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2803 Sayılı “JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU” 1 

 (10 uncu Madde Açıklaması) 

**** 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Hizmet Sınırı ve Sorumlulukları 

 Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı: 

 Madde 10 – Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; 

Polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları 

haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. (Ek cümle: 

27/3/2015-6638/49 md.) Ancak, belediye sınırları içinde olmakla birlikte 

hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler, jandarmanın görev ve 

sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir. (Ek cümle: 25/7/2016-KHK-

668/11 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/11 md.) İçişleri Bakanının 

kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve 

sorumluluk alanı olarak belirlenebilir. 

(Ek fıkra : 15/8/2017/KHK-694/52 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-

7078/49 md.) İl ve ilçelerdeki jandarma ve polis sorumluluk alanlarının 

sınırları, ilçelerde kaymakam, illerde vali veya görevlendireceği vali 

yardımcısı başkanlığında jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılacağı bir 

komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, vali veya kaymakamın çağrısı 

üzerine toplanır. Büyükşehir, il veya ilçe belediyesi kurulması, kaldırılması 

ya da kentleşme veya diğer sebeplerle sınırlarda değişiklik olması halinde, 

değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde 

sorumluluk alanları yeniden düzenlenir. Komisyon tarafından alınan 

kararlar İçişleri Bakanının onayıyla yürürlüğe girer. Belirlenen sorumluluk 

alanlarının sınırları karara eklenen bir harita veya kroki üzerinde gösterilir. 

 Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası ile ilgili olarak diğer 

güvenlik kuvvetleri ile işbirliği ve koordinasyonda bulunur.  

                                                             
1  Kanun No: 2803, Kabul Tarihi: 10/3/1983 , R. Gazete: Tarih : 12/3/1983 Sayı : 17985,  
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 Jandarma veya Emniyet Teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz 

kaldıkları veya kalacaklarının değerlendirilmesi halinde, mahalli mülki 

amirler tarafından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici olarak 

görevlendirilebilirler. 

 Jandarmanın diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyon 

esasları ve emir komuta ilişkileri yönetmelikle belirlenir. 

  NOT:  

Görev: Görev: Mevzuat gereğince yapılması ya da yapılmaması öngörülen hususlar ile 

amir tarafından verilen emirleri ifade eder(JTGY.Yönt. 3/1.f). - Polis: Şahısların temel hak ve 

özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk 

ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunan teşkilat ve bu teşkilata mensup memur. – 

Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı: Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı, 

polis ve sahil güvenlik teşkilatının görev alanının dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye 

sınırları dışında kalan ya da polis ve sahil güvenlik teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Ancak, 

belediye sınırları içinde olmakla birlikte, hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler, 

jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir. Bakanın kararıyla bir il veya 

ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir(JYGY.K. 

10, Yönt. 7/1). - Kolluk birimlerinin personel, araç ve gereç imkânları ile hizmet gerekleri 

gözönünde bulundurularak belediye sınırları dışında kalan yerlerden bir kısmı polisin görev 

alanı; belediye sınırları içinde olmakla birlikte şehir meskûn alanlarına uzak bazı yerler ise 

jandarmanın görev alanı olarak tespit edilebilir(JTGY.Yönt. 10/1) - Polis ve sahil güvenlik ile 

ilişki, çalışma ve işbirliği esasları: JTGY.Yönt. 65- Emniyet ve asayiş işlerinde il, ilçe ve 

bucaklardaki jandarma ve emniyet ödevlerinin yapılması ve yetkilerinin kullanilmasi suretini ve 

aralarindaki münasebetleri gösterir yönetmelik: Resmî Gazete Tarihi: 15.07.1961 Resmî 

Gazete Sayısı: 10855 

 AÇIKLAMA:  

 1. Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı:  

 Polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde 

kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir.  

Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı, polis ve sahil güvenlik 

teşkilatının görev alanının dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan 
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ya da polis ve sahil güvenlik teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Ancak, belediye sınırları 

içinde olmakla birlikte, hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler, 

jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir. Bakanın kararıyla bir il 

veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak 

belirlenebilir(JTGY.Yönt. 7).  

 İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan, coğrafya alanındaki genel kolluk 

görevlerinin yürütülmesinden, Jandarma Genel Komutanlığı sorumludur. Bu 

komutanlığın kuruluş nedeni ve amacı bunu gerektirmektedir. Ayrıca jandarma; il ve 

ilçe belediye sınırları içinde olsa bile polis teşkilatı kurulmayan yerlerde de genel 

kolluk görevlerinin tümünü yürütmekle görevlidir. Her ilçede bir ilçe jandarma 

komutanlığı kurulması zorunlu olup, kimi ilçelerde polis teşkilatı kurulmamış olabilir.  

 İlçe jandarma komutanlığı, bu teşkilatın bulunmaması durumunda bu kuruluşa 

ait görevleri otomatik olarak üstlenmiş olur. 2 

 J.TGY.Yönt.nin „Jandarmanın görev alanı sayılacak haller” başlıklı 9 uncu 

maddesinin 1 inci fıkrasına göre;  

Jandarma sorumluluk alanı dışında olmakla birlikte; 

 a. Polis teşkilatı kurulmamış olması nedeniyle, 

 b. Özel kolluk kuruluşlarının sorumluluk alanına giren yerlerde, jandarmayı 

ilgilendiren ihlal ya da suç işlenmesi nedeniyle, 

 c. Özel kolluk kuruluşlarının sorumluluk alanına giren konularda, bu kuruluş ve 

kuvvetlerin yokluğundan ötürü meydana gelen ihlal ya da suçlar nedeniyle, 

 jandarmanın görevlendirilmesi ya da kendiliğinden olaya el koyması 

mümkündür. Bu gibi durumlarda jandarmanın görev yaptığı o yer, jandarmanın görev 

alanı sayılır. 

Aynı maddenin 2 inci fıkrası ise;  Kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kurum 

ve kuruluşların, kendi tesis ve yapılarının iç güvenliğinin sağlanması, bu kurum ve 

kuruluşlarca kendi mevzuatına göre yürütüleceğini, ancak özel hallerde, geçici olarak 

koruma ve kollama görevi verilmesi hususunda mülki amirin yetkisinin bulunduğunu 

                                                             
2  Ateşoğlu, E-Terzioğlu, A.: A.g.e., 1.Cilt, s.39 
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ifade etmektedir. 

Kamu adına yürütülecek tüm idari görevler gibi kolluk görevlerinin 

yürütülmesinde görev yapacak makamın hem zaman, hem de coğrafi alan açısından 

belirlenmiş olması zorunludur. Kolluk görevleri, tümüyle müdahale niteliğini taşıyan 

ve Devlet adına yürütülen faaliyetlerdir. Kolluk makamı kendisine tanınmış coğrafi 

alan dışında yetkilerini kullanamaz. Aksine bir yol izlenirse, yer bakımından  yetkisizlik 

durumu ortaya çıkar. Böyle bir durumda özellikle idari kolluk işlemleri idare 

mahkemeleri tarafından iptal edilir ve işlemi yapan makamın otoritesine gölge düşer. 

Örneğin, izine bağlı olarak açılması gereken bir eğlence yeri izinsiz olarak ve polis 

sorumluluk alanında  açılmış olsa bile, ilçe jandarma komutanı bu yeri kapatmaya 

yetkili değildir. Kapatılması halinde yasadışı, ceza ve tazminat sorumluluğuna yol açan 

haksız bir eylem söz konusudur.3 

 Keza, belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun 

görülen yerler, jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir(JTGYK. 

10/1) JTGY.Yönt.nin 10/1 inci maddesi Kanundaki bu hükmün uygulamasında göz 

önünde bulundurulacak hususlara işaret edilmekte ve hangi şartlarda uygulama 

bulacağı açıklanmaktadır. Buna göre; Kolluk birimlerinin personel, araç ve gereç 

imkânları ile hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak belediye sınırları dışında 

kalan yerlerden bir kısmı polisin görev alanı; belediye sınırları içinde olmakla birlikte 

şehir meskûn alanlarına uzak bazı yerler ise jandarmanın görev alanı olarak tespit 

edilebilecektir.   

 Ayrıca İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma 

görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir(JTGYK. 10/1). 

