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2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI   

BAKAN SUNUŞU 

 

Güvenlikçi yaklaşımların yükselerek gelişmiş demokrasilerin hukuk normlarını tehdit ettiği; 
suç ve suç türlerinin arttığı 21. yüzyılda, kolluk birimlerinin sadece sayısına değil çeşitliliğine 
olan ihtiyaç da artmaktadır.  

Bu açıdan bakıldığında, iki asıra yakın bir mazisi olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
etkinliğinin ve önemine paralel olarak teknolojisinin, teknik ve personel kapasitesinin de giderek 
artması, içinde bulunduğumuz yüzyılın karakterine uygun bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. 

“Riskler ve Fırsatlar Coğrafyası” olarak da tanımlanabilen Ortadoğu’ya komşu olan 
ülkemizde terör, uyuşturucu ticareti, düzensiz göçle mücadele ve göç yönetimi noktasında 
küresel etki üreten başarılı çalışmalarının yanısıra Jandarmamız; asayiş, trafik  ve görev 
tanımında bulunan diğer konularda da geniş bir sahada çalışmaktadır. Performans ve kapasite 
anlamında uluslararası emsallerine göre dünya standartlarının üstünde bir konumu bulunan 
Jandarma Genel Komutanlığı, önümüzdeki dönemde de bu etkinliğini ve kapasitesini bir üst 
noktaya taşımaya devam edecektir.  

Görev sahasının genişliği, kapasitesinin yüksekliği, personel ve teknik kapasitesinin yanısıra 
bilinmelidir ki Jandarmamızın asıl gücü, Aziz Milletimizin gönlündeki sevgisinden, duasından; 
şanlı tarihi boyunca ortaya koyduğu kahramanlıktan, şehit ve gazilerinden aldığı yüksek 
ilhamından gelmektedir. 

Bu itibarla; 2019 Yılı Performans Programı’nın bu noktada önümüze ışık tutacak kıymetli bir 
rehber olacağına inanıyor, emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyor, bu vesileyle tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

 Jandarma Genel Komutanlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliğini 
sağlamak için, başta terörle mücadele olmak üzere, tevdi edilen tüm görevleri, hukuk devleti 
ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı bir şekilde yürütmektedir. 

 Günümüzde suç ve suçlu çeşitleri büyük değişimler göstermektedir. Bu değişimler güvenlik 
hizmeti sunan kurumların vizyoner yaklaşımla hareket etmesini zorunlu kıldığından, her zaman 
saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen teşkilatımız, stratejik bir yaklaşımla 
geleceğe bakmaktadır. 

 Jandarma Genel Komutanlığı; terörle mücadele görevini birinci öncelikli görev olarak 
görmektedir. Bu dönemde hem teknik kapasite olarak, hem anlayış olarak dünün çok daha 
ilerisindedir. Bu kapsamda mali saydamlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik aynı zamanda jandarma 
birimlerimize yeni yetenekler kazandırma ve birimlerimizin yakaladığı üstün görev kapasitesini 
yükseltme ilkeleri ile belirlenen stratejiler, amaçlar ve hedefler çerçevesinde, misyon, vizyon ve 
temel değerlerimize uygun olarak “J.Gn.K.lığı 2019-2023 Stratejik Planı” hazırlanmış ve bu plan 
doğrultusunda önümüzdeki bir yıllık süreçte gerçekleştireceğimiz faaliyet ve kaynak 
planlamalarını içeren “2019 Yılı Performans Programı” uygulamaya konulmuştur. 

 J.Gn.K.lığı 2019 Yılı Performans Programının ülkemize, milletimize ve teşkilatımıza hayırlı 
olmasını diler, programın başarıyla uygulanması için azami gayretle çalışmalarını sürdüreceği 
inancıyla, tüm personelimize teşekkür ederim. 
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   (a)  Mülki görevleri: 

 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 korunmalarını yapmak, adli ve askeri görevler dışında kalan 
ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya 
verilen görevleri yapmaktır. 

 Jandarmanın öncelikli görevi mülki görevlerdir. Mülki görevler; genel olarak suç 
işlenmesini önlemek maksadıyla önceden yapılan faaliyetleri kapsar. Jandarma emniyet ve 
asayiş ile kamu düzenini sağlamak, suç işlenmesini önlemekle görevlidir. Bu kapsamda birçok 
kanunla jandarmaya görev verilmiştir. 

   (b)  Adli görevleri; 

 İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli 
hizmetleri yerine getirmek, jandarmanın adli görevleri olarak tanımlanır. 

 Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında, adli görevlere yönelik soruşturma işlemlerini 
yapan güvenlik görevlilerine “Adli kolluk” denir (5271 sayılı CMK.md.164/1). Adli kolluğun görev, 
yetki ve çalışma esasları CMK’nın 167’nci maddesine istinaden 01.06.2005 tarihli ve 25832 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Kolluk Yönetmeliği’ne göre yürütülür. 

   (c)  Askerî görevleri: 

 Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askerî hizmetleri yerine 
getirmektir.  

  (3) 8’inci maddesinde ise jandarmanın seferberlik ve savaş halindeki görevleri 
ifade edilmiştir. Buna göre; 

 Jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş hallerinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek 
bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam 
eder. 

 Ayrıca, “Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, 
illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askerî 
görevleri de yaparlar.”  
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 Taşıt Durumu: 

 Jandarma Genel Komutanlığına ait araç durumu tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 D. İNSAN KAYNAKLARI: 

 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin layıkıyla yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan iyi yetişmiş ve 
donatılmış, yeterli nicelikte insan gücüne sahip olmak gayesiyle yetkinliğe dayalı temin, 
yetiştirme, istihdam ve kariyer yönetimi prosedürleri izlenmekte olup; her statüdeki personele, 
belirli oranlarda görevde yükselme ve üst statülere geçiş için motivasyon sağlanmakta ve yoğun 
emek sarf edilerek temin edilen ve yetiştirilen tecrübeli insan gücünden uzun süreli ve verimli 
şekilde istifade edilmesi için ulusal ve uluslararası alandaki güncel insan kaynakları politikaları 
yakından takip edilmekte, modern istihdam ve yönetim politikaları geliştirilmeye devam 
edilmektedir. 

 Örgütsel olarak çoğunlukla dikey bir yapılanma mevcut olup, personel kadro yapılanması 
için de buna bağlı olarak hiyerarşik şekilde kademelenmiş yönetici ve işgücü rolleri 
öngörülmektedir. Buna göre hâlihazırda toplam personel mevcudunun; %3’ünü subaylar, 
%25’ini astsubay ve uzman jandarmalar, %37’sini uzman erbaşlar, %2’sini memur ve işçiler, 
%33’ünü ise erbaş / erler oluşturmaktadır. İlerleyen dönemde Jandarma Genel Komutanlığı 
personel yapısının tamamen profesyonel personelden oluşması için çalışmalara devam 
edilmektedir. Subayların 54’ü, astsubayların 1.143’ü, memur ve işçilerin ise 1.300’ü kadındır.  

 Üst rütbelerle belirlenmiş kadrolarda meydana gelmesi muhtemel ihtiyaç fazlası birikimin 
önlenmesi, genç personel istihdam edilmesi gereken kadroların dinamikliğinin muhafazası ve 
yukarıda bahsi geçen ideal hiyerarşik yapılanmanın sağlanabilmesi için subay ve astsubayların 
belirli bir bölümü ile uzman erbaşlar sözleşmeli olarak temin edilmektedir. Söz konusu 
personelin de insan gücü yapılanmasına uygun oranlarda muvazzaf statülere geçiş hakkı 
bulunmaktadır. 

Araç Yaşı Sayısı Oranı (%) 

0-5 Yaş 7.952 36 

5-10 Yaş 7.510 34 

10 Yaş ve Üzeri 6.628 30 

Genel Toplam 22.090 100 
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II. PERFORMANS BİLGİLERİ 

 A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

  - Vatan Sevgisi 

  - Tevazu Sahibi Olmak 

  - Fedakârlık 

  - Kahramanlık 

  - Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık 

  - Demokrasi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Anlayışını Benimsemek  

  - Şeffaflık ve Hesap Verebilmek 

  - Millete Sadakat 

  - Vazife Bilinci 

  - Disiplinli Olmak ve İtaat 

  - Adil Olmak 

  - Şeref 

  - Azim ve Dayanıklılık 

  - Koordineli ve Planlı Çalışmak 

  - Gelişime, Yeniliklere ve Değişime Açık Olmak 

  - Sır Saklamak 

  - Özgüven ve İnisiyatif Sahibi Olmak 
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 B. AMAÇ VE HEDEFLER 

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 

1 
Emniyet ve asayiş 
hizmetlerinin etkinliği ve 
kalitesi artırılacaktır. 

1.1 
Asayiş suçlarında suç soruşturma ve önleyici kolluk 
hizmetlerinin kapasitesi artırılacaktır. 

1.2 
Kaçakçılık, organize ve siber suçlarla mücadelede 
kurumsal kapasite geliştirilecek, ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği artırılacaktır. 

1.3 
Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele 
kapsamında kurumsal kapasite artırılacaktır. 

1.4 Trafik hizmetlerinde kurumsal kapasite artırılacaktır.  

1.5 
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede 
kurumsal kapasite artırılacaktır.  

1.6 İstihbarat birimlerinin kapasitesi artırılacaktır.  

1.7 
Koruma ve özel güvenlik hizmetlerinde etkinlik 
artırılacaktır.  

2 

Yönetim ve teşkilat 
yapısı daha etkin ve 
verimli hale getirilerek, 
çağın gerektirdiği bilgi 
ve birikime sahip, görev 
ihtiyaçlarına cevap 
verecek nicelik ve 
nitelikte insan 
kaynağına ulaşılacaktır. 

2.1 
Merkez ve taşra TMK (Teşkilat, Malzeme ve Kadro)’sı 
gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenecektir.  

2.2 
Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak, karar verme 
mekanizması hızlandırılacaktır. 

2.3 
Adli bilim, kriminal inceleme ve olay yeri inceleme 
faaliyetlerine yönelik kapasite ve kalite artırılacaktır. 

2.4 
Eğitim ve öğretim kurum / birliklerinin fiziki ve 
teknolojik alt yapısı geliştirilerek, eğitim ve öğretimin 
niteliği artırılacaktır.  

2.5 
Görevlerin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için 
personele uzmanlık kazandırılacak ve personelin 
aidiyet duygusu geliştirilecektir.  
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3 

Terörle mücadelede 
kurumsal kapasite 
artırılacaktır. 

3.1 
TEM birimlerinin terörle mücadele kapasitesi 
artırılacaktır.  

3.2 Komando birliklerinin görev etkinliği artırılacaktır. 

3.3 
Başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve 
asayiş hizmetlerinde ihtiyaç duyulan elektronik ve 
haberleşme teknolojisi geliştirilecektir.  

4 

Lojistik sistemi, 
profesyonel kolluk 
ihtiyacını karşılayacak 
şekilde geliştirilecektir.  

4.1 
İkmal ve bakım sistemi daha etkili, ekonomik ve verimli 
hale getirilecektir.  

4.2 
İskân ihtiyaçları karşılanacak, istihkâm, inşaat ve 
emlak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. 

4.3 

Birliklerin görev ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte, 
çağın gereklerine uygun, modern ve teknolojik 
malzemeler teçhiz edilecek, modernizasyon, 
mühimmat, akaryakıt, giyim gibi ihtiyaçlar 
karşılanacaktır. 

4.4 
Jandarma birlik / kurumlarının ihtiyaç duyacağı sağlık 
ve veterinerlik hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır. 

4.5 
Havacılık birliklerinin kapasitesi ve görev etkinliği 
artırılacaktır. 

5 

Uluslararası alanda 
kurum etkinliği 
geliştirilecektir. 

5.1 
Jandarma Genel Komutanlığının uluslararası alanda ve 
organizasyonlardaki etkinliği artırılacaktır. 

5.2 
Personelin, yurt dışı görev kapsamında 
görevlendirilebileceği uluslararası görev ve kadrolar ile 
görevlendirilen personelin temsil yeteneği artırılacaktır. 

5.3 
Uluslararası kuruluşların eğitim imkânlarından 
yararlanılacak ve diğer ülke kollukları ile müşterek 
eğitim ve tatbikatlar icra edilecektir. 

6 

Etkili ve çok yönlü bir 
halkla ilişkiler ve 
tanıtım politikası 
uygulanacaktır. 

6.1 Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj güçlendirilecektir. 

6.2 
Kurumun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerindeki 
etkinliği artırılacaktır. 
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 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER: 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

  

Amaç-1 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır. 

Hedef-1 
Asayiş suçlarında suç soruşturma ve önleyici kolluk hizmetlerinin 
kapasitesi artırılacaktır. 

Performans Hedefi 

Önleyici kolluk hizmetlerini ifa eden personelimizin; günümüz 
koşullarına uygun ve teknolojik gelişimlere entegre olabilen araç, 
gereç ve malzemeler ile donatılarak gücünü artırmak, hizmet içi 
eğitimler almasını temin ederek, suçların işlenmeden önlenmesi 
konusunda performansını artırmak, meydana gelen "Malvarlığına 
Karşı İşlenen Suçların" faillerinin tespit edilerek yakalanması ve 
suçların aydınlatılması maksadıyla; personelin, teknolojik 
gelişmelerden faydalanmasını artırmak, hizmet içi eğitimler almasını 
temin ederek aydınlatılamayan malvarlığına karşı suç sayısını 
azaltmak ve bu sayede vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet 
sunmaktır. 

Açıklamalar   
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Alınan araç sayısı 612 1.104 790 

Açıklama: 2017 yılında (612), 2018 yılında (980) adet devriye müdahale aracı ve (124) adet 
asayiş motosikleti olmak üzere toplam (1.104) adet araç alınmıştır. 2019 yılında (790) adet 
devriye müdahale aracı, asayiş motosikleti ve mobil karakol aracı tedarik edilecektir. 

2 Alınan teknik malzeme  0 1.125 1.000 

Açıklama: 2018 yılında üretime başlanan Engin Barkod / Karekod Okuyucu Sisteminden 
(1.125) adet alınmıştır. 2019 yılında ihtiyaç duyulup duyulmayacağı dağıtımı yapılan 
malzemenin kullanımına ve performansına göre belirlenecektir. İhtiyaçlar doğrultusunda 1.000 
adet barkod okuyucu cihazı tedarik edilecektir. 

3 
Düzenlenen eğitim, kurs, seminer, 
konferans ve çalıştaylar 

12 10 12 

Açıklama: 1. Meslek içi kurslar kapsamında; önleyici hizmet faaliyetlerinin gelişmesi 
maksadıyla, İlçe Jandarma Komutanları ile Jandarma Karokol Komutanlarına kurs verilmektedir.
2. Meslek içi kurslar kapsamında; meydana gelen malvarlığına karşı işlenen suçların 
aydınlatma oranını arttırmak maksadıyla, İlçe Jandarma Komutanları, Jandarma Karokol 
Komutanları ve Asayiş Şube Müdürlerine (5) kurs verilmektedir. 2019 Yılı için (5) dönem halinde 
kurs planlanmıştır. 
3. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) görev etkinliklerinin artırılması, suç 
soruşturmalarının daha etkin ve sistemli olarak yapılmasının sağlanması, görev yapan 
personelin analiz yeteneklerini geliştirerek suçların aydınlatılma oranının arttırılması maksadıyla 
Suç Analiz Değerlendirme Şube Müdürlüğünce JASAT’lara 2017 yılında (4), 2018 yılında (2) 
dönem halinde “Suç Analizi Kursu” verilmiş, 2019 yılında ise iki dönem halinde toplam (44) 
personele kurs verilmesi planlanmıştır. 

4 
Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı 
çalışma ziyaretleri 

5 5 4 

Açıklama: Önleyici kolluk hizmeti kapasitesinin artırılması maksadıyla; gelişime katkı 
sağlayacağı düşünülen ekipmanların ve değişik uygulama yöntemlerinin yerinde görülmesine 
yönelik yurt içi ve yurt dışı fuar, birlik ziyaretleri yapılmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(1.1.1) 

Önleyici kolluk hizmetlerini ifa eden personelimizin günümüz koşullarına 
uygun ve teknolojik gelişimlere entegre olabilen araç, gereç ve malzemeler 
ile donatılarak gücünü artırmak, hizmet içi eğitimler almasını temin ederek, 
suçların işlenmeden önlenmesi konusunda performansını artırmak ve bu 
sayede vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaktır. 

Faaliyet Adı Araç, gereç, malzeme alımı, eğitim ve ziyaret faaliyetleri. 

Sorumlu Birim  Asayiş Başkanlığı 

Açıklamalar: Teknolojik gelişmeler takip edilerek önleyici kolluk hizmetinin daha iyi sunulması 
maksadıyla personel; araç, gereç ve malzemeler ile donatılmakta, hizmet içi eğitimler alması 
temin edilmekte ve bu sayede suçların olmadan önlenmesi konusunda performansları artırılarak 
vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaktır. 
1. Bu kapsamda 2017 yılında (612), 2018 yılında (980) adet devriye müdahale aracı alınmıştır. 
2019 yılı ihtiyacı doğrultusunda 1.000 adet barkod cihazı ve 690 adet devriye müdahale aracı 
tedarik edilecektir. 
2. 2018 yılında üretime başlanan engin barkod / karekod okuyucu sisteminden (1.065) adet 
alınmıştır. 
3. Meslek içi kurslar programı doğrultusunda önleyici hizmet faaliyetlerinin (Malvarlığına karşı 
işlenen suçların oranının düşürülmesi) gelişmesi maksadıyla, İlçe Jandarma Komutanları ile 
Jandarma Karakol Komutanlarına (4) dönem kurs verilmiştir. 
4. Önleyici kolluk hizmeti kapasitesinin artırılması maksadıyla; gelişime katkı sağlayacağı 
düşünülen ekipmanların ve değişik uygulama yöntemlerinin yerinde görülmesine yönelik olarak 
yurt içinde fuar ve birlik ziyaretleri yapılmıştır. 
5. 2019 yılında nezarethane ve ifade alma odaları kamera güvenlik sistemi yenileme çalışması 
yapılacaktır. 
6. 2019 yılında birlik ihtiyaçları doğrultusunda 250 adet araç telsizi tedarik edilecektir. 
7. 2019 yılında Asayiş Başkanlığınca yapılacak planlamalar doğrultusunda Asayiş / Trafik 
Timleri tarafından sorgulama yapmak maksadıyla 500 adet tablet bilgisayar tedarik edilecektir. 
8. 2019 yılında harekât merkezinin ihtiyaçları doğrultusunda 8 adet görüntü duvarı tedarik 
edilecektir. 

 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 1.934.700.892
02 SGK Devlet Primi Giderleri 238.534.108

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 187.929.173

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.361.164.173

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.361.164.173
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(1.1.2) 

Meydana gelen "Malvarlığına Karşı İşlenen Suçların" faillerinin tespit 
edilerek yakalanması ve aydınlatılamayan suçların aydınlatılması 
maksadıyla; personelin, teknolojik gelişmelerden faydalanmasını artırmak, 
hizmet içi eğitimler almasını temin ederek aydınlatılamayan suç sayısını 
azaltmak ve bu sayede vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaktır. 

Faaliyet Adı Düzenlenen eğitim, kurs, seminer, konferans ve çalıştaylar. 

Sorumlu Birim  Asayiş Başkanlığı 

Açıklamalar:  
1. Meslek içi kurslar kapsamında; meydana gelen malvarlığına karşı işlenen suçların 
aydınlatma oranını artırmak maksadıyla, İlçe Jandarma Komutanları ile Jandarma Karakol 
Komutanlarına kurs verilmektedir. 2019 yılı için (4) dönem halinde kurs planlanmıştır. 
2. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) görev etkinliklerinin artırılması, suç 
soruşturmalarının daha etkin ve sistemli olarak yapılmasının sağlanması, görev yapan 
personelin analiz yeteneklerini geliştirerek suçların aydınlatılma oranlarının artırılması 
maksadıyla Suç Analiz Değerlendirme Şube Müdürlüğünce 2019 yılında iki dönem halinde kurs 
planlanmıştır. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 1.934.700.892

02 SGK Devlet Primi Giderleri 238.534.108

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.681.017

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.195.916.017

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.195.916.017
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

        

Amaç-1 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır. 

Hedef-2 
Kaçakçılık, organize ve siber suçlarla mücadelede kurumsal 
kapasite geliştirilecek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) eden personel 
sayısının artırılması, personelin uzmanlaşmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin düzenlenmesi, mevzuat değişikliği çalışmaları,  
koordinasyon ve işbirliği maksadıyla yurt içi ve yurt dışı toplantı, 
seminer, çalıştay vb. faaliyetlerin düzenlenmesi, araç ve teçhizat 
miktarlarının artırılması ve yenilenmesi, envantere alınan yazılım 
ve donanım sayılarının artırılmasıdır. 

