplum yararõna düzenlenmesi gerekmektedir. 
İtfaiyenin konu uzmanõ teknik eleman mimar-mühendis (kimya, makine, elektrik, jeoloji, inşaat, 
jeofizik vd�.) açõsõndan zenginleştirilmesi, gerekli ödeneklerin verilmesi ve dünyada geçerli olan 
yangõn önleme konusunda eğitim düzeyinin yükseltilmesinin kõsa vadede sağlanmasõ toplum için 
önem arz etmektedir.  

 
Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ tarafõndan Ortadoğu Teknik Üniversitesine ihale edilen 3194 

sayõlõ İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin (Yeni bir yapõ kontrol sistemi ve afetlere karşõ 
dayanõklõlõğõnõ sağlayacak teknik önlemleri içermek üzere) revize edilmesi sõrasõnda en önemli 
eksikliklerden biri yangõn ile ilgili önlemlerin yer almamasõdõr. Bu yeni önerilen yasa ve 
yönetmeliklerde, sadece, afetin deprem üzerine odaklaşmõş olmasõ ortaya reaksiyonel bir ürün 
çõkartmaktadõr. 17 Ağustos Depremi İmar Yasasõ ve Yönetmenlikleri ülkemizdeki bölgelerin 
jeodinamik karakterinin ve jeolojik zemin özelliklerinin de göz ardõ edildiğini uyarmamõza rağmen, 
uyarõlarõmõz göz önüne alõnmamõştõr. 

 
17 Ağustos 1999 tarihli Doğu Marmara Depremi bize toplum olarak Sivil Savunma 

konusunda yetersiz olduğumuzu göstermiştir. Gelişmiş ülkelerde gönüllü sivil savunma ve 
itfaiyecilik yönündeki olgunun ülkemizde de yaygõnlaştõrõlmasõ bizim yararõmõza olacaktõr. 

 
Bu sorunlarõn çözümlenememesindeki en büyük olgu ülkemizdeki çok başlõlõktõr. Değişik 

yasa ve tüzüklerle ilgili olarak değişik kamu ve yerel merciler yetkili olmaktadõr. 
 
5.6. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü temsilcilerinin görüşleri. 
 
Hukuki Durum 
 
Sivil Savunma düşman taarruzlarõna, tabii afetlere ve büyük yangõnlara karşõ halkõn can ve 

mal kaybõnõn asgari halde indirilmesi maksadõyla alõnacak her türlü silahsõz, koruyucu ve kurtarõcõ 
tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder. (7126 sayõlõ kanun madde 1.) 

 
Deprem, yangõn, su baskõnõ, yer kaymasõ, kaya düşmesi, çõğ vb. afetlerde alõnacak 

tedbirlerle, yapõlacak yardõmlar hakkõnda, bu kanun hükümleri uygulanõr. (7126/madde 1)  
 
Tabii afetler ve büyük yangõnlarda yapõlacak her tür kurtarma ve yardõm işlerine, mahalli 

mülki amirlerince görülecek lüzum üzerine bu bölgede bulunan sivil müdafaa teşkillerinin de 
katõlmasõ mecburidir.(7126/madde 6) 

 
İçişleri, İmar ve İskan, Bayõndõrlõk, Sağlõk ve Sosyal Yardõm ve Tarõm Bakanlõklarõnca acil 

yardõm teşkilatõ ve programlarõ hakkõnda genel esaslarõ kapsayan bir yönetmelik 
yapõlõr.(7126/madde 1) 

 
Bu yönetmeliğin amacõ, Devletin tüm güç ve kaynaklarõnõ afetten önce planlayarak afetin 

meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hõzlõ bir şekilde ulaşmasõ ile afetzede 
vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardõm yapõlmasõnõ sağlamak için acil yardõm teşkilatlarõnõn 
kuruluş ve görevlerini düzenlemektir. (7126 sayõlõ kanunun 4. Maddesindeki yetki ile çõkartõlan 
88/12777 K. sayõlõ yönetmelik) 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                          Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/guvenli/oik583.pdf   24

Sorunlar 
 
Sivil Savunma Teşkilatõnõn görev kapsamõ, düşman saldõrõlarõ, doğal afetler, büyük 

yangõnlar, silahlõ kuvvetlere destek sağlayan (personel, araç ve lojistik destek) hizmetler, koruyucu 
güvenlik hizmetleri, avcõ birlikleri (4654 S.K.) hizmetleri, milli müdafaa mükellefiyeti hizmetleri 
(3634 S.K.) ve bunlarla bağlantõlõ olan diğer tali hizmetleri içerecek şekilde genişlemiş olup asli 
görevin ne olduğu konusunda tereddütlere neden olabilecek bir görünümdedir.  

 
Afet hizmetleri çok başlõdõr. 
 
Yerel yönetimlere, özel sektöre, gönüllülere, NGO ve halka, afetler konusunda yeterince 

katõlõm imkanõ sağlanamamaktadõr.  
 
Başbakanlõğa ait Koruyucu Güvenlik Hizmetleri, taşrada Başbakanlõğa ait bir alt birim 

olmayõşõ nedeni ile Sivil Savunma Teşkilatõnca yürütülmektedir. 
 
Sabotajlara karşõ koruma planlarõ vb. hizmetler de Sivil Savunma Teşkilatõnõn bünyesine 

girmiştir.  
 
Acil durum yönetimi (711 S.K., 7269 S.K., 7126 S.K. Başbakanlõk kriz yönetmenliği ve 

Başbakanlõk Genelgeleri) değişik mevzuat ile tanzim edilmiş olup halen hizmetin gerektirdiği 
ölçüde değildir.  

 
583 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlõkta oluşturlan acil durum yönetim 

başkanlõğõ tam kurulmamõştõr. İyileştirilmesine gereksinim vardõr. 
 
Öneriler 
 
1. Sivil Savunma Teşkilatõ �Topyekün savunma sivil hizmetleri ile ilgili kuruluş olarak 

faaliyetini sürdürmelidir.� 
2. Afet hizmeti Başbakanlõğa bağlanmalõdõr. 
3. Yangõn hizmeti yerel bir hizmet olup, merkezden (Başbakanlõkça) eğitim, denetim, 

planlama, standardizasyon vb. hizmetlerin götürülmesine ihtiyaç vardõr. 
4. Gönüllüler, özel sektör, halk ve yerel yönetimler afet hizmetine katõlmaya teşvik 

edilmeli, imkan sağlanmalõ ve sorumluluk üstlenmelidir. 
5. Afet İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hizmetler, tümüyle Başbakanlõğa intikal 

ettirilmelidir. 
6. Acil durum yönetimi için oluşturulan çok sayõda merkez (Afet Bürosu, İdare Merkezi, 

Koordinasyon Merkezi, Kriz Merkezi, Kriz Masasõ, Hareket Merkezi vb.) teke 
indirilebilir. Bu konuda Başbakanlõk ADY Başkanlõğõ düzenleme yapabilir. 

 
5.7. 
Devlet Planlama Teşkilatõnca Komisyonun bilgi ve tartõşmasõna sunulan görüşler. 
 
Türkiye bir yandan yakõn geçmişte son 20 yõlda yaşadõğõ ekonomik, sosyal ve teknolojik 

gelişmelerin ve diğer yanda Dünyanõn yaşadõğõ ve halen devam eden ekonomik, sosyal ve 
teknolojik gelişmelerin getirdiği değişimlere, küreselleşmeye ve entegrasyon hareketlerine uyum 
sağlamak için geniş kapsamlõ bir yeniden yapõlanma programõ uygulamak zorundadõr. 
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Yeniden yapõlanma sõrasõnda yukarda belirtilen konularõn kapsamõnda somutlaşmõş hedefler 
yanõnda önemli başka hedeflere de varmamõz gerekmektedir. Bu hedefleri kõsaca şöyle tesbit 
edebiliriz. 

 
5.7.1. 
Hedefler 
 
5.7.1.1. 
Gerek hizmette ve gerekse hizmet verilmesini sağlayan unsurlarda A)personelde B) teknik 

donanõmda belirli standartlara varmak zorundayõz. 
 
5.7.1.2. 
Kamu oyu ile, yazõlõ görüntülü ve sözlü basõnla, kitle iletişim organlarõ ile üniversite ve 

araştõrma kurumlarõ ile, sivil toplum örgütleri ile, teker teker kişilerle, ilişki içinde bulunulan tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarõ ile sağlõklõ ve yapõcõ bir iletişim kurmak zorundayõz. Bu iletişimin 
gereken ölçüde sağlõklõ ve yapõcõ olmasõ bakõmõndan yukarõda sayõlan unsurlarõn görüş ve 
önerilerinin öğrenilip değerlendirilmesi kadar ve hatta ondan da önemli olmak üzere güvenlik 
hizmeti veren kuruluşlarõn sorumluluklarõnõn temelini oluşturan hizmet hedefleri ve 
sorumluluklarõnõn sayõlan bu kuruluşlara çok iyi anlatõlmasõnõ sağlamak zorundayõz. 

 
5.7.1.3. 
Gereken her olayda elimizin altõnda olmasõ gereken bir teknik alt yapõ oluşturmak 

zorundayõz. Örnek olarak DNA genetik data bankasõ, parmak izi bankasõ, gerek ruhsat verilen ve 
gerekse ruhsatsõz olarak yakalanan silahlarõn kovan ve çekirdek iz sicili data bankasõ, adres bankasõ 
vb. gibi. 

 
 
5.7.1.4. 
Sanõktan delile değil delilden sanõğa gidilmesini sağlayacak bir çalõşma sistemini eksiksiz ve 

gecikmesiz kurmak zorundayõz. İnsan haklarõ açõsõndan çok önem taşõyan bu konuyu öncelikle 
kendi insanõmõza karşõ olan sevgimizi ve onu korumakta ne kadar özenli ve kararlõ olduğumuzu 
göstermek, insan haklarõ konusunda Türkiye�ye dõşarõdan yapõlabilecek bir öneriye yer ve gerek 
olmadõğõnõ herkese kabul ettirmek ve çeşitli bahanelerle dõşarõdan gelebilecek bu nevi talepleri 
baştan önlemek zorundayõz. 

 
5.7.1.5. 
İnsan haklarõ konusunu Türkiye�ye karşõ bir ikaz ve uyarõ aracõ olarak kullanma eğiliminde 

olanlara karşõ insan haklarõnõn sadece yakalanan ve yargõ önüne çõkarõlan sanõklarõn hakkõ 
olmadõğõnõ suça maruz ve muhatap kalmõş olan mağdurlarõn ve onun da ötesinde Devlete, kanunlara 
ve topluma karşõ saygõlõ olarak yaşayan tüm insanlarõn suça ve suçlulara karşõ korunmasõ anlamõnda 
yorumlandõğõnõ ve uygulandõğõnõ göstererek Türkiye�ye insan haklarõ konusunda ikazda bulunmaya 
kalkõşanlara insan haklarõnõn gerçek anlamda ne olduğunu göstererek onlarõ uyarmak ve 
uyandõrmak zorundayõz. Bu noktada da önleyici zabõtanõn önleyici, koruyucu ve yardõm edici 
niteliklerini tam olarak yerine getirmesini sağlayacak tedbirleri almak zorundayõz. 

 
5.7.1.6. 
Halkla ilişkileri sadece karakola gelmek zorunda ve durumunda kalmõş olanlara karşõ değil 

toplumun her kesiminde ve her yerdeki insanlara karşõ her fõrsatta ve inanarak sergilemek 
zorundayõz. 
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5.7.1.7. 
Şeffaflõğõ, hizmetlere sadece dõşardan bakõş açõsõ olarak değil hizmet gören kuruluşlarda 

hizmetin içinde de geniş, etkili ve ciddi bir şekilde uygulamak zorundayõz. 
 
5.7.1.8. 
Kuruluşlarõn dõş ilişkilerini geniş anlamda geliştirmek zorundayõz. Burada geniş anlamda ile 

kastedilen mana sadece kuruluştan kuruluşa değil kuruluşlarda çalõşan kişilerden hem kuruluşlara 
ve hem de kuruluşlarda çalõşan kişilere doğru ilişki kurma izin ve hatta inisiyatifini vermek ve 
herkesi teşvik etmek zorundayõz. Unutmamak gerekir ki kuruluşlarõ ve kanunlarõ yaşatan, koruyan 
ve de özellikle uygulayanlar sadece insanlar ve onlarõn içindeki sevgi, insiyatif, vazife ve 
sorumluluk duygusuna inançtan kaynaklanan dürtülerdir. Bu bakõmdan gerek toplumda yer alan bir 
kişi olarak gerekse resmi görevli olarak insanõmõzõ sevdiğimizi, ona görevi ile ilgili her desteği 
vereceğimizi görevindeki her yanlõştan dolayõ da sorgulanacağõnõ onun benliğine sindirmeliyiz. Bu 
hem şeffaflõğõn hem de hakla ilişkilerin önemli bir konusudur. 

 
5.7.1.9. 
İşlenen suçlar ve suçlarõn sanõklarõnõn sayõ ve niteliklerinin yõllar itibariyle gösterdiği 

değişim ile günümüzdeki suç ve suçlularõn sayõ ve nitelikleri tespit edilerek değerlendirilmeli; 
geçmişte ve günümüzde suça iten ve/veya özendiren etkenler araştõrõlarak ortaya çõkarõlmalõ ve 
geleceğe dönük olarak bu faktörlerinin hangilerinin ne derece müessiriyetini koruyacağõ ve 
gelecekte kendi toplum yapõmõz içinde hangi etkenlerin ve dõşardan gelebilecek hangi etkilerin ne 
derecede ve hangi konularda suç olaylarõna insanlarõ yönlendirebileceği konusunda varõlacak 
alternatif sonuçlara göre; geleceğin suç ve suçlularõna karşõ görev yapacak personele hem eğitim 
kurumlarõnda gerekli eğitim verilerek hem mevzuat taslaklarõ hazõrlanarak hem de suç işlenmesinin 
önlenmesi ve işlenen suçlarõn sanõk ve delillerinin en kõsa zamanda ve sağlõklõ olarak yargõya teslim 
edilmesini sağlayõcõ teknik donatõmõn neler olabileceğinin araştõrõlmasõ ve tespiti yapõlmaya 
çalõşõlmalõ ve bu sonuncu konuda üniversiteler ve araştõrma kurumlarõ ile devamlõ bir işbirliği, 
haberleşme ve bilgi alõşverişi sistemleştirilmelidir. 

 
5.7.1.10. 
Bütün bu çalõşmalarda Devletin bütçe imkanlarõnõn en rantabl=kârlõ ve en prodüktif=verimli, 

üretken bir şekilde kullanõlmasõ kesinlikle sağlanmalõdõr. Yani bütün faaliyetlerde A) en az para 
harcanarak sonuç alma modelleri uygulanmalõ ve faaliyetler en az masrafla ve dolayõsõyla en kârlõ 
bir şekilde gerçekleştirilerek masraflar azaltõlmalõ; B) diğer bir deyişle de yapõlacak her masraf 
karşõlõğõnda en fazla iş çõkaracak ve sonuç alõnacak şekilde çalõşarak aynõ masrafla daha fazla verim 
alõnmalõ ve her yolla da Devlet bütçesinden alõnan imkanlar azami ölçüde işe dönüştürülmelidir. Bu 
safhada kuruluşlarõn içinde ve kuruluşlar arasõnda iş ve işlemlerde a) iş tanõmlamasõ b) iş akõmõ c) 
zamanlama d) yönetim e) kontrol f) yetki devri gibi konularõn 1) etkili bir kontrol altõnda 2) en kõsa 
zamanda 3) doğru bir şekilde iş ve işlemlerin sonuçlanmasõ açõsõndan yeniden ve tümüyle gözden 
geçirilmesi ve yeniden tanõmlanmasõ ve gerekiyorsa alõnan kararlarõn pilot uygulamalarla 
denenmesi sağlanmalõdõr. 

 
5.7.2. 
İlkeler 
 
Güvenlik hizmeti veren kuruluşlarõn ve onlarõn hizmetlerinin yeniden yapõlandõrõlmasõnda 

göz önünde tutulacak ana ilkeler de şöylece sõralanabilir. 
 
5.7.2.1. 
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Otokontrolü ve kamuoyunun kontrolünü sağlayacak şekilde halkla ilişkileri geliştirerek bir 
yandan halkõn görüş ve önerilerini almak değerlendirmek ve uygulanabilecekleri uygulayarak halka 
yaklaşmak, halkla bütünleşmek diğer yandan da kendisinin uymak ve korumak zorunda olduğu 
kurallarõ, hukuku ve hizmet ilkelerini halka anlatarak onun güven destek ve sevgisini sağlamak ve 
kendini halka benimseterek kabul ettirmek. 

 
5.7.2.2. 
Disiplini, etkinliği, objektifliği, dürüstlüğü ve hõzlõ sonuç almayõ yerleştirmek. 
 
5.7.2.3. 
Devletine Milletine ve insan haklarõna daima bağlõ ve hizmetkar olmak. 
 
5.7.2.4. 
Hizmette çağdaş normlarõ yakalamak. 
 
5.7.2.5. 
En iyi hizmetleri en ekonomik ve tasarrufçu bir bütçe ile vermek. 
 
5.7.2.6. 
Güvenlik kuruluşlarõnda eğitimi, hem personel yetiştiren hem de ihtisas eğitim veren bir 

sistem içinde yürüterek hizmette uzmanlaşmayõ esas almak. 
 
5.7.2.7. 
Hizmette mükerrerliği hem kuruluşlarõn kendi içlerinde hem de kuruluşlar arasõ düzeyde 

önlemek. 
 
 
5.7.3. 
Uygulanacak Tedbirler 
 
Bu ilkeler doğrultusunda alõnabilecek tedbirleri de aşağõdaki gibi tespit edebiliriz. Tedbirler 

içinde sosyal muhtevalõ olanlarõn ön planda ele alõnmasõnda yarar vardõr. Bu şekilde oluşturulan 
iyimser bir kamuoyu ve çizilen olumlu bir imaj diğer tedbirlerin daha kolaylõkla benimsenmesini ve 
uygulanmasõnõ sağlayacaktõr. 

 
5.7.3.1. 
Güvenlik güçlerinin toplumu kontrol ve tedip etmek için değil toplumu korumak, yardõm 

etmek ve hizmet için var olduğunu, kontrol ve tedibin sanõk ve suçlulara karşõ olduğunu her olayda 
söz ve davranõşlarla ortaya koymak. 

 
5.7.3.2. 
Topluma güvenlik hizmetlerinin dõşõnda da çok yönlü konularõ kapsayacak şekilde hizmet 

vererek ve yardõm ederek güvenlik güçlerinin varlõğõnõn ana amacõnõn suçu ve suçluluğu önlemek 
ve suç işleyenleri delilleri ile birlikte adalete teslim etmek olduğu kadar topluma ve insanlara 
mutluluk vermek olduğu imajõnõ da zihinlere yerleştirmek. 

 
5.7.3.3. 
Toplumun ve teker teker insanlarõn yardõmõna, desteğine, bilgilendirmelerine, önerilerine, 

diyaloğa  ve  eleştirilerine  her zaman açõk olduğunu  ve  buna  önem verdiğini  topluma  duyurmak, 
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hissettirmek ve uygulayarak inandõrmak. Toplumda şikayetçi olan insanlarõn sayõsõ bu şekilde 
önemli ölçüde azalacaktõr. 

 
5.7.3.4. 
Yol gösterici ve uyarõcõ olarak kurallarõ hatõrlatõp uyulmasõnõ ikaz ederken de, kurallara 

uymayarak suç işleyenlere karşõ müeyyide uygularken de güler yüzlü, vakur ve kararlõ olmak. 
 
5.7.3.5. 
Her yerde her ortamda ve herkese karşõ aynõ tarzda davranmak, konuşmak ve aynõ mesafeyi 

korumak. 
 
5.7.3.6. 
Hem kanunlara ve hem de halka karşõ sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösteren bir 

hizmet vermek. 
 
5.7.3.7. 
En etkin çalõşma düzenine en ekonomik çözümlerle ulaşmak, Hizmette başarõnõn hizmette 

ekonomiye bağlõ olduğunu bilerek hareket etmek. Hizmette etkinliği de �Doğru 
Sonuç+Sürat+Dürüstlük� olarak anlamak. 

 
5.7.3.8. 
Bu ilkelerin nasõl yorumlandõğõnõ ve uygulandõğõnõ yerinde göstermek için, çevresini de 

etkileme gücü olan başarõlõ personeli yurt dõşõnda kõsa süreli staj programlarõ ile eğitmek. 
 
5.7.3.9. 
İçişleri Bakanlõğõnõ, kendisine şu anda sadece hukuken bağlõ olan güvenlik hizmeti veren 

kuruluşlarõnõ organik ve fonksiyonel olarak da kendisine bağlayacak ve daha hõzlõ, verimli ve daha 
güçlü bir çalõşma ortamõ oluşturacak bir karargah yapõsõna kavuşturmak. 

 
5.7.3.10. 
Güvenlik hizmeti gören kuruluşlarõn coğrafi hizmet alanlarõnõ il hudutlarõnõn kapladõğõ alan 

olarak tanõmlamak ve kuruluşlarõ bu alanõn tümünde mülki idare amirlerinin yönetim ve gözetimi 
altõnda çalõştõrmak. 

 
5.7.3.11. 
Bu kuruluşlarõn hizmet yapõlarõnõ, hizmet ilkelerini ve hizmet standartlarõnõ günün ve 

geleceğin şartlarõna göre yeniden tanõmlamak. 
 
5.7.3.12. 
Koordinasyonu (İşbirliğini) ve kooperasyonu (ortak çalõşmayõ); 
 
• Güvenlik hizmeti gören kurumlarõn kendi içinde, 
• Güvenlik hizmeti gören kurumlarõn kendi aralarõnda, 
• Güvenlik hizmeti gören kurumlarõn diğer bütün kurumlarla ilişkilerinde 

a) etkin b) devamlõ bir nitelikte sağlamak. 
 

5.7.3.13. 
Güvenlik hizmetlerinde kurumlar arasõ görev boşluklarõnõ, tedahülleri ve tekerrrürleri 

önlemek. 
 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                         Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/guvenli/oik583.pdf   29

5.7.3.14. 
Hizmetin dõşa dönük olarak halka karşõ ve içe dönük olarak personele karşõ sosyal ve şeffaf 

olma özelliğini ön plana çõkarmak. 
 
5.7.3.15. 
Hizmet gören personelde işe dönük ve içe dönük ihtisaslaşmayõ sağlamak. Bugün poliste işe 

dönük kõsmi bir ihtisaslaşma var olacak (trafik, asayiş, narkotik, istihbarat) ama iç bünyede yer alan 
hizmetlerde (lojistik, maliye) bir ihtisaslaşma yoktur. Jandarmada ise durum tersine olup içe dönük 
hizmetlerde (lojistik, maliye, inşaat hizmetleri) ihtisaslaşma vardõr ve bu hizmetleri yapan elemanlar 
bellidir ama işe dönük olarak (trafik, narkotik, asayiş, istihbarat) bir ihtisaslaşma yoktur. Güvenlik 
güçlerinin etkinliğinin temelinde içe dönük ve işe dönük ihtisaslaşmanõn birlikte ve aynõ etkinlikte 
sağlanmasõ vardõr. 

