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ÇEKEN AKINTILAR VE STANBUL’DA BO ULMA 
OLAYLARININ NCELENMES  

 
 

Bar  Barlas1 , Serdar Beji 2 , Özgür Ecevit Ta ç 3 , Mehmet I k4 
 
 

ÖZET 

Bu çal mada, 2007-2012 y llar  aras nda stanbul’daki Jandarma kay tlar na girmi  
bo ulma olaylar  ara t r lm t r. Çal mada sadece Jandarma sorumluluk bölgesi olan ve 
yaz aylar nda s kça denize girilen Bink l ç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A açl  
(Eyüp), Kilyos (Sar yer), Riva, ile ve A va bölgelerinde meydana gelen bo ulma olaylar  
incelenmi tir. Son alt  y l içinde toplam 302 bo ulma olay  gerçekle mi , bu bo ulma 
olaylar nda 289 ki i ya am n  yitirmi tir. Meydana gelen bo ulma olaylar n n %69’u çeken 
ak nt lar neticesindedir. Çeken ak nt lar nedeniyle meydana gelen bo ulma olaylar n n 
önüne geçebilmek için yap lmas  gerekenler önerilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: stanbul, Çeken ak nt , Suda bo ulma olaylar  

 

1. Giri  

Kuzeyde; Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sar yer, Beykoz ve ile’den olu an Karadeniz sahil 
eridinin stanbul ili s n rlar ndaki büyük bölümü ve güneyde, Marmara Denizi’ne k y s  

bulunan Silivri lçesi Jandarma sorumluluk sahas ndad r. stanbul l Jandarma Komutanl  
sorumluluk bölgesinde bulunan plaj ve sahillerde son alt  y lda toplam 302 bo ulma olay  
meydana gelmi , bu bo ulma olaylar nda 289 ki i ya am n  yitirmi tir. Bu say , yaln zca 
Jandarma sorumluluk bölgesi içinde her y l yakla k 50 ölümlü bo ulma oldu u 
göstermektedir. Meydana gelen bo ulma olaylar nda ma durlar n yakla k %35’ini 18 ya  
alt  çocuklar olu turmaktad r. 

stanbul’da özellikle yaz döneminde hafta sonlar  vatanda lar n yo un olarak kulland  
sahil alanlar , do al plajlar, rehabilite edilmi  plajlar, bu amaca yönelik ücret kar l  
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hizmet veren i letmelerde al nan emniyet tedbirlerine ra men bo ulma olaylar  meydana 
gelmektedir. Bo ulma olaylar  daima denizin dalgal  oldu u zamanlarda olmaktad r. 

Genellikle okyanus k y lar ndaki sahil bölgelerinde, belirli dip yap s  ve dalga ko ullar nda 
olu an tehlikeli bir ak nt  türü mevcuttur. ngilizcede "rip" ak nt s  olarak bilinen bu güçlü 
ak nt lar n yönü k y dan aç a do rudur. Karadeniz k y lar nda daha s k olu an bu ak nt lar, 
Karadeniz’e k y s  bulunan di er tüm illerde oldu u gibi stanbul’da da her y l onlarca 
vatanda n ölümünün ana sebebidir.  

Bu çal mada, Bink l ç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A açl  (Eyüp), Kilyos 
(Sar yer), Riva, ile ve A va k y lar nda ve benzeri deniz ve batimetri ko ullar na sahip 
bölgelerde, y llard r süregelen bo ulma olaylar na neden olan ak nt lar teknik ayr nt lar  ile 
aç klanm , denize girilen kesimlerde bo ulma olaylar n  azaltabilmek amac yla al nmas  
gerekli önlemler belirlenmi tir. 

 

2. Çeken Ak nt lar 

ngilizcede "rip" ak nt s n n tam kelime anlam , "y rtan" ak nt d r. Ülkemizde özellikle 
Karadeniz sahil eridinde yer yer olu abilen bu ak nt lar, o bölgede ya ayanlar n “deniz 
çekti” eklindeki tabirine uygun olarak "çeken ak nt " olarak isimlendirilebilir [1]. Dünyada 
meydana gelen bo ulma olaylar n n en büyük nedeni çeken ak nt lard r. Örne in, ABD 
sahillerinde meydana gelen kurtarma olaylar n n %80’ninin sebebi çeken ak nt lard r. Her 
y l ABD’de, ortalama 100’den fazla insan, al nm  olan önlemlere ra men bu yüzden 
bo ulmaktad r [1].  

