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Dijital Dergi olarak yeniden yayın
hayatının birinci yılında, 4 ayda bir olmak
yayınlanmakla bu sayı ile 5.sayısına ulaşmış
bulunuyoruz. Her sayıda, sizlerden gelen
öneriler de dikkate alınarak konuları
çeşitlendirmeye çalışıyoruz.
Bu arada, derneğimizce yürütülen
projeler hakkında da bilgi verme ve bunların

gelişimlerini takip ediyoruz. Üyelerimizi
Tanıyalım projemize katılan 56 asil ve onursal
üyenin dosyaları derneğimizin web sitesi olan
www.temudder.org.tr /üyelerimizi tanıyalım
menüsünde yayınlanmıştır.Katkıda bulunanlara
teşekkür ederiz. Bu sayının artmasını bekliyoruz,
ileride bir imkân yaratıp bir “Emekli Emniyet
Müdürleri Derneği Yıllığı adıyla kitap haline
getirilmesi planlanmaktadır.
Dergimizin web sitesi www.caginpolisi.com.tr nin
tasarımcısı olan Başkomiser Mehmet Akif EKER'e
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Dergiyle ilgili öneri, eleştiri ve görüşlerinizi
b i l g i @ t e m u d d e r. o r g . t r m a i l a d r e s i n e
gönderebilirsiniz
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BAŞKANIN 20. YIL MESAJI...

İsmail ÇALIŞKAN
1.Sınıf Emniyet Müdürü (E)
TEMÜD-DER Genel Başkanı
Derneğimiz Bundan tam 20 yıl önce
2 Nisan 2001 günü değerli Büyüklerimiz ve,
Ağabeylerimiz, Haydar Tek, Şükrü Nail Atalay,
Özgüner Polat, Musa Teber, İsmail Baykıl, Hakkı
Kütük, Ali Altunyay Ve Mustafa Özgen
tarafından kurulmuştur. Başta Derneğimizi
kuran meslek büyüklerimiz olmak üzere,
bugünlere ulaşmasında emek ve mesai
harcayan benden önce görev almış tüm
Başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza ve
üyelerimize sonsuz teşekkür ve minnet
duygularımı sunuyorum. Ebediyete intikal
edenlere rahmet, yaşamını sürdürenlere sağlık
ve mutluluklar diliyorum.
Derneğimizin 20.kuruluş gününü,
gururla ve onurla kutlamak isterdik, fakat,
dünyanın ve ülkemizin bir numaralı sorunu
olan pandemi ve onun yarattığı problemler
maalesef halen devam etmektedir. Ancak,
ileride her şeyin normale döndüğü günlerde
yapacağımız bir etkinlikle 20.yıl kutlamamızı
yapmayı düşünüyoruz.
Değerli okuyucularımız, 10 Nisan günü
teşkilatımızın 176. yıldönümünü ve polis
bayramını kutlayacaktık ancak yine salgın
hastalık nedeniyle bu senede kutlamalar
yapılmayacak gibi görünüyor. Polis Teşkilatı
mensupları Kurulduğu 10 Nisan 1845

tarihinden bugüne kadar ülkemizin dört bir
tarafında büyük bir özveri ve gayretle çalışmış,
bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak,
görevlerini yapmışlar ve yapmaktadırlar.
Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde
yaşamasını temin etmek için yetkisini
kanunlardan alarak görev yapan teşkilatımızın,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Polis asker
kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı,
bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin
polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı
olmayanların karşısındadır.” dediği gibi
ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek
sahip çıkacağına inancım tamdır. Bu duygu ve
düşüncelerle; Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş
yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimize
Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize
şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında
bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de
sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.
Derneğimiz kuruluşundan bugüne
başta emeklilerimizin özlük ve sosyal haklarını
dile getirmek ve ilgililer nezdinde girişimlerde
bulunmak ve Teşkilat sorunları için çözüm
önerilerinde bulunmuştur. Bu konulardaki
çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir. Diğer
taraftan tüzüğümüz çerçevesinde
yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları en
geniş şekilde yürütülmektedir.
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İzmir şubemizin verdiği öğrenci bursları,
İzmir depreminde mağdur meslektaşlarımıza ve
vatandaşlarımıza yaptığı yardımlar, diğer hayır
işleri kültür sanat işleri gibi dernek amaçlarına
yönelik faaliyetlerden dolayı kutluyorum başarılı
çalışmaların devamını diliyorum. Günümüzde
gerek sosyal hakları savunmak ve gerekirse

güçlü bir dayanışma için örgütlenme her
zamankinden daha önemli olduğu için henüz
üye olmayan emekli mensuplarımıza üye
olmaları diliyor ve bekliyoruz.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle
sağlıklı kalın, hoşça kalın.
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RÖPORTAJ KÖŞESİ

