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BAKAN SUNUŞU 
 

İmkân ve kabiliyetleriyle beraber tanımları, algısı, sorunları da değişen bir çağın, belki de en kri k evresinde 
yaşıyoruz. Öyle ki bugün yaşadığımız değişimler, yaşanan tecrübeler ve verilen tepkiler, yüzyılın tamamının 
karakterini tarif edecek r.  

Türkiye, bu değişimi hem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüzyılın başından i baren gerçekleş rdiği 
kalkınma hamlesiyle, hem de 15 Temmuz sonrasındaki güvenlik stratejisindeki ortaya koyduğu yeni anlayışla 
başarmış r.  

Güvenlik stratejisindeki başlıklardan birisi de iç güvenlik kolluk birimlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesinde tam 
entegrasyonu ve kapasitelerinin ar şı olmuştur. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında eşgüdüm, bilgi ve kapasite paylaşımı, ortak operasyon 
yapabilme kabiliye  ar rılmış, yine bu üç kurumda hem personel hem de teknik kapasiteye yapılan ciddi 
ya rımlar saha sonuçlarına yansımış r. 

Her şeyden önce profesyonelleşme oranını 2016’daki yüzde 58 seviyesinden, 2020 sonu i barıyla yüzde 82 
seviyesine ulaş rmak, sadece kapasitenin değil anlayış değişikliğinin de net bir göstergesidir. Yine aynı 
periyo a personel sayısının 179 binden 213 bine ar rılması; özellikle yerli malı insansız hava araçlarıyla 
takviye edilen ve tam 20 kat ar rılan uçuş saa yle kurulan hava kontrol üstünlüğü; terör, uyuşturucu, 
düzensiz göç gibi her biri küresel boyu aki tehditler karşısındaki başarımızda çok büyük paya sahip r. 

Dolayısıyla 21. yüzyılda Türkiye’nin ve özelde de Jandarma Genel Komutanlığının başarısı, sadece küresel 
değişimi yakalamak değil, onun önüne geçmek, değişimin ih yaç duyduğu kapasiteyi üretebilmekle ilgilidir. 

Bu i barla, planlı çalışmanın ve geleceği planlamanın gereklerinden biri olan Faaliyet Raporunun hem 
geçmişe dönük bir muhasebe, hem de a lacak adımlar için bir rehber olacağına inanıyor, emeği geçen tüm 
arkadaşlarımıza başarılar diliyor, bu şanlı üniforma al nda şehit ve gazi olmuş tüm arkadaşlarımızı rahmet 
ve şükranla anıyorum. 

 

Süleyman SOYLU  
İçişleri Bakanı 





ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
 

Köklü tarihe ve şanlı bir maziye sahip, ülkesine sadakat ve onurla hizmet eden jandarma teşkila mız;  
emniyet ve asayişin sağlanması, teröristle mücadele gibi asli görevlerinin yanında deprem, su baskını/sel, 
çığ, orman yangını, Covid-19 salgını gibi felaketlerde de kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine ge rerek 
yüce mille mizin övgü ve güvenine mazhar olmuştur. 

Sorumluluk alanında demokra k değerleri ve insan haklarını koruyucu, özgürlük için güvenlik yaklaşımıyla 
toplumun desteğini ve ka lımını sağlayan bir güvenlik hizme nin sunulmasını amaçlayan Jandarma Genel 
Komutanlığı, “insan merkezli çağdaş yöne m ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, 
güvenilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvve  olma” vizyonu doğrultusunda mille mize hizmet 
yarışına devam edecek r.  

Bu maksadın tam olarak gerçekleş rilmesi ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyabilmek için 
geçmişten günümüze canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi 
şükranla anıyorum. 

5018 sayılı Kamu Malî Yöne mi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi gereğince hazırlanan faaliyet 
raporları, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından kri k öneme sahip r. Bu 
bağlamda, “Jandarma Genel Komutanlığı 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporunun” hazırlanmasında emeği geçen 
personelimize teşekkürlerimi sunar, ülkemiz ve mille miz için hayırlara vesile olmasını dilerim.  

 

Arif ÇETİN 
Orgeneral  

Jandarma Genel Komutanı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 
Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini, bireylerin temel 
hak ve özgürlüklerini gözeterek sağlamak ve korumak maksadıyla 24 saat esasına göre görev yapan, vatan 
sevgisi ile dolu, tevazu, fedakârlık ve kahramanlık msali bir genel kolluk kuvve  olarak mille mizin 
hizme ndedir. 

Jandarma, mille mizin huzur ve güveninin sağlanması için suç işlenmesinin önlenmesi, terörle mücadele, 
kaçakçılığın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele edilmesi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış 
korunmalarının sağlanması ve cezaevlerinden sevklerin icrasına yönelik görevlerini mesai me umu 
gözetmeksizin en iyi şekilde yerine ge rmektedir. 

Toplumsal olaylarda can ve mal kaybının önlenmesi, suçun oluşmasının engellenmesi, huzur ve güven 
ortamının temin ve devamlılığının sağlanması ve suçlarla etkin mücadele için güvenlik güçlerinin modern 
araç, gereç ve diğer ih yaçlarının zamanında ve yeterli miktarda karşılanması konusuna özel bir önem 
verilmektedir. Bu çerçevede; 

Terörle mücadelede daha etkili olabilmek maksadıyla; öncelikle terörle mücadelenin yoğun olduğu 
bölgelerde yeni jandarma komando taburları ve jandarma asayiş komando bölükleri kurulmuş, mevcut 
olanlar eği mli personel ve silah, teçhizat ve malzeme olarak desteklenmiş r.  

Jandarmanın profesyonelleşmesi kapsamında, temin edilen uzman erbaşlar, jandarma özel harekât ve 
komando birliklerinin ye şmiş personel ih yacını karşılamak maksadıyla öncelikle bu birliklerde 
görevlendirilmiş r.  

Terörle mücadelede çok etkili olarak kullanılan ve adeta bir kuvvet çarpanı haline gelen silahlı ve silahsız 
helikopterler, insansız hava araçları, insanlı keşif uçakları ile zırhlı araçların tedarikine devam edilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığının, yakın hava ateş desteğinin zamanında ve etkin olarak sağlanabilmesi 
maksadıyla milli ve yerli olarak üre len T-129 ATAK helikopterlerinin tedariki için başla lan Jandarma Genel 
Komutanlığı Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında 6 adet T-129 ATAK helikopteri teslim alınmış olup hali 
hazırda terörle mücadele harekâ nda etkin olarak kullanılmaktadır. 

Jandarmamızın haberleşme ve bilgi sistem teknolojilerinin sunduğu en ileri seviyedeki imkân/kabiliyetlerini 
kazanması ve bilginin en küçük birimine kadar kesin siz, eş zamanlı, doğru, emniyetli şekilde ulaş rılmasını 
sağlamak maksadıyla, kısa adı JEMUS olan “Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi Projesi” 
yürütülmektedir.  

Ulusal ve uluslararası alanda, saygın, güvenilir, mükemmel hizme  ilke edinen, Türkiye yüzölçümünün 
büyük bir bölümünün emniyet ve asayişinden sorumlu olan jandarmanın imkân ve kabiliye nin ar rılmasını 
sağlamak maksadıyla, bütçesinin desteklenmesi önem arz etmektedir. 





I. GENEL BİLGİLER 
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A - MİSYON ve VİZYON 
 

Misyonumuz 

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek, emniyet 
ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak ve korumak r.  

Vizyonumuz 
İnsan merkezli çağdaş yöne m ve görev anlayışı ile ulusal 
ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet 
sunan örnek kolluk kuvve  olmak r. 
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B - YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 
Yetki 

Jandarma, emniyet ve asayişi sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla, 2803 sayılı 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanununda belir len her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir. 

Görev 

Jandarmanın görevleri, 2803 sayılı Kanun ve Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Yönetmeliğine göre; mülki, adli ve askerî görevler olmak üzere üç ana başlık al nda 
toplanmış r. 

Mülki Görevler 

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip 
ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak, adli ve askerî görevler dışında 
kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla 
jandarmaya verilen görevleri yapmak r. 

Adli Görevler 

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belir len işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli 
hizmetleri yerine ge rmek r. 

Askerî Görevler 

Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askerî hizmetleri yerine ge rmek r. 

Sorumluluklar 

Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Jandarmanın genel olarak görev ve 
sorumluluk alanı, polis görev sahası dışı olup bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde 
kalan veya polis teşkila  bulunmayan yerlerdir. Ancak, belediye sınırları içinde olmakla 
birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler, jandarmanın görev ve sorumluluk 
alanı olarak tespit edilebilir. İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da 
jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir. 
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C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
1 - Fiziksel Yapı 
Jandarma Genel Komutanlığı, kendisine tahsis edilen çeşitli kışla ve hizmet binalarında, teşkilat ve 
malzeme kadrolarında belir len silah, araç, gereç ve personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

İdare bünyesinde toplam 8.285 adet hizmet binası ve 18.798 adet lojman (daire) bulunmaktadır.  

Binanın Cinsi Miktarı 
Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Hizmet Binası 2 

Jandarma Bölge Komutanlığı Hizmet Binası 6 

İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası 81 

İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası 851 

Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası 912 

Yatakhane, Yemekhane. Garaj, Depo, Sosyal Tesis vb. Hizmet Binaları 6.433 

Lojman (Daire) 18.798 
Hizmet Binaları ve Lojman Toplamı 27.083 

Bina Durumu 
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2 - Teşkilat Yapısı 
Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı; 

Jandarma Genel Komutanlığı 

* İçişleri Bakanlığına bağlı olup ih yaçları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. 

Jandarma Teftiş Kurulu Başkanlığı 

İç Denetim Başkanlığı 

Genel Sekreterlik 

Jandarma Asayiş Kolordu 
Komutanlığı 

(6) Jandarma Bölge Komutanlığı 

(47) İl Jandarma Komutanlığı 

Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi Başkanlığı* 

Asayiş Başkanlığı 

Personel Başkanlığı 

İstihbarat Başkanlığı 

Jandarma Lojistik Komutanlığı 

Denetleme ve Değerlendirme 
Başkanlığı 

Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı 

Jandarma Komando Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutanlığı 

2’nci Jandarma Eğitim Tugay 
Komutanlığı 

Bornova Jandarma Komando Tugay 
Komutanlığı 

Jandarma Havacılık Başkanlığı 

Jandarma Komando Özel Asayiş  
Komutanlığı 

Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri Başkanlığı 

Kriminâl Daire Başkanlığı 

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı 

Mali Hizmetler Başkanlığı 

Jandarma At ve Köpek Eğitim 
Merkezi Komutanlığı 

Destek Kıt’alar Grup Komutanlığı 

Jandarma Genel Komutan 
Yardımcılığı 

Jandarma Genel Komutan 
Yardımcılığı 

Jandarma Genel Komutan 
Yardımcılığı 

Jandarma Gücü Komutanlığı 
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3 - Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 
Teknolojinin çok hızlı geliştiği, bireysel hakların ön plana çıktığı bu dönemde; hukuk sistemindeki gözaltı 
süresinin kısalması, sorgulama ve araştırmalarda insan haklarının korunması, mahkemelere tanık 
ifadelerinin yanında maddî delillerin de sıhhatli bir şekilde sunulması, teknolojiden azami derecede 
yararlanmayı zorunlu hale ge rmiş r. 

3.1-Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 
Suç ve suçlu sorgulama, bilgi toplama, saklama ve bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin 
otomasyona geçirilmiş sistemler üzerinden yapılarak, ses ve verinin devriye seviyesine kadar ulaş rılıp 
alınabilmesine imkân sağlayacak olan JEMUS Projesinin telli bölümü kullanılmaktadır.  

Bütçe imkânları doğrultusunda ülke genelinde tamamlanması hedeflenen proje ile jandarma birlikleri; 
modüler, diğer sistemlerle bütünleşebilir ve teknolojik gelişmelere açık yapıda, diğer kamu kurumlarının 
da sisteme entegre olabilmesine imkân verebilecek nitelikte sayısal, sabit ve mobil sistemlerden oluşan bir 
haberleşme ağına kavuşturulmakta, ulusal savunma sanayi sektörüne uluslararası standar a bir kamu 
telsiz haberleşmesi teknolojisi kazandırılmaktadır. 

3.1.1-Araç Takip Sistemi Uygulamaları 

Telsiz bölümünün devreye alınmasıyla birlikte, il jandarma komutanlıkları harekât merkezlerinde 24 saat 
esasına göre görev yapan operatörlere teknolojik destek sağlanmakta ve motorlu devriyelerin konumları 
anlık olarak takip edilerek, en kısa zamanda istenen bölgeye yönlendirilmektedir. 

3.1.2-Plaka Tanıma Sistemi Uygulamaları (PTS) 

İhtiyaç duyulan noktalarda karayolları üzerine kurulan plaka tanıma sistemleri ile çalıntı/kayıp araçların 
etkinlikle takibi yapılabilmektedir. Ayrıca, yine JEMUS kapsamında 2009 yılında başlatılan PTS’nin 311 
noktada kurulumları tamamlanmıştır. 5 il için yapılan sözleşme kapsamında 100 adet PTS tedarik edilecek 
ve belirlenecek noktalara kurulumu yapılacak r. 

3.1.3-Mobil Plaka Tanıma Sistemi Uygulamaları (MPTS) 

81 ilde kullanılmak üzere tedarik edilen 364 adet mobil plaka tanıma sisteminin kurulumu tamamlanmıştır. 
5 il için yapılan sözleşme kapsamında 100 adet MPTS tedarik edilecek ve belirlenecek illerde 
kullanılacak r. 

3.1.4-Sorgulama Uygulamaları 

Motorlu devriyeleri; mesajlaşma, suçlu ve suç sorgulama, silah ve silah ruhsa  sorgulama, araç ve araç 
ruhsa  sorgulama, ehliyet ve ceza puanı ve kayıp malzeme sorgulaması; yaya devriyeleri ise SMS 
mesajlaşma, suçlu ve suç sorgulama ve araç sorgulaması yapabilmektedir. 
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3.1.5-JEMUS Projesi İle; 
• Sayısal muhabere emniyetli ses ve veri haberleşmesi, 

• Telli-telsiz tamamlama ile telsiz ve telefon abonelerinin birbiri ile görüşmesi, 

• Mesaj alış verişi, 

• Fotoğraf aktarımı, 

• Motorlu devriye seviyesinde kimlik, silah, araç, ehliyet ve kayıp malzeme sorgulaması, 

• Yaya devriye seviyesinde el telsizi ile suçlu ve araç sorgulaması, 

• El telsizi ile telsiz sistemi üzerinden iller arası haberleşebilme, 

• Güncel uydu görüntüleri kullanılarak ülke genelinde araç takibi ve devriyelerin merkezden takip 
edilmesi ve görevlendirilmesi yeteneği kazanılmaktadır.  

Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında, adlî makamlarla yazışmak ve suçlu sorgulaması 
yapmak maksadıyla, ilçe jandarma komutanlığı seviyesinde merkezi internet bağlan sı yapılmış r. 

3.2-Bilgi Sistemleri Teçhiza  Projesi 
Karargâh, kurum ve birliklerde; idari, mali işlemler ile emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin, süratli ve 
kesin siz yürütülmesi maksadıyla, ih yaç duyulan bilgi sistem malzemeleri, ih yaçların karşılanmasına 
yönelik olarak yürütülmektedir. 

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin uygulama yazılımlarından azami is fade edilerek, otomasyon ortamında 
yürütülebilmesini sağlamak üzere gerçekleş rilen Bilgi Sistemleri Teçhiza  Projesi kapsamında, bilgisayar 
ve çevre birimlerine yönelik olarak; ih yaç analizi, planlama, tedarik ve işle m faaliyetlerine devam 
edilmektedir. 

3.3-WEB Tabanlı Bilgi Sistem Yazılımları 
Tüm jandarma birliklerince ih yaç duyulan kurumsal yazılımlar WEB tabanlı yapıda merkezi olarak hizmete 
geçirilmiş r. Bu sayede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde personel, asayiş, is hbarat, maliye ve 
lojis k konularında bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin otomasyona geçirilerek daha sağlıklı, 
süratli ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ve bağlı birlik harekât merkezlerinde bulunan “Acil Çağrı Konum 
Belirleme” ile 156 Jandarma İmdat ha nı arayarak jandarma birimlerinden yardım isteyen vatandaşlara 
en kısa sürede ulaşılabilmekte, arayan vatandaşların konum bilgileri anında operatörlerden alınarak, 
aranılan noktanın yeri bir alan olarak harita üzerinde gösterilmektedir. 

3.4-Video Konferans Sistemi (VKS) 
Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birlikleri arasında, komuta kontrol ve koordinasyon faaliyetlerinin 
daha etkin ve verimli şekilde yerine ge rilmesi maksadıyla, uzaktan görüntülü haberleşme imkânı sağlayan 
sistem kullanılmaktadır. 
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3.5-Kriminal Laboratuvarlarda Yapılan İnceleme ve Analizler 

Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlu ile mücadelede kriminal etkinliğini ar rmak maksadıyla, 
konusunda uzman personelden oluşan bir “kriminal sistem” oluşturulmuştur. Bu sistem içerisinde, 
kriminal laboratuvarların yanı sıra, olay yeri inceleme mleri, patlayıcı madde imha mleri ile parmak izi 
inceleme mleri yer almaktadır. Kriminal Adli Bilişim Timi teşkil etme çalışmaları devam etmektedir. 

Kriminal laboratuvarlarında yapılan inceleme ve analizler: 

Parmak İzi İnceleme Laboratuvarında; bulgu ve deliller üzerinde ışıksal, fiziksel ve kimyasal yöntemler 
kullanılarak parmak ve avuç izleri görünür hale ge rildikten sonra, öncelikle mağdur ve şüpheli şahısların 
parmak ve avuç izleri ile mukayese edilmekte, ayrıca Otoma k Parmak İzi Teşhis Sistemi yardımı ile veri 
tabanından sorgulama ve karşılaş rmaları yapılmaktadır. 

Kimyasal İnceleme Laboratuvarında; toprak, metal, boya, kumaş, lif, cam ve plas k gibi delillerin 
karşılaş rma analizleri, giysiler üzerinde a ş ar ğı ve a ş mesafesi analizleri, uyuşturucu madde ile 
toksik madde analizleri ile kan örneklerinde alkol analizleri yapılmaktadır. 

Balis k İnceleme Laboratuvarında; olayların aydınla lmasında yardımcı olabilecek ateşli silah, fişek, 
kartuş, kovan, mermi çekirdekleri, ateşsiz silah ve an ka silahları incelenmekte, mermi ilk hızı ve ateşli 
silahların te k çekim kuvve nin ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca, a ldığı silah tespit edilemeyen suç konusu 
kovanlar ile laboratuvara incelenmek üzere gönderilen silahların arşiv araş rmaları Balis k Görüntüleme 
ve Analiz Sistemi yardımı ile veri tabanından yapılmaktadır. 

El Yazısı ve Doküman İnceleme Laboratuvarında; bulgu ve deliller üzerinde el yazısı ve imza, belge 
(nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi vb.), tahrifat (pul, çek, senet, bono vb.), kalem baskı (fulaj) 
izi, aldatma kabiliye , dak lo yazısı, bilgisayar yazıcısı ve fotokopi makinesi çık sı, banknot, mürekkep 
ve toner, damga, mühür ve kaşe izi incelemesi yapılmaktadır. Biyometrik imza incelemeleriyle ilgili   
AR-GE çalışmaları devam etmektedir. 

İz İnceleme Laboratuvarında; olayların aydınla lmasına yardımcı olabilmek maksadıyla, olay 
yerinde tespit edilen ayakkabı izi, araç las k izi, alet izi, ateşli ve ateşsiz silahlar ile araçlara ait motor 
ve şasi numaralarındaki tahrifatlar, olay yerinde bulunan ve bir bütünün parçası olduğu 
değerlendirilen bulgu ve deliller (kablo, far, tampon, ağaç dalı, cam gibi kırılmış, kesilmiş ya da 
kopmuş her türlü parça) üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır.  