Çeken ak nt lar, sahil eridine dik do rultuda s  sudan derin suya hareket eden oldukça 
kuvvetli ak nt lard r. Halk aras ndaki yayg n söylentilerin aksine, bu ak nt lar insanlar  dibe 
çekmezler, ak nt ya kap lanlar  yatay ekilde k y dan uzakla t r p aç a do ru ta rlar. 
Bo ulma olaylar , nispeten güvenli s  sulardan aç a do ru çekildi ini fark eden 
insanlar n, korku ve panikle ç rp narak k y ya dönmeye çabalamalar  ve sonuçta yorgun 
dü erek kendilerini su üzerinde tutamamalar  sonucunda gerçekle mektedir. Çeken 
ak nt lar n h z  genellikle 0.3-0.6 m/s aras nda de i mektedir [2]. Bunun yan  s ra h z  2.4 
m/s’ye varan ak nt lar da ölçülmü tür [3]. Böyle bir ak nt  h z n n, 100 m serbest stil yüzme 
olimpiyat ampiyonun h z ndan daha fazla oldu u söylenirse, ak nt n n iddeti hakk nda bir 
fikir olu abilir. Çeken ak nt lar n ortalama h z  saatte 5 km’yi (1.39 m/s) bulmaktad r ki bu 
h z, deneyimli yüzücüler için bile bir sorun te kil etmektedir. Çeken ak nt ya yakalanan bir 
yüzücü, e er bu ak nt dan kurtulma tekni ini bilmiyorsa, pani e kap larak k y ya dönmek 
için bo a çaba harcamakta ve nihayetinde bo ulma olay  gerçekle ebilmektedir. 

Çeken ak nt lar n ortaya ç kabilmesi denizde baz  artlar n olu mas na ba l d r. Belirli 
artlar  sa lamas  gereken temel ba l klar önem s ras na göre unlard r [4,5]: 

 K y  bölgesindeki dip batimetrisinin ekli, 
 Rüzgarl , f rt nal  ve dalgal  havalar, 
 K y  bölgesindeki kumun özellikleri, 
 K y  eridinin formu, 
 K y daki fiziksel yap lar n varl . 
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K y  bölgesinde varolan dip yap s  en önemli etkendir denilebilir. Çeken ak nt n n 
olu abilmesi için ekil 1’de gösterildi i gibi topuk-dalyan-topuk (kum tepeci i-yar k-kum 
tepeci i) eklinde bir deniz dibi formunun olmas  artt r [6]. 

 

 
ekil 1. Çeken ak nt n n olu abilmesi için gerekli topuk-dalyan-topuk eklinde olu mu  dip 

yap s . 

 

Deniz dibi formunun topuk-dalyan-topuk eklinde olmas n n yan  s ra yeterince yüksek 
dalgalar n k y ya tamamen paralel veya paralele çok yak n bir ekilde ilerliyor olmas  ikinci 
önemli artt r [7]. Burada, yeterince yüksek dalgadan kastedilen dipteki topuk üzerinden 
(kum tepeci inin üzerinden) geçerken s la ma etkisiyle k r labilecek düzeyde yüksekli i 
olan dalgalard r. Dipteki topu un yüksekli ine ba l  olarak topu un üzerinde yarat lan s  
suyun derinli i buradaki en önemli faktördür. S  suda bir dalgan n k r lma yüksekli i 
tamamen su derinli i ile orant l  oldu undan topuk üzerindeki su ne kadar s  ise dalga da o 
kadar kolay k r lacakt r. Bu nedenle, yar m metre veya daha az dalga yüksekli ine sahip 
dalgalar n, topuk üzerindeki su seviyesi bu düzeyde ise, k r labilece i aç kt r. Belli bir 
topuk yüksekli i veya su s l  için gelen dalgalar n yüksekli i ne denli yüksekse dalga 
k r lmalar n o denli çok olaca  da aç kt r [8]. Rüzgarl  havalar n ard ndan artan dalga 
yükseklikleri nedeni ile k r lan dalgalar artacak dolay s yla ak nt  iddeti de artacakt r. 
Böylece rüzgar ve f rt na sonras  olu an dalgal  ko ullar n çeken ak nt  iddetine etkisi 
aç klanm  olmaktad r. Yukar da belirtildi i üzere, dalyan-topuk-dalyan eklindeki dip 
formasyonu ve k y ya paralel ilerleyerek topuk üzerinde k r lan dalgalar n varl  çeken 
ak nt  için gerekli iki temel ko uldur. Dalyan-topuk-dalyan eklinde batimetrisi olup, dalga 
ko ullar  bu artlar  sa lad nda çeken ak nt  olu turan fakat büyük ölçekteki batimetrileri 
farkl l k gösteren bölgeler tabii ki mevcuttur. Batimetride büyük ölçekte gözlenen bu 
farkl l k aç ktan k y ya do ru ilerlendi inde ortalama dip e imindeki farkl l ktan 