Şükrü ÖNDER
Emekli Emniyet Müdürü
22.Dönem Yalova Milletvekili

1. Kendinizi tanıtır mısınız?
1948 yılı Yalova Kadıköy doğumluyum.
Altı çocuklu bir ailenin ikinci evladıyım.
Çalışmayı ve üretmeyi seven birisiyim. İlkokula
başladıktan sonra her yaz tatilinde
marangozhane ve oto tamirhanesinde çırak
olarak çalıştım. Pazarlarda gerek eşya taşıdım
gerekse tezgâhtar olarak pazar esnafına yardımcı
oldum.1962 yılından itibaren babama ait takside
muavin olarak hizmet ettim. Daha sonraki
zamanlarda taksi ve otobüs şoförlüğü yaptım.
Yüzme en sevdiğim spordur. Yalova'da 1963
yılında yapılan yüzme yarışlarında “100m
Gençlerde 1. oldum. Zıpkınla balık avlamayı ve
nefesle derin dalış yapmayı çok severim çünkü
denizin dibindeki güzelliklerin yeryüzünde
olmadığını gördüm. Ayrıca Polis Akademisi'nde
1968 yılında Trafik ve Motosiklet kursuna iştirak
ettim, akrobasi grubuna seçildim. ABD ve
İngiltere'de terörle mücadele konusunda kurs
gördüm ve incelemelerde bulundum. Yine
Macaristan'a özel bir davetle gittim. Macaristan
emniyet teşkilatının çalışmalarını yerinde
izledim. Evliyim, söyleşiye başladığımızda
evliliğimin 48. yılını bitirip 49. yılından gün
aldım.1 kız 1 erkek evlat sahibiyim. Her iki
çocuğumdan da biri üniversiteye giden 2 kız
torunum var. 1998 yılında Malatya İl Emniyet
Müdürü iken kendi isteğimle emekli olmak için
dilekçe verdim. Ancak bazı nedenlerden dolayı
2000 yılında emekli oldum. O tarihten itibaren

doğduğum ve büyüdüğüm yer olan Yalova'da
yaşıyorum.
2. Polis Koleji'ne nasıl ve ne zaman
girdiniz?
1965 yılında ortaokulu bitirdim. O zaman
Yalova'da lise yoktu, liseyi okumak isteyenler her
gün vapur ile Heybeliada'ya ya da yatılı olarak
Kabataş veya Haydarpaşa Lisesi'ne gidiyorlardı.
Ben de bir tercih yapacaktım. Hareketli bir hayatı
sevdiğim için meslek büyüğüm olan akrabam o
günün Eminönü İlçe Emniyet Amiri Halil Özbek'in
önerisiyle Polis Kolejini tercih ettim. Aynı yıl
sınavları kazandım. Polis Koleji'nde öğrenci
olarak okumaya başladım.
3.Nerelerde çalıştınız?
Polis Koleji'ni bitirdikten sonra yaz
döneminde stajlarını sırasıyla 1968 yılında
İstanbul Kartal İlçe Emniyet Amirliği, 1969 yılında
Kadıköy İlçe Emniyet Amirliği ekip şoförü ve ekip
amir vekili olarak çalıştım.1970 yılında yine
İstanbul Siyasi Şube Müdürlüğü'nün
görevlendirdiği üniversitelerde görev yaptım.
1971 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğünde stajımı tamamladım. Aynı
yıl eylül ayında mezun olup komiser yardımcısı
olarak Bolu ilinde göreve başladım. Yaklaşık iki yıl
görev yaptıktan sonra askerlik görevimi ifa için
Tuzla Piyade Okulu'nda altı ay Yedek Subay olarak
Çağın Polisi Dergisi
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eğitim gördüm. Çektiğim kura sonucu Bingöl
49. Piyade Tugayı'nda Asteğmen olarak bir yıl
görev yaptım. Terhisimden sonra 1975 Yılı Mart
ayında Konya İli Cihanbeyli İlçesi'nde Emniyet
Komiseri olarak göreve başladım. Sırasıyla
1976-1978 Sarıkamış Emniyet Amir vekili,
1978-1983 Konya Trafik ve Mali Şube
Müdürlüğü emrinde Başkomiser ve Emniyet
Amiri 1983-1984 Yılı Bodrum Emniyet Amiri
1984-1985 Muğla Em. Md. Asayiş ve Trafik Şube
Müdürü, 1985 Eylül ayında Adana Emniyet
Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube
Müdürü, 1988 yılı Adana Emniyet Müdür
yardımcısı, 1989 Eylül ayında Giresun'a İl
Emniyet Müdürü olarak atandım. 1992 Nisan
Siirt Emniyet Müdürü, 1995 Eylül Kütahya İl
Emniyet Müdürü, 1997 Ocak Malatya İl Emniyet
Müdürü olarak görev yaptım. 1998 Yılı Temmuz
ayında emekli olmak için dilekçe verdim. Ancak
o günkü Emniyet Genel Müdürümüz Sayın
Necati Bilican tarafından dilekçem kabul
edilmedi. 8 ay rapor kullandım akabinde APK'de
görev aldım. 1999 Marmara depremini
Yalova'da yaşadım. 2000 yılı Temmuz ayında
kendi isteğimle emekli oldum.
4. Erken sayılacak yaşta emekli oldunuz
sebepleri nelerdir?
Devrelerime göre erken yaşta emekli
olduğum doğrudur. En önemli sebep o
dönemde siyasetin ve bazı mihrakların
bürokrasiye özellikle emniyet teşkilatına
fazlasıyla müdahil olmasını örnek
gösterebilirim. 1984 yılında Polis Enstitüsü
akademi olduktan sonra her dönem sayıları
gittikçe artan özel sınıf diye tabir ettiğimiz
gençlerimizin akademiye alınıp kısa sürede
kolej mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak
mezun olmalarının meslek içerisinde
hoşnutsuzluk yarattığına şahit oldum. Kıdem ve
liyakatin sıklıkla ötelendiği bir dönem yaşamaya
başladık. Ayrıca İl Emniyet Müdürü olarak
birlikte çalıştığınız valiniz ile hizmet anlayışında
farklılıklar meydana geliyorsa hizmeti olumsuz
yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla
personelin ve vatandaşın gözünde bir düşüş
yaşayabiliyorsunuz. Yıllarca özen gösterdiğim
en önemli mesleki değerlerimin gerek
s i ya s i l e rc e g e re k s e m ü l k i a m i r l e rc e
(Malatya'dan ayrıldıktan sonra o günün