Açıklamalar:  
1. Branşlaşmış personel sayısı ve teknik cihaz kapasitesi artırılacak, 
2. Kaçakçılık, asayiş ve terörle mücadelede alınan görüntüler, yapay zekâ vasıtasıyla işlenip 
değerlendirilecek, 
3. Hukuki dayanaklar, etkinliği artıracak ve mücadeleyi kolaylaştıracak şekilde düzenlenecek, 
4. Şifre kırma ve kripto çözme işlemlerinde kullanılan yazılım ve donanımların kontrol altına 
alınması için yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
KOM suçlarıyla mücadele etkinliği ile KOM 
ihtisasına alınan personel sayısı 

870 340 420 

Açıklama: KOM suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması maksadıyla; 2019 yılında (100) 
Asb., (20) Uzm.J., (300) Uzm.Erb.’ın KOM ihtisasına alınması planlanmaktadır. 

2 
Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılan personel 
sayısı 

918 790 893 

Açıklama: 2019 yılında yurt içi (25) farklı kursta (62) dönemde, (875), yurt dışı (10) farklı kursta 
(10) dönemde (18) personele eğitim verilmesi planlanmaktadır. 

3 Düzenlenen çalıştay, toplantı, seminer vb. 362 102 130 

Açıklama: Personelin yetiştirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve personele uzmanlık 
kazandırılması yönünde ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla çalıştay, toplantı ve 
seminerler yapılması planlanmaktadır. 

4 
Siber suçlarla mücadele kapsamında ihtisaslı 
personel sayısı ile teknik malzeme, yazılım, 
donanım ve araç miktarı 

19 70 100 

Açıklama: Siber suçlarla mücadele kapsamında; bilişim sistemleri, teknik, optik, elektronik 
cihazlar, araç ve gereçler ile ilgili yeni teknolojileri takip ederek teknik malzeme, yazılım, 
donanım ve araç temini ile ihtisaslı personel sayısının artırılması planlanmaktadır. 

5 Sistem donanım ve yazılımların tedarik durumu   1  

Açıklama: Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2019 yılında 1 sistem 
donanım ve yazılım tedarik edilecektir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(1.2) 

Kaçakçılık, organize ve siber suçlarla mücadelede kurumsal 
kapasite geliştirilecek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği artırılacaktır. 

Faaliyet Adı 

KOM personeli sayısının artırılması, personelin uzmanlaşmasına 
yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, mevzuat değişikliği 
çalışmaları, koordinasyon ve işbirliği maksadıyla yurt içi ve yurt dışı 
toplantı, seminer, çalıştay vb. faaliyetlerin düzenlenmesi, araç ve 
techizat miktarlarının artırılması ve yenilenmesi, envantere alınan 
yazılım ve donanım sayıları artırılacaktır. 

Sorumlu Birim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayiş hizmetlerinin sunumu 
kapsamında; teknolojik gelişmelere paralel olarak, suç ve suçluyla mücadele kapasitesini 
artırılması maksadıyla; teknik malzeme, yazılım, donanım ve araç temin edilecektir. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 293.215.824

02 SGK Devlet Primi Giderleri 42.272.576

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 97.329.085

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 432.817.485

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 432.817.485
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  
 

İdare Adı  Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-1 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır. 

Hedef-3 
Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele kapsamında kurumsal 
kapasite artırılacaktır. 

Performans Hedefi 

Kadın ve çocuk birimlerinin modern, gelişen teknoloji ve çağa uygun 
olarak teşkil edilmesi, bu kapsamda kurulan / kurulacak birimlerin 
vatandaşa anlatılarak karşılıklı etkileşim sağlanması, koordinasyon 
ve işbirliği maksadıyla eğitim, toplantı, seminer, çalıştay vb. 
faaliyetlerin düzenlenmesi ve envantere alınan yazılım ve donanım 
sayılarının tamamlanmasıdır. 

Açıklamalar: Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele kapsamında; kurumsal kapasitenin 
artırılması maksadıyla 2019 yılında teşkil edilen birim sayısı artırılacak, araç / gereç / malzeme 
alımı gerçekleştirilecek ve personel / vatandaş eğitimleri sürdürülecektir. Ayrıca; çocuk ve kadın 
kısım amirliklerinin görevinin gerektirdiği özel teçhizat, teknik donanım, tefrişat ve araç temin 
edilecektir. 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
Tefriş ve teknik donanımı tesis edilen 
birim sayısı 

0 22 59 

Açıklama: 2017 yılı itibarıyla (81) İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çocuk ve Kadın Kısım 
Amirlikleri teşkil edilmiştir. 

2 Bilgilendirme yapılan vatandaş sayısı  2.500 5.000 9.000  

Açıklama: Başta kadın ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı grupların desteklenmesi 
maksadıyla, yurdumuzun her tarafında iletişim ve irtibata geçilen vatandaş sayısı artırılacaktır. 

3 
Düzenlenen eğitim, çalıştay, toplantı, 
kurs vb. sayısı 

50 100 200 

Açıklama: 

4 
Kolluk adli soruşturma modülü projesinin 
tamamlanma oranı (%) 

0 0 10 

Açıklama:  

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

Kadın ve çocuk birimlerinin modern, 
gelişen teknoloji ve çağa uygun olarak 
teşkil edilmesi, bu kapsamda kurulan / 
kurulacak birimlerin vatandaşa 
anlatılarak karşılıklı etkileşim 
sağlanması, koordinasyon ve işbirliği 
maksadıyla eğitim, toplantı, seminer, 
çalıştay vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve 
envantere alınan yazılım ve donanım 
sayılarının tamamlanmasıdır. 

264.422.765  264.422.765

Genel Toplam  264.422.765  264.422.765
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(1-3) 

Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele kapsamında kurumsal 
kapasite artırılacaktır. 

Faaliyet Adı 

Kadın ve çocuk birimlerinin modern, gelişen teknoloji ve çağa uygun 
olarak teşkil edilmesi, bu kapsamda kurulan / kurulacak birimlerin 
vatandaşa anlatılarak karşılıklı etkileşim sağlanması, koordinasyon 
ve işbirliği maksadıyla eğitim, toplantı, seminer, çalıştay vb. 
faaliyetlerin düzenlenmesi ve envantere alınan yazılım ve donanım 
sayılarının tamamlanmasıdır. 

Sorumlu Birim Asayiş Başkanlığı 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayiş hizmetlerinin sunumu 
kapsamında; teknolojik gelişmelere paralel olarak, suç ve suçluyla mücadele kapasitesini 
artırılması, başta kadın ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı grupların desteklenmesi 
maksadıyla, yetişmiş insan gücü,teknik malzeme, yazılım, donanım ve araç temin edilecektir. 

        

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 191.448.214

02 SGK Devlet Primi Giderleri 29.899.586

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 43.074.965

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç Verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 264.422.765

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 264.422.765
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Amaç-1 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır. 

Hedef-4 Trafik hizmetlerinde kurumsal kapasite artırılacaktır. 

Performans Hedefi Trafik hizmetlerine ilişkin kurumsal kapasite artırılması. 

Açıklamalar: Trafik hizmetlerine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması maksadıyla 2019 
yılında trafik tim teşkilleri yapılacak, araç, gereç, malzeme alımı gerçekleştirilecek ve personel / 
vatandaş eğitimleri sürdürülecektir. 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Yeni teşkil edilen trafik timi sayısı 50 100 75 
Açıklama: Trafik timlerinin yoğunluk ve etkinliğini ölçmek maksadıyla geliştirilen analiz sistemi 
ile birliklerin ideal trafik tim sayıları ve kadroları belirlenmiş ve 2019 yılında (75) trafik timinin 
teşkili planlanmıştır. Ayrıca (1.000) personelin trafik timlerine görevlendirmesi yapılacaktır. 

2 Yeni teşkil edilen motosikletli trafik timi sayısı 0 100 75 

Açıklama: Trafik hizmetlerinin yürütülmesinde; trafik sıkışıklığı veya şehir planlamasından 
kaynaklı sorunlar nedeniyle jandarma trafik tim aracının giremediği veya ağır kaldığı bölgelerde 
olaylara seri şekilde müdahale edilmesi maksadıyla motosikletli trafik timlerine ihtiyaç duyulmuş 
ve teşkili planlanmıştır. 

3 Alımı yapılan araç sayısı 174 100 120 
Açıklama: Yeni kurulan timlerin ihtiyacını karşılamak ve ekonomik ömrünü tamamlamış trafik 
araçlarını yenilemek maksadıyla araç alımı planlanmıştır. 

4 Alımı yapılan motosiklet sayısı 0 60 190 

Açıklama: İlk defa teşkil edilecek motosikletli trafik timleri için motosiklet alımı planlanmıştır. 

5 Eğitim verilen personel sayısı 442 1.564 2.794 

Açıklama: Jandarma trafik personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerin hizmetin 
gerekliliklerine göre çeşitliliği (Tehlikeli mal taşımacılığı, güvenli araç sürücülüğü, bilirkişilik vb.) 
ve sayısı artırılması amaçlanmıştır. 

6 Alımı yapılan alkol metre sayısı 1.120 144 100 

Açıklama: Denetimlerin etkinliğini artırmak maksadıyla alım planlanmıştır. 

7 Alımı yapılan hız tespit cihazı (Radar) sayısı 337 377 417 

Açıklama: Denetimlerin etkinliğini artırmak maksadıyla alım planlanmıştır. 

8 Alımı yapılan yaka kamerası sayısı 0 1.500 1.650 

Açıklama: Denetimlerin etkinliğini artırmak maksadıyla alım planlanmıştır. 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

İhtiyaç duyulan bölgelerde trafik 
timleri teşkil edilmesi, araç, 
gereç, malzeme tedarik edilmesi 
ve eğitimler verilmesi ve trafik 
güvenliğinin artırılması. 

707.282.150  707.282.150

Genel Toplam  707.282.150  707.282.150
 

  



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI  19 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
         

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(1.4) 

Trafik hizmetlerine ilişkin kurumsal kapasite artırılması. 

Faaliyet Adı 
İhtiyaç duyulan bölgelerde trafik timleri teşkil edilmesi, araç, gereç, 
malzeme tedarik edilmesi ve eğitimler verilmesi ve  trafik güvenliğinin 
artırılması. 

Sorumlu Birim  Asayiş Başkanlığı 

Açıklamalar: Trafik güvenliğinin sağlanması kapsamında jandarmanın görev ve etkinliğinin 
artırılması, personelin imkân ve kabiliyetinin artırılması ve İçişleri Bakanlığının “Trafik Güvenliği 
Eylem Politikası” kapsamında araç ve malzeme alımı yapılacaktır. Ayrıca personel eğitimi için 
kurslar düzenlenecektir. 
 

Ekonomik Kod  2018 

01 Personel Giderleri 533.369.894

02 SGK Devlet Primi Giderleri 71.470.706

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 102.441.550

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 707.282.150

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 707.282.150
 

 

 



2019 YI
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Amaç-1 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır. 

Hedef-5 
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal 
kapasite artırılacaktır. 

Performans Hedefi 
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal 
kapasitesinin artırılması. 

Açıklamalar:   
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede; Jandarma Genel Komutanlığının 
kurumsal kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması maksadıyla; personelin farkındalığının ve eğitim 
düzeyinin artırılmasına, personele nosyon kazandırılmasına, mevzuat bilgisinin güncel 
tutulmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin icra edilmesine devam edilecektir. 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede, benzer ülkelerdeki en iyi uygulamaları 
yerinde görmek ve Jandarma Genel Komutanlığına kazandırmak maksadıyla; yurt dışı ve yurt içi 
çalıştay, seminer, toplantı, eğitim, kurs vb. faaliyetler / çalışma ziyaretleri icra edilecektir. 
3. Personelin icra edeceği faaliyetlerde faydalanacağı broşür ve yayınlar hazırlanacaktır.  
4. Merkez ve taşra teşkilatının araç, cihaz, sistem, donanım, yazılım ve teknik altyapı (Parmak 
izi cihazı, Muhabere Elekronik ve Bilgi Sistem malzemeleri vb.) ihtiyaçları konusunda çalışmalar 
sürdürülecek ve ilgili birlikler tarafından Jandarma Genel Komutanlığına kazandırılması süreci 
takip edilecektir. 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Eğitim verilen / alan personel sayısı 206 185 250 

Açıklama:  
1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği ve koordinasyon 
içerisinde, 2017 yılında icrası tamamlanan proje kapsamında, toplam (206) jandarma personeline 
eğitim verilmiştir. Proje giderleri BMMYK koordinatörlüğünde İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği 
tarafından karşılanmıştır. 
2. BMMYK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2017-2018 yılları arasında icra edilen proje 
kapsamında ise, toplam (185) jandarma personeline temel eğitim verilmiştir. Projenin giderleri 
BMMYK Türkiye Temsilciliği koordinatörlüğünde İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 
karşılanmıştır. 
3. BMMYK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2019 yılında icrası tamamlanacak proje 
kapsamında ise, toplam (200) jandarma personeline eğitim verilmesi planlanmış olup, projenin 
giderleri BMMYK Türkiye Temsilciliği tarafından karşılanacaktır. 
4. Ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü (İOM) ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2019 yılında 
icrası tamamlanacak proje kapsamında, (50) jandarma personeline eğitim verilmesi planlanmış 
olup, proje giderleri İOM koordinatörlüğünde İngiltere Uluslararası Suç Ajansı tarafından 
karşılanacaktır. 

2 
Katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi çalıştay, 
seminer, toplantı, eğitim, kurs, çalışma ziyareti 
ve bu faaliyetlere katılan personel sayısı 

110 47 50 

Açıklama: Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca; Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Avrupa Konseyi, BMMYK, Uluslararası 
Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve FRONTEX gibi 
göçle ilgili kuruluşlar tarafından, 2017 ve 2018 yılı içeresinde icra edilen toplam (157) faaliyete 
(195) personel ile katılım sağlanmıştır. İcra edilen (157) faaliyetten (5)'i yurt dışı faaliyetidir. (5) 
yurt dışı faaliyetinden (2)'sinin giderleri İngiltere Ankara Büyükelçiliği tarafından, (1)'inin giderleri 
TODAİE tarafından, (1)'inin giderleri FRONTEX tarafından, (1)'inin giderleri ise Avrupa Konseyi 
tarafından karşılanmıştır. 
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 2019 yılı içerisinde de, yukarıda belirlenen kriterler doğrultusunda icra edilecek faaliyetlere 
katılım sağlanacaktır. 

3 
Personelin istifadesine sunulan broşür, 
kitapçık, doküman sayısı 

6.000 4.080 8.000 

Açıklama:  
1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği ve koordinasyon 
içerisinde, 2017 yılında icrası tamamlanan proje kapsamında, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça 
dillerinde yazılan toplam (6.000) adet "Görsel İletişim Broşürü" basılarak birliklere dağıtılmıştır. 
Proje giderleri BMMYK koordinatörlüğünde İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 
karşılanmıştır. 
2. BMMYK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2018 yılında icrası tamamlanan proje 
kapsamında, toplam (4.080) adet "El kitabı, kılavuz, broşür vb." basılarak birliklere dağıtılmıştır. 
Proje giderleri BMMYK koordinatörlüğünde İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 
karşılanmıştır. 
3. BMMYK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2019 yılında icrası tamamlanacak proje 
kapsamında, toplam (3.000) adet "Kılavuz, broşürler, iş akış şemaları referans materyalleri vb." 
basılarak birliklere dağıtılacaktır. Projenin giderleri BMMYK Türkiye Temsilciliği tarafından 
karşılanacaktır. 
4. Ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü (İOM) ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2019 yılında 
icrası tamamlanacak proje kapsamında, (5.000) adet "İnsan Ticareti Göstergeleri Kolluk El 
Broşürü" basılarak birliklere dağıtılacaktır. Proje giderleri İOM koordinatörlüğünde İngiltere 
Uluslararası Suç Ajansı tarafından karşılanacaktır. 

4 
Jandarma Genel Komutanlığına kazandırılan 
araç, cihaz, sistem, donanım, yazılım sayısı 

- 150 180 

Açıklama: 1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının yoğun olarak görüldüğü, (19) il 
ve (18) ilçeye taşra teşkilatı kurulması ile ilgili onay alınmış olup, 2018 yılı içerisinde (6) il ve (2) 
ilçede taşra teşkilatlanması tamamlanmıştır. 
2. Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde (9) il ve (6) ilçede taşra teşkilatı 
kurulması planlanmış olup, kurulacak yeni teşkilatlara araç, cihaz, sistem, donanım ve yazılım 
sistemleri temin edilecektir. 
 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile 
mücadelede kurumsal kapasitenin 
artırılmasına yönelik eğitim verilmesi. 

65.197.138  65.197.138

2 
Katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi çalıştay, 
seminer, toplantı, eğitim, kurs, çalışma 
ziyareti. 

65.269.393  65.269.393

3 
Personelin istifadesine sunulan broşür, 
kitapçık, doküman. 

65.197.138  65.197.138

4 
Jandarma Genel Komutanlığına kazandırılan 
araç, cihaz, sistem, donanım, yazılım. 

65.197.136  65.197.136

Genel Toplam  260.860.805  260.860.805  
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(1.5.1) 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede Jandarma Genel 
Komutanlığının kurumsal kapasitesinin artırılması. 

Faaliyet Adı  
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal 
kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim verilmesi. 

Sorumlu Birim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı 

Açıklamalar:  
1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği ve koordinasyon 
içerisinde, 2017-2018 yılları arasında icra edilen proje kapsamında, toplam (185) jandarma 
personeline temel eğitim verilmiştir. Projenin giderleri BMMYK Türkiye Temsilciliği 
koordinatörlüğünde İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından karşılanmıştır. 
2. BMMYK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2019 yılında icrası tamamlanacak proje 
kapsamında ise, toplam (200) jandarma personeline eğitim verilmesi planlanmış olup, projenin 
giderleri BMMYK Türkiye Temsilciliği tarafından karşılanacaktır. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 47.124.211

02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.385.189

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.687.738

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.197.138

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 65.197.138
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(1.5.2) 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal 
kapasitesinin artırılması. 

Faaliyet Adı  
Katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi çalıştay, seminer, toplantı, eğitim, 
kurs, çalışma ziyareti. 

Sorumlu Birim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı 

Açıklamalar:  
1. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca; Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Avrupa Konseyi, BMMYK, Uluslararası Göç 
Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve FRONTEX gibi göçle 
ilgili kuruluşlar tarafından, 2017 ve 2018 yılı içeresinde icra edilen toplam (157) faaliyete (195) 
personel ile katılım sağlanmıştır. İcra edilen (157) faaliyetten (5)'i yurt dışı faaliyetidir. (5) yurt dışı 
faaliyetinden (2)'sinin giderleri İngiltere Ankara Büyükelçiliği tarafından, (1)'inin giderleri TODAİE 
tarafından, (1)'inin giderleri FRONTEX tarafından, (1)'inin giderleri ise, Avrupa Konseyi tarafından 
karşılanmıştır. 
2. Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde (10) il ve (6) ilçede taşra 
teşkilatı kurulması planlanmış olup, kurulacak yeni teşkilatlara araç, cihaz, sistem, donanım ve 
yazılım sistemleri temin edilecektir. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 47.124.211

02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.385.189

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.759.993

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.269.393

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 65.269.393
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(1.5.3) 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal 
kapasitesinin artırılması. 

Faaliyet Adı  Personelin istifadesine sunulan broşür, kitapçık, doküman. 

Sorumlu Birim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı 

Açıklamalar:  
1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği ve koordinasyon 
içerisinde, 2018 yılında icrası tamamlanan proje kapsamında, toplam (4.080) adet "El kitabı, 
kılavuz, broşür vb." basılarak birliklere dağıtılmıştır. Proje giderleri BMMYK koordinatörlüğünde 
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından karşılanmıştır. 
2. BMMYK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2019 yılında icrası tamamlanacak proje 
kapsamında, toplam (3.000) adet "Kılavuz, broşürler, iş akış şemaları referans materyalleri vb." 
basılarak birliklere dağıtılacaktır. Projenin giderleri BMMYK Türkiye Temsilciliği tarafından 
karşılanacaktır. 
3. Ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü (İOM) ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 2019 yılında 
icrası tamamlanacak proje kapsamında, (5.000) adet "İnsan Ticareti Göstergeleri Kolluk El 
Broşürü" basılarak birliklere dağıtılacaktır. Proje giderleri İOM koordinatörlüğünde İngiltere 
Uluslararası Suç Ajansı tarafından karşılanacaktır. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 47.124.211

02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.385.189

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.687.738

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.197.138

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 65.197.138
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(1.5.4) 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal 
kapasitesinin artırılması. 