Topuk 

Dalyan 

K y ya paralel 
kum tepeci i 



302

kaynaklan r. Baz  bölgelerde su uzun mesafelerde yava  yava  s la makta baz lar nda ise 
nispeten k sa mesafelerde h zla s la maktad r. Bu farkl l k nedeniyle çeken ak nt n n 
iddeti ve etkili oldu u bölge de i iklikler göstermektedir [9]. E er büyük ölçekteki dip 

batimetrisi uzun mesafelerde s la an tipte ise çeken ak nt  daha iddetli olu makta ve daha 
geni  bir bölgede etkin olmaktad r. Di er tip batimetriler de ise çeken ak nt n n kapsam  
s n rl  kal r. Bölgesel farkl l klar göstermekle birlikte, çeken ak nt lar k y dan aç a do ru 
300 m boyunda ve 6 m - 30 m eninde olabilmektedir [10]. Olu umunun yap s na ba l  
olarak, baz lar  bir iki saat sürmekte, di erleri ise devaml  olabilmektedir. Çeken ak nt lar 
genellikle rüzgarl  ve f rt nal  havalar sonras  daha kuvvetli olarak kendilerini 
göstermektedir. Dalgan n periyodu ve dalga yüksekli i artt nda, çeken ak nt n n h z  da 
bunlara paralel olarak artmaktad r. Çeken ak nt lar dalga k r lmalar n n oldu u, hemen her 
türlü kumlu sahilde olu abilmektedir. 

Çeken ak nt lar n karakterini etkileyen, olu up olu mamalar n  belirleyen di er önemli bir 
faktör bölgedeki kum özellikleridir. Gerçekte, kum özellikleri çeken ak nt lar  do rudan 
belirleyici olmaz; bölgenin dip batimetrisinin ekillenmesini yönlendirerek dolayl  olarak 
etkiler. nce tanecikli yap ya sahip kum, dalga ve ak nt lar sebebiyle daha homojen ekilde 
bölgeye yay l r ve k y  bat metrisinin daha az e imli olmas na yol açar. Böyle bir dip formu 
da çeken ak nt  olas l n  art r r.  Büyük tanecikli yap ya sahip kum ise, dip batimetrisinin, 
k y dan uzakla t kça h zla derinle mesine neden olarak çeken ak nt  olas l  azalt r. Ta l  
yap ya sahip bir denizde ise, çeken ak nt  olas l  en az oland r [11].  

ekil 2’de A açl  (Eyüp) ve Kilyos (Sar yer) sahillerindeki kum yap lar  görülmektedir. 
nce kuma sahip bölgeler dü ük dip e imine sahip olmakta ve çeken ak nt lar n olu mas  ve 

güçlü olmas  aç s ndan daha uygun artlar  sa lamaktad r. Öte yandan kal n kumlu 
bölgelerde dip e imi dik olmakta veçeken ak nt lar ya olu amamakta veya zay f olmaktad r.  
 

  

ekil 2. A açl  (Eyüp) ve Kilyos (Sar yer) sahillerindeki ince kum yap s . 

 

Çeken ak nt n n d ar dan görülüp belirlenebilmesi kolay olmamakla beraber, u 
gözlemlerin önemlidir: Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine kar m  ve düzensiz 
ilerleyen su; belirli bir bölgede suyun renginin dipteki kum hareketinden dolay  bulan k ve 
kahverengi bir görünüm almas ; düzenli bir biçimde denize do ru ilerleyen köpük; k y ya 
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do ru gelen dalgalarda meydana gelen bozulma ve düzensizlik. Bu belirtilerden biri veya 
birkaç n n olmas , çeken ak nt n n varl na bir i arettir. 