valisinin hakkında usulsüz silah ruhsatı tanzim
etmekten mahkemede yargılandığını basından
okudum.) zedelenmesine müsaade etmediğim
için emeklilik dilekçesini verdim.
5. Emekli olduktan sonra neler
yaptınız?
Bir müddet ticaretle uğraştım.
Çevremdeki arkadaşlarım ve dostlarım siyasete
girmemi istedilerse de o an olumsuz cevap
verdim. Ancak 2001 Yılı Eylül ayında Sayın
Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'ya
görüşmeye çağrıldım. Yine arkadaşlarımın ve
akrabalarımın tavsiyesiyle görüşmeye gittim.
Sonuçta siyaset yapmaya karar verdim. Bilahare
Yalova İl Teşkilatlanmasını yapmak için Sayın
Erdoğan tarafından İl Başkanı olarak
g ö re v l e n d i r i l d i m . Ya k l a ş ı k 4 - 5 ay d a
teşkilatlanmayı bitirip siyasi faaliyetlerimize
başladık.2002 yılında erken seçim gündeme
gelince Yalova'dan 1. Sıra milletvekili adayı
olarak seçime girdim. Büyük bir oy farkıyla
milletvekili olarak seçildim.
22. Dönemde TBMM' de milletvekili
olarak görev yaptınız. İç İşleri Komisyonu
S özc ü l ü ğ ü ' n d e b u l u n d u n u z . N e g i b i
çalışmalarda bulundunuz?
Sizin de ifade etiğiniz gibi milletvekili
seçildikten sonra İç İşleri Komisyonu'nda görev
aldım ve sözcülüğünü yaptım. Bu dönem
zarfında;
- Özel güvenlik kanununun
hazırlanmasını ve imzamla Meclis Genel
Kurulu'na sunulup kanunlaşmasını sağladım.
(Bu teklifin hazırlanmasında o günkü İç İşleri
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zekeriya Şarbak
ve Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili daire
başkanlarının da emeği var kendilerine
teşekkür ediyorum.)
-Hükümetten kanun tasarısı olarak eski
T.İ.B. kuruluş ve işleyişiyle ilgili halk arasında
tele kulak yasası olarak bilinen tasarının
üzerinde alt komisyon başkanı olarak
komisyonla çalışma yapıp yine imzamla
kanunlaşmasını sağlamak üzere TBMM Genel
Kurulu'nda görüşülmesini ve kanunlaşmasını
sağladım.
Çağın Polisi Dergisi
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-Açılması izne bağlı olan yerlerin polis
tarafından verilen ruhsatlarının belediyelere
devri konusunda İç İşleri Bakanlığımızla ortak
çalışma yapıp polisin gereksiz zamanını alan bu
işlemlerin belediyeye devredilmesini sağlayan
tasarının kanunlaşmasını sağladım.
- Dernekler, pasaportlar ve araç satış ve
devirlerinin yine emniyet teşkilatından alınıp
başka kuruluşlara verilmesi için kanun teklifleri
hazırladım. Tekliflerim hükümet tasarısı olarak
bir kısmı görevim esnasında bir kısmı da
milletvekilliğini bıraktıktan sonra kanunlaştı.
2002-2007 yılları arasında Emniyet Teşkilatı ile
ilgili Em. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve
İçişleri Bakanlığı'nca hükümet tasarısı olarak
TBMM'ye gönderilen kanun tasarılarının
kanunlaşmasına destek verdim. Sadece bugün
de olduğu gibi o dönemde de “3600 Gösterge”
ile ilgili çabalarım sonuçsuz kaldı.
7. Bir dönem de Yalova Kent Konseyi
Başkanlığı yaptınız, burada ne gibi çalışmalar
yaptınız?
Milletvekilliğini bıraktıktan iki sene
sonra belediye yasasında yapılan değişiklik
s o n u c u ke nt ko n s ey l e r i ku r u l m aya
başlandı.2009 yılında yapılan seçimi kazanarak
Kent Konseyi Başkanı olarak göreve başladım.
İlin her türlü sorunlarıyla ilgili projeler hazırlayıp
yetkili kurumlara (Belediye ve Valilik)
göndererek özellikle çevre konusunda Türkiye
çapında ses getirecek çalışmaları hayata
geçirdik. Yalova'nın %60'ının orman olması
hasebiyle bazı özel şahıslar tarafından taş,
maden, kalker ocakları açılmasıyla ilgili
taleplerin karşısında Yalova halkıyla birlikte
direndik. Konu idari mahkemelere intikal etti.
Mahkemeler ilimiz lehine kararlar verdi.
Doğanın tahrip edilmesini önledik.
-İlde olmayan kent müzesinin kuruluşu
ile ilgili altyapı çalışmasını bitirip belediye ve
valiliğimizin katkısıyla il müzesinin yeni bina
yapılmak suretiyle hayata geçirilmesini sağladık.
Spordan sanata, çevreden şehir planlamasına
kadar her konuda ilgili kurumlara gönderilmek
üzere raporlar hazırladık..