Faaliyet Adı  
Jandarma Genel Komutanlığına kazandırılan araç, cihaz, sistem, 
donanım, yazılım. 

Sorumlu Birim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı 

Açıklamalar: 1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının yoğun olarak görüldüğü, (19) il 
ve (18) ilçeye taşra teşkilatı kurulması ile ilgili onay alınmış olup, 2018 yılı içerisinde (6) il ve (2) 
ilçede taşra teşkilatlanması tamamlanmıştır. 
2. Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde (9) il ve (6) ilçede taşra teşkilatı 
kurulması planlanmış olup, kurulacak yeni teşkilatlara araç, cihaz, sistem, donanım ve yazılım 
sistemleri temin edilecektir. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 47.124.211

02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.385.189

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.687.736

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.197.136

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 65.197.136
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Amaç-1 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır. 

Hedef-6 İstihbarat birimlerinin kapasitesi artırılacaktır. 

Performans Hedefi 
Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birliklerin havadan keşif 
ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılanması. 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birliklerin havadan keşif ihtiyaçlarının yeterli 
seviyede karşılanması amaçlanmaktadır. 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
Tedarik edilen İnsansız Hava Aracı (İHA) 
sistemi sayısı 

346 665 207 

Açıklama:  

2 Eğitim verilen / verilecek personel sayısı 658 372 320 

Açıklama: Tedarik edilecek İHA sistemlerinin kullanılması ve idamesi için personel 
yetiştirilecektir. 

3 
Yurt içi ve yurt dışında katılım sağlanan fuar, 
seminer, demo, konferans vb. sayısı 

12 15 28 

Açıklama: İHA sistemleri teknolojisinin yakından takip edilmesi sağlanacaktır. 

 

 
  

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

Havadan keşif ihtiyaçlarının karşılanması 
maksadıyla  yıllara sari olarak Silahlı İnsansız 
Hava Aracı (SİHA) / İHA sistemlerinin (Taktik, 
Küçük, Mini, Mikro ve Nano İHA) tedarik 
edilmesi. 

436.256.792  436.256.792

Genel Toplam  436.256.792  436.256.792
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İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(1.6) 

Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birliklerin havadan keşif 
ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılanması. 

Faaliyet Adı 

Havadan keşif ihtiyaçlarının karşılanması ve tespit edilen terörist 
unsurların etkisiz hale getirilmesi maksadıyla  yıllara sari olarak SİHA 
/ İHA sistemlerinin (Taktik, Küçük, Mini, Mikro ve Nano İHA) tedarik 
edilmesi. 

Sorumlu Birimi İstihbarat Başkanlığı 

Açıklama: Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birliklerin, öncelikle teröristle mücadele 
harekâtı başta olmak üzere havadan keşif ihtiyaçlarının karşılanması ve tespit edilen terör 
örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla İHA sistemleri tedarik edilecektir.  

 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 289.671.500

02 SGK Devlet Primi Giderleri 35.218.500

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 111.366.792

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 436.256.792

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 436.256.792
  

  

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 
  

Amaç-1 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır. 

Hedef-7 Koruma ve özel güvenlik hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır. 

Performans Hedefi 
Koruma faaliyetlerinde etkinliğin artırılması maksadıyla, gerekli 
teçhizat, araç, gereç ve malzemeyi temin ederek teknolojik imkânları iyi 
seviyede kullanabilen personel yetiştirilmesi.  

Açıklamalar   
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Teşkil edilen birim sayısı 0 6 22 

Açıklama: 2019 yılında (11) İl Jandarma Komutanlığı bünyesine Koruma Şube Müdürlüğü, (5) İl 
Jandarma Komutanlığı bünyesine Jandarma Özel Koruma Tim Komutanlığı teşkil edilmesi 
planlanmıştır. 

2 
Koruma hizmetlerine ilişkin imzalanan 
protokol sayısı 

0 3 5 

Açıklama: 2019 yılında TANAP ve Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali AŞ ile Jandarma Genel 
Komutanlığı arasında protokol yapılması planlanmıştır. 

3 
Yurt içi ve yurt dışında katılım 
sağlanan kurs, toplantı, seminer vb. 
sayısı 

0 35 360 

Açıklama: Koruma hizmetlerinde görev alan personelin görev etkinliğinin artırılması amacıyla İl 
Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Özel Koruma Birlikleri personeline, 2019 yılında (9) 
dönem olmak üzere hassas nokta ve şahısların korunması kursu planlanmıştır. 

        

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Koruma faaliyetlerinde etkinliğin 
artırılması maksadıyla, gerekli 
teçhizat, araç, gereç ve malzemeyi 
temin ederek, teknolojik imkânları iyi 
seviyede kullanabilen personel 
yetiştirilmesi. 

1.071.411.566  1.071.411.566

Genel Toplam  1.071.411.566  1.071.411.566
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(1.7) 

Koruma şube faaliyetlerinde etkinliğin artırılması maksadıyla, gerekli 
teçhizat, araç, gereç ve malzemeyi temin ederek, teknolojik imkânları 
iyi seviyede kullanabilen personel yetiştirilmesi. 

Faaliyet Adı 
Koruma faaliyetlerinde etkinliğin artırılması maksadıyla, gerekli 
teçhizat, araç, gereç ve malzemeyi temin ederek, teknolojik imkânları 
iyi seviyede kullanabilen personel yetiştirilmesi. 

Sorumlu Birim  Asayiş Başkanlığı 

 Açıklamalar    
Teknolojik gelişimler takip edilerek koruma hizmetinin daha iyi sunulması maksadıyla personel; 
araç, gereç ve malzemeler ile donatılmakta, hizmet içi eğitimler alması temin edilmekte ve bu 
sayede şahıs koruma performansları artırılarak haklarında koruma kararı olan Türk Silahlı 
Kuuvvetleri, jandarma ve sivil şahıslara daha kaliteli hizmet sunulmaktır. 
1. Bu kapsamda, 2019 yılında (11) İl Jandarma Komutanlığına Koruma Şube Müdürlüğü teşkil 
edilmesi planlanmıştır. 
2. 2019 yılında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Mersin Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali AŞ ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında protokol yapılması planlanmıştır. 
3. Meslek içi kurslar programı doğrultusunda  koruma hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetlerinin 
(Hassas nokta ve şahısların korunması kursu) gelişmesi maksadıyla, sb., astsb., uzm.j. ve 
uzm.erb.'lara (9) dönem halinde kurs verilecektir. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 888.099.185

02 SGK Devlet Primi Giderleri 139.134.890

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.177.491

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.071.411.566

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.071.411.566
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 
İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 
 

Amaç-2 
Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Hedef-1 
Merkez ve taşra teşkilat, malzeme ve kadrosu (TMK) gelişen 
ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenecektir. 

 

Performans Hedefi 
Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve taşra TMK’sının gelişen 
ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi. 

Açıklamalar: Başta İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları olmak üzere; artan görev yoğunluğu, 
teknolojik gelişmeler ve bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda görev standartlarının geliştirilmesi 
planlanmaktadır. 

 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
Yeniden organize edilen İl / İlçe Jandarma 
Komutanlığı sayısı 

99 100 137 

Açıklama: İl ve ilçelerdeki asayiş ve terör durumu, sorumluluk alanlarının sosyal ve coğrafi 
konumu gibi birçok kriter ışığında değerlendirilen birliklerden ihtiyaç duyulan İl / İlçe Jandarma 
Komutanlıklarının yeniden organize edilmesi planlanmaktadır. 

2 Güvenlik ihtiyaçları planının revize edilmesi 1 - 1 

Açıklama: Stratejik Hedef Planının hazırlanmasına yönelik ilk adım olan güvenlik ihtiyaçları 
planı, 2021-2025 dönemi için hazırlama çalışmalarına başlanılmıştır. 

3 Kuvvet yapısı planını revize edilmesi - 1 - 

Açıklama: Jandarma Genel Komutanlığı 2019-2023 Kuvvet Yapısı Planı hazırlanmıştır. 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

Belirlenen her görev standardı doğrultusunda 
İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarındaki ilgili 
birimlerin kadrolarının yeniden organize 
edilmesi. 

230.384.350  230.384.350

Genel Toplam  230.384.350  230.384.350
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(2.1)  

Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve taşra Teşkilat, Malzeme 
ve Kadro (TMK)’sının gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi. 

Faaliyet Adı 
Belirlenen her görev standardı doğrultusunda İl ve İlçe Jandarma 
Komutanlıklarındaki ilgili birimlerin kadrolarının yeniden organize 
edilmesi. 

Sorumlu Birim Asayiş Başkanlığı 

Açıklamalar: İl ve ilçelerdeki asayiş ve terör durumundaki farklılıklar ve değişen ihtiyaçları 
doğrultusunda ilgili birimlerin TMK'ların düzenlenmesi planlanmaktadır. Orta ve uzun dönem 
ihtiyaçların tespit edilmesi maksadıyla “2019-2023 Dönemi Kuvvet Yapısı Planı” hazırlanmıştır. 
Tahsis edilen kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak maksadıyla “2021-2025 
Dönemi Güvenlik İhtiyacı Planı” hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. 

 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 161.387.964

02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.244.836

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 42.751.550

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 230.384.350

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 230.384.350
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 
İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 
 

Amaç-2 
Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Hedef-2 
Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak, karar verme mekanizması 
hızlandırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 

1. 2018 Kasım ayı içerisinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) ilgili birimlere test ortamında açılmış olup, test süresinin 
tamamlanması sonucunda, 2019 Mart ayı içerisinde elektronik imza 
özelliği de dahil edilerek Jandarma İntranet (JNET) alt yapısı olan 
tüm birimlerde kullanıcı seviyesinde açılması hedeflenmektedir.  
2. 2019 yılı içerisinde sayısal özlük uygulamasının tamamlanarak 
faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. 
3. Elektronik sicil sisteminin faaliyete geçirilmesi için çalışmalar 
devam etmektedir. 

Açıklamalar:  

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
Elektronik sicil sistemine göre yapılan 
performans değerlendirmesi miktarı 

10 30 40 

Açıklama:  
1. Kıdem ve Sicil Şube Müdürlüğü bünyesinde subay  ve astsubay kısımlarının elektronik sicil 
belgesine geçmesi nedeniyle bu kısımların işlemlerinde kolaylık sağlanmış olup kısımlar 
arasında birlik sağlanacaktır.  
2. Sicil belgelerinin teslimi için her yıl bütün birliklerden personel görevlendirilmekte olup 
uzman jandarmaların da elektronik sicil belgesine geçilmesi için bu uygulamadan vazgeçilerek 
personelin zaman kaybına sebep verilmemiş olacaktır. 
3. Uzman jandarma sicil belgelerinin basılması işlemi olmayacağı için kırtasiyecilik 
azaltılacaktır. 

2 
Elektronik belge yönetim sisteminin 
uygulamaya geçme oranı (%) 

14 32 100 

Açıklama: Personel Başkanlığınca ihtiyaç belirtilerek, MEBS Başkanlığı tarafından HAVELSAN 
A.Ş.'ye yaptırılan EBYS, Temmuz 2018 yılında muayene ve kontrolü müteakip teslim alınmış 
olup, 3 yıl boyunca garanti ve geliştirilme işlemleri de HAVELSAN tarafından yapılacaktır. 2019 
yılı için EBYS ile ilgili herhangi bir ilave maliyet öngörülmemektedir. 

3 
Sayısal özlük sisteminin uygulamaya geçme 
oranı (%) 

30 50 100 

Açıklama: 1. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli subay, astsubay, uzman 
jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların özlük dosyalarında muhafaza edilen belgelerin (Sicil 
üst defteri / belgeleri hariç) sayısal ortama aktarılması maksadıyla, başlatılan “Sayısal Özlük 
Dosyası Projesi”nin birinci aşaması olan kuvvet özlük dosyalarının sayısallaştırılması işlemleri 
04 Mayıs 2017 tarihinde tamamlanmıştır.    
2. Projenin ikinci aşaması olan, birinci sicil üstlerince muhafaza edilen kıt’a özlük dosyalarının 
sayısallaştırılması işlemlerinin, birinci sicil amirleri sorumluluğunda, asgari İlçe Jandarma / Bölük 
Komutanlığı / Şube Müdürlüğü seviyesinde, belirlenen birlik personel bilgi sistemi yetkili 
kullanıcıları marifetiyle yapılması planlanmıştır. 
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3. Uygulanacak hareket tarzlarını belirlemek, işleyişin aksaksız olarak yürütülmesini sağlamak, 
uygulamada yaşanabilecek eksiklik ve aksaklıklara yönelik tedbir almak ve tereddütleri ortadan 
kaldırmak maksadıyla, kıt’a özlük dosyalarının sayısal ortama aktarılması işlemleri, başkanlık ve 
ast birlik komutanlıklarınca belirlenen personele Jandarma Genel Komutanlığında 19-23 Şubat 
2018 tarihlerinde (1) günlük “Uygulamalı Eğitici Eğitimi” verilmiştir.  
4. Hâlihazırda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) ve eğitim birliklerinden 
gönderilen yeni temin subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memurların kuvvet özlük 
dosyalarının sayısal ortama aktarılması ve birliklerden tayin daire başkanlığına gönderilen tüm 
personelin evrakları sayısal özlük dosyasına aktarılmaktadır. 

4 E İmza sertifika sayısı   7.000 

 

Faaliyetler 

Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Elektronik sicil sistemine göre yapılan performans 
değerlendirmesi. 

47.310.784  47.310.784

2 
Elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) 
uygulaması. 

47.940.783  47.940.783

3 Sayısal özlük sisteminin uygulanması. 47.312.783  47.312.783

Genel Toplam  142.564.350  142.564.350
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(2.2.1) 

Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Faaliyet Adı  Elektronik sicil sistemine göre yapılan performans değerlendirmesi. 

Sorumlu Birim Personel Başkanlığı 

Açıklamalar: 1. Kıdem ve Sicil Şube Müdürlüğü bünyesinde subay ve astsubay kısımlarının 
elektronik sicil belgesine geçmesi nedeniyle bu kısımların işlemlerinde kolaylık sağlanmış olup, 
kısımlar arasında bütünlük hedeflenmiştir. 
2. Sicil belgelerinin teslimi için her yıl tüm birliklerden personel görevlendirilmekte olup, uzman 
jandarmalarında elektronik sicil belgesine geçilmesi durumunda uygulamadan vazgeçilerek 
personelin zaman kaybının önlenmesi hedeflenmektedir. 
3. Uzman jandarma sicil belgelerinin çıktılarının alınması iptal olacağı için kırtasiyeciliğin 
azaltılması hedeflenmiştir. 
 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 29.477.263

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.583.870

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.249.651

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 47.310.784

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 47.310.784
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(2.2.2) 

Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, 
çağın gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap 
verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Faaliyet Adı Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulaması. 

Sorumlu Birim Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı 

Açıklamalar: Personel Başkanlığınca ihtiyaç belirtilerek, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler 
Başkanlığı (MEBS) tarafından HAVELSAN AŞ'ye yaptırılan EBYS, Temmuz 2018 yılında 
muayene ve kontrolü müteakip teslim alınmış olup, 3 yıl boyunca garanti ve geliştirilme işlemleri 
de HAVELSAN tarafından yapılacaktır. 2019 yılı için EBYS ile ilgili herhangi bir ilave maliyet 
öngörülmemektedir. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 29.477.263

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.583.870

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.879.650

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 47.940.783

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 47.940.783
 
  



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI  37 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(2.2.3) 

Belgedeki yıpranmanın ve yok olmanın önüne geçilecek, yetkisiz 
kişilerin belgelere erişmesi engellenecek, üst makamlardan gelen 
belge taleplerine daha hızlı cevap verilecek, atama ve özlük 
işlemlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesine katkı 
sağlayacak, dolap ve dosya miktarları azalacaktır. 

Faaliyet Adı Sayısal özlük sisteminin uygulanması. 

Sorumlu Birim Personel Başkanlığı 

Açıklamalar: 1. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli subay, astsubay, uzman 
jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların özlük dosyalarında muhafaza edilen belgelerin (Sicil 
üst defteri / belgeleri hariç) sayısal ortama aktarılması maksadıyla,  başlatılan “Sayısal Özlük 
Dosyası Projesi”nin birinci aşaması olan kuvvet özlük dosyalarının sayısallaştırılması işlemleri 
04 Mayıs 2017 tarihinde tamamlanmıştır.  
2. Projenin ikinci aşaması olan, birinci sicil üstlerince muhafaza edilen kıt’a özlük dosyalarının 
sayısallaştırılması işlemlerinin, birinci sicil amirleri sorumluluğunda, asgari İlçe Jandarma / Bölük 
Komutanlığı / Şube Müdürlüğü seviyesinde, belirlenen birlik personel bilgi sistemi yetkili 
kullanıcıları marifetiyle yapılması planlanmıştır. 
3. Uygulanacak hareket tarzlarını belirlemek, işleyişin aksaksız olarak yürütülmesini sağlamak, 
uygulamada yaşanabilecek eksiklik ve aksaklıklara yönelik tedbir almak ve tereddütleri ortadan 
kaldırmak maksadıyla, kıt’a özlük dosyalarının sayısal ortama aktarılması işlemleri, başkanlık ve 
ast birlik komutanlıklarınca belirlenen personele Jandarma Genel Komutanlığında 19-23 Şubat 
2018 tarihlerinde (1) günlük “Uygulamalı Eğitici Eğitimi” verilmiştir. 
4. Hâlihazırda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ve eğitim birliklerinden 
gönderilen yeni temin subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memurların kuvvet özlük 
dosyalırının sayısal ortama aktarılması ve birliklerden Tayin Daire Başkanlığına gönderilen tüm 
personelin evrakları sayısal özlük dosyasına aktarılmaktadır. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 29.477.264

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.583.870

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.251.649

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 47.312.783

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 47.312.783
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-2 
Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Hedef-3 
Adli bilim, kriminal inceleme ve olay yeri inceleme faaliyetlerine 
yönelik kapasite ve kalite artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 
Adli bilim, kriminal inceleme ve olay yeri inceleme faaliyetlerine 
yönelik kapasite ve kalite artırılacaktır. 

Açıklamalar: Kriminal ve adli bilimler alanında Türkiye'nin lider laboratuvarı olmak, uluslararası 
standartlar çerçevesinde en kaliteli hizmet üreten kriminal laboratuvar olmak. 

 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
Teşkil edilecek birim sayısı (OYİT, 
PAMİT, PİT, VİT, GİT) 

49 10 28 

Açıklama: Mevcut iş yükleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda kriminal birimler teşkil edilecektir. 

2 Yetiştirilecek uzman personel sayısı 986 112 84 

Açıklama: Kriminal laboratuvarlardaki artan iş yükünün azalması ve inceleme sürelerinin 
azaltılması maksadıyla, uzman personel sayısı artırılacaktır. 

3 
Mayın / EYP tespit ve imhasına yönelik 
robotik ve otonom sistemlerinin 
tamamlanma oranı (%) 

75 75 86 

Açıklama: Gelişen teknoloji doğrultusunda, patlayıcı madde imha timleri için Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi kanalıyla robotik ve otonom sistemler 
tedarik edilecektir. 

4 
Düzenlenecek kurs, seminer, yurt içi ve 
yurt dışı çalışma ziyareti vb. sayısı 

45 55 35 

Açıklama: Kriminal ihtisaslı personelin bilgi paylaşımı yapmasını sağlamak ve Jandarma 
Kriminal Daire Başkanlığının ulusal ve uluslararası platformda görünürlüğünün artırması 
planlanmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(2.3) 

Adli bilim, kriminal inceleme ve olay yeri inceleme faaliyetlerine 
yönelik kapasite ve kalite artırılacaktır. 

Faaliyet Adı 

* Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki laboratuvarların 
ve gelişmiş il / ilçelerde bulunan olay yeri inceleme timlerinin akredite 
edilmesine devam edilecektir. Kriminal ve adli bilimler alanında 
ulusal ve ulusallararası faaliyetlere katılım sağlanacaktır. 
* İlerleyen teknoloji doğrultusunda, laboratuvar cihaz ve malzemeleri 
sürekli güncellenerek kriminal laboratuvarların teknik kapasitesi ve 
etkinliği en üst seviyede tutulacaktır. 
* Kriminal birimlerin (OYİT, PAMİT, PİT, VİT) eksik kadrolarını 
tamamlamak maksadıyla personel planlaması yapılacaktır. 

