
EMNİYET VE ASAYİŞ STANDARTLARI 

S.Nu 
Olayın Öğrenilmesini Müteakip Yapılacak İşlemlere İlişkin 

Hususlar 

Deneme Sonucu 
Oluşan Standartlar 

(Dakika) 

1 İhbar veya müracaat tutanağının düzenlenmesi. 6-8 

2 Şikayet tutanağının düzenlenmesi. 8-10 

3 İhbar veya olayın ilgili birimlere bildirilmesi. 3-4 

4 Olayla ilgili komşu birliklere üst makamlara bilgi verilmesi. 5-6 

5 
Olayı müteakip emniyet ve asayiş planlarının uygulamaya 

geçirilmesi. 
25-30 

6 
Bir ihbarı veya olayı müteakip devriyenin göreve hazırlanması 

ve kışlayı terk etmesi (gündüz) (hizmet defteri ve hizmet 
kâğıdı yazılması ve genel/özel talimatın verilmesi dâhil) 

9-11 

7 
Bir ihbarı veya olayı müteakip devriyenin göreve hazırlanması 
ve kışlayı terk etmesi (gece) (hizmet defteri ve hizmet kâğıdı 

yazılması ve genel/özel talimatın verilmesi dâhil) 
17-20 

8 
Cezaevi ve toplum olaylarına müdahale edecek kuvvetin 

hazırlanması. 
15-17 

S.Nu Olay Yerine İntikal ve Suça El Koyma İle İlgili Hususlar 
Deneme Sonucu 

Oluşan Standartlar 
(Dakika) 

1. 
Olay yeri emniyetinin alınması, olayın devam ve kargaşasının 

önlenmesi. 
3-5 

2. 
Olay yerinde şüpheli, tanık ve mağdurların muhafaza altına 

alınması. 
2-4 

3. Olay yerinin şerit ile çevrilmesi. 1-2 

4. 
Şahsın yakalama/gözaltına alma nedeninin ve haklarının 

açıklanması. 
1 

5. Olay yerindeki şüphelilerin üst aramasının yapılması. 2 

6. Olay yeri tutanağının düzenlenmesi. 25-30 

7. Olay yeri basit krokisinin çizilmesi. 15-20 

8. Mağdur ifade alma tutanağının düzenlenmesi. 15-18 

9. Olay yeri görgü ve tespit tutanağının düzenlenmesi. 15-20 

10. Suç aletlerine ilişkin zapt etme tutanağının düzenlenmesi. 8-10 

11. Tanık ifade alma tutanağının düzenlenmesi. 25-30 

12. Şüpheli ifade alma tutanağının düzenlenmesi. 40-50 

13. Yüzleştirme tutanağının düzenlenmesi. 15-20 

14. Teşhis tutanağının düzenlenmesi. 15-20 

15. Yakalama tutanağının düzenlenmesi. 8-10 



16. Suçüstü tutanağının düzenlenmesi. 18-20 

17. Teslim-tesellüm tutanağının düzenlenmesi. 5-6 

18. Yed-i emin tutanağının düzenlenmesi. 7-10 

19. Sevk serbest bırakma tutanağının düzenlenmesi. 5-6 

20. Gözaltına alınan/yakalanan şahıslara kelepçe takılması. 8-10 sn. 

S.Nu Olay Yeri İncelemesine İlişkin Hususlar 
Deneme Sonucu 

Oluşan Standartlar 
(Dakika) 