7A. Bir ara bir hukuki süreç yaşadınız,
bu konuda bilgi verir misiniz? Netice nasıl
sonuçlandı?
Evet 15 Temmuz 2016'dan sonra
yaşanan olayları hepimiz gayet iyi biliyoruz. 22
Haziran 2017 tarihinde Ramazan Bayramı'ndan
bir gün öce arife günü Yalova Emniyet
Müdürlüğü KOM Şube ekipleri sabah 09.00
suları itibariyle evime geldiler. Telefonumda
Bylock yüklü olduğunu söylediklerinde şaşırdım.
Böyle bir siteyi telefonuma yüklemediğimi ifade
ettikten sonra kontrol etmeleri isteğiyle
telefonumu kendilerine verdim. Ancak
görevliler kullandığım Iphone telefonunda
Bylock yüklü olmadığını daha önce kullandığım
arıza dolayısı ile kullanım dışı bıraktığım Turkcell
T70 marka telefonumda yüklü olduğunu
söylediler. Arızası dolayısı ile bir sefer
Yalova'daki teknik servise bir sefer de Bursa
Bölge teknik servisine göndermeme rağmen
(Telefonun servislerde işlem gördüğüne dair
belgeler mahkemede ibraz edilmiştir.) sonuç
alamadığım için telefonumu değiştirdim ancak o
telefonu da imha etmedim evde muhafaza
ettim. Her iki telefonuma ve bilgisayarıma el
konularak işlem yapıldı akabinde hakim önüne
çıktım. Daha sonra Bylock kullandığım
gerekçesiyle tutuklandım. Yaklaşık iki buçuk ay
sonra ağır cezada ilk duruşmaya çıktım. Bylock
kullandığım için FETÖ silahlı terör örgütü ve PDY
(Paralel devlet yapılanması) üyesi olmak suçunu
işlediğim sabit görülerek yedi buçuk yıl hapis
cezasına çarptırıldım. Avukatım devreye girerek
savunma için süre istedi bana isnat edilen suç
normal boy dosya kağıdında sadece başlık
olarak 'Tutanak' yazılmış altında da; adı geçen
Şükrü Önder Bylock kullanıcısıdır ibareli ve iki
imzalı fotokopi bir kağıttan başka bir delil
olmadığını gördüm emniyette ifade verirken
telefonlarımın ve bilgisayarımın öncelikle ilgili
kurumlara gönderilip tetkik edilmesini ve rapor
alınmasını istemiştim aynı talebimi ağır cezada
duruşma yapılırken başkana ilettim. Lüzumu
olmadığı gerekçesiyle talebim reddedildi.
Bylock kullanıcısı olmadığımı nasıl ispat
edeceğimi sorduğumda cevap vermedi.
Allahtan KOM Şube Müdürlüğü'ndeki görevliler
talebimi değerlendirmişler telefonumun ve
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b i l g i s aya r ı m ı n i m a j ı n ı a l ı p A n ka ra ' ya
göndermişler. Yine iki buçuk ay aradan sonra
ikinci duruşmaya çıktım bu arada talep ettiğimiz
raporlar T.İ.B. ( Telekomikasyon İletişim Birliği)
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve Siber Daire
Başkanlıkları'ndan gelen üç ayrı raporda da
gerek telefonlarımda gerek bilgisayarımda
Bylock yüklü olmadığı, kullanılmadığı; örgütün
kullandığı diğer yasaklı sitelerin de kayıtlı
olmadığı VPN (yurt dışı bağlantısı) olmadığı
şeklinde rapor verilmiş olmasına rağmen yine
yedi buçuk yıl ceza verdiler. Bylock kullanıcı
olmadığım resmi raporlarla ispatlanınca
telefonuma 2014 yılında iki ve dörder saniyelik
aralarla on bir kez toplamda otuz iki saniyelik
sinyal geldiği gerekçesiyle cezayı ihdas ettiler.
Ka ra r ı n o n a n m a s ı i ç i n B u rs a İ s t i n a f
Mahkemesi'ne gönderdiler. Yirmi bir gün sonra
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Mor Beyin”
uygulamasının mağduru olarak (İradesi dışında
telefonuna Bylock yüklenenler) tahliye edildim.
Bursa 2. Ağır Ceza İstinaf Mahkemesi'nden gelen
tebligatta Yalova'daki Ağır Ceza Mahkemesi'nin
verdiği altı yıl üç ay cezayı ve dosyayı işlemden
kaldırdığını yeniden yargılama yapılacağını
bildirmesi üzerine bahsi geçen günde
duruşmaya çıktım. İlk duruşmada beraat ettim.
Akabinde tazminat davası açtım 50.000 TL
manevi 10.000 TL maddi olmak üzere toplam
60.000 Lira tazminat kazandım. Yıllarımı terörle
mücadeleye adamış biri olarak elli sene sonra
terörist damgası yemek, adalete derdinizi
anlatamamak, isnat edilen suçun sübuta
ermemesi sonrasında anında başka bir suç ihdas
edilip yine aynı cezanın verilmesini, yargıdaki
yozlaşmanın ve çöküşün bir öncüsü olarak
görüyorum. Türk halkının adalete olan güveninin
yeniden tesisi için ciddi bir yargı reformuna, bu
reformu en adil en süratli bir şekilde uygulayacak
hakim ve savcıların yetiştirilmesine ihtiyaç
duyulduğu aşikardır. İnşallah önümüzdeki
dönemlerde bu güzel uygulamaların hayata
geçirildiğine şahit olacağımızı düşünüyorum.
8. Son dönemde Polis Koleji ve
Akademisi kapatıldı nasıl değerlendiriyorsunuz? Derneğimiz Polis Akademisinin yeniden
açılması için bazı girişimlerde bulunmayı
planlıyor bu konuda görüşleriniz nelerdir?