 Bunun yanında, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 16 ncı madde, b fıkrası 

gereğince İçişleri Bakanlığı’nın uygun göreceği yerleşim alanlarında polis teşkilatı 

kurulabilir. Keza özel kanun ve nizamların öngörmesi nedeniyle de devir söz konusu 

olabilir. Örneğin; özel kanunla ilçe yapılan bir kasabanın belediye sınırlarının polise 

devri vb.  

                                                             
3  Jandarmanın Mülki Görevleri, Jandarma Okulları Öğretim Başkanlığı Yayını, ÖDK-125, 

Ankara 1993, s.66 
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 2. Jandarma ve polis sorumluluk alanları:  

 İl ve ilçelerdeki jandarma ve polis sorumluluk alanlarının sınırları, ilçelerde 

kaymakam, illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında jandarma 

ve emniyet temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirlenir(JTGYK. 10/2, 

Yönt.  10/2). Sorumluluk alanlarının belirlenmesinde, Yönt.in 10 uncu maddenin 1 inci 

fıkrasındaki esasların dikkate alınması zorunludur(JTGY.Yönt. 10/2).  

 Yönetmeliğin 10/2 inci maddesine göre; Komisyon, vali veya kaymakamın 

çağrısı üzerine toplanır. Büyükşehir, il veya ilçe belediyesi kurulması, kaldırılması ya 

da kentleşme veya diğer sebeplerle sınırlarda değişiklik olması halinde, değişikliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde sorumluluk alanları yeniden 

düzenlenir.  

 Komisyon tarafından alınan kararlar İçişleri Bakanının onayıyla yürürlüğe girer. 

Belirlenen sorumluluk alanlarının sınırları karara eklenen bir harita veya kroki üzerinde 

gösterilir(JTGY.Yönt. 10/3).  

Sorumluluk alanlarının sınırlarının belirlenmesinde kolluk birimleri arasındaki 

anlaşmazlıklar, mülki amir tarafından kesin olarak çözümlenir(JTGY.Yönt. 10/4). 

Sorumluluk alanını belirleyen karar doğrultusunda devir ve teslim ile ilgili işlemler en 

geç üç ay içerisinde tamamlanır(JTGY.Yönt. 10/5). 

Sorumluluk alanlarını belirleyen karar ve ekindeki harita veya kroki ile diğer 

eklerin birer örneği mülki amirlik tarafından, jandarma ve emniyet birimleri ile 

Bakanlığa gönderilir(JTGY.Yönt. 10/6). İlgili kolluk birimi, sorumluluk alanlarında 

yapılan değişikliğe göre, teşkilatlanma, planlama, bütçeleme, personel istihdamı 

konularında gerekli idari işlem ve düzenlemeleri yapar ve tedbirleri alır(JTGY.Yönt. 

10/7). 

 3. Diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği esasları: 

 Jandarma, kendisine verilen görevleri yerine getirirken diğer güvenlik kuvvetleri 

ile işbirliği yapar ve koordinede bulunur(JTGY.K 10/3, Yönt. 65).  Jandarmanın diğer 

güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyon esasları ve emir komuta ilişkileri 

yönetmelikle belirlenir(JTGYK. 10/5).  
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Bu konuda Emniyet ve asayiş işlerinde il, ilçe ve bucaklardaki jandarma ve emniyet 

ödevlerinin yapılması ve yetkilerinin kullanilmasi suretini ve aralarindaki 

münasebetleri gösterir yönetmelik hükümlerine bkz. (Resmî Gazete Tarihi: 

15.07.1961 Resmî Gazete Sayısı: 10855) 

a. Emniyet ve asayişle ilgili yazışmalarda işbirliği hususları:  

1) Jandarma Genel Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatları birbirleriyle; mahalli 

vakalar hakkında malumat istemek ve teknik, muhasebe, lojistik ve özlük konularına 

dair işlemler haricinde resen muhabere edemez ve yazışma yapamaz. Taşra 

teşkilatının merkez teşkilatıyla, merkez teşkilatının taşra teşkilatıyla yapacağı 

yazışmalar Bakanlık ve mülki amirler aracılığı ile yapılır. Hak ve yükümlülük doğuran 

ve Bakanlık ya da Jandarma Genel Komutanlığı adına irade beyanı niteliği taşıyan 

yazışmalar, her halükarda valilikler aracılığıyla yapılır(J.TGY.Yönt. 60/1)  