 
5.7.3.16. 
Jandarma Genel Komutanlõğõnda hizmet tanõmlamasõ, bütün personelin bir bütün olduğunu 

belirtecek şekilde yapõlmõştõr. Bütün personel Komutanlõğõn asli personelidir ancak görev unvan ve 
sorumluluklarõ farklõdõr. Emniyet Genel Müdürlüğünde ise emniyet hizmetleri sõnõfõ sadece polisleri 
kapsar, diğer personellerin yetki, görev, imkan ve sorumluluklarõ kendi görev sõnõflarõnõn çerçevesi 
içinde belirlenir ve emniyet hizmetleri dõşõnda tutulur (o insanlar bu durumu dõşlandõklarõ şekilde 
kabul etmektedirler), bunun içindir ki emniyet hizmetleri dõşõndaki personelden dõşardaki 
kuruluşlara doğru devamlõ bir kaçõş vardõr. Bu yüzden de bu konularda bilgili, becerili, tecrübeli ve 
ihtisaslaşmõş personel sayõsõ bugün olmasõ gerekenin çok altõndadõr. 

 
Bu sebeple Emniyet Hizmetleri sõnõfõnõn tanõmõ Emniyet Genel Müdürlüğüne hizmet veren 

bütün personeli kapsayacak şekil ve nitelikte yeniden yapõlmalõdõr. 
 
 
 
5.7.3.17. 
Güvenlik hizmetlerinin emek yoğun mu, teknoloji yoğun mu yoksa teknoloji destekli 

ihtisaslaşmõş emek yoğun olarak mõ yürütüleceği konusunda karar vermesi gereken organlarca 
verilmiş bir karar yoktur. Hizmetler emek yoğun olarak teşkilatlandõrmakta ama teknoloji yoğun 
olarak yürütülmek istenmekte ancak bu mantõkla hareket edildiği için de bütçe ile alõnan ödenekler 
ne maaşlara ne de donatõm ve araç-gereç teminine yetmemekte bütçe imkanlarõ gereğinden fazla 
zorlanmakta fakat bu zorlamanõn sonunda umulan sonuçlara da varõlamamaktadõr. 

 
En kõsa zamanda sağlõklõ ve ciddi incelemelere dayanarak personel sayõsõnda sõnõrlandõrma 

ve hatta dondurma yapõlarak teknoloji destekli ihtisaslaşmõş emek yoğun bir istihdam modeline 
geçilmeli ve geniş kapsamlõ ve tutarlõ bir ihtisaslaşmaya yönelik uzun vadeli düzenlemeler 
yapõlmalõdõr. 

 
5.7.3.18. 
Personelin belirli alanlarda uzmanlaşmasõ ve nitelik, bilgi ve inisiyatiflerinin geliştirilmesi 

sağlanmalõ ancak bu uzmanlaşma dallarõna ek olarak bütün personele trafik, delilleri koruma ve acil 
delilleri toplama açõsõndan olay yeri inceleme ve ilk yardõm gibi konularda acil ve önemli 
durumlarda yetecek kadar ek bilgi verilmelidir. 

 
Personelin uzmanlaşma dalõnda devamlõ istihdamõ ve buna göre hizmette ring tanzimi 

sağlanmalõdõr. 
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Özellik gösteren ve/veya önem taşõyan hizmet konularõna nerede ihtiyaç duyulduğu tespit 
edilmeli ve bu nitelikleri taşõyan personelin bu yerlerde istihdamõ kesin olarak ve ancak nokta 
tayinleriyle yapõlmalõdõr. 

 
Çalõşmalarõn ekip şeklinde yürütülmesinin yararlõ ve/veya zorunlu olduğu hallerde tayin 

dönemlerinde bu ekipler tümden tayin edilmeyerek geride bir veya birkaç kişi bõrakõlmalõ ve bunlar 
yeni gelen personelin muhatap olunan konulara, olaylara ve kişilere uyumunu sağladõktan sonraki 
dönemde tayin edilmelidir. 

 
Emniyet Genel Müdürlüğünün valiler arasõndan tayini uygulamasõ kalkmõş olup Genel 

Müdürü Emniyet Genel Müdürlüğünün personeli içinden tayin edilmekte ve Sõnõf Üstü Emniyet 
Müdürü ünvanõ almaktadõr. Benzer uygulamanõn Jandarma Genel Komutanlõğõnda da başlatõlmasõ 
yararlõ olacaktõr. Konularõnda son derece başarõlõ olduklarõ çalõşmalarõ, başarõlarõ ve geldikleri 
rütbelerle tescil edilmiş olan değişik branştaki bir generalin, konusunun çok dõşõnda, sürekli olarak 
suç ve suçlu ile muhatap olan bir yapõda devamlõ olarak hukuki sonuçlar doğuran kararlar vererek 
askerlik performansõ ile uyuşmayan bir faaliyeti etkin bir şekilde yönetmesinin zorluklarõ ortadadõr. 
Jandarma Subay Okullundan mezun olup hizmet göreceği şartlara göre eğitilmiş olan ve uzun yõllar 
değişik konularda ve sorumluluklarla hizmetin her kademesinde hem emir alõp icra ederek ve hem 
de emir verip sorumluluk yüklenerek başarõsõnõ kanõtlaya kanõtlaya Jandarma Genel Komutanõ 
olmaya en yakõn noktaya gelmiş bir korgeneralin, bu mesai sõrasõnda edindiği bilgi, beceri ve ortaya 
koyduğu başarõ da göz önüne alõnarak Genel Komutanlõk için gerçekten yeterli bir aday olduğuna 
karar vermek herhalde yanlõş olmayacaktõr. Bu nedenle Jandarma Genel Komutanõnõn Jandarma 
Genel Komutanlõğõndaki korgenerallerin arasõndan atanmasõ yerinde olacaktõr. 

 
5.7.3.19. 
Güvenlik güçlerinin adli zabõta gücü arttõrõlmakla beraber mani zabõta faaliyetleri, izleyici, 

uyarõcõ, eğitici, öğretici ve bütün bunlardan sonra uyarõcõ ve önleyici niteliği ile ön plana 
çõkarõlmalõdõr. 

Zabõtanõn topluma ve kişilere yol gösterici ve yardõm edici faaliyetlerinin bir fantazi değil 
asli görevlerinin bir parçasõ olduğu ve son derece ciddi olarak değerlendirilmesi uyulmasõ ve 
uygulanmasõ gerektiği bütün personele anlatõlmalõdõr. Buna bağlõ olarak toplumun dilek, şikayet ve 
isteklerine dikkatle kulak verilmeli bunlar değerlendirilmeli halktan ve personelden polisle ve 
jandarma ile halkõ kaynaştõrõcõ yakõnlaştõrõcõ önerilerle diğer yapõcõ önerilerde bulunanlar 
ödüllendirilerek eskinin katõ polis ve jandarma imajõ silinip polis ve jandarma ile toplum 
yakõnlaştõrõlmalõ ve tabir maksadõ aşan bir ifade taşõyor ama toplumla polis ve jandarma 
kaynaştõrõlmalõdõr. 

 
5.7.3.20. 
Personelin yabancõ dil öğrenmesini sağlayacak kolaylõklar hazõrlanarak yabancõ dil 

öğrenmesi teşvik edilmeli, özendirilmeli ve ödüllendirilmelidir. 
 
Görevinde başarõlõ olan, yeterli ölçüde yabancõ dil bilen ve çevresini etkiliyecek kadar 

sosyal ve dõşa dönük olan personel burslarla veya Devlet imkanlarõ ile yurt dõşõnda programlõ 
stajlara gönderilerek dünyada kendi konusundaki uygulamalar, olaylara bakõş tarzlarõ, davranõşlar 
gösterilerek bilgilendirilmeli ve ufku Dünyaya açõlmalõdõr. 

 
5.7.3.21. 
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Güvenlik hizmetlerinin tarõm toplumundan kalan mekana bağlõ yürütülmesi tarzõ bõrakõlarak 
sanayi toplumunun ve suçlularõn mobilitesine paralel olarak güvenlik güçleri de mobil hale 
getirilmeli karakol sistemi kaldõrõlmalõdõr. 

 
Kurulacak olan daha az sayõdaki Polis Güvenlik Merkezleri ile Jandarma Güvenlik 

Merkezleri bir yandan mobil ekipleri yönetir ve kontrol ederken diğer yandan da insanlarõn bilgi 
almak, danõşmak ve yardõm istemek için seve seve geldiği yerler haline getirilerek polis ve 
jandarma karakollarõ ile ilgili olarak zihinlerde yer etmiş olan çekindirici imaj silinmelidir. 

 
Yapõlacak çok yönlü ve geniş kapsamlõ bir araştõrma ile değişik nüfus miktarõ barõndõran 

yerlerin özellikleri değerlendirilerek değişik nüfus guruplarõna göre nüfus başõna güvenlik personeli 
sayõsõ standardõ uygulama imkanlarõ araştõrõlmalõdõr. 

Jandarma Genel Komutanlõğõnõn karakol sisteminin mobilize edilmesi imkanlarõ da 
yukarõdaki anlayõş içerisinde araştõrõlmalõdõr. 

 
Jandarma Genel Komutanlõğõnõn devamlõ bir personel yapõsõna kavuşturularak personelin 

bilgi ve beceri birikimi sağlamasõ imkanlarõ araştõrõlmalõdõr. Bunun sonucu olarak vatani askerlik 
görevi görecek kişilerin Jandarma Genel Komutanlõğõna verilmemesi ve Türk Silahlõ Kuvvetlerinin 
diğer dallarõnda istihdam edilmesi halinde Jandarma Genel Komutanlõğõna bugünkü imkanlarla 
sağlanan bütçe tutarlarõnõn oldukça altõndaki bütçe tutarlarõ ile bu Komutanlõk, teknoloji yoğun 
olarak donatõlmõş olan ve çalõşacağõ konularõnda uzmanlaşmõş devamlõ bir kadro ile çok daha 
başarõlõ bir çalõşma sergileyecektir. Gelişmiş teknoloji ürünü donatõmla çalõşmasõ zaten zor ve 
aslõnda imkansõz olan er ve erbaşla çalõşma yerine, uzmanlaşmaya yöneltilerek istihdam edilen 
eğitilmiş devamlõ personelle çalõşma daha hõzlõ, daha kolay ve daha etkin yönetilir bir yapõyõ 
oluşturacaktõr. Aynõ düşünce iledir ki Türk Silahlõ Kuvvetlerinde de mecburi askerlik yerine 
devamlõ, uzmanlaşmõş ve ücretli kişilerden oluşan bir yapõnõn olumlu tartõşmalarõ yaşanmaktadõr. 

 
5.7.3.22. 
Yasaklar, gerekçeleri ve amaçlarõ da açõklanarak ciddiyet ve kararlõlõkla uygulanmalõdõr. 

Buna bağlõk olarak ciddi ve gerçekçi olmayan yasaklar uygulamadan kaldõrõlmalõdõr. 
 
Güvenlik güçleri, olmayan şeyleri söylememeye özellikle dikkat etmeli ve bu yolla halkõn 

güvenini kaybetmekten sakõnmalõdõr. Radarla hiçbir zaman trafik kontrolü yapõlmayan bir yol 
güzergahõnõn kenarõna �Burada radarla kontrol yapõlmaktadõr� yazõsõ konulmamalõdõr. 

 
5.7.3.23. 
Kurallar, halkõ, kaçõnamayacağõ şekilde cezalandõrmak için değil sorunlarõ önleyecek, yarar 

sağlayacak, toplumu ve insanlarõ koruyacak ve yol gösterecek şekilde hayata yansõtõlmalõdõr. (Girişe 
yasak işareti sokağõn başõna konulmalõdõr; sokağõn sonuna konulup bir de orada bekleyerek girişe 
yasak sokağa girdin diye vatandaşa ceza yazmaya kalkõşõlmamalõdõr.) İnsanlarõn, güvenlik güçlerine 
saygõ göstermek ve itaat etmek zorunda olduğu kadar güvenlik güçlerinin de insanlarõ sevmek, 
onlara saygõ göstermek ve onlarõn içinde, dõşarõya vurulmamõş kõrgõnlõklar uyandõrmaktan bilhassa 
ve dikkatle kaçõnmalarõ gerektiği her seviyedeki personele iyice öğretilmelidir. 

 
5.7.3.24. 
Dünyada geçerli olarak uygulanan istatistik normlarõ ile uyum sağlayacak şekilde 

kuruluşlarõn Türkiye çapõnda birbirlerine paralel bir istatistik sistemi kurmalarõ sağlanmalõdõr. 
Dünyadaki gelişme ve değişmeler istatistik verilerden izlenmeli, devamlõ olarak takip edilmeli ve 
Türkiye için taşõdõğõ anlamlar açõsõndan değerlendirilmelidir. 
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5.7.3.25. 
Ehliyet almak için müracaat eden kişilerin almasõ gereken dosyayõ bir bedel karşõlõğõnda 

Emniyet Genel Müdürlüğü döner sermayesinden almalarõ sağlanmalõdõr. 
 
5.7.3.26. 
Trafik polisinin araçlarõnõn üzerindeki Trafik Polisi yazõsõ kaldõrõlmalõdõr. Bu yazõ sebebiyle 

vatandaş bu polisleri trafikçi diye tanõmlamakta ve polis gibi görmediği için de bunlarõn toplum 
üzerinde caydõrõcõ bir etkisi bulunmamaktadõr. 

 
5.7.3.27. 
Tören ve bayramlarda yollar trafiğe tamamen kapatõlmayarak bir şeridin acil ihtiyaçlar için 

devamlõ açõk tutulmasõnõ sağlayacak düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 
5.7.3.28. 
Trafik kurallarõnõ sõk ihlal edenlerin daha çok kaza yapabileceği göz önüne alõnarak trafik 

ceza puanõ toplamõna göre trafik sigortasõ ve kasko sigorta primleri arttõrõlmalõ ve bu artõşõn bir 
yüzdesi Emniyet Genel Müdürlüğü döner sermayesine verilmelidir. 

 
Aynõ şekilde bir düşünce ile, araçlarõn başka araçla yaptõğõ kazalarda ve araçlarõn sadece 

kendisine zarar veren veya yayalara, duran şeylere çarpmaktan doğan kazalarda kaza yapan 
araçlarõn trafik ceza puanlarõ da suçun ve kusurun tespitinde ağõrlaştõrõcõ veya hafifletici yönden 
değerlendirilmelidir. Çarpõşan iki aracõn görünüşte hata paylarõ % 50 ile birbirine eşit olsa bile, 
sürücülerden hiç ceza puanõ olmayanõn kazadaki sorumluluğunu, kurallarõ ihlali alõşkanlõk haline 
getirmiş olduğu  ceza puanlarõnõn yüksekliğinden belli olan sürücününki ile bir tutmamak ve ceza 
puanõ yüksek olanõn kusurunun da yüksek olduğunu kabul etmek gerekir. Bir başka açõdan 
bakõldõğõnda, tek başõna kaza yapan iki aracõn kazanõn görünüşüne göre hesaplanan hata 
puanlarõndan ceza puanõ sõfõr veya çok az olanda olduğu gibi değerlendirilirken ceza puanõ oldukça 
yüksek olan olayda sürücü hatasõndan doğan sorumluluğun belli ölçeler içinde arttõrõlmasõ gerekir. 
Böyle bir düşünce, cezayõ umursamadan kurallarõ ihlal eden ve �yaz cezayõ ver makbuzu� deyip 
parasõna güvenerek kurallarõ, bu kurallarõn korumaya çalõştõğõ toplumu ve bu kurallarõ uygulayan 
görevlileri küçümsemeye kalkõşanlara karşõ cezalarõ çok daha anlamlõ hale getirecektir. Ancak böyle 
bir uygulama içinde önem kazanan nokta, hatalarõn tespitinde ve cezalandõrõlmasõnda genel 
objektifliğin ve müsamahasõzlõğõn sağlanmasõnõn çok önemle korunmasõ ve gerçekleştirilmesidir. 

 
5.7.3.29. 
Geçmişten bugüne kadar işlenen suçlarõn kategoriler halinde (asayişe müessir olan suçlar, 

asayişe müessir olmayan suçlar, terör suçlarõ vb.) ve sanõk ve suçlularõnõn da kategoriler halinde 
(Erkek reşitler, kadõn reşitler, reşit olmayõp cezaya ehil erkek çocuklar, reşit olmayõp cezaya ehil 
olan kõz çocuklar, reşit olmayõp cezaya ehil olmayan erkek çocuklar, reşit olmayõp cezaya ehil 
olmayan kõz çocuklar) tespiti ile zaman içinde suç ve suçlularda tespit edilen özellik ve eğilimlerle 
nereden nereye, nasõl ve hangi şartlarda geldiğimiz değerlendirilerek bugünden geleceğe bugünün 
şartlarõ altõnda kendi toplumumuzdaki suça iten faktörler ile medyanõn kötü etkisi ile yurt dõşõndaki 
her türlü toplum kesimlerden gelen suça itici ve/veya özendirici faktörlerin neler olduğu ve bunlarõn 
zaman içinde nasõl gelişip değişeceği ve toplumumuzu nasõl etkileyeceği ve hangi suç türlerinin 
artabileceği hesaplanmalõ ve bu suçlara karşõ şimdiden hem tedbirleri alõnmalõ  hem de  bu suçlarõ 
önleyecek ve/veya kolayca takip edip yakalayacak nitelikteki personelin yetiştirilmesi ve eğitimi 
için gereken müfredat programlarõnõn özellik ve esaslarõ ve varsa mevzuatta yapõlacak ilave ve 
değişikliklerin esaslarõ ve bu suçlara bağlõ olarak kullanõlacak ve alõnmasõ gereken makine, teçhizat 
ve teknik donatõm şimdiden araştõrõlmaya ve tespit edilmeğe başlanmalõdõr. 
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Türkiye�de yaşayan herkesin (Diplomatik misyon hariç) parmak izi bir bilgi bankasõnda 
toplanmalõ ve aydõnlatõlmasõ için çalõşõlan bir olayda sanõğõn sadece suçlular arasõnda 
olmayabileceğini, sabõkasõz ve dolayõsõyla daha önce parmak izi alõnmamõş olan birinin de sanõk 
olabileceği düşünülmeli ve sanõklarõn yakalanmasõ ve olaylarõn aydõnlatõlmasõ kolaylaştõrõlmalõdõr. 
Böyle bir işlemden hiçbir kimse tedirgin olmamalõdõr, zira muhtemel bir suça ve suçlulara karşõ bu 
sistem toplumun ve herkesin sigortasõ olacaktõr. 

 
Ruhsatlõ bütün silahlarõn balistik bilgileri bir bilgi bankasõnda toplanmalõdõr. Bir olayda bu 

yolla suçlu silahõ bulmak çok kolaylaşacak eğer bulunamaz ise ruhsatõ alõnmamõş ve kaydõ 
yapõlmamõş gizli bir silahla, bu silahõ yurda sokan, taşõyan ve kullanan ve dolayõsõyla başka 
konularda da kanunlarõ ihlal etmiş, muhtemelen etmekte devama kararlõ olan ve kendini gizleyen bir 
şahõs veya belki de bir organize suçlu gurubu ile karşõ karşõya olduğumuz anlaşõlacak ve bu bilgi o 
olayla beraber çok daha başka olaylarõ da aydõnlatacaktõr. İşte bu konumda güvenlik güçleri çok 
ciddi bir caydõrõcõ güç haline gelecektir. 

 
5.7.3.30. 
Polis Akademisi normal eğitiminin yanõnda bir yandan da içindeki enstitülerle uzman 

personel yetiştiren bir akademik yapõya da kavuşturulmalõdõr. 
 
Hizmet içi eğitim ve hizmet sõrasõnda eğitim geniş kapsamlõ ve devamlõ olacak şekilde 

yeniden düzenlenmelidir. 
 
5.7.3.31. 
İçişleri Bakanlõğõ A.P.K. Kurulu bugünkü atõl halden kurtarõlõp Bakanlõğa bağlõ kuruluşlarõn 

A.P.K. birimlerini çalõştõrdõğõ gibi kendisi de yoğun bir tesbit, değerlendirme ve izleme faaliyetini 
yürütecek bir çalõşma temposuna kavuşturulmalõ ve bunu yapacak nitelik ve uzmanlõkta personelle 
güçlendirilmelidir. 

 
5.7.3.32. 
Sürücülüğü öğrenme ve ehliyet alma konularõ rasyonel bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
5.7.3.33. 
Kuruluşlarõn teknik konularda bilgi alõş verişi sistemleştirilmeli, belirlenecek ölçüler içinde 

devamlõlõk gösteren bir işbirliği desteğinde çalõşmalarõ sağlanmalõdõr. 
 
6. 
Değerlendirmeler. 

 
Komisyona iletilen tüm önerilerin daha önce çeşitli çalõşmalarda ele alõnan önerilerle birlikte 

değerlendirilmesi yapõlarak aşağõda belirtilen konularõn benimsenmeye veya üzerinde tartõşõlmaya 
değer nitelikte olduğu görüşüne varõlmõştõr. 

 
Bu tesbitlerin değerlendirilerek öneriler halinde takdiminde; 
 
a) Her türlü düşünce, öneri ve işlemlerde hukukun üstünlüğü ilkesine tartõşmasõz 

uyulmasõna, 
b) Kurumlardan iş ve işlemlere değil, iş ve işlemlerden kurumsal fonksiyonlarõ ve 

dolayõsõyla kurumlarõ tarife ve tayine yönelen bir değerlendirme ve karar sisteminin esas 
alõnarak benimsenmesine, 

c) Şeffaflõk, halkla ilişkiler ve güvenilirliğin korunmasõ ve arttõrõlmasõna yönelik 
çözümlerin benimsenmesine, 
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d) Güvenlik hizmeti gören kuruluşlar açõsõndan olduğu kadar bu hizmeti ifa eden personel 
açõsõndan da etkili devamlõ ve güvenilir bir imaj oluşturulmasõna, 

e) Hizmette tekerrürün kuruluşlar arasõnda ve kuruluşlarõn kendi bünyelerinde 
önlenmesine, 

 
Dikkat ve özen gösterilmiştir. 
 
7. 
Öneriler 
 
7.1. 
Konuşlanma ihtiyacõnõn giderilmesinde bu ihtiyacõ tam olarak karşõlama gereği ile birlikte 

en ekonomik şekilde karşõlamaya yönelik olmak üzere devamlõlõk gösteren konuşlanma ihtiyacõnõn 
sabit binalarla, zaman içerisinde terk edilmesi veya yer değiştirmesi mümkün olan ihtiyaçlarõn 
sökülüp takõlabilir prefabrik sistemlerle karşõlanmasõna ve mobilite gerektiren hizmetlerin de 
özellikle konteynõrlar ve yerine göre taşõtlarla karşõlanmasõna gayret edilmesi ile hem ihtiyaçlar 
karşõlanmõş olacak hem de çözüm asgari ve alternatif maliyetlerle gerçekleşecektir. 