Şüphesiz baba ocağından fazla saygı
duyduğumuz Polis Koleji ve Akademisi'nin
kapatılması beni de üzmüştür ancak kapatıldığı
gündeki kolej ve akademinin bizlerin vatan,
millet ve meslek sevgisiyle yetiştiği okullar
olmaktan çıkıp terör örgütüne hizmet eden bir
kurum olarak eğitim ve öğretime devam
etmesindense kapatılmasının ülkemiz için daha
hayırlı olduğuna inananlardanım.
Teşkilat mensupları olarak biz ne kadar
gayret edersek edelim siyaset her zaman bizlere
karşı üstün gelir. Milletvekilliğim esnasında
bunları çok açık bir şekilde gördüm ve yaşadım. TEMÜDDER- şubesi olarak kapatılan okulların
açılması için yapacağınız çalışmaları takdirle
karşılıyorum.
Ancak bugünkü şartlarda ülkemizde
isimlerini dahi ezberlemekte zorlandığımız
cemaat dediğimiz dini oluşumların cirit attığı bir
dönemde açılacak olan Polis Koleji ve Polis
Akademisi geçmişte olduğu gibi açıldıktan sonra
da din istismarcılarının ilgi odağı haline geleceği
göz a rd ı e d i l m e m e l i ve a k ı l d a n ı ra k
tutulmamalıdır. Bu söyleşiyi yaptığımız tarihte
Sayın Cumhurbaşkanı'nın yargıda Avrupa
standartlarında reform yapılacağına dair
söylemleri gerçekleştiği zaman konunun
gündeme getirilmesinin daha yararlı olacağını
değerlendiriyorum.Yapılacak çalışmaların
parlamentoda iktidar milletvekilleri tarafından
gündeme taşınması sonrasında sonuç
alınabileceği bilinmelidir.Sadece sivil toplum
örgütlerinin gayret ve çabasının yeterli
olmayacağı bilinen bir gerçektir.
9. Genç meslektaşlarımıza herhangi bir
mesajınız var mı?
1965 Yılında Polis Koleji'ne girerek bu
mesleğin üniformasını giydim. 1971 yılında Polis
Akademisi'nden mezun olduktan sonra otuz
sene emniyet teşkilatında çeşitli rütbelerde
amirlik ve müdürlük yaptım. Devletin kurumları
içerisinde en onur verici en şerefli kuruluşlardan
birisinde görev yapmak bambaşka bir
ayrıcalıktır. Genç meslektaşlarımıza özellikle
şunları söylemek istiyorum:
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-Mesleğinizi yürekten sevin, yetkinizi ve
görevinizi çok iyi öğrenin ve uygulayın,
s o ka k l a r ı n m eyd a n l a r ı n s a h i b i o l u n ,
meslektaşlarınızla, özellikle halkla bütünleşin,
kamu yararına yapacağınız çalışmalarda
personelinizden alacağınız destekle halkın size
olan saygı ve sevgisinin büyük bir güce
dönüşeceğini asla unutmayın. Şüphesiz genç
meslektaşlarımızın amacı, hedefi mesleğimizin
son kademesi olan daire başkanlığı, il emniyet
müdürlüğü ve emniyet genel müdürlüğü
yardımcılığı olmaktır. Bu hedeflerle yetinmeyin.
Vali olun, emeklilikte veya mesleğin belli bir
kademesinden sonra il, ilçe belediye başkanı
olun il genel meclis başkanı olun, siyaset
sahnesine boy gösterin emniyet teşkilatına
sahip çıkmak ve katkı sunmak istiyorsanız
hedefinizi daha da büyütün, milletvekilli olarak
parlamentoda görev alma gayreti içinde olun.

Yukarıdaki satırlarda da ifade ettiğim
gibi meslekteki çalışmalarınız sizin için güzel bir
referans olacaktır. Bürokraside kazandığınız
deneyim sizin için büyük bir tecrübe olacaktır.
Bu benim işim değil, ben bununla uğraşamam
demeyin, aksi takdirde hak etmeyen kişilerin
s iya s et a ren a s ın a ç ık m a s ın a ve b oy
göstermesine fırsat vermiş olursunuz.
Ben söyleşimizi sonlandırırken meslek
büyüklerimize, devrelerimize, kardeşlerimize
sağlık sıhhat diliyorum. Eceliyle rahmete
kavuşanlara ve şehit meslektaşlarıma Allahtan
rahmet, yakınlarına sağlık ve sabır diliyorum. Şu
anda ülkemizin dört bir yanında gece gündüz
demeden devletimizin bekası, milletimizin
huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan
teşkilatımızın değerli mensuplarına saygılarımı
ve şükranlarımı sunuyorum.
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MİLLİ GÜVENLİK KAPSAMINDA
ORGANİZE SUÇ VE TERÖR ÖRGÜTLERİ

Yavuz ELBİRLER
E.Emniyet Müdürü
Organize suç örgütleri ve bunlarla
mücadelenin tarihi, devletin veya yasa ve kural
koyucu otoritelerin doğuşuna kadar uzanır.
Ancak bu faaliyetlerin ve bunlarla mücadelenin
sistematik bir araştırmaya konu olması oldukça
kısa bir süre önce başlamıştır.
G ü n ü m ü zd e k i ya s a d ı ş ı i kt i s a d i
faaliyetlerin önem kazanması giderek güçlenen
suç örgütleri aracılığıyla yapılmaya başlanması
dikkat çekicidir.
Bazı suç örgütlerinin kadro sayıları ve
buna paralel olarak hareket kabiliyetlerinin
giderek arttığı gözlenmekte ve bazı ülkelerde
kamu otoritesi ile rekabet edebilecek boyutlara
ulaşabildikleri görülmektedir.
Bu örgütler faaliyetlerini uluslararası
düzeye de taşı maktadırlar Böylece hem
uluslararası düzeyde iktisadi ve finansal
faaliyetlerin serbestleşmesinden azami ölçüde
yararlanmakta, hem de uluslararası düzeydeki
yasal, idari, siyasi çelişki ve farklılıklardan istifade
ederek konumlarını güçlendirmektedirler.
Gelirleri giderek artmaktadır. Sadece
uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri
gelir 500 Milyar dolar düzeyine ulaşmıştır ki, bu
dünya toplam petrol ticaret hacminin
üzerindedir.
Suç örgütlerinin faaliyet
genişlemektedir.

