HİZMETE ÖZEL

CANİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI 2021 YILI FAALİYET BİLGİLERİ VE KISA BRİFİNGİ

1.

MEVCUT DURUM:
a.

Birliğin Kuruluş ve Konuş Durumu:

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı; J.TMK (3-48 D)’yi uygulayan (B) grubu İlçe Jandarma
Komutanlığı olup; Komutanlık Karargâhı, 2’nci sınıf J.TMK (3-96) Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığı, 2’nci sınıf, J.TMK (3-34 C) Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve (1) J.TMK
(3-68) Jandarma Trafik Timinden oluşmaktadır. 22.08.2008 tarihinde 5747 sayılı “Büyükşehir
Belediyeleri İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”
gereği İl Merkez İlçe J.K.lığı, 17.09.2009 tarihinde Canik, Atakum ve İlkadım İlçe J.K.lıkları olmak
üzere üçe ayrılmıştır. Canik İlçe J.K.lığı halen İl J.K.lığı kışlasında konuşlu bulunmaktadır.
b.

Birliğin vazifesi:

Canik İlçe J.K.lığının vazifesi, kendi görev ve sorumluluk alanında emniyet ve asayişin etkin
bir şekilde sağlanması maksadıyla; Her türlü suç unsur ve örgütlerine karşı yasalar çerçevesinde
gereken önlemleri almak, Mülkî, adlî, askerî ve diğer görevleri icra etmek, Emrindeki karakollar ile
diğer birlik ve unsurların mülkî, adlî, askerî ve meslekî konulardaki görev ve işlemlerini tam, doğru,
zamanında ve koordineli bir şekilde yapmalarını sağlamak ve denetlemek, Halkla bütünleşme
faaliyetlerini uygulamak, karakollarının uygulamalarını takip ve kontrol etmektir.
c.
Sorumluluk bölgesinin birliğin vazifesi ile emniyet ve asayiş hizmetlerine etkisi
bakımından değerlendirilmesi:
Canik İlçesi; kuzeyde Karadeniz, doğuda Tekkeköy, güneyde Asarcık, batıda İlkadım ve
Kavak ilçeleri ile sınırı bulunmakta olup toplam 264 km²’lik alanı kapsamaktadır. İlçenin %94’ü olan
242 km²’si Jandarma sorumluluk sahasında, diğer 22 km²’si polis sorumluluk alanında
bulunmaktadır.
Bölgede toplam 36 mahalle bulunmaktadır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (TUİK)
verilerine göre ilçenin toplam nüfusu 97.564’dir. Bu nüfusun yaklaşık %15’sı olan 14.755 kişi
sorumluluk sahamızda yaşamaktadır. Bir jandarma personeline yaklaşık 5 km² alan ve 295 kişi
düşmektedir. Sorumluluk sahamız güneye gidildikçe dağlık ve ormanlık bir yapıya sahiptir. En
yüksek yeri 1011 rakımlı Çatal Tepe (71-55) olup, bu tepenin güneyinden Saltuk Ormanları
başlamaktadır.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Samsun-Sivas demiryolunun 7 km’si,
Asarcık-Samsun devlet il yolunun ise 28 km’si geçmektedir.
ç.

Emniyet ve asayiş durumu:
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Sorumluluk bölgemizde meydana gelen olaylar analiz edilerek suç ve suçlu profilleri
yapılmaktadır. Bu yapılan çalışmalar doğrultusunda önleyici kolluk devriyeleri ile yol emniyet ve
kontrol devriyeleri icra edilmektedir. 2021 yılında 4596 devriye icra edilmiştir.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2021 yılında toplamda 354 asayiş
olayı meydana gelmiştir.
Komutanlığımızda 45 suç takip dosyası mevcut olup, bu dosyaların takibine devam
edilmektedir.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2021 yılında toplamda 6 (FETÖ)
Terör olayı meydana gelmiştir.
Kaçakçılık olaylarının ortaya çıkartılması için yol kontrol, arama ve devriye faaliyetleri ile
istihbarata dayalı operasyonlar icra edilmektedir.2021 yılı içerisinde 46 kaçakçılık olayı meydana
gelmiştir.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde. 2021 yılında 33 Trafik olayına
müdahale edilmiştir. Trafik olaylarında 25 kişi yaralanmıştır.

-2-