Sorumlu Birim Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı 

Açıklamalar:  
1. Araç, gereç ve malzemeler yenilenerek, kriminal laboratuvarları ile timlerin teknik kapasitesi 
ve etkinliği en üst seviyede tutulacaktır. 
2. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak veri tabanları oluşturulacaktır. 
3. Kriminal laboratuvarlar ile olay yeri inceleme timleri’nin her metotta akredite edilmesi 
sağlanacaktır. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 150.957.110

02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.353.490

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 71.872.801

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 15.000

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 241.198.401

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 241.198.401
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-2 
Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Hedef-4 
Eğitim ve öğretim kurum / birliklerinin fiziki ve teknolojik alt yapısı 
geliştirilerek, eğitim ve öğretimin niteliği artırılacaktır. 

Performans Hedefi 
Birliklerin ve personelin arzu edilen eğitim seviyesine çıkarılabilmesi 
amacıyla, eğitimin en üst seviyede desteklenmesi. 

Açıklamalar: 1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının, jandarma iç güvenlik ve 
jandarma eğitim birliklerinin eğitim, spor, atış alanı ve tesisi yapımı ile eğitim yardımcı malzeme 
ihtiyaçlarının karşılanması. 
2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının, jandarma iç güvenlik ve jandarma 
eğitim birliklerinin mevcut eğitim, atış alanları ve tesislerinin bakımı, onarımı ve idamesi, eğitim 
yardımcı levhaları ve eğitim yardımcı malzemeleri bakımı, onarımı ve idamesinin karşılanması. 
3. Jandarma Genel Komutanlığı takımlarının katılacağı tüm sportif faaliyetlerde (Atletizm, Kros, 
Oryantring, Kıchboks, Triatlon, Atıcılık) görevlendirilecek sporcu personelin yurt içi geçici görev 
yolluklarının karşılanması. 
4. İcra edilecek sportif ve eğitsel kol faaliyetleri için görevlendirilecek hakem ücretleri, spor 
takımlarının yarışmalara hazırlanmaları kapsamındaki antrenörlük hizmetleri ve icra edilecek 
olan eğitsel kol faaliyet giderlerinin karşılanması. 
5. Yurt içinde icra edilecek her türlü ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece alanlara 
verilecek kupa, madalya, şilt ve diğer masrafların karşılanması. 
6. Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile birliklerce ihtiyaç duyulan yayınlar ile Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı kütüphanesinin kitap 
ve doküman ihtiyaçlarının karşılanması. 
7. Jandarma Genel Komutanlığında çeşitli ülkelerden gelen yabancı uyruklu misafir askerî 
personelin burs ve harçlıklarının karşılanması. 
8. Jandarma Genel Komutanlığında çeşitli ülkelerden gelen yabancı uyruklu misafir askerî 
personelin eğitim amaçlı harcamalarının karşılanması. 
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
Yapımı tamamlanan eğitim, spor, atış alanı 
sayısı 

88 162 149 

Açıklama: 1- 2017 yılında 61 eğitim,10 spor, 17 atış alanı ihtiyacı karşılanmıştır. 
2- 2018 yılında 87 eğitim, 33 spor, 42 atış alanı ihtiyacı karşılanmıştır. 
3- 2019 yılında 63 eğitim, 38 spor, 48 atış alanı ihtiyacı karşılanması hedeflenmektedir. 

2 
Bakım ve onarımı yapılan eğitim, spor, atış 
alanı ve tesis sayısı 

57 36 27 

Açıklama: 1-  2017 yılında 30 eğitim, 14 spor, 13 atış alanı bakım ve onarımı ihtiyacı 
karşılanmıştır. 
2- 2018 yılında 12 eğitim, 13 spor, 11 atış alanı bakım ve onarımı ihtiyacı karşılanmıştır. 
3- 2019 yılında 19 eğitim, 7 spor, 1 atış alanı bakım ve onarımı ihtiyacı karşılanması 
hedeflenmektedir. 

3 
Jandarma Gücü Komutanlığının katıldığı 
sportif faaliyet sayısı 

9 22 41 

Açıklama: 1- 2017 yılında 6 branşta (Atıcılık, oryantring, kickboks, kros, atletizm triatlon) faaliyet 
göstermektedir. Toplam 9  musabakaya iştirak edilmiştir. 
2- 2018 yılında 6 branşta (Atıcılık, oryantring, kickboks, kros, atletizm triatlon) faaliyet 
göstermektedir. Toplam 22 musabakaya iştirak edilmiştir. 
3- 2019 yılında 7 branşta (Atıcılık, oryantrink, kickboks, kros, atletizm triatlon, kayak) faaliyet 
göstermektedir. Toplam 4 musabakaya iştirak edilmiştir. Yıl sonuna kadar iştirak edilmesi 
planlanan faaliyet sayısı 37 olarak hedeflenmektedir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Performans Hedefi 
(2.4) 

Birliklerin ve personelin arzu edilen eğitim seviyesine çıkarılabilmesi 
amacıyla, eğitimin en üst seviyede desteklenmesi. 

Faaliyet Adı Eğitim ve spor faaliyetleri ihtiyaçlarının karşılanması. 

Sorumlu Birim Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı 

Açıklamalar:  
1. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının, Jandarma İç Güvenlik ve Jandarma 
Eğitim Birliklerinin eğitim, spor, atış alanı ve tesisi yapımı ile eğitim yardımcı malzeme 
ihtiyaçlarının karşılanması. 
2. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının, Jandarma İç Güvenlik ve Jandarma 
Eğitim Birliklerinin mevcut eğitim, atış alanları ve tesislerinin bakımı, onarımı ve idamesi, eğitim 
yardımcı levhaları ve eğitim yardımcı malzemeleri bakımı, onarımı ve idamesinin karşılanması. 
4. Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda icra edilecek sportif ve eğitsel kol faaliyetleri 
için görevlendirilecek hakem ücretleri, spor takımlarının yarışmalara hazırlanmaları 
kapsamındaki antrenörlük hizmetleri ve icra edilecek olan eğitsel kol faaliyet giderlerinin 
karşılanması. 
5. Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda yurt içinde icra edilecek her türlü ulusal ve 
uluslararası müsabakalarda derece alanlara verilecek kupa, madalya, şilt ve diğer masrafların 
karşılanması. 
6. Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile birliklerce ihtiyaç duyulan yayınlar ile Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı kütüphanesinin kitap 
ve doküman ihtiyaçlarının karşılanması. 
7. Jandarma Genel Komutanlığında çeşitli ülkelerden gelen yabancı uyruklu misafir askerî 
personelin burs ve harçlıklarının karşılanması. 
8. Jandarma Genel Komutanlığında çeşitli ülkelerden gelen yabancı uyruklu misafir askerî 
personelin eğitim amaçlı harcamalarının karşılanması. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 1.329.998.138

02 SGK Devlet Primi Giderleri 164.225.512

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.277.550

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 720.000

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.545.221.200

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.545.221.200
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-2 
Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Hedef-5 
Görevlerin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için personele 
uzmanlık kazandırılacak ve personelin aidiyet duygusu 
geliştirilecektir. 

 

Performans Hedefi 
Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Açıklamalar:  

 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
Uzaktan eğitim sisteminin tamamlanma 
oranı (%) 

0 35 100 

Açıklama: Jandarma Genel Komutanlığı uzaktan eğitim sistemini kapsamaktadır. 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 Uzaktan eğitim sistemi. 142.909.714  142.909.714

Genel Toplam  142.909.714  142.909.714
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(2.5) 

Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır. 

Faaliyet Adı Uzaktan Eğitim Sistemi. 

Sorumlu Birim 
Personel Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığı 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığı uzaktan eğitim sistemini kapsamaktadır. 

 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 88.541.100

02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.764.900

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 43.603.714

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 142.909.714

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 142.909.714
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-3 Terörle mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır. 

Hedef-1 
Terörle mücadele birimlerinin (TEM) terörle mücadele kapasitesi 
artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 

Terörle mücadele kapasitesinin artırılarak meydana gelen olayların 
çevreye, topluma, kamu mallarına zarar verilmesini engellemek, 
kamu düzeni ve toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak 
amaçlanmıştır. 

Açıklamalar: 1. Tüm illerde terörle mücadele şube müdürlüğü kadrosunun tamamlanarak, 
terörle mücadelede olay yoğunluğu fazla olan ilçelerin kadrosuna terörle mücadele timi teşkil 
edilecektir.  
2. Personel kadrolarındaki istihdam oranlarının güçlendirilerek terörle mücadele birimlerinde 
görev yapan personelin ihtisas kapsamına alınacak ve mesleki gelişim planı kapsamında bilgi ve 
kapasitesinin artırılması amacıyla daire başkanlığı bünyesinde eğitim kısım amirliği kurularak 
yurt içi ve yurt dışı kurslar tertip edilecektir. 
3. Merkez ve il teşkilatının ihtiyacı olan ve mevcut kadrolarla tespit edilen öncelikle 
zırhlandırılmış / komuta kontrol, arazi tipi istihbarat aracı, binek ve minibüs araç kadroları 
tamamlanacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Teşkil edilen Terörle mücadele timi sayısı 73 87 79 

Açıklama: 2017 yılında (73), 2018 yılında (87) TEM Timi teşkil edilerek TEM Tim sayısı (160)'a 
çıkarılmış, 2019 yılı içerisinde (79) TEM Timi daha teşkil edilerek TEM Timlerinin sayısı (239)'a 
çıkarılması hedeflenmektedir.   

2 İhtisas kapsamına alınan personel sayısı 0 697 100 

Açıklama: 2017 yılı içerisinde ihtisas kapsamına personel alımı yapılmamıştır. 2018 yılı 
içerisinde (697) personelin ihtisas kapsamına alımı yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde (100) 
personelin ihtisas kapsamına alımı planlanmaktadır. 

3 Düzenlenen eğitim / kurs sayısı 5 10 20 

Açıklama: 2017 yılı içerisinde (5), 2018 yılı içerisinde (10) kurs faaliyeti icra edilmiştir. 2019 
yılında (20) kurs faaliyetinin icra edilmesi planlanmaktadır. 

4 Alınan araç, gereç, cihaz ve malzeme sayısı 44 90 100 

Açıklama: 2017 Yılında (37) İlde bulunan TEM Ş.Md.’lüklerine (44) arazi tipi araç alınmıştır. 
2018 yılı içerisinde 90 araç (35 binek tip, 55 arazi tip ) alımı yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde de 
(100) araç alımı planlanmıştır. 

5 
Yeni teşkil edilen veya re organize edilen TEM 
şube müdürlüğü sayısı 

37 11 20 

Açıklama: 2017 yılında 37 ilde  TEM Ş.Md.lüğü teşkil edilmiş, 2018 yılı içerisinde (37) TEM 
Şb.Md.’lüğünün reorganize edilmesi ve (11) İlde daha TEM Ş.Md.’lüğü kurularak TEM 
Şb.Md.’lüklerinin sayısı (48)'e çıkarılmış olup, 2019 yılında (20) ilde de TEM Şb. Müdürlüğü 
kurularak toplam şube müdürlüğü sayısının (68)'e çıkarılması hedeflenmektedir. 
 
 



2019 YI

Faaliyet

1 

Genel T
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILI PERFOR

tler 

Araç, ge
kapsam
ve kurs 

oplam  

RMANS PR

ereç ve ma
ına person
faaliyetleri. 

 

ROGRAMI

alzeme alım
nel alınmas

mı, ihtisas 
sı, eğitim 

Ka

Bütçe 

339.393.0

339.393.0

ynak İhtiya

Bütç

099

099

acı (2019) (

çe Dışı 

 3

 3

4

(TL) 

Toplam 

339.393.099

339.393.099

 

 

47 

9

9



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI  48 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(3.1) 

Terörle mücadele kapasitesinin artırılarak meydana gelen olayların 
çevreye, topluma, kamu mallarına zarar verilmesini engellemek, kamu 
düzeni ve toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır. 

Faaliyet Adı 
Araç, gereç ve malzeme alımı, ihtisas kapsamına personel alınması, 
eğitim ve kurs faaliyetleri. 

Sorumlu Birim Terörle Mücadele Daire Başkanlığı 

Açıklamalar:  
1. Tüm illerde terörle mücadele şube müdürlüğü kadrosunun tamamlanarak, terörle 
mücadelede olay yoğunluğu fazla olan ilçelerin kadrosuna terörle mücadele (TEM) timi teşkil 
edilecektir.  
2. Personel kadrolarındaki istihdam oranlarının güçlendirilerek terörle mücadele birimlerinde 
görev yapan personelin ihtisas kapsamına alınacak ve mesleki gelişim planı kapsamında bilgi ve 
kapasitesinin artırılması amacıyla daire başkanlığı bünyesinde eğitim kısım amirliği kurularak 
yurt içi ve yurt dışı kurslar tertip edilecektir. 
3. Merkez ve il teşkilatının ihtiyacı olan ve mevcut kadrolarla tespit edilen öncelikle 
zırhlandırılmış / komuta kontrol, arazi tipi istihbarat aracı, binek ve minibüs araç kadroları 
tamamlanacaktır. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 252.766.031

02 SGK Devlet Primi Giderleri 37.353.244

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.418.824

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 4.855.000

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 339.393.099

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 339.393.099
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-3 Terörle mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır. 

Hedef-2 Komando birliklerinin görev etkinliği artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi Jandarma komando birliklerinin görev etkinliğinin artırılması. 

Açıklamalar: Terörle mücadele harekâtı kapsamında görev yapan birliklerin etkinliğini artırmak 
maksadıyla güvenlik ve savunmaya yönelik silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı, mühimmat, 
haberleşme ve bilgi işlem cihazı alımları personelin özel giyim kuşam ve bunlar için gerekli mal 
ve malzeme alımları, koruyucu nitelikte giyecek malzeme alımların artması öngörülmektedir. 
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 
1 Alınan zırhlı araç sayısı 357 378 250 

Açıklama: Araçlardaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda ihtiyacı karşılar hale gelebilmek 
amacıyla zırhlı araç tedarik edilmesi planlanmaktadır. 

2 
Düzenlenen mevzuat, yönerge, konsept 
sayısı 

1 5 3 

Açıklama: Mevzuat, yönerge ve konseptlere yönelik güncelleme çalışması yapılarak terörle 
mücadele kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

3 Düzenlenen eğitim sayısı 30 30 13 
Açıklama: Komando birliklerinin etkin bir şekilde görev yapması için komando birliklerinin kadro 
eksikliklerin kısa zamanda uygun niteliklere haiz personel ile takviye edilmesine önem 
verilmelidir. 

4 Personel sayısındaki artış oranı (%) 14 8 12 

Açıklama: Personel sayısındaki yetersizliği gidermek maksadıyla komando birliklerindeki görevli 
personel sayısındaki artış oranının artırılması planlanmaktadır. 

5 
Personelin özlük haklarında meydana 
gelen değişimlerin sayısı 

- 1 1 

Açıklama: Terörle mücadelede kapsamında görev yapan personelin özlük haklarının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.   

6 Yeni teşkil edilen birlik sayısı 26 24 7 
Açıklama: Terörle mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla ihtiyaç duyulan birliklerin teşkil 
edilmesi planlanmaktadır. 

7 Küresel konumlama cihazı sayısı   500 
Açıklama: Komando birliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda görev etkinliğinin artırılması 
maksadıyla planlanmaktadır. 
 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

Gerekli araç, silah, malzeme ve eğitim 
alanı kapasitesi geliştirilecek, teknolojide 
meydana gelen hızlı değişimler takip 
edilecek, jandarma komando birlikleri 
kullanım konsepti hazırlanacak ve ihtiyaç 
duyulan yeni jandarma komando birlikleri 
teşkil edilecektir. 

4.511.046.225  4.511.046.225

Genel Toplam  4.511.046.225  4.511.046.225
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(3-2) 

Jandarma komando birliklerinin görev etkinliğinin artırılması. 

Faaliyet Adı 

Gerekli araç, silah, malzeme ve eğitim alanı kapasitesi geliştirilecek, 
teknolojide meydana gelen hızlı değişimler takip edilecek, jandarma 
komando birlikleri kullanım konsepti hazırlanacak ve ihtiyaç duyulan 
yeni jandarma komando birlikleri teşkil edilecektir. 

Sorumlu Birim Asayiş Başkanlığı 

Açıklamalar:  
1. Komando birliklerinde çalışmak üzere; karşılıklı güven, sevgi ve saygı ile huzurlu bir emir 
komuta yapısı içerisinde, milli, ahlaki, mesleki değerlere en üst düzeyde bağlı, eğitimli, yetişmiş 
ve silah arkadaşlığı ruhunu içten hisseden, her alanda, her koşulda, her türlü zorluğu 
aşabilecek, gurur, güven ve ani karar verebilme yeteneğine, sabır ve tahammüle sahip; her türlü 
düşman, hava ve arazi şartlarında muharebe edebilecek profesyonel personelin eğitilmesi ve 
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
2. Komando birliklerinde görev yapan personelin görevlerde en etkin şekilde istifade 
edilebilmesi amacı ile dağlık alanlarda harekât, ormanlarda harekât, Kimyasal Biyolojik 
Radyolojik Nükleer (KBRN) ortamında harekât, kayak, balık adam, muhabere, patlayıcı madde 
uzmanlığı, ilk yardım, komando harekâtı planlama ve icra kursu vb. kurslara katılmaları 
sağlanmaktadır. Komando birliklerinde mahallî lisan bilen personel bulunmalıdır. Bu kapsamda 
personel için hizmet içi eğitimler planlanmaktadır. Ayrıca, jandarma komando birliklerinin görev 
alanındaki hareketlilik içerisinde, alışılmış karar mekanizmalarının da değişeceği göz önüne 
alınmalı, daha hızlı ve doğru karar verebilmek ve öğrenmeyi etkin kılabilmek için mevcut eğitim 
modelleri sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
3. Komando birliklerinin profesyonelleşmesine öncelik verilmesi planlanmaktadır.  
4. Tehditte beklenen gelişmeler göz önüne alındığında komando birliklerinin etkili ve verimli bir 
düzeyde görev yapabilmeleri için lojistik birimleri tarafından modern çağın gereklerine uygun 
standartlarda muharebe desteği sağlanmaktadır. 
5. Komando birliklerinin imkân ve kabiliyetini kısıtlayan ağır teçhizat ve donanımdan 
arındırılmış, hızlı ve çevik hareket etmesini kolaylaştıracak, hafif, portatif, küçük, sağlam, 
kullanışlı ve ergonomik silah, teçhizat ve malzeme ile donatılması planlanmaktadır. 
6. Dağlık, sarp kayalık, ormanlık ve derin karlı arazide barınabilmek; dik ve sarp kayalık arazi 
ile karşılaşıldığında, bu kayalıkları tırmanabilmek veya kayalıklardan aşağıya inebilmek; ilerleme 
istikametinde engel oluşturan, dik yar ve derin akarsudan geçebilmek maksadıyla, modern 
teknoloji ürünü, hafif ve dayanıklı dağcılık malzemesi tedarik edilecektir. 
7. Uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen, kendisini ısıtabilen, hafif ve harekâtın 
gerektirdiği fizyolojik ihtiyaçları karşılayacak besin alımı planlanmaktadır. 
8. Bütün komando birliklerinin; üstün hareket kabiliyeti, sıhhatli ateş desteği, gelişmiş komuta 
kontrol muhabere ve elektronik harp (bilgisayarlar dâhil) gereç ve sistemleri, gelişmiş hedef 
tespit ve teşhis gereç ve sistemleri gelişmiş, Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) 
teçhizat ve sistemleri ile donatılması planlanmaktadır. 
9. Dağlık, sarp kayalık, ormanlık ve derin karlı arazide barınabilmek; dik ve sarp kayalık arazi 
ile karşılaşıldığında, bu kayalıkları tırmanabilmek veya kayalıklardan aşağıya inebilmek; ilerleme 
istikametinde engel oluşturan, dik yar ve derin akarsudan geçebilmek maksadıyla, modern 
teknoloji ürünü, hafif ve dayanıklı dağcılık malzemesi tedarik edilecektir. 
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Amaç-3 Terörle mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır. 

Hedef-3 
Başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayiş 
hizmetlerinde ihtiyaç duyulan elektronik ve haberleşme teknolojisi 
geliştirilecektir. 

 

Performans Hedefi 
Başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayiş 
hizmetlerinde ihtiyaç duyulan elektronik ve haberleşme teknolojisi 
geliştirilecektir. 