Jandarma İz Kayıt ve Arşiv Sistemi (JİKAS) veri tabanında, şüphelilere ait ayakkabı ve araç las kleri ile olay 
yerinde tespit edilen ayakkabı ve araç las k izlerinin arşiv kayıtları tutulmaktadır. JİKAS’da yapılan 
sorgulamalar ne cesinde, faili tespit edilemeyen olayların çözümüne katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, araçlar 
üzerinde yapılan motor-şasi numarası incelemeleri kapsamında, mobil araç inceleme faaliyetleri 
gerçekleş rilmektedir. 
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Yanıcı ve Patlayıcı Madde İnceleme Laboratuvarında; yangın olaylarına ait bulgu ve deliller üzerinde 
petrol türevi yangın başla cı ve hızlandırıcı maddelerin mukayese analizleri, patlayıcı madde 
olaylarına ait patlama öncesi veya sonrası olay yerinden elde edilen bulgu ve deliller üzerinde 
patlayıcı madde kimyasal analizleri, zararsız hale ge rilen veya imha edilen mühimmat ve el yapımı 
patlayıcı düzenekleri üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır. 

Biyolojik İnceleme Laboratuvarında; bulgular üzerinde insanlara ait biyolojik örneklerin tespi  ve 
niteliklerinin belirlenmesi için inceleme ve değerlendirme yapılmakta, elde edilen biyolojik örneklerin 
adli amaçlı DNA analizleri icra edilmektedir. Bunun yanında DNA analizleri vasıtasıyla adli olaylarda 
babalık, annelik, soy bağı tespi  yapılmakta ve kimliği belirsiz cesetler kimliklendirilmektedir. 

Ses İnceleme Laboratuvarında; ses kayıtlarındaki konuşmaların şüpheli şahıs tara ndan yapılıp 
yapılmadığına yönelik olarak konuşmacı tanıma incelemesi, anlaşılması güç konuşmaların anlaşılır hale 
ge rilmesi amacıyla ses iyileş rme incelemesi, ses kayıtları üzerinde kurgu ve manipülasyon 
incelemesi ile hasarlı analog medyaların onarımı yapılmaktadır. 

Görüntü İnceleme Laboratuvarında; görüntü/fotoğraf medyaları üzerinde iyileş rme, yüz 
karşılaş rma incelemesi, görüntü/fotoğraf karşılaş rma incelemesi, görüntü/fotoğraf kayıtları 
üzerinde kurgu ve manipülasyon tespi , analog medya onarımı ile görüntü/fotoğraf içeriğinde yer 
alan obje veya şahısların boyutlarının hesaplanması ile ilgili analizler yapılmaktadır. 

Veri İnceleme Laboratuvarında; sabit disk, USB bellek, CD/DVD, kamera, fotoğraf makinesi, cep 
telefonu, SIM kart, telsiz, GPS, faks, modem, yazıcı gibi veri depolama özelliğine sahip elektronik 
medyalar içerisinde bulunan silinmiş olanlar dâhil tüm veriler tespit edilebilmekte ve şifreli verilerin 
çözümü yapılabilmektedir. Ayrıca, hasar görmüş elektronik medyalar onarılarak içerisindeki veriler 
kurtarılmakta, medyanın özelliğine göre internet geçmişi, sohbet ve elektronik posta kayıtları tespit 
edilebilmekte, manyetik kartların kopyalanmasında kullanılan düzenekler incelenebilmektedir.  

Narko k Madde Analiz Laboratuvarında; ülkemiz adına, önemli narko k ve psikotrop madde 
kaçakçılığı olaylarında yakalanan uyuşturucu maddelerin menşeinin tespit edilmesi amacıyla, bilimsel 
araş rma ve analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarlarca narko k ve psikotrop maddelerle ilgili kriminal 
laboratuvarlarında düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunduğunda, talep edilmesi halinde görüş 
bildirilmektedir. 

Ulusal veri tabanından faydalanılarak laboratuvara gelen 2019 yılına ait 588, 2020 yılına ait 276 
numunenin birbirleriyle irtibatı sağlanmıştır. Bu çalışmaları yapabilen tek laboratuvar olarak 
“uyuşturucu ile mücadele” konusunda ülkemize büyük katkılar sağlanmaktadır. 

Laboratuvar amirliklerince incelenen dosya delil sayısı tabloda görüldüğü gibidir. 

  2019 2020 Oranı (%) 

Dosya Sayısı 89.924 84.460 - 6 

Delil Sayısı 948.000 875.247 - 8 

Dosya-Delil Sayısı 
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3.6-Havacılık Birlikleri 

Sürekli değişen ve gelişen havacılık ve savunma teknolojileri takip edilmekte, bunlara paralel olarak, bütçe 
imkânları dâhilinde hava aracı ve sistemlerinin revizyonları ve modernizasyonları yap rılmaktadır. Bu 
kapsamda; 

• Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak maksadıyla başla lan ve Genelkurmay 
Başkanlığı koordinesinde Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen Helikopter Elektronik Harp Sistemleri 
Projesi, 

• Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş yapabilmeleri, diğer kuvvetlerle 
müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere yapılabilmesi maksadıyla yürütülen Jandarma Helikopter 
Modernizasyon Projesi, 

• Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, doğal afet ve halka yardım görevlerinde, jandarma 
havacılığının etkin olarak kullanılması maksadıyla Genel Maksat ve Taarruz Helikopteri Alımı ile Yakın Hava 
Ateş Destek Uçağı Alım Projesi çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca; 

• Pilot ve seyrüsefer subayı kurslarında kokpit içi uygulama eği mlerinin daha etkin, verimli ve düşük 
maliyetli yapılması maksadıyla birlik imkânları kullanılarak MI-17 Helikopteri Eği m Simülatörü 
tamamlanarak kullanıma sunulmuş ve 1.209 saat eği m uçuşu gerçekleş rilmiş r. 

• Jandarma Helikopter Modernizasyonu Projesi kapsamında modernize edilen S-70 (Sikorsky) in baklı 
pilotların eği mine yönelik; yaklaşık maliye  20 milyon ABD Doları olan uçuş simülatörü birlik personeli 
tara ndan, birlik imkânları kullanılarak 250 bin TL maliyetle imal edilmiş r. Üre len simülatörle uçuş 
eği mlerinin yanı sıra uçuş esnasında yapılamayan acil durum eği mlerinin, kaza kırım riski bulunmaksızın 
her türlü meteorolojik şartlarda yapılması sağlanarak uçuş emniye  ar rılmış ve saatlik 3 bin ABD Doları 
tasarruf yapılmış r.  
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3.7-Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS) 

Silah ruhsat işlemlerinde başvuru sürecinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlamak ve 
vatandaşların memnuniyetini artırmak amacıyla Jandarma Silah Bilgi Sistemi Projesi 01 Temmuz 2019 
tarihinde tamamlanarak e-devlet üzerinden hizmete sunulmuştur. 

Vatandaşlar tara ndan e-devlet üzerinden yapılan ve silah ruhsat birimlerince gerekli inceleme ve onay 
işlemlerine müteakip, Jandarma Silah Bilgi Sistemi üzerinden gönderilen silah ruhsat kart bilgilerinin, silah 
ruhsat kartlarına basılması ve başvuru sahibinin adresine gönderilmesi işlemi 05 Ekim 2020 tarihinden 
i baren  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tara ndan yapılmaktadır. 

Fabrika ve imalathanelerde üretimi yapılan yivsiz av tüfeği, ses ve gaz fişeği atabilen silahların, av 
bayilerinde bulunan silah ve mermilerin, silah tamir yerlerinde tamir amacıyla bulunan silahların, atış 
poligonlarında bulunan silah ve mermilerin takip ve kontrolünü yapmak amacıyla Jandarma Silah Bilgi 
Sistemi Projesi’nin “Silah Üretim, Satış ve Stok İşlemleri Modülü” 01 Temmuz 2020 tarihinde vatandaşlar 
ve jandarma birimlerinin kullanımına açılmıştır. 

3.8– Jandarma Bilgi Sistemi (JABS) 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında Veri 
Paylaşımına İlişkin İşbirliği Protokolü 15 Nisan 2020 tarihinde imzalanmış olup JABS ortamındaki “Aile İçi ve 
Kadına Şiddet Olayları Modülü’’nün yazılımı tamamlanarak 08 Haziran 2020 tarihi i barıyla Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile anlık veri paylaşımına başlanılmış r. 

3.9-Kurumsal Sosyal Medya 

Kamuoyunu etkin, hızlı ve doğru bilgilendirmek, jandarmaya olan ilgiyi ar rmak, Türkiye ve Dünya 
kamuoyunda görünürlüğüne, imajına ve halkla ilişkiler poli kasına katkı sağlamak maksadıyla günümüzde 
yaygın olarak kullanılan ve internet ortamında faaliyet gösteren kurumsal sosyal medya hesaplarından 
olan Facebook, Twi er, Instagram ve Youtube alanında resmi sosyal medya hesapları kullanılmaktadır. 
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4 - İnsan Kaynakları 
Yurt genelinde 186.170 personel ile 
hizmet veren Jandarma Genel 
Komutanlığının insan kaynakları sistemi; 
en etkili insan gücü yapısı ve ihtiyacının 
belirlenmesi, bu yapı için gerekli olan 
nicelik ve nitelikteki personelin temini, 
yetiştirilmesi ve istihdamını 
kapsamaktadır. Faaliyetler,  önceden 
tayin edilen teşkilat yapısına göre 
şekillenmektedir. Kadro ihtiyacına uygun 
personelin, zamanında ve optimum 
maliyet/etkinlik ile hazır edilmesi esasına dayanan temin ve yetiştirme planlamaları; enerjik ve dinamik bir 
insangücü yapısına ulaşmayı hedeflemektedir. Subay, astsubay, uzman erbaş ve devlet memuru adayları; 
öğrenim seviyelerine uygun olarak temin edilmekte ve çeşitli mesleki eğitimlere tabi tutulmaktadırlar. 
Uzman erbaş, uzman jandarma ve astsubayların bir üst statüye geçirilmesi de önemli bir iç kaynaktan 
temin ve yetiştirme unsurudur. 

4.1-Personel Dağılımı  

Jandarma teşkila  iş gücü olarak teknik bilgi ve uzmanlık gerek ren işlerde profesyonel personel 
is hdamını öngörmektedir. Profesyonel personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, 
memur ve işçilerdir. Yükümlü personel ise yedek subay ile erbaş ve erlerden oluşmaktadır. 2020 yılında 
Jandarma Genel Komutanlığı profesyonel personel mevcudu, bir önceki yıla göre profesyonelleşme oranı 
yüzde 77’den yüzde 82’ye yüksel lmiş r. 

Statü Mevcut 
Subay 5.240 

Yedek Subay 1.353 

Astsubay 35.071 

Uzman Jandarma 15.390 

Uzman Erbaş 99.390 

Erbaş/Er 26.293 

Devlet Memuru 2.659 

İşçi 774 
Toplam 186.170 

Personel Dağılımı 
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4.2-Eği m Kurumları  

• Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Dâhil) 

• Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eği m Merkez Komutanlığı 

• Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı 

• Jandarma İs hbarat Okul Komutanlığı 

• Bilecik 2’nci Jandarma Eği m Tugay Komutanlığı 

• Foça Jandarma Komando Okulu ve Eği m Merkezi Komutanlığı 

• Jandarma At ve Köpek Eği m Merkezi Komutanlığı 

• Trafik Okul Komutanlığı 

4.3-Eği m Sistemi 

Jandarma Genel Komutanlığı eği m sistemi; teşkilata yasalarla verilmiş görevlerini icra etmesi için subay, 
astsubay ve uzman erbaşlara gerekli yeteneklerin kazandırılması maksadıyla kurulmuştur. Eği m, Milli 
Eği m Bakanlığı ve yükseköğre m sistemi doğrultusunda yürütülmektedir. 

Subay Eği mi: Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay kaynağı Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisidir. Akademide beş yıllık lisans düzeyinde tak k, teknik ve idari faaliyetlerini yeterli düzeyde 
uygulayacak, disiplin, genel kültür, bilim ve beden yeterliliklerine sahip ve müteakip sa alarda ih sas 
eği mi ve öğre mini takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay ye ş rilmektedir. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine ilave olarak, ih yaç duyulan alanlarda üniversite mezunlarından 
alınan sözleşmeli subay ile astsubaylardan, subaylığa geçmeye hak kazananlar da subay kaynağını 
oluşturmaktadır.  

Astsubay Eği mi: Astsubayların eği mi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde Astsubay 
Meslek Yüksek Okulu ile Astsubay Eği m Merkezinde yapılmaktadır. Astsubaylara muharip, teknik ve idari 
branş eği mi verilmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokulunda; sivil liselerden mezun olan öğrenciler 
arasından üniversite giriş sınavında aldıkları puana göre seçilen astsubay adayları, iki yıl süreyle eği m ve 
öğre m görmektedir. Astsubay Eği m Merkezinde ise; yüksekokul veya fakülte mezunlarından sınavla 
alınan öğrenciler ve kıt’a kaynağından sınavla alınan astsubay adayı uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar 
eği mlerini başarıyla tamamlamayı müteakip astsubay çavuş olarak göreve başlamaktadır. 

Uzman Erbaş Eği mi: Uzman erbaşların 22 ha ası eği m birliğinde, 2 ha ası atandıkları birlikte olmak 
üzere toplam 24 ha a temel eği m almakta ve daha sonra görevlerine başlamaktadır. 
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5 - Sunulan Hizmetler 

5.1-Asayiş Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler 

5.1.1-Asayiş Hizmetleri 

Jandarma Genel Komutanlığı asayiş suçları ile mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine ge rmek, 
çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanarak, vatandaş memnuniye ni ve toplum desteğini 
sağlamak sure yle suçla mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. 

 

Asayiş olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 40 
oranında ar ş meydana gelmiş r. 

 

 

 

Asayiş olaylarının dağılımı ve oranları tabloda görülmektedir. 

 

2020 yılında ilk on ilde meydana gelen asayiş 
olaylarının dağılımı grafikte görülmektedir. Bu 
illerdeki asayiş olayları (242.568), jandarma 
sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş 
olaylarının yüzde 39’unu teşkil etmektedir. 

Asayiş Olayları Sayısı Oranı (%) 
Kişilere Karşı Suçlar 130.978 21 

Malvarlığına Karşı Suçlar 59.723 10 

Topluma Karşı Suçlar 51.186 8 

Millete ve Devlete Karşı Suçlar 7.238 1 

Kabahatler 244.200 39 

Takibi Gereken Olaylar 134.123 21 

Toplam 627.448 100 

Asayiş Olayları 
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Kişilere karşı işlenen suçlarda ilk sıralarda yer alan suç türlerinin dağılımı tabloda görülmektedir.  

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ilk sıralarda yer alan suç türlerinin dağılımı tabloda görülmektedir. 

 

Topluma karşı işlenen suçlarda ilk sıralarda yer alan suç türlerinin dağılımı tabloda görülmektedir. 

Mal Varlığına Karşı Suçlar Sayısı Oranı (%) 
Hırsızlık 25.228 42 

Mala Zarar Verme 17.598 30 

Mal Varlığına Karşı Diğer Suçlar 16.266 27 

Yağma (Gasp) 631 1 

Toplam 59.723 100 

Mal Varlığına Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımı 

Topluma Karşı İşlenen Suçlar Sayısı Oranı (%) 
Genel Tehlike Yaratan Suçlar 20.227 40 

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 11.323 22 

Kötü Muamele 6.215 12 

Kamu Sağlığına Karşı Suçlar 4.475 9 

İmar Kirliliği (Kaçak Yapılaşma) 3.946 8 

Orman Kanununa Muhalefet 1.372 2 

Diğer 3.628 7 

Toplam 51.186 100 

Topluma Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımı 

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Sayısı Oranı (%) 
Kasten Yaralama 39.625 30 

Tehdit 33.711 26 

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Yaralama 27.650 21 

Kişiye Veya Ha rasına Hakaret 10.824 8 

Taksirle Yaralama 4.954 4 

Hürriyete Ve Şerefe Karşı Diğer Suçlar 1.936 2 

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme 1.634 1 

Konut Dokunulmazlığını İhlal 1.261 1 

Kişiyi Hürriye nden Yoksun Kılma 1.257 1 

Diğer 8.126 6 
Toplam 130.978 100 

Kişilere Karşı İşlenen Suçların Türlerine Göre Dağılımı 
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Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda ilk sıralarda yer alan suç türlerinin dağılımı tabloda 
görülmektedir. 

 

 

 

 

Kabahatlerde ilk sıralarda yer alan türlerin dağılımı tabloda görülmektedir.  

Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçlar Sayısı Oranı (%) 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet 2.291 32 

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 2.066 29 

Adliyeye Karşı Suçlar 1.326 18 
Devle n Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı 
Suçlar 

548 8 

Millete Ve Devlete Karşı tasnif Dışı Suçlar 381 5 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Sa mı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna 
Muhalefet 

242 3 

Diğer 384 5 

Toplam 7.238 100 

Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçların Türlerine Göre Dağılımı 

Kabahatler Sayısı Oranı (%) 
Emre Aykırı Davranış 144.618 59 

Kimlik Bildirme Kanunundaki Kabahatler 11.364 5 

Sarhoşluk 4.440 2 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı, Sa mı ve Bulundurulmasına Dair Kanundaki Kabahatler  3.195 1 

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanundaki 
Kabahatler 

3.066 1 

Su Ürünleri Kanunundaki Kabahatler 2.531 1 

Kaçak Yapılaşmaya Dair Kabahatler 2.173 1 

Gürültüye Neden Olma 2.109 1 

Diğer 70.704 29 
Toplam 244.200 100 

Kabahatlerin Türlerine Göre Dağılımı 
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Takibi gereken olayların türlerine göre dağılımı tabloda görülmektedir. 

 

 

2020 yılında asayiş olaylarına karışan 643.284 
şüpheliden yüzde 99’u yakalanmış, yüzde 1’i için 
çalışmalara devam edilmektedir. Şüpheli sayısı 
2019 yılı ile karşılaş rıldığında; toplam şüpheli 
sayısında yüzde 65, yakalanan şüpheli sayısında 
yüzde 66, takipteki şüpheli sayısında ise yüzde 14 
oranında ar ş meydana gelmiş r. 

 

 

Asayiş olaylarının aydınla lma durumları; 

2020 yılında meydana gelen toplam 627.448 asayiş olayından yüzde 97’sinin ilk anda faili belli, yüzde 
3’ünün ise ilk anda faili meçhuldür. Asayiş olaylarının aydınla lmasına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 

Takibi Gereken Olaylar Sayısı Oranı (%) 
İş Kazası 47.890 36 

Kayıp Eşya ve Mal (Araç, Silah, Hayvan, Belge vb.) 14.484 11 

Tek Taraflı Olarak Meydana Gelen Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları 12.529 9 

Yüksekten Düşme 9.077 7 

Kaybolma (Kayıp Şahıs) 6.382 5 

Zehirlenme 5.855 4 

Kazaen Yangın (Doğal Nedenlerle) 5.676 4 

İn hara Teşebbüs (Yönlendirme Olmayan) 5.593 4 

Şüpheli Ölüm (CMK Md.159) 3.116 2 

İn har (Yönlendirme Olmayan) 1.023 1 

Diğer 22.498 17 

Toplam 134.123 100 

Takibi Gereken Olayların Türlerine Göre Dağılımı 

Asayiş Olayları   2019 2020 

İlk Anda Faili Belli   426.396 606.867 

İlk Anda Faili Meçhul 
Dönem İçinde Aydınla lan 5.505 6.726 

Faili Meçhul Kalan 16.330 13.855 

Toplam 448.231 627.448 

Asayiş Olaylarının Aydınla lma Durumu 
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2020 yılında meydana gelen asayiş olaylarının aydınla lması maksadıyla çalışmalara devam edilmektedir. 
Faili meçhul olarak takip edilen olayların yüzde 71’ini hırsızlık olayları oluşturmaktadır. 

 

 

Asayiş olaylarının faili meçhul ve aydınla lma 
durumu grafikte gösterilmiş r. 

 

 

5.1.2-Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele 

Jandarma Genel Komutanlığı, aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde 
yerine ge rerek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanıp, vatandaş memnuniye ni ve toplum 
desteğini sağlayarak, suçla mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. 

İl/ilçe jandarma ve jandarma karakol komutanlıklarında, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen 
çocuklar ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi maksadıyla, 81 il 
jandarma komutanlığı bünyesinde teşkil edilen aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürlükleri/
kısım amirlikleri etkin bir şekilde görevlerini yürütmektedir. 

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot 
Uygulama İşbirliği Protokolü 2017 yılından i baren 6 pilot ilde uygulanmaya başlanmış ve 28 Haziran 2019 
tarihinden i baren imzalanan yeni protokol çerçevesinde toplam 15 ilde iki yıl süreyle uygulanmaya 
devam edilecek r. 