alanları da

· Uyuşturucu madde kaçakçılığı

· Silah ve mühimmat kaçakçılığı
· Organ kaçakçılığı
· Bebek, çocuk, kadın, işçi veya göçmen
ticareti
· Stratejik Malzemeler ve maddeler
kaçakçılığı (uranyum, biyolojik ve kimyasal diğer
malzemeler)
· Alkollü içecekler
· Altın ve diğer kıymetli madenler
· Tarihi eserler
· Nesli tükenmiş canlılar
· Çeşitli dövizler ve sahte paralar
· Lüks otomobil ve diğer dayanıklı tüketim
malları
· Plakalar ve kasetler
· Bilgisayar programları
· Markalı lüks mallar
· İlaçlar, çeşitli kimyevi mamuller
· Çeşitli yedek parçalar, alet ve ekipmanlar
· Diğer taklit mallar kaçakçılıkları
· Kamu mülkiyetinin korunması ve yaygınlığı
sonucu ortaya çıkan arazi mafyaları
· Çek, senet veya tahsilat mafyaları
· Kamu ihalelerinin sübjektif
değerlendirmelere dayalı olması ve şeffaflık
eksikliğinden faydalanan ihale mafyaları
· Hayali ihracat, hayali yatırım amaçlı
teşvik mafyaları
Çağın Polisi Dergisi
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·

İstihdam mafyaları

·

Kredi mafyaları
Terör örgütleriyle işbirliği

Suç örgütleri bir yandan yasadışı iktisadi
faaliyet alanlarını genişletirken, diğer yandan da
yasal faaliyetlere yönelmekte ve bu alanda
sanayi, bankacılık, taşımacılık vb. iktisadi
faaliyetleri kontrol etmektedirler.
Bazı suç örgütleri yasadışı iktisadi
faaliyetleri yürütürken bazı etnik, sosyal, dini
çelişkileri de istismar ederek toplumsal ve siyası
destek arama yoluna gitmekte ve bu alanda
önemli ölçüde başarı sağlayabilmektedirler.
Nihayet bazı ülkelerde, suç örgütleri
günümüzde bireysel özgürlükleri, ulusal ve
uluslar arası düzeyde iktisadi düzeni tehdit eden,
kamu otoritesini ve kamu düzenini sarsan ve
yasal düzeni işlemez hale getirebilecek büyük bir
tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan yasadışı iktisadi faaliyet
yürüten suç örgütleri rüşvet olgusunu
yaygınlaştırmakta, rüşvet alan kamu personeli
kamu düzenini korumak yerine suç örgütlerinin
çıkarlarını koruyabilmekte ve bu hareket su
yüzüne çıktığında kamuya güvenin sarsılması
yanında, radikal çözüm üreten siyasi partilerin
güçlenmesine ve antidemokratik düzen
özleminin artmasına yol açmaktadırlar.
Yasadışı iktisadi faaliyetlerin gelişmesi
normal yollardan kamu düzeninin işleyişini
zorlaştıran ve kamu düzeninin sağladığı bazı
hizmetlerin paralel mekanizmalarla suç örgütleri
aracılığıyla yapılmasına yol açar.
Bu çerçevede adalet hizmetleri, emniyet
hizmetleri, tahsis hizmetleri gibi bazı hizmetler
suç örgütleri aracılığıyla ya da
görevlendirecekleri “güvenilir” bazı kişiler
aracılığıyla gerçekleştirilir.
En önemlisi siyasi erk içine sızarlar ki,
siyasi koruma organize suçun olmaz ise
olmazıdır.
Bilinmektedir ki, iyi polis kötü polisi yakalar, iyi