2) İl ve ilçelerde jandarmanın sorumluluk alanındaki emniyet ve asayiş 

hizmetlerine ilişkin bütün yazı işleri jandarma komutanlıklarında; emniyetin 

sorumluluk alanındakiler ise emniyet makamlarında yürütülür ve 

dosyalanır(J.TGY.Yönt. 60/2)  

3) Emniyet ve asayiş görevlerinden jandarmayı ilgilendiren ve jandarmanın 

sorumluluk alanında yapılan işlere ilişkin her türlü emir ve tebligat, mülki amirin 

emirlerine göre, jandarma komutanlıklarınca hazırlanarak mülki amir imzasıyla 

gereken yerlere gönderilir(J.TGY.Yönt. 60/3).  

4) Bakanlığa gönderilecek asayiş raporlarından jandarmanın sorumluluk 

alanında meydana gelen olaylara ait bulunanlar, il jandarma komutanlığınca hazırlanır 

ve vali imzasıyla gönderili(J.TGY.Yönt. 60/4).  

5) Emniyet ve asayiş görevlerine ait aylık ve yıllık istatistikler jandarma, sahil 

güvenlik ve emniyet sorumluluk alanları için ait olduğu makamlarca hazırlandıktan ve 

emniyet müdürlüğünce beş örnek olarak birleştirilip il jandarma komutanı ve il 

emniyet müdürü ile teşkilatı olan yerlerde sahil güvenlik bölge veya grup komutanı 

tarafından parafe edildikten sonra, iki örneği vali imzasıyla Bakanlığa sunulur. İlde 

kalan üç suretten birer tanesi jandarma, sahil güvenlik ve emniyet teşkilatlarındaki 

dosyasında saklanır(J.TGY.Yönt. 60/5).  
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 b. Polis ve sahil güvenlik ile ilişki, çalışma ve işbirliği esasları (Polis sorumluluk 

alanında, herhangi bir suçla karşılaşan Jandarma) (J.TGY.Yönt. 65):  

1). Jandarma sorumluluk alanında herhangi bir suçla karşılaşan sahil güvenlik 

veya polis, olaya müdahale etmek ve jandarmaya da haber vermek, jandarmanın 

istemi üzerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür. Bu gibi durumlarda, sahil 

güvenlik ve polis, jandarma gelinceye kadar olay yerinde soruşturma yapamaz, 

durumu olduğu gibi koruyarak delillerin kaybolmaması için gereken önlemleri alır. 

Sahil güvenlik veya polis, olay yerinde elkoydukları nesneleri gelen jandarmaya bir 

alındı belgesiyle teslim eder, jandarmanın makul bir sürede gelememesi durumunda 

Cumhuriyet savcısına haber verir ve talimatına göre hareket eder. 

 2) Zorunlu durumlarda, jandarma da sahil güvenlik veya polis sorumluluk 

alanında birinci fıkradaki hükümlere uygun olarak hareket eder. 

 (3) Faillerin belirlenmesi ve yakalanması konularında, jandarma, sahil güvenlik 

ve polis kendi sorumluluk alanlarında birbirlerine gerekli yardımı yapmakla 

yükümlüdür. 

 (4) Jandarmanın sorumluluk alanında sahil güvenlik veya polisin; sahil güvenlik 

veya polisin sorumluluk alanında jandarmanın emniyet ve asayişle ilgili yürüttüğü 

çalışma ve haber toplama faaliyetlerinde jandarma, sahil güvenlik ve polis birbirlerine 

gerekli yardımı yapar. Bu kapsamda, her biri yapacağı çalışmalardan ve edindiği 

bilgilerden, ilgili kolluk kuvvetini bilgilendirir. 

 (5) Jandarma, sahil güvenlik ve polis kendi sorumluluk alanlarındaki suç ve 

diğer olaylardan ilgili olanları birbirlerine bildirirler. 