Jandarma sorumluluk sahasında, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Aydın illerinde birer ve 
Antalya ilinde beş olmak üzere, toplam 11 vaka tespit edilmiş olup Gaziantep ilinde bir, Antalya ilinde iki 
olmak üzere üç vakanın izlenmesine devam edilmektedir. 

Jandarma sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şidde n Önlenmesine 
Dair Kanun kapsamındaki aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı ve mağdur sayısı ile koruyucu ve önleyici 
tedbir karar sayısı tabloda görülmektedir. 

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet 2019 2020 Oranı (%) 
Olay Sayısı 38.347 43.154 13 

Mağdur Sayısı 42.551 48.210 13 

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Karar Sayısı 10.679 15.052 41 

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olayları 
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Sorumluluk bölgesinde suça sürüklenen (hakkında çeşitli suç ve kabahatlerden işlem yapılan) ve suç 
mağduru/korunma ihtiyacı olan çocuk sayısı tabloda görüldüğü gibidir. 

Öğrencilerin daha güvenli ortamda eği m almalarının sağlanması amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri ve Milli Eği m Bakanlıkları arasında, 12 Eylül 2018 tarihinde İşbirliği 
Protokolü imzalanarak uygulamaya geçilmiş r. 

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında; jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan öncelik 
dereceli ortaokul ve liselerin “devriye personeli” tara ndan kontrol edilmesi sağlanmış ayrıca, tüm 
okullarda, okul yöne mi ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak maksadıyla “güvenli eği m koordinasyon 
görevlisi” görevlendirilmiş r. 

5.1.3-Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma 
Ekolojik denge ve doğal haya n korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin geliş rilmesi, 
hayvanların korunması konularında çalışılmaktadır. İl jandarma komutanlıkları bünyesinde modern 
malzeme alınmıştır. 50 ilde 50 çevre koruma timi kadrolu olarak, 31 ilde ise personel ikiz görevlendirilerek 
çevre, doğa ve hayvanları koruma faaliyetlerine devam edilmektedir.  

5.1.4-Çevre Suçları 
Çevre suçları ve kabahatlerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde; imar kirliliği (kaçak yapılaşma), 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa muhalefet, çevre kirliliğine dair kabahatler, 
gürültüye neden olma, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunundaki kabahatler, 6831 sayılı Orman Kanununa 
muhalefet ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanundaki 
kabahatler yer almaktadır.  

 

Çevre suçlarında bir önceki yıla göre yüzde 816 
oranında ar ş olmuştur. Jandarma sorumluluk 
bölgesinde 2019 yılında 389, 2020 yılında 286 
orman yangını meydana gelmiş, bir önceki yıla 
göre yüzde 26 oranında bir azalış gerçekleşmiş r.  

Çocuk Sayısı 2019 2020 Oran (%) 
Suça Sürüklenen 44.521 27.217 -39 
Suç Mağduru 52.767 46.266 -12 

Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Çocuk Sayısı 

Görevlendirilen Personel 
2018-2019 Eği m 

Öğre m Yılı 
2019-2020 Eği m 

Öğre m Yılı 
Oran % 

Güvenli Eği m Koordinasyon Görevlisi 5.687 5.656 -1 
Devriye Personeli 3.624 3.099 -14 

2019-2020 Eği m Öğre m Yılında Görevlendirilen Güvenli Eği m ve Devriye Personeli 
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5.1.5-Arama Kurtarma 

Jandarma Komando Özel Asayiş Kurtarma Tugay 
Komutanlığı ve illerde bulunan jandarma arama 
kurtarma timlerince toplam 4.270 olaya 
müdahale edilmiştir. 

 

5.1.6-Asayiş Hizmetlerine İlişkin Diğer 
Faaliyetler 

• Atlı jandarma unsurlarınca; kaybolma, 5682 
sayılı Pasaport Kanununa muhalefet, trafik kazası, 
darp ve boğulma olaylarına müdahale edilmiş, 
turis k ve mesire yerlerde emniyet ve asayiş 
hizme , turiste yol tarifi, şahıs ve araç plaka 
sorgulaması faaliyetlerinde bulunulmuştur. 

• Jandarma asayiş bot komutanlıklarınca; Su 
Ürünleri Kanunu, Kıyı Kanunu, Millî Parklar 
Kanunu, Çevre Kanunu ve İç Sularda Çalışan Gemi 
ve İç Su Araçları Yönetmeliğine muhalefet 
nedeniyle meydana gelen olaylar ile suda 
boğulmalara müdahale edilerek emniyet tedbiri, 
arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilmiş r. 

• Jandarma motosikletli asayiş mlerince; 
hırsızlık, oto hırsızlığı, trafik kazası, darp, 
sarkın lık, çevre suçu olaylarına müdahale 
edilmiş, yapılan trafik kontrolleri esnasında 
aranan şahıs ve sürücü belgesi bulunmayan 
sürücüler yakalanarak adli makamlara sevk 
edilmiş r. Jandarma motosikletli asayiş 

mlerinde kaza riskinin en aza indirgenmesi 
maksadıyla uluslararası standartlarda ileri güvenli 
sürüş eği mi verilmeye başlanmış r.  
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• Emniyet ve asayiş görevleri ile devriye hizmetlerinde erken ikaz sağlayarak, jandarmanın 
etkinliğinin ar rılması maksadıyla: 

Uyuşturucu Madde Arama Köpek Unsurları; uyuşturucu madde kullanan veya taşıyanlar ile bu 
maddelerin care ni ve kaçakçılığını yapan kişilerin eşyaları, araçları, arazileri ev ve müştemilâtlarında 
deliller ile cezaevleri, motorlu kara, hava, deniz taşı , bavul çanta vb. eşyalar ile uyuşturucu bulunması 
muhtemel umuma açık yerlerin aranmasını sağlamak, 

İz Takip Köpek Unsurları; suçluyu tespit etmek, suça iş rak edenlerin iz takibini yapmak ve kaybolan 
şahısları aramak, çalınan veya kaybolan hayvanları aramak, mağara ve sığınakları aramak, yasa dışı göç, 
insan kaçakçılığı, cezaevinden firar ve asayiş olaylarında koku izini takip ederek suçluları yakalamak, 

Mayın Arama Köpek Unsuru; arazide an  personel ve an  tank mayınlar başta olmak üzere her türlü 
patlayıcı madde ve mühimmat malzemeleri bulmak, 

Bomba Arama Köpek Unsuru; bina, motorlu kara, hava ve deniz taşı , bavul ve valiz içerisindeki 
patlayıcı maddeleri tespit etmek, 

Asayiş Köpek Unsuru; toplumsal olaylarda topluluğu dağıtmak, nöbet ve devriye hizmetlerinin ifası 
sırasında maruz kalınabilecek saldırıları bertaraf etmek, ayrıca cezaevlerinde olabilecek firar ve firara 
teşebbüs olaylarını önlemek, meydana gelebilecek isyan ve kargaşaya müdahalede caydırıcı güç olarak 
veya cezaevlerine dışarıdan gelebilecek saldırı ve sabotajı önlemede emniyet tedbirlerini takviye etmek, 

Yangın Tespit Köpek Unsurları; kundaklama şüphesi bulunan yangın olaylarında, yangın başlangıç 
noktası ile çıkış sebebini tespit etmek, 

Özel Operasyon Köpek Unsurları; özel birliklerin rehineli ve rehinesiz, bina, araç, uçak gibi yerlerde icra 
edeceği operasyonel faaliyetlerde, birliklerin işini kolaylaş rmak, müdahale edecek birliğe zaman 
kazandırmak ve gerek ğinde şüphelileri etkisiz hale ge rebilmek, 

Erzak Tespit Köpek Unsurları; terör örgütleri mensuplarına ait, araziye gizlenmiş sığınak ve barınakları 
ortaya çıkarmak, 

Kadavra Arama Köpek Unsuru; adli olaylarda kaybolan, öldüğünden şüphe edilen şahısların cesetleri ve 
enkaz, göçük, sel, toprak kayması, vb. olaylarda kaybolan şahısların cesetlerini bulmak, 

Arama ve Kurtarma Köpek Unsuru; doğal ve doğal olmayan afetlerde, yasa dışı insan kaçakçılığı ile kış 
turizminin yoğun olduğu bölgelerde arama ve kurtarma yapmak, 

Tütün Tespit Köpek Unsurları; ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yap rılan, üre len, depolanan, sevk 
edilen tütün ve tütün mamullerinin yerini tespit etmek gibi görevleri yerine ge rmektedir.  
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5.2-Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Faaliyetleri 

Kaçakçılık suçları, terör örgütlerine finans kaynağı olması ve yara ğı vergi kayıpları nedeniyle, toplumda 
yol aç ğı maddi ve sosyal zararların yanı sıra insan sağlığını da önemli ölçüde tehdit etmektedir. Bu 
organize yapılarla mücadele sürecinde operasyonel ve önleyici faaliyetler artarak devam etmektedir.  

5.2.1-Akaryakıt Kaçakçılığı 

2020 yılında müdahale edilen 968 akaryakıt kaçakçılığı olayında; 805 ton motorin, 33 ton ham petrol, 270 
ton madenî yağ ve diğer akaryakıt ürünleri (LPG, Solvent, Gazyağı, Fueloil ve Benzin) ile birlikte toplam 
1.108 ton akaryakıt ürünü ele geçirilmiş r. 

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 64, 
şüpheli sayısında yüzde 57 ar ş, akaryakıt 
miktarında ise yüzde 32 azalış meydana gelmiş r. 

 

 

5.2.2-Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı 

 

Bir önceki yıla göre olay ve şüpheli sayısında 
yüzde 2, ele geçen eski eser miktarında yüzde 63 
artış meydana gelmiştir. 

 

5.2.3-Parada Sahtecilik 

2020 yılında ele geçen 80.181 (2019 yılında 97.252) adet sahte paranın yüzde 71’i TL, yüzde 28’i ABD 
Doları, yüzde 0,9’u Avro ve yüzde 0,1’i diğer ülke paralarıdır. Sahte para adedinde bir önceki yıla göre 
yüzde 18 azalış meydana gelmiştir.  

 

Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6, 
şüpheli sayısında ise yüzde 1 azalış meydana 
gelmiş r. 
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5.2.4-Sigara Kaçakçılığı 

2020 yılında ele geçirilen 4.550.122 (2019 yılında 3.083.020) paket kaçak sigaranın değeri 54,6 milyon 
TL’dir. (Bir paket sigara 12 TL’den hesaplanmıştır.) 

 

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 33, 
şüpheli sayısında yüzde 38 azalış ve sigara 
miktarında ise yüzde 48 artış meydana gelmiştir.  

 

 

 

5.2.5-Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı 

Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 32, 
şüpheli sayısında yüzde 27 artış olmuştur. 

 

 

 

Operasyonlarda ele geçen uyuşturucu maddelerin miktarı; 

Malzemenin Cinsi 2019 2020 Oranı (%) 

Eroin (kg) 2.203 2.398 9 
Afyon (kg) 132 115 -13 
Morfin (kg) 20,6 0,19 -99 
Esrar (kg) 44.326 67.251 52 
Skunk (kg) 5.889 1.596 -73 
Sente k Ecza (tablet) 290.256 1.821.686 528 
Captagon (tablet) 1.861.339 285.412 -85 
Ecstasy (tablet) 346.519 812.357 134 
Ase k Anhidrit (lt) 476 11.608 2339 
Metamfetamin (kg) 116,4 798 586 
Amfetamin (kg) 11,41 0,22 -98 
Bonzai (kg) 157,2 178 13 

Ele Geçen Uyuşturucu Maddeler 
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5.2.6-Yasa Dışı Ekim Olayları 

Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 75, 
şüpheli sayısında yüzde 41 oranında ar ş 
meydana gelmiş r. Yasa dışı ekim olaylarında 
113.753.543 (2019 yılında 38.589.020) kök 
kenevir, 26.507.467 (2019 yılında 8.367.647) kök 
haşhaş bitkisi ele geçirilmiş r. 

 

5.2.7-Alkollü İçki Kaçakçılığı 

2020 yılında ele geçirilen 665.697 (2019 yılında 
1.511.117) litre kaçak alkollü içkinin değeri 144,4 
milyon TL’dir. (Bir litre alkollü içki 217 TL’den 
hesaplanmıştır.) Bir önceki yıla göre olay 
sayısında yüzde 22, şüpheli sayısında yüzde 23 ve 
alkollü içki miktarında yüzde 56 azalış meydana 
gelmiştir.  

 

5.2.8-Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı 

2020 yılında 3.870 (2019 yılında 3.108) adet uzun 
namlulu, 2.154 (2019 yılında 1.299) adet kısa 
namlulu silah ve 199.462 (2019 yılında 249.864) 
adet mühimmat ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla 
göre olay sayısında yüzde 66, şüpheli sayısında 
yüzde 33, silah miktarında yüzde 14 artış, 
mühimmat miktarında ise yüzde 20 azalış 
meydana gelmiştir. 

 

5.2.9-Organize Suçlarla Mücadele 

Olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 2 azalış 
meydana gelmiştir. 
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Meydana gelen organize suç olaylarında bir 
önceki yıla göre yakalanan şüpheli sayısında 
yüzde 7, aranan şüpheli sayısında yüzde 12 , 
toplam şüpheli sayısında ise yüzde 7 azalış 
meydana gelmiştir. 

 

5.2.10-Göçmen Kaçakçılığı 

Ülkemiz, jeopoli k konumu ekonomik ve siyasi durumu dolayısıyla göçmenler için hem hedef hem de 
transit ülke konumunda bulunmaktadır. Özellikle Suriye’de is krarsızlıkların, savaş ve savaşın ge rdiği 
yoksulluğun meydana gelmesi büyük bir göç dalgasının ülkemize hareket etmesine neden olmuştur. Bu 
durum göçmen kaçakçılığı ve insan care  suçlarıyla mücadelenin ülkemizde hassas bir şekilde takip 
edilmesini gerek rmektedir.  

Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 12 geri gönderme merkezinin iç güvenlik sorumluluğu 07 Ekim 2020 
tarihinden i baren devralınmış olup 389 personel görevlendirilmiş r. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı, insan 
ticareti ile mücadele ve yabancılarla ilgili iş ve işlemler konularında 8.727 personele eğitim verilmiştir. 

 

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 50, 
düzensiz göçmen sayısında yüzde 75, yakalanan 
organizatör sayısında yüzde 65 azalış meydana 
gelmiştir. 

 

 

Göçmen kaçakçılığı kapsamında yakalanan 
düzensiz göçmen sayısına göre il sıralaması; 

 

 

 

5.2.11-İnsan Ticare  Olayları 

Olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6 azalış, 
yakalanan insan taciri sayısında yüzde 32, 
kurtarılan mağdur sayısında yüzde 44 artış 
olmuştur. 
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5.3-Terörle Mücadele Faaliyetleri 

Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine ge rmek, çağın 
gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanarak, vatandaş memnuniye ni ve toplum desteğini sağlamak 
sure yle terörle mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. 

2020 yılı içerisinde; 

• 791 terörist etkisiz hale ge rilmiş, bunların 549’u bölücü terör örgütü, 224’ü dini is smar eden ve 
18’i aşırı sol terör örgütü mensubudur. 

• 6’sı Kırmızı, 2’si Mavi, 1’i Yeşil, 22’si Turuncu, 54’ü Gri ve 5 renk kodu olmayan toplam 90 sözde üst 
düzey terörist etkisiz hale ge rilmiş r. 

• Alınan tedbirler ve başarılı operasyonlar ne cesinde eylem kapasitesi daralan bölücü terör 
örgütünün özellikle silahlı saldırı ve taciz ateşi eylemlerinde (2019 yılı 381, 2020 yılı 165) yüzde 57 azalış 
meydana gelmiş r. 

• 385 terör eylemi (Eylemlerin 375’i bölücü terör örgütü, 4’ü aşırı sol terör örgütü ve 6’sı diğer terör 
örgütü tara ndan gerçekleş rilmiş r.) meydana gelmiş, 2019 yılı aynı dönemine göre meydana gelen 
terör eylemlerinde yüzde 53 azalma gerçekleşmiş r. 

• 2019 yılında 257, 2020 yılında 202 terör olayı engellenmiş r. 

• 89 büyük, 381 orta, 110.435 küçük çaplı olmak üzere toplam 110.905 operasyon icra edilmiş r. 

• Zayiatla sonuçlanan 85 terör olayı ne cesinde; 22 güvenlik gücü mensubu ile 27 vatandaş şehit 
olmuş, 107 güvenlik gücü mensubu ile 53 vatandaş yaralanmış r. 

• Bölücü terör örgütünün barınma ve sığınma alanları tespit edilerek nokta operasyonlarla boş ve 
malzemeli olmak üzere 1.232 sığınak imha edilmiş, yaklaşık 46 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek adli 
makamların talima yla yerlerinde imha edilmiş r.  

• Sol terör örgütlerine yönelik 160 operasyon icra edilmiş, bu operasyonlarda; 210 şüpheli 
yakalanmış, 19 şüpheli tutuklanmış r. 

• PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik 1.639 operasyon icra edilmiş, bu 
operasyonlarda; 2.864 şüpheli yakalanmış, 628 şüpheli tutuklanmış r. 

• Dini is smar eden terör örgütlerine yönelik 275 operasyon icra edilmiş, bu operasyonlarda; 445 
şüpheli yakalanmış, 142  şüpheli tutuklanmış r. 
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• FETÖ-PDY terör örgütüne yönelik 1.033 operasyon icra edilmiş, bu operasyonlarda; 1.908 şüpheli 
yakalanmış, 575 şüpheli tutuklanmış r. 

Meydana gelen terör olaylarında ele geçirilen önemli silah ve malzeme durumu tabloda görülmektedir.  

 

 

5.3.1-Terörün Finansmanıyla Mücadele 

Terörizmin finansmanının önlenmesiyle mücadelede, müdahale edilen olay ve tespit edilen şüpheli 
sayısında ar ş meydana gelmiş r.  

 

2020 yılında 38 olay meydana gelmiş, olaylarda 
114 şüpheli yakalanmıştır. Bir önceki yıla göre 
olay sayısında değişiklik olmamış, şüpheli 
sayısında yüzde 19 artış meydana gelmiştir.  

Silah ve Malzemenin Cinsi 2019 2020 Oranı (%) 
Piyade Tüfeği 705 469 -33 

Makineli Tüfek 48 24 -50 

Tabanca 186 107 -42 

Roketatar/Havan/Lav 74 65 -12 

Bombaatar 6 7 17 

Füze 27 6 -78 

Uçaksavar 8 6 -25 

Fişek Mühimmat 288.094 185.420 -36 

El Bombası 1.002 736 -27 

Patlayıcı Madde (kg) 44.973 31.211 -31 

Terör Olaylarında Ele Geçirilen Silah ve Malzeme Durumu 
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5.4-Siber Suçlarla Mücadele Faaliyetleri 

5.4.1-Siber Suçlarla Mücadele  

Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 229, 
şüpheli sayısında ise yüzde 304 artış meydana 
gelmiştir.  

 

 

 

2020 yılında meydana gelen 2.055 siber suç olayının ayrıntısı tabloda görüldüğü gibidir. 

5.4.2-Adli Bilişim 

2020 yılında; incelenen adli kopya (imaj) sayısı 11.890, adli makamlara gönderilen rapor sayısı 2.636 ve 
desteklenen illerden gönderilen delil sayısı 3.328’dir.  

5.4.3-Siber Araş rma 

2020 yılı içerisinde 22.338 sosyal medya hesabında çalışma yapılmış ve 917 hesap/şahıs tespi  yapılarak 
işlem başla lmış r. Ayrıca 3.852 internet adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve ihbarweb’e 
bildirilerek erişimin engellenmesi sağlanmış r. 

Siber Suçlar 2020 
Elektronik Ser fikalarda Sahtekârlık 1 

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama 3 
Futbol/Spor Müsabakalarında Bahis/Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 5’inci Maddesinde Yazılı Suçları İşlemek 

202 

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek 826 

İmza Oluşturma Verilerini İzinsiz Kullanmak 1 

Nitelikli Hırsızlık Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek 50 

Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak 364 

Bilişim Sistemine Girmek 240 

Sistemi Engellemek, Bozmak, Verileri Yok Etmek veya Değiş rmek 239 

Yasak Cihaz veya Programlar Kullanmak 3 

Müstehcenlik Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek 84 

Cinsel Taciz Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek 42 
Toplam 2.055 

Siber Suçların Dağılımı 



2020 

GENEL BİLGİLER 28 

YILI 
FAALİYET 
RAPORU 

5.5-Trafik Hizmetleri 
Her yıl birçok vatandaşımız trafik kazalarında haya nı kaybetmekte, 
yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Trafikteki bu olumsuz etkileri en aza 
indirmek için teşkila mız, trafik kazaları ile mücadeleyi etkin ve hızlı bir 
şekilde yerine ge rerek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden 
faydalanmakta, vatandaş memnuniye ni ve toplum desteğini sağlamak 
sure yle görevini sürdürmektedir. 

