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Ülkemizde sayıları çok olmamakla beraber kolluk tarihinin farklı boyutlarıyla ilgili
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların bir kısmı özellikle jandarma tarihiyle ilgili olup,
araştırmalar daha ziyade Türk Toplumu’nda jandarmanın kuruluşu ve tarihsel gelişimi üzerine
odaklanmıştır. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalar alana önemli katkılar sunmasına karşın,
ülkemizde jandarma ve sahil güvenlik tarihinin farklı yönlerini araştırıp bu güne ışık tutacak
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Jandarma ve sahil güvenlik tarihinin farklı boyutlarıyla ilgili literatüre katkı sağlamak ve
tartışma zemini oluşturmak amacıyla 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara’da
“Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik” sempozyumu
düzenlenmiştir. Sempozyum, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakültesi tarafından
Ankara’daki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde icra edilmiştir.
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Sempozyum bir panel ve yirmi oturumda gerçekleştirilmiştir. Panelde dört bildiri
sunulmuş olup, bu bildirilerin ikisi jandarma tarihi ve diğer ikisi ise sahil güvenlik tarihiyle
ilgilidir. Jandarma tarihiyle ilgili panelde sunulan bildiriler, Türklerde kolluk teşkilatının
tarihsel gelişimi ve jandarma tarihi araştırmalarının kaynakları hakkındadır. Panelde sunulan
bildirilerden sahil güvenlik tarihiyle ilgili olanlar, Osmanlı denizciliği bağlamında sahil
muhafazası ve denizlerin Türkiye için önemiyle ilgilidir.
“Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik”
Sempozyumu’nda yirmi oturumda yetmiş iki sözlü bildiri sunulmuştur. Yüze yakın bilim
insanı ve kalabalık bir dinleyici kitlesinin takip ettiği sempozyuma, Irak ve Romanya’dan da
bilim insanları iştirak etmiştir. Jandarma ve sahil güvenlik tarihinin farklı boyutlarının
tartışıldığı sempozyumda çeşitli konularda bildiriler sunulmuş ve disiplinlerarası anlayışa
dayalı olarak bilimsel bilgiler ortaya konmuştur.
“Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik” Sempozyumu
farklı bildirilerin sunulduğu toplam yirmi oturumda gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda
sunulan bildiriler aşağıda görüldüğü üzere, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının tarihsel
gelişimi, suç, asayiş, yönetim, güvenlik, göç ve göçmen kaçakçılığı konuları üzerine
yoğunlaşmaktadır.
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Jandarma Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi I-II-III
Sahil Güvenlik Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi I-II-III
Suç, Asayiş ve Kaçakçılık I-II-III
Yönetim ve Güvenlik I-II
Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı I-II
Edebiyatta Jandarma
Eşkıya ve Teröristle Mücadele
Raporlar
Geçmişten Bugüne Jandarmanın Medya Temsilleri/Jandarma Bandosu
Biyografiler
Jandarma Mektepleri
Eğitim ve Jandarma

Yukarıda da görüldüğü üzere sempozyumda jandarma ve sahil güvenliğin farklı
boyutlarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya konmuş ve bu alanla ilgili literatüre katkı yapılmıştır.
Bunun yanında sempozyum, jandarma ve sahil güvenlik tarihiyle ilgili temel kavramların
bilimsel bir zeminde tartışılmasına zemin hazırlamış ve bunları temellendirmiştir. Ayrıca
sempozyum jandarma ve sahil güvenlik tarihiyle ilgili yapılacak yeni çalışmalara yönelik
farkındalık oluşturmuştur.
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