 (6) Jandarma, sahil güvenlik ve polisin birlikte çalışmalarına gerek duyulan 

durumlarda, operasyona katılan birimlerin komuta, sevk ve idaresinin hangi kolluk 

kuvvetine ait olduğu mülki amir tarafından belirlenir. 

c. Geçici görevlendirme (JTGY.Yönt. 71):  

1) Jandarma, sahil güvenlik ve emniyet teşkilatı kendi sorumluluk alanlarındaki 

görevlerini, kendi kuvvetleriyle yerine getirmek zorundadır. Ancak, jandarma, sahil 

güvenlik ve emniyet teşkilatı, kendi sorumluluk alanında yetersiz kaldıkları takdirde ya 
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da gelişmekte olan olayların değerlendirilmesinde yetersiz kalacakları anlaşıldığında; 

geçici bir süre için birbirlerinin sorumluluk alanlarında görevlendirilebilirler. Bu görev 

hiç bir zaman süreklilik taşımaz, istenen sonuç alındığında yardıma gelen kuvvet 

kendi görevine döner. 

 2)  Yönt.in 71/1 inci maddesi kapsamındaki görevlendirmeler mülki amirin 

onayı ile yapılır.  

 4. Birbirlerinin sorumluluk alanlarında görevlendirme: 

 Genel olarak, Jandarma veya Emniyet Teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında 

yetersiz kaldıkları veya kalacaklarının değerlendirilmesi halinde, mahalli mülki amirler 

tarafından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici olarak 

görevlendirilebilirler(JTGYK. 10/4). 

 Asayiş Saati: “Emniyet ve asayiş işlerinde il, ilçe ve bucaklardaki jandarma ve 

emniyet ödevlerinin yapılması ve yetkilerinin kullanilmasi suretini ve aralarindaki 

münasebetleri gösterir yönetmelik” “Emniyet ve asayiş işlerini yürütme” başlığını 

taşıyan 4 üncü maddesi bu hususu düzenlemektedir.  

Buna gore;  

a. Emniyet ve asayiş işleri illerde şu suretle yürütülür: 

1. Her gün saat (11) bütün Türkiye'de emniyet ve asayiş saatidir. Muayyen iş 

olsun olmasın tam bu saatte ve mühim hadiselerde saat kaydina bağlı kalmaksızın 

derhal jandarma komutanları ve emniyet müdürleri (Bulundukları takdirde vekilleri) 

beraberce valinin ve bulunmadığı takdirde vekilinin yanına davet edilmeden giderler.  

Ancak mülki amirin emri ile il ve ilçenin genel güvenlik durumu gözönünde 

bulundurularak asayiş toplantıları haftanın belirli günlerinde de yapılabilir. Jandarma 

komutanları ve emniyet müdürleri (24) saat zarfında kendi memuriyet ve inzibat 

bölgeleri içinde olan bütün vukuatı ve aldıkları haberleri, bunlara karşı alınan veya 

alınması gerekli bulunan tedbirleri ve tekliflerini bildirirler. Ve o gün için hizmete 

amade bulunan kuvvet miktarını da izah ederler. 
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Vali  veya  vekili  izahatı  aldıktan  sonra  emir  ve  direktiflerini  ağızdan  bildirir. 

Mülkiye amirinin verdiği emir ve  direktifler  vaziyete  uygun görülmezse jandarma 

komutanı ve emniyet müdürü bu husustaki mütalaalarını bildirirler.  

Son karar mülkiye amirine aittir. Bu takdirde mülkiye amirleri bu emir ve 

direktiflerini yazılı olarak verirler; ve işbu emir mülkiye amirinin sorumluluğu altında 

yapılır. 

Şifahi emir ve direktifler jandarma komutanları ve emniyet müdürleri tarafından 

not olarak alınır. Jandarma veya emniyet dairesinde bu not üç nüsha olarak teksir 

edilir. Ve jandarma komutanları ile emniyet müdürü tarafından imza edilerek birisi 

jandarma diğeri emniyette bu notların saklanması için açılan dosyalara konur. Üçüncü 

nüshası emniyet müdürü tarafından mülkiye amirine bilgi için sunulur. 

2. Emniyet ve asayişe taallük eden her türlü ihbar ve malümatı jandarma 

komutanları ve emniyet müdürleri re'sen yekdiğerlerine bildirmekle mükellef oldukları 

gibi, bu haber ve malümatın asayiş saatinde arzını beklemek herhangi bir mahzuru 

intaç edecekse aynı zamanda ve derhal mülkiye amirine de bildirirler. 