 
7.2. 
Personelin görev etkinliğini artõracak ve zaman içerisinde eksiklerini giderme ve kendini 

yenileyerek günün koşullarõna uyum sağlama yönündeki ihtiyacõnõ giderecek hizmet içi, hizmet 
sõrasõnda ve hizmet dõşõ çok yönlü ve devamlõ eğitim programlarõnõn düzenlenmesinin hizmetlere 
önemli ölçüde katkõ sağlayacağõndan bu tür programlarõn en geniş ölçüde uygulanmaya konmasõ 
yerinde olacaktõr.  

7.3. 
Güvenlik kuruluşlarõ ile toplum arasõnda yakõnlaşmayõ arttõracak yönde sosyal amaçlar ve 

davranõşlarõn ortak imajlar olarak bu kuruluşlara yerleştirilmesi yerinde olacaktõr. 
 
 
 
7.4. 
Asli hizmetlerle destek hizmetlerinin ayrõlarak destek hizmetlerinin yer ve konu bakõmõndan 

devamlõlõk esasõna göre çalõşacak sivil personel tarafõndan yerine getirilmesi ve yönetilmesi hem 
asli hizmetlerde etkinliği ve verimi arttõracak hem de destek hizmetlerinin daha iyi şartlarda yerine 
getirilmesini sağlayacaktõr. 

 
7.5. 
Kuruluşlarda istihbarat hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi, elde edilen bulgu ve bilgilerin 

kuruluşlar arasõ ortak kullanõma açõk bir bilgi bankasõnda toplanõlmasõ, hizmetleri olumlu yönde 
etkileyecektir. 
 

Belirli ve önemli konularda ortak istihbarat çalõşmalarõ yapõlmasõ imkanlarõnõn sonuç almaya 
yönelik olarak yapõcõ bir görüşle incelenmesi yerinde olacaktõr. 

 
7.6. 
Güvenlik güçlerinin yerleşik çalõşma düzeninin yani sabit karakol sisteminin mobil hale 

getirilmesine yönelik çalõşmalarõn en kõsa zamanda ve en geniş kapsamda başlatõlmasõ ve en kõsa 
zamanda sonuçlandõrõlmasõ yerinde olacaktõr. 
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Karakol adõnõn kullanõlmayacağõ ve çok sayõda karakola karşõlõk olan az sayõda fakat 24 saat 
her nevi hizmetin verileceği güvenlik merkezlerinde devamlõ olarak bulunacak savcõlar tarafõndan 
ifadelerinin alõnmasõyla, savcõya niyabeten ifade alõnmasõ sisteminin doğurduğu sorunlara son 
verilmesi yararlõ olacaktõr.  

 
İfadeler ses ve görüntülü sistemlerle tespit edilecek ve saklanacaktõr. 
 
7.7. 
Komanda birlikleri ve çevik kuvvet birimlerinin geniş alanlara hizmet verecek nitelikte, iyi 

eğitilmiş, iyi donatõlmõş, hareket ve haberleşme gücü yüksek ve sayõca fazla olmak üzere güçlü, 
bölgesel kadrolar halinde az sayõda yerde konuşlandõrõlmasõ ile hizmetler daha etkin ve daha 
ekonomik olarak gerçekleştirilecektir. 

 
7.8. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün Kriminal Laboratuarlarõnõn bölgelerindeki kõrsal alan 

olaylarõnõn ihtiyaçlarõnõ da karşõlamaya yeterli faaliyetlerinin devam ettirilmesi yerinde olacaktõr. 
Bu konuda gerekirse etkinliği arttõrmak amacõyla personel araç ve gereç ile yeni teknolojilerin 
hizmet kapasitesine eklenmesi yerinde olacaktõr. 

  
Delillerin değerlendirilmesinde üniversiteler, araştõrma kurumlarõ ile her nevi uzman 

kişilerden eğitim ve danõşmanlõk konusunda yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi yararlõ 
olacaktõr.  

 
Bu konularda güncel teknolojiyi izleyerek kendini yenileme, personel eğitimi ve yeni 

sistemlerin uygulanmasõ konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Hizmetler Daire 
Başkanlõğõnõn Üniversitelerle geniş kapsamlõ ve uzun vadeli ortak eğitim ve araştõrma projeleri 
uygulamasõ yerinde olacaktõr. 

 
Kõrsal alanda olay yerinin korunmasõ, incelenmesi, delillerin tespiti, korunmasõ ve Emniyet 

Genel Müdürlüğünün en yakõn kriminal laboratuarlarõna intikali konusunda Jandarma Genel 
Komutanlõğõ ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasõnda ortak yöntemler geliştirici sistemlerin 
uygulanmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
Avrupa Birliği, hukuk eğitimi almõş ve hakim yetki ve sõfatõnõ kazanmõş olmasõna rağmen 

tabi olduklarõ askeri hiyerarşi içerisindeki emir komuta sistemi altõnda çalõşmak durumunda 
olmalarõ nedeni ile askeri hakimlerin Devlet Güvenlik Mahkemesinde görev almalarõnõ 
benimsememiş ve bu nedenle yapõlan değişiklikle askeri hakim üyeler Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin bünyesinden ayrõlmõştõr. Avrupa Birliğinin askeri statülü kişilerin yargõda yer 
almamasõ konusundaki bu değerlendirmeleri paralelinde olmak üzere güvenlik ve asayiş yönünden 
değil yargõlamaya esas olacak hazõrlõk tahkikatõ kapsamõnda yer alan delil tespiti ve değerlendirme 
faaliyetlerinin Jandarma Genel Komutanlõğõ bünyesinde kurulacak kriminal laboratuarlar sistemi 
içinde değil Emniyet Genel Müdürlüğünün kriminal laboratuarlarõnda değerlendirilmesinin Avrupa 
Birliği ile ilişkilerimizde sorun çõkarmamasõ açõsõndan yararlõ ve uygun olacağõ görüşü ile yukarõda 
önerilen çözümün yerinde ve yararlõ olacağõ değerlendirilmiştir. 

 
7.9. 
Özel korunmalarõ, ekonomik olduğu kadar sosyal, siyasi ve/veya askeri yönden önemli olan 

baraj, enerji santralleri, rafineli, enerji nakil hatlarõ, akaryakõt nakil, depolama ve yükleme tesisleri, 
hava alanlarõ, limanlar vb. tesislerin yapõm projeleri ile beraber koruma projelerinin de güvenlik 
güçleriyle iş birliği, bilgi alõş-verişi ve uygulanacak standart konusunda yapõlacak ön bilgilendirme 
ve sistem önerilerine göre inşaat projeleri hazõrlanõrken projelendirilmesinin ve belirli bir sistem 
çerçevesinde onaylanmasõnõn lüzumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit çerçevesinde güvenlik 
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sistemi projelendirilmeyen işlere inşaat izninin verilmemesi yerinde olacaktõr. İnşaata başlama 
konusunda güvenlik sağlama projelerinin inşaat projeleri ile bir bütün halinde hazõrlanmasõ 
değerlendirilmesi ve onaylanmasõ ve inşaata ona göre başlanarak sonuçlandõrõlmasõ bu tesislerin 
etkin bir şekilde korumasõnõ sağlayacağõndan, yerinde olacaktõr. 

 
7.10. 
Herkese vatandaşlõk numarasõ verilerek kişiler hakkõndaki temel bilgilerin bilgisayar 

ortamõnda işlenip güncelleştirileceği MERNİS�in (Merkezi Nüfus Sistemi Projesi) bir an önce 
çalõşõr hale getirilmesi yararlõ olacaktõr. Bu bilgilerin ve fotoğraflarõn dõştan gelecek fiziki etkilere 
dayanõklõ manyetik kartlara işlenmesi, adres bilgilerinin de hem o kartlarda hem de toplu olarak 
güvenlik güçlerinin bilgi arşivlerinde devamlõ güncelleştirilen bir sistem dahilinde kullanmaya hazõr 
bulundurulmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
7.11. 
Avrupa birliğine uyum yasalarõnõn gerektirdiği mevzuat değişiklikleri ve yeni mevzuat 

oluşturulmasõ konusunda güvenlik hizmeti gören kuruluşlarda yapõlacak çalõşmalarõn belirlenecek 
bir takvime göre yürütülmek üzere en kõsa zamanda programlanmasõ yerinde olacaktõr.  

 
7.12. 
Güvenlik güçlerinin, birbirlerine ve müsaade edilmiş bilgilere ulaşabilecek şekilde bilgi 

işlem ve haberleşme sistemlerini birbirleri ile bağlantõlõ çalõşacak şekilde bir düzenlemeye gitmeleri 
ile ortak bilgi işlem ve haberleşme faaliyetlerini yürüteceklerinden bu bütünleşme hizmetler 
açõsõndan yararlõ olacaktõr. Suçlularõn gen bankasõnõn oluşturulmasõ, DNA genetik bilgi bankasõ 
kurulmasõ, parmak izi konusunda eldeki bilgilerden karşõlõklõ yararlanmaya yatkõn ortak çalõşma 
sistemi oluşturulmasõ, her türlü çalõntõ belge kayõtlarõnõn ortak bir bilgi ortamõnda tutulmasõ, otolara, 
uluslararasõ 17 haneli numaralama sistemi ile numara verilmesi gibi konularda çalõşma yapõlmasõ 
yararlõ olacaktõr. 

 
7.13. 
Suçun ve suçlunun kõrsal alandan şehirlere, şehirlerden kõrsal alana büyük bir hareketlilik 

göstermesi yanõnda kõrsal alanda gittikçe artan sanayi iş yerleri sebebiyle şehirlerden kõrsal alana 
devamlõ bir günlük nüfus transferinin büyük miktarlara ulaşmasõ, diğer yandan yaz aylarõnda 
şehirlerden yaylalara ve turistik sahil yörelerine büyük nüfus hareketlerinin gerçekleşmesi ve bu 
yörelerde aynõ zamanda büyük miktarlara ulaşan yabancõ turistlerin de bulunmasõ ve tarõmsal hasat 
zamanlarõnda kõrsal alanlardan tarõmsal kapasitesi yüksek olan ve mesela Adana gibi illerin kõrsal 
alanlarõna kayan büyük nüfus hareketleri dolayõsõyla bu gün nüfus kriterine göre Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlõğõnõn görev yerlerini, şehirlerde Emniyet Genel 
Müdürlüğü, kõrsal alanda da Jandarma Genel Komutanlõğõ görev yapar şeklinde ayõrmak rasyonel 
görülmemektedir. Suçla ilgili suç öncesi istihbaratõ yapmak, suçtan sonra delillerini tespit edip el 
koymak, sanõklarõnõ yakalamak, sanõklarõn ve mağdurlarõn ifadesini almak gibi faaliyetler açõsõndan 
jandarma ve polisin bu gün uygulanan görev hudutlarõ, görevin yerine getirilmesini engelleyici bir 
niteliğe sahip bulunmaktadõr. Bu nedenle genel görevlilik esasõna göre Jandarma Genel 
Komutanlõğõ ve Emniyet Genel Müdürlüğünün genel asayiş ve güvenlik gücü olarak her konuda, 
ilin tüm hudutlarõ içerisinde görevli olmasõ sağlanmalõdõr. Bu sistem içerisinde emniyet ve jandarma 
güçleri gayet tabiidir ki mülki idare amirinin yönetim, gözetim ve denetimi altõnda görev 
yapacaktõr. Birbirleriyle koordinasyonu mülki idare amirinin talimatlarõ çerçevesinde sağlayacaklarõ 
gibi kendi aralarõnda da karşõlõklõ koordinasyon ve haberleşme içinde çalõşmalarõ sağlandõğõnda ilin 
emniyet ve asayiş hizmetleri daha olumlu şekilde yürütülebilecektir. 
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Önerdiğimiz bu sistem denenmemiş yeni bir sistem değildir. Bu konudaki sistem 
mevzuatõmõzda zaten yer almaktadõr. Bizim önerimizin yeniliği mevcut sisteme daha etkin bir 
işlerlik kazandõrmaktan ibarettir.  

 
Konuyla ilgili mevzuat aşağõdaki gibidir. 
 
(1) 2803 Sayõlõ Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu Madde 10/3  
�Jandarma ve emniyet teşkilatõ kendi sorumluluk sahasõnda yetersiz kaldõklarõ veya 

kalacaklarõnõn değerlendirilmesi halinde mahalli mülki amirleri tarafõndan birbirlerinin sorumluluk 
sahalarõnda geçici olarak görevlendirilebilirler.� 

 
(2) Emniyet ve asayiş işlerinde il, ilçe ve bucaklardaki jandarma ve emniyet ödevlerinin 

yapõlmasõ ve yetkilerinin kullanma suretini ve aralarõndaki münasebetleri gösterir yönetmelik. 
(Resmi gazete: 15.07.1961 Karar sayõsõ 5/1409) 

 
Madde-3 Ç fõkrasõ 
 
Herhangi bir vakaya karşõ jandarma veya emniyet tarafõndan yapõlmasõ vali tarafõndan 

emredilen bir hareketin icra keyfiyeti ve teferruatõ jandarma ve emniyet kuvvetleri tarafõndan 
yapõlõr. 

 
Madde-3 D fõkrasõ 
 
Bir il dahilinde emniyet ve asayişin muhafazasõ için jandarma ve emniyet ve diğer hususi 

zabõta kuvvetlerini kullanmak ve bu kuvvetlerin birbirine yardõmõnõ temin etmek en büyük mülkiye 
amirinin yetkisi cümlesindendir. 

Madde-4-A/2 fõkrasõ  
 
Emniyet ve asayişe taalluk eden her türlü ihbar ve malumatõ jandarma kumandanlarõ ve 

emniyet müdürleri re�sen yek diğerine bildirmekle mükellef olduklarõ gibi bu haber ve malumatõn 
asayiş saatinde arzõnõ beklemek her hangi bir mahzuru intaç edecekse aynõ zamanda ve derhal 
mülkiye amirlerine bildirirler. 

Madde-4-B/8 fõkrasõ 
 
Her ikisi de aynõ işle mükellef bulunan jandarma ve emniyet teşkilatõ asayiş işlerinin 

mükemmel bir şekilde ifasõ bakõmõndan daimi koordinasyon halinde bulunur ve tek teşkilat gibi 
çalõşõrlar. 

 
2559 Sayõlõ Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 4. Maddesi 
 
Polis 3233 Sayõlõ Kanunla görevli bulunduğu mülki sõnõrlar içinde hizmet branşõ, yeri ve 

zamanõna bakõlmaksõzõn bir suçla karşõlaştõğõnda suça el koymak, önlemek, sanõk ve suç delillerini 
tespit, muhafaza ve yetkili zabõtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir.  

 
Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale eden polise karşõ işlenen suçlar, görevli 

memura karşõ işlenmiş suç, müdahalede bulunan polisin işlediği suçlar ise görevli memurun işlediği 
suç sayõlõr.  

 
Yukarõdaki metinlerin gösterdiği gibi emniyet ve jandarma ve diğer zabõta güçlerini bir 

birlerinin alternatifi ve yardõmcõsõ olarak görevlendirme yetkisi halen mülki idare amirlerine 
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verilmiş durumdadõr. Bizim önerimizin amacõ ve özelliği bu yetkilerin günümüzün şartlarõna uyan 
bir esneklik, dinamizm ve mobilite ile daha etkili bir şekilde uygulanmasõnõ sağlamaktõr. 

 
7.14. 
Polis Radyosu ve Televizyonunun halkla ilişkileri geliştirici yönde bir proje olarak 

yürütülmesi yararlõ olacaktõr.  
 
7.15. 
Güvenlik hizmeti gören kuruluşlarõn 

 
a) Görevlerin yeniden değerlendirilmesine, 
b) Teşkilat yapõlarõnõn küçültülerek etkinliklerinin arttõrõlmasõ ve fonksiyonel hale 

getirilmesine ve bunu sağlayacak teknoloji yoğun bir yapõlanma içinde etkili ve yeterli 
ölçüde uzmanlaşmõş kadrolaşmayõ sağlamak ve dengesiz istihdamõn getirdiği çarpõk 
personel piramidini zaman içinde düzeltmek üzere mevcut personel sayõsõnõn 
dondurulmasõna, 

c) Halka yönelik bir yönetim anlayõşõnõn şeffaflõk ve halkla ilişkilere dayalõ olarak 
gerçekleştirilmesi ve yerleştirilmesine, 

d) Bürokrasinin kaldõrõlmasõ ve şeffaflõğõn sağlanõp halkla ilişkilerin geliştirilmesinde 
insanlarõn soru sormasõna, bilgi istemesine, alternatif çözüm üretmesine sabõrlõ, alõşkõn 
ve uyumlu bir çalõşma anlayõşõnõn gerçekleştirilmesine, 

 
Dayalõ olarak yeniden yapõlanmanõn programlõ olarak bir takvime bağlanmasõ ve bu takvim 

uyarõnca aksatõlmadan ve etkin bir şekilde yürütülmesi yararlõ olacaktõr. 
 
7.16. 
Kuruluşlarõn benzer teknik konularda benzer sistem ve projelendirmeyi kullanmasõ 

hallerinde ortak kullanõma dayalõ ortak alõmlar yoluyla ihalelerde Devletin pazarlõk gücünün 
arttõrõlmasõ yanõnda kuruluşlarõn alõm bakõm ve işletme giderlerinin azaltõlmasõnõn sağlanmasõ 
gerçekleşeceğinden bu tür bir işbirliği çok yönlü olarak yararlõ olacaktõr. 
 

Klasik personel politikalarõnõn yerine  
7.17. 
Bilgi beceri ve ihtisaslaşmanõn personel ihtiyacõyla örtüşmesine dayalõ bir insan kaynaklarõnõ 

değerlendirme ve işi yönetme sistemine geçilmesi yararlõ olacaktõr. 
 
7.18. 
Terfi ve atamalarõn nesnel ölçülere ve savunmaya açõk sicil sistemine bağlanmasõ, istihdam, 

terfi ve atamalarõn belirlenecek norm kadrolara göre yapõlmasõ ve kadrolara atanacaklarda aranacak 
niteliklerin ve atamalarda uygulanabilecek asgari ve azami olarak bir noktada çalõşmõş olmak zaman 
normlarõnõn belirlenmesi, terfi ve atamalarõn hizmet dõşõ etkenlerden arõndõrõlmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
7.19. 
Nokta tayinini gerektiren önemli ve/veya özellik gösteren hizmet konularõnõn tanõmlanmasõ 

yararlõ olacaktõr. 
 
7.20. 
İhtisas kazanmõş ve/veya ihtisas eğitimi görmüş elemanlarõn bu konulardan başka konularda 

çalõştõrõlmasõnõ önleyecek bir sistem oluşturulmasõ yararlõ olacaktõr.  
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7.21. 
Ekip halinde çalõşmasõ gereken personelin hep birlikte değiştirilmemesi, yeni gelenlerin 

konuya, kişilere ve ortama uyumunu sağlayacak bir nöbetli sõra ile değişimin gerçekleştirilmesi 
yararlõ olacaktõr.  

 
7.22. 
657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun ek geçici 54. Maddesinde çõkarõlacağõ açõkca 

belirtilen �Emniyet Teşkilat Personel Kanununun� yeni bir yapõlanmadan sonra çõkarõlmasõ yerinde 
olacaktõr. 

 
7.23. 
Güvenlik güçleri üzerinde bulunan ve bu güçlerin kimliği ve görevleriyle bağdaşmayan 

görevlerin ayõklanarak bu kuruluşlarõn üzerinden alõnmasõ yerinde olacaktõr.  
 
7.24. 
Güvenlik hizmeti gören kuruluşlarda moral ve motivasyonlarõn en üst düzeyde tutulmasõ 

esastõr. Bunu sağlamak için hem yöneticilere rehberlik etmek hem personeli eğitmek, motive etmek 
ve morallerini yüksek tutmak amacõyla kendisine bu konularõn dõşõnda idari görev verilemeyecek ve 
sadece bu konularda yerine göre münferit olarak yerine göre ekipler halinde ve takvime bağlanmõş 
proje esasõna göre çalõşacak psikolog ve sosyologlarõn istihdamõ yararlõ olacaktõr. 
 

Seyrek de olsa zaman zaman görülen intihar olaylarõnõn bu psikologlar ve sosyologlar 
tarafõndan bir dökümü yapõlarak asli ve tali etkenleri ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi 
yoluyla, bundan sonra bu gibi üzücü olaylarõn olmamasõ için alõnmasõ gereken tedbirlerin tespiti ve 
acilen uygulamaya konmasõ yerinde olacaktõr. 

 
7.25. 
Kurumlara ait acil yardõm irtibat telefonlarõnõn sağlõk hizmet birimleri ve itfaiye ile de 

irtibatlandõrõlarak mülki idare amirlerinin gözetim ve yönetiminde ilgili kuruluşlarõn da katkõ 
sağlayõp görev üstleneceği çok yönlü ve ortak amaçlõ merkezi bir Alo İmdat sistemine geçilmesi ve 
bu konuda hatõrda kalmasõ ve çevrilmesindeki kolaylõğõ ve hõzõ sebebiyle 123� ün topluma 
duyurulmasõ konusunun incelenmesi yerinde olacaktõr. 

7.26. 
İnsan haklarõ konusunda gerçek bir aşama olmak üzere insanlarõ silah kullanmadan 

etkisizleştirmeyi ve kendini korumayõ sağlamak üzere güvenlik hizmeti gören personele yakõn 
savunma, yakalama ve etkisiz hale getirmede yararlõ olacak uzak doğu savunma sporlarõnõn 
öğretilmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.27. 
Nükleer maddelere yetkisiz ulaşõm girişimlerini önlemek üzere bu maddelerin yurda 

girişlerinin bu konudaki güncel teknolojilerle etkin bir şekilde kontrolü ile bundan sonraki bütün 
hareket ve el değiştirmelerinin devamlõ gözetim ve denetim altõnda tutulmasõna dayanan bir kontrol 
ve koruma sisteminin bu konuda gerekli donatõm ve eğitilmiş personel eşliğinde kurulmasõ yerinde 
olacaktõr.  
 

Nükleer atõklarõn bu konuda tanõmlanmõş kural ve sistemler çerçevesinde Devlet 
kontrolünde zararsõz hale getirilmesinin sağlanmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
Bu konuda görevli ve sorumlu kuruluşlarõn gerekli teknik donatõm ve özel eğitimli personel 

ile etkin bir hizmet verecek şekilde yapõlanmalarõ yerinde olacaktõr. 
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7.28. 
Bina ve tesislerin inşa ve donatõmõ sõrasõnda gerekli inşaat, iskan ve kullanma izinleri 

yanõnda yangõn ve/veya afet durumunda gerekli koruma ve kurtarmayõ sağlayacak olan yangõn 
önleme, haber verme, söndürme ve koruma kurtarmayõ sağlama sistemlerinin de projelendirmesinin 
inşaat projeleri hazõrlanõrken hazõrlanmasõ yerinde olacaktõr. İnşaatõn ve tesislerin inşaat ve 
kullanõma açõlma safhalarõnõ da kapsayacak yangõn önleme haber verme söndürme ve koruma 
kurtarma hizmetlerini kapsayacak projelerin itfaiye teşkilatõ tarafõndan önceden tespit edilip 
topluma duyurulacak sistemler çerçevesinde incelenip onaylanmasõnõ sağlayacak bir düzenleme, 
denetim ve izin sisteminin kurulmasõ yerinde olacaktõr. 
 