1. 
Olay yerinin sistematik incelenmesi (hırsızlık, intihar, yangın 

gibi olaylarda) 
35-40 

2. 
Olay yerinin sistematik incelenmesi (öldürme, yağma gibi 

önemli olaylarda) 
45-60 

3. Suç delillerinin incelenmesi ve numaralandırılması. 10-12 

4. 
Suç delillerinin belirlenmesi, etiketlenmesi ve muhafaza altına 

alınması. 
25-30 

5. Olay yeri ayrıntılı krokisinin tanzim edilmesi. 20-25 

6. On parmak izinin alınması (tek suret) 8-10 

7. 
Olay görgü tanığı beyanına göre şüpheli eşkallerinin 

belirlenmesi ve robot resminin çizilmesi. 
30-45 

8. 
Olay yeri inceleme biriminin; olay yerinden talep edilmesi 

durumunda hazırlıklarını yaparak olay yerine hareket etmesi. 
10 

9. 
Olay yeri inceleme birimi tarafından olay yerinin 

fotoğraflanması ve kameraya çekilmesi (hırsızlık, intihar, 
yangın gibi olaylarda) 

15-20 

10. 
Olay yeri inceleme birimi tarafından olay yerinin 

fotoğraflanması ve kameraya çekilmesi (öldürme, yağma gibi 
önemli olaylarda) 

20-30 

11. Temsili uygulama ve yer gösterme tutanağının düzenlenmesi. 35-45 

S.Nu 
Olay Yerinden Dönüşte Yapılacak İşlemlere İlişkin 

Hususlar 

Deneme Sonucu 
Oluşan Standartlar 

(Dakika) 

1. 
Şüphelinin nezaret odasına alınmadan önce üst aramasının 

yapılması. 
5-10 

2. Şüphelinin ayrıntılı ifadesinin alınması. 25-30 

3. 
Şüphelinin Nezarete Alınanların Kaydına Mahsus Deftere 

Kaydedilmesi. 
5-7 

4. 
Şüphelinin gözaltına alındığının yakınlarına ve C.Savcısına 

bildirilmesi, avukat temin edilmesi. 
25-30 

5. 
Gözaltına alınan şüphelinin bilgi toplamadan ve merkezi 

bilgisayardan suç kaydının kontrol edilmesi. 
3-5 

6. 
Bilgi havuzundan istifade ederek suç ve sutlu bağlantılarının 

ortaya çıkarılması. 
4-6 

7. Vukuat raporunun tanzim edilmesi (İlçe J./Krk.larda) 15-20 



8. 
Vukuat raporunun bilgisayar ortamında kaydedilmesi (İl 

J.K.lığında) 
15-25 

9. 
Fiş tanzimi (Örnek no:3 Kimlik Saptama Fişinin onayını 

müteakip). 
5-10 

10. Bir olayın suç haritasına işlenmesi. 1-2 

11. 
Şüphelinin nezaret odasından çıkarılması sonucu Nezarete 

Alınanların Kaydına Mahsus Defterin kapatılması. 
3-5 

12. 
Gözaltı sonucu serbest bırakılan için sevk serbest bırakma 

tutanağının düzenlenmesi. 
5-10 

13. Sanık Karar Takip Formunun düzenlenmesi. 3-5 

S.Nu Aramalara İlişkin Hususlar 
Deneme Sonucu 

Oluşan Standartlar 
(Dakika) 

1. Aramalarda çevre emniyet tedbirinin alınması. 4-5 

2. İhbarlı küçük araçların ayrıntılı aranması. 25-28 

3. İhbarlı büyük araçların ayrıntılı aranması. 45-60 

4. Bina araması 
Her daire için ev araması 
standardı dikkate alınır. 

5. Ev araması 20-30 

6. Kimlik kontrolü 2 

7. 
Şahsın merkezi bilgisayardan suç sorgulamasının 

yaptırılması. 
2-4 

8. 
Yol kontrol ve arama timinin arama malzemeleri ile arama 

noktasında tertiplenmesi. 
5-10 

S.Nu 
İç Güvenlik Jandarma Birimlerinin Asayiş Etkinliklerinin 

Tespitine İlişkin Hususlar 
Deneme Sonucu 

Oluşan Standartlar 

1. 
Krk., İlçe J. ve İl J.K.nın göreve başladığında teslim aldığı, 
faili meçhul olay miktarı ve bunlardan görev dönemi içinde 

