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Sert rüzgârın zalim bir kamçı gibi yüzlerde şakladığı soğuk 
bir kış sabahı… Her taraf bembeyaz… Buzlu ve puslu bir 
hava… Müthiş bir tipi henüz dinmiş. 
Kahvede vakit geçirmekte olan köylülerden biri, uzaktaki 
sırtlarda yaklaşmakta olan bir karartı gördü. Camın buğularını 
eliyle silerek dikkatle baktı ve kahvedekilere seslendi:
- Boz bayırda bir karartı var. Böyle bir günde köyümüze gelen 
acep kim ola?
Merak sahiplerinden bir kaçı derhal kalkıp baktı. Fakat geleni 
keşfedemediler. Bu sırada çayını yudumlamakta olan ak 
sakallı bir ihtiyar, kalkıp bakmak lüzumunu bile hissetmeden, 
kendinden emin, tok bir sesle cevap verdi:
- Kim olacak oğul! O gördüğün ya kurttur, ya Jandarma!.. 

On a winter morning so frosty that the cold winds were like 
cruel whips cracking on the faces of wayfarers… Everywhere 
is snow white … An icy and misty weather… A dreadful storm 
had no sooner ceased.
Then one of the peasants in the local coffeehouse noticed 
something coming from slopes of the mountain ahead. 
Wiping the vapour on the window, he stared at the shadow 
and said:
- There is something moving towards us at the rough 
slope. Who on earth is that coming to our village on such a 
disagreeable day as this?
Some curious people instantly rose to their feet and looked 
out of the window. But they couldn’t see who it was. Just at 
that moment, a wise old man replied in a confident manner 
without even feeling the need to look out of the window:
- Who it will be, son! What you saw must be either                             
a wolf or a Gendarmerie!..



Jandarma Genel Komutanlığı, kendi sorumluluk 
alanında turizm sektöründe ve turistik yörelerde; 
güvenli ülke imajının daha da güçlendirilmesi 
maksadıyla sorumluluklarını zaman mefhumu 
gözetmeksizin hassasiyetle yerine getirmektedir. 

The Gendarmerie General Command carries out its 
responsibilities in the tourism sector and touristic 
regions within the scope of its responsibility area in a 
responsive manner and regardless of time constraints 
in order to strengthen the image of a secure country 
further.

Önleyici kolluk hizmetlerini yerine getirmek, meydana gelen olaylara 
daha kısa sürede müdahale etmek, koruma, yol emniyet ve kontrol 
devriyeleri icra etmek maksadıyla nüfus yoğunluğu, turizm bölgeleri 
ve görev ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tespit edilen İlçe 
Jandarma Komutanlıkları bünyesinde Jandarma Motosikletli Âsâyiş 
Timleri görev yapmaktadır.

Being determined by taking into account the population density, resort 
areas and requirements of the duty in order to carry out proactive 
law enforcement services, respond to the incidents in a shorter 
time and execute protection, road security and control patrols, the 
Gendarmerie Motorcycled Public Order Teams perform their duties 
within the District Gendarmerie Commands. 

Jandarma Motosikletli Âsâyiş Timlerinde görevli rütbeli personelin 
tamamı motosiklet sürücü kursu ve motosiklet üzerinden atış kursu, 
ayrıca tim komutanları verilen görevleri icra edebilmek maksadıyla 
trafik kursu görmektedir.

All the ranked personnel within the Gendarmerie Motorcycled Public 
Order Teams attend the courses of driving and firing on motorcycle 
and also the team commanders receive the traffic course in order to 
carry out the assigned duties.

Suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı olan çocuklar ile şiddet mağduru 
kadınlarla ilgili işlemlerin, ulusal mevzuatta özel hükümlerle belirlenmiş 
olması ve hassasiyet gerektirmesi nedeniyle, yürütülecek işlemlerin,  
özel bilgi ve beceriye sahip personel tarafından daha etkin olarak yerine 
getirilmesi, birliklerin yönlendirilmesi ve farkındalık yaratılması maksadıyla, 
Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhında “Aile İçi Şiddetle Mücadele ve 
Çocuk Şube Müdürlüğü”, İl Jandarma Komutanlıklarında ise “Çocuk ve Kadın 
Kısım Âmirlikleri” teşkil edilmiş olup, Jandarma Okullar Komutanlığında 
öğrenim gören subay ve astsubaylar ile vatani görevini yapmakta olan erbaş 
ve erlere “Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda eğitim 
verilmekte, yurt içi ve uluslararası alanda çeşitli proje, etkinlik ve faaliyetler 
icra edilmektedir.

Since the procedures related to the juveniles, who are forced to commit 
crimes and need to be protected, and women, who are victims of violence, 
are being determined by special provisions in the national legislation and 
require susceptibility, for the purposes of fulfilling the proceedings to be 
carried out more effectively by the personnel who have special knowledge 
and abilities, conducting the units and raising awareness, “Branch on 
the Fight against Domestic Violence and Juveniles” at the Gendarmerie 
General Command headquarters and “Juveniles and Women Sections” at 
the Provincial Gendarmerie Commands have been established; officers and 
non-commissioned officers trained at the Gendarmerie Schools Command 
and recruits carrying out their military services are trained on Combating 
with Violence against Women and Juveniles; various projects, events and 
activities are executed in the national and international areas. 

Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri kadrolarında görev alan personel, 
alanında kurs görmüş, Çocuk ve Kadın Kısım Amiri, Çocuk ve Kadın 
Suçları İşlem Astsubayı ve Psikolog/Psikolojik Danışmanı olmak üzere 
şiddete maruz kalmış aile fertleri ile suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı 
olan çocuklara yönelik sivil kıyafetli olarak hizmet vermektedir.

The personnel charged in the cadres of the Juveniles and Women Sections 
have been trained in their fields and as Chief of Juveniles and Women 
Section, Action Non-Commissioned Officer for Juveniles and Women 
Crimes and Psychologist / Psychological Consultant, they serve members 
of family in civilian clothes, who are exposed to violence and juveniles who 
are forced to commit crimes and need to be protected.

Daha mutlu bir toplum için; bir insani görev olarak çevrenizdeki şiddet 
mağduru kadınlar ve çocuklar ile suç işleyen, suça maruz kalan ve korunma 
ihtiyacı olan çocukları ülkenin her yerinden, ücretsiz olarak günün 24 saati 
hizmet veren “156 Jandarma İhbar/İmdat Hattını” arayarak bildirebilirsiniz.

For a happier society, as a humanitarian duty, in the country wide, you 
can report on the women, who are the victims of violence, and juveniles, 
who commit crime, are exposed to the crime and need to be protected in 
your neighbourhood by calling “156 Gendarmerie Hotline”, serving free of 
charge for 24 hours a day.

Atlı Jandarma Birlikleri; toplumsal olaylara müdahale etmede, 
trafiğe kapalı turistik ve mesire yerlerinde önleyici zabıta olarak 
devriye görevi icra etmede, av sahaları, orman bölgeleri ve çevre 
kontrolü sağlamada görev almaktadır. 

The Gendarmerie Mounted Units perform the duties of intervening 
in social incidences, performing patrolling services as proactive 
constabulary at the resort areas and recreation spots closed to 
traffic and ensuring environmental control at the hunting areas and 
forests.

Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı; 

Deprem, çığ, sel, su baskını ve toprak kayması gibi 
afetlerde veya kazalarda arama kurtarma ve özellik arz eden 
yardım, 

Dağ, kanyon, uçurum, mağara, kuyu, bina ve benzeri 
yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan veya yardım isteyenlere 
yönelik arama ve kurtarma faaliyeti, 

 Büyük çaplı orman yangınları ve stratejik tesis yangınları 
gibi doğal veya insan kaynaklı afetlerde kurtarma faaliyeti, 

 Su üstü ve su altında suç delillerini ve kaybolan şahısları 
aramak ve bulmak görevlerini icra etmektedir.

Gendarmerie Commando Search and Rescue Battalion 
Command performs the following duties; 

 Search – rescue and special assistance in accidents or 
disasters such as earthquake, avalanche, flood, inundation 
and landslide,

 Search – rescue for the people who have an accident, who 
are lost or who cry for help in the mountains, canyons, cliffs, 
caves, wells, buildings and similar places, 

 Rescue activity during natural or man-made disasters such 
as great forest fires and fires in strategic facilities,

 Searching and finding criminal evidences and missing 
persons in the water and under the water.

Ayrıca kış turizminin yoğun olduğu yerlerde kurulan 
Jandarma Dağ Arama Kurtarma Timleri; kaybolan 
şahısların bulunması, hasta ve yaralıların tahliyesi, çığ 
altında kalanların kurtarılması görevlerini, eğitimli personel 
ve bu konuda özel eğitime tâbi tutulmuş arama kurtarma 
köpekleri vasıtasıyla yerine getirirler.

Besides, the Gendarmerie Mountain Search and Rescue 
Teams, employed in the places where winter tourism is 
widely popular, carry out their duties of locating missing 
persons, transferring sick and injured people and rescuing 
people who are stuck under avalanche with the trained 
personnel and search and rescue dogs specially trained for 
this purpose.

İhtiyaç duymanız halinde arama kurtarma görevlerinin 
daha etkin ve hızlı yerine getirilmesi için; doğa spor ve 
faaliyetlerinden önce güzergâh ile faaliyet planınızı en 
yakın Jandarma birimine iletebilirsiniz.

In case of any need, in order to carry out the duties of 
search and rescue in a more efficient and fast way, you 
could report your activity plan and route before sport and 
activities in the nature to the closest Gendarmerie Unit. 
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İhtiyaç duyduğunuz her an, Türkiye’nin her 
yerinden, günün 24 saati “156 Jandarma İhbar/ 
İmdat Hattı”nı arayarak ya da “www.jandarma.
gov.tr” adresinden bulunduğunuz yere en yakın 
jandarma birliğine ulaşabilir, yardım talebinde 
bulunabilir ya da şikâyetinizi iletebilirsiniz.

You may reach the closest Gendarmerie unit, 
request for help or express your complaint through 
“156 Gendarmerie Hotline” or the internet site 
“www.jandarma.gov.tr” whenever you need and for 
24 hours a day from every part of Turkey. 