Jandarma havacılık birlikleri ile Ekim 2018 ayından itibaren helikopterle havadan trafik denetimi 
faaliyetlerine başlanmıştır. Helikopterle havadan trafik denetimlerine 2021 yılında da devam edilmesi 
planlanmaktadır. 

 

Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde 
meydana gelen kazaların aylara göre dağılımı 
grafikte görülmektedir. 

 

 

Jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik durumu tabloda görüldüğü gibidir.  

Jandarma sorumluluk bölgesinde 1.706 adet jandarma trafik mi ve 200 adet jandarma motosikletli trafik  
mi görev yapmaktadır. Trafik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, trafik güvenliğinin ve düzeninin 

sağlanması, trafik olaylarına seri müdahale edilebilmesi ve görünürlüğün ar rılması maksadıyla 2020 
yılında, 90 motosiklet, 50 binek araç, 25 arazi aracı, 240 tablet bilgisayar, 216 alkolmetre cihazı ve 8 
uyuşturucu test cihazı tedarik edilmiş r. 2021 yılında 150 jandarma trafik minin teşkili planlanmaktadır.  

Trafik Durumu 2019 2020 Oranı (%) 
Ölümlü/Yaralanmalı Kaza Sayısı 26.704 24.136 -10 

Ölü Sayısı 858 802 -7 

Yaralı Sayısı 51.764 42.797 -17 

Kontrol Edilen Araç Sayısı 32.870.200 25.283.626 -23 

Ceza Yazılan Araç/Sürücü Sayısı 1.079.382 1.206.996 12 

Mülkü Amirliğe Sevk Edilen Araç Sayısı 101 88 -13 

Trafikten Men Edilen Araç Sayısı 278.228 282.008 1 

Sürücü Belgesinin Geri Alınma Sayısı 18.668 21.796 17 
Vatandaşa Verilen Trafik Eği mi 3.917.919 2.239.913 -43 

Jandarma Sorumluluk Bölgesindeki Trafik Durumu 
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Hız ihlallerinden kaynaklanan trafik kazalarının yoğun olduğu yol güzergâhlarına, sürücüler üzerinde trafik 
kontrolü yapılıyor hissini yaratmak amacıyla trafik aracı görünümünde hazırlanan 347 adet model trafik 
aracı, 81 ilimizde ve 146 adet maket jandarma trafik personeli 63 ilimizde değişik noktalara 
konumlandırılmış r. 

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, dene m faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin 
bir şekilde gerçekleş rilerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde 
tutulabilmesi için jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında; 2020 yılında helikopter  ile 18 
ilde, drone ile de tüm illerde “havadan trafik kontrolü” faaliye  gerçekleş rilmiş r. Helikopterle yapılan 
trafik dene mlerindeki 227 saatlik uçuş süresinde 814 kural ihlali bildirilmiş ve 1.695 adet ceza işlemi; 
drone ile yapılan trafik dene mlerinde ise 4.664 saatlik uçuş süresinde 3.405 kural ihlali bildirilmiş ve 
3.564 adet cezai işlem uygulanmış r.  

İçişleri Bakanlığı tara ndan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası Eylül 2018’de başla lmış r. Bu 
kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığında görevli tüm subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar 
tara ndan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu ihlal eden sürücüler tespit edilerek, “trafik kural ihlali 
tespit tutanağı” düzenlenmeye başlanmış, bu tutanaklara is naden jandarma trafik mlerince 2020 
yılında 60.560 adet trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiş r. 

Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde, 140.874 adet okul servis aracı denetlenmiş, 4.384 adet araç/
sürücüye cezai işlem uygulanmış r. 

Işıklı ve/veya sesli uyarı işare  veren cihazların mevzua a izin verilmeyen araçlara takılması ve 
kullanılması yasağını ihlal eden 176 araç/sürücüye cezai işlem uygulanmış r. Ayrıca, Kuzey Marmara 
Otoyolunun 341 km.’lik kısmında trafiği düzenleme ve denetleme görevi jandarma trafik mlerine verilmiş 
ve trafik kontrollerine başlanılmış r. 

2020 yılında “Mesleki Gelişim Planında” belirlenen kurs konularında, trafik kural ihlali tespit tutanağı 
düzenleme yetkisi ve görevi verilen 10.923 personele il jandarma komutanlıklarında, 745 personele ise 
Bursa Trafik Okul Komutanlığında eği m verilmiş r. Sürücü, yaya, öğrenci ve personelin doğru trafik 
davranışlarına özendirilmesi ve toplumsal farkındalığın ar rılması maksadıyla düzenlenen seminerlerde ise 
toplam 2.239.913 kişiye trafik eği mi verilmiş r. 

İyi Dersler Şoför Amca Projesi kapsamında, projenin hayata geçirildiği 2014 yılından itibaren toplam 
55.308 okul servis şoförüne ve 38.000 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim 
döneminde, 20 formatör ve 206 eğitimci ile 9.000 şoföre ve 4.500 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2020-2021 
eğitim öğretim döneminde, 11 ilimizde (Amasya, Bartın, Rize, Erzincan, Kilis, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, 
Niğde, Bilecik, Şanlıurfa) proje kapsamında eğitimlere devam edilecektir.

Jandarma trafik m komutanı olarak görev yapan toplam 59 personele, Eskişehir Polis Trafik Okulunda 
"eği cinin eği mi" semineri verilmiş r. Seminer alan personel tara ndan, Türkiye genelinde toplam 2.167 
jandarma personeline; alkolmetre, takograf, tehlikeli madde taşıyan araçların kontrolü, radar, bilirkişilik  
ve uyuşturucu madde kullanımı konularında 181 personele hizmet içi eği m verilmiş r. 
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2013 yılında hayata geçirilen ve hedef kitlesi 3-17 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin olduğu, Trafik 
Dedek fleri Projesi kapsamında “yol kullanıcıları eği ci eği mi” alan 263 jandarma trafik personeli 
tara ndan, toplam 748.989 öğrenciye trafik eği mi verilmiş r. 

Sürücü, yaya, öğrenci ve personelin doğru trafik davranışlarına özendirilmesi ve toplumsal farkındalığın 
ar rılması maksadıyla düzenlenen trafik ha ası etkinlikleri ve eği m seminerlerinde kullanılmak üzere, 
trafik güvenliğiyle ilgili mesajların yer aldığı çeşitli materyaller (3.500 adet trafik afişi, 900 bin adet broşür, 
250 bin adet trafik boyama kitabı, 100 adet saat, 1.000 adet anahtarlık, 2 bin adet karton çanta, 840 adet 
şapka, 5 bin adet trafik hikaye kitabı, 10 bin adet maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı, 10 bin adet 
araç kokusu, 2 bin adet blok not, 2 bin adet güvenli servis sürüş kar ) yap rılarak öğrencilere dağı mı 
gerçekleş rilmiş r. 

Emniyet kemerinin kullanımının önemini anlatarak, vatandaş ve personel üzerinde farkındalık yaratmak 
maksadı ile Jandarma Genel Komutanlığı tara ndan yap rılan “emniyet kemeri simülasyon aracı” ile 
toplam 19.020 kişiye eği m verilmiş r. 

Geleceğimiz olan çocuklarımızda trafik bilincinin oluşturulması ve farkındalık yara lması amacıyla 
jandarma trafik personeli tara ndan eği mlerin daha profesyonelce verilmesi amacıyla; bir adet mobil 
trafik eği m rı ve bir adet mobil trafik eği m aracının modernizasyonu tamamlanarak hizmete 
sunulmuştur. 

Pandemi tedbirleri kapsamında okulların kapalı olması nedeniyle il jandarma komutanlıklarınca, il milli 
eği m müdürlükleri ile eşgüdüm içerisinde “Eği m Bilişim Ağı (EBA)” üzerinden trafik güvenliği eği mleri  
kapsamında 2020 Aralık ayı içerisinde 111.458 öğrenciye eği m verilmiş r. Trafik konusunda farkındalık 
yaratarak, personelin karış ğı trafik kazalarının en aza indirilmesi maksadıyla tüm personele trafik 
güvenliği eği mi verilmiş r. 
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5.6-Koruma Faaliyetleri  

5.6.1-Cezaevi Hizmetleri  

Cezaevi jandarma birlik komutanlıkları, kapalı ceza infaz kurumlarının fiziki olarak korunması ile birlikte, 
tutuklu ve hükümlülerin güvenli bir şekilde adliye, hastane ve diğer ceza infaz kurumlarına sevk ve 
nakillerini yapmakta, firarları ve ceza infaz kurumlarına yasak maddelerin sokulmasını önlemekte ve 
cezaevinde meydana gelebilecek olası isyan, direniş gibi olaylara gerektiğinde müdahale ederek tutuklu ve 
hükümlülerin güvenliğini sağlamaktadır. 

Ülke genelinde 276’sı kapalı, 83’ü açık ve 4’ü çocuk eği m evi olmak üzere toplam 363 ceza infaz 
kurumunun, 276’sının dış koruma ile sevk ve nakil görevleri Jandarma Genel Komutanlığı tara ndan 
sağlanmaktadır. 

Bu görevler 33 cezaevi taburu, 89 cezaevi bölüğü ve 45 cezaevi karakolunda görevli 17.070 personel ile 
yerine ge rilmektedir. 

2020 yılında cezaevi jandarma birlikleri tara ndan 133.034 (121.995’i il içi ve 11.040’ı il dışı) sevk ve nakil 
devriyesi ile 584.737 tutuklu ve hükümlünün sevk ve nakli (adliye, hastane, vb.) gerçekleş rilmiş r. 

5.6.2-Yol Emniyet Tedbirleri 

Jandarma birlikleri tarafından ülke genelinde icra edilen birlik intikalleri, askerî malzeme, sınav evrakı ve 
kripto nakillerinin güvenliği ve özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerindeki kritik yollar ile yol yapım 
çalışması devam eden bölgelerdeki güvenlik sağlanmaktadır. 

Ayrıca, tamamına yakını jandarma sorumluluk alanından geçen yüksek hızlı demiryolu ve konvansiyonel 
demiryolu hatlarının güvenliği ile özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerindeki terör tehdidi altında bulunan 
1.919 km’lik üç konvansiyonel demiryolu hattı korunmaktadır. 

5.6.3-Tanık Koruma Hizmetleri 

Ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin veya yakınlarının haya , beden bütünlüğü 
veya mal varlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan 410 kişi hakkında 5276 
sayılı Tanık Koruma Kanunu gereğince tedbir alınmaktadır.  

Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya tanık koruma kurulu tara ndan verilen koruma tedbirleri ile ilgili 
işlemler; sorumluluk esasına göre tanık koruma birimleri tara ndan yerine ge rilmektedir. (Koruma 
tedbiri uygulanan şahıs sayısı 2019 yılında 408, 2020 yılında 410’dur.) 
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5.6.4-Şahıs Koruma Hizmetleri 

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında; Jandarma Genel Komutanlığı koruma birimleri tara ndan 
haklarında koruma kararı bulunan 390 TSK/jandarma personeli ve sivil şahıs ile 539 kamu görevlisi (vali, 
kaymakam, hakim, savcı) olmak üzere toplam 929 şahsın koruma hizmetleri yürütülmektedir. 

Ayrıca devletin genel güvenlik politikası bakımından önem arz eden, terörle mücadele alanında aktif rol 
oynayan, terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen, can güvenliklerinin tehlikeye düşeceği hususunda açık 
ve maddi emareler bulunan koruma statüsü dışında bulunan kamu görevlileriyle (kayyumlar, vali 
yardımcısı/kaymakamlar, hakim ve cumhuriyet savcıları), terör örgütleri aleyhine yaptığı açıklamalar,  
kamuoyunda paylaştığı fikirler ile devlet kurumlarıyla irtibatlarından dolayı terör örgütlerinin  hedefi 
haline gelen sivil şahıslardan, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunanların koruma hizmetleri yerine 
getirilmektedir. 

5.6.5-Tesis Koruma ve Boru Hatlarının Korunmasına Yönelik Hizmetler 

Ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkısı bulunan ve kri k olduğu değerlendirilen; sekiz havalimanı, dört 
TRT verici istasyonu, sekiz baraj ve hidroelektrik enerji santrali, Mersin/Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat 
alanı, İstanbul Topkapı Sarayı, Şırnak/Silopi Termik Santrali, Malatya/Ba algazi Fırat Demiryolu Köprüsü 
ile petrol ve doğal gaz boru hatlarından Türkiye-Irak (Kerkük-Yumurtalık) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol 
boru hatları, Türkiye-İran (Ağrı-Sivas arası) ve Trans Anadolu (TANAP) (Ardahan-Sivas arası) doğal gaz 
boru hatlarının güvenliği jandarma birlikleri tara ndan özel koruma tedbirleri kapsamında sağlanmaktadır. 

Tesislerin güvenlik hizmetleri, ilgili kurum/kuruluşlarla imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde yerine 
ge rilmekte, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TANAP Doğal Gaz Boru Ha nın güvenliğine ilişkin 
işbirliği protokolü çalışmalarına devam edilmektedir. 

Özel koruma tedbirleri kapsamında korunmayan diğer tesisler ile petrol ve doğal gaz boru hatlarının 
güvenlik hizmetleri ise genel kolluk tedbirleri kapsamında yerine ge rilmektedir. 

5.6.6-Özel Güvenlikle İlgili Faaliyetler 

Özel güvenlik hizmetleri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda jandarma/polis sorumluluk 
bölgesi esasına göre yerine ge rilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı tara ndan: Özel güvenlik şirke , özel güvenlik eği m kurumu, il özel idareleri 
ve belediyelerin faaliyet izin belgesi düzenlenmekte, özel güvenlik şirketleri bünyesinde görev yapan özel 
güvenlik görevlilerinin kıyafet katalogları onaylanmaktadır. 
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İl valiliği adına il jandarma komutanlıkları tara ndan; özel güvenlik izin belgesi, geçici ve acil durumlarda 
özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlisi çalışma kimlik kar , alarm izleme merkezi kurma ve işletme 
yeterlilik belgesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan silah sa n alma yetki belgesi, özel güvenlik 
silah taşıma/bulundurma belgesi tanzim edilmektedir. 

Jandarma sorumluluk bölgesinde 11 bin kurum, kuruluş ve tesisin güvenliği, 48 bin özel güvenlik görevlisi 
tarafından sağlanmaktadır.  

İl jandarma komutanlıklarında bulunan özel güvenlik birimlerince; jandarma sorumluluk alanında bulunan 
ve özel güvenlik izni verilen tesisler ile bu tesislerde çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik 2020 yılında 
toplam 6.851 yerinde denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

5.6.7-Silah Ruhsat İşlemleri  

Jandarma Silah Bilgi Sistemi 01 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına 
açılmıştır. Jandarma sorumluluk bölgesinde, e-devlet üzerinden vatandaşlar tara ndan yapılan silah 
ruhsat işlemleri başvuru sayıları tabloda görülmektedir. 

e-devlet üzerinden yapılan başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşlara verilen silah ruhsat sayıları 
tabloda görülmektedir. 

Ruhsat Cinsi 2019 2020 Oranı (%) 
Bulundurma 13.206 17.751 34 

Taşıma 32.267 17.267 -46 

Yivli Tüfek 432 789 83 

Yivsiz Tüfek 39.022 61.039 56 

Mermi Talebi 17.356 37.637 117 

Toplam 102.283 134.483  

Silah Ruhsat Başvuruları 

Ruhsat Cinsi 2019 2020 Oranı (%) 
Bulundurma 13.845 12.684 -8 

Taşıma 19.919 12.106 -39 

Yivli Tüfek 282 448 59 

Yivsiz Tüfek 38.241 48.271 26 
Toplam 72.287 73.509  

Verilen Silah Ruhsatları 
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5.7-Jandarma Gücü Spor Faaliyetleri 

Jandarma Gücü Komutanlığı spor takımları; 2020 
yılında 6 branşta (atle zm, kros, a ş, oryan ring, kick 
boks, triatlon) faaliyet göstermiş ve takım halinde 3 
birincilik, 2 ikincilik, ferdi olarak ise 16 birincilik, 21 
ikincilik ve 15 üçüncülük elde etmiş r. 

İş rak edilen Dünya ve Avrupa şampiyonaları, Türkiye 
şampiyonaları, Türkiye kulüplerarası ligleri ve özel 
şampiyonalarda: 

Atle zm Takımı; Eskişehir ve Ankara’da Olimpik 
Deneme Yarışına, Trabzon PTT Birincilik Müsabakasına 
iş rak etmiş, müsabakalar sonucunda ferdi olarak 8 
birincilik, 9 ikincilik, 6 üçüncülük, takım halinde ise 2 
ikincilik, 

Kros Takımı; İstanbul’da Vodafon Yarı Maraton 
Yarışına iş rak etmiş, müsabakalar sonucunda, iki 
aşamadan oluşan ligin iki kademesinde de 2 ikincilik, 
maraton ligi müsabakasında ise takım halinde 
dördüncülük, 

A ş Takımı; Mersin’de düzenlenen müsabakalara 
iş rak etmiş, müsabakalar sonucunda, ferdi olarak 2 
birincilik, 5 ikincilik, 1 üçüncülük, takım halinde ise 1 
birincilik, 2 ikincilik, 

Oryan ring Takımı; İstanbul’da Winter O-Cup, 
Antalya’da Training camp and compe on ve O-Fast,  
Kahramanmaraş’ta Oryan ring Ligi 3’üncü Kademe ve 
Aksaray’da Oryan ring Ligi 1’inci Kademe 
müsabakasına iş rak etmiş, müsabakalar sonucunda, 
ferdi olarak 2 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük, takım 
halinde ise 1 birincilik, 

Kick Boks Takımı; Antalya’da Türkiye Açık Kick Boks 
Turnuvası müsabakasına iş rak etmiş, müsabakalar 
sonucunda ferdi olarak 4 birincilik, 3 ikincilik, 3 
üçüncülük elde edilmiş r.   
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5.8-Jandarma Havacılık Birlikleri Faaliyetleri 

Jandarma havacılık birlikleri tara ndan emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik 15.530 
saat, insanlı keşif uçaklarıyla gerçekleş rilen 3.409 saat görev uçuşu ile; 

• Birliklerin havadan in kali, 

• Birlik ikmal malzemelerinin sevki, 

• Terörle mücadele harekâ  kapsamında gündüz ve gece ak f hava desteğinin sağlanması, 

• Narko k ve psikotrop madde kaçakçılığının takibi ve önlenmesinde hava desteğinin sağlanması, 

• Halka yardım faaliyetleri kapsamında, hasta ve yaralıların sağlık kuruluşlarına havadan nakli, doğal 
afetlerde halka yardım ve kazazedelerin arama-kurtarma faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleş rilmiş r. 

5.9-Bilimsel Karar Destek Faaliyetleri 

Günümüzde sürekli gelişen teknoloji, değişen ekonomik koşullar, bütçe kısıtları ile emniyet ve asayiş 
görevlerinin daha dinamik ve karmaşık hale gelmesiyle değişen görev özellikleri, ih yaçların tespit ve 
tedariki ile her türlü karar verme sürecinde, bilimsel karar destek uygulamalarından azami 
faydalanılmasını ön plana çıkarmış r. 2020 yılında karar desteği kapsamında talep edilen 15 adet analiz 
tamamlanmış r.  

5.10-İnsan Hakları Alanında Yürütülen Faaliyetler 

5.10.1-Eği m Faaliyetleri 

İnsan hakları ile ilgili personelin bilgi seviyesini ar rmak maksadıyla eği m faaliyetleri icra edilmektedir. 
Bu kapsamda, ziyaret edilen illerde; insan hakları konusunda personele konferans verilmekte, il jandarma 
komutanlıklarındaki nezarethaneler yerinde incelenmekte, nezarethanelere alınanların kaydına ait de er 
incelenmekte, insan hakları ihlali kapsamındaki şikâyetlere il jandarma komutanlıklarınca yapılması 
gereken işlemler izah edilerek uygulamalar yerinde görülmektedir. 