Açıklamalar: 
1. Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) projesi ile telli ve telsiz haberleşme 
sistemleri ile bilgisayar sistemlerinin bütünleştirilerek, jandarma birimlerine en ileri teknolojik 
imkân ve kabiliyetlerin kazandırılması, emniyet ve asayiş hizmetlerindeki etkinliğin artırılması, 
bilgilerin en küçük jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı ve emniyetli bir şekilde 
ulaştırılması hedeflenmektedir. 
2. Plaka Tanıma Sistem (PTS)’lerinin yaygınlaştırılmasıyla, araç marka, model ve plaka 
bilgilerinin otomatik tanınması ile anlık sorgulama yapılabilmesi ve çalıntı, aranan ve sahte 
plakalı araçlar için sesli ve görsel alarm imkânı kazandırılması hedeflenmektedir. 
3. Bilgi sistem alt yapısının yenilenmesi ile güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadelede 
yeteneklerinin geliştirilmesi için teknolojinin sürekli takip edilmesi ve yeni yeteneklerin 
kazanılması gerekmektedir. Bu kapsamda bilgi sistem yazılım ve donanım altyapısı sürekli 
yenilenmekte ve teknolojik gelişmelere paralel olarak devamlılığı sağlanmaktadır. 
4. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenlik politikalarının belirlenmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yürürlükteki kanunlar, yönergeler ve yayımlanmış 
emirler doğrultusunda yürütülmektedir. 
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 JEMUS Tesis Edilen İl Sayısı 61 68 73 

Açıklama: JEMUS projesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı MEBS faaliyetlerinin temel 
hedefi 21'inci yüzyılda haberleşme ve bilgi sistem teknolojilerinin sağladığı imkân ve kabiliyetleri 
emniyet ve asayişin sağlanmasında etkin olarak kullanmaktır. 2019 yılı içinde sözleşmesi 
yapılacak olan illerin ödemesi planlanmaktadır. 

2 
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tesis edilme 
miktarı 

284 300 317 

Açıklama: Araç marka, model ve plaka bilgilerinin otomatik tanınması ile anlık sorgulama 
yapılabilmesi ve çalıntı, aranan ve sahte plakalı araçlar için sesli ve görsel alarm imkânı 
kazandırılması maksadıyla PTS tedarik edilmektedir. 

3 
Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) tesis 
edilme miktarı 

146 323 364 

Açıklama: Araç marka, model ve plaka bilgilerinin otomatik tanınması ile anlık sorgulama 
yapılabilmesi ve çalıntı, aranan ve sahte plakalı araçlar için sesli ve görsel alarm imkânı 
kazandırılması maksadıyla MPTS tedarik edilmektedir. 

4 
Kameralı elektronik güvenlik sistemleri 
projesinin tamamlanma oranları (%) 

70 75 80 

Açıklama: İstihbarat Başkanlığının önceliklendirmeleri doğrultusunda kameralı elektronik 
güvenlik sistemleri tedarik edilecektir. 

5 
Teknik teçhizat / kripto sistemleri / bilgi sistem 
malzemeleri projesinin tamamlanma oranları 
(%) 

60 70 80 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 
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Açıklama: Jandarma birliklerinin bilgi sistem malzemeleri (Bilgisayar, yazıcı, veri görüntüleme 
cihazı, sistem destek donanım ve yazılımları, telefon, televizyon, video kamera, üst arama 
detektörü, fotoğraf baskı cihazı, kesintisiz güç kaynağı vb.) ile jandarma birliklerinin ses ve data 
(Veri) haberleşmelerinin emniyetli hale getirilmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan kripto teçhizatları 
(IP kripto cihazı, emniyetli telefon faks sayısal dönüştürücü vb.) tedarik edilecektir. 

6 

Uygulama ve uygulama geliştirme yazılımları / 
yazılım kiralama giderleri / güvenlik ve bilgi 
sistemleri alt yapı, donanım ve yazılımları 
projesi tamamlanma oranları (%) 

50 60 70 

Açıklama: Uygulama yazılım ve destek hizmet alımları, bilgisayar sistemleri ve yazılım kiralama 
giderleri, uygulama ve geliştirme yazılımları (E-imza sertifikası, hazır paket yazılımları) tedariki 
planlanmaktadır. 

7 Diğer giderler projesi tamamlanma oranları (%) 85 90 95 

Açıklama:   
1. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan muhabere malzemelerinin bakım ve 
onarım giderleri, 
2. Haberleşme giderleri kapsamında; posta ve telgraf giderleri, telefon abonelik ve kullanım 
ücretleri, bilgiye abonelik giderleri internet abonelik ücretleri dahil, uydu haberleşme giderleri, hat 
kira giderleri, diğer haberleşme giderleri. 
 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

JEMUS, PTS / MPTS, kameralı elektronik 
güvenlik sistemleri, teknik teçhizat / kripto 
sistemleri / bilgi sistem malzemeleri, 
uygulama ve uygulama geliştirme 
yazılımları / yazılım kiralama, diğer giderler 
giderleri / güvenlik ve bilgi sistemleri alt 
yapı, donanım ve yazılımları, diğer giderler.

593.264.809  593.264.809

Genel Toplam  593.264.809  593.264.809
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(3-3) 

Başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayiş hizmetlerinde 
ihtiyaç duyulan elektronik ve haberleşme teknolojisi geliştirilecektir. 

Faaliyet Adı 

JEMUS, PTS / MPTS, kameralı elektronik güvenlik sistemleri, teknik 
teçhizat / kripto sistemleri / bilgi sistem malzemeleri, uygulama ve 
uygulama geliştirme yazılımları / yazılım kiralama, diğer giderler giderleri 
/ güvenlik ve bilgi sistemleri alt yapı, donanım ve yazılımları, diğer 
giderler. 

Sorumlu Birim Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı 

Açıklamalar:  

 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 269.995.700

02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.726.300

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 290.542.809

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 593.264.809

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 593.264.809
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 
İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 
 

Amaç-4 
Lojistik sistemi, profesyonel kolluk ihtiyacını karşılayacak şekilde 
geliştirilecektir. 

Hedef-1 
İkmal ve bakım sistemi daha etkili, ekonomik ve verimli hale 
getirilecektir. 

 

Performans Hedefi 
İkmal ve bakım sisteminin daha etkili, ekonomik ve verimli hale 
getirilmesini sağlamak. 

Açıklamalar:  

 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Düzenleme yapılan lojistik kadro çalışma sayısı 7 3 3 

Açıklama:  

2 
Lojistik sistemin geliştirilmesine yönelik katılım 
sağlanan yurt içi / yurt dışı eğitim,  çalıştay, fuar 
vb. sayısı 

4 5 9 

Açıklama:  

3 
Yeni kurulan, düzenleme / bakım / onarım / 
iyileştirme / yapılan üretim atölyeleri sayısı 

1 - 2 

Açıklama:  

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İkmal ve bakım sisteminin daha verimli hale 
getirilmesi. 

331.619.197  331.619.197

Genel Toplam  331.619.197  331.619.197
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(4.1) 

İkmal ve bakım sistemi daha etkili, ekonomik ve verimli hale getirilecektir. 

Faaliyet Adı İkmal ve bakım sisteminin daha verimli hale getirilmesi. 

Sorumlu Birim Jandarma Lojistik Komutanlığı 

Açıklamalar: İkmal ve bakım sistemi daha etkili, ekonomik ve verimli hale getirilmesi matsadıyla 
kadro düzenlemeleri, yurt içi ve yurt dışı eğitim ve çalıştaylara katılım sağlanacaktır. Bakım 
hizmet tesislerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 255.954.061

02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.075.564

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 43.589.572

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 331.619.197

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 331.619.197
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-4 
Lojistik sistemi, profesyonel kolluk ihtiyacını karşılayacak şekilde 
geliştirilecektir. 

Hedef-2 
İskân ihtiyaçları karşılanacak, istihkâm, inşaat ve emlak faaliyetleri 
etkin bir şekilde yürütülecektir. 

 

Performans Hedefi 

Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin ihtiyaç duyduğu bina 
tesislerin modern bir mimaride, fiziki emniyet sisteminin en üst 
seviyede karşılanması, mevcut bina ve tesislerin ise ilgili mevzuat 
esas alınarak bakım onarımlarının yaptırılarak ekonomik ömürlerinin 
uzatılması hedeflenmektedir. 

Açıklamalar:  

 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Tamamlanan bina tesis sayısı 28 41 60 

Açıklama: Bina tesis ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında 2017 yılında 28, 2018 yılında 41 
inşaat tamamlanmıştır. 2019 yılı şubat ayı itibariyle 107 adet bina ve tesisin yapım faaliyetlerine 
devam edilmekte olup, devam eden inşaatlardan 60 adedinin 2019 yılı içerisinde 
tamamlanabileceği öngörülmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı etüt proje programında 238 
adet bina ve tesis inşaatı bulunmakta olup, özellikle Jandarma Genel Komutanlığı ek hizmet 
binası, Kriminal Daire Başkanlığı bina ve tesisleri, İstihbarat Başkanlığı bina ve tesislerinin 
yapımı önem arz etmektedir. 2019 yılı kaynak tahsisi doğrultusunda ihale işlemlerinin 
yaptırılması planlanmaktadır. 

2 
Bakım onarım yapılan bina, tesis ve lojman 
sayısı 

700 310 500 

Açıklama: Birliklerin bakım onarım ihtiyaçları için ödenek kullanan 118 birliğe bütçe imkânları 
doğrultusunda ödenek tertip edilmektedir. 2019 yılında tahsis edilecek bütçeyle 500 adet bina, 
tesis ve lojmanın ısı yalıtımı yaptırılması planlanmıştır. Isı yalıtımı yapımı haricinde envanterde 
bulunan hizmet binaları ile lojmanların bakım onarımı için birliklere bütçe imkânları 
doğrultusunda ödenek tertip edilmesi planlanmaktadır. 

3 
Yol ve su ihtiyaçları kapsamında yapılan 
tesis sayısı 

30 24 10 

Açıklama: 2017 yılında 25 adet içme suyu, 5 adet yol projesi olmak üzere toplam 30 iş 
tamamlanmış, 2018 yılında ise 15 adet içme suyu ve 9 adet yol yapım çalışması 
tamamlanmıştır. 2019 yılı içerisinde birliklerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları kapsamında 10 
adet tesisin tamamlanması planlanmaktadır. 
 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Jandarma Genel Komutanlığının 
iskân ihtiyaçlarının karşılanması. 

759.402.775  759.402.775

Genel Toplam  759.402.775  759.402.775
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(4.2) 

Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin ihtiyaç duyduğu bina tesislerin 
modern bir mimaride, fiziki emniyet sisteminin en üst seviyede 
karşılanması, mevcut bina ve tesislerin ise ilgili mevzuat esas alınarak 
bakım onarımlarının yaptırılarak ekonomik ömürlerinin uzatılması 
hedeflenmektedir. 

Faaliyet Adı Jandarma Genel Komutanlığının iskân ihtiyaçlarının karşılanması. 

Sorumlu Birim Jandarma Lojistik Komutanlığı 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığının iskân ve alt yapı ihtiyacı ile birlikte emlak 
faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 256.063.371

02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.088.854

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 188.870.550

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 282.380.000

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 759.402.775

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 759.402.775
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-4 
Lojistik sistemi, profesyonel kolluk ihtiyacını karşılayacak şekilde 
geliştirilecektir. 

Hedef-3 

Birliklerin görev ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte, çağın gereklerine 
uygun, modern ve teknolojik malzemeler teçhiz edilecek, 
modernizasyon, mühimmat, akaryakıt, giyim gibi ihtiyaçlar 
karşılanacaktır. 

 

Performans Hedefi 

Jandarma Genel Komutanlığının araç, silah, özel malzeme, 
mühimmat, kıyafet-teçhizat ve akaryakıt ihtiyaçlarının en üst 
seviyede karşılanması için gerekli tedbirlerin alınarak faaliyetlerini 
etkin şekilde yürütülmesini sağlamak. 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin ihtiyaç duyacağı araç, silah, özel 
malzeme, mühimmat, kıyafet-teçhizat ve akaryakıt ihtiyaçlarının tedariki sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Tedariki planlanan / planlanmış silah kalemleri 6.295 23.835 38.000 

Açıklama: 2017 yılında 6.295 adet silahın alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında 23.835 
silahın alımı tamamlanmıştır. 126.427 adet silahın alımı devam etmektedir. 2019 yılında 38.000 
adet silah alımı planlanmaktadır. 

2 
Tedariki tamamlanan ve planlanan zırhlı araç 
sayısı 

370 379 409 

Açıklama: 2017 yılında zırhlı komuta kontrol, hafif zırhlı araç (COBRA), ejder yalçın, kirpi 
aracının alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında kirpi I/II, kirpi ambulans, amazon, zırhlı 
komuta kontrol aracı, balistik korumalı personel nakil aracı, zırhlı iş makinesi olmak üzere 379 
adedin alımı tamamlanmıştır. 2019 yılında 409 adet zırhlı ve balistik korumalı araç alımı 
planlanmaktadır. 

3 
Tedariki tamamlanan ve planlanan emniyet ve 
asayiş araç sayısı 

803 1.826 1.200 

Açıklama: 2017 yılında devriye müdahale aracı, trafik tim aracı, arazi tipi trafik tim aracı, olay 
yeri inceleme aracı olmak üzere toplam 803 aracın alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında 
yol tipi devriye müdahale aracı, arazi tipi devriye müdahale aracı, sivil idari hizmet aracı 4X4 
pick-up, panel idari hizmet aracı, binek idari hizmet aracı, binek tipi trafik tim aracı, arazi tipi 
trafik tim aracı, motosiklet, JEMUS Yerinde Müdahale Aracı, kar üstü motosiklet, patlayıcı imha 
tim aracı, arazi tipi binek aracı, arazi tipi olay yeri inceleme aracı, koruma güvenlik aracı, su altı 
tim aracı, operasyon aracı olmak üzere toplam 1.826 adet aracın alımı tamamlanmıştır. 2019 
yılında 1.200 adet emniyet asayiş aracı alımı planlanmaktadır. 

4 
Tedariki tamamlanan ve planlanan genel 
maksatlı araç sayısı 

321 123 576 

Açıklama: 2017 yılında idari hizmet aracı, idari hizmet minibüsü, arazi tipi idari hizmet aracı, 
koruma güvenlik aracı, yemekhane aracı, çöp kamyonu, vidanjör, kurtarıcı orta araç, ağır 
kurtarıcı araç olmak üzere toplam 321 aracın alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında 
kurtarıcı çekici ağır araç, çekici ve dorsesi, traktör, su tankeri, akaryakıt tankeri, minibüs, 
midibüs, kamyon, vidanjör, çöp kamyonu, itfaiye aracı, yemek taşıma aracı, cenaze taşıma nakil 
aracı alımı olmak üzere toplam 123 araç alımı tamamlanmıştır. 2019 yılında 576 adet genel 
maksat aracı alımı planlanmaktadır. 

5 
Tedariki tamamlanan ve planlanan güç 
kaynağı (Jeneratör) sayısı 

156 105 120 

Açıklama: 2017 yılında 60 adet 100 kva'lık, 96 adet 50 kva’lık olmak üzere toplam 156 adet 
jeneratör alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında 5 adet 750 kva'lık, 10 adet 250 kva'lık, 60 
adet 100 kva'lık ve 30 adet römorklu 63 kva'lık olmak üzere toplam 105 adet jeneratörün alımı 
tamamlanmıştır. 2019 yılında 120 adet jeneratör alımı planlanmaktadır. 
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6 
Tedariki tamamlanan ve planlanan İstihkam iş 
makinesi sayısı 

9 62 53 

Açıklama: 2017 yılında kaya öğütücü iş makinesi, kaya delici iş makinesi, kanal kazma 
makinesi, yol süpürme aracı ve forklift olmak üzere toplam 9 adet araç alım faaliyeti 
tamamlanmıştır. 2018 yılında zırhlı loder, zırhlı ekskavatör, zırhlı mini ekskavatör, zırhlı 
teleskobik forklift, forklift, kazıyıcı yükleyici traktör olmak üzere 62 adet aracın alımı 
tamamlanmıştır. 2019 yılında 53 adet iş makinesi alımı planlanmaktadır. 

7 
Tedariki tamamlanan ve planlanan KBRN 
teçhizat sayısı 

13.433  10.012 

Açıklama: 2017 yılında 13.433 adet KBRN koruyucu teçhizat alım faaliyeti tamamlanmıştır. 
2019 yılında 10.012 adet KBRN teçhizat alımı planlanmaktadır. 

8 
Tedariki tamamlanan ve planlanan termal 
sistemler sayısı 

528 84 4.763 

Açıklama: 2017 yılında termal silah dürbünü, termal el dürbünü olmak üzere toplam 528 adet 
termal sistemlerin alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında termal el dürbünü alım faaliyeti 
tamamlanmıştır. 2019 yılında 4.763 adet termal sistem alımı planlanmaktadır. 

9 
Tedariki tamamlanan ve planlanan gece ve 
gündüz görüş sistemleri sayısı 

1.020  13.850 

Açıklama: 2017 yılında 1.020 adet gece görüş dürbünü alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2019 
yılında 13.850 adet gece görüş sistemi alımı planlanmaktadır. 

10 
Tedariki tamamlanan ve planlanan balistik 
koruyucu teçhizat sayısı 

11.680 16.260 173.139 

Açıklama: 2017 yılında balistik koruyucu kalkan, balistik koruyucu yelek, özel tip balistik 
koruyucu yelek, küçük tip balistik kalkan, büyük tip balistik koruyucu kalkan olmak üzere toplam 
11.680 adet balistik koruyucu teçhizat alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında balistik 
koruyucu başlık, balistik koruyucu yelek, özel balistik yelek, balistik siperlik takımı olmak üzere 
toplam 16.260 balistik teçhizat alımı tamamlanmıştır. 2019 yılında 173.139 adet balistik 
koruyucu teçhizat alımı planlanmaktadır. 

11 
Tedariki tamamlanan ve planlanan toplumsal 
olaylara müdahale teçhizat sayısı 

138.100 28.800 100.200 

Açıklama: 2017 yılında panoramik gaz maskesi, vücut koruyucu teçhizat, teleskopik jop, plastik 
kelepçe, çelik kelepçe olmak üzere toplam 138.100 adet toplumsal olaylara müdahale teçhizatı 
alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında vizörlü kask, şeffaf kalkan poliüretan cop, teleskobik 
cop alımı olmak üzere toplam 28.800 adet toplumsal olaylara müdahale teçhizatı alımı 
tamamlanmıştır. 2019 yılında 100.200 adet toplumsal olaylara müdahale alımı planlanmaktadır. 

12 
Tedariki tamamlanan ve planlanan keşif 
gözetleme teçhizat sayısı 

1.182 2.051 12.020 

Açıklama: 2017 yılında el dürbünü, keskin nişancı dürbünü, gündüz silah dürbünü olmak üzere 
toplam 1.182 adet keşif gözetleme teçhizatı alım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında el 
dürbünü, keskin nişancı dürbünü, prizmatik nişan aleti ve hedef noktalayıcı olmak üzere toplam 
2.051 adet keşik gözetleme teçhizatı alımı tamamlanmıştır. 2019 yılında 12.020 adet keşif 
gözetleme teçhizat alımı planlanmaktadır. 

13 Bakım onarımı yapılan araç silah sayısı 43.681 44.556 45.350 

Açıklama: 2017 yılında 27.693 araç ve 13.988 silah olmak üzere toplam 43.681 adet araç ve 
silahın bakım onarım faaliyeti tamamlanmıştır. 2018 yılında 28.012 adet araç ve 14.544 silah 
olmak üzere toplam 44.456 adet araç ve silahın bakım onarım faaliyeti tamamlanmıştır. 2019 
yılında 29.950 adet araç, 15.400 adet silah olmak üzere toplam 45.350 adet araç ve silahın 
bakım onarımı planlanmaktadır. 

14 Bakım onarımı yapılan makine teçhizat sayısı 7.648 7.987 8.150 

Açıklama: 2017 yılında 7.648 adet makine teçhizatın bakım onarım faaliyetleri tamamlanmıştır. 
2018 yılında 7.987 adet makine teçhizatın bakım onarımı faaliyeti tamamlanmıştır. 2019 yılında 
8.150 adet makine teçhizatın bakım onarımı planlanmaktadır. 
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15 
Diğer özel malzeme, dayanaklı mal ve 
malzeme büro malzeme alımları 

644 756 706 

Açıklama: 2017 yılında büro mefruşat, makine teçhizat alımı, yol arama kurtarma malzemesi, 
su altı arama kurtarma malzemesi, dağcılık malzemesi olmak üzere toplam 644 kalem diğer özel 
malzeme, dayanaklı mal ve malzeme ile büro malzeme alımı tamamlanmıştır. 2018 yılında yol 
arama kurtarma malzemesi, genel maksat çadırı, yemekhane çadırı, su altı arama kurtarma 
malzemesi, dağcılık malzemesi ile büro mefruşat, makine teçhizat alımı olmak üzere toplam 756 
kalemin alımı tamamlanmıştır. 2019 yılında 706 kalem diğer özel malzeme, dayanaklı mal ve 
malzeme ile büro malzeme alımları planlanmaktadır. 