Bina ve tesislerde yangõndan önce ve yangõn sõrasõnda itfaiyenin dõşõnda yeterli güvenlik, 
söndürme ve kurtarma önlemlerinin alõnmasõ açõsõndan bina ve tesis yöneticilerinin veya bu konuda 
ücretli olarak görevlendirilecek kişi veya kuruluşlarõn, gerekli tedbirlerin alõnmasõnõ sağlayacak 
görev yetki ve sorumluluk tanõmlamalarõnõn yapõlmasõ yerinde olacaktõr. Özet olarak söylemek 
gerekirse yangõn önleme, söndürme, koruma hizmetlerinden itfaiyeden önce ve belirli bir ölçü 
dahilinde bina ve tesis malik ve/veya sorumlularõnõn belirli ölçüde sorumlu tutulmalarõ ve tedbir 
almaya yönlendirilmeleri ve her şeyin itfaiyeden ve Devletten beklenmesi yoluyla asli 
sorumluluklarõn göz ardõ edilmemesinin sistemleştirilmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.29. 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altõnda illerde mülki idare amirinin 

gözetim ve yönetiminde her türlü deprem ve afet olaylarõnda kurtarma ve yardõm amacõyla 
çalõşacak gönüllü sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin kurulmasõ ve faaliyetlerinin Sivil Savunma 
fonundan karşõlanmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
Deprem ve afetlerde en önemli konu; olaya en acil bir şekilde yetişerek müdahale etmek için 

iletişimin en kõsa zamanda kurulmasõdõr. Bu amaçla alternatif özel, etkin ve hõzlõ iletişim 
projelerinin İçişleri Bakanlõğõ Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 
geliştirilerek elde hazõr tutulmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
 
7.30. 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ülke genelinde ve siyasi 

iktidarlarla değişmeyecek şekilde,  
 
a) Yangõn, deprem ve afetlerden korunma projesinin hazõrlanmasõ, 
 

b) Yangõn, deprem ve afetler öncesinde yangõn, deprem ve afetlere karşõ güvenlik 
politikalarõ ve çevre koruma ulusal hazõrlõk sistemi oluşturulmasõ, 

 

c) Yangõnõ önleme ve yangõn söndürme sistemlerini ve bu sistemleri işler halde tutacak 
yetkili ve sorumlularõn belirleneceği bir yönetmeliğin çõkarõlmasõ, 

 

d) Yerel, bölgesel, ulusal düzeyde Acil Durum Planlarõ hazõrlanmasõ, 
 

e) Sanayi ve yerleşim kararlarõ alõnõrken, bölge planlarõ ve imar planlarõ hazõrlanõrken, 
organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve bölgesel sanayi yerleşim planlarõ 
hazõrlanõrken, yerleşme yerlerinin de ve/veya kurulacak tesislerin yerleşme yeri 
değerlendirilmesinin risk analizleri yapõlarak inşaat ve tesisatõn projelendirilmesi ve 
inşaatõn ona göre yapõlmasõ, 

 
yerinde olacaktõr. 
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7.31. 
 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Kõzõlay Genel Müdürlüğünün geniş kadrolar 
istihdamõnõ öngörmeyen ve koordine etme esasõna dayanan, mahalli ve gönüllü sistemler 
oluşturulmasõ yönünde dünyadaki örnekleri de değerlendirilerek yeniden yapõlandõrõlmasõ yararlõ 
olacaktõr. 

 
İtfaiye teşkilatõnõn yurt çapõnda yangõn söndürmede olduğu kadar önlemede de etkinliğini 

sağlayacak tarzda yeniden yapõlandõrõlmasõ yararlõ olacaktõr. 
 
7.32. 
 

Güvenlik hizmeti gören personelin içe dönük (levazõm, inşaat vb.) ve işe dönük (istihbarat, 
narkotik, asayiş, trafik vb.) ihtisaslaşmasõnõ sağlayacak geniş kapsamda bir düzenlemenin yapõlmasõ 
yararlõ olacaktõr. Bütün ihtisas birimlerine temel ortak alt yapõ olarak trafik (düzenleme, kaza tespit 
ve tahkiki gibi) ve ilk yardõmla ilgili temel bilgilerin verilmesi çok yararlõ olacaktõr. 

 
7.33. 
 

İçişlerine bağlõ üç güvenlik örgütünden sadece Jandarma Genel Komutanlõğõ Milli Güvenlik 
Kurulu�na üyedir. Aynõ görevde Türkiye�nin şehirlerdeki yaklaşõk % 65 nüfusuna karşõ hizmet 
veren Emniyet Genel Müdürlüğünün ve sahillerimizde, karasularõmõzda ve Karadeniz Münhasõr 
Ekonomik Bölge gibi geniş bir alanda hem dõş etkenlere karşõ hem iç bünye nezdinde güvenliği 
korumak ve asayişi sağlamak ile görevli olan Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn da Milli Güvenlik 
Kuruluna üye olmasõ yerinde olacaktõr. 

 
7.34. 
 

Göreve yeni başlayan personelin, büyük ve kalabalõk merkezlerin yetişmiş personeli yanõnda 
çalõştõrõlarak yetiştirilmesi ve bu şekilde yetişmiş elemanlarõn doğu ve güneydoğu gibi gelişmesini 
tamamlamakta olan yerlerde belirli sürelerle sõnõrlandõrõlõp yaşama, yerleşim ve sosyal konularda 
desteklenmiş olarak çalõştõrõlmasõ hem bu bölgelerde verilen hizmetin kalitesini ve etkinliğini 
arttõracak hem de bu personelin kendini geliştirmesine ve yetişmesine çok yönlü katkõlar 
sağlayacaktõr. Üst rütbe ve/veya görevleri için terfi ve tayin sõrasõ bekleyen kalifiye personelin terfi 
ve tayin öncesinde bu bölgelerde çalõştõrõlarak hizmetteki başarõlarõnõn tayin ve terfilerinde göz 
önünde bulundurulmasõ hem hizmetlere hem de bu hizmetleri yapan personele geniş faydalar 
sağlayacaktõr. Bu sistem Jandarma Genel Komutanlõğõnda başarõyla uygulanmaktadõr. 

 
7.35. 
 

Şehirlerde yerleşim konusu belirli kurullara göre gerçekleşir. Her isteyen her istediği arsa ve 
araziye istediği tarzda bina yapõp yerleşemez veya bir işletme açamaz. Ama kõrsal alanda bu konuda 
sebepsiz bir serbestlik vardõr. Her isteyen her isteği yere gidip yerleşebilir ve bir mezra kurabilir. 
Devletin de bütün bu kuralsõz yerleşimlere hizmet götürmesi istenir. Toplumsallaşmayõ zorlaştõran, 
şehirleşmeyi yavaşlatan bu yerleşim birimleri alt yapõ, eğitim, sağlõk, enerji, ulaştõrma, güvenlik vb. 
konularõnda topluma sorun üreten Devlete mali külfet ve sorumluluk yükleyen, haklõ ve hukuka 
uygun dayanağõ olmayan bu serbestliğe son verilerek kõrsal alanda yerleşim yerlerinin 
sõnõrlandõrõlarak, yerleşimin yurt çapõnda geçerli objektif kriterlere dayalõ kurallarla denetlenmesi ve 
çok küçük yerleşim yerlerinin (mezra gibi) azaltõlarak normal yerleşim birimlerine göçün teşvik 
edilmesi ekonomik ve sosyal çok yönlü yararlar sağlayacaklardõr. 

 
7.36. 
 

Devlete karşõ silah kullanan kişi veya örgütlere karşõ düzenlenen operasyonlarda görev icabõ 
yer alan ve her an ölüm tehlikesi içinde olan güvenlik görevlilerinin operasyonda silah kullanarak 
ölüme sebebiyetten yargõlanmalarõ, görevin amacõ ve hayatta kalmak için kendini koruma hakkõyla 
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bağdaşmamaktadõr. Güvenlik görevlilerinin operasyonlar sõrasõnda şehit verdikleri de göz önüne 
alõnõrsa mücadele ettikleri kişilerin şaka etmediği gerçeği açõkça görülmektedir. Kendini gizleyerek 
çatõşmayõ sürdüren kişileri öldürmek için değil onlarõ yaralayarak etkisizleştirmek için ateş edip 
başarõlõ olmanõn yolunu tarif etmek mümkün değildir. Çatõşmaya giren personelin görevini başarõ 
ile yapmasõ ve kendisini korumasõ açõsõndan üstün bir moral içinde bulunmasõ gerekir. Bu morali 
oluşturmak ve zedelenmesini önlemek amacõyla operasyonlara giren personelin operasyon 
sõrasõndaki işlemlerinden dolayõ yargõlanmamasõnõn sağlanmasõ yerinde olacaktõr. 

 
7.37. 
 

Sõk çõkarõlan genel nitelikli af kanunlarõ, kanunlarõn cezalandõrma etkisini neredeyse yok 
ettiği gibi olmamasõ gereken bir şekilde suça zemin hazõrlayarak potansiyel suçluya istikbaldeki af 
ümidiyle pirim vererek onu suça teşvik etmektedir. 

 
Çok özel durumlar dõşõnda (Cumhuriyetin Yüzüncü Yõlõnõn Kutlanmasõ gibi) genel aflarõn 

çõkarõlmasõ yerine belirli makamlara belirli şartlarla suçlarõ affetme yetkisi verilmesinin incelenmesi 
yararlõ olacaktõr.  

 
7.38. 
 

Belirli yaşlarõn altõnda olanlara verilen belirli sürelerle sõnõrlõ hapis cezasõnõn ve reşit kişilere 
verilen belirli sürelerde sõnõrlõ hapis cezasõnõn evden çõkmadan evde yaşama şartõ ile veya benzeri 
yollarla gerçekleştirilip kişilerin, õslah edici niteliği hemen hemen hiç kalmamõş cezaevlerindeki 
olumsuz şartlar içerisinde yaşatõlarak toplumdan kopmalarõnõn önlenmesi ve õslahõ yollarõnõn 
araştõrõlmasõ çok önemli, güncel ve yararlõ görülmektedir. 

 
7.39. 
 

Emniyet Hizmetler sõnõfõnõn, Genel Müdürlükte hizmet gören bütün personeli kapsayacak 
şekilde yeniden tanõmlanmasõ sağlanmalõdõr. Emniyet Hizmetleri sõnõfõ dõşõnda diğer hizmet 
alanlarõnda görev yapan personel kendini Emniyet Hizmetleri Sõnõfõna göre daha az önemli bir 
konumda görmektedir. Başarõlõ bir Emniyet Hizmetleri Sõnõfõ personelinin bu başarõsõnda, kendi 
bilgi, çaba ve yeteneklerinin rolü olduğu kadar belki bazõ olaylarda bundan da fazla olmak üzere 
kendisine sağlanan destek hizmetlerinin büyük payõ vardõr. Başarõdaki bu ortak katkõlarõ göz önüne 
alõnarak Genel Müdürlükte hizmet gören bütün personelin Emniyet Hizmetleri Sõnõfõ içinde 
değerlendirilerek görev unvan ve sorumluluklarõnõn bu kapsamda yeniden tanõmlanmasõ yerinde 
olacaktõr. Bunun başarõlõ bir örneği Türk Silahlõ Kuvvetlerinde kökleşmiş bir şekilde 
uygulanmaktadõr. Personele mensup olduğu ordunun unvanõyla yaptõğõ görevin unvanõ 
birleştirilerek verilmektedir, hakim albay, tabip yarbay, öğretmen albay gibi. Bu şekilde bu personel 
kendisini kurumun asli personeli olarak görmekte ve bir dõşlanmõşlõk, ikinci plana itilmişlik ve 
önemsizmiş gibi değerlendirilmediğini görmekte ve bu şekilde mensup olduğu kurumun asil bir 
elemanõ olmanõn şuur ve sorumluluğunu duymakta bu şuur ve sorumluluğun verdiği motivasyonla 
da kendi branşõnda başarõyla çalõşmaktadõr. Aynõ bütünlük ve motivasyonu Emniyet Genel 
Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sõnõfõ dõşõndaki bütün personeline vererek onlarõ hizmetin 
önemli ve asli unsuru olduklarõna inanmanõn şuuru ve itici gücüyle diğer personelle kaynaştõran 
bütünleştiren ve ona görevinde şevkle çalõşarak başarõlõ olma ortamõ oluşturacak bir sistemin 
uygulamaya yansõtõlmasõnõn yapõcõ bir şekilde değerlendirilmesi gerek hizmet, gerek kuruluş, 
gerekse yurt açõsõndan çok yararlõ olacaktõr. 

 
Bu çalõşma sõrasõnda görev unvanlarõnõn yeniden tanõmlanmasõnõn yapõlmasõ ve sağlanacak 

terfilerle belirli görev unvanlarõna otomatik olarak ulaşõlmasõnõn önlenmesi yerinde olacaktõr. Bu 
kapsamda olmak üzere Emniyet Müdürü Unvanõ bir kariyer olarak ancak il emniyet müdürlerine 
verilmeli ve Emniyet Müdürlüğü Unvanõ terfi ile ulaşõlan bir kadro unvanõ değil belirli şartlarõ 
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yerine getirenlerin kazandõğõ bir kariyer unvanõ olmalõ ve bir ilde birden fazla Emniyet Müdürü 
olmamalõ, bir Emniyet Müdürünün emrinde başka bir Emniyet Müdürü görev yapmamalõdõr. Bunu 
kurallaştõrarak ifade edersek diyebiliriz ki eş unvanlõ görev sahipleri birbirinin amiri durumunda 
olmamalõdõr. Burada özellikle belirtilmesi gereken kriter, kadro unvanlarõyla kariyer unvanlarõnõn 
aynõlõktan kurtarõlmasõdõr. Belirli kadrolara gelen kişilerin kariyer unvanõ olduğu belli olan belli 
unvanlara ulaşmamasõ sağlanmalõdõr. Kariyer unvanlarõnõn özlük haklarõyla birlikte kazanõlmasõ 
uygulamasõna son verilmesi ve kariyer unvanlarõnõn bu konuda tanõmlanacak başarõ kriterlerine göre 
verilmesi özlük haklarõnõn da kendi sistemi içerisinde tahsisi Emniyet Müdürlüğünün gücüne güç 
katacak, personeline başarõlõ olma yolunda güçlü bir motivasyon sağlayacak, hizmette rekabeti 
başarõnõn temeli haline getirecek ve hizmetin kalitesini önemli ölçüde yükseltecektir. 

 
Terfi etmek hakkõnõ kazanan personelin sorunlu illerde belirli bir süre başarõlõ görev 

yaptõktan sonra terfi etmesi hem personeli yetiştirecek hem de sorunlu iller güçlü kişilerce 
yönetilerek terk edilmişlik duygusundan kurtulacağõ gibi sorunlarõ da  zaman içinde hõzla 
çözülecektir. 

 
7.40. 
Gelecekte ortaya çõkacak suç ve suçlu yapõsõ konusunda geçmişi, bu günkü şartlarõ, 

gelecekte ortaya çõkabilecek şartlarõ da değerlendiren bir metodoloji ile yapõlacak araştõrmadan elde 
edilecek sonuçlara göre ilerde önem kazanacak suçlarla ilgili olarak personelin ve sistemlerin 
şimdiden hazõrlanmasõ açõsõndan Polis Akademisindeki müfredat programlarõnda gerekli yenileme 
yapõlarak geleceğe şimdiden hazõrlanõlmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
7.41. 
Korunmasõ ve saygõ gösterilmesi gereken insan haklarõnõn, bu haklarõn diğer insanlarõn vaz 

geçilmez ve devredilemez haklarõna hürmet edilmesi ve bu haklara zarar verilmemesi, Devlete ve 
topluma karşõ olmamasõ ile kabul edilebilir olacağõ anlamõnda bu haklarõn savunma şartõ ve sõnõrõ 
olarak bu haklarõ savunanlara karşõ tespit edilmeli, eylem mağduru yaralõ ve sakatlar ile şehitlerin 
insanlõk haklarõnõn yok sayõlmasõ pahasõna suçlularõn suç işleme hürriyetinin, insan haklarõ olarak 
korunmasõnõn yanlõşlõğõnõn bu haklarõ koşulsuz savunan herkese anlayõncaya kadar anlatõlmasõ 
yararlõ olacaktõr. 

7.42. 
Jandarma Genel Komutanlõğõnda Genel Komutanõn Jandarma Genel Komutanlõğõ personeli 

içinden bu günkü uygulanan sistem içerisinde seçilerek atanmasõ, hizmetlerin bu gün varolan 
başarõsõnõ ve etkinliğini büyük ölçüde arttõracaktõr. 

 
Toplum içerisinde topluma dönük olarak suç ve suçlularla uğraş veren, adli, idari çok yönlü 

görevler yüklenen, bir yandan yargõ organlarõ ve bir yandan idare ile ortak çalõşan, suç ve suçlularla 
devamlõ karşõ karşõya mücadele halinde olan ve vatandaşõn çok çeşitli konularda muhatabõ olan bir 
hizmetin bu hizmetin dõşõnda yetişmiş ve kendi alanõnda çok değerli ve başarõlõ olan bir general 
tarafõndan çok başarõlõ bir şekilde yönetilmesi ve denetlenmesinin zorluklarõ ortadadõr. Böyle bir 
yönetimde, geçmişten gelen tecrübelerin ve personeli yakõndan tanõmanõn sağlayacağõ yönetim 
kolaylõklarõnõn desteği de olmayacaktõr.  

 
Hudutlardaki seyyar Jandarma birliklerinden başlayarak hizmetin bütün kademelerinde 

görev yapan, bu görevlerin sorumluluğunu yüklenen, tecrübesini kazanan ve başarõ sağlayarak 
kendini kanõtlayan ve bu şekilde hizmetin her kademesinde ve coğrafyanõn her türlü noktasõnda 
görev yaparak başarõlõ bir şekilde Korgeneral rütbesine kadar gelen bir kişinin Jandarma Genel 
Komutanõ olarak görev yaptõğõnda kendisine hem geçmişte kazandõğõ tecrübeleri, hem de yakõndan 
tanõdõğõ kadrosunu en isabetli şekilde istihdam etme ve yönetme konusundaki şansõ, onun, bu 
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görevde; bu tecrübesi olmayan çok değerli bir başka generale göre çok daha başarõlõ olmasõnõ 
sağlayacaktõr. 

 
Böyle bir yararõ memleket hizmetine sunmak açõsõndan Jandarma Genel Komutanõnõn bu 

günkü prosedür içerisinde Jandarma Genel Komutanlõğõnõn başarõlõ Korgeneralleri arasõndan 
atanmasõ çok yerinde, sağlõklõ ve yararlõ olacaktõr. 

 
7.43. 
Jandarma Genel Komutanlõğõnõn uhdesinde bulunan asayiş dõşõ görev ve sorumluluklarõnõn 

Türk Silahlõ Kuvvetleriyle görev ilişkilerini aksatmayacak en alt düzeye indirilerek yaklaşõk       
%90�nõ er ve erbaştan oluşan komutanlõğõn yapõsõnõn, tamamõ devamlõ askeri ve sivil profesyonel 
elemandan oluşan daha küçük daha mobil ve daha etkin bir yapõya kavuşturulmasõ yollarõnõn 
tartõşõlmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
7.44. 
Polis Akademisinin akademik eğitim yanõnda terfi edecek personele gerekli eğitimi veren, 

hizmet branşlarõ itibarõ ile (istihbarat, narkotik, asayiş gibi) ihtisas eğitimi veren, önemli kararlara 
ve hazõrlanacak mevzuata õşõk tutacak araştõrmalar yapan, Türkiye ve dünyada güvenlikle ilgili 
istatistik bilgilerini toplayõp değerlendirerek bunlardan hizmete yönelik sonuçlar çõkaran, 
gerektiğinde, özel araştõrma projeleri yürüten çok yönlü ve çok kademeli akademik bir yapõya 
kavuşturularak Güvenlik Hizmetleri Akademisi halinde yeniden yapõlandõrõlmasõ konusunun 
araştõrõlmasõ yerinde olacaktõr. 

 
7.45. 
Türkiye�nin tümünü kapsayacak şekilde ve ilgili bütün kuruluşlarõn devamlõ katõlõmõ 

sağlanacak ortak bir çalõşma ile Türkiye suç ve suçlu istatistikleri sisteminin kurulmasõ konusunun 
incelenmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.46. 
Türkiye�de çeşitli yörelere, suçlara, suçlulara (kadõn, erkek, reşit olan ve olmayan çocuklar), 

aylara ve mevsimlere göre suçlarõn ve suçun yapõsal özelliklerini ve suçun yapõsal kat sayõsõnõ 
çõkarõp suçun ve suçlunun anatomi yapõsõnõ belirterek bu gün için ve geleceğe yönelik tedbirler 
almaya yatkõn bir tespit analiz ve değerlendirme çalõşmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
7.47. 
Halkla ilişkilerin her ne kadar bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerekli olsa da, etkili bir 

halkla ilişkilerin temelinin, etkili hizmet sunmak ve insanlarla olan her temas ve ilişkisinde yardõm 
edici, yol gösterici ve sorun çözücü özelliğinin, daima, zabõta gücü olma özelliğinden önce ve ön 
planda olmasõnõn hissettirilmesi olduğu unutulmamalõdõr. 

 
Bir ilin sõnõrõnda güler yüzlü bir trafik polisi tarafõndan �ilimize hoş geldiniz, yolculuğunuz 

nasõl geçti, sizin için yapabileceğimiz bir şey var mõ� diye karşõlanõp �iyi günler, iyi yolculuklar, 
güle güle� diye uğurlanan bir kişinin ve onlarla beraber olanlarõn polisi bir sevgi ve sevinçle 
hafõzalarõna yerleştirip hep öyle hatõrlamalarõnõ kimse önleyemez. İşte bu anlayõş zaman, mekan ve 
işler arasõnda yaygõnlaştõrõlõp devamlõlaştõrõlmalõdõr.  

 
Bu anlamda halkla ilişkilerin temelinde, sorulan sorularõ ciddiyetle değerlendirerek 

cevaplandõrmak; eleştirilere karşõ tahammülü ve duyarlõ olmak; yaptõğõ hizmetlerle ilgili alternatif 
önerileri sabõr, olgunluk ve en iyi hizmeti verme anlayõş ve çabasõ içinde değerlendirerek ilgi, 
ciddiyet  ve  bilgisini kanõtlar tarzda  cevaplandõrmak  ve  gerek toplumla gerekse  tek tek insanlarla 
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ilişkilerinde dayatmacõ, emredici ve denetleyici bir monoloğa değil, karşõlõklõ görüş ve bilgi alõş 
verişine ve yapõcõ ve samimi bir diyaloğa açõk olduğunu göstermek vardõr. Bunu başka bir şekilde 
ifade etmek gerekirse diyebiliriz ki halkla ilişkileri sadece  karakolda ve bürolarda değil, güvenlik 
güçlerinin olduğu her yerde, her işlem, hareket ve davranõşda aramak ve eksiksiz bulmak gerekir. 

  
Bunu sağlamanõn birinci şartõ buna inanmaksa ikinci şartõ da bunu kişiden kişiye, insandan 

insana ve zaman içinde değişir olmaktan çõkararak kurumsallaştõrmak yani kurallara bağlayarak 
içtenliğini, etkinliğini ve devamlõlõğõnõ sağlamaktõr. 