İnsan hakları konusunda 2020 yılında al  ilde icra edilen “yerinde eği m faaliye ” kapsamında 311 
personele eği m verilmiş ve 110 nezarethane te iş edilmiş r. 

5.10.2-Jandarma Genel Komutanlığındaki Nezarethanelerin Standart Hale 
Ge rilmesi ve Kamera Durumları 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin Tavsiyeleri ile Yakalama, Gözal na Alma ve İfade Alma 
Yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığındaki mevcut 
nezarethaneler yüksek oranda standartlara uygun hale ge rilmiş r.  
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5.11-Dış İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

5.11.1-Uluslararası Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) 

FIEP; Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz’in baş harflerinin simgelendiği ve başlangıçta bu ülkelerin 
jandarmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla oluşturulan uluslararası bir organizasyondur. 

Hâlen FIEP’in 19 aslî (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Türkiye, Hollanda, Fas, Romanya, Ürdün, Tunus, 
Filistin, Ukrayna, Brezilya, Katar, Arjantin, Şili, Cibuti, Kuveyt ve Senegal) üyesi bulunmaktadır. Henüz bir 
merkezi olmayan FIEP’in dönem başkanlığı ve sekretarya görevi, üye teşkilatlar arasında dönüşümlü olarak 
birer yıl süreyle yürütülmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı bu görevi son olarak 2017-2018 yıllarında 
olmak üzere üç defa icra etmiştir. 2019-2020 Yılı FIEP Dönem Başkanlığı 09 Ekim 2019 tarihinde Fas 
tarafından devralınmıştır.  

İspanya’da yapılan “FIEP İnsan Kaynakları Komisyon Toplantısı”na Covid-19 salgını nedeniyle Jandarma 
Genel Komutanlığınca katılım olmamıştır.  

2019 yılında Moldova ve Bangladeş, 2020 yılında ise San Marino Cumhuriyeti FIEP’e üyelik başvurusunda 
bulunmuştur. Covid-19 salgını nedeniyle bahse konu aday ülkelerin üyeliklerine ilişkin durumları 2021 
yılında değerlendirilecektir. Ayrıca 2020 yılında planlanan diğer komisyon toplantıları, zirve hazırlık ve zirve 
toplantısı 2021 yılına ertelenmiştir.  

5.11.2-Avrupa Jandarma Kuvve  (AJK)’ne Gözlemci Üyeliği 

Avrupa Jandarma Kuvve , kriz bölgelerinde Barışı Destekleme ve Koruma Harekâ  sonrasında genel 
asayişi ve kamu düzenini sağlamak maksadıyla, jandarma teşkila  olan Avrupa Birliği üyesi beş ülke 
(Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz) tara ndan 2004 yılında kurulmuştur. AJK’ya Fransa, Hollanda, 
İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya, Polonya tam, Litvanya ortak, Türkiye gözlemci üyedir.  

AJK karargâhı, 23 Ocak 2006 tarihinde İtalya’nın Vicenza şehrinde faaliyete geçmiş r. AJK 2019 Yılı Dönem 
Başkanlığı Hollanda, 2020 Dönem Başkanlığını Fransa tarafından yürütülmüştür. 2021 yılı Dönem 
Başkanlığı 09 Aralık 2020 tarihinde Polonya’ya devredilmiştir. 

2020 yılında AJK Çalışma Grubu Toplantıları ve AJK Yetenekler Kataloğu Toplantısı Fransa başkanlığında  
Covid-19 salgını sebebiyle video konferans olarak yapılmıştır. 
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5.11.3-NATO Kolluk İs krar Harekâ  Mükemmeliyet Merkezi (NKİHMM) Kuruluşu 

İs krarsız bölgelerde (Barışı Destekleme Harekâ  uygulanan alanlarda) asayiş ve güvenliğin eski haline 
ge rilmesi ve/veya desteklenmesi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasına katkıda bulunan 
kolluk (jandarma/polis) ile ilgili bir dizi faaliyet olarak tanımlanan, kolluk is krar harekâ  alanında, 
uluslararası düzeyde tanınan bir eği m ve uzmanlık merkezi olmak ve bu alanda NATO Stratejik 
Konsep ’ne katkıda bulunmak maksadıyla, İtalya Karabinieri Genel Komutanlığı öncülüğünde kurulmuş ve 
İtalya/Vicenza’da konuşlu bir organizasyondur.  

NKİHMM’in dokuz üyesi (İtalya, Türkiye, Fransa, İspanya, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya 
ve Yunanistan) bulunmaktadır. 

Merkezin kurucu üyesi olan Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen kadrolarında yer almak üzere 
geçici görev statüsünde beş personel bulunmaktadır.  

Covid-19 salgını nedeniyle Yürütme Kurulu Toplantıları video konferans üzerinden İtalya’da yapılmıştır. 
İtalya’da, video konferans olarak yapılan “Saha Komutanları İçin Kolluk İstikrar Harekâtına Giriş Kursu”na 
eğitici olarak bir personel ile katılım sağlanmıştır. 

5.11.4-NATO Askerî Kolluk Paneli (NMPP) 

Ülkemiz, NATO Askerî Kolluk Panelinde 2014 Eylül ayından i baren Jandarma Genel Komutanlığı 
tara ndan temsil edilmeye başlanılmış r. Her yıl üçü çalışma toplan sı, biri yıllık değerlendirme toplan sı 
olmak üzere toplam dört toplan  yapılmaktadır. Toplan lara NATO karargâhları, mükemmeliyet 
merkezleri ve yaklaşık 25 ülke temsilcileri ka lım sağlamaktadır. 

Panel çalışmaları ile NATO harekâtları çerçevesinde; askerî kolluğu ilgilendiren doktrin ve konsept 
yazılması ve mevcutların güncellenmesi, geleceğe yönelik yeteneklerin tespi , stratejik eği m planı 
oluşturulması, doküman yazılması başta olmak üzere tüm faaliyetler yazım grupları aracılığı ile takip 
edilmektedir. 

5.11.5-Dost ve Mü efik Ülkeler ile Yürütülen Eği m İşbirliği 

Jandarma Genel Komutanlığı, toplam 63 ülke jandarma teşkilatının 44’ü ile işbirliği içerisindedir. Ayrıca, 
jandarma ve benzeri kolluk kuvvetleri bulunmayan ülkeler ile ilişkilerimiz, gerektiğinde komutanlığımızın 
görev alanına giren konularda, diğer kamu kurumları ile işbirliği yapılarak yürütülmektedir. 

2020 yılı içerisinde, karşılıklı karargah görüşmesi kapsamında; Arnavutluk, Özbekistan, Katar ve Moritanya 
İslam Cumhuriyeti yetkilileri Jandarma Genel Komutanlığına ziyarette bulunmuşlardır.  
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Ayrıca, Türkiye’de toplam 104 (63 Azerbaycan, 3 Gambiya, 36 Gine Bissau,  
2 Senegal) misafir askeri personele eğitim verilmiş, devam eden kurslar kapsamında da; toplam 99 (21 
Azerbaycan, 3 Gambiya, 43 Katar, 28 Kazakistan, 4 Moritanya) misafir askeri personele eğitim 
verilmektedir. 

5.11.6-İmzalanan Anlaşma/Protokol 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Jandarma Komutanlığı arasında “Hibe Protokol 
Anlaşması” 08 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriye  Hüküme  ile Moldova Cumhuriye  Hüküme  Arasında “Kolluk Personelinin Güvenlik 
Alanında Eği m ve Öğre me İlişkin İşbirliği Anlaşması” 30 Aralık 2019 tarihinde imzalanmış ve Moldova 
Parlamentosu tara ndan 18 Haziran 2020 tarihinde onaylanmıştır. Ülkemizde Dışişleri Komisyonunda 
görüşme aşamasındadır. 

5.11.7-Yurt Dışı Geçici ve Sürekli Görevlendirmeler 

Jandarma Genel Komutanlığı, Barışı Destekleme ve Koruma harekâtlarına, karargâh personeli ve birlik 
göndermek suretiyle aktif katılım sağlamaktadır. Hâlen Afganistan ve Somali’de jandarma personeli 
bulunmaktadır. Afganistan’da icra edilen Uluslararası Yardım Kuvveti Harekâtı çerçevesinde Avrupa 
Jandarma Kuvveti çatısı altında görev yapmakta olan toplam 131 personelden 69’u karargâh ve danışman 
timlerinde, 62’si Danışman Timleri Koruma Takımında eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmaktadır.  

2020 yılı sonu itibarıyla, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 131, Somali Türk Görev Kuvveti 
Komutanlığında 43, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri kapsamında Azerbaycan’da 26, BM (Birleşmiş 
Milletler) kapsamında Sudan Darfur Misyonunda 2 olmak üzere yurt dışında geçici görev statüsünde 202, 
ülkemizin terör örgütleriyle mücadele ve güvenlik alanındaki faaliyetler kapsamında 1.457, yurt dışında 
sürekli görevler kapsamında ise İçişleri Müşaviri olarak 53, dış misyon koruma kadrolarında 75 jandarma 
personeli görev yapmaktadır. 

5.12-“Söz Sizde” Uygulamasına İlişkin Faaliyetler 

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin, projelere katkısı olabilecek görüş ve önerilerini almak, personel 
ve kurum arasında ortak akıl oluşturulması, kurumsal gaye ile gayret birliğinin sağlanması, personelin 
aidiyet duygusunun ar rılması maksadıyla açılan “söz sizde” sayfasına 2020 yılında gelen 1.137 adet 
görüş/öneri ilgili birimlerce ayrın lı olarak incelenmiş r. 
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5.13-Lojis k Alanında Yürütülen Faaliyetler 

Birliklerin harekât, görev ve kadro ih yaçlarının karşılanması maksadıyla; bütçe imkânları doğrultusunda 
araçların tedarik planlamaları yapılarak, tedariki gerçekleş rilen araçlar ve malzemeler harekât 
önceliklerine göre ih yacı olan birliklere ter p edilmektedir. Jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet, 
asayiş ve kamu düzeninin korunması, sorumluluk sahasında artan toplumsal olaylara karşı müdahale 
ih yacı ile teröristle mücadele harekâ  görevlerinde kullanılmak üzere araç ve gereçler ter p 
edilmektedir. 

Alınan araç ve gereçlerden önem arz edenler tabloda belir lmiş r. 

Araç ve Gereç Adı 
KİRPİ II/Vuran 

Zırhlı Komuta Kontrol/Gizli Zırhlı Küçük Otobüs 

Binek Otomobil Komuta Kontrol ve Güvenlik Egea/Megan/Toyota Corolla 

Pick-up/Minibüs/Motosiklet/ Kar Üstü Motosiklet/Trafik Tim Aracı Binek Tipi/Arazi Tipi 

Devriye Müdahale Aracı Yol Tipi/Arazi Tipi 

JEMUS Müdahale Aracı/Arama Kurtarma Aracı/Arazi Tipi Binek JASAT Aracı/Las k Şişme Bot 

Kanal Kazma Makinesi (Ekskavatör/Mini Ekskavatör )/Yükleyici / Kazıcı Yükleyici Traktör 

Jeneratör/ Trafik Tim Aracı/Araç Make /Makineli Tüfek Gece Görüş Dürbünü 

Termal Kamera (Şahingözü OD) 

Binoküler Gece Görüş Gözlüğü/Dijital Gece Görüş Dürbünü 

Keskin Nişancı Gözetleme, Keskin Nişancı ve El Dürbünü 

Soğutmasız Termal Kamera ve Vücut Sıcaklığı Ölçen Termal Kamera 

Termal El /Gündüz Silah Dürbünü/Çi  Kullanımlı Tak-Sök /Termal Silah Dürbünü 

Çabuk Nişan Alma Ale  

Monoküler Gece Görüş Gözlüğü 

Hava Ölçüm Cihazı 

Balis k Koruyucu Gözlük, Yelek, Başlık ve Mini Balis k Koruyucu Kalkan 

Motovisör/Flaşör 

Su Al  Dalış Malzemeleri, Dağcılık Malzemeleri, Arama Kurtarma Malzemeleri/ Kamp Çadırı 

Kelepçe, Şeffaf Kalkan, Vucüt Koruyucu Teçhizat, Panaromik Gaz Maskesi, Göz Yaşar cı El Tüpü 

Poliüretan Cop, Teleskopik Jop 

9 mm Tabanca/9 mm Makineli Tabanca/5.56 mm Özel Operasyon Tüfeği/7.62 mm MPT-76 Piyade Tüfeği 

40 mm Tüfek Al  Bombaatar 
Maket Jandarma Trafik Personeli 

Tedarik Edilen Araç ve Gereçler 
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İnşaat faaliyetlerinde; Deprem Yönetmeliğine uyumsuz ve ekonomik ömrünü tamamlayan binalara, yeni 
teşkil edilen birliklerin iskân ih yaçlarına ve profesyonelleşme kapsamında vardiya yatakhanesi yapımına 
öncelik verilmektedir. Bu maksatla birlik bina ve tesislerinin temin ve inşasında: 

• Bina ve tesis ih yaçlarının karşılanması kapsamında 84 adet inşaa n yapım faaliye ne ve etüt proje 
programında bulunan 254 inşaa n ihale hazırlık çalışmaları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığı 2 bin kişi kapasiteli fakülte ve dekanlık binası inşaa nın yapımına devam edilmektedir. 

• İskân ih yaçlarını karşılamak maksadıyla yıl içerisinde 68 adet inşaat ile içme ve kullanma suyu 
ih yaçları (su deposu yapımı, su ha  yenileme vb.) kapsamında dokuz birliğin su deposu isale ha  yapım 
işleri tamamlanmış r. 

• Nezarethanelerin standart hale ge rilmesi kapsamında 18 birliğin 106 adet nezarethanesi standart 
hale ge rilmiş r.  

• Hizmet binaları ve lojmanları ısı yalı mlarının yapılması kapsamında 26 birliğin hizmet binası ile dört 
birliğin lojmanının ısı yalı mı yapılmış r. 

• Jandarma Özel Mayın Arama Temizleme Tabur Komutanlığınca Ağrı-Doğubayazıt ilçesi sınır hattında 
87.083 m² alan aranarak 5.749 adet anti personel mayın imha edilmiş, Siirt İl Jandarma Komutanlığı 
sorumluluk sahasında ise 22.348 m² alan aranarak 225 adet anti personel mayın imha edilmiştir. 

Jandarma Dikimevi Müdürlüğünce Covıd-19 virüsü için alınacak tedbirler kapsamında 28 Mart 2020 
tarihinden itibaren günlük 100 bin adet anti bakteriyel özellikli tıbbi maske üretimine başlanmış olup  
üretime 150 bin kapasiteyle devam edilmektedir. 

2020 yılında maske gönderilen birlik ve kurumlar tabloda gösterilmiştir.  

Maske Ter bi Yapılan Birlik ve Kurumlar (Adet) 
Jandarma Genel Komutanlığı 23.935.500 

Vefa Sosyal Destek Grubu 1.200.000 

İçişleri Bakanlığı Taşra Birimleri 1.200.000 

ALO 199 Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü 556.000 

Ortak Çağrı Merkezleri (112, GAMER vb.) 678.000 

Emniyet Genel Müdürlüğü 3.864.000 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 741.000 

Sağlık Bakanlığı 89.000 

İçişleri Bakanlığı Merkez Birimleri ile Bağlı Kuruluşlar 1.317.000 

Kamu Denetçiliği Kurumu 6.000 

Türk Hava Kurumu 81.000 
Toplam 33.667.500 

Maske Ter bi 
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5.14-İnsan Kaynakları Alanında Yürütülen Faaliyetler 

5.14.1-Mesleki Gelişim Faaliyetleri 

Yurt İçi Kurslar: 

2020 yılında yurt içinde düzenlenen 476 kursa, 21.208 (2019 yılında 17.309) personel ka lmış r. Bir 
önceki yıla göre kurs sayısında yüzde 25, personel sayısında yüzde 22,5 ar ş meydana gelmiş r. Uzaktan 
eği m faaliye  kapsamında, 2020 yılında 26.689 (2019 yılında 12.891) personele eği m verilmiş r. Bir 
önceki yıla göre personel sayısında yüzde 107 ar ş meydana gelmiş r.  

Yurt Dışı Kurslar: 

2020 yılında yurt dışında düzenlenen 7 (2019 yılında 28) kurs ve eği m faaliye ne 19 (2019 yılında 49) 
personel ka lmış r. Bir önceki yıla göre kurs sayısında yüzde 75, personel sayısında yüzde 61 azalış 
meydana gelmiş r.  

5.14.2-Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri 

Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik Faaliyetler: Şehitlikler ile şehitlik dışında bulunan şehit mezarları, şehit 
aileleri ve kahraman gazilerimiz dinî, milli bayramlarda ve özel günlerde ziyaret edilmektedir. 

Şehit ve gazi çocuklarının eği m ve öğrenimleri, madalya tevcihi, vakıf ödemelerinin takibi konuları başta 
olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanında bulunan konulardaki yasal haklarının tam 
ve zamanında temini amacıyla azami gayret gösterilmiş r. 

2020 yılında Nakdi Tazminat Komisyonunda 53 şehit varisi, 446 malul gazi ve yaralı personele toplam 
13.254.712 TL (2019 yılında 46 şehit varisi, 684 malul gazi ve yaralı personele toplam 7.365.920 TL) nakdi 
tazminat ödenmiş r. 

2020 yılı içerisinde şehit olan 44 personel ailesine toplam 508.800 TL (2019 yılında 47 personel ailesine 
468.000 TL), vefat eden 99 personel ailesine toplam 1.148.400 TL (2019 yılında 89 personel ailesine 
882.000 TL) ilk destek yardımı yapılmış r.  

Gülhane Eği m ve Araş rma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eği m Araş rma 
Hastanesinde tedavi gören malul gazi ve iç güvenlik yaralısı personel, düzenli olarak ziyaret edilmekte ve 
başta moral desteği olmak üzere her türlü konuda kendilerine destek olunmaktadır. 

Engelli Vatandaşlara Yönelik Yapılan Faaliyetler: İlk defa 2003 yılında başlanan engelli vatandaşlara 
yönelik olarak düzenlenen 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Ha ası bir günlük temsilî askerlik 
uygulaması 2020 yılında Covit-19 tedbirleri nedeniyle yapılamamış r.  
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6 - Yöne m ve İç Kontrol Sistemi 
6.1-İç Kontrol Sistemi 
İç kontrol sistemine ilişkin görev ve sorumluluklar, 5018 sayılı Kanunun 55 ve 56’ncı maddeleri, İç Kontrol 
ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 
hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.  

Jandarma Genel Komutanlığı faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve 
kaynakların korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim 
bilgisinin zamanında ve güvenilir nitelikte oluşturulması hedeflenmektedir. 

İç kontrol sisteminin geliştirilmesi sürecinde: 

• Tespit edici kontrol faaliyetlerine ait raporlar (iç/dış dene m raporları vb.), 

• Mevzuat değişiklikleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki tespit ve çalışmalar, 

• Kurum içerisinde ve diğer kurumlara ait düzenlemeler ile iyi uygulama örnekleri, takip ve tetkik 
edilmektedir. 

6.1.1-İç Kontrol Faaliyetleri 

• Jandarma Genel Komutanlığının iç kontrol sistemi, mevzuat hükümleri doğrultusunda, birimler 
tara ndan yapılan düzenlemelerin iç kontrol standartları ile ilişkilendirilmesi sure yle, yılda en az bir defa 
risk odaklı bir anlayışla değerlendirilmektedir. İç kontrol değerlendirme çalışmaları, yılın on iki ayına 
yayılan aralıksız bir çalışma sürecinde yapılmaktadır. Bu kapsamda: 

• İç kontrol çalışmalarını yürütmek maksadıyla oluşturulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 
üst yöne ci onayı ile revize edilmiş r. 

• İç kontrol standartlarının mevcut varlık düzeyini ölçmek maksadıyla, kuruma özgün olarak 
hazırlanan “İç Kontrol Anke ”  personele uygulanmış ve iç kontrol standartlarının mevcut durumu ile 
gelişime açık alanlar tespit edilmiş r. 

• Dene m birimleri tara ndan yapılan tespit edici kontrol faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlara 
ilişkin aksaklıklar, İç Kontrol Dene m Bilgileri Analiz Programı ile analiz edilerek değerlendirilmiş, elde 
edilen sonuçlara ilişkin rapor yayımlanmış r.  

• Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi gereğince, iç kontrol 
çalışmaları kapsamında yıl içerisinde yürütülen faaliyetler hakkında İçişleri Bakanına yazılı bilgi 
sunulmuştur. 