16 
Tedariki planlanan / planlanmış mühimmat 
kalemleri 

25 32 20 

Açıklamalar: 
1- 2017 yılında tedarikine çıkılan 25 kalem mühimmat tedarik edilmiştir. 
2- 2018 yılında 32 kalem mühimmatın tedariki planlanmış olup, 16 kalemi tedarik edilmiş, 16 
kalem mühimmat ise 2019 yılına sari kalmıştır. 
3- 2019 yılında 20 kalem mühimmatın tedariki planlanmıştır. 

17 Tedariki planlanan / akaryakıt kalemleri 3 3 3 
Açıklamalar:  
1- 2017 yılı sözleşme döneminde (1 Temmuz 2017-30 Haziran 2018) 3 kalem akaryakıtın 
tedariki gerçekleştirilmiştir.  
2- 2018 yılı sözleşme döneminde (1 Temmuz 2018-30 Haziran 2019) 3 kalem akaryakıtın 
tedariki gerçekleştirilmiş olup ihtiyaçlar doğrultusunda alım işlemleri devam etmektedir. 
3- 2019 yılı sözleşme döneminde ise (1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020) 3 kalem akaryakıt 
tedariki planlanmaktadır. 

18 
Tedariki planlanan / planlanmış kıyafet ve 
teçhizat kalemleri 

212 255 224 

1- 2017 yılında tedarikine çıkılan 212 kalem malzemenin tedarik işlemleri tamamlanmıştır. 
2- 2018 yılında tedarikine çıkılan 255 kalem malzemenin 213 kaleminin tedariki tamamlanmış ve 
42 kaleminin tedarik işlemleri devam etmektedir. 
3- 2019 yılı ihtiyacı olan 224 kalem malzemenin tedarik faaliyetleri devam etmektedir. 
4- Teröristle mücadele harekâtı bölgesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando 
birliklerinin, yaz ve kış olmak üzere her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilecek imkân 
ve kabiliyete ulaştırmak, moral ve motivasyonu en üst düzeye çıkarmak maksadıyla planlama 
yapılmıştır. 

 

Faaliyetler 

Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Jandarma Genel Komutanlığını 
çağın gereklerini karşılayacak 
modern malzemeler ile teçhiz 
edilmesi. 

539.473.442  539.473.442

2 
Jandarma Genel Komutanlığının 
mühimmat ihtiyaçlarının en üst 
seviyede karşılanması. 

323.023.442  323.023.442

3 
Jandarma Genel Komutanlığının 
akaryakıt ihtiyaçlarının en üst 
seviyede karşılanması. 

93.023.442  93.023.442

4 
Jandarma Genel Komutanlığının 
kıyafet ve teçhizat ihtiyaçlarının en 
üst seviyede karşılanması. 

382.313.444  382.313.444

Genel Toplam  1.337.833.770  1.337.833.770
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(4.3.1) 

Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin görev ihtiyaçlarını karşılayacak 
özellikte, çağın gereklerine uygun, modern ve teknolojik ana malzemeler 
teçhiz edilmesi. 

Faaliyet Adı 
Jandarma Genel Komutanlığını çağın gereklerini karşılayacak modern 
malzemeler ile teçhiz etmek. 

Sorumlu Birim Jandarma Lojistik Komutanlığı 

Açıklamalar:  

 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 64.015.842

02 SGK Devlet Primi Giderleri 8.022.213

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 427.619.387

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 39.816.000

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 539.473.442

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi  

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  

Toplam Kaynak İhtiyacı 539.473.442
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İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(4.3.2) 

Jandarma Genel Komutanlığının mühimmat ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması için gerekli tedbirlerin alınarak, faaliyetlerinin etkin şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 

Faaliyet Adı 
Jandarma Genel Komutanlığının mühimmat ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması. 

Sorumlu Birim Jandarma Lojistik Komutanlığı 

Açıklamalar: Kıta yükü, 3 yıllık atış payı ve 3 yıllık görev / müsademe ihtiyacı dikkate alınarak 
kritik olan ve öncelik arz eden mühimmatın merkezden ihale yolu ile Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumundan, Savunma Sanayii Başkanlığından veya NSPA'dan (NATO Support and 
Procurement Agency) tedariki gerçekleştirilmiştir. 

 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 64.015.842

02 SGK Devlet Primi Giderleri 8.022.213

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.985.387

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 323.023.442

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 323.023.442

 

   

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
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İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(4.3.3) 

Jandarma Genel Komutanlığının akaryakıt ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması için gerekli tedbirlerin alınarak, faaliyetlerinin etkin şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 

Faaliyet Adı 
Jandarma Genel Komutanlığının akaryakıt ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması. 

Sorumlu Birim Jandarma Lojistik Komutanlığı 

Açıklamalar: Kıta yükü akaryakıt, geçmiş (5) yıllık akaryakıt sarfları, geçmiş (5) yıllık ödemeler, 
envanterde bulunan, envantere yeni girecek ve envanter dışı bırakılacak olan araç, jeneratör ve 
iş makinası sayıları esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/b maddesi kapsamında 
yayımlanan 2010/87 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/a maddesine göre Açık İhale Usulü ile 
(Bulunulan mali yılın 1 Temmuz tarih ile bir sonraki mali yılın 30 Haziran tarihleri arasını 
kapsayacak şekilde) merkezden tedariki gerçekleştirilmektedir. 

 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 64.015.842

02 SGK Devlet Primi Giderleri 8.022.213

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.985.387

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 93.023.442

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi  

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  

Toplam Kaynak İhtiyacı 93.023.442

 
   

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(4.3.4) 

Jandarma Genel Komutanlığının kıyafet ve teçhizat ihtiyaçlarının en üst 
seviyede karşılanması için gerekli tedbirlerin alınarak, faaliyetlerinin etkin 
şekilde yürütülmesini sağlamak. 

Faaliyet Adı 
Jandarma Genel Komutanlığının kıyafet ve teçhizat ihtiyaçlarının en üst 
seviyede karşılanması. 

Sorumlu Birim Jandarma Lojistik Komutanlığı 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığının yeniden yapılanması kapsamında renk, desen ve 
teknik özellikleri değiştirilen  kıyafet ve teçhizatların tüm personel tarafından giyilmesini 
sağlayacak miktarda 2 yıllık stok seviyesine ulaştırılması sağlanacaktır. 
 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 64.015.842

02 SGK Devlet Primi Giderleri 8.022.213

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 305.275.389

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 5.000.000

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 382.313.444

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye  

Diğer Yurt İçi  

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  

Toplam Kaynak İhtiyacı 382.313.444
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 
 

Amaç-4 
Lojistik sistemi, profesyonel kolluk ihtiyacını karşılayacak şekilde 
geliştirilecektir. 

Hedef-4 
Jandarma birlik / kurumlarının ihtiyaç duyacağı sağlık ve veterinerlik 
hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 
Jandarma birlik / kurumlarının ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetleri ile 
veterinerlik hizmetleri sunumunda ihtiyaçları karşılamak ve koruyucu 
sağlık hizmetini tüm personele ulaştırmak. 

Açıklamalar:  
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Tıbbi malzeme ve ilaç (Kalem) 134 147 107 
Açıklama: 2019 yılında birinci basamak muayene merkezlerinin ihtiyacı için (26) kalem ilaç ve 
tıbbi sarf malzemenin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İlaç Fabrikası Komutanlığı, (36) kalem 
tıbbi sarf malzemesinin Devlet Malzeme Ofisi (DMO), (45) kalem ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin 
piyasa kanalı ile olmak üzere toplam 107 kalem ilaç ve tıbbi sarf malzemesi tedariki 
planlanmaktadır. 

2 Aşı miktarı (Doz) 280.200  338.000  340.000 
Açıklama: 2019 yılı için ihtiyaç miktarı olarak; difteri-tetanoz ve menenjit aşıları için 160.000’er 
doz, kızamık aşısı için 20.000 doz olarak bildirilmiştir. 2019 yılı aşı ihtiyaçları Sağlık Bakanlığı 
bütçesinden karşılanacaktır. 

3 Canlı hayvan alımı (Adet)  8  14  22 

Açıklama: 2019 yılında (10) asayiş atı ve (12) damızlık köpek tedariki planlanmaktadır.   

4 Alkolmetre (Adet) 1.120  144  100 
Açıklama: Trafik kontrol hizmetlerinde, alkollü sürücülerin tespit edilmesi maksadıyla 2019 
yılında yeni kurulacak trafik timlerinin alkolmetre ihtiyacının karşılanması ve miadı dolan 
alkometrelerin yenilenmesi için 100 adet tedarik edilmesi planlanmaktadır. 

5 Diş üniti (Adet) 9  9  7  

Açıklama: Ağız ve diş sağlığı polikliniğinde kullanılmak üzere birlik ihtiyaçları için, 2019 yılında 
(7) adet diş üniti tedarik edilmesi planlanmaktadır. 

6 Junticonal turnike (Adet) 100  - 100  

Açıklama: Junticonal (Kemer) turnike 2017 yılında operasyonel birliklerde görev yapan tabip, 
sağlık astsubayı ve sıhhiye uzman çavuşlar tarafından kullanılmak üzere Savunma Sanayii 
Başkanlığı kanalı ile 100 adet tedarik edilmiştir. Söz konusu ürün 2018 yılı içerisinde tedarik 
edilememiş, ancak tedarik faaliyetlerine devam edilmekte olup 2019 yılında tedarik edilmesi 
planlanmaktadır. 

7 Kanama durdurucu tampon 560  25.500  300  

8 
Yetiştirilen sağlık personeli ve muharip 
sıhhiye personeli sayısı (Tabip, sağlık 
astsubayı, muharip sıhhiyeci) 

46 94 180 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç 
duyacağı sağlık ve veterinerlik hizmetlerini üst 
seviyeye ulaştırmak. 

341.855.900  341.855.900

Genel Toplam 341.855.900  341.855.900
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(4.4) 

Jandarma birlik / kurumlarının ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetleri ile 
veterinerlik hizmetleri sunumunda ihtiyaçları karşılamak ve koruyucu 
sağlık hizmetini tüm personele ulaştırmak. 

Faaliyet Adı 
Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı sağlık ve veterinerlik 
hizmetlerini üst seviyeye ulaştırmak. 

Sorumlu Birim Jandarma Lojistik Komutanlığı  

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin ihtiyaç duyacağı canlı hayvan, 
alkolmetre, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve aşıların tedariki sağlanacaktır. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 256.068.464

02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.090.886

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 53.696.550

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 341.855.900

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 341.855.900
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 
 

Amaç-4 
Lojistik sistemi, profesyonel kolluk ihtiyacını karşılayacak şekilde 
geliştirilecektir. 

Hedef-5 Havacılık birliklerinin kapasitesi ve görev etkinliği artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu yeni hava 
araçlarının temini, mevcut hava araçlarının modernizasyonu ve hava 
araçlarının etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan uçucu personelin 
yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığının gelecekte icra edeceği muhtemel tüm 
görevlerinde doğrudan kendisinin envanterinde bulunan, kendisinin sevk ve idare ettiği hava 
araçlarının işletme, bakım ve idamesi (Yedek parça, yağ, yakıt vb.) ve yeni hava araçlarının 
temini, sahip olduğu hava araçları ile uçucu personelin ise yeni ve modern teçhizatlarla 
donatılması sağlanacaktır. Hava araçlarının etkin kullanımı için;  
 Güncel havacılık teknolojileri ve ihtiyaçlar doğrultusunda modernizasyonuna,  
 Hava aracı sayısına bağlı olarak gerekli eğitimleri almış yeterli sayıda personelin 
yetiştirilmesine, 
 Mevcut pilot ve bakım personelinin yurt içi ve yurt dışı imkânlarla gerekli eğitimleri almasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni hava araçlarının teminine, envanterde bulunan hava araçlarının 
işletilmesine ve modernizasyonuna devam edilecektir. Uçucu personelin uçuş hizmetlerinde 
verimliliğini artırmak maksadıyla birlik hizmet içi eğitim-kurslar düzenlenecek, personelin 
Jandarma Genel Komutanlığı imkân ve kabiliyetleri ile yetiştirilemediği kurs, eğitim konularında 
diğer kurum / kuruluşlar ve sivil uçuş okullarında yetiştirilmesi planlanmaktadır. 
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Temin edilen hava aracı sayısı 54 60 64 

Açıklama: Jandarma Genel Komutanlığının icra edeceği görevlerinde doğrudan kendisinin 
envanterinde bulunan, kendisinin sevk ve idare ettiği mevcut hava araçlarının işletme, idamesi 
ile gelecekte ihtiyaç duyacağı hava araçlarının temini sağlanacaktır. Teknolojik gelişmeler, 
kurumlar arası koordinasyon, uluslararası ilişkiler, ihtiyaçların / tehditlerin değişimi vb. sebepler 
hava araçlarının teminini etkilemektedir. 

2 Modernize edilen hava aracı sayısı 43 50 53 

Açıklama: Hava araçlarının (PLS, IFF MODE-5 vb.) ve uçucu personelin modern teçhizatlarla 
(GGG, uçuş melbusatı ve teçhizatı vb.) donatılması sağlanacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı 
hava araçlarının yeni haberleşme, dost, düşman tanıma ve tanıtma sistemleri ile modernize 
edilmesi faaliyetlerine devam edilecektir. 

3 

Hava aracı / personel karşılama oranı 
(Pilot teknisyen) (%) 

84 67 78 

Hava aracı / personel karşılama oranı 
(Teknisyen) (%) 

62 62 69 

Açıklama: Hava aracı sayısına bağlı olarak gerekli eğitimleri almış yeterli sayıda pilot ve uçak 
helikopter teknisyeni personele ihtiyaç vardır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi   
4-5.1 

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu yeni hava 
araçlarının temini, mevcut hava araçlarının modernizasyonu ve hava 
araçlarının etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan uçucu personelin 
yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Faaliyet Adı Yeni hava araçları temin edilecektir. 

Sorumlu Birim Jandarma Havacılık Başkanlığı 

Açıklamalar: Jandarma Genel Komutanlığının gelecekte icra edeceği muhtemel tüm 
görevlerinde doğrudan kendisinin envanterinde bulunan, kendisinin sevk ve idare edeceği hava 
araçlarının temini, mevcut hava araçlarının işletme-idamesi (Yedek parça, yağ, yakıt vb.) 
sağlanacaktır. İhtiyaç duyulan genel maksat helikopterleri ile uçakların tedariki planlanmıştır. 
Teknolojik gelişmeler, kurumlar arası koordinasyon, uluslararası ilişkiler, ihtiyaçların / tehditlerin 
değişimi vb. sebepler hava araçlarının teminini etkilemektedir. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 24.512.042

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.169.508

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 124.399.411

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 152.080.961

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 152.080.961
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(4-5.2) 

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu yeni hava 
araçlarının temini, mevcut hava araçlarının modernizasyonu ve hava 
araçlarının etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan uçucu personelin 
yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Faaliyet Adı 
Mevcut hava araçlarının modernizasyon faaliyetlerine devam 
edilecektir. Envanterde bulunan hava araçları için IFF MODE-5 dost 
düşman tanıma ve tanıtma sistemlerinin tedariki yapılacaktır. 

Sorumlu Birim Jandarma Havacılık Başkanlığı 

Açıklamalar: Hava araçlarının (PLS, IFF MODE-5 vb.)ve uçucu personelin modern teçhizatlarla 
(GGG, uçuş melbusatı ve teçhizatı vb.) donatılması sağlanacaktır.  
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 24.512.042

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.169.508

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26.770.953

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 54.452.503

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 54.452.503
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-5 Uluslararası alanda kurum etkinliği geliştirilecektir. 

Hedef-1 
Jandarma Genel Komutanlığının uluslararası alanda ve 
organizasyonlardaki etkinliği artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 

Üye olunan veya gözlemci statüsünde bulunulan tüm uluslararası 
kuruluş ve organizasyonların faaliyetleri aksatılmadan takip edilecek, 
uluslararası kuruluş toplantılarına katılım sağlanarak, eğitici desteği 
verilecek, karşılıklı iletişim kanalları sürekli açık bulundurularak 
eşgüdüm ve müşterek kazanımların artırılması sağlanacaktır.

Açıklamalar: FIEP, AJK, NATO, BM, AGİT kapsamında katılım sağlanan toplantı sayısı 
artırılarak Jandarma Genel Komutanlığının uluslararası alanda ve organizasyonlardaki etkinliği 
artırılması, kurum kültürü ve kurum tecrübesinin artırılması hedeflenmektedir. 

 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
FIEP, AJK, NATO, BM, AGİT kapsamında 
katılım sağlanan toplantı sayısı 10 18 33 

Açıklama: Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından BM kuruluşları ile işbirliği halinde 
gerçekleştirilen seminer, çalışma ziyareti vb. faaliyetlere katılımı içermektedir. 

2 Tamamlanan AB projesi sayısı 0 1 1 

Açıklama: AB projelerinde lider kuruluşlar ile koordine ve işbirliği artırılacaktır. 

3 Devam eden AB projesi sayısı 2 3 2 

Açıklama: AB projelerinde lider kuruluşlar ile koordine ve işbirliği artırılacaktır. 

4 
Diğer ülke jandarma ve askerî statülü kolluk 
kuvvetleri ile karşılıklı icra edilen karargâh 
görüşmeleri sayısı 

23 18 17 

Açıklama: Diğer ülke jandarma ve askerî statülü kolluk kuvvetleri ile karşılıklı icra edilen
karargâh görüşmeleri sayısı artırılarak Jandarma Genel Komutanlığının uluslararası alanda ve 
organizasyonlardaki etkinliği artırılması, kurum kültürü ve kurum tecrübesinin artırılması 
hedeflenmektedir. 
 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Üye olunan veya gözlemci statüsünde 
bulunulan tüm uluslararası kuruluş ve 
organizasyonların faaliyetleri aksatılmadan 
takip edilecek, uluslararası kuruluş 
toplantılarına katılım sağlanarak, eğitici 
desteği verilecek, karşılıklı iletişim kanalları 
sürekli açık bulundurularak eşgüdüm ve 
müşterek kazanımların artırılması 
sağlanacaktır. 

66.215.419  66.215.419

Genel Toplam 66.215.419  66.215.419
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İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi 
(5-1) 

Jandarma Genel Komutanlığının uluslararası alanda ve 
organizasyonlardaki etkinliği artırılacaktır. 

Faaliyet Adı 

Üye olunan veya gözlemci statüsünde bulunulan tüm uluslararası 
kuruluş ve organizasyonların faaliyetleri aksatılmadan takip edilecek, 
uluslararası kuruluş toplantılarına katılım sağlanarak, eğitici desteği 
verilecek, karşılıklı iletişim kanalları sürekli açık bulundurularak 
eşgüdüm ve müşterek kazanımların artırılması sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı 

Açıklamalar: FIEP, AJK, NATO, BM, AGİT kapsamında katılım sağlanan toplantı sayısı 
artırılarak Jandarma Genel Komutanlığının uluslararası alanda ve organizasyonlardaki etkinliği 
artırılması, kurum kültürü ve kurum tecrübesinin artırılması hedeflenmektedir. 
 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 21.643.380

02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.631.420

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37.384.619

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 4.556.000

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç Verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 66.215.419

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.215.419
 

  

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-5 Uluslararası alanda kurum etkinliği geliştirilecektir. 

Hedef-2 
Personelin, yurt dışı görev kapsamında görevlendirilebileceği 
uluslararası görev ve kadrolar ile görevlendirilen personelin temsil 
yeteneği artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 

Katılım sağlanan yurt içi / uluslararası toplantı sayılarının artırılması 
sağlanacak ve personelin, yurt dışı görev kapsamında 
görevlendirilebileceği uluslararası görev ve kadroların niteliği ile 
görevlendirilen personelin temsil yeteneği artırılacaktır. 

Açıklamalar: Ülkemiz dış politikası doğrultusunda yabancı ülke kolluk teşkilatları ve uluslararası 
kurum / kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, düzenlenen yurt içi ve 
uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Katılım sağlanan yurt içi / uluslararası toplantı 
sayısı  41 91 

Açıklama: Katılım sağlanan yurt içi / uluslararası toplantı sayısı artırılarak yurt içinde ve 
uluslararası alanda kurum etkinliği geliştirilecektir. 

2 Yurt dışı görev (YDG) kapsamında personel 
görevlendirilen kadro sayısı  141 390 

Açıklama: YDG kapsamında personel görevlendirilen kadro sayısının artırılması 
hedeflenmektedir. 