 
Halkla ilişkileri etkili bir şekilde kurumsallaştõrmanõn çeşitli çözümleri tanõmlanabilir. Bizim 

buradaki önerimiz şudur: Merkezde  ve hizmet birimlerinde (İl ve ilçelerde) tesis edilecek Halkla 
İlişkiler Danõşma ve Yardõm Birimlerinde, ilgilenen   herkesin sorularõ cevaplandõrõlõr, eleştirileri 
dinlenir, önerileri alõnõr ve bunlar tam bir ilgi, ciddiyet ve olumlulukla değerlendirilir ve kişilere 
önceden bildirilen bir zaman içinde de mutlaka varõlan sonuçlar teşekkür edilerek cevaplandõrõlõr. 

 
Burada, açõkça söylenmeyen ama hissedilen önemli bir noktayõ aydõnlatmak gerekir. 

Yukarda söylediğimiz faaliyetlere konu olacak hususlarõn kapsamõnõ, anlamsõz ve yararsõz gizlilik 
kavramõ ile daraltmamak, anlamlõ ve yararlõ bir gizlilik kavramõ ile güvenli, etkili ve yapõcõ bir 
biçimde genişletmek gerekir. 

 
Etkili, güvenli ve yapõcõ bir gizliliğin tanõmõ ince araştõrmalarla çok güzel bir şekilde 

yapõlabilir. Bizim burada yapacağõmõz tanõm şudur: Bilinmesi, Devletin birliğini ve Milleti ile 
bölünmez bütünlüğünü zedeleyecek konular ile kişilerin mahremiyetine yani dokunulmamasõ 
gereken özel hayatlarõ ile ticari ve sõnaî kuruluşlarõn mesleki konularõ gizlilik sõnõrlarõdõr. 

 
Bu açõk tarif yanõnda gizlilikle ilgili dolaylõ bir tanõmlama yaparsak diyebiliriz ki, gizlilik, 

eleştiri ve sorulara muhatap olmaktan çekinmenin ve şeffaflõğõ önlemenin aracõ olarak 
anlaşõlmamalõ ve uygulanmamalõdõr. 

 
Etkili bir halkla ilişkilerin, sorup öğrenme,öneride bulunma  ve yardõm isteme işlevlerini 

kapsadõğõ, hem topluma,  hem topluma muhatap olacak ve hizmet verecek bütün birimlere ve 
onlarõn her derecedeki görevlilerine bağlayõcõ olduğu vurgulanarak anlatõlmalõ, öğretilmeli ve 
ezberletilmelidir. 

 
Yukarda belirttiğimiz gibi  halkla ilişkilerin etkin, yararlõ ve gerek zaman ve gerekse mekan 

açõsõndan yaygõn uygulamasõ ancak iyi bir teşkilatlanma ile olur. Merkezde ve İl ve ilçelerdeki 
hizmet birimlerinde kurulacak bir Halkla İlişkiler Danõşma ve Yardõm Birimleri kendilerine sorulan 
sorularõn cevaplarõnõ ya bilgi işlem merkezine doğrudan bağlantõ yoluyla, ya da bilgi işlem merkezi 
ile kurulacak haberleşme yoluyla alõr soru sahiplerinin sorularõ cevap-landõrõlõr, yardõm 
isteklerinden uygun olanlarõ yerine getirilir varsa alternatif işlem önerileri değerlendirir ve her 
müracaatõn cevabõ, gecikmeden ve gerekçeli olarak öneri sahibine bildirilir.  

 
Yukarda anlattõğõmõz işlem dõştan içe halkla ilişkiler konusu içindir. Yani dõşardan gelen 

istek ve önerinin güvenlik hizmeti veren kuruluşun hizmet birimleri tarafõndan karşõlanmasõ ile 
ilgilidir. Bu konuda inisiyatif dõşarõya yani dõşarõdaki topluma ve o toplumdaki insanlara aittir. 

 
Halkla ilişkilerin aynõ derecede önemli olan ikinci uygulamasõ ise içten dõşa halkla ilişkiler 

konusudur. Bu konu, tutuklanma, gözetim altõna alõnma işlemleri uygulanan kişilerin talebi olmasa 
bile en kõsa zamanda ve en etkin bir yolla yakõnlarõnõn veya varsa istediği kişilerin haberdar 
edilmesi yanõnda, kazaya uğrayõp hastaneye kaldõrõlan yaralõ veya ölmüş kişilerin bulunan cesetlerin 
en yakõnlarõnõn, yanan  veya yangõn başlangõcõ olan bina ve tesislerin sahiplerinin, bulunan çocuk 
yakõnlarõnõn, bulunan eşya ve oto sahiplerinin ve benzeri olay ve durumlarla ilgili olanlarõn en kõsa 
zamanda haberdar edilmesini; korunmasõ gerektiği tespit edilen ev, işyeri, bina, araç ve eşyalarõn 
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ilgilisine teslimine kadar koruma ve kontrol altõna alõnmasõ gibi konularõ kapsar. İçten dõşa dönük 
olan bu tür ilişkiler konusunda inisiyatif ve sorumluluk, güvenlik kuruluşunun tüzel kişiliğine 
olduğu kadar onun yöneticisine ve o görevden sorumlu personele aittir. Bu görev gereğinin yerine 
getirilmemesinden dolayõ her üçü için de etkili bir sorumluluk tanõmlanmalõdõr.  

 
7.48. 
İçişleri Bakanlõğõnõn, kendisine bağlõ olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlõğõ ve Sahil Güvenlik Komutanlõğõ ile hukuki bütünleşmesinin, organik ve fonksiyonel 
bütünleşme ile tamamlanmasõ.  

 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlõğõ ve Sahil Güvenlik Komutanlõğõ 

hukuki yönden İçişleri Bakanlõğõna bağlõ olmakla beraber Bakanlõkla aralarõnda sürekli bir organik 
ve fonksiyonel ilişki oluşmamõştõr. Bu nedenle üst düzeyde etkili ve sürekli bir koordinasyon ve 
yönetim hizmeti yeterli ölçüde gerçekleştirilememiştir. 

 
Emniyet Teşkilat Kanunun 1. maddesiyle �Memleketin Umumi emniyet ve asayiş işlerinden 

dahiliye vekili mesuldür. Dahiliye vekili bu işleri kendi kanunlarõ dairesinde hareket eden Emniyet 
Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlõğõ ve icabõnda diğer bütün zabõta teşkilatõ 
vasõtasõyla ifa ve lüzum halinde icra vekilleri heyeti kararõ ile ordu kuvvetlerinden istifa eder.� 
şeklindeki kanun hükmüne rağmen İçişleri Bakanõnõn kendi Bakanlõğõna bağlõ bu kuruluşlar 
üzerinde olmasõ gereken ölçüde etkili ve devamlõ bir yönetim mekanizmasõ kurulamamõştõr. Bunun 
da sebebi bu kuruluşlardan İçişleri Bakanlõğõna ve Bakanõn şahsõna yurt ölçeğinde genel ve günlük 
olarak devamlõlõk gösteren yurt ölçeğindeki toplam istihbaratõ yansõtacak değerlendirmeler ile 
ceraim defterleri icmali anlamõnda bilgi aktarõlmayõşõdõr. Bunun doğal sonucu olarak, ortaya çõkan 
her türlü gelişme, değişme ve olaylarõ değerlendirip Bakanõn şahsõna yurt ölçeğinde icmalli ve 
günlük olarak muntazam bilgi verecek bir bilgilendirme sistemi bulunmamaktadõr. 

 
Bu nedenle İçişleri Bakanlõğõ bünyesinde Başkanlõğõnõ İçişleri Bakanõnõn yapacağõ Emniyet 

Genel Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanlõğõnõn Jandarma Genel 
Komutanõ ile ve Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn da Sahil Güvenlik Komutanõ ile temsil edileceği ve 
sekreterliğini de İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõnõn yapacağõ bir �Emniyet ve Asayiş Yüksek Komuta 
Kontrol ve Koordinasyon Kurulu� kurulmasõ yerinde olacaktõr. Bakanõn Başkanlõğõnda her gün 
toplanacak olan bu kurul Türkiye ölçeğindeki günlük istihbaratõ ve olay bilgilerini değerlendirecek 
ve gerekli görülen konularda görevlilere gereken talimatlar verilecek ve gerektiğinde belirli 
konularda görevli birimlerden ek bilgi istenerek değerlendirmelere eklenecektir. Bu tespitler ve 
değerlendirmelerin amacõ Türkiye çapõnda günlük istihbarat bilgilerini ve olaylarõ Bakanõn bilgisine 
sunarak Bakanõn yukarõda belirttiğimiz kanuni sorumluluğu çerçevesinde yurt çapõndaki olaylarõ ve 
istihbaratõ tümüyle gözden geçirerek uygun göreceği kararlarõ en kõsa zamanda ve en doğru bilgilere 
dayanarak almasõ ve uygun göreceği talimatlarõ en kõsa zamanda sorumlularõna iletmesidir. 

 
Bu yeni yapõlanma içerisinde yer almasõ öngörülen birimleri de şöylece sayabiliriz: Bilgi 

İşlem Birimi, İstihbarat Birimi, Harekat Birimi, Lojistik Birimi, Kriminal Hizmetler Koordinasyon 
Birimi, Trafik Hizmetleri Koordinasyon Birimi, İstatistik Araştõrma ve Strateji Geliştirme Birimi, 
Halkla İlişkiler Birimi, Dõş İlişkiler Birimi. 

 
Kurumun Sekreteri göreviyle görevlendirilen İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõna bağlõ olarak 

çalõşacak olan Sekreteryada Emniyet Genel Müdürlüğü bir Genel Müdür Yardõmcõsõ ile Jandarma 
Genel Komutanlõğõ bir Generalle ve Sahil Güvenlik Komutanlõğõ da bir Amiral veya Komutanlõğõn 
Kurmay Başkanõyla temsil edilecektir. İllerde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlõğõ   birimlerince   toplanan   istihbarat  bilgileri  ile  olay  bilgileri;  bilgi işlem  ortamõnda  
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muntazam olarak günlük bir şekilde kurulun bilgi işlem ünitesine bildirilecektir. Bilgi işlem 
ünitesinde bu bilgiler illere olaylara ve yerine göre önem arz eden münferit olaylara göre tasnif 
edilerek icmalli ve altõnda dökümü ile birlikte her gün Bakanõn şahsõna arz edilecektir. Bakanõn 
gerekli gördüğünde istediği bilgiler sekreteryada görevli kuruluş temsilcileri tarafõndan en seri bir 
şekilde gerekli yerlerden temin edilerek Bakana arz edilecektir. Bakanõn bu bilgileri incelemesinden 
sonra Bakanõn başkanlõğõnda üç kuruluş temsilcisinin ve İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõnõn 
katõlmasõyla genel bir ortak inceleme ve değerlendirme yapõlacak ve bunun sonunda Bakanõn 
talimatõ olan konular varsa bu talimatlar, sekreteryada görevli temsilciler kanalõyla icra edilmek 
üzere kendi kuruluşlarõna yansõtõlacaktõr. Kurula gelen önemli bilgiler zaman kaydõna bağlõ 
olmaksõzõn Bakanõn bulunduğu yerde kendisine iletilecektir.  

 
Kurulun bünyesinde yer almasõ öngörülen istihbarat biriminin görevi bütün illerde toplanan 

günlük istihbarat bilgilerinin belirli bir sistematik tasnif içerisinde toplanarak kurul sekreteryasõnõn 
bilgi işlem birimine aktarõlmasõnõ sağlamak ve kontrol etmek ve Bakanõn değerlendirmesi için 
gerekli ek bilgileri ekleyerek Türkiye ölçeğinde günlük icmalli tasnifli ve detaylõ istihbarat 
bilgilerini Bakana arz etmektir. Bu birim aynõ zamanda Bakanõn toplanmasõ istediği bilgilerin 
toplanmasõ ve değerlendirilmesi ve Bakana arzõ ile de görevli olacaktõr. 

 
Harekat Biriminin görevi, yurt çapõnda günlük olarak yapõlan operasyonlarõn konularõ 

kapsamõ önemli detaylarõ ve sonuçlarõ ile Bakanõn bilgisine arz etmek ve Bakanõn belirli 
operasyonlar konusunda talimatõ olduğu takdirde operasyonlarõn taşõmasõ gereken önemli özellikleri 
zamanlama ve diğer konulardaki gerekleri de değerlendirerek bir operasyon şema talimatõ halinde 
düzenleyerek hem ilgili güvenlik kuruluşuna hem de ilgili ilin valisine veya birden fazla ili 
ilgilendiriyorsa ilgili valilere aktarmaktõr. Operasyonun başlangõcõ gelişme safhalarõ ve alõnan 
sonuçlar da aynõ birim tarafõndan, muntazam olarak izlenerek, bir değerlendirme raporu halinde 
Bakanõn bilgisine arz edilecektir.  

 
Lojistik Birimin görevi, yurt çapõnda her üç kuruluşun hem normal faaliyetleri hem 

operasyonel faaliyetleri hem de Bakanõn vereceği işlem ve/veya operasyon faaliyetleri için gerekli 
olan lojistik ihtiyaçlarõnõ tespit edip değerlendirerek zamanõnda ve yeterli şekilde karşõlanmasõnõ 
sağlamak, karşõlanamayan kõsõmlar için en seri çözümleri üretmektir. 

 
Kriminal Hizmetler Koordinasyon Biriminin görevi, kõrsal alanda işlenen suçlarla ilgili 

olarak suç yeri inceleme ve korumasõnõn, suç delillerinin tespitinin ve toplanmasõnõn yapõlarak 
gerekli koruma önlemleri altõnda Emniyet Genel Müdürlüğünün en yakõn kriminal laboratuarõna 
gönderilmesi konusunda uygulanacak sistemi Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü alarak 
sekreterlik kanalõyla Bakanõn onayõna sunar. Bu konudaki uygulamayõ izler, değerlendirir ve sorun 
olan konularda ve/veya gerekli konularda Bakanõn onayõna çözüm önerileri sunar. Önemli 
operasyonlarda olay yeri incelemesi, koruma altõna alõnmasõ, delillerin tespiti ve toplanmasõ ile 
Emniyet Genel Müdürlüğünün en yakõn laboratuarõna en kõsa zamanda intikali için Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlõğõ ile ve gereğinde Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn 
katõlacağõ ortak çalõşmalarõ koordine eder, izler ve değerlendirme sonuçlarõnõ sekreterya kanalõyla 
Bakana arz eder. 

 
Trafik Koordinasyon Biriminin görevi, trafik akõşõnõ şehirler, şehirlerarasõ ana arterler, kõrsal 

alan yerleşim birimleri, kõrsal alandaki tali arterler şeklinde bir ayõrõma tabi tutarak bölünmüş ve 
farklõlõklar arz eden bir trafik olgusu oluşturma yerine, trafiği bir bütün olarak değerlendirip birlik 
ve ahenk arz eden bir uygulamayõ sağlamak üzere trafiğin bölgeler itibarõ ile bütünlük arz eden bir 
planlama çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak ilkeleri tespit eder. Kontrollerde idarenin birliğini 
gösterecek ve bunu güç ve istikrar unsuru yapacak şekilde trafik kontrolleri, ceza uygulamalarõ ve
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kaza değerlendirme raporlarõ düzenlenmesinde uyulacak ilkeleri, uygulanacak işlemleri ve 
vatandaşa hitap ederken vurgulanmasõ gereken özellikleri içeren standart konuşma ve davranõş 
kalõplarõnõ tespit eder ve sekreterya kanalõyla Bakanõn onayõna arz eder ve onayõ aldõktan sonra 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlõğõnõn merkez ve il birimlerine bildirir. 

 
Böylece vatandaş bir dağ köyünde, veya o köye giden yolda muhatap olduğu işlem ve 

davranõşlarõn aynõnõ büyük şehirlerde, şehirlerde ve ana arterlerde gördüğü zaman bunu Devletin 
kararlõlõğõ, istikrarõ ve tutarlõlõğõ olarak anlar, yorumlar ve hem Devlete hem de kurallara daha 
inançlõ, saygõlõ ve uyumlu olur. 

 
Birim aynõ zamanda afet hallerinde, turizm dolayõsõyla ani nüfus artõşõ olan yörelerde ve her 

hangi bir şekilde önem kazanan bir zamanda (Bayram gidiş ve dönüşlerinde) ve yerde özel bir itina 
isteyen trafik düzenlemesi için kuruluşlarõn görüş ve ihtiyaçlarõnõ tespit ederek alternatif veya acil 
çözüm önerileri ile birlikte sekreterya kanalõyla Bakanõn onayõna sunar. 

 
Kriminal Hizmetler Koordinasyon Biriminin başarõlõ çalõşmasõ sonucunda kõrsal alanda olay 

yeri incelemesi, korumasõ, delillerin tespiti ve toplanmasõ ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 
kriminal laboratuarlarõna gönderilmesi en hõzlõ bir şekilde ve en hassas bir koruma ile sağlanacak, 
önemli operasyonlarõn delilleri özel itina ile korunarak toplanacak ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
kriminal laboratuarlarõna gönderilip olaylarõn en sağlõklõ, tutarlõ bir şekilde ve en kõsa zamanda 
aydõnlatõlmasõ sağlanacaktõr. Çözülmemiş olay sayõsõ bu şekilde azaltõlarak Devletin gücü, 
kararlõlõğõ ve ciddiyeti herkese kabul ettirilerek caydõrõcõlõkta önemli bir etkinlik 
gerçekleştirilecektir.  

 
Trafik Hizmetleri Koordinasyon Biriminin başarõlõ çalõşmasõ ile vatandaş, trafiğin her yerde 

aynõ etkinlik ciddiyet ve prensiplerle uygulandõğõnõ görerek hareketlerini artõk polise ve jandarmaya 
göre ayarlamayacaktõr. Nasõl olsa ikisi de aynõ şeyleri söyleyip yaptõğõna göre hareketlerini onlarõn 
sözle ve davranõşla uyguladõğõ kurallara göre ayarlayarak kurallarõ öğrenen, onlara uyan ve 
güçlendiren bir insan olacaktõr.  

 
İstatistik Araştõrma ve Strateji Geliştirme Biriminin görevi, esas itibarõ ile yönetimin en 

başarõlõ bir şekilde sürdürülmesi ve en uygun kararlarõn alõnmasõnõ sağlayacak startejileri 
geliştirmektir. Ancak açõktõr ki stratejiler genellikle tek bir çalõşmanõn sonucu olarak oluşmazlar 
Onun için strateji oluşturmaya esas olacak sağlõklõ bilgileri elde etmek için hõzlõ  yürütülen, doğru 
sonuçlar ortaya koyan ve gerektiğinde alternatifler öneren araştõrmalarõn yapõlmasõ ve yerine göre 
periyodik olarak güncelleştirilmesi gerekebilir. Birime verilen araştõrma görevinin temel amacõ 
strateji geliştirme fonksiyonuna sağlõklõ bir alt yapõ oluştur-maktõr. Ancak açõktõr ki doğru sonuç 
veren detaylõ ve alternatifler öneren bir araştõrma için, devamlõ olarak güncelleştirilen istatistiklere 
ihtiyaç vardõr. Birime verilen istatistik görevinin temel amacõ da başarõlõ bir araştõrma çalõşmasõna 
sağlõklõ bir alt yapõ oluşturmak içindir.  

 
Bu birim Bakana araştõrma ve strateji geliştirme konusu olmaya değer önemli konularõ öneri 

olarak arz edeceği gibi Bakanõn isteyeceği araştõrma ve strateji geliştirme çalõşmalarõnõ da 
yürütecektir. Bu konuda Bakanlõk içi bilgilerden ve personelden olduğu kadar önemine ve yerine 
göre Bakanõn onaylamasõ şartõyla diğer kuruluşlardan bilgisine ihtiyaç duyulan elemanlarõ çalõşma 
süresi ile sõnõrlõ olmak kaydõyla temini de imkan dahilinde olmalõdõr.  

 
Halkla İlişkiler Bölümünün görevi, yurdun neresinde olursa olsun kişilerin dilek, şikayet ve 

önerileri ile Bakana kolayca ulaşmalarõnõ sağlamaktõr. Bürokrasiye takõlmadan ve bürokratik 
değerlendirme içinde tam görüntüsünü az veya çok da olsa kaybetmeden Bakana ulaşacak dilek, 
şikayet ve öneriler sistematik bir tasnif icmal ve asõllarõyla beraber Bakana arz edilecek, Bakanõn 
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bunlar karşõsõndaki talimatõ ilgili kuruluşlara birimlere ve mülki idare amirliklerine bildirilecektir. 
Bu birim ayrõca yazõlõ basõnda, radyolarda ve televizyonlarda yapõlan yayõnlarõ da izleyip 
Bakanlõğõn güvenlik fonksiyonlarõnõ ilgilendiren konularla ilgili yayõnlarõ tasnifli bir şekilde icmalli 
olarak Bakanõn bilgisine sunacaktõr. Radyo ve televizyonlarda yapõlan yayõnlarõn tespit ve 
değerlendirilmesi konusunda Radyo Televizyon Üst Kurulunun görüntü ve ses tespit ve arşivleme 
faaliyetlerinden yararlanõlmasõ düşünülebilir. 

 
Dõş İlişkiler Biriminin görevi, dõş basõnda periyodik olarak yer alan Türkiye�deki güvenlik 

hizmetlerine yönelik eleştiri ve önerileri izleyip değerlendirmek ve belirli bir sistematik dahilinde 
icmalli olarak Bakana arz etmektir. Bu birim ayrõca yurt dõşõndaki basõn yayõn organlarõnda 
Türkiye�deki olaylarõn çarpõtõlarak topluma yansõtõlmasõ halinde bunu en kõsa zamanda ve en etkili 
bir şekilde aynõ organlarõn kamuoyuna duyurmakla da görevli olacaktõr. Bu konuda Anadolu Ajansõ, 
ve etkili diğer ajanslarla ve yurt dõşõndaki temsilciliklerimizin görevli basõn birimleriyle sürekli bir 
bilgi alõş verişi kurulmasõ yararlõ olacaktõr.  

Kurul sekreteryasõna bağlõ olarak çalõşacak bu birimlerde, kuruluşlarõn konularõnda, uzman 
olan yeterli sayõda yetkili personeli görev alacak ve bu birimler görev talimatlarõnõ kurul sekreteri 
olan İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõndan alacak ve yukarda ana hatlarõyla arz etmeye çalõştõğõmõz 
faaliyetlerini de yine kurul sekreteri olan İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõnõn izin ve talimatõ ile yerine 
getireceklerdir.  

 
Kurulun, önerilen sistem içerisinde çalõşmasõ halinde her üç güvenlik kuruluşu tarafõndan 

toplanan istihbarat bilgileri kurul bünyesinde birleştirilecek, bunlardan farklõ illerde aynõ bilgileri 
ihtiva eden istihbaratõn tespit edilip değerlendirilmesi ile Türkiye�de birden fazla ili kapsayan 
ölçekte bölgesel suç hazõrlõk faaliyetleri zamanõnda tespit edilerek izlemeye alõnabilecek ve 
zamanõnda gereği yapõlacaktõr. Elde edilen bilgilere göre gerektiğinde bir veya birden fazla ilde 
belirli konularda özel istihbarat faaliyetleri de düzenlenebilecektir. Yurt çapõnda sürdürülen harekat 
daha yakõndan ve daha etkili şekilde izlenecek ve özel amaçlõ harekat düzenlenebilecektir. Devletin 
potansiyel olaylardan önce davranmasõ hem güvenliği korumada etkinliği attõracak hem de işlenmek 
üzere olan suçlarõ engelleyerek asayişi güçlendirecektir. 