 

3. Çeken Ak nt lar n Görüldü ü Bölgeler ve Bo ulma statistikleri 

Yaz aylar nda, nispeten dü ük gelir düzeyindeki halk m za hitap eden bir mekan haline 
gelen, bat da Bink l ç’tan (Çatalca) ba lay p, Karaburun (Arnavutköy), A açl  (Eyüp), 
Kilyos (Sar yer), Riva, ile ve do uda A va’da biten stanbul’un Karadeniz k y lar , hafta 
sonlar  çok say da insan n neredeyse hücumuna maruz kalmaktad r. Bütün sahil eridinin 
sürekli kontrol edilmesi imkans z oldu undan, tehlikelerden habersiz ve yüzme deneyimi 
çok az veya hiç olmayan insanlar n bo ulmas  böylece kaç n lmaz olmaktad r.  

ekil 3’te 2007-2012 y llar  aras nda Jandarma kontrol bölgesindeki ölümlü bo ulma 
olaylar  görülmektedir. Bo ulma olaylar n n y llara göre ortalama %69’unun (%66-%73) 
sebebi çeken ak nt lard r. Toplam 199 ki i çeken ak nt lar neticesinde hayat n  kaybetmi tir. 

 

 
ekil 3. Ölümlü bo ulma olaylar . 

 

ekil 4’te meydana gelen ölümlü bo ulma olaylar n n gün baz nda grafi i verilmi tir. 
Olaylar n %42’si Pazar günü meydana gelmi tir. ekil 5’te ya  gruplar na göre suda 
bo ulma istatistikleri görülmektedir. Hayat n  kaybedenlerin %35’i 18 ya  alt  çocuklard r, 
En çok hayat n  kaybeden grup %41 ile 18-34 aras  ya  grubudur. Bu ya  grubu kendisine 
en çok güvenen, olas  tehlike ve riskleri görmezden gelebilen bir ya  grubudur. ekil 6’da 
Jandarma sorumluluk bölgesi olan A açl  (Eyüp), K s rkaya (Sar yer), K z lcaköyü sahil 
( ile) ve Kabakoz ( ile) plajlar ndan foto raflar verilmi tir.  
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ekil 4. Günlere ba l  ölümlü suda bo ulma oranlar  

 

 
ekil 5. Ya  gruplar na göre suda bo ulma istatistikleri. 

Sonuç olarak, Jandarma sorumluluk bölgesi olan ve yaz aylar nda s kça denize girilen 
Bink l ç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A açl  (Eyüp), Kilyos (Sar yer), Riva, ile ve 
A va bölgelerinde meydana gelen bo ulma olaylar  ile ilgili olarak üç temel neden 
s ralanabilir: 

 Cankurtaran olmayan bölgelerde denize giriliyor olmas , 
 Cankurtaran olan bölgelerde, cankurtaranlar n sürekli gözleyemeyece i say da 

insan n uzun bir k y  hatt n n çe itli yerlerinden denize giriyor olmalar ,  
 nsanlar n ço unun tehlikeleri görmezden gelmesi ve uyar lar yap lsa dahi dikkate 

almamalar , 
 yi yüzücüler için bile çok ciddi bir tehlike olan çeken ak nt lar n varl . 

Çeken ak nt lar  etkileyen faktörlerden birisi de k y  yap lar n n etkisidir. Sahile yap lm  
olan iskele, dö enmi  boru hatt , dere a z , kanal ç k , kayal k olu um, vb. gibi fiziksel 
yap lar, dip batimetrisini do rudan etkilemekte, bu da çeken ak nt  olu umunu 
art rmaktad r. Ancak incelenen bo ulma olaylar n n ya and  bölgelerde, bu tip yap lara 
rastlanmam t r. 
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 a  b 

 c  d 

ekil 6. Jandarma sorumluluk bölgesi olan (a)A açl , (b)K s rkaya, (c)K z lcaköyü sahil ve 
(d)Kabakoz plajlar ndan foto raflar. 