3 
Yurt dışı daimi, BM, NATO, AGİT kadrolarına 
gönderilen personel sayısı 

 11 175 

Açıklama: 

4 
Misyon koruma sınavına katılan personel sayısı 
/ düzenlenen kurs sayısı 

 350/1 375/1 

Açıklama:  

5 BM saat sertifikasyon sınavı  0 325 

Açıklama: 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Katılım sağlanan yurt içi / 
uluslararası toplantı sayılarının 
artırılması. 

63.324.800  63.324.800

Genel Toplam 63.324.800  63.324.800
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(5-2) 

Katılım sağlanan yurt içi / uluslararası toplantı sayılarının artırılması 
sağlanacak ve personelin, yurt dışı görev kapsamında 
görevlendirilebileceği uluslararası görev ve kadroların niteliği ile 
görevlendirilen personelin temsil yeteneği artırılacaktır. 

Faaliyet Adı Katılım sağlanan yurt içi / uluslararası toplantı sayılarının artırılması. 

Sorumlu Birim Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı 

Açıklamalar: Katılım sağlanan yurt içi / uluslararası toplantı sayısı artırılarak yurt içinde ve 
uluslararasında kurum etkinliği geliştirilecektir. 

 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 21.643.380

02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.631.420

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 39.050.000

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç Verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 63.324.800

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 63.324.800
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İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-5 Uluslararası alanda kurum etkinliği geliştirilecektir. 

Hedef-3 
Uluslararası kuruluşların eğitim imkânlarından yararlanılacak ve 
diğer ülke kollukları ile müşterek eğitim ve tatbikatlar icra edilecektir. 

 

Performans Hedefi 
Jandarma Genel Komutanlığının, uluslararası organizasyonlardaki 
görünürlüğünü ve etkinliği artırılacaktır. 

Açıklamalar:  

 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Katılım sağlanan CEPOL eğitimi sayısı 0 5 19 

Açıklama: CEPOL yerinde ve uzaktan eğitimlerine katılım sağlanacaktır. BM ve bağlı 
kuruluşlarca verilen eğitimlerden istifade edilecektir. 

2 
Katılım sağlanan AB Kolluk Hizmetleri Eğitimi 
Projesi (EUPST-II) eğitimi sayısı 

0 1 1 

Açıklama: AB Kolluk Hizmetleri Eğitimi Projesi (EUPST-II) kapsamında kursiyer personel 
görevlendirilmeye devam edilecektir. 

3 Katılım sağlanan TAIEX eğitim sayısı 0 2 2 

Açıklama:  
1. TAEIX fonu kullanılarak uluslararası eğitimlere katılım sağlanmaya devam edilecektir.  
2. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile AB kurumları tarafından TAIEX işbirliğiyle 
gerçekleştirilen seminer, çalışma ziyareti vb. faaliyetlere katılımı içermektedir. 

4 
TİKA kanalıyla verilen eğitim sayısı ve eğitime 
katılan personel sayısı (Eğitim / personel) 

0 88 0 

Açıklama: 2019 yılı içerisinde, diğer ülkelerden eğitim talep edilmesi durumunda, söz konusu 
eğitim talepleri TİKA kanalıyla icra edilmesi hususu değerlendirmeye alınacaktır. 

5 Müşterek yapılan tatbikat sayısı 0 1 0 

Açıklama: Diğer ülke kolluk birimleri ile müşterek tatbikatlar yapılacaktır. 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Uluslararası kuruluşların eğitim 
imkânlarından yararlanılacak ve diğer ülke 
kollukları ile müşterek eğitim ve tatbikatlar 
icra edilecektir. 

61.221.469  61.221.469

Genel Toplam 61.221.469  61.221.469

 

  

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(5-3) 

Jandarma Genel Komutanlığının, uluslararası organizasyonlardaki 
görünürlüğünü ve etkinliği artırılacaktır. 

Faaliyet Adı 
Uluslararası kuruluşların eğitim imkânlarından yararlanılacak ve 
diğer ülke kollukları ile müşterek eğitim ve tatbikatlar icra edilecektir. 

Sorumlu Birim Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı 

Açıklamalar: 1. CEPOL yerinde ve uzaktan eğitimlerine katılım sağlanacaktır. BM ve bağlı 
kuruluşlarca verilen eğitimlerden istifade edilecektir. 
2. AB Kolluk Hizmetleri Eğitimi Projesi (EUPST-II) kapsamında kursiyer personel 
görevlendirilmeye devam edilecektir. 
3. TAEIX Fonu kullanılarak uluslararası eğitimlere katılım sağlanmaya devam edilecektir. 
 

Ekonomik Kod 2019 

01 Personel Giderleri 21.643.380

02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.631.420

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.946.669

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç Verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 61.221.469

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 61.221.469
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-6 
Etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanıtım politikası 
uygulanacaktır. 

Hedef-1 Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj güçlendirilecektir. 

 

Performans Hedefi Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj güçlendirilecektir. 

Açıklamalar:  Jandarma Genel Komutanlığı ile kamuoyu arasında etkin iletişim kanallarını 
kullanarak zamanında etkin, doğru bilgi akışını sunarak jandarmanın halkla ilişkilerini etkin 
şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 
Katılım sağlanan ulusal / uluslararası 
organizasyon sayısı 

1 2 3 

Açıklama: 1. FİEP dönem başkanlığı toplantısı Antalya ilinde icra edilmiş olup, faaliyete 
tanıtım materyalleri, rool-uplar, afişler, tanıtım filmi hazırlanarak jandarma teşkilatının tanıtımı 
yapılmıştır.  
2. Autofest festivaline katılım sağlanmış olup, faaliyette Jandarma Komando Özel Asayiş 
Komutanlığı (JÖAK)’nın tanıtımı yapılmıştır.  
3. İstanbul Gençlik Festivaline katılım sağlanmış olup, Jandarma Genel Komutanlığının 
tanıtımı yapılmıştır. 

2 
Özel gün ve haftalarda icra edilen organizasyon 
sayısı 

3 4 5 

Açıklama: 14 Haziran jandarma günü kutlamaları kapsamında ve ayrıca, özel gün ve haftalarda 
hazırlanacak afiş, video, rool-uplar, geniş ekran TV, kurumsal sosyal medya hesaplarında, 
internet sitelerinde yayınlanarak kurumsal imaj güçlendirilecektir. 

3 
Tanıtıma katkı sağlayacak haber, röportaj, çekim 
talepleri 

- - - 

Açıklama: Jandarma birliklerinin ve icra edilen görevlerin tanıtımına yönelik ulusal / uluslararası 
ajanslar tarafından yapılan haber, röportaj ve çekim talepleri incelenerek, yüksek 
menfaatlerimize uygun olanlar değerlendirilecektir. 
 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

Jandarma Genel Komutanlığınca; tanıtım 
filmi, animasyon film, afiş, roll-up, sanatsal 
katalog, outdoor tv, kamu spotu, tarihi 
jandarma kitabı, tanıtım stantları 
hazırlanarak kamuoyunun bilgilendirmesi ve 
kurumsal imajın güçlendirilmesi 
sağlanacaktır. 

51.389.400  51.389.400

Genel Toplam  51.389.400  51.389.400
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(6-1) 

Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj güçlendirilecektir. 

Faaliyet Adı 

Jandarma Genel Komutanlığınca; tanıtım filmi, animasyon film, afiş, 
roll-up, sanatsal katalog, outdoor tv, kamu spotu, tarihi jandarma 
kitabı, tanıtım stantları hazırlanarak kamuoyunun bilgilendirmesi ve 
kurumsal imajın güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Genel Sekreterlik Protokol Şube Müdürlüğü 

Açıklamalar: Mal ve hizmet alımı yoluyla tanıtım materyalleri temin edilecektir. 

 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 12.352.030

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.501.770

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37.535.600

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 51.389.400

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 

Toplam  Kaynak İhtiyacı 51.389.400
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Amaç-6 
Etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanıtım politikası 
uygulanacaktır. 

Hedef-2 
Kurumun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerindeki etkinliği 
artırılacaktır. 

 

Performans Hedefi 
Kurumun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerindeki etkinliği 
artırılacaktır. 

Açıklamalar: Jandarma teşkilatı ile kamuoyu arasında etkin iletişim kanallarını kullanarak 
zamanında doğru, hızlı bilgi akışı sunularak jandarma halkla ilişkilerinin etkin şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 
 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 

1 Hazırlanan film sayısı - 1 1 

Açıklama: Jandarma Genel Komutanlığını tanıtıcı yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde kullanılmak 
üzere Türkçe / İngilizce film hazırlanması planlanmaktadır. 

2 Hazırlanan animasyon film sayısı - - 1 

Açıklama: Jandarma Genel Komutanlığının 2050 yılı hedeflerini ortaya koyan bir animasyon 
film hazırlanması. 

3 Hazırlanan kitap sayısı - - 1 

“Osmanlıdan Cumhuriyete Belgelerle Jandarma Teşkilatı” konulu kitap hazırlanması, köklü 
jandarma teşkilatının tarihi geçmişini belgelerle ortaya koyarak jandarmanın yurt içi ve yurt dışı 
faaliyetlerde kullanılarak kurumsal imajın güçlenmesi sağlanacaktır. 

4 Hazırlanan yazılı ve basılı materyallerin sayısı 1 1 4 

Açıklama: Jandarma Genel Komutanlığını tanıtıcı yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde kullanılacak 
sanatsal bir katalog hazırlanması planlanmaktadır. Kurumsal kimliği ve farkındalığı ortaya 
çıkaran billboard, outdoor tv, afiş ve infografik materyallerle teşkilatımızın kurumsal olarak 
vermek istediği mesajların etkili bir şekilde halkımızla buluşmasını sağlanacaktır. 
 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

Gelişen iletişim teknolojisi ve hayatın her alanında 
yer alan internetin yaygınlaşması ve yüz yüze 
iletişimin azalması sosyal paylaşım ağları (Twitter, 
Facebook, İnstagram, Youtube) aracılığı ile 
vatandaşlara doğru, hızlı etkin paylaşımlarda 
bulunulacaktır. 

51.391.400  51.391.400

Genel Toplam  51.391.400  51.391.400
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

Performans Hedefi  
(6-2) 

Kurumun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerindeki etkinliği 
artırılacaktır. 

Faaliyet Adı 

Gelişen iletişim teknolojisi ve hayatın her alanında yer alan internetin 
yaygınlaşması ve yüz yüze iletişimin azalması sosyal paylaşım ağları 
(Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube) aracılığı ile vatandaşlara 
doğru, hızlı etkin paylaşımlarda bulunulacaktır. 

Sorumlu Birim Genel Sekreterlik Protokol Şube Müdürlüğü 

Açıklamalar: Hazırlanacak olan film, belgesel, kitap, sanatsal katalog ve yazılı / basılı 
materyaller ile Jandarma Genel Komutanlığını tanıtıcı ve vatandaşlarımızı bilgilendirici video, 
afiş ve fotoğraf vb. görsel materyaller çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşılarak (TV, sergi, sosyal 
medya vb.) kurumsal imajın güçlendirilmesi sağlanacaktır. 
 

Ekonomik Kod  2019 

01 Personel Giderleri 12.352.030

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.501.770

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37.537.600

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 51.391.400

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye 

Diğer Yurt İçi 

Yurt Dışı  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 51.391.400
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İDARE PERFORMANS TABLOSU 

 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 

 

P
er

fo
rm
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n

s 
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ed
ef
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e

t 

Açıklama 

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

(TL) 
Pay 
(%) 

(TL) 
Pay 
 (%) 

(TL) 
Pay 
 (%) 

1.1  
Asayiş suçlarında suç soruşturma ve 
önleyici kolluk hizmetlerinin kapasitesi 
artırılacaktır. 

4.557.080.190 23,24  4.557.080.190 23,24 

 1 
Araç, gereç, malzeme alımı, eğitim ve 
ziyaret faaliyetleri. 

2.361.164.173 12,04  2.361.164.173 12,04 

 2 
Düzenlenen eğitim, kurs, seminer, 
konferans ve çalıştaylar. 

2.195.916.017 11,20  2.195.916.017 11,20 

1.2 

 
Kaçakçılık, organize ve siber suçlarla 
mücadelede kurumsal kapasite 
geliştirilecek, ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
artırılacaktır. 

432.817.485 2,21  432.817.485 2,21 

 3 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) personeli sayısının artırılması, 
personelin uzmanlaşmasına yönelik 
eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 
mevzuat değişikliği çalışmaları, 
koordinasyon ve işbirliği maksadıyla yurt 
içi ve yurt dışı toplantı, seminer, çalıştay 
vb. faaliyetlerin düzenlenmesi, araç ve 
techizat miktarlarının artırılması ve 
yenilenmesi, envantere alınan yazılım ve 
donanım sayıları artırılacaktır. 

432.817.485 2,21  432.817.485 2,21 

1.3 
 Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla 

mücadele kapsamında kurumsal 
kapasite artırılacaktır. 

264.422.765 1,35  264.422.765 1,35 

 4 

Kadın ve çocuk birimlerinin modern, 
gelişen teknoloji ve çağa uygun olarak 
teşkil edilmesi, bu kapsamda kurulan / 
kurulacak birimlerin vatandaşa anlatılarak 
karşılıklı etkileşim sağlanması, 
koordinasyon ve işbirliği maksadıyla 
eğitim, toplantı, seminer, çalıştay vb. 
faaliyetlerin düzenlenmesi ve envantere 
alınan yazılım ve donanım sayılarının 
tamamlanmasıdır. 

264.422.765 1,35  264.422.765 1,35 

1.4 
 Trafik hizmetlerinde kurumsal kapasite 

artırılacaktır. 
707.282.150 3,61  707.282.150 3,61 

 5 

İhtiyaç duyulan bölgelerde trafik timleri 
teşkil edilmesi, araç, gereç, malzeme 
tedarik edilmesi ve eğitimler verilmesi ve 
trafik güvenliğinin artırılması. 

707.282.150 3,61  707.282.150 3,61 

1.5  
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile 
mücadelede kurumsal kapasite 
artırılacaktır. 

260.860.805 1,33  260.860.805 1,33 

 6 
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile 
mücadelede kurumsal kapasitenin 
artırılmasına yönelik eğitim verilmesi. 

65.197.138 0,33  65.197.138 0,33 

 7 
Katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi 
çalıştay, seminer, toplantı, eğitim, kurs, 
çalışma ziyareti. 

65.269.393 0,33  65.269.393 0,33 

 8 
Personelin istifadesine sunulan broşür, 
kitapçık, doküman. 

65.197.138 0,33  65.197.138 0,33 

 9 
Jandarma Genel Komutanlığına 
kazandırılan araç, cihaz, sistem, donanım, 
yazılım. 

65.197.136 0,33  65.197.136 0,33 

1.6  
İstihbarat birimlerinin kapasitesi 
artırılacaktır. 

436.256.792 2,23  436.256.792 2,23 

 10 

Havadan keşif ihtiyaçlarının karşılanması 
maksadıyla  yıllara sari olarak Silahlı 
İnsansız Hava Aracı (SİHA) / İHA 
sistemlerinin (Taktik, Küçük, Mini, Mikro 
ve Nano İHA) tedarik edilmesi. 

436.256.792 2,23  436.256.792 2,23 
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1.7  
Koruma ve özel güvenlik hizmetlerinde 
etkinlik artırılacaktır. 

1.071.411.566 5,47  1.071.411.566 5,47 

 11 

Koruma faaliyetlerinde etkinliğin 
artırılması maksadıyla, gerekli teçhizat, 
araç, gereç ve malzemeyi temin ederek, 
teknolojik imkânları iyi seviyede 
kullanabilen personel yetiştirilmesi. 

1.071.411.566 5,47  1.071.411.566 5,47 

 
2.1 

 
Merkez ve taşra teşkilat, malzeme ve 
kadrosu (TMK) gelişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda düzenlenecektir. 

230.384.350 1,18  230.384.350 1,18 

 12 

Belirlenen her görev standardı 
doğrultusunda İl ve İlçe Jandarma 
Komutanlıklarındaki ilgili birimlerin 
kadrolarının yeniden organize edilmesi. 

230.384.350 1,18  230.384.350 1,18 

2.2  
Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak, 
karar verme mekanizması 
hızlandırılacaktır. 

142.564.350 0,73  142.564.350 0,73 

 13 
Elektronik sicil sistemine göre yapılan 
performans değerlendirmesi. 

47.310.784 0,24  47.310.784 0,24 

 14 
Elektronik belge yönetim sisteminin 
(EBYS) uygulaması. 

47.940.783 0,24  47.940.783 0,24 

 15 Sayısal özlük sisteminin uygulanması. 47.312.783 0,24  47.312.783 0,24 

2.3  
Adli bilim, kriminal inceleme ve olay 
yeri inceleme faaliyetlerine yönelik 
kapasite ve kalite artırılacaktır. 

241.198.401 1,23  241.198.401 1,23 

 16 

* Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı 
bünyesindeki laboratuvarların ve gelişmiş 
il / ilçelerde bulunan Olay yeri inceleme 
timlerinin akredite edilmesine devam 
edilecektir. Kriminal ve adli bilimler 
alanında ulusal ve ulusallararası 
faaliyetlere katılım sağlanacaktır. 
* İlerleyen teknoloji doğrultusunda, 
laboratuvar cihaz ve malzemeleri sürekli 
güncellenerek kriminal laboratuvarların 
teknik kapasitesi ve etkinliği en üst 
seviyede tutulacaktır. 
* Kriminal birimlerin (OYİT, PAMİT, 
PİT,VİT) eksik kadrolarını tamamlamak 
maksadıyla personel planlaması 
yapılacaktır. 

241.198.401 1,23  241.198.401 1,23 

2.4  

Eğitim ve öğretim kurum / birliklerinin 
fiziki ve teknolojik alt yapısı 
geliştirilerek, eğitim ve öğretimin 
niteliği artırılacaktır. 

1.545.221.200 7,88  1.545.221.200 7,88 

 17 
Eğitim ve spor faaliyetleri ihtiyaçlarının 
karşılanması. 

1.545.221.200 7,88  1.545.221.200 7,88 

2.5  

Görevlerin daha etkin ve verimli 
yapılabilmesi için personele uzmanlık 
kazandırılacak ve personelin aidiyet 
duygusu geliştirilecektir. 

142.909.714 0,73  142.909.714 0,73 

 18 Uzaktan eğitim sistemi. 142.909.714 0,73  142.909.714 0,73 

3.1  
Terörle mücadele birimlerinin (TEM) 
terörle mücadele kapasitesi 
artırılacaktır. 

339.393.099 1,73  339.393.099 1,73 

 19 
Araç, gereç ve malzeme alımı, ihtisas 
kapsamına personel alınması, eğitim ve 
kurs faaliyetleri. 

339.393.099 1,73  339.393.099 1,73 

3.2  
Komando birliklerinin görev etkinliği 
artırılacaktır. 

4.511.046.225 23,01  4.511.046.225 23,01 

 20 
Gerekli araç, silah, malzeme ve eğitim 
alanı kapasitesi geliştirilecek, teknolojide 
meydana gelen hızlı değişimler takip 

4.511.046.225 23,01  4.511.046.225 23,01 
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edilecek, jandarma komando birlikleri 
kullanım konsepti hazırlanacak ve ihtiyaç 
duyulan yeni jandarma komando birlikleri 
teşkil edilecektir. 

3.3  

Başta terörle mücadele olmak üzere, 
emniyet ve asayiş hizmetlerinde ihtiyaç 
duyulan elektronik ve haberleşme 
teknolojisi geliştirilecektir. 

593.264.809 3,03  593.264.809 3,03 

 21 

JEMUS, PTS / MPTS, kameralı elektronik 
güvenlik sistemleri, teknik teçhizat / kripto 
sistemleri / bilgi sistem malzemeleri, 
uygulama ve uygulama geliştirme 
yazılımları / yazılım kiralama, diğer 
giderler giderleri / güvenlik ve bilgi 
sistemleri alt yapı, donanım ve yazılımları, 
diğer giderler. 

593.264.809 3,03  593.264.809 3,03 

4.1  
İkmal ve bakım sistemi daha etkili, 
ekonomik ve verimli hale getirilecektir.

331.619.197 1,69  331.619.197 1,69 

 22 
İkmal ve bakım sisteminin daha verimli 
hale getirilmesi. 

331.619.197 1,69  331.619.197 1,69 

4.2  
İskân ihtiyaçları karşılanacak, istihkâm, 
inşaat ve emlak faaliyetleri etkin bir 
şekilde yürütülecektir. 