Lojistik birimi ile kuruluşlarõn lojistik ihtiyaçlarõ bir merkezden koordine edilecek ve en iyi 
sonuç alacak şekilde önceliklendirilerek karşõlanacak ve bu durum kuruluşlarõn daha kolay görev 
yapmasõnõ sağlayacaktõr. 

 
İstatistik, Araştõrma ve Strateji Geliştirme Biriminin etkin çalõşmasõ halinde bir taraftan 

günlük olaylarõn yapõsõ daha iyi analiz edilerek anlaşõlacak; her ilde münferit gibi görülen benzer 
olaylarõn ciddi bir şekilde değerlendirilmesiyle geniş kapsamlõ suç örgütleri tespit edilerek gereği 
yapõlacak hem de uzun vadeli ve çok değişik alternatifleri kapsayan geniş bir yelpaze içerisinde 
Türkiye�nin ilerde meşgul olacağõ sorunlar önceden tespit edilerek zamanõ gelince yapõlacak iş ve 
işlemler için hazõrlõk yapõlabilecektir.  
 

Dõş İlişkiler Biriminin başarõlõ bir faaliyeti sonunda hem Bakanlõk dõş dünyanõn 
hakkõmõzdaki görüş ve değerlendirmelerini zamanõnda öğrenmek hem de gerektiğinde Türkiye�nin 
sesini ve cevabõnõ yurt dõşõnda etkili bir şekilde duyurmak imkanõnõ elde edip etkili bir şekilde 
kullanacaktõr. 

 
Halkla ilişkiler Biriminin etkin çalõşmasõyla hem halkõn dilek, şikayet ve önerilerini birinci 

elden tespit ederek toplumun nabzõnõ tutmak hem de bunun karşõlõğõnda Bakanlõğõn hangi görev 
sorumluluklarõyla, hangi gerekçelerle ve hangi şartlarda çalõştõğõnõn ilgili kişilere anlatõlarak 
Bakanlõğõn faaliyetlerinin halk tarafõndan daha iyi anlaşõlmasõ ve benimsenmesi sağlanacaktõr. 
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7.49. 
Mülki idare amirlerinin kendilerine bağlõ olarak çalõşan bütün elemanlara sicil vermeleri 

idareciliğin gereğidir. Ancak mülki idare amiri ile beraber çalõşan Jandarma Komutanlarõna Mülki 
İdare Amirleri tarafõndan sicil verilememektedir. Sicil, bir çalõşma döneminin değerlendirilmesi 
sonucunda varõlan bir kanaat ve sonuçtur. 

 
Mülki İdare Amirlerinin kendilerine bağlõ olarak çalõşan Jandarma Komutanlarõna askeri 

sicil niteliğinde olmamak kaydõyla, onlarõn hizmetteki etkinliklerine, sorumluluk duygularõna, 
hizmeti kavrayõş tarzlarõna, inisiyatiflerini hizmet için kullanma derecelerine vb. diğer objektif 
kriterlere göre birer hizmet sicili vermesinin sağlanmasõ yararlõ olacaktõr. Bu hizmet sicilleri o 
kişilerin askeri özlük işlerinde etkili olmamak kaydõyla ancak güvenlik hizmetlerinde 
çalõştõrõlmalarõ açõsõndan göz önüne alõnmak ve etkili kõlõnmak kaydõyla Jandarma Genel 
Komutanlõğõnca değerlendirilerek sonucunun İçişleri Bakanõna arz edilmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.50. 
Ehliyet almak isteyen kişilerin bu işe başlarken şoförler federasyonundan maktu bir ücret 

mukabili aldõklarõ dosyalarõn kõymetli kağõtlarda uygulanan işlemlerin benzeri bir işleme tabi 
tutularak Emniyet Genel Müdürlüğü döner sermayesince yine maktu bir ücret mukabilinde ihtiyaç 
sahiplerine verilmesi konusunun incelenmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.51. 
Personelde ihtisaslaşma konusunun başarõlõ ve yararlõ bir şekilde uygulanabilmesi için işlem 

sayõsõnõ azaltan ve kullanõlan zamanõ sõnõrlandõran bir şekilde işlemlerde standartlaştõrma konusunun 
incelenmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.52. 
Şehir içinde, şehirlerarasõ yollarda ve trafiğe açõk alanlarda tören, resmi geçit vb. 

faaliyetlerin düzenlenmesi sõrasõnda bir şeridin devamlõ olarak acil ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ 
amacõyla trafiğe açõk olmasõnõn sağlanmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
7.53. 
Trafik kontrollerinde ceza puanõ alan kişilerin bu puanlarõn artmasõ halinde bu artõşõn kasko 

ve diğer sigorta primlerine yansõtõlarak prim artõşlarõndan sağlanacak gelirin trafik hizmetlerinde 
kullanõlacak bir trafik fonunda toplanmasõnõn sağlanmasõ, ayrõca yüksek ceza puanõ alan kişilerin 
yaptõklarõ trafik kazalarõnda karşõdaki araç sürücüsünün ceza puanõ yok veya çok azsa yüksek ceza 
puanõ olanõn bu puanlarõnõn kazadaki kusurunu ağõrlaştõrõcõ bir faktör olarak arttõrõlmasõnõn, eğer 
karşõda bir sürücü olmaksõzõn meydana gelmiş bir kaza söz konusu ise kaza yapan sürücünün ceza 
puanõnõn yüksekliği oranõnda sorumluluğunu ağõrlaştõrõcõ bir faktör olarak arttõrõlmasõnõn 
incelenmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.54. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün çalõşmalarõnõn desteklenmesi amacõyla kurulmuş ve başarõlõ 

çalõşmalar yapmõş olan gönüllü yan kuruluşlarõn (Polis Hastanesi Yaptõrma ve Yaşatma Derneği 
gibi) çalõşmalarõnõn desteklenmesi ve tanõtõlmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
7.55. 
Güvenlik hizmeti gören bütün kuruluşlarõn bütün mensuplarõnõn her zaman ve her türlü 

mekanda ve hizmet şartlarõ altõnda kişilere ve topluma karşõ aynõ davranõş ve konuşma kalõplarõ 
içerisinde güler yüzlü ilgili ve sorun çözücü bir biçimde davranmasõ ve konuşmasõ için Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlõğõ ve Sahil Güvenlik Komutanlõğõnca ortak olarak 
tespit edeceği kalõplar içinde konuşmasõ ve davranmasõ için bu üç kuruluşta halka dönük hizmet 
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yapan bütün personeli kapsayacak ortak muhtevalõ sürekli eğitim programlarõnõn uygulanmasõ 
yararlõ olacaktõr.  

 
7.56. 
 

Güvenlik konusu ile ilgili olarak çõkarõlacak hukuki metinleri ve alõnacak idari kararlarõ 
açõklayan, özetleyen ve yol gösteren özellikte bir Güvenlik Bilgi Bülteninin periyodik bir şekilde 
çõkarõlarak bütün personele dağõtõlmasõ konusunun incelenmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.57. 
 

Güvenlik hizmeti gören kuruluşlarda hangi hizmet kademelerinde ve noktalarõnda hangi 
özellikteki taşõtlarõn kullanõlacağõnõn merkezin ve her birimin teşkilat piramidi üzerinde 
gösterilmesini sağlayacak bir standartlaşma çalõşmasõnõn yapõlmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
7.58. 
 

VİP�lerin korunmasõnda uygulanan tedbirlerin ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik ve 
zaman içinde periyodik olarak yenilenecek bir geliştirme sisteminin uygulanmasõ esaslarõnõn tespiti 
yararlõ olacaktõr.  

 
7.59. 
 

Şeffaflõğõn dõşa dönük olarak halka karşõ ve içe dönük olarak personele karşõ sosyal olma 
karşõlõklõ diyaloğu sağlama ve önerilere imkan sağlama yönünde uygulanmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
7.60. 
 

Güvenlik hizmetlerinin emek yoğun mu, teknoloji yoğun mu yoksa teknoloji destekli 
ihtisaslaşmõş emek yoğun olarak mõ yürütüleceği konusunda karar vermesi gereken organlarca 
verilmiş bir karar bulunmamaktadõr. Hizmetler emek yoğun olarak teşkilatlandõrõlmakta ama 
teknoloji yoğun olarak yürütülmek istenmekte ve bu mantõkla hareket edildiği için de bütçe ile 
alõnan ödenekler ne maaşlara ne demirbaş ihtiyaçlarõna ne de donatõm, araç ve gereç teminine 
yetmekte, bütçe imkanlarõ gereğinden fazla zorlanmakta fakat bu zorlamanõn sonunda da umulan 
sonuçlara varõlamamaktadõr. 

 
En kõsa zamanda sağlõklõ ve ciddi incelemelere ve tespitlere dayanan ve personel sayõsõnda 

sõnõrlandõrma ve hatta dondurma yapõlarak teknoloji destekli ihtisaslaşmõş emek yoğun bir istihdam 
modeline geçilmesi ve bu amaçla geniş kapsamlõ ve tutarlõ bir içe dönük ve işe dönük 
ihtisaslaşmaya yönelik uzun vadeli düzenlemelerin bütün kuruluşlarda yapõlmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
İhtisaslaşmõş personelin ihtisaslaşma dalõnda devamlõ istihdamõ ve hizmette ringin buna göre 

tanziminin sağlanmasõ yararlõ olacaktõr.  
 
Özellik gösteren ve/veya önem taşõyan hizmet konularõna nerede ihtiyaç duyulduğunun 

tespit edilerek bu hizmet noktalarõnda bu nitelikleri taşõyan personelin istihdamõnõn nokta 
tayinleriyle yapõlmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
7.61. 
 

Personelin yabancõ dil öğrenmesini sağlayacak kolaylõklar hazõrlanarak yabancõ dil 
öğrenmesi teşvik edilmeli, özendirilmeli ve ödüllendirilmelidir.  

 
Görevinde başarõlõ olan, yeterli ölçüde yabancõ dil bilen  ve çevresini etkileyecek kadar 

sosyal ve dõşa dönük olan personelin burslarla veya Devlet imkanlarõyla yurt dõşõnda programlõ 
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stajlara gönderilerek dünyada kendi konusundaki uygulamalarõ, olaylara bakõş tarzlarõnõ, 
davranõşlarõ görerek bilgilenip ufkunun dünyaya açõlmasõ yararlõ olacaktõr.  

 
7.62. 
Yasaklar; gerekçeleri ve amaçlarõ da açõklanarak ciddiyet ve kararlõlõkla uygulanmalõdõr. 

Buna bağlõ olarak ciddi ve gerçekçi olmayan yasaklar uygulamadan kaldõrõlmalõ ve güvenlik 
güçleri, olmayan şeyleri söylememeye dikkat etmeli ve bu yolla halkõn güvenini sarsmaktan 
sakõnmalõdõr. Örnek olarak radarla trafik kontrolü yapõlmayan bir yol güzergahõnõn kenarõna 
�Burada radarla trafik kontrolü yapõlmaktadõr.� yazõsõ konulmamalõdõr.  

 
Kurallar, halkõ kaçõnamayacağõ şekilde cezalandõrmak için değil, sorunlarõ önleyecek, yarar 

sağlayacak, toplumu ve insanlarõ koruyup yol gösterecek şekilde hayata yansõtõlmalõdõr. (Girişe 
yasak işareti sokağõn başõna konulmalõ, sokağõn sonuna konulup orada ceza yazma uygulamasõ 
yapõlmamalõdõr.) İnsanlarõn, güvenlik güçlerine saygõ göstermek ve itaat etmek zorunda olduğu 
kadar güvenlik güçlerinin de insanlarõ sevmek, onlara saygõ göstermek ve onlarõn içinde dõşarõya 
vurulmamõş kõrgõnlõklar uyandõrmaktan bilhassa ve dikkatle kaçõnmalarõ gerektiğinin her seviyedeki 
personele öğretilmesi yararlõ olacaktõr.  

 
7.63. 
Geçmişten bu güne kadar işlenen suçlarõn katagoriler halinde (asayişe müessir olan suçlar, 

asayişe müessir olmayan suçlar, terör suçlarõ gibi) ve suçlularõn da kategoriler halinde (Erkek 
reşitler, kadõn reşitler, reşit olmayõp cezaya ehil erkek çocuklar, reşit olmayõp cezaya ehil kõz 
çocuklar, reşit olmayõp cezaya ehil olmayan erkek çocuklar, reşit olmayõp cezaya ehil olmayan kõz 
çocuklar) tespiti ile zaman içerisinde suç ve suçlularda tespit edilen özellikle ve eğilimlerde  
nereden nereye, nasõl ve hangi şartlarda geldiğimiz değerlendirilerek bu gün bulunduğumuz 
durumun tespit edilmesi ve bu günden geleceğe kendi toplumumuzdaki suça iten faktörler ile 
medyadan gelen suça iten faktörler ile yurtdõşõndaki her türlü kesimlerden (Basõn, sinema, 
televizyon gibi) suça itici veya suçu özendirici faktörlerin neler olduğu ve bunlarõn zaman içinde 
nasõl gelişip değişeceği ve toplumumuzu nasõl etkileyerek hangi suç türlerinin artabileceğinin 
hesaplanmasõ ve bu suçlara karşõ şimdiden hem tedbir alõnmasõ ve hem de bu suçlarõ önleyecek 
ve/veya kolayca takip edip yakalayacak nitelikteki personelin yetiştirilmesi ve eğitimi için gereken 
müfredat programlarõnõn özellik ve esaslarõ ile varsa mevzuatta yapõlacak ilave ve değişiklerin 
esaslarõnõn ve bu suçlara karşõ kullanõlacak ve alõnmasõ gereken makine, teçhizat ve teknik 
donatõmõn şimdiden araştõrõlmaya ve tespit edilmeye başlanmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
7.64. 
Türkiye�de yaşayan herkesin (Diplomatik misyon hariç) parmak izinin bir bilgi bankasõnda 

toplanmasõ konusunun incelenmesi yararlõ olacaktõr. Aydõnlatõlmasõ için çalõşõlan bir olayda sanõğõn 
sadece suçlular arasõnda olmayabileceği de düşünülmelidir. Böyle bir parmak izi uygulamasõ; 
üzerinde kimlik bilgisi bulunmayan cesetlerin kimliklerinin ortaya çõkarõlmasõ yoluyla suçlularõn 
bulunmasõnõ kolaylaştõracağõ gibi mağdurlarõn kimliklerinin tespit edilememesi nedeni ile kimliği 
belirsiz kişi olarak defnedilip izinin kaybolmasõ önlenecektir. Mağdurun bilinmesi muhtemeldir ki 
suçlularõn bulunmasõna da yardõm edecek ve õşõk tutacaktõr.    
 
 Böyle bir işlemden hiç bir kimse tedirgin olmamalõdõr. Zira bu tedbir muhtemel bir suç 
olayõnda suçlularõ daha kolay ortaya çõkarmak için olduğu kadar suçtan mağdur olanlarõn 
kimliklerinin ortaya çõkarõlmasõ ve yerine göre korunmasõ açõsõndan da yararlõ olacaktõr.  
 
 7.65. 
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Ruhsatlõ bütün silahlarõn balistik bilgilerinin bir bilgi bankasõnda toplanmasõ konusunun 
incelenmesi yararlõ olacaktõr. Bir olayda bu yolla suçlu silahõ bulmak çok kolaylaşacak, eğer 
bulunamaz ise ruhsatõ alõnmamõş ve kaydõ yapõlmamõş gizli bir silahõ, bu silahõ yurda sokan, taşõyan 
ve kullanan ve dolayõsõyla başka konularda da kanunlarõ ihlal etmiş, muhtemelen ihlal etmekte 
devama kararlõ olan ve kendini gizleyen bir şahõs veya belki de bir organize suçlu grubu ile karşõ 
karşõya olduğumuz anlaşõlacak ve bu bilgi, o olayla beraber muhtemelen daha başka olaylarõ da 
aydõnlatacaktõr. Bu şekilde güçlü bir bilgi sistemi ruhsatsõz silah alõp bulundurulmasõnõ ve 
kullanõlmasõnõ önleyerek suçlarõ azaltmada çok ciddi bir caydõrõcõ ortam oluşturup 
oluşturmayacağõnõn incelenmesi yararlõ olacaktõr. 

 
7.66. 
İçişleri Bakanlõğõ A.P.K. Kurulu bu günkü atõl halden kurtarõlõp Bakanlõğa bağlõ kuruluşlarõn 

A.P.K. birimlerini çalõştõrdõğõ gibi kendisi de yoğun bir araştõrma, tespit, izleme ve değerlendirme 
faaliyetini yürütecek bir çalõşma temposuna kavuşturulmalõ ve bunu yapacak nitelikte ve uzmanlõkta 
personelle güçlendirilmelidir. 

7.67. 
Sürücülüğü öğrenme ve ehliyet alma konularõ ile ilgili sorunlarõ gideren yeni bir düzenleme 

için aydõnlatõcõ ve alternatif önerici bir değerlendirme ve araştõrma çalõşmasõnõn yapõlmasõ yararlõ 
olacaktõr. 

 
7.68. 
Kuruluşlarõn faaliyet konularõnda karşõlõklõ bilgi alõş verişinin sistemleştirilmesi ve 

belirlenecek ölçüler içinde devamlõlõk gösteren bir iş birliği desteğinde çalõşmalarõnõn sağlanmasõ 
yararlõ olacaktõr. 

 
7.69. 
Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn kullanacağõ donatõmõn Deniz Kuvvetleri Komutanlõğõnõn 

denetiminde bu komutanlõğõn standartlarõna uydurulmasõ, alõnacak donatõmõn maliyetini önemli 
ölçüde yükseltmektedir. Bu sebeple Sahil Güvenlik Komutanlõğõna alõnacak donatõmõn bu 
komutanlõğõn ihtiyaçlarõna göre tanõmlanan ölçü ve standartlara göre yapõlmasõ hizmeti hem 
kolaylaştõracak hem de aynõ maliyetle daha fazla alõm yapõlmasõ yoluyla komutanlõğõn hizmet 
potansiyelini arttõracaktõr.  

 
7.70. 
Ceza Muhakemeleri Usul Kanununda son yapõlan değişikliklerle sanõklara sağlanan Devlet 

imkanlarõyla avukat temin etme hakkõnõn mağdurlara da sağlanmasõ için gerekli değişikliklerin 
yapõlmasõ yararlõ olacaktõr. 

 
Hazõrlanan bu rapor metni kuruluşlarõn bilgisine sunulmuş ve kuruluşlardan, rapor ile ilgili 

olarak metni aşağõda belirtilen görüşler bildirilmiştir. 
 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü Rapor ile ilgili görüşlerini 09 Ağustos 2000 tarih ve 
186533 sayõlõ yazõsõ ile bildirmiş olup bildirilen görüş metni aynen aşağõya alõnmõştõr. 

 
Devlet Planlama Teşkilatõ, Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu 

tarafõndan 8 inci Kalkõnma Planõnda yer almak üzere hazõrlanan rapor Başkanlõğõmõzca 
incelenmiştir. 

 
Raporun öneriler kõsmõnda ortaya konan görüşler genel olarak olumlu karşõlanmõş; bilhassa 

kõsõtlõ imkanlar içinde dengede tutulmaya çalõşõlan Devlet bütçesine yeni yükler getirilmemesi
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amacõyla, Jandarma Kriminal Laboratuarlarõnõn kurulmasõ yerine, alt yapõsõ geliştirilmiş Kriminal 
Polis Laboratuarlarõndan Jandarma Genel Komutanlõğõnõn da faydalanabilmesine imkan sağlanmasõ 
(7.8), suç ve suçlulukla daha etkin mücadele edilebilmesi için DNA, Parmak izi vs. Örneklerinin 
toplandõğõ veri bankalarõndan tüm kolluk güçlerinin istifade edebilmesi (7.10, 7.12, 7.64, 7.65), 
Emniyet Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin oluşturulmasõ (7.50) önerilerinin ekonomi ve kamu 
güvenliği bakõmõndan önemli katkõlar sağlayacağõ değerlendirilmiş; özellikle, Türkiye�de yüzde 
65�den fazla nüfusun kamu düzenini ve güvenliğini sağlamakla görevli Emniyet Genel 
Müdürlüğünün bu konuda en üst birim olan MGK�nda temsil edilebilmesinin sağlanmasõ (7.33), 
genel güvenliğin, etkin ve verimli biçimde tesisi açõsõndan, hayata geçirilmesi gereken bir öneri 
olarak değerlendirilmiştir. 

 
Geneli itibariyle olumlu görülen önerilerin bir kõsmõ üzerinde mutabakatõmõz 

bulunmamaktadõr. 
 

7.13 numaralõ öneride �Genel görevlilik esasõna göre Jandarma Genel Komutanlõğõ ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü�nün genel asayiş ve güvenlik gücü olarak her konuda ilin tüm hudutlarõ 
içerisinde görevli olmasõ sağlanmalõdõr.� Biçiminde bir hükme varõlmõş bulunmaktadõr. 

 
Bilindiği gibi Türk Silahlõ Kuvvetleri esas itibariyle yurdumuzun dõş düşmana karşõ 

savunulmasõyla, Polis Teşkilatõ ise iç güvenliğiyle görevli bulunmaktadõr. Dünyada da genel olarak 
kabul gören bu işbölümüne istisna getirilerek Türk Silahlõ Kuvvetleri hiyerarşisi içinde yer alan 
Jandarmanõn iç güvenliği sağlamakla görevlendirilmesi, bu işbölümünün uygun görülmemesinden 
değil, ülkemizin sosyo-ekonomik ve coğrafi durumundan kaynaklanmak-tadõr. Emniyet Teşkilatõ 
personeli, görevini vatani hizmet olarak değil bir meslek olarak icra etmekte ve sürekli pozisyonda 
bulunmaktadõr. Bu nedenle Emniyet Teşkilatõ, ancak mensupla-rõnõn aileleri ile birlikte lojman, 
eğitim, sağlõk vs. İmkanlarõnõn sağlanabileceği il ve ilçe merkezlerinde kurulabilmekte, bu ortamõn 
sağlanamadõğõ köy ve mezralarda ise mevcut koşullara uyum sağlayabilecek erlerin ağõrlõkta 
bulunduğu Jandarma Teşkilatõ, güvenlik hizmetlerini deruhte etmeye çalõşmaktadõr. 

 
Esasen Jandarma ile Polis Teşkilatõ arasõndaki işbölümü mevzuatta da, yukarõda belirti-len 

çerçevede ele alõnmõş, Jandarma Teşkilatõ, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 19 ve 21 inci 
maddelerinde, il ve ilçe sõnõrlarõ içindeki bölgenin polisin sorumluluk alanõnõ; dõşõnda kalan 
bölgenin ise Jandarmanõn sorumluluk alanõnõ oluşturduğu genel esas olarak hüküm altõna alõnmõştõr. 