• İç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan “İç Kontrol 
Sistemi Değerlendirme Raporu”, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş r. 
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• İç kontrol bileşen ve standartları, kurumsal risk yöne mi, süreç yöne mi, kontrol faaliyetleri ile iç 
dene m alanlarında kullanılan terminolojinin anlaşılması ve kavramların doğru olarak kullanabilmesi 
maksadıyla "İç Kontrol Terimleri" kitapçığı hazırlanmış r. 

• İç kontrol sisteminin bir gereği olan süreç yaklaşımını anlatmak ve süreç yöne mini geliş rmek 
isteyen birimlerin çalışmalarında faydalanmaları maksadıyla "Süreç Kavramı ve Süreç Yöne mi Kılavuzu" 
hazırlanarak yayımlanmış r. 

• İç Kontrol Bilgi Sistemi içerik olarak geliş rilerek personelin is fadesine sunulmuştur. 

6.2-Ön Mali Kontrol Faaliyetleri 

5018 sayılı Kanun ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 
gereğince, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan mali karar ve işlemlerden; harcama 
birimlerince gönderilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, 
jandarma trafik mlerinde görevli personele ödenen seyyar görev tazmina  cetvelleri, memur zam ve 
tazminatlarını içeren yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü 
yazılı raporlar tanzim edilmek sure yle yerine ge rilmektedir. 

Ön mali kontrol raporlarında belir len hususların incelenmesi ve değerlendirilmesi ne cesinde: 

• Harcama birimlerine önleyici, tespit edici ve düzel ci emirler yayımlanmış, 

• Ön mali kontrol sonucunda düzenlenen yazılı raporların, ilgili harcama birimi ile birlikte, bağlı 
olduğu ana ast birlik komutanlığına ve ilgili merkezi yöne m birimlerine gönderilmesi sağlanarak, tespit 
edilen hususlar için yetkili makamların yöne m sorumluluğu çerçevesinde almaları gereken tedbirlere 
yönelik  farkındalık oluşturulmasına çalışılmış, 

• Ön mali kontrol işlemlerine ait ista s ksel verilerin incelenmesi ve yapılan risk değerlendirmeleri 
sonucu tespit edilen hususlar konusunda harcama birimleri bilgilendirilmiş r. 

İç kontrol sisteminde önemli bir yer teşkil eden ön mali kontrol faaliyetleri sonucu 2020 yılında 
gerçekleştirilen mali karar ve işlemlerden, ön mali kontrolü yapılan taahhüt evrakı ve sözleşme 
tasarılarının toplam tutarı; KDV hariç olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı 2020 yılı toplam mal, 
hizmet ve yapım işleri bütçesinin yüzde 34’üne karşılık gelmektedir. 

2020 yılında gerçekleştirilen ön mali kontrol faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.   

Ön Mali Kontrol Faaliyetleri 

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Dosya Sayısı 260 

Seyyar Görev Tazmina  Cetvelleri Personel Sayısı 5.443 

Yan Ödeme Cetvelleri Personel Sayısı 2.692 
Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmeleri 141 

Ön Mali Kontrol Faaliyetleri 
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6.3-Kamu Zararı Takip ve Tahsil Faaliyetleri 

Kamu zararlarının takip ve tahsili konusundaki faaliyetler, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri 
doğrultusunda düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda; kontrol, dene m veya inceleme ile 
Sayıştay Başkanlığınca kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda, belirlenen kamu zararından 
doğan alacakların her biri için harcama birimlerince alacak takip dosyası açılarak takip ve tahsil işlemleri 
yapılmaktadır. Ayrıca, kamu zararı takip faaliyetlerine ilişkin tüm işlemlerin merkezden izlenmesi kamu 
zararı takip programı vasıtasıyla yürütülmektedir. 

6.4-Mali Hizmetler Başkanlığının Yerinde Eği m, İnceleme ve 
Bilgilendirme Faaliyetleri 

Mali uygulamaların birlik ve komutanlık karargâhını doğrudan etkileyerek başta Sayıştay olmak üzere iç ve 
dış dene m birimleri nezdinde mali sorumluluk ge rebilecek ağırlık ve yoğunlukta olması nedeniyle, mali 
dene mlere hazırlık yapmak, son gelişmeler hakkında bilgi vermek, sorun ve problemleri tespit etmek ve 
gerekli önleyici ter p ve tedbirleri almak maksadıyla, birliklerde realizenin son noktası olan maliye 
birimleri ile sürekli temas ve ir bata öncelik verilerek, Mali Hizmetler Başkanlığı tara ndan yerinde eği m 
ve inceleme faaliyetleri yapılmaktadır. Ancak, Covid-19 nedeniyle 2020 yılı içerisinde bu faaliyet 
yapılamamış r. 

6.5-Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı Faaliyetleri 

2020 yılı döneminde genel, habersiz, durum tespi  ve sorun odaklı olarak;  

• 381 birlikte jandarma asayiş bilgi sistemi yetki ve kullanımı, trafik ve asayiş devriyelerinin etkinliği, 
yol kontrol ve arama noktalarının faaliyetleri, plaka tanıma sistemi kullanım etkinlikleri, ceza tevkif evleri 
birlikleri, meskun mahal bilgi dosyalarının hazırlanması, coğrafi analiz sisteminin kullanımı, Covid-19 
pandemisine yönelik birlikler tara ndan alınan tedbirler, disiplin hükümleri uygulanması, adli emanet 
depoları sorumluluk ve muhafaza esasları, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şidde n önlenmesi, suç takip 
ve aranan şahıs takip dosyalarının düzenlenmesi, çevre, doğa ve hayvanları koruma mlerinin faaliyetleri,  

• 112 cezaevi birliğinin faaliye , 

• 55 komando birliğinin a ş faaliye , a ş alanlarının durumu, zırhlı araçlar ve keskin nişancı 
tüfeklerinin a şları, zırhlı araçların kullanım durumları, jandarma özel harekât/komando tabur ve ilçe 
jandarma/komando bölük komutanlıklarının bölgelerinde yapılan operasyonel faaliyetlere ka lım 
durumları dene me tabi tutulmuştur. 
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6.6-Te iş Kurulu Başkanlığı Faaliyetleri 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2803 sayılı Kanunun Ek-1 ve Ek-5, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Yönetmeliğinin 5 ve 67’nci maddeleri ile Jandarma Genel Komutanlığı Te iş Yönetmeliği gereğince te iş 
hizmetlerini yerine ge rmektedir. 

Yıllık teftiş programı doğrultusunda; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan denetimi yapılacak 
tüm birimlere müfettiş planlaması yapılmış, bu planlamaya uygun olarak 01 Ocak-31 Aralık tarihleri 
arasında taşınır/taşınmaz mal saymanlıkları, ihale ve muayene kabul komisyonları, bedelen/alternatif 
besleme heyetleri, kantinler, sosyal tesis müdürlükleri, kış eğitim merkezleri, yerel eğitim merkezleri, 
vardiya yatakhanesi ve özel eğitim merkezi hesap ve durum teftişi ile habersiz durum teftişleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Teftiş programına göre, 2.859 üniteden, 2.791’inin teftişi tamamlanmış olup: Saymanlık, ihale ve muayene 
komisyonlarında yüzde 93, bedelen/alternatif besleme heyetlerinde yüzde 99, kantin başkanlıklarında 
yüzde 99, sosyal tesis müdürlükleri/vardiya yatakhaneleri/özel/yerel/kış eğitim merkez komutanlıklarında 
yüzde 99, toplamda yüzde 98 seviyesine ulaşılmıştır. 

İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme ve Özel İnceleme Kurulunca da, 2020 yılı içinde 103 özel inceleme 
görevinden 76’sı tamamlanmıştır. 27 özel inceleme görevine 2021 yılında devam edilecektir. 

Ayrıca; 6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2803 sayılı Kanun kapsamında, 83 ünitenin (81 İl 
Jandarma Komutanlığı , İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bilişim ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı, 
İstihbarat Komutanlığı) 2017 yılında Teknik İstihbarat Faaliyetlerinin Teftiş ve Denetim Faaliyetlerine 
başlanmış olup 2020 yılında 78 ünitenin teftiş ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

6.7-İç Dene m Başkanlığı Faaliyetleri 
2020 Yılı İç Dene m Programı kapsamında; 

• Konut işlemleri sistem dene mi, 

• Kri k tesis koruma faaliyetleri sistem dene mi, 

• Mayın/el yapımı patlayıcılarla mücadele faaliyetleri sistem dene mi, 

• Evrak yöne m faaliyetleri sistem dene mi, 

• Çevre yöne mi (a k ve ar k malzeme işlemleri dâhil) faaliyetleri sistem dene mi, 

• Terörle mücadele teşkilat malzeme ve kadro planlama ve uygulaması sistem dene mi faaliyetleri, 

• Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, 

• Subay ve Astsubay temin faaliyetleri, 

• Güvenlik korucusu kaynaklı uzman erbaş işlemleri danışmanlık faaliyetleri olmak üzere al  adet 
dene m ve üç adet danışmanlık faaliye  gerçekleş rilmiş r.  
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D - DİĞER HUSUSLAR 
1-Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Ar rılması AB 
Projesi 

Proje ile jandarma sorumluluk bölgesinde şiddete maruz kalan kadınlara, mağdur yakını çocuklara ve suça 
sürüklenen çocuklara sunulan hizmetlerin iyileş rilmesi maksadıyla, çocuk ve kadın kısım amirliklerinin 
kurumsal kapasitelerinin ar rılması amaçlanmış r. 

Proje Bütçesi: 5.568.000 Avro’dur.  

Bu kapsamda; 

• Kadın ve çocuk kısım amirliklerinin görevinin getirdiği şartlara uygun dizayn edilmiş 85 adet araç 
temin edilmiş, 

• 73 kadın ve çocuk kısım amirliğinde bulunan görüşme odalarının tefriş edilmiş, 

• 82 adet giyilebilir vücut kamerası alınmış, 

• 170 adet balistik yelek alınmış, 

• Kadın ve çocuk kısım amirliği için güvenlik kamera sistemi  tedarik edilmiş olup birliklere teslima  
tamamlanmış r. 

Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi, eşleştirme ülkesi Litvanya 
ile 28 Mart 2018 tarihinde imzalanmıştır.  

Eşleştirme bileşeni çerçevesinde; Litvanyalı uzmanlar tarafından 1.088 personele eğitim verilmiş, Portekiz, 
Litvanya ve İtalya’da gerçekleştirilen üç çalışma ziyaretine 23 personelle katılım sağlanmıştır. Proje 
kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri kullanılarak 18.000’in üzerinde vatandaş, aile işi şiddetin 
önlenmesi, çocuk ve gençlerin korunması konularında bilgilendirilmiştir. Proje 23 Haziran 2020 tarihinde 
tamamlanmıştır.   
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2-Türkiye’nin Adli Bilim Laboratuvarlarının Yasa Dışı Uyuşturucu Kaçakçılığı ile 
Mücadele Alanındaki Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB Projesi 
Jandarma kriminal laboratuvarının kapasitesini güçlendirmek ve Ankara polis kriminal laboratuvarlarında 
bir profilleme merkezi kurulması, aynı zamanda profilleme verilerinin soruşturmacılarla yasal zeminde 
paylaşılmasının sağlanması ve Türkiye’nin AB uyuşturucu profilleme veri tabanına entegre edilmesi 
amaçlanmıştır.  

Proje Bütçesi: 3.000.000 Avro’dur. 

Projenin ana yararlanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü, eş yararlanıcısı ise Jandarma Genel Komutanlığıdır. 
Eşleş rme bileşeni kapsamında eği m ülkesi olarak İngiltere belirlenmiş r. Proje kapsamında, Jandarma 
Genel Komutanlığı yedi personelinin yurt içinde ve yurt dışında eğitimi öngörülmektedir. Eşleştirme 
Bileşeni 03 Eylül 2018 tarihinde başlamış, 01 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir. 

Tedarik bileşeninde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuvarına analiz araç 
gereçleri temin edilecek olup malzemelerin tedarik süreci devam etmektedir.  

3-Balis k Görüntüleme ve Analiz Sistemi’nin (BALİSTİKA) Tedariki, Kurulumu ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ortak Sorgu İmkânının Sağlanması Projesi 
Balistik arşiv faaliyetlerinin otomasyona geçirilerek hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması maksadıyla, 
TÜBİTAK tarafından Ankara, Van, İstanbul, Aydın jandarma kriminal laboratuvar amirliklerinde BALİSTİKA 
tedarik ve kurulum işlemleri tamamlanmıştır. 

Proje Maliyeti: 7.900.000 TL’dir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında tüm laboratuvarlarının tek sunucu 
üzerinden bütün verilere ulaşabilmesi amacıyla, balis k veri bankaları entegrasyonunun sağlanması için 01 
Şubat 2019 tarihinde protokol onaylanmış r. Jandarma Genel Komutanlığı sunucusunda kayıtlı 12.676 
adet tüm suç konusu kovan görüntüsünün Emniyet Genel Müdürlüğü sunucusuna aktarılma işlemine 01 
Ekim 2019 tarihinde başlanmış ve 23 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmış r. 

Entegrasyonun sağlanması amacıyla her iki kurum arasındaki gerekli iyileş rmeler ve veri transfer 
hızlarının ar rımına ilişkin çalışmalar tamamlanarak 29 Ekim 2020 tarihi i bariyle tüm Türkiye geneli için 
tek bir balis k veri bankasının kullanımına başlanmış r. 

4-Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı DNA Veri/Profil 
Arşivleri Arasında Karşılıklı Sorgulama İmkânı Sağlanması 
Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü DNA Veri/Profil Arşivleri Arasında entegrasyon 
sağlanarak karşılıklı sorgu imkânı kazandırılmış r. 

Proje Bütçesi: 75.000 TL’dir. 

05 Mayıs 2020 tarihi i bariyle; Jandarma sunucusunda kayıtlı DNA Profilleri (Olay Yeri ve Şahıs) Emniyet 
Genel Müdürlüğü sunucusunda kayıtlı bulunan DNA Profilleri içerisine aktarılmış r.   
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5-Havacılık Projeleri  

• 2008 yılında dâhil olunan TSK Helikopter Tedariki Projesi kapsamında, 21 Şubat 2014 tarihinde, 
TUSAŞ ana yükleniciliğinde Skorsky firması ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 30 adet T-70 helikopter 
sözleşmesi imzalanmış r. Orman Genel Müdürlüğünün almaktan vazgeç ği T-70 helikopterinden 3 adedi 
Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilmiş olup projenin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır.  

Proje Bütçesi : 1.051.591.967 ABD Doları 

Jandarma Genel Komutanlığı Payı: 379.591.967 ABD Doları 

• Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş yapabilmeleri, diğer kuvvetlerle 
müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere yapılabilmesi maksadıyla yürütülen Jandarma Helikopter 
Modernizasyon Projesi çalışmaları kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Aselsan A.Ş. arasında 
sözleşme imzalanarak S-70, MI-17 ve AB-205 helikopterlerinin modernizasyonu tamamlanmış r. Proje 
kapsamında; Uydu ve GSM Tabanlı Takip ve Haberleşme Sistemleri ile Aselsan 9681 V/UHF Çok Bantlı 
Sayısal Müşterek Telsizi ve IFF MODE-5 Sisteminin entegrasyonunun gerçekleş rilmesi maksadıyla 
sözleşme değişikliği imzalanarak, gerekli kaynak bütçeden Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
aktarılmış r. 

Proje Bütçesi : 56.094.557 ABD Doları 

Jandarma Genel Komutanlığı Payı: 15.857.882 ABD Doları 
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• Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak maksadıyla başla lan  ve 
Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen Helikopter Elektronik 
Harp Sistemleri Projesi’ne yönelik ASELSAN A.Ş. ile sözleşme imzalanmış, üre mi yapılan elektronik harp 
sistemlerinin S-70 ve MI-17 helikopterlerine entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. 

• MI-17 Helikopterlerinin Depo Seviyesi Bakım Projesi-2 faaliyetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 
koordineli olarak yürütülmektedir. Helikopterlerin depo seviyesi bakımlarının yaptırılması maksadıyla 
Savunma Sanayii Başkanlığı ile THK Teknik A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında 9 adet 
helikopterin işlemleri tamamlanmıştır. Bakım işlemlerinin 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Projenin sözleşme bedeli: 51.161.000 ABD Doları 

• Jandarma Genel Komutanlığının ih yacı olan yakın hava ateş desteğinin etkin ve kesin siz olarak 
sağlanabilmesi maksadıyla başla lan Taarruz Helikopteri Tedarik Projesi ile HÜRKUŞ-C Uçağı Tedarik 
Projesi çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında bu güne kadar 6 adet T-129 ATAK helikopteri 
envantere alınmış olup toplam helikopter sayısı 24 olacak r. 

• Meteorolojik şartlardan etkilenmeksizin, uzak mesafeler arasında kısa sürede büyük operasyon 
birliklerinin teçhizat ve malzemeleri ile beraber sevkinin sağlanması maksadıyla Savunma Sanayii 
Başkanlığı tara ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ih yaçları için yürütülen 
İr bat ve Genel Maksat Uçağı Tedariki Projesine dâhil olunmuştur. Projenin kaynağı milli bütçe olarak 
planlanmaktadır. 

• Hafif Genel Maksat Helikopteri Tedarik Projesi kapsamında; 20 adet hafif genel maksat helikopteri 
tedariki planlanmış r. İh yacın karşılanması maksadıyla, TUSAŞ tara ndan yerli ve milli imkânlarla tasarım 
ve üre m çalışmaları devam eden T-625 GÖKBEY helikopterinin aşamaları yakından takip edilmektedir.  

6-Toplumsal Olaylara Müdahalede Kurumsal Kapasitenin Geliş rilmesi AB Projesi 

Proje, Jandarma Genel Komutanlığının insan haklarına saygı kapsamında toplumsal olaylara müdahale 
altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir eği m/tatbikat sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. 

Projenin Bütçesi: 3.124.635 Avro’dur. 

Projenin iki bileşeni bulunmaktadır: 

İnşaat bileşeni kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde eği m verebilecek, müşterek eği m ve 
tatbikatlara imkân sağlayacak, proje kapsamında elde edilen yeteneklerin muhafazasını sağlayacak bir 
eği m ve tatbikat merkezinin inşa edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; Jandarma Sahil Güvenlik 
Akademisi Başkanlığı kampüsünde inşa edilen Eği m ve Tatbikat Merkezinin, 29 Mayıs 2017 tarihinde 
müşavirlik ve inşaat ihaleleri imzalanmış, ve tadilat çalışmaları 13 Kasım 2020 tarihinde bitirilerek binanın 
kesin kabulü tamamlanmıştır. 
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Eşleş rme bileşeni kapsamında; toplumsal olaylara müdahalede tak k ve teknik kapasitenin AB 
standartlarına uygun hale ge rilmesi maksadıyla eği m seviyesinin yüksel lmesi hedeflenmektedir. 

• Yurtiçinde 1.597 personele eğitim verilmiş, 

• Yurtdışında icra edilen çalışma ziyareti ve staj faaliyetlerine 70 personel katılım sağlamış, 

• 16 ilde icra edilen yerinde eği m faaliyetlerinde 2.000’in üzerinde personele eği m verilmiş r. 

7-İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eği mleri AB Projesi 

Ülkemizde hizmet veren kriminal laboratuvarlarda (Adli Tıp Kurumu ve kriminal polis laboratuvarları dâhil), 
hâlihazırda mevcut olmayan inceleme yöntemlerinin, yeni yetenek edinimi ve var olan yeteneklerin 
geliştirilmesi ile ulusal seviyede adli bilim kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Eşleş rme projesi olup İspanya işbirliği ile yürütülmektedir. 

Proje Bütçesi: 2.000.000 Avro’dur. 

AB ülkelerinin adli bilim uzmanı eğitmenliğinde 200’den fazla laboratuvar uzmanının katılacağı ve parmak 
izi, balistik, iz, el yazısı ve doküman, kimya, biyoloji, entomoloji ve palinoloji incelemeleri ile bilişim 
suçlarını içeren alanlarda seminer, çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları ve sempozyum faaliyetleri icra 
edilmesi, sekiz yeni adli inceleme metodu oluşturulması planlanmaktadır. Proje faaliyetlerine 14 Nisan 
2019 tarihinde başlanmıştır.   