759.402.775 3,87  759.402.775 3,87 

 23 
Jandarma Genel Komutanlığının iskân 
ihtiyaçlarının karşılanması. 

759.402.775 3,87  759.402.775 3,87 

4.3  

Birliklerin görev ihtiyaçlarını 
karşılayacak özellikte, çağın 
gereklerine uygun, modern ve 
teknolojik malzemeler teçhiz edilecek, 
modernizasyon, mühimmat, akaryakıt, 
giyim gibi ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

1.337.833.770 6,82  1.337.833.770 6,82 

 24 
Jandarma Genel Komutanlığını çağın 
gereklerini karşılayacak modern 
malzemeler ile teçhiz edilmesi. 

539.473.442 2,75  539.473.442 2,75 

 25 
Jandarma Genel Komutanlığının 
mühimmat ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması. 

323.023.442 1,65  323.023.442 1,65 

 26 
Jandarma Genel Komutanlığının akaryakıt 
ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması. 

93.023.442 0,47  93.023.442 0,47 

 27 
Jandarma Genel Komutanlığının kıyafet 
ve teçhizat ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması. 

382.313.444 1,95  382.313.444 1,95 

4.4  
Jandarma birlik / kurumlarının ihtiyaç 
duyacağı sağlık ve veterinerlik 
hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır..  

341.855.900 1,74  341.855.900 1,74 

 28 
Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç 
duyacağı sağlık ve veterinerlik hizmetlerini 
üst seviyeye ulaştırmak. 

341.855.900 1,74  341.855.900 1,74 

4.5  
Havacılık birliklerinin kapasitesi ve 
görev etkinliği artırılacaktır. 

206.533.464 1,05   206.533.464 1,05 

 29 Yeni hava araçları temin edilecektir. 152.080.961 0,77   152.080.961 0,77 

 30 

Mevcut hava araçlarının modernizasyon 
faaliyetlerine devam edilecektir. 
Envanterde bulunan hava araçları için IFF 
MODE-5 dost düşman tanıma ve tanıtma 
sistemlerinin tedariki yapılacaktır. 

54.452.503 0,27   54.452.503 0,27 

5.1  

Jandarma Genel Komutanlığının 
uluslararası alanda ve 
organizasyonlardaki etkinliği 
artırılacaktır. 

66.215.419 0,34  66.215.419 0,34 

 31 

Üye olunan veya gözlemci statüsünde 
bulunulan tüm uluslararası kuruluş ve 
organizasyonların faaliyetleri 
aksatılmadan takip edilecek, uluslararası 
kuruluş toplantılarına katılım sağlanarak, 
eğitici desteği verilecek, karşılıklı iletişim 

66.215.419 0,34  66.215.419 0,34 
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kanalları sürekli açık bulundurularak 
eşgüdüm ve müşterek kazanımların 
artırılması sağlanacaktır. 

5.2  

Personelin, yurt dışı görev kapsamında 
görevlendirilebileceği uluslararası 
görev ve kadrolar ile görevlendirilen 
personelin temsil yeteneği 
artırılacaktır. 

63.324.800 0,32  63.324.800 0,32 

 32 
Katılım sağlanan yurt içi / uluslararası 
toplantı sayılarının artırılması. 

63.324.800 0,32  63.324.800 0,32 

5.3  

Uluslararası kuruluşların eğitim 
imkânlarından yararlanılacak ve diğer 
ülke kollukları ile müşterek eğitim ve 
tatbikatlar icra edilecektir. 

61.221.469 0,31  61.221.469 0,31 

 33 

Uluslararası kuruluşların eğitim 
imkânlarından yararlanılacak ve diğer ülke 
kollukları ile müşterek eğitim ve tatbikatlar 
icra edilecektir. 

61.221.469 0,31  61.221.469 0,31 

6.1  
Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj 
güçlendirilecektir. 

51.389.400 0,26  51.389.400 0,26 

 34 

Jandarma Genel Komutanlığınca; tanıtım 
filmi, animasyon film, afiş, roll-up, sanatsal 
katalog, outdoor tv, kamu spotu, tarihi 
jandarma kitabı, tanıtım stantları 
hazırlanarak kamuoyunun bilgilendirmesi 
ve kurumsal imajın güçlendirilmesi 
sağlanacaktır.. 

51.389.400 0,26  51.389.400 0,26 

6.2  
Kurumun tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetlerindeki etkinliği artırılacaktır. 

51.391.400 0,26  51.391.400 0,26 

 35 

Gelişen iletişim teknolojisi ve hayatın her 
alanında yer alan internetin yaygınlaşması 
ve yüz yüze iletişimin azalması sosyal 
paylaşım ağları (Twitter, Facebook, 
İnstagram, Youtube) aracılığı ile 
vatandaşlara doğru, hızlı etkin 
paylaşımlarda bulunulacaktır. 

51.391.400 0,26  51.391.400 0,26 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 18.746.901.495 95,63  18.746.901.495 95,63 

Genel Yönetim Giderleri  857.231.505 4,37  857.231.505 4,37 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar 
Toplamı 

0   0  

Genel Toplam 19.604.133.000 100  19.604.133.000 100 
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TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı  
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ü
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ak

 İh
ti

ya
cı

 

Ekonomik Kod  
Faaliyet  
Toplamı 

Genel Yönetim 
Giderleri 
Toplamı 

Diğer 
İdarelere 
Transfer 
Edilecek 

Kaynaklar 
Toplamı 

Genel Toplam 

01 
Personel 
Giderleri 

13.729.038.449 307.150.553  14.036.189.002

02 
SGK Devlet 
Primi Giderleri 

1.764.824.046 38.594.952  1.803.418.998

03 
Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

2.915.697.000 510.469.000  3.426.166.000

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler 5.291.000 1.017.000  6.308.000

06 
Sermaye 
Giderleri 

332.051.000  332.051.000

07 
Sermaye 
Transferleri 

 

08 Borç verme  

09 Yedek Ödenek  

Toplam Bütçe 
Kaynak İhtiyacı 

18.746.901.495 857.231.505  19.604.133.000

B
ü

tç
e 

D
ış

ı K
ay

n
ak

 Döner Sermaye 
  

Diğer Yurt İçi 
  

Yurt Dışı  
  

Toplam Bütçe Dışı 
Kaynak İhtiyacı 

 

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.746.901.495 857.231.505  19.604.133.000

 
 
 
 
 
 
 
 

(TL) 
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III. EKLER 

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 
 

İdare Adı Jandarma Genel Komutanlığı 
   

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER 
SORUMLU 
BİRİMLER 

Önleyici kolluk hizmetlerini ifa eden 
personelimizin; günümüz koşullarına 
uygun ve teknolojik gelişimlere 
entegre olabilen araç, gereç ve 
malzemeler ile donatılarak gücünü 
artırmak, hizmet içi eğitimler almasını 
temin ederek, suçların işlenmeden 
önlenmesi konusunda performansını 
artırmak, meydana gelen 
"Malvarlığına Karşı İşlenen Suçların" 
faillerinin tespit edilerek yakalanması 
ve suçların aydınlatılması 
maksadıyla; personelin, teknolojik 
gelişmelerden faydalanmasını 
artırmak, hizmet içi eğitimler almasını 
temin ederek aydınlatılamayan 
malvarlığına karşı suç sayısını 
azaltmak ve bu sayede 
vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet 
sunmaktır. 

Araç, gereç, malzeme alımı, eğitim 
ve ziyaret faaliyetleri. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Düzenlenen eğitim, kurs, seminer, 
konferans ve çalıştaylar. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Kaçakçılık ve organize suçlarla 
mücadele (KOM) eden personel 
sayısının artırılması, personelin 
uzmanlaşmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerinin düzenlenmesi,  
mevzuat değişikliği çalışmaları,  
koordinasyon ve işbirliği maksadıyla 
yurt içi ve yurt dışı toplantı, seminer, 
çalıştay vb. faaliyetlerin 
düzenlenmesi, araç ve teçhizat 
miktarlarının artırılması ve 
yenilenmesi, envantere alınan yazılım 
ve donanım sayılarının artırılmasıdır. 

KOM personeli sayısının artırılması, 
personelin uzmanlaşmasına yönelik 
eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 
mevzuat değişikliği çalışmaları, 
koordinasyon ve işbirliği maksadıyla 
yurt içi ve yurt dışı toplantı, seminer, 
çalıştay vb. faaliyetlerin 
düzenlenmesi, araç ve techizat 
miktarlarının artırılması ve 
yenilenmesi, envantere alınan 
yazılım ve donanım sayıları 
artırılacaktır. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Kadın ve çocuk birimlerinin modern, 
gelişen teknoloji ve çağa uygun 
olarak teşkil edilmesi, bu kapsamda 
kurulan / kurulacak birimlerin 
vatandaşa anlatılarak karşılıklı 
etkileşim sağlanması, koordinasyon 
ve işbirliği maksadıyla eğitim, toplantı, 
seminer, çalıştay vb. faaliyetlerin 
düzenlenmesi ve envantere alınan 
yazılım ve donanım sayılarının 
tamamlanmasıdır. 

Kadın ve çocuk birimlerinin modern, 
gelişen teknoloji ve çağa uygun 
olarak teşkil edilmesi, bu kapsamda 
kurulan / kurulacak birimlerin 
vatandaşa anlatılarak karşılıklı 
etkileşim sağlanması, koordinasyon 
ve işbirliği maksadıyla eğitim, 
toplantı, seminer, çalıştay vb. 
faaliyetlerin düzenlenmesi ve 
envantere alınan yazılım ve 
donanım sayılarının 
tamamlanmasıdır. 

Asayiş 
Başkanlığı 
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Trafik hizmetlerine ilişkin kurumsal 
kapasite artırılması. 

İhtiyaç duyulan bölgelerde trafik 
timleri teşkil edilmesi, araç, gereç, 
malzeme tedarik edilmesi ve 
eğitimler verilmesi ve trafik 
güvenliğinin artırılması. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti 
ile mücadelede kurumsal kapasite 
artırılacaktır. 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti 
ile mücadelede kurumsal 
kapasitenin artırılmasına yönelik 
eğitim verilmesi. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi 
çalıştay, seminer, toplantı, eğitim, 
kurs, çalışma ziyareti. 

Personelin istifadesine sunulan 
broşür, kitapçık, doküman. 

Jandarma Genel Komutanlığına 
kazandırılan araç, cihaz, sistem, 
donanım, yazılım. 

Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı 
birliklerin havadan keşif ihtiyaçlarının 
yeterli seviyede karşılanması. 

Havadan keşif ihtiyaçlarının 
karşılanması maksadıyla  yıllara sari 
olarak Silahlı İnsansız Hava Aracı 
(SİHA) / İHA sistemlerinin (Taktik, 
Küçük, Mini, Mikro ve Nano İHA) 
tedarik edilmesi. 

İstihbarat 
Başkanlığı 

Koruma ve özel güvenlik 
hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır. 

Koruma faaliyetlerinde etkinliğin 
artırılması maksadıyla, gerekli 
teçhizat, araç, gereç ve malzemeyi 
temin ederek, teknolojik imkânları iyi 
seviyede kullanabilen personel 
yetiştirilmesi. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığının 
merkez ve taşra TMK’sının gelişen 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
düzenlenmesi. 

Belirlenen her görev standardı 
doğrultusunda İl ve İlçe Jandarma 
Komutanlıklarındaki ilgili birimlerin 
kadrolarının yeniden organize 
edilmesi. 

Asayiş 
Başkanlığı 

1. 2018 Kasım ayı içerisinde 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) ilgili birimlere test ortamında 
açılmış olup, test süresinin 
tamamlanması sonucunda, 2019 Mart 
ayı içerisinde elektronik imza özelliği 
de dahil edilerek Jandarma İntranet 
(JNET) alt yapısı olan tüm birimlerde 
kullanıcı seviyesinde açılması 
hedeflenmektedir.  
2. 2019 yılı içerisinde sayısal özlük 
uygulamasının tamamlanarak 
faaliyete geçirilmesi 
hedeflenmektedir. 
3. Elektronik sicil sisteminin 
faaliyete geçirilmesi için çalışmalar 
devam etmektedir. 

Elektronik sicil sistemine göre 
yapılan performans değerlendirmesi. 

Personel 
Başkanlığı 

Elektronik belge yönetim sisteminin 
(EBYS) uygulaması. 

Muhabere 
Elektronik ve 

Bilgi Sistemler 
Başkanlığı 

Sayısal özlük sisteminin 
uygulanması. 

Personel 
Başkanlığı 
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Adli bilim, kriminal inceleme ve olay 
yeri inceleme faaliyetlerine yönelik 
kapasite ve kalite artırılacaktır. 

1. Jandarma Kriminal Daire 
Başkanlığı bünyesindeki 
laboratuvarların ve gelişmiş il / 
ilçelerde bulunan Olay yeri inceleme 
timlerinin akredite edilmesine devam 
edilecektir. Kriminal ve adli bilimler 
alanında ulusal ve ulusallararası 
faaliyetlere katılım sağlanacaktır. 
2. İlerleyen teknoloji doğrultusunda, 
laboratuvar cihaz ve malzemeleri 
sürekli güncellenerek kriminal 
laboratuvarların teknik kapasitesi ve 
etkinliği en üst seviyede tutulacaktır. 
3. Kriminal birimlerin (OYİT, PAMİT, 
PİT,VİT) eksik kadrolarını 
tamamlamak maksadıyla personel 
planlaması yapılacaktır. 

Kriminal Daire 
Başkanlığı 

Birliklerin ve personelin arzu edilen 
eğitim seviyesine çıkarılabilmesi 
amacıyla, eğitimin en üst seviyede 
desteklenmesi. 

Eğitim ve spor faaliyetleri 
ihtiyaçlarının karşılanması. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin 
ve verimli hale getirilerek, çağın 
gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, 
görev ihtiyaçlarına cevap verecek 
nicelik ve nitelikte insan kaynağına 
ulaşılacaktır. 

Uzaktan eğitim sistemi. 

Personel 
Başkanlığı, 

Jandarma ve 
Sahil Güvenlik 

Akademisi 
Başkanlığı 

Terörle mücadele kapasitesinin 
artırılarak meydana gelen olayların 
çevreye, topluma, kamu mallarına 
zarar verilmesini engellemek, kamu 
düzeni ve toplumun huzur ve 
güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır. 

Araç, gereç ve malzeme alımı, 
ihtisas kapsamına personel 
alınması, eğitim ve kurs faaliyetleri. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Jandarma komando birliklerinin görev 
etkinliğinin artırılması. 

Gerekli araç, silah, malzeme ve 
eğitim alanı kapasitesi geliştirilecek, 
teknolojide meydana gelen hızlı 
değişimler takip edilecek, jandarma 
komando birlikleri kullanım konsepti 
hazırlanacak ve ihtiyaç duyulan yeni 
jandarma komando birlikleri teşkil 
edilecektir. 

Asayiş 
Başkanlığı 

Başta terörle mücadele olmak üzere, 
emniyet ve asayiş hizmetlerinde 
ihtiyaç duyulan elektronik ve 
haberleşme teknolojisi geliştirilecektir.

JEMUS, PTS / MPTS, kameralı 
elektronik güvenlik sistemleri, teknik 
teçhizat / kripto sistemleri / bilgi 
sistem malzemeleri, uygulama ve 
uygulama geliştirme yazılımları / 
yazılım kiralama, diğer giderler 
giderleri / güvenlik ve bilgi sistemleri 
alt yapı, donanım ve yazılımları, 
diğer giderler. 

Muhabere 
Elektronik ve 

Bilgi Sistemler 
Başkanlığı 

İkmal ve bakım sisteminin daha etkili, 
ekonomik ve verimli hale getirilmesini 
sağlamak. 

İkmal ve bakım sisteminin daha 
verimli hale getirilmesi. 

Jandarma 
Lojistik 

Komutanlığı 
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Jandarma Genel Komutanlığı 
birliklerinin ihtiyaç duyduğu bina 
tesislerin modern bir mimaride, fiziki 
emniyet sisteminin en üst seviyede 
karşılanması, mevcut bina ve 
tesislerin ise ilgili mevzuat esas 
alınarak bakım onarımlarının 
yaptırılarak ekonomik ömürlerinin 
uzatılması hedeflenmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığının 
iskân ihtiyaçlarının karşılanması.. 

Jandarma 
Lojistik 

Komutanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığının 
araç, silah, özel malzeme, mühimmat, 
kıyafet- teçhizat ve akaryakıt 
ihtiyaçlarının en üst seviyede 
karşılanması için gerekli tedbirlerin 
alınarak faaliyetlerini etkin şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 

Jandarma Genel Komutanlığını 
çağın gereklerini karşılayacak 
modern malzemeler ile teçhiz 
edilmesi. 

Jandarma 
Lojistik 

Komutanlığı 
 

Jandarma Genel Komutanlığının 
mühimmat ihtiyaçlarının en üst 
seviyede karşılanması. 

Jandarma Genel Komutanlığının 
akaryakıt ihtiyaçlarının en üst 
seviyede karşılanması. 

Jandarma Genel Komutanlığının 
kıyafet ve teçhizat ihtiyaçlarının en 
üst seviyede karşılanması. 

Jandarma birlik / kurumlarının ihtiyaç 
duyacağı sağlık hizmetleri ile 
veterinerlik hizmetleri sunumunda 
ihtiyaçları karşılamak ve koruyucu 
sağlık hizmetini tüm personele 
ulaştırmak. 

Jandarma Genel Komutanlığının 
ihtiyaç duyacağı sağlık ve 
veterinerlik hizmetlerini üst seviyeye 
ulaştırmak. 

Jandarma 
Lojistik 

Komutanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığının 
ihtiyaç duyduğu yeni hava araçlarının 
temini, mevcut hava araçlarının 
modernizasyonu ve hava araçlarının 
etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan 
uçucu personelin yetiştirilmesi 
hedeflenmiştir. 

Yeni hava araçları temin edilecektir.  

Jandarma 
Havacılık 

Başkanlığı 

Mevcut hava araçlarının 
modernizasyon faaliyetlerine devam 
edilecektir. Envanterde bulunan 
hava araçları için IFF MODE-5 dost 
düşman tanıma ve tanıtma 
sistemlerinin tedariki yapılacaktır. 

Üye olunan veya gözlemci 
statüsünde bulunulan tüm 
uluslararası kuruluş ve 
organizasyonların faaliyetleri 
aksatılmadan takip edilecek, 
uluslararası kuruluş toplantılarına 
katılım sağlanarak, eğitici desteği 
verilecek, karşılıklı iletişim kanalları 
sürekli açık bulundurularak eşgüdüm 
ve müşterek kazanımların artırılması 
sağlanacaktır. 

Üye olunan veya gözlemci 
statüsünde bulunulan tüm 
uluslararası kuruluş ve 
organizasyonların faaliyetleri 
aksatılmadan takip edilecek, 
uluslararası kuruluş toplantılarına 
katılım sağlanarak, eğitici desteği 
verilecek, karşılıklı iletişim kanalları 
sürekli açık bulundurularak eşgüdüm 
ve müşterek kazanımların artırılması 
sağlanacaktır. 

Strateji ve Dış 
İlişkiler 

Başkanlığı 
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Katılım sağlanan yurt içi / uluslararası 
toplantı sayılarının artırılması 
sağlanacak ve personelin, yurt dışı 
görev kapsamında 
görevlendirilebileceği uluslararası 
görev ve kadroların niteliği ile 
görevlendirilen personelin temsil 
yeteneği artırılacaktır. 

Katılım sağlanan yurt içi / 
uluslararası toplantı sayılarının 
artırılması. 

Strateji ve Dış 
İlişkiler 

Başkanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığının, 
uluslararası organizasyonlardaki 
görünürlüğünü ve etkinliği 
artırılacaktır. 

Uluslararası kuruluşların eğitim 
imkânlarından yararlanılacak ve 
diğer ülke kollukları ile müşterek 
eğitim ve tatbikatlar icra edilecektir. 

Strateji ve Dış 
İlişkiler 

Başkanlığı 

Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj 
güçlendirilecektir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca; 
tanıtım filmi, animasyon film, afiş, 
roll-up, sanatsal katalog, outdoor tv, 
kamu spotu, tarihi jandarma kitabı, 
tanıtım stantları hazırlanarak 
kamuoyunun bilgilendirmesi ve 
kurumsal imajın güçlendirilmesi 
sağlanacaktır. 

Genel 
Sekreterlik 

Kurumun tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetlerindeki etkinliği artırılacaktır. 

Gelişen iletişim teknolojisi ve hayatın 
her alanında yer alan internetin 
yaygınlaşması ve yüz yüze iletişimin 
azalması sosyal paylaşım ağları 
(Twitter, Facebook, İnstagram, 
Youtube) aracılığı ile vatandaşlara 
doğru, hızlı etkin paylaşımlarda 
bulunulacaktır. 

Genel 
Sekreterlik 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Beştepe Mahallesi  
8.Sok.No.:47 

Yenimahalle/ANKARA 
 
 

TELEFON 
Jandarma Genel Komutanlığı Operatörü 

0 (312) 456 25 55 
 

WEB 
www.jandarma.gov.tr 

 