 
Öneriler kõsmõnda da belirtildiği gibi kolluk güçlerinin yetersiz kalmalarõ nedeniyle 

birbirlerine yardõm edecekleri ve koordine kuracaklarõ zaten belli iken, her iki kolluğun görev 
alanõnõ tüm il sõnõrlarõ içi olarak kabul etmenin yönetim ilkelerine de ters düşeceği düşünülmektedir. 
Aynõ alanda iki ayrõ kolluk teşkilatõnõn görevli ve yetkili olmasõnõn kağõt üzerinde ne kadar aksi de 
düzenlense rekabet, güvensizlik ve kargaşa doğuracağõ bilinen gelişmelerdir. Görev gereği yapõlan 
operasyonlarõn genelde gizli olmasõ nedeniyle, operasyon öncesi olabildiğince az kişiyi ve birimi 
bilgilendirme yolunu tercih eden, bunun yanõnda kendi çabasõyla gerçekleşecek operasyonun 
başarõlõ sonuçlarõnõ başka birimlerle paylaşmama düşüncesinde olan personelin, birimler arasõ 
koordinasyona gereği kadar yönlendirilmesi zordur ve böyle ortamlarõn oluşturulmasõndan 
olabildiğince kaçõnmak gerekir. 

 
Önerilerin 7.43 bölümünde ele alõnan Jandarmanõn yüzde 90�õnõn erlerden oluşmasõnõn 

eleştirilmesi ve devamlõ personele kavuşturulmasõ değerlendirilmesinin de gözden geçirilmesi 
gerekir. Çünkü devamlõ personel çalõştõrma imkanõnõn bulunduğu görev alanlarõnõn ayrõ bir teşkilat 
yerine polise devri ile çift başlõlõk engellenebilir. Ayrõca vatani hizmetini yapan ve maaşsõz 
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çalõştõrõlan erlerin devreden çõkarõlmasõnda, Bütçeye gelebilecek büyük yükün de dikkate alõnmasõ 
gerekir. 

 
Raporun 7.48 numaralõ öneriler kõsmõnda, İçişleri Bakanlõğõnõn kendisine bağlõ olan Emniyet 

Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlõğõ ve Sahil Güvenlik Komutanlõğõ ile hukuki 
bütünleşmesinin, organik ve fonksiyonel bütünleşme ile tamamlanmasõ gerektiğinden bahisle 
sekreterliğini İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõnõn yapacağõ bir �Emniyet ve Asayiş Yüksek Komuta, 
Kontrol ve Koordinasyon Kurulu� kurulmasõnõn yerinde olacağõ belirtilmektedir. 

 
Türk bürokrasisinde (iyi niyet ve olumlu düşüncelerle de olsa) �üst� ve �yüksek� kurullar 

oluşturmak, hiyerarşik kademelere yenilerini eklemek, yetki ve insiyatifi tabana yaymak yerine 
tavanda toplamak biçimindeki uygulamalarõn, gelişmiş ülkelerdeki eğitimin tersine yaygõn olduğu 
bilinmektedir. Bu durum bürokrasiyi hantallaştõrmakta, kõrtasiyeciliği arttõrmaktadõr. 

 
Her ne kadar kolluk üst düzey yöneticilerinin mutat zamanlarda Bakanla bir araya 

gelmelerinde fayda varsa da, rahatlõkla bir İl Emniyet Müdürünün veya İl Jandarma Komutanõnõn 
Valinin bilgisi dahilinde gerekli talimatlarõ vererek içinde bulunduğu koşullara uygun şekilde ve 
zaman kaybetmeden halledebileceği konularla ilgili olarak, Kurul Sekreteryasõndan talimat almayõ 
beklemesi, bu nedenle anlõk karar verilmesi gereken, zamanla yarõşõlan ve azami gizlilik gerektiren 
operasyonlarda sõkõntõya düşülmesi, üç tane Trafik Daire Başkanlõğõ (ki gereğinden fazla olduğu 
tartõşõlmaktadõr) varken trafik konusunda Kurul Sekreteryasõ aracõlõğõ ile çözüm üretilmeye 
çalõşõlmasõ, taşra birimleri arasõnda yapõlacak basit yazõşmalar ile suç delillerinin Kriminal 
Laboratuarlarda incelenmesini sağlamak yerine, yine Kurul Sekreteryasõ aracõlõğõ ile emir 
beklenmesi pratik ve doğru görülmemektedir. 

 
Kurulun Halkla İlişkiler Bölümü ve Dõş ilişkiler Biriminin görevleri olarak ele alõnan 

konulara işlerlik kazandõrõlmasõnõn uygun olacağõ değerlendirilmekte birlikte, diğer konularda katõ 
bir merkeziyetçiliğe yol açacak düzenlemelere gidilmesinin doğru olmayacağõ düşünülmektedir. 

Ayrõca 7.39�daki bölümde �Emniyet Müdürlüğü� bir unvan olarak ele alõnmõş ve eş unvanlõ 
görev sahiplerinin birbirlerinin emrinde çalõştõrõlmamasõ gerektiğinden bahisle her İl Emniyet 
Müdürlüğünde tek bir Emniyet Müdürünün bulunmasõ önerilmiştir. 

 
Bu konudaki ilgili mevzuat incelendiğinde �Emniyet Müdürlüğü�nün görev unvanõ değil bir 

rütbe olduğu ve kendi arasõnda 1, 2, 3 ve 4. Sõnõf olarak ayrõldõğõ, her rütbedeki emniyet müdürünün 
farklõ görev unvanlarõna sahip bulunduğu, bu çerçevede aynõ görev unvanlarõna sahip rütbeli 
personelin birbirlerinin emrinde çalõşmalarõnõn mümkün olmadõğõ görülecektir. (3201 m.13). 
İllerde, belirtilen sõnõflardaki rütbeleri taşõyan müdürler �İl Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür 
Yardõmcõsõ, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardõmcõsõ, Şube Müdürü, Şube Müdür 
Yardõmcõsõ vs.� Görev unvanlarõyla rütbe ve kõdemlerine uygun biçimde çalõştõrõlmaktadõr ve bu 
konuda herhangi bir kargaşa bulunmamaktadõr. 

 
7.7 numaralõ öneride Çevik Kuvvet personelinin bölgesi kadrolar halinde, az sayõdaki yerde 

konuşlandõrõlmasõnõn etkin ve ekonomik olacağõ değerlendirilmektedir. 
 

Bilindiği gibi Çevik Kuvvet personeli birçok il merkezinde mevcut bulunmakta, bu sayede 
alõnan istihbaratlar ve yapõlan değerlendirmeler sonucu il içinde belirlenen mõntõkalarda, toplumsal 
olaylar gerçekleşmeden önce yer alarak �önleyici� bir hizmet ifa edebilmekte, eğer yasadõşõ toplantõ 
veya gösteri yürüyüşü gerçekleşirse anõnda müdahale edebilmektedir. Bölgesel bir gücün, ne kadar 
hareket ve haberleşme kapasitesi yüksek olursa olsun etkinliği, pratikliği hatta ekonomikliği bu 
derece sağlayamayacağõ değerlendirilmektedir. İlin boyutlarõnõ aşan bir olay cereyan ettiğinde diğer 
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illerden takviye istenmesine zaten halihazõrdaki mevzuat izin vermektedir. (3201 m. 16). Kaldõ ki 
Çevik Kuvvet personeli sadece toplumsal olaylarõ önlemeye veya bu olaylara müdahale görevi 
yapmamakta, ilde sõk sõk gerçekleşen genel aramalarda, çevre güvenliği almak suretiyle küçük 
operasyonlarda, önemli kurum, parti, elçilik vs. Bina korumalarõnda istihdam edilmektedir. Bu 
çerçevede belirtilen önerinin tekrar değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 
2. Jandarma Genel Komutanlõğõ Rapor ile ilgili görüşlerini 06 Nisan 2000 tarih ve 

101388 sayõlõ yazõsõ ile bildirmiş olup bildirilen görüş metni aynen aşağõya alõnmõştõr. 
 

1. Birinci maddede, 2803 sayõlõ �Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 
22.06.1930 ve 1706 sayõlõ Jandarma Kanununun bugünkü dille kaleme alõnmõş bir şekli 
olduğu bu kanunla 1930�lu yõllarda kurulan sistemle; şehirlerde Emniyet Genel 
Md.lüğünün, kõrsal alanda (Köyde, Kõrda, sõnõrlarda, sahillerde ve sahil sularõnda) ise 
J.Gn.K.lõğõnõn görevli ve yetkili olduğu belirtilmiş olmakla beraber; teşkilatlarõn yetki ve 
görevlerinin güncel hale getirilmediği, J.Gn.K.lõğõnõn kõrsal alanda bütünlük arz eden 
etkinliğinin, 1982 yõlõnda 2692 sayõlõ kanunla Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn kurulmasõ 
ve 1988 yõlõnda çõkarõlan 3497 sayõlõ �Kara Sõnõrlarõnõn Korunmasõ ve Güvenliği� 
hakkõndaki kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kara sõnõrlarõnõn korunmasõ ve 
güvenliğinin sağlanmasõ görevinin Kara Kuvveleri Komutanlõğõna verildikten sonra, 
kõrsal alanda üç odaklõ bir yönetim sistemi oluştuğu ifade edilmektedir. 

 
Sahil Güvenlik Komutanlõğõ, sahil ve karasularõmõzõ korumak, güvenliğini sağlamak, ulusal 

ve uluslararasõ hukuk kurallarõ uyarõnca, hükümranlõk haklarõna sahip olduğumuz denizlerde bu hak 
ve yetkileri kullanmakla görevlidir. (2692 sayõlõ Kanun Madde.4.A) Diğer taraftan, sahillerden 
itibaren, sahile bitişik kõrsal alan dahil görev ve yetki J.Gn.K.lõğõndadõr. Ayrõca, 3497 sayõlõ kanunla 
kara sõnõrlarõnõn korunmasõ görevi K.K.K.lõğõna verildiği halde, halen Suriye-Irak ve İran 
sõnõrlarõnda 910 Km.lik kara sõnõrõ J.Gn.K.lõğõ tarafõndan korunmaktadõr. Sõnõrlar tamamen 
K.K.K.lõğõna devredilse bile sõnõr hattõnda bulunan yerleşim yerlerinin emniyet ve asayiş 
hizmetlerinin yürütülmesinde J.Gn.K.lõğõnõn sorumluluğu devam edecektir. Bu nedenle yukarõdaki 
iadenin metinden çõkarõlmasõnõn uygun olacağõ değerlendirilmektedir. 

 
2. Sayfa 2 giriş bölümünde, İçişleri Bakanõ�nõn Jandarma Genel Komutanlõğõna bağlõ 

Emniyet ve Asayiş birliklerine resen emir verememesi bir problem olarak 
belertilmektedir. Halen uygulamada İçişleri Bakanõ�nõn göreve ilişkin talimatlarõ 
J.Gn.K.lõğõ veya Valiler vasõtasõ ile yerine getirilmektedir. Bakanõn bir İl veya İlçe 
Jandarma komutanõna direkt olarak talimat vermesi, mevcut hiyerarşik yapõya ve görev 
etkinliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak, mevcut durum itibarõyla İçişleri 
Bakanõ�nõn gerek İl J.K.�na, gerekse İlçe J.K.�na talimat vermesini engelleyen bir hüküm 
de yoktur. 

 
Bu nedenle yukarõda belirtilen hususun metinden çõkarõlmasõnõn uygun olacağõ 

değerlendirilmektedir. 
 

3. Jandarma Genel Komutanõ�nõn atanmasõnda İçişleri Bakanõ�nõn yetkilerini kullanmada 
sõnõrlama olmasõ (sayfa 2): 

 
a. 926 sayõlõ TSK. Personeli Kanunu Md.121 (c) �Kuvvet Komutanlarõ ve 

Genelkurmay İkinci Başkanõ General ile amirallerin atanmalarõ, Genelkur-may 
Başkanõ�nõn teklifi, Milli Savunma Bakanõnõn inhasõ, Başbakan�õn imzalayacağõ 
ve Cumhurbaşkanõnõn onaylayacağõ kararname ile olur�  ve �Genelkurmay 
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Başkanõ�nõn teklifi üzerine, MSB. İnha işlemini yapmadõğõ takdirde 
Genelkurmay Başkanõ talebine yazõ ile Başbakan�a gönderir. Başbakan kararõnõ 
yazõ ile MSB.�na ve Genelkurmay Başkanõ�na bildirir. Başbakan�õn bu kararõna 
uyulmasõ zorunludur� hükmünü amirdir. 

 
b. Ayrõca, 2803 sayõlõ Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu md.14.(c) 

�Jandarma Genel Komutanõ�nõn atanmasõ Genelkurmay Başkanõ�nõn teklifi 
İçişleri Bakanõ�nõn inhasõ, Başbakan�õn imzalayacağõ ve Cumhurbaşkanõ�nõn 
onaylayacağõ müşterek kararname ile yapõlõr� hükmünü amirdir. 

 
İnha uygun görülmediği halde son ve bağlayõcõ kararõn yine İçişleri Bakanõ gibi siyasi bir 

makam olan Başbakan tarafõndan verilmesi İçişleri Bakanõnõn yetkilerini kullanmada bir sõnõrlama 
bulunmadõğõnõ göstermektedir. 

 
4. Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden İçişleri Bakanõ mesul olmasõna rağmen 

Bakana karşõ sorumlu tutulan J.Gn.Komutanõ�nõn sicil amirinin Bakan değil 
Genelkurmay Başkanõ�nõn olmasõ (Md.1.S.2): 

 
Subay sicil Yönetmeliğinin 6 ncõ Md. D fõkrasõ �Jandarma Genel Komutanõn sicil üstünün 

Genelkurmay Başkanõ olduğunu, sivil kişilerin subaylarõn sicil üstü olamayacağõ� belirtmektedir. 
 

Bu nedenle bu ifadenin metinden çõkarõlmasõnõn uygun olacağõ değerlendirilmektidir. 
 

5. (Md.5.7.3.18.)�de Jandarma Subay Okulundan mezun olup, hizmet göreceği şartlara 
göre eğitilmiş olan ve uzun bir süre emniyet ve asayiş konusunda sorumluluklarla hizmet 
etmiş J.Gn.K.lõğõ mensubu bir Korgeneralin atanmasõ: 

 
J.Gn.K.lõğõ resmen kuvvet olmamasõna rağmen, bu gün ulaştõğõ nicelik ve nitelik 

bakõmõndan bir kuvvet gibi telakki edilmektedir. T.S.K.�nõn teşkilatlanmasõ dikkate alõndõğõnda, bu 
seviyedeki bir kuvveti Korgeneral rütbesindeki bir komutanõn emir komuta etmesinin çeşitli 
sorunlar yaratacağõ değerlendirilmektedir. Bu nedenle, J.Gn.K.�nõn Orgeneral rütbesinde olmasõ ve 
Jandarmaya Orgeneral kadrosu verilmesi uygun mütalaa edilmektedir. 

 
6. (Md.5.7.3.21)�de J.Gn.K.lõğõnõn karakol sisteminin mobilize edilmesi ve karakol 

sisteminin kaldõrõlmasõ gerektiği belirtilmektedir. Güvenlik hizmetlerinin tarõm 
toplumundan kalan mekana bağlõ yürütülmesi tarzõ bõrakõlarak, sanayi  toplumunun ve 
suçlularõnõn mobilitesine paralel olarak güvenlik güçleri de mobil hale getirilmelidir. 
Ancak; Jandarma karakollarõ, kõrsal kesimde halkõn devlete rahatlõkla ulaştõğõ yerlerdir. 
Öte yandan Türkiye�nin mevcut coğrafi yapõsõ bazõ bölgelerde mobiliteye müsaade 
etmemektedir. Ancak; yol, arazi, emniyet ve asayiş durumu uygun olan yerlerde toplu 
sistem uygulamasõna geçilmiştir. Bütçe imkanlarõ ölçüsünde tedarik edilecek araç ve 
malzemelerle İlçe Jandarma K.lõklarõnõn daha mobil bir hale getirilmesi sağlanacaktõr. 

 
7. (5.7.3.21)�de J.Gn.K.lõğõnõn tamamen profesyonel kadroya geçerek askerlik görevinin 

dõşõnda bõrakõlmasõ fikri belirtilmiştir. Terörle mücadelenin devam ettiği günümüzde, bu 
uygulamaya geçilmesi uygun değerlendirilmemekte olup, tam profesyonelleşmenin, 
J.Gn.K.lõğõ bütçesini rahatlatacağõ değerlendirilmektedir. J.Gn.K.lõğõ kadrolarõnda 
Uzman J. Kadrosu İhdas edilmek suretiyle profesyonel-leşmeye yönelik adõmlar 
atõlmõştõr. Zaman içerisinde Uzman J. ve Astsubay sayõlarõnda sağlanacak artõşa paralel 
olarak, teşkilatõn tamamen profesyonel bir yapõya kavuşturulmasõ hedeflenmiştir. 
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Emniyet ve asayiş hizmetlerinde mükellef erbaş ve erlerden yararlanma düşüncesi azalan 
bir şekilde, ülke şartlarõnõn bir gereği olarak devam edecektir. 

 
8. (Md.7.8)�de; güvenlik ve asayiş yönünden değil, yargõlamaya esas olacak hazõrlõk 

tahkikatõ kapsamõnda yer alan delil tespiti ve değerlendirme ve faaliyetlerinin, 
J.Gn.K.lõğõ bünyesinde kurulacak kriminal laboratuarlar sistemi içinde değil Emniyet 
Genel Md.lüğünün Kriminal laboratuarlarõnda değerlendirilmesi teklif edilmektedir: 

 
a. J.Gn.K.lõğõnda Kriminal faaliyetler; J.Gn.K.lõğõ Kiriminal Daire Bşk.lõğõ ve 

Bölge Kriminal Laboratuar Şube Müdürlükleri Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 
gereğince sürdürülmektedir. 

 
Ayrõca; 2313 sayõlõ Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkõnda Kanun ve bu Kanunun 

uygulanmasõna ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Türkiye�de bu kanun kapsamõna giren 
maddelerle ilgili olarak; 

 
- �1961 Uluslararasõ Tek Sözleşmesi uyarõnca, uyuşturucu maddenin menşeinin tayin 

edilmesi amacõyla bilimsel araştõrma ve analiz yapõlarak Birleşmiş Milletler�e rapor 
gönderme� 

 
- Çeşitli kuruluşlara ait laboratuarlarca düzenlenen raporlar arasõnda farklõlõk bulunduğu 

taktirde (uyuşmazlõk durumunda) konuya ilişkin görüş bildirme (rapor gönderme)� 
yetkileri Jandarma Kriminal Daire Başkanlõğõ Kimya Şube Müdürlüğüne verilmiştir. 

 
Halen elde edilen maddi delileri bilimsel usullerle inceleyerek suç ve suçlularõn tespitinde 

Jandarma İç Güvenlik Birlikleri ve Adli Mercilere yardõmcõ olmak maksadõyla, ilçe seviyesine 
kadar Kriminal Araştõrma Sistemi kurulmuştur. 

Ayrõca; J.Gn.K.lõğõ Kriminal Daire Başkanlõğõ, Kriminal Bilim alanõnda süratle değişen 
teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek amacõyla, Avrupa Kriminal Enstitüleri Ağõ 
(ENFSİ)�na 1998 yõlõ Nisan ayõnda üye olmuştur. 

 
b. Diğer taraftan, Avrupa Birliği ülkelerinin Kriminal Laboratuarlarõ 

incelendiğinde, (İtalya, Fransa, İspanya vb.) Polis ve Jandarma Kriminal 
laboratuarlarõnõn ayrõ ayrõ faaliyet yürüttükleri ve Avrupa Birliği üyesi ülke 
Jandarmalarõ tarafõndan verilen Kriminal Raporlarõn adli bakõmdan bir sorun 
yaratmadõğõ görülmektedir. Bu durum aksine laboratuarlar arasõnda rekabet ve 
adli merciler için tarafsõzlõğõn sağlanmasõnda alternatif imkanlar yaratmaktadõr. 

 
c. Jandarma kriminal laboratuarlarõ; uzmanlõk alanõna giren konularda, J.Gn.K.lõğõ 

bağlõ birimleri, Diğer Askeri birimler, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlõ 
birimler, Cumhuriyet savcõlõklarõ ve mahkemeler, diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarõ tarafõndan gönderilen delilleri ilmi esas ve usullerle inceleyerek 
değerlendirme sonucunu bir rapor halinde emir komuta zincirini dikkate 
almakzõsõzn �doğrudan� talepte bulunan birime gönderir. 

 
ç. J.Gn.K.lõğõ Kriminal Daire Başkanlõğõ ve VAN-BURSA J.Bölge K.lõğõ Kriminal 

Laboratuarlarõ tarafõndan; 
 
1993 Yõlõnda (164) dosyada (3685) analiz, 
1994 Yõlõnda (567) dosyada (12.622) analiz, 
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1995 Yõlõnda (1.094) dosyada (31.165) analiz, 
1996 Yõlõnda (1.964) dosyada (55.437) analiz, 
1997 Yõlõnda (3.538) dosyada (126.198) analiz, 
1998 Yõlõnda (4.556) dosyada (119.166) analiz, 
1999 Yõlõnda (10.654) dosyada (193.560) analiz, 

 
olmak üzere, toplam (22.537) dosyada (541.833) analiz faaliyeti yapõlmõş ve ilgili 

birimlere ekspertiz raporu olarak gönderilmiştir. Yõllar itibarõyla incelendiğinde; 
 

1993 Yõlõnda (32) dosyada (343) analiz, 
1994 Yõlõnda (87) dosyada (1.227) analiz, 
1995 Yõlõnda (133) dosyada (1.712) analiz, 
1996 Yõlõnda (342) dosyada (9.458) analiz, 
1997 Yõlõnda (617) dosyada (21.303) analiz, 
1998 Yõlõnda (953) dosyada (24.003) analiz, 
1999 Yõlõnda (1.752) dosyada (45.808) analiz, 

 
olmak üzere, toplam (3.916) dosyada (103.854) analiz faaliyetinin Cumhuriyet 

Savcõlõklarõ ve mahkemelerden gelen talepler olduğu tespit edilmiştir. Ayrõca; aynõ dönemde 
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlõ birimlerden gelen toplam (1.583) dosyada (28.580) analiz 
yapõlarak sonucu ilgili makamlara gönderilmiştir. 

 
Yukarõda yazõlõ nedenlerle, kriminal sistem yetki ve sorumluluğunun yalnõz Emniyet 

Genel Müdürlüğüne verilmesinin uygun olmayacağõ ve böyle bir düşünceye metinde yer 
verilmesinin son derece sakõncalõ olacağõ değerlendirilmektedir. 