8-Jandarma Kolluk İşlemleri (JKİP) Projesi 

Jandarma Ağı Uygulamaları (JANNET) ortamında Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde çalışan programla; adli 
tahkikat soruşturma dosyalarının daha hızlı ve profesyonelce oluşturulması maksadıyla 14 Temmuz 2017 
tarihinde “Jandarma Kolluk İşlemleri Projesi (JKİP)” başlatılmıştır.   

Son beş yılda işlenen toplam 1.862.700 olayın yüzde 100’ünü teşkil eden 505 suç türüne ait 160 iş akışı ve 
66 alt iş akışı olmak üzere toplam 226 iş akışı tamamlanmış ve 77 tutanak ve üst yazı standart hale 
getirilmiştir. JKİP program ara yüz ve logo tasarımı çalışmaları ve JKİP’te giriş ve yetkilendirme, onay 
süreçleri ve veri tasniflerine ilişkin hususlardaki esaslar belirlenmiştir. 

JKİP kapsamında suç tasniflerine ilişkin hazırlanan iş akış şemaları ile üst yazı ve tutanakların, yazılım 
tamamlanana kadar yapılacak tahkikatlarda ve eğitimlerde kullanılması maksadıyla; Adli ve İdari 
Soruşturma Rehberi, İnteraktif Kılavuz ve Disiplin Soruşturması Modülü tamamlanmıştır. Projenin yazılım 
süreci devam etmektedir.  
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9-Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Projesi 

JEMUS Projesi kapsamında şimdiye kadar toplam 68 ilde kurulum ve devreye alma işlemleri 
tamamlanmıştır. JEMUS Projesinin 2023 yılından önce ülke genelinde tamamlanması ve faaliyete 
geçirilmesi planlanmaktadır. 

Bütçe imkânları doğrultusunda ülke genelinde tamamlanması hedeflenen proje ile jandarma birlikleri; 
modüler, diğer sistemlerle bütünleşebilir ve teknolojik gelişmelere açık yapıda, diğer kamu kurumlarının 
da sisteme entegre olabilmesine imkân verebilecek nitelikte sayısal, sabit ve mobil sistemlerden oluşan bir 
haberleşme ağına kavuşturulacak ve ulusal savunma sanayi sektörüne uluslararası standar a bir kamu 
telsiz haberleşmesi teknolojisi kazandırılacak r. 

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı 112 Acil haberleşme sistemi ih yacı için 68 ilde sisteme entegre 
olmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığında, 22 il 47 noktada, Emniyet Genel Müdürlüğünde 11 il 21 
noktada Genelkurmay Başkanlığında dört il 18 noktada, Orman Genel Müdürlüğünde dört il 11 noktada ve 
AFAD Başkanlığında dört il 30 noktada JEMUS altyapısının kullanımına başlanmış r.  

10-2019 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması 

5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi gereği; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet 
raporu hazırlanır. Bu doğrultuda komutanlığımıza bağlı harcama birimlerinden alınan birim faaliyet 
raporları esas alınarak 2019 yılı faaliyet raporu hazırlanmış ve 2020 Şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı 
ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

11-2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklen ler Raporu 

5018 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde yer alan “Bütçe kanununun uygulamasına ilişkin olarak; 
harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe poli kası yürütmek için, genel 
yöne m kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk al  aylık uygulama sonuçları, ikinci al  aya ilişkin 
beklen ler ve hedefler ile faaliyetlerini; temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü gereğince, 
Jandarma Genel Komutanlığının ilk al  aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci al  aya ilişkin beklen ler ve 
hedefler ile faaliyetlerini kapsayan rapor Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklanmaktadır. 

12-2019 Yılı Kesin Hesabının Hazırlanması 

5018 sayılı Kanunun 42’inci maddesi gereği ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliğleri doğrultusunda 
e-bütçe, KBS, MYS ve YBS programlarından merkez ve taşra teşkila nın bir önceki mali yıla ait muhasebe 
kayıtları Ocak ayı i barıyla bir yıllık uygulama sonuçları zlikle incelenerek, tespit edilen hatalar 
düzel lmiş olup Kesin Hesap Kanun Teklifinin açıklamaları harcama birimlerimizle koordine içinde şeffaf 
ve hesap verilebilir bir kamu yöne mi anlayışı çerçevesinde hazırlanmış r. 
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Mali Hizmetler Başkanlığı tara ndan hazırlanan Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Yılı Kesin Hesap Kanun 
Teklifi 15 Mayıs 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş r. 

Kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aralık ayında TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 
kabul edilen Kesin Hesap Kanun Teklifi, 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş r. 

13-2021 Yılı Bütçesinin Hazırlanması 

5018 sayılı Kanunun 16 ve 17’nci maddeleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
tara ndan temmuz ayında yapılan duyuru ile Jandarma Genel Komutanlığı 2021-2023 Dönemi Bütçe 
Hazırlıklarına başlanılmış r. 

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Ya rım 
Genelgesi ve eki Ya rım Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanan Jandarma Genel 
Komutanlığının 2021 Mali Yılı Bütçe Teklifi, e-bütçe sisteminde veri girişleri yapılarak 12 Ağustos 2020 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiş r. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 9 Ekim 2020 tarihli duyurusu ile Orta Vadeli Program ve 
Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Ya rım Genelgesi ve eki Ya rım 
Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro poli kalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel 
ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını 
esas alarak 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin hazırlanan bütçe teklifi 4 nüsha olarak hazırlanıp, 14 Ekim 
2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teslim edilmiş r.  

Kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Aralık ayında TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 
kabul edilen Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş r. 

14-2020 Yılı Performans Programının Hazırlanması 

5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde “...Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri 
faaliyetler ile bunların kaynak ih yacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans 
programı hazırlar…”  hükmü yer almaktadır.  

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Merkezi Yöne m 
Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Performans Programlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde 
Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar çerçevesinde 2020 Yılı Performans Programı, 5 Program, 5 Alt 
Program, 7 Faaliyet ile Jandarma Genel Komutanlığı 2019-2023 Stratejik Planında yer alan 6 Amaç ile 
Program, Alt Program ve Alt Program Hedefleri ilişkilendirilerek hazırlanmış r.   





II. AMAÇLAR VE HEDEFLER 
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A - İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER 
ALAN AMAÇLAR VE HEDEFLER 
AMAÇ 1: Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi ar rılacak r. 

Hedef 1.1: Asayiş suçlarında suç soruşturma ve önleyici kolluk hizmetlerinin kapasitesi ar rılacak r. 

Hedef 1.2: Kaçakçılık, organize ve siber suçlarla mücadelede kurumsal kapasite geliş rilecek, ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ar rılacak r. 

Hedef 1.3: Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele kapsamında kurumsal kapasite ar rılacak r. 

Hedef 1.4: Trafik hizmetlerinde kurumsal kapasite ar rılacak r. 

Hedef 1.5: Göçmen kaçakçılığı ve insan care  ile mücadelede kurumsal kapasite ar rılacak r. 

Hedef 1.6: İs hbarat birimlerinin kapasitesi ar rılacak r. 

Hedef 1.7: Koruma ve özel güvenlik hizmetlerinde etkinlik ar rılacak r. 

AMAÇ 2: Yöne m ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale ge rilerek, çağın gerek rdiği bilgi ve 

birikime sahip, görev ih yaçlarına cevap verecek nitelikte insan kaynağına ulaşılacak r.  

Hedef 2.1: Merkez ve taşra teşkilat, malzeme ve kadrosu gelişen ih yaçlar doğrultusunda 
düzenlenecek r. 

Hedef 2.2: Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak, karar verme mekanizması hızlandırılacak r. 

Hedef 2.3: Adli bilim, kriminal inceleme ve olay yeri inceleme faaliyetlerine yönelik kapasite ve kalite 
ar rılacak r. 

Hedef 2.4: Eği m ve öğre m kurum/birliklerinin fiziki ve teknolojik alt yapısı geliş rilerek, eği m ve 
öğre min niteliği ar rılacak r. 

Hedef 2.5: Görevlerin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için personele uzmanlık kazandırılacak ve 
personelin aidiyet duygusu geliş rilecek r. 
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AMAÇ 3: Terörle mücadelede kurumsal kapasite ar rılacak r.  

Hedef 3.1: TEM birimlerinin terörle mücadele kapasitesi ar rılacak r. 

Hedef 3.2: Jandarma komando birliklerinin görev etkinliği ar rılacak r. 

Hedef 3.3: Başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayiş hizmetlerinde ih yaç duyulan 
elektronik ve haberleşme teknolojisi geliş rilecek r. 

AMAÇ 4: Lojis k sistemi, profesyonel kolluk ih yacını karşılayacak şekilde geliş rilecek r.  

Hedef 4.1: İkmal ve bakım sistemi daha etkili, ekonomik ve verimli hale ge rilecek r. 

Hedef 4.2: Jandarma Genel Komutanlığının tüm iskân ih yaçlarının en üst seviyede karşılanması ve 
is hkâm, inşaat ve emlak faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak r. 

Hedef 4.3: Birliklerin görev ih yaçlarını karşılayacak özellikte, çağın gereklerine uygun, modern ve 
teknolojik malzemeler teçhiz edilecek, modernizasyon, mühimmat, akaryakıt, giyim gibi ih yaçlar 
karşılanacak r. 

Hedef 4.4: Jandarma birlik/kurumlarının ih yaç duyacağı sağlık ve veterinerlik hizmetlerinde etkinlik 
ar rılacak r. 

Hedef 4.5: Havacılık birliklerinin kapasitesi ve görev etkinliği ar rılacak r. 

AMAÇ 5: Uluslararası alanda kurum etkinliği geliş rilecek r.  

Hedef 5.1: Jandarma Genel Komutanlığının uluslararası alanda ve organizasyonlardaki etkinliği 
ar rılacak r. 

Hedef 5.2: Personelin, yurt dışı geçici/daimi görev kapsamında görevlendirilebileceği uluslararası görev 
ve kadrolar ile görevlendirilen personelin temsil yeteneği ar rılacak r. 

Hedef 5.3: Uluslararası kuruluşların eği m imkânlarından yararlanılacak r.  

AMAÇ 6: Etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanı m poli kası uygulanacak r.  

Hedef 6.1: Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj güçlendirilecek r. 

Hedef 6.2: Kurumun tanı m ve bilgilendirme faaliyetlerindeki etkinliği ar rılacak r.   
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A - MALİ BİLGİLER 
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları 
Jandarma Genel Komutanlığına 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 23 milyar TL bütçe 
tahsis edilmiştir. Yıl içinde eklenen ve düşülen ödenekle birlikte 22,4 milyar TL olmuştur.  

Jandarma Genel Komutanlığının 2020 yılı bütçesi incelendiğinde bütçenin: 

• Yüzde 72,80’i personel (Personel aylıkları, işçi ücretleri, ek çalışma karşılıkları, ek ders ücretleri, 
operasyon tazminatları, ödül ve ikramiyeler, er-erbaş ve öğrenci harçlıkları, yurt dışı aylıkları), 

• Yüzde 9,20’si Sosyal Güvenlik Kurumlarına (SGK) devlet primi, 

• Yüzde 16,20’si mal ve hizmet alımları (Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, 
görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve 
onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri), 

• Yüzde 0,03’ü cari transfer (Misafir askerî personele ödenecek harçlıklar ve sağlık primi 
ödemeleri, askerlik süresinde yaralanarak sözleşmesi fesih edilen uzman erbaş ve erlerin ücretsiz tedavisi, 
uluslararası projeler kapsamında ödenen üyelik aidatları), 

• Yüzde 1,70’i sermaye (Taşıt alımı, arsa ve arazi kamulaştırması, bina güçlendirme projeleri, birlik 
bina ve lojman yapımı ile bakım onarımları, karakollara içme suyu getirilmesi giderleri, büro mefruşat 
alımları) giderlerinden oluşmaktadır. 

 

 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin dağılımı 
grafikte görüldüğü gibidir. 

 

 

 

 

Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen 2020 yılı bütçesi, 2019 yılına göre yüzde 17 oranında 
artmıştır.  

Açıklama 2019 2020 Oran (%) 
Personel Giderleri 14.036.189.000 16.726.459.000 19 

SGK Devlet Prim Giderleri 1.803.419.000 2.111.388.000 17 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.426.166.000 3.723.993.000 9 

Cari Transferler 6.308.000 6.939.000 10 

Sermaye Giderleri 332.051.000 399.338.000 20 
Toplam 19.604.133.000 22.968.117.000 17 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
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Bütçe uygulama sonuçları tabloda görülmektedir.  

Ter p 
Kodu Açıklama Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Nihai Ödenek Harcama Kalan 

01 Personel Giderleri 16.726.459.000,00 752.316,78 1.029.752.316,78 15.697.459.000,00 18.390.331.448,81 -2.692.872.448,81 
01.1 Memurlar 16.311.261.000,00 0,00 834.380.000,00 15.476.881.000,00 18.112.435.370,65 -2.635.554.370,65 
01.2 Sözleşmeli Personel 2.132.000,00 0,00 0,00 2.132.000,00 3.687.678,29 -1.555.678,29 
01.3 İşçiler 107.533.000,00 0,00 27.000.000,00 80.533.000,00 97.259.624,24 -16.726.624,24 
01.4 Geçici Personel 18.000,00 380.000 372.316,78 25.683,22 25.683,22 0,00 
01.5 Diğer Personel 305.515.000,00 372.316,78 168.000.000,00 137.887.316,78 176.923.092,41 -39.035.775,63 

02 Sos.Güv.Kur.Dev.Prm. 
Gid. 2.111.388.000,00 220.821,92 371.220.821,92 1.740.388.000,00 2.171.162.821,49 -430.774.821,49 

02.1 Memurlar 1.971.136.000,00 107.821,92 307.113.000,00 1.664.130.821,92 2.079.459.080,48 -415.328.258,56 
02.2 Sözleşmeli Personel 437.000,00 0,00 0,00 437.000,00 703.439,02 -266.439,02 
02.3 İşçiler 19.973.000,00 0,00 3.000.000,00 16.973.000,00 19.110.382,73 -2.137.382,73 
02.4 Geçici Personel 3.000,00 113.000 107.821,92 8.178,08 8.178,08 0,00 
02.5 Diğer Personel 119.839.000,00 0,00 61.000.000 58.839.000,00 71.881.741,18 -13.042.741,18 

03 Mal ve Hizmet Alımları 
Giderleri 3.723.993.000,00 1.127.444.595,96 240.390.427,00 4.611.047.168,96 4.370.765.683,09 240.281.485,87 

03.2 Tüke me Yönelik Mal 
ve Malzeme Alımları 3.161.725.000,00 896.144.284,96 127.985.002,00 3.929.884.282,96 3.811.990.910,80 117.893.372,16 

03.3 Yolluklar 162.606.000,00 110.981.744,00 0,00 273.587.744,00 223.620.812,19 49.966.931,81 
03.4 Görev Giderleri 124.137.000,00 57.146.651,00 87.000.000,00 94.283.651,00 58.195.641,36 36.088.009,64 
03.5 Hizmet Alımları 225.868.000,00 39.100.352,00 24.510.330,00 240.458.022,00 210.552.914,21 29.905.107,79 

03.6 Temsil ve Tanıtma 
Giderleri 1.545.000,00 430.343,00 0,00 1.975.343,00 1.759.689,99 215.653,01 

03.7 
Menk.Mal, Gayri Maddi 
Hak Alm.Bak. Onr. 
Giderleri 

41.231.000,00 21.056.361,00 0,00 62.287.361,00 56.510.513,12 5.776.847,88 

03.8 
Gayrimenkul Mal 
Bakım ve Onarım 
Giderleri 

5.959.000,00 2.584.860,00 0,00 8.543.860,00 8.109.396,42 434.463,58 

03.9 Tedavi ve Cenaze 
Giderleri 922.000,00 0,00 895.095,00 26.905,00 25.805,00 1.100,00 

05 Cari Transferler 6.939.000,00 0,00 4.715.689,00 2.223.311,00 2.223.310,21 0,79 

05.4 Hane Halkına Yapılan 
Transferler 2.127.000,00 0,00 237.643,00 1.889.357,00 1.889.356,28 0,72 

05.6 Yurtdışına Yapılan 
Transferler 4.812.000,00 0,00 4.478.046,00 333.954,00 333.953,93 0,07 

06 Sermaye Giderleri 399.338.000,00 383.688.555,59 401.829.223,00 381.197.332,59 335.118.017,91 46.079.314,68 
06.1 Mamul Mal Alımları 50.500.000,00 20.640.963,00 0,00 71.140.963,00 63.443.064,45 7.697.898,55 

06.4 
Gayrimenkul Alımları 
ve Kamulaş rma 
Giderleri 

10.870.000,00 6.253.463,00 0,00 17.123.463,00 9.271.684,32 7.851.778,68 

06.5 Gayrimenkul Sermaye 
Üre m Giderleri 318.468.000,00 293.088.537,58 396.050.630,00 215.505.907,58 196.429.455,04 19.076.452,54 

06.6 Menkul Mal Büyük 
Onarım Giderleri 0,00 441.799,10 0,00 441.799,10 441.757,12 41,98 

06.7 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Giderleri 19.500.000,00 61.513.792,91 5.778.593,00 75.235.199,91 63.782.056,98 11.453.142,93 

07 Sermaye Transferleri 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 

07.1 Yur çi Sermaye 
Transferleri 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 

TOPLAM 22.968.117.000,00 1.512.106.290,25 2.047.908.477,70 22.432.314.812,55 25.269.601.281,51 -2.837.286.468,96 
Bütçe Uygulama Sonuçları 
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2020 mali yılında tahsis edilen mal ve hizmet alımlarında ve sermaye giderlerinde gerek tasarruf tedbirleri 
kapsamında gerekse alımların muhammen bedelin altında gerçekleşmesi sonucunda, merkezde kalan 
ödenekler ile sâri alımlar kapsamında kullanılacak özel ödenek, avans, akreditifler ve yatırım izleme 
koordinasyon başkanlıkları ödeneği olmak üzere 286,4 milyon TL’nin; 

• 2,3 milyon TL’si 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6’ncı maddesinin 7/f 
fıkrası, 

• 14,6 milyon TL’si 5018 sayılı Kanunun 35’inci maddesi (akreditif), 

• 66,2 milyon TL’si 5018 sayılı Kanunun 35’inci maddesi (avans), 

• 172 milyon TL’si 7258 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 7/a fıkrası, 

• 31,3 milyon TL’si 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesi kapsamında 2021 yılına devredilmiştir. 

3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmet, Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımları Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun 
kapsamında elde edilen özel ödenek geliri tabloda olduğu gibidir. 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 2020 mali yılında aktarılan ödenekler;  

2019 Yılı Devir 2020 Yılı Geliri Toplam Ödenek Harcama 2021 Yılına Devir 
296.242,65 1.970.578,36 2.266.821,01 0,00 2.266.821,01 

Özel Ödenek Geliri 

Aktarılan Ter p Miktar 

03.2 Tüke me Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2.300.000 

03.3 Yolluklar 2.800.000 

03.5 Hizmet Alımları 900.000 

Toplam 6.000.000 

EPDK’dan Aktarılan Ödenekler 

Not: Petrol Piyasasında ve Sıvılaş rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Dene mlere İlişkin İşbirliği 
Protokolü kapsamında aktarılmış olup bütçeye gelir kaydı yapılmış r. 
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2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Personel giderlerinden, 7197 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 16,7 milyar TL ödenek 
tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan kesinti ile birlikte nihai bütçe 15,7 milyar TL olmuş, 18,4 milyar TL 
harcanmış, 2,7 milyar TL ödenek üstü harcama yapılmıştır. 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinden, 7197 sayılı Kanun ile Jandarma Genel 
Komutanlığına 2,1 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan kesinti ile birlikte nihai bütçe 1,7 
milyar TL olmuş, 2,2 milyar TL harcanmış, 430,8 milyon TL ödenek üstü harcama yapılmıştır. 