3. Memleketin emniyet ve asayişine mütaallik ihbarlar doğruca C. Savcılığına 

yapıldığı takdirde savcılık gecikmeksizin bu ihbar ve şikayetlerden mahalli idare 

amirini ve acele hallerde aynı zamanda ilgili bulunan jandarma komutanı ve emniyet 

müdürünü de haberdar eder. 

b. Yazı işleri aşağıda izah olunduğu suretle yapılır: 

1) İllerde jandarmanın vazife sahasıyla alakalı asayiş hizmetlerine ait dosyalar 

jandarma komutanlığında, emniyet vazife sahasına giren asayiş hizmetlerine ait 

dosyalar da emniyet müdürlüğünde tutulur. 

2) Vukuat raporları hangi teşekkülün vazife sahasını ilgilendiriyorsa vali 

tarafından o kuruluşun bağlı bulunduğu makama havale edilir. Raporların sureti bu 

makamlar arasında teati olunur. 

3) Vukuat raporları şifre ile gelmişse vilayet kalemince açılarak bundan iki örnek 

çıkarılır. Birisi jandarma komutanlığına, diğeri emniyet müdürlüğüne gönderilir. Ve her 

iki suretin altına hem jandarma ve hem de emniyete gönderildiği işaret olunur. 
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Jandarmadan veya emniyetten yazılan vukuat raporlarına ait şifreler de vilayet 

kalemince kapanır. Ve müsveddesi altına (Şifre edilmiştir) kaydı yazılarak ait olduğu 

dairesine iade edilir. 

4) Asayiş bakımından jandarmayı ilgilendiren ve jandarmanın vazife sahasında 

yapılacak işlere ait bulunan her türlü emir ve tebligat da valinin umumi direktiflerine 

göre il jandarma komutanlığı tarafından hazırlanır. Ve vali imzasiyle icap edenlere 

gönderilir. Ve bir örneği de jandarmadan vakit geçirilmeksizin doğruca emniyet 

müdürlüğüne verilir. 

5) Asayiş bakımından emniyeti ilgilendiren ve emniyetin vazife sahasında  

yapılacak  işlerle ilgili bulunan  her  türlü emir  ve  tebligatda valinin 

umumi direktiflerine göre emniyet tarafından hazırlanarak vali imzasiyle icabedenlere 

gönderilir. Ve bir örneği de vakit geçirilmeden emniyetten doğruca il jandarma 

komutanlığına verilir. 

6) İçişleri Bakanlığına gönderilecek asayiş raporlarından jandarmanın vazife 

sahasında vukua gelen olaylara ait bulunanlar jandarma komutanlığı bürosunda, 

emniyetin vazife sahasında vukua gelen olaylara ait bulunanlar emniyet bürosunda 

hazırlanarak vali imzasiyle Bakanlığa sunulur. 

7) Asayiş hizmetlerine ait aylık ve yıllık istatistikler jandarma ve emniyet 

bölgeleri için ait olduğu bürolarca hazırlandıktan sonra jandarma komutanı ve 

emniyet müdürü nezareti altında emniyet bürosunda tevhit edilip dört nüsha olarak 

hazırlanır. 

Jandarma komutanı ve emniyet müdürü tarafından parafe edildikten sonra iki 

nüshası valinin imzasiyle Bakanlığa sunulur. İlde kalan iki suretten biri jandarma 

diğeri emniyet dosyasında muhafaza olunur. 

Bu işlemler dijital olarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, sekretarya 

hizmetlerini yürüten birim tarafından birleştirilen veriler dijital ortamda İl Jandarma 

Komutanlığı, Valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

8) Her ikisi de aynı işle mükellef bulunan jandarma ve emniyet teşkilatı asayiş 

hizmetlerinin mükemmel bir şekilde ifası bakımından daimi koordinasyon halinde 

bulunur. Ve tek teşkilat gibi çalışırlar. 
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c) İlçe ve bucaklardaki emniyet ve asayiş hizmetleri de yukarıdaki esaslar 

dairesinde yürütülür. 

 

 DANIŞTAY KARARLARI: 

 * İki ilçe sınırını ilgilendiren gayrimenkule vaki müdahale konusunda yetkili 

kaymakamlığın, her iki ilçenin idare kurullarınca tayin edileceği hk. (Dnş.12.D., 30.1.1967, 

E.1536, K.127) 
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