hâkimler kötü hâkimleri mahkûm eder...
Siyasi erk, elde edilmiş ise, kamu görevlilerine
gerekir ise atama, terfian atama, komplolar ile
cezalandırarak pasifize eder.
Organize suç ve terör örgütlerinin
güvenilir kişileri; babalar, bürokratlar, sözde din
adamları, basın mensupları, etki ajanları, hatırı
sayılır kişiler vs. dır.
Yasadışı iktisadi faaliyetlerin ve buna
bağlı olarak suç örgütlerinin gelişmesi zaman
içinde bunların yıkıcı ve bölücü ve dış destekli
faaliyetler ile bütünleşmesi hatta onlara öncülük
etmesi açısından müsait bir zemin oluşturur. Bu
açıdan yasadışı ekonomik faaliyetler yürüten suç
örgütlerinin ihtiyaçları ve imkânları ile yıkıcı ve
bölücü terör örgütlerinin ihtiyaçları ve imkânları
arasında etkili bir tamamlayıcılık ilişkisi
mevcuttur.
Yasadışı ekonomik faaliyetlerin sahip
olduğu maddi imkânlar terör örgütlerinin
faaliyetlerinin finansmanı için sürekli ve yeterli
bir kaynak oluştururken, terör örgütlerinin
sağlayabildiği güvenilir personel, gizlenme,
tehdit ve yaratabildikleri destabilizasyon
imkânları da yer altı ekonomisi açısından riski
azaltıcı faktörler olarak değerlendirilir.
Bu şekilde zamanla iktisadi amaçlarla
siyasi amaçların bütünleşmesi, dolayısıyla
örgütlerin bütünleşmesi imkânı da gündeme
gelebilir. Öte yandan her iki faaliyet uluslararası
bir faaliyet ve istihbarat ağı geliştirme ihtiyacı ve
bunu sağlayıcı imkânlar açısından da
bütünleşebilirler.
Özetle yer altı ekonomisi; belli bir
safhadan sonra elindeki parayı kayıtlı ekonomiye
kaydırarak normal kayıtlı ekonomiyle
bütünleşmeye ve bu şekilde elinde oluşan büyük
maddi kaynakları aklama ihtiyacındadır.
Diğer yandan kayıtlı ya da normal iktisadi
faaliyetlerle bütünleşerek ve ona destek vererek,
ihaleler, kredilendirme ve oto finansman
konularında haksız rekabeti arttırıcı bir unsur
olabilir.
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İster yasadışı iktisadi faaliyet gösteren suç
örgütleri olsun, ister yıkıcı ve bölücü, dış veya iç
kaynaklı örgütler olsun, amaca ulaşmak için araç
olarak kullandıkları öncelikli hareket şiddet yani
terördür. Bu ortak noktadan hareketle terör veya
şiddet olgusunun sosyo-psikolojik sebeplerini
incelemek ve anlatmakta fayda vardır.
Terör, sosyolojik açıdan sosyal şiddet kavramının
bir unsurunu teşkil eder. O zaman, sosyal şiddet
olgusunun içinde, terörün dışında intihar, adam
öldürme, suikastlar, adam kaçırma, fidye isteme,
rehine alıkoyma, yakma-yıkma, tahrip, sözlü ve
yazılı protestolar, top yekûn çatışma,
ayaklanmalar, ırk ve mezhep kavgaları ve
ayrıcalıklı eylem biçimlerini zikredebiliriz.
Günümüzde, Latin Amerika tipi terörün
teorisyeni sayılan Carlos MARİGHELLA'ya göre
terör, devrim için vazgeçilmez bir silahtır. Yine
terör teorisyeni Regis DEBRAY ise, terörün bir
savaş biçimi olduğunu savunmaktadır.
İllegal yıkıcı ve bölücü örgütlerin gelişimi, şiddet
eylemleri ve takiben başkaldırmalar ve sosyal
hareket biçimleri, ülkelerin tarihi gelişimi, sosyal
ve kültürel şartları ile lider kadrolarının kimlikleri
açısından farklılaşma gösterebilir.
Ülkemizde 1968'lerden bu yana oluşan, teorik
birikim, eylem pratiği, enternasyonal Marksist
stratejinin ülkemiz açısından oluşumunda asla
küçümsenmemesi gereken bir zaman sürecini
ortaya koyar.
Sosyal şiddet normlarının temel nitelikleri,
temsil edildikleri toplumun, tarihi gelişimi, kültür
özellikleri ve dünya görüşüyle yakından
bağlantılıdırlar.
·

Eğitim sistemi,

·

Hoşgörü olmayışı,

·

Kültürel yapı,

·

Yenilik ve aile ilişkileri,

·

Gençlik ve toplum ilişkileri…

Olarak sıralayabileceğimiz, Türkiye'de bu
beş faktör, şiddet olaylarının, toplumsal
protestoların kaynağını oluşturmaktadır diye
düşünüyoruz.
“İlgisizlik, uyumsuzluk ve aradığını
bulamamanın oluşturduğu topluma yabancılık,

giderek ilk önce düzene karşı, daha sonra da
ideolojik ortam içinde devlete karşı kin ve
nefrete dönüşüyordu.” şeklindeki bir tanımlama
yadsınamaz.
Görülüyor ki, sosyal şiddet temelde,
yukarıdan aşağıya nefret söylemleri ile de
güçlenerek, toplumun yapısal kimliği ile
birleşmektedir. Gerçekte 1960'lı yıllardan
i t i b a re n ü l ke m i z h ı z l ı s o sya l l e şt i r m e
diyebileceğimiz bir sürecin içine çekilmiştir.
Bu dönemin tahlilini yapan bir Batılı
Sosyolog LANDAV; “Sağ eğilimli gençlik grupları,
daha az ve genellikle milli gururun mesajından
ötürü Türkiye'nin geçmişinde ortak ideolojik
köklere sahipken, solcu gençlik böylesine ortak
bir esin kaynağına sahip değildi. Bunların her biri,
Marx, Lenin, Mao, Che Guevara ya da Marcuse'u
Türkçe çevirilerinden okudukları, ya da başka iki
düşünürün öğretilerinden oluşan bir programı
kabul etmişlerdir. Bazı üniversite ve fakültelerde
Marksist yönlendirme hızı arttıkça radikal
öğrenci hareketleri de güçlenmiştir.”
Ülkemizde 1960'lardan sonra başlatılan
ve gittikçe hızlandırılan Marksist şartlandırma
operasyonu, hemen hemen tüm Marksist
klasikleri Türkiye'ye kazandırmıştır. Eskiden 3-5
kişi tarafından gizlice okunabilen kitaplar,
fakültelerde yardımcı ders kitabı olarak
okutuluyordu.
O yıllarda 60 kadar sol yayın yapan ve
dağıtan yayınevi her biri 5000 civarında basan
birçok kitap ve 30 civarında dergi, işportalara
kadar yayılıyordu.
Bu gün de durum, yayınların isim ve
ideoloji değişikliği ile o günden pek farklı değildir.
Yapılan kültürel yozlaşmayı ve değişimi
sağlamanın yanında yazanı-çizeni, yayınevi,
dağıtımcısı, satıcısı ve diğerleriyle iktisadi bir
faaliyettir de.
Türkiye'de terörizmin 40 yılı aşan çıkışları
esasta psikolojik bir tahlile tutulmuş değildir.
Batı'da, Milli Hükümet komisyonları tarafından
yürütülen araştırmalar ciltler dolusudur.