 

4. Çeken Ak nt lar n Olu tu u Batimetrilerde Dalga Yay l m  

Çeken ak nt n n olu abilmesi için gerekli ilk ko ul topuk-dalyan-topuk formunda bir dip 
batimetrisinin varl d r. Bu tip bir dip batimetrisinde, k y ya do ru ilerleyen dalgalar n 
nas l davrand n n incelenmesi ak nt n n olu mas n n nedenini aç klamaktad r. Beji ve 
Barlas taraf ndan geli tirilen bir say sal dalga modeli, topuk-dalyan-topuk tipi bir dip yap s  
üzerinden geçen dalgalar n simülasyonunda kullan lm t r [12]. ekil 7’den görüldü ü 
üzere, soldan sa a do ru sabit su derinli inde ilerleyen dalgalar daha ileride iki tarafta 
bloklarla temsil edilen topuklar n ve arada kalan dalyan n üzerinden ilerlemektedirler. 
Dalgalar n ald  formdan görüldü ü üzere böyle bir dip yap s ndan geçen dalgalar n sa  ve 
sol taraftaki topuklar üzerinde yükseklikleri artmakta buna kar n dalyan üzerindeki k sm n 
yüksekli i azalmaktad r. Böylece genel itibar  ile ilerleyen dalga cephesi boyunca dalga 
yüksekli inde bir de i im söz konusu olmaktad r. Bunun d nda cephenin h z  da farkl  
noktalarda de i mektedir. Dalga cephesi üzerinde dalga yüksekli inin artt  yerlerde 
dalgan n ilerleme h z  azalmakta buna kar n dalga yüksekli inin azald  yerlerde dalgan n 
ilerleme h z  artmaktad r. Di er bir deyi le, dalga cephesinin topuklar üzerine gelen 
k s mlar nda dalga h z  azalmakta, dalyan üzerine gelen k s mlar nda ise dalga h z  
artmaktad r.  
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ekil 7: Çeken ak nt lar n olu tu u bir dip batimetrisinde k y ya do ru ilerleyen dalgalar. 

Say sal simülasyonlardan bunun görülebilmesi için bölgede ilerleyen dalgalar n üstten 
görünü lerinin kontur e rileri ekil 8’de verilmektedir. Konturlardan görüldü ü üzere, 
bölgenin sol taraf ndan gelen dalgalar düzgün dalga cepheleri olarak ilerlerken sa  taraftaki 
topuk-dalyan-topuk bölgesinin üzerinde dalga cepheleri sa a do ru kavislenmekte ve 
cephelerin dalyan ya da yar k üzerindeki k s mlar  daha önde gitmektedir.  

 

 
ekil 8. Çeken ak nt lar n olu tu u temsili bir dip batimetrisinde dalga konturlar . 

 

Dalgalar n topuk-dalyan-topuk tipi bir dip batimetrisinde ilerlerken geçirdikleri bu 
de i imler, çeken ak nt lar n olu umunun aç klanmas na temel te kil etmektedir. ki 
yandaki topuklar üzerinde yava layarak yüksekli i artan dalgalar, yüksekliklerinin belirli 
bir de eri a mas yla k r lmaya ba layacakt r. Dalgalar n kritik k r lma yüksekli i topuk 
üzerindeki su derinli i ile do rudan ba l d r. Su derinli i ne kadar dü ükse dalgan n 
k r lmaya ba layaca  dalga yüksekli i de o denli dü üktür. Topuklar üzerinde k r lan bu 
dalgalar, dalga özelli ini kaybederek ak nt ya dönü ecektir. ekil 7 ve 8’deki 
görünü lerden aç kça anla laca  üzere, her iki yanda olu an bu ak nt lar n yönü temelde 
daha dü ük seviyedeki ortadaki bölge olacakt r. Orta bölge, dalyan n yer ald  nispeten 
derin su bölgesi oldu undan, bu k s mda dalgalar k r lmadan ya da az k r larak düzgün 
dalga formunda ileriye do ru ilerlemektedir. Kenarlardan kar l kl  olarak orta bölgeye 
yönelen ak nt lar, ortada birle ti inde birlikte belirli bir yönde akacakt r. Bu yön, suyun 
daha da s la t  ve daha fazla dalga k r lmalar n n, dolay s yla ak nt lar n yarat ld  sahil 
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kesimi olamaz. Sahildeki dalga k r lmalar n yaratt  ak nt lar, bu bölgede su seviyesini 
yükseltip daha yüksek bir bas nç bölgesi olu turmaktad r. Burada olu an yüksek bas nç, 
dalyan ortas nda birle en ak nt lar  ve sahilde k r lan dalgalar n yaratt  ak nt lar  geriye 
daha derin suya do ru zorlar. Topuklar üzerinde k r l p ortada birle en ak nt lar ve k smen 
sahildeki k r lmalardan olu an ak nt lar güçlü bir ters ak nt  olarak dalgalar n geldi i yöne 
yani derin suya ve aç a do ru akarlar. Olu um mekanizmas  temelde bu ekilde aç klanan 
ve en güçlü bölgesi dalyan n orta k s mlar  olan bu ak nt lar çeken ak nt  ismini verdi imiz 
ak nt lard r. K y  eridine paralel olarak ilerleyen dalgalar, dalyan-topuk-dalyan tipi bir dip 
batimetrisi ile kar la t klar nda dalga formlar  belirli de i imlere u rar. Bu de i imleri 
izleyen dalga k r lmalar , ortalama h z  5 km/saat gibi oldukça yüksek de erlere ula an ve 
dalyan n bulundu u yar ktan aç k denize yönelmi  çeken ak nt lar  olu turur. 