Açıklama 
Başlangıç 
Ödeneği 

Nihai Ödenek Harcama 
Ertesi 
Yıla 

Devir 
Kalan 

01.1.Memurlar 16.311.261.000,00 15.476.881.000,00 18.112.435.370,65 0,00 -2.635.554.370,65 
01.2.Sözleşmeli 
Personel 

2.132.000,00 2.132.000,00 3.687.678,29 0,07 -1.555.678,29 

01.3.İşçiler 107.533.000,00 80.533.000,00 97.259.624,24 0,00 -16.726.624,24 

01.4.Geçici Personel 18.000,00 25.683,22 25.683,22 0,00 0,00 

01.5.Diğer Personel 305.515.000,00 137.887.316,78 176.923.092,41 0,00 -39.035.775,63 

Toplam 16.726.459.000,00 15.697.459.000,00 18.390.331.448,81 0,07 -2.692.872.448,81 

01.Personel Giderleri 

Açıklama 
Başlangıç 
Ödeneği 

Nihai Ödenek Harcama 
Ertesi 
Yıla 

Kalan 

02.1.Memurlar 1.971.136.000,00 1.664.130.821,92 2.079.459.080,48 0,00 -415.328.258,56 
02.2.Sözleşmeli 
Personel 

437.000,00 437.000,00 703.439,02 0,00 -266.439,02 

02.3.İşçiler 19.973.000,00 16.973.000,00 19.110.382,73 0,00 -2.137.382,73 

02.4.Geçici Personel 3.000,00 8.178,08 8.178,08 0,00 0,00 

02.5.Diğer Personel 119.839.000,00 58.839.000,00 71.881.741,18 0,00 -13.042.741,18 

Toplam 2.111.388.000,00 1.740.388.000,00 2.171.162.821,49 0,00 -430.774.821,49 

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 
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Mal ve hizmet alım giderlerinden, 7197 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 3,7 milyar TL 
ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan eklemelerle birlikte 4,6 milyar TL nihai bütçeye ulaşılmış, 4,4 
milyar TL harcanmış, yıl sonunda 240,3 milyon TL ödeneğin ertesi yıla devri gerçekleşmiş, kullanılamayan 
1.100 TL iptal edilmiştir. 

 

Cari transferlerden, 7197 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 6,9 milyon TL ödenek tahsis 
edilmiş, yılı içerisinde yapılan aktarmalarla nihai bütçe 2,2 milyon TL olmuş, 2,2 milyon TL’si harcanmış, 
kullanılamayan 0,79 TL iptal edilmiştir. 

Açıklama 
Başlangıç 
Ödeneği 

Nihai Ödenek Harcama 
Ertesi Yıla 

Devir 
Kalan 

03.2.Tüke me Yönelik 
Mal ve Malzeme 
Alımları 

3.161.725.000,00 3.929.884.282,96 3.811.990.910,80 117.893.372,16 0,00 

03.3.Yolluklar 162.606.000,00 273.587.744,00 223.620.812,19 49.966.931,81 0,00 

03.4.Görev Giderleri 124.137.000,00 94.283.651,00 58.195.641,36 36.088.009,64 0,00 

03.5.Hizmet Alımları 225.868.000,00 240.458.022,00 210.552.914,21 29.905.107,79 0,00 

03.6.Temsil ve Tanıtma 
Giderleri 

1.545.000,00 1.975.343,00 1.759.689,99 215.653,01 0,00 

03.7.Menkul Mal 
Gayrımaddi Hak Alım, 
Bakım ve Onarım Gid. 

41.231.000,00 62.287.361,00 56.510.513,12 5.776.847,88 0,00 

03.8.Gayrımenkul Mal 
Bakım ve Onarım 
Giderleri 

5.959.000,00 8.543.860,00 8.109.396,42 434.463,58 0,00 

03.9.Tedavi ve Cenaze 
Giderleri 

922.000,00 26.905,00 25.805,00 0,00 1.100,00 

Toplam 3.723.993.000,00 4.611.047.168,96 4.370.765.683,09 240.280.385,87 1.100,00 

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

Açıklama 
Başlangıç 
Ödeneği 

Nihai Ödenek Harcama 
Ertesi Yıla 

Devir 
Kalan 

05.4.Hane Halkına 
Yapılan Transferler 

2.127.000,00 1.889.357,00 1.889.356,28 0,00 0,72 

05.6.Yurtdışına Yapılan 
Transferler 

4.812.000,00 333.954,00 333.953,93 0,00 0,07 

Toplam 6.939.000,00 2.223.311,00 2.223.310,21 0,00 0,79 

05.Cari Transferler 
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Sermaye giderlerinden, 7197 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 399,3 milyon TL ödenek 
tahsis edilmiş, yılı içerisinde yapılan aktarmalarla nihai bütçe 379,4 milyon TL olmuş, 333,4 milyon TL 
harcanmış, yıl sonunda 46,1 milyon TL ertesi yıla devri gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

Vardiya yatakhanelerinin demirbaş ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla sermaye transferlerine kurum içi 
aktarma ile 1,8 milyon TL ödenek tahsis edilmiş, ödeneğin tamamı harcanmıştır. 

Açıklama 
Başlangıç 
Ödeneği 

Nihai Ödenek Harcama Ertesi Yıla Devir Kalan 

06.1 Mamul Mal Alımları 50.500.000,00 71.140.963,00 63.443.064,45 7.697.898,55 0,00 

06.4 Gayrimenkul Alım ve 
Kamulaş rması 

10.870.000,00 17.123.463,00 9.271.684,32 7.851.778,68 0,00 

06.5 Gayrimenkul 
Sermaye Üre m Giderleri 

318.468.000,00 215.505.907,58 196.429.455,04 19.076.452,54 0,00 

06.6 Menkul Malların 
Büyük Onarım Giderleri 

0,00 441.799,10 441.757,12 41,98 0,00 

06.7.Gayrimenkul Büyük 
Onarım Giderleri 

19.500.000,00 75.235.199,91 63.782.056,98 11.453.142,93 0,00 

Toplam 399.338.000,00 379.447.332,59 333.368.017,91 46.079.314,68 0,00 

06.Sermaye Giderleri 

Açıklama 
Başlangıç 
Ödeneği 

Nihai Ödenek Harcama 
Ertesi Yıla 

Devir 
Kalan 

07.1 Yur çi Sermaye 
Transferleri 

0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 

Toplam 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 

07.Sermaye Transferleri 
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Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda; 7197 sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına 23 milyar  
TL bütçe tahsis edilmiş, yıl içerisinde alınan ek ödenekler, bütçemize aktarılan ödenekler, diğer kurumlara 
aktarılan ödenekler ve kesintiler ile birlikte nihai bütçe 22,4 milyar TL olmuş, 25,3 milyar TL harcanmış, yıl 
sonunda 286,4 milyon TL ertesi yıla devri gerçekleşmiş olup 3,1 milyar TL ödenek üstü harcama yapılmış, 
1.100 TL ödenek ise kullanılamamıştır. 

3 - Mali Dene m Sonuçları 

3.1-Sayıştay Başkanlığının Mali Dene m Faaliyetleri 

Türkiye Cumhuriye  Anayasası, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kanun, mali dene me ilişkin ikincil 
mevzuat ve dene m rehberleri kapsamında;  

• 2019 yılı dene mlerinde Jandarma Genel Komutanlığının sekiz birlik ve kurumu Sayıştay dene mine 
tabi tutulmuş, 

• Sayıştay Başkanlığı tara ndan idareye cevaplandırılmak üzere gönderilen dene m raporuna ilişkin 
Jandarma Genel Komutanlığınca verilen cevap doğrultusunda hazırlanan “Jandarma Genel Komutanlığı 
2019 Yılı Sayıştay Dene m Raporu”, 2020 yılı Eylül ayında TBMM ve kamuoyuna duyurulmuş, 

• Komutanlığımızın hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu 
tespit etmek, mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin makul güvence elde etmek 
amacıyla yürütülmekte olup söz konusu raporda yer alan bulgular ile diğer kamu idarelerinin raporlarında 
yer alan önemli bulgular; riskli uygulamalarda farkındalık yara larak önceden tedbir alınmasını sağlamak 
ve benzer hataların yapılmasını önlemek amacıyla Jandarma birlik ve kurumlarına bildirilmiş r.  

Ayrıca, Sayıştay Başkanlığının 2020 yılı dene mleri kapsamında on bir birlik ve kurumun dene mi 
tamamlanmış r. 

Açıklama 
Başlangıç 
Ödeneği 

Nihai 
Ödenek 

Harcama 
Ertesi Yıla 

Devir 
Kalan 

01.Personel Giderleri 16.726.459.000,00 15.697.459.000,00 18.390.331.448,81 0,00 -2.692.872.448,81 

02.Sos.Güv.Kur. 
Dev.Prm.Gid. 

2.111.388.000,00 1.740.388.000,00 2.171.162.821,49 0,00 -430.774.821,49 

03.Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

3.723.993.000,00 4.611.047.168,96 4.370.765.683,09 240.280.385,87 1.100,00 

05.Cari Transferler 6.939.000,00 2.223.311,00 2.223.310,21 0,79 0,79 

06.Sermaye Giderleri 399.338.000,00 379.447.332,59 333.368.017,91 46.079.314,68 0,00 
07.1 Yur çi Sermaye 
Transferleri 

0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 

TOPLAM 22.968.117.000,00 22.434.064.812,55 25.271.351.281,51 286.359.701,34 -3.123.646.169,51 

Jandarma Genel Komutanlığı 2020 Yılı Bütçesi 
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ 
1 - Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 

2 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

S.No. Gösterge Adı 
Yıl Sonu 

Gerçekleşme 
Durumu 

Açıklamalar 

1 Suç oranının azal lması; mevcut 
duruma göre % 100 Hedef gerçekleş rilmiş r. 

2 Yurt içindeki terörist sayısının 
azal lması % 100 Hedef gerçekleş rilmiş r. 

3 Jandarma bölgesindeki ölümlü 
trafik kazalarında azalma oranı % 78,33 

Trafik dene mleri ile kural ihlallerinin 
önüne geçerek kaza riskinin en aza 
indirilmesi, diğer tara an verilecek 
eği mler ile farkındalığın ar rılması 
hedeflenmiş olup hedefin %78,33’üne 
ulaşılabilmiş r. 

4 Jandarma bölgesindeki yaralanmalı 
trafik kazalarında azalma oranı % 100 Hedef gerçekleş rilmiş r. 

Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Toplum 
Güvenliği 

Suçun Önlenmesi ve 
Suçla Mücadele 

Asayiş Suçlarının 
Önlenmesi ve 
Mücadele 

Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve 
asayiş hizmetlerinin etkinliğinin ve 
kalitesinin ar rılmasına ilişkin faaliyetlerdir. 

Personel Temin ve 
Ye ş rme Faaliyetleri 

Jandarma Genel Komutanlığının eği m ve 
öğre m kurum/birliklerinin fiziki ve 
teknolojik alt yapısı geliş rilerek, eği m ve 
öğre min niteliğinin ar rılmasına ilişkin 
faaliyetlerdir. 

Terörle Mücadele 

Jandarma Genel Komutanlığının terörle 
mücadelede kurumsal kapasite ar rılması 
ve terörle mücadele hareka  kapsamında 
görev yapan birliklerin kapasitesinin ve 
operasyon etkinliğinin ar rılması ile 
toplumun huzur ve güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin faaliyetlerdir. 

Trafik 
Güvenliği 

Trafik Dene m, 
Eği m ve Kontrolleri 

Trafik Dene m, 
Eği m ve Kontrol 
Faaliyetleri 

Trafik hizmetlerinde kurumsal kapasite 
ar rılmasına ilişkin faaliyetlerdir. 

Yöne m Ve 
Destek 
Programı 

Üst Yöne m, Idari ve 
Mali Hizmetler 

Özel Kalem 
Hizmetleri 

Jandarma Genel Komutanlığının var olan 
programlarına destek verilmesine ilişkin 
faaliyetlerdir. 
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i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve 
değerlendirmeler 

ii. Performans dene m sonuçları  

Jandarma Genel Komutanlığında 2020 yılında performans dene mi yapılmamış r.  

3 - Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

5018 sayılı Kamu Mali Yöne mi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planı ve programlarda yer alan poli ka ve 
hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 
kullanılması ile hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamaya yönelik olarak stratejik planlama yaklaşımı 
benimsenmiş r. 

Stratejik plan izleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin 
sürekli olarak iyileş rilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler 
kullanılarak stratejik plan gözden geçirilerek hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaş rılır. Bu karşılaş rma 
sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın 
izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme 
sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. 

Stratejik planlar, plan döneminin kalan yılları için güncellenebilir. Güncelleme bir stratejik plan döneminde 
en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin konusu olamaz. İlave kaynak 
temininin mümkün olmadığı durumlarda yapılacak değişikliklerin uygulanmakta olan planın toplam 
kaynak gereksinimini değiş rmeyecek nitelikte olması gerekir. 

 

Alt Program Gösterge Hedefin Adı 

Suçun Önlenmesi ve 
Suçla Mücadele 

Suç oranının azal lması; mevcut 
duruma göre Tüm suçları kapsayacak şekilde suçla mücadele 

ile suçun ortaya çıkmasını önleyeci tedbirlerin 
alınması hedeflenmektedir. Yurt içindeki terörist sayısının 

azal lması 

Trafik Dene m, 
Eği m ve Kontrolleri 

Jandarma bölgesindeki ölümlü 
trafik kazalarında azalma oranı Trafik dene mleri ile kural ihlallerinin önüne 

geçerek kaza riskinin en aza indirilmesi, diğer 
tara an verilecek eği mleri ile farkındalığın 
ar rılması hedeflenmektedir. 

Jandarma bölgesindeki yaralanmalı 
trafik kazalarında azalma oranı 
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Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın 2020 yılı yıllık gerçekleşmelerini 
içeren Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, komutanlığımızın tüm birimlerinden elde edilen bilgilerle 
hazırlanmış r. 

Jandarma Genel Komutanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı, Jandarma Genel Komutanlığının 
hazırladığı ilk stratejik plandır. Planda yer alan 25 hede en 10’u, 102 performans göstergesinden 82’si 
yüzde 100 olarak gerçekleş rilmiş r. Planın gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 97,3, 2020 yılında ise 
yüzde 92,1 olarak hesaplanmış r.  

Planda yer alan performans göstergelerinin kümüla f olarak belirlenmesi nedeniyle planın dönem 
gerçekleşmeleri müteakip yıllardaki gerçekleşme oranlarına etki etmiş r.  

Ayrıca, 2020 yılında yaşanan salgın sürecinin performans göstergelerine olumsuz etki etmesine rağmen,  
yılın ikinci döneminde birimlerin süreci bertaraf edecek tedbirler aldığı gözlenmiş r. Bununla birlikte 2020 
yılı sonunda Stratejik Planda kabul edilebilir bir gerçekleşme oranı yakalanmış r.  

Salgının 2021 yılında da aynı şidde e devam etmesi durumunda, 2020 yılında edinilen tecrübe ile içinde 
bulunduğumuz plan döneminin gerçekleşmelerini 2020 yılındakinden daha az etkileyebileceği 
değerlendirilmektedir. 

Birimlerce değişiklik yapılması istenen hedef ve göstergelerin planda değişiklik yapılmasını gerek recek 
oranda olmadığı, müteakip plan hazırlanırken bu hususların dikkate alınarak hedef ve göstergelerin 
belirlenmesi gerek ği, dolayısıyla planın güncelleme veya yenilenmesine ih yaç duyulmadığı 
kıymetlendirilmektedir.  

4 - Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi  

Performans bilgi sisteminin değerlendirilmesine yer verilmemiş r.  





IV. KURUMSAL KABİLİYET VE  
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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A – STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLEMEYEN 
KURUMSAL KAPASİTE İHTİYAÇLARI 
Stratejik planda öngörülemeyen kurumsal kapasite ih yaçları bulunmamaktadır. 

B – ÜSTÜNLÜKLER 
• Disipline dayalı yerleşik bir emir komuta yapısına sahip olması 

• Yaygın teşkilat yapısı ile vatandaşın kuruma kolayca ulaşabilmesine imkân sunması 

• Köklü bir kurum kültürü ve tecrübe birikimine sahip olması 

• Görevlerin, özveri ve fedakârlıkla yerine ge rilmesi 

• Havacılık, kriminal, jandarma özel asayiş, jandarma özel harekât, atlı jandarma vb. imkân ve 
kabiliyetlere sahip olması 

• Emniyet ve asayiş hizmetleri ile doğal afetlerde, kesin siz her türlü muhaberenin sağlanabiliyor 
olması 

• Vatandaşın kendini jandarmaya yakın hissetmesi ve sempati duyması 

• İnsan haklarına saygı bilincinin yüksek olması 

• Jandarma Genel Komutanlığının değişim/gelişim ihtiyacının kurum genelinde hissediliyor olması 

C – ZAYIFLIKLAR 
• Önleyici hizmetlere arzu edilen seviyede zaman ayrılamaması 

• Suç analizine yönelik yeterince akademik çalışma yapılmaması ve akademik personel sayısındaki 
yetersizlik   
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D – DEĞERLENDİRME 
Yaklaşık iki asırlık bir geçmişe ve deneyime sahip Jandarma Genel Komutanlığı, kamu düzenini ve 
güvenliğini sağlamak görevini, memleke n her köşesine yayılmış birimleri vasıtasıyla, yüksek disiplin ve 
üstün görev bilinciyle ifa etmektedir. İnsan merkezli çağdaş yöne m ve görev anlayışı ile kaliteli hizmet 
sunmayı hedefleyen ve uluslararası alanda varlığını kanıtlamış jandarma teşkila mız, daha da kuvvetlenmiş 
bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. 

Hızla gelişen teknoloji ve bununla birlikte artan suç çeşitliliği, toplumun kamudan beklen lerinin artması 
ve bilgiye olan ih yaç, hizmet sunum süreçlerinde farklı yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
gelişmelere bağlı olarak, toplumların ve bireylerin ih yaç ve talepleri büyük bir hızla değişmektedir. Bu 
talep ve ih yaçların en az maliyetle, en kaliteli biçimde vatandaşlara sunulması kamu yöne minin birinci 
önceliği haline gelmiş r. 

Gerek kamu yöne mindeki, gerek toplumsal taleplerdeki gelişmelere bağlı olarak, günümüzde kamu 
idarelerinin kendilerine tahsis edilen kaynakları, belirlenen vizyonları ve hedefleri doğrultusunda daha 
etkin, verimli, ekonomik, saydam ve hesap verilebilir şekilde kullanması bir zorunluluktur. Jandarma Genel 
Komutanlığı da bu doğrultuda hizmet verme gayre  içerisindedir.  

Bu çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı, kendisine tahsis edilen kaynakları, görevleri ve vizyonu 
doğrultusunda daha etkin, verimli, ekonomik ve hesap verebilir şekilde kullanma gayre  içerisinde, 
vatandaşımıza hizmet yarışına devam edecek r. 





V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 
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Öneri ve Tedbirler 
Kolluk kuvvetlerinin risk ve tehdit ortamında vazifesini yapabilmesi ve değişen koşullara kendisini 
uyarlaması için sürekli bir gelişim içinde olması gerektiği aşikârdır. Bu bağlamda:  

• Terörizm 

• Sınır aşan örgütlü suçlar 

• Organize suçlar ve kaçakçılık 

• Düzensiz göçle mücadele  

• Bölgesel is krarsızlıklar 

• Toplumsal olaylar 

• Doğal afetler 

• Enerji güvenliği 

• Bilişim suçları 

• Siber güvenlik gibi konuların önümüzdeki dönemde de güvenlik hizmetlerini etkileyen önemli 
faktörler arasında olacağı değerlendirilmektedir.  

Günümüz modern kolluk anlayışında ise; 

• Artan suç ve suçlu çeşitliliği doğrultusunda, güvenlik hizmetlerinin profesyonel ve uzmanlaşmış 
birimler ile sunulması 

• Suçla mücadelede büyük veri analizlerinden faydalanılması 

• Teknolojinin her kademede etkin olarak kullanılması 

• Önleyici kolluk hizmetlerinde etkinliğin ar rılması 

• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin ar rılması hususları, öncelikli olarak ele 
alınması gereken konular olarak ön plana çıkmış r. 

Jandarma Genel Komutanlığı insan merkezli, çağdaş yöne m ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası 
alanda saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvve  olma vizyonu ile yürü üğü 
faaliyetlerine devam edecek r. 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Mali hizmetler birim yöne cisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yöne m ve kontrol mevzua  ile diğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek 
üzere iç kontrol süreçlerinin işle ldiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve 
önerilerimin zamanında üst yöne ciye raporlandığını beyan ederim. 

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doğru olduğunu teyit ederim. 03 / 01 / 2021 

 

 
Taner KANSU 

Jandarma Maliye Albay 
Mali Hizmetler Başkanı 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Üst yöne ci olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve iyi mali yöne m ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin 
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yöne ci olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları 
ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara ve benden önceki yöne ciden almış olduğum 
bilgilere dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 
beyan ederim. 03 / 01 / 2021 

 

 
Arif ÇETİN 
Orgeneral 

Jandarma Genel Komutanı 