aydınlattığı olay miktarı 
%30 

2. 
Krk., İlçe J. ve İl J.K.nın göreve başladığında teslim aldığı, 
suç yeri zabıtasınca Örnek No:1 fişi açılan (askeri suçlular 

hariç) suçluların yakalanma oranları. 
%60 

3. 
Krk., İlçe J. ve İl J.K.nın göreve başladığında teslim aldığı, 

askeri suçlardan aranan suçluların yakalanma oranları. 
%85 

4. Olayların ilk anda çözümlenme oranı. %90 

5. 
Görev dönemi içinde meydana gelen faili meçhul olay sayısı 

ve aydınlatma oranı. 
&60 

6. 
Görev dönemi içinde kendi bölgesinde işlenmiş olayların suç 

türlerine göre suçluların yakalanma oranı. 
%90 

7. 
Görev dönemi içinde kod uygulamaları ve BTİK Kayıtlarından 

sorgu sonucu yakalanan sanık oranı. 
20 

8. 
Devriyenin görev esnasında kendiliğinden el koyduğu olay 

sayısı. 
%15-20 



9. Yakalama emri infazı. %80 

10. Tutuklama kararı infazı. %70 

11. Bir faili meçhul olayın aydınlatma süresi. 40-45 Gün 

S. 
Nu 

Trafik Hizmetlerine İlişkin Hususlar 
Deneme Sonucu 

Oluşan Standartlar 
(Dakika) 

1. 
Trafik olaylarına müdahale edecek trafik timinin göreve 

hazırlanması ve kışlayı terk etmesi (gündüz) 
5-7 

2. 
Trafik olaylarına müdahale edecek trafik timinin göreve 

hazırlanması ve kışlayı terk etmesi (gece) 
8-10 

3. 
Trafik kaza haberini alan J.Trafik Timinin ilgili birimlere haber 

vermesi. 
3-5 

4. Kaza mahallinin emniyet altına alınması. 3-4 

5. Kaza tespit tutanağının düzenlenmesi. 10-15 

6. Trafik suç ve ceza tespit tutanağının düzenlenmesi. 3-5 

7. 
Trafik Kontrolünde bir aracın veya sürücü belgelerinin kontrol 

edilmesi. 
2-3 

8. 
Trafik kontrolünde araçların teknik şartlara (egzos, ışık 

donanımı vb.) uygunluğunun kontrolü. 
3-5 

9. Araçta bulunan malzemelerin kontrol edilmesi. 2-3 

10. 
Trafik kontrolünde büyük araçların (kamyon, TIR) belge ve 

tonaj kontrolü, mahallinde ağırlık kontrolü dahil. 
20-25 

11. Alkometre ile alkol testinin yapılması. 1-3 

S. 
Nu 

Sevklerle İlgili Hususlar 
Deneme Sonucu 

Oluşan Standartlar 
(Dakika) 

1. 
Hükümlü ve tutukluların cezaevinden teslim almadan ve 

teslim etmeden önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınması. 
5-6 

2. 
Sevk edileceklerin, sevki istenenler olup olmadığının kontrol 

edilmesi (bir mahkûm). 
2-3 

3. 
Sevk edilecek tutuklu ve hükümlülerin üst veya eşya 

aramasının yapılması (bir mahkûm). 
4-5 

4. Ring aracında sevkten önce arama yapılması. 5-6 

5. 
Sevk esnasında araç arızalanması veya kaza olması halinde 

gerekli emniyet tedbirlerinin alınması. 
3-5 

6. 
Sevk esnasında adliye binaları ve sağlık kuruluşlarındaki 

faaliyetler için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması. 
5-6 

7. 
Sevk esnasında meydana gelen olayların ilgili güvenlik 

kuvvetine ve kendi birliğine bildirilmesi. 
3-4 

8. 
Sevk esnasında meydana gelen olaylarla ilgili tutanak 

tanzimi. 
15-20 

 