 
9. (Md.7.13)�de illerin kõrsal alanlarõna kayan büyük nüfus hareketleri dolayõsõyla 

sorumluluk sahasõ esasõnõn terk edilerek J.Gn.K.lõğõ ve Emn.Gn.Md.lüğünün genel 
asayiş ve güvenlik gücü olarak, her konuda ilin tüm hudutlarõ içerisinde görevli 
olmasõnõn sağlanmasõ teklif edilmektedir: 

 
Jandarma ve Emniyet teşkilatõnõn görev bölgelerinin ayrõlmasõ mülki bir düzenlemenin 

sonucudur. Belirtildiği şekilde Jandarma ve Polis görev bölgelerinin birleştirilmesi veya bu konuda 
müşterek görev icrasõ konusunda yapõlacak çalõşmalar, önümüzdeki 5-10 yõllõk dönemde emniyet ve 
asayiş görevlerini daha da karmaşõk bir hale getirecektir. Türkiye�nin coğrafi şartlarõ hem kõrsal 
kesimde hem de şehirlerde ayrõ ayrõ teşkilatlanmayõ gerekli kõlmaktadõr. Ayrõca; Jandarmaya ait 
sorumluluk sahalarõnõn polise devri alõşkanlõğõnõn terk edilmesi de bir zorunluluktur. 

 
10. (Md.7.33)�de Emn.Gn.Md.ile Sahil Güvenlik Komutanõ�nõn da Milli Güvenlik Kuruluna 

üye olmasõ teklif edilmektedir. 
 

J.Gn.Komutanõ, bir güvenlik teşkilatõnõn komutanõ sõfatõyla değil, Silahlõ Kuvvetlerin bir 
parçasõ olan J.Gn.K.lõğõnõn komutanõ olarak ve Anayasa�nõn 118 nci maddesi ile 2945 sayõlõ Milli 
Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu�nun 3 ncü maddesi 
hükümlerine göre Milli Güvenlik Kuruluna üye olarak katõlmaktadõr. Güvenlik kuvvetlerini 
temsilen Milli Güvenlik Kuruluna İçişleri Bakanõ katõldõğõndan, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil 
Güvenlik Komutanõ�nõn katõlmasõnõn uygun olmayacağõ değerlendirilmektedir. 

 
11. (Md.7.48)�de İçişleri Bakanlõğõ�nõn kendisine bağlõ olan J.Gn.K.lõğõ, Emn. Gn.Md.lüğü 

ve Sahil Güvenlik K.lõğõ ile Hukuki bütünleşmesini Organik ve Fonksiyonel bütünleşme 
ile tamamlamasõ gerektiği, bu nedenle İçişleri Bakanlõğõ bünyesinde; Başkanlõğõnõ 
İçişleri Bakanõ�nõn yapacağõ, J.Gn.K:lõğõnõn J.Gn.K., Emn.Gn.Md.lüğnün Emn.Gn.Md. 
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ve Sahil Güvenlik Komutanlõğõnõn da Sahil Güvenlik Komutanõ ile temsil edileceği ve 
sekreterliğini de İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõnõn yapacağõ bir �Emniyet ve Asayiş 
Yüksek Komuta Kontrol ve Koordi-nasyon Kurulu� teşkil edilmesi önerilmekte ve 
Bakanõn başkanlõğõnda her gün toplanarak kurulun günlük istihbarat ve olay bilgilerini 
değerlendirmesi ve gerektiğinde kurul tarafõndan yetkililere talimat verilmesi 
öngörülmesine rağmen; 

 
 

- Bu seviyede katõlõmõn her gün yapõlmasõnõn mümkün olmamasõ, 
- Günlük olay ve istihbaratõn, J.Gn.K.lõğõnca her gün saat 07.00 itibarõyla Sayõn Bakana 

sunulmak üzere gönderilmesi, 
- Halen İçişleri Bakanlõğõ nezdinde, her emniyet biriminden sorumlu birer müsteşar 

yardõmcõsõnõn, lüzumu görülen konular hakkõnda Bakanõ bilgilendirmesi, 
- Olağanüstü durumlarda İçişleri Bakanlõğõnda açõlan Kriz Merkezi ile faaliyetlerin 

koordine edilmesi nedenleri ile söz konusu Koordinasyon Kurulu�nun teşkili uygun 
mütalaa edilmemektedir. 

 
Ancak; İçişleri Bakanlõğõ bünyesinde İç Güvenlik birimlerinin koordinasyonunu sağlamak 

maksadõyla müsteşara bağlõ �Güvenlik Kuvvetleri Koordinasyon Merkezi Başkanlõğõ�nõn 
kurulmasõ, bu merkezden beklenen verimin alõnmasõ halinde merkezin Daire Başkanlõğõna 
dönüştürülmesi uygun değerlendirilmektedir. 

 
12. (Md.7.49)�da mülki idare amirlerinin kendilerine bağlõ olarak çalõşan Jandarma 

Komutanlarõna askeri sicil niteliğinde olmamak kaydõyla hizmet sicili vermesinin yararlõ 
olacağõ ifade edilmektedir. 

 
a. Jandarma subay ve astsubaylarõ, 2803 sayõlõ yasanõn 13 ncü maddesine göre sicil 

bakõmõndan 926 sayõlõ TSK. Personel Kanunu�na tabi olup, sicil verme esaslarõ 
bu Kanunun 85 nci maddesinde düzenlenmiştir. Subay ve astsubaylarõn 
sicillerindeki temel esasõn tek ve bunun mesleki sicil olmasõ gerektiği 
düşünülmektedir. 

b. Jandarma subay ve astsubaylarõ; İç Güvenlik, Sõnõr, Komando Eğitim birlikleri 
Karargah ve kurumlar olmak üzere  5 ayrõ kategorideki  birliklerde görev icra 
etmektedirler. 

c. Jandarma Genel Komutanlõğõnõn mülki teşkilata tabi birliklerinde zaman zaman 
K.K.K.lõğõna mensup subay ve astsubaylar da görev yapmaktadõrlar. Sõnõrlõ 
sürede J.Gn.K.lõğõnda görev yapan K.K.K.lõğõ personeline verilecek mülki sicil, 
çeşitli hukuki sorunlara yol açabilecektir. 

 ç. Subay ve astsubaylarõn tümüne birden mülki amirlerce sicil verilmesi halinde, İl  
J.K.lõklarõ karargahlarõnda görevli maliye, levazõm, ordu donatõm gibi teknik 
sõnõf subay, astsubaylara da mülki amirler tarafõndan sicil verileceğinden, 
doğrudan mülki hizmet icra etmeyen bu personele  verilecek sicilin, amacõna 
uygun olmayacağõ kõymetlendirilmektedir. 

d. Açõklanan nedenlerle, Jandarma subay ve astsubaylarõ hakkõnda yürürlükteki 926 
Sayõlõ Personel Kanunu hükümlerine göre sicil düzenlenmesine devam edilmesi 
gerektiğinden, ilgi değerlendirmedeki mülki amirlerin subay ve astsubaylara 
mülki görev sicil düzenlemelerinin askeri sistem ile bağdaşmayacağõ dikkate 
alõnarak mülki amirlere sicil verme yetkisi verilmesinin uygun olmayacağõ 
değerlendirilmektedir. 
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13. Metne dahil edilmesi düşünülmemesine rağmen, Devlet Personel Başkanlõğõ�nõn 
Sekizinci Beş Yõllõk Planda yer almasõnõ istediği hususlar (Md.5.4): 

 
a. İç Güvenlik ve Asayiş konusunda Genelkurmay Başkanlõğõ, İçişleri Bakan-lõğõ ve 

Milli İstihbarat Teşkilatõnõn görev ve sorumluluklarõ açõklõğa kavuşturulmalõdõr: 
 

İlgili birimlerin görev ve sorumluluklarõnõn yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olduğu, her 
birimin yasal çerçevede görevlerini yürüttüğü değerlendirilmektidir. 

 
b. Emniyet Genel Md.lüğü ile J.Gn.K.lõğõnõn ortaya çõkardõğõ gereksiz ikileme son 

vermek ve hizmetlere etkinlik kazandõrmak için J.Gn.K.lõğõnõn Silahlõ 
Kuvvetlerle ilişkisi kesilerek iki Güvenlik Kuvvetinin birleştirilmesi yolu 
araştõrõlmalõdõr: 

 
T.C. Jandarmasõ Türk Silahlõ Kuvvetlerinin ayrõlmaz bir parçasõdõr ve sonsuza kadar da 

böyle kalmayõ hedeflemiştir. J.Gn.K.lõğõnõn T.S.K. ile ilişkisinin kesilmesi ve iki zabõta kuvvetinin 
birleştirilmesi (Tevhid-i zabõta), bazõ çevrelerce demokratikleşmenin bir gereği gibi 
algõlanmaktadõr. Ancak, devlet ve ülke çõkarlarõ söz konusu olsa bile kendi çõkarlarõnõ her şeyin 
üstünde görebilen siyasi kadrolarõn bulunduğu ülkelerdeki alternatifsiz bir zabõta kuvvetinin, 
demokratik yapõlarõ tehdit edebileceği ve hatta zamanla totaliter rejimleri davet edebileceği göz ardõ 
edilmiştir. Türkiye�de polis teşkilatõndan ayrõ bir Jandarma Teşkilatõnõn varlõğõ demokrasinin 
teminatõdõr. 

 
c. Adli kolluk görevi, ceza ve tutukevlerinin içi ve dõş korunmasõ sorumluluğu ile 

birlikte Adalet Bakanlõğõna verilmelidir: 
 

Cezaevlerinin dõş korumasõ, tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ilgili hizmetler, 
J.Gn.K.lõğõnca münhasõran cezaevleri dõş korumasõ için teşkil edilen birlikler ile diğer iç güvenlik 
birliklerinden görevlendirilen uzun namlulu silah taşõyan ve askeri eğitim almõş (15.000) personel 
ile hiç bir ücret alõnmadan ve devlete ilave hiç bir mali yük getirmeden (bedava) yürütülmektedir. 

 
Adalet Bakanlõğõnca; cezaevleri idare personeli herhangi bir özel eğitim almadan 

cezaevlerinde görevlendirilmektedirler. Bu nedenle, cezaevleri içerisinde otorite tesis edileme-
mekte, mevzuatõn öngördüğü infaz sistemi ve süreci işletilememektedir. Bu nedenledir ki ceza-
evlerinin bu gün içinde bulunduğu durum kamuoyuna yansõmõş olup herkesçe bilinmektedir. 

 
Cezaevlerinin tamamen Adalet Bakanlõğõna devredilmesi halinde cezaevi iç yönetiminden 

kaynaklõ söz konusu sorunlarõn ve iç yönetimdeki bozulmanõn dõş korumaya da yansõmasõ doğaldõr. 
 

Öte yandan, son günlerde terör suçlusu hükümlü ve tutuklularõn da cezaevi yönetiminin 
tamamen Adalet Bakanlõğõna verilmesi yönündeki talepleri ile yukarõdaki ifadenin paralellik arz 
etmesi dikkat çekicidir. 

 
  ç. Geçici Köy Koruculuğu (GKK) uygulamasõ işlevini tamamladõğõ için 

kaldõrõlmalõdõr: 
 

GKK sisteminin tasfiye edilmesi gibi hususlarõn devletin en üst seviyesinde konuşulmaya 
başlanmasõ, bölgede bulunan GKK�larõ üzerinde olumsuz etki yapmõş ve GKK�larõnõ endişeli bir 
bekleyişe sevk etmiştir. 
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Geçici Köy Korucularõ, bu güne kadar Güvenlik güçlerinin en büyük yardõmcõsõ olmuştur. 
PKK terör örgütü ile yapõlan mücadelede Güvenlik güçleri tarafõndan örgüte büyük bir darbe 
vurulmasõna rağmen, PKK terör örgütü halen T.C. Devleti için potansiyel tehdit olma özelliğini 
korumaktadõr. Terör örgütünün amacõnõ gerçekleştirmek için sonuna kadar mücadelesini 
sürdüreceği bilinmektedir. Bu kapsamda, anõlan örgütün kõrsal kesimde yapabileceği siyasal 
propaganda için en büyük engel yine GKK sistemidir. Yõkõcõ, bölücü ve irticai faaliyetlerin Türkiye 
Cumhuriyeti için tehdit olma niteliği ortadan kalktõğõ zaman GKK sisteminin 
kurumsallaştõrõlmasõna fõrsat verilmeden ve devlete olan bağlõlõklarõ azaltõlmadan zaman içerisinde 
ve mevcut sosyal haklarõ korunarak kaldõrõlmasõ ve kendilerine yeni istihdam alanlarõ yaratõlmasõ 
uygun mütalaa edilmektedir. 

 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, PKK terör örgütünün tehdit olma niteliği ortadan 

kalkmadan, PKK�nõn önünde çok önemli bir engel olan sistemin tasfiyesi konusunda yapõlacak 
yanlõş bir değerlendirme, bölücü örgüte başlangõçtan itibaren kolladõğõ fõrsatõ verecektir. 
 

3. Sahil Güvenlik Komutanlõğõ Rapor ile ilgili görüşlerini 30 Mart 2000 tarih ve 171 
sayõlõ yazõsõ ile bildirmiş olup bildirilen görüş metni aynen aşağõya alõnmõştõr. 

 
Rapor genelde uygun bulunmakla beraber, raporun giriş bölümündeki iç güvenlik 

birimlerinin yeterince öneminin vurgulanmadõğõ, bu bölüme; �Ulaşõm ve ticaret araçlarõnõn devamlõ 
değişim göstermesi ve bu kapsamda globalleşen dünyamõzda son yõllardaki değerlendirmeler, milli 
siyaset belgesinde olduğu gibi iç tehdidi dõş tehdidin önüne geçirmiş ve iç güvenlik birimlerinin 
önemini arttõrmõştõr.� ifadesinin ilave edilebileceği, 

 
İç güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarõ belirtilirken kõrsal alan ve şehir merkezleri 

üzerinde hassasiyetle durulmasõna rağmen, deniz alanlarõ sadece karasularõ ve iç sularõ olarak ifade 
edilmektedir. Anadolu topraklarõnõn yarõsõna eşit olan ve hükümranlõk haklarõmõzõn bulunduğu 
Münhasõr Ekonomik Bölge ve Arama Kurtarma sahasõ gibi deniz alanlarõndaki, uluslararasõ 
sözleşmelerde gelen hak ve yükümlülüklerimiz belirlenmemiştir. Halihazõrda yarõsõ ekonomik 
ömürlerini doldurmuş bulunan mevcut SG Botlarõ ile Sahil Güvenlik K.lõğõ unsurlarõ karasularõna 
ilaveten, Arama Kurtarma Sahasõ ve Münhasõr Ekonomik Bölgede de can ve mal emniyetinin 
korunmasõ başta olmak üzere, insan kaçakçõlõğõ dahil her türlü kaçakçõlõk faaliyetleri ve diğer 
kanunlarõn uygulama denetimlerini yapmaktadõrlar. Bu maksatla, söz konusu sahalarda 24 saat 
devamlõ kaplama sağlanabilmesi için mevcut SG Hava aracõ ve SG Bot projelerinin realizesi büyük 
önem arz etmektedir. 

 
Kurumlarõn kendi inisiyatifleriyle yapabileceği birey bazõda personelinin görevlerine 

yönelik yapmasõ gereken işlemler ve faaliyetleri hakkõndaki bir çok konu, müteaddit defalar raporun 
çeşitli bölümlerine ithal edilmiştir. Bu şekilde çok fazla detay konunun raporda bulunmasõ prensipte 
uygulanmasõ gereken hususlarõn göz ardõ edilmesine neden olmaktadõr. VIII nci 5 Yõllõk Kalkõnma 
Planõna dahil edilmesi gereken hususlarõn prensipler bazõnda tutulmasõ faydalõ mütalaa 
edilmektedir. 

 
 
  Raportörün Raporla İlgili Açõklayõcõ Notu : 
 
  1- Rapor metninde yer alan ve Korgeneral rütbesindeki bir jandarma subayõnõn Jandarma 

Genel Komutanõ olarak atanmasõna ilişkin önerinin amacõ, Jandarma Genel Komutanlõğõnõn 
Orgeneral olarak belirlenmiş olan statüsünü Korgeneral olarak değiştirmek değil, terfi sõrasõ gelmiş 
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ve liyakati kabul edilmiş bir jandarma korgeneralinin, orgeneral olarak Jandarma Genel 
Komutanlõğõna atanmasõnõn sağlanmasõdõr. 

  2- Güvenlik hizmeti gören kuruluşlarõn il hudutlarõnõn tümünde görevli olmasõ önerilirken 
aşağõda belirtilen hizmet ilkelerine uyulacağõ esas alõnmõştõr. 

       a) Güvenlik güçleri, yurdun ve ilin her yerinde ve her zaman suç işlenmesini önleyecek 
caydõrõcõlõğõ sağlamak,suç işlenirse hem sanõklarõ yakalamak, hem suç delillerini zayi olmadan ve 
eksiksiz olarak tespit edip toplamak ve toplanamayanlarõ da koruma altõna alarak suçu bütün 
boyutlarõ ile yargõya intikal ettirmekle görevlidir. 

       Kõrsal alanda her hangi bir sebeple bulunduğu bir yerde, polisin, Devletin caydõrõcõ gücünü 
topluma hissettirmesi ve bir suç işlendiğini tespit ettiğinde yukarda belirtilen işlemleri yapmakla 
kendini görevli kabul ederek gerekli delil tespiti ve sanõklarõ yakalama işlemlerini yapmasõ ve bu 
şekilde el koyduğu olayõn delil ve sanõklarõnõ en kõsa zamanda jandarma yetkililerine teslim ederken 
aynõ zamanda mülki idare amirini de durumdan haberdar etmesi, ve aynõ şekilde şehirsel yerleşme 
alanlarõnda her hangi bir sebeple bulunan jandarmanõn hem Devletin caydõrõcõ gücünü topluma 
hissettirmesi ve hem de bir suçun işlendiğine şahit olduğu anda, sanõklar ve delillerle ilgili gerekli 
işlemleri yaparak bunlarõ en kõsa zamanda polis yetkililerine teslim etmesi ile beraber olaydan 
mülki idare amirini de hemen haberdar etmesinin gerektiği anlamõnda olmak üzere hiçbir güvenlik 
gücü,hiçbir yerde ve hiçbir şekilde,"burasõ benim görev alanõm değil, onun için ben burada şu anda 
işlenen suça el koyamam ve başkasõnõn işine karõşamam" demek durumunda olamayacağõ ve 
olmamasõ gerektiğini anlatabilmek için öneriye raporda yer verilmiştir. Rapor metninde arz edildiği 
gibi bu konuda yeterli ve net hükümler de esasen mevzuatõmõzda yer almõş bulunmaktadõr. Hiçbir 
şekilde hiçbir kuruluş, gerek yer gerek zaman ve gerek konu olarak ne, yapmasõ gereken görevden 
imtina edebilir,ne de kendi görev alanõnda kendisi yokken benzer yetki, görev ve sorumluluktaki bir 
diğer teşkilatõn karşõlaşacağõ  olaylara el koymamasõ gerektiğini savunarak bir tekelci davranõşta 
bulunabilir. Devletin güvenliğini,toplumdaki herkesin güvenliğini sağlamak ve asayişi eksiksiz 
olarak uygulamak için hukuka uygun olan her şeyin yapõlmasõnõn gerektiğini belirtmek için konuya 
rapor metninde yer verilmiştir. 

       b) Yukarda arz edilen iş ve işlemler başõndan sonuna kadar mülki idare amirinin gözetim, 
yönetim ve denetiminde yapõlacaktõr. Kuruluşlarõn kendilerini kendi karar ve yorum-larõ ile görevli 
veya görevsiz saymalarõ gibi bir durum düşünülmemiştir. Bu görev disiplin ve anlayõşõ içinde de her 
hangi bir karmaşanõn olmasõ mümkün olamayacağõ gibi, aksine, güvenliğin her yerde sağlanmõş 
olmasõnõn getireceği bir huzur ve istikrar ortamõ oluşacaktõr.  

  3- Emniyet ve Asayiş Yüksek Komuta Kontrol ve Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasõ 
önerisinin temel amacõ, memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden sorumlu olan İçişleri 
Bakanõna her zaman ve her yerdeki güvenliğin durumu  ve asayiş olaylarõ hakkõnda bilgi vererek 
bütün yurdu  güvenlik ve asayiş açõsõndan re�sen gözetip  kontrol etmekle  sorumluluk takdirinin 
gerek gördüğü yerde duruma müdahale imkanõ verecek gerekli mekanizmayõ oluşturmaktõr. İçişleri 
Bakanõnõn il düzeyindeki olaylarõ merkezden yönetmesi gibi bir amaç teklifin içeriğinde az veya 
çok hiçbir ölçekte yoktur. 

   4- Mülki idare amirleri tarafõndan jandarma personeline  "askeri nitelikli olmayan ve onlarõn 
özlük haklarõna ilişmeyen" hizmet sicili verilmesinin amacõ, asayiş işleriyle görevli olan jandarma 
personelinin, kendi askeri kimliği dõşõnda ve mülki idare amirinin sorumluluğu altõnda görev 
yaparken, bir asayiş gücü olarak yaptõğõ görevin, onun sorumluluğunu taşõyan mülki idare amiri 
tarafõndan izlenip değerlendirilmesini ve bu değerlendirmeğe göre de o personelin asayiş 
konusundaki mesai ve davranõşlarõnõn değerlendirilmesini sağlamaktõr. 

 
        Göreve gelmesinde ve görevden ayrõlmasõnda ildeki görevli bütün diğer personelin aksine 

hiçbir şekilde tercihi ile etkili olamayan mülki idare amirinin, sorumluluk taşõdõğõ bir görevde etkili 
ve yetkili bir şekilde çalõşan bütün diğer personele olduğu gibi jandarma personeline de, onun 
sadece mesaideki etkinlik, tutum ve başarõsõnõ ya da başarõsõzlõğõnõ objektif ölçüler içinde 
değerlendiren bir hizmet sicili verilmesi önerilmiştir. Bu sicilin askeri mevzuata sõğmayacağõ 
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gerekçesi ile verilmemesinin gerektiği yönünde bir engel olabilmesi için jandarma personelinin 
hiçbir şekilde mülki idare amiri ile görev ilişkisinin olmamasõ gerekir. Eğer bir görev ilişkisi var ise 
bu görevin bu ilişki çerçevesinde nasõl yerine getirildiğinin objektif kriterlere bağlõ olarak 
değerlendirilmesinin gerekeceği ve görevini dikkat ve sorumlulukla ve kendisine verilen yetkileri 
en iyi şekilde kullanmakta ve sorumluluklarõ da gereği gibi yerine getirmekte çok başarõlõ olan bir 
jandarma personelin çalõşmasõyla, aynõ derecede başarõlõ olamayan bir başka personelin çalõşmasõ 
arasõndaki farkõn değerlendirilmesi ve özellikle daha sonraki dönemlerde daha da iyi sonuçlara 
yönlendirilebilmesi amacõ ile öneriye rapor metninde yer verilmiştir. Verilmesi önerilen sicilin de 
askeri nitelikli bir sicil olmayõp "hizmet sicili" olacağõ özellikle belirtilmiştir. 

 
         Bu açõklamalara burada yer verilmesinin sebebi, önerilerin tam anlatõlmak istenen amacõ 

ifade edecek mesajlarõ verecek netlikten uzak olmasõ ihtimaliyle, ilgili kuruluşlarõ olduğu kadar 
okuyacak herkesi de yanlõş sonuçlara götürebileceği endişesini gidermek için olup, kuruluşlarõn 
rapor metnine karşõ bildirmiş oluğu görüşlere cevap amacõ bulunmamaktadõr. 
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