 

5. Sonuç ve De erlendirme 

Bu bo ulma olaylar n n mümkün olabilecek en alt düzeye indirilebilmesi için konu 
hakk nda genel bilgilendirmenin yan  s ra tehlike durumunda nas l davran lmas  gerekti i 
bilgileri halka ula t r lmal d r. Genel bilgilendirme, konudan habersiz insanlar n tehlikelerin 
hangi ko ullarda ve nerelerde olu tu u hakk nda bir fikir sahibi olmalar na hizmet 
edecektir. Özellikle çocuklar n ve gençlerin yeni bilgilere daha aç k olmas  nedeni ile bu 
bilgilendirme hizmetinin gelece e yönelik oldu u söylenebilir. Öte yandan, tehlike 
durumunda yap lmas  gereken do ru hareketlerin yap lmas , kurtarma çal malar  yürüten 
cankurtaranlar n i lerini çok kolayla t raca  gibi tehlikeli durumlar n ölümle sonuçlanma 
riskini de azaltacakt r. 

Bo ulmalar n birinci önemli sebebi gelen vatanda lar n iyi yüzme bilmemesi ve tehlikelerin 
fark nda olmamas d r. Tehlikelerin fark nda olmamas , asl nda tehlikeleri umursamamas  ve 
“bana bir ey olmaz, olursa da bu beni ilgilendirir” eklinde dü ünmesi olarak 
yorumlanmal d r. Durum böyle olunca, e itim veya bilgilendirme faaliyetlerinin ba ar ya 
ula mas n n ne kadar zor oldu u anla labilir. Ancak bu konuda ümit veren nokta, 
yap lacak bilgilendirme ve uyar lar n yeti kinler için olmasa da çocuklar ve gençler için 
yararl  olaca d r. Bro ür ve panolar gibi bilgilendirici, uyar c  çal malar n hemen olmasa 
da orta vadede etkilerinin görülece i umulabilir. Risk de erlendirmesi sonucunda ç kan 
duruma göre al nmas  gereken önlemler dünyan n farkl  bölgelerinde de olsa benzerlikler 
arz etmektedir. Genellikle yüksek risk oldu u durumlarda denize girilmesi, risk azalana 
kadar geçici olarak yasaklanmaktad r. Yüksek risk tan m  ise, her bölge ve k y  eridi için, 
rüzgar ve dalga ko ullar  göz önüne al narak belirlenmelidir. Daha önce de belirtildi i üzere 
bir sahil bölgesi için yüksek risk te kil edebilen rüzgar ve dalga ko ullar , farkl  fiziksel 
özelliklere sahip ba ka bir sahil bölgesi için orta riskli olabilmektedir. Riskli olarak 
belirlenen plaj ve sahil bölgelerine ikaz levhalar  yerle tirilmeli, bo ulma olaylar na kar  
al nacak tedbirler ve çeken ak nt lar hakk nda vatanda lar  bilgilendirmek üzere özellikle 
yaz dönemi ve hafta sonlar nda el bro ürleri da t lmal d r. lkö retim okullar nda konuya 
ili kin ö rencileri bilgilendirme faaliyeti, ve müftülük vas tas yla konuya ili kin 
vatanda lar  ibadethanelerde bilgilendirme faaliyeti gerçekle tirilmelidir. Konuya ili kin 
haz rlatt r lacak k sa bir film yay n organlar nda gösterilmelidir. 
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Te ekkür 

Bu çal ma STKA/2012/GNC-80 projesi kapsam nda gerçekle tirilmi tir. Çal mada 
katk s  bulunan ve yard mlar n  esirgemeyen stanbul l Jandarma Komutanl  
mensuplar na te ekkürü bir borç biliriz. 
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