Çağın Polisi Dergisi

12

Birleşmiş Milletler Sosyal Savunma Enstitüsü,
toplum şiddet olaylarını inceleyen Avrupa
Konseyi ilgili Dairesi bu tür çok uluslu örgüt
ilişkilerinin ürünüdür.
Bir örnek olarak Fransa da, 1976 da
başkan Giscard D'Estaing tarafından yönetilen
şiddete tepkiler adlı, on üyenin 65 genel toplantı
ve 7 seminer sonucu baş çalışma grubu
tarafından tamamlanan rapor da;şu konular
incelenmiştir:
·

Şiddetin psikolojik ve biyolojik görümü,

·

Kentleşme, çevre ve kültür değişimi,

·

Şiddet ve Ekonomi,

·

Gençliğin korunması,

·

Cezai görünüm ve ıslah evleri

Batı'da, sosyal şiddetin yoğunlaşması
üzerinde yürütülen sosyal incelemelerin hemen
hepsinin ortak noktası yapısını sorunlarda
düğümlenmektedir.
Türkiye'de 1923-1950 arası statükocu
durgun bir sosyal yapıya sahipti. 1950'lerden
itibaren siyasi özgürlükler, zirai makineleşme,
köyden şehre göçler sosyal yapıda devam eden
dalgalanmalar meydana getirdi. Büyük kentlerin
marjinal alanlarında meydana gelen
gecekondulaşma, hızlı sosyal değişme, teknolojik
ilerleme, bunlara bağlı olarak geleneksel milli ve
manevi değerlerin bozulması ve toplumun
maddi hareketlilik yönünde motive edilmesi,
demokratikleşme atılımları, İbn Haldun'un
deyimiyle toplumun “Asabiyesini” gevşetmiş,
dokusunu zayıflatmış, “Haderi” bir toplum
yapısıyla karşı karşıya gelen Türkiye'de terör ve
sosyal şiddet normları kurumlaşmıştır.
Evet… Bu dönemde Türklük gurur ve
şuuru, İslam ahlak ve fazileti, muasır medeniyet
seviyesine çıkmak gibi ideal sloganlar
bırakılmıştır.
Mana ile aldatılarak oluşturulan
maddeci toplum yapısı alım ve satım hırsı sosyal
dengenin bozulması sürecini hızlandırmıştır.

Bugün Amerika'daki gibi organize suç
örgütlerimiz var. Dallas dizisini aratmayacak
olayların yaşandığı ve oradaki karakterleri
aratmayacak insanların bulunduğu iş dünyası ve
sosyetemiz var. Latin Amerika tipi terör
örgütlerimiz ve tarihin karanlıklarından çıkıp
gelen Marksist aydınlarımız var. Yasaları
bilmeyen veya bilmezlikten gelen, hukukun
üstünlüğünü savunan ancak şahsi çıkarları veya
egoları doğrultusunda her türlü ahlaki, manevi
değeri ve kanunları kenara koyabilen birileri var.
Bunlara rağmen, Ebed-Müddet Devlet
inancını kaybetmemiş vatan evlatları da var.
Askere gitmemek için her türlü yolu deneyen ve
onlara tavassut eden zavallıların yanında her gün
mübarek kanını bu topraklar için akıtan
Mehmetler var.
Yasa dışı iktisadi faaliyetler ile
zenginleşen, devlet kurumlarının kilit
noktalarına yerleşen, siyasi erke alabildiğine
nüfuz eden, adeta paralel bir devlet yapısı
oluşturan, basın yayın organları, bankası, devasa
şirketleri ile dış güçleri de arkasına alan, fark
edildiğini anlayınca 15 Temmuz da kanlı bir
kalkışma ile iç yüzünü ortaya seren Feto/PYD gibi
mukaddes dinimizi, mütedeyyin kitleleri
alabildiğine istismar eden alçaklar grubunun
oluşturduğu bir organize suç ve terör örgütü var.
O halde … Ne yapmalı?
Türk Milletinin temeli sağlamdır. Bu
toplumun içinde bıkmış, yorulmuş, ama ahlak,
fazilet, dürüstlük gibi kavramları unutmayan
milyonlarca insan var. Zengin-fakir, sağcı-solcu,
aydın-cahil, işçi-köylü, suni-alevi, köylü-şehirli…
çok sesli bir çoğunluk. Ümit ediyoruz ki,
vermesini ve ölmesini bilen bu insanlarımız,
riyasız, menfaatsiz, hasbi bir toplumsal
yenileşme hareketi başlatacaklardır. Çünkü Türk
insanının kaderi yaşanan bu olumsuzluklara bağlı
değildir. Yükselen yeni değer ahlaki değer
olacaktır
.
Bugün; milletimizin refah ve güveni,
memleketimizin selameti, rejimin sıhhati ve
istikbali için aydınlarımıza ve alın teri ile kazanmış
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olan iş adamlarımıza, esnafımıza, memurumuza,
üniversite öğretim üyelerimize ve
öğretmenlerimize kaçınılmaz vazifeler
düşmektedir. Ateş bacayı daha çok sarmadan,
yükü omuzlarına almayı bilirler ve gereken
fedakârlıktan kaçınmazlarsa; herkes şahsen
kendi hayat ve servetini de teminat altına almış
olur…
Geliniz…; örf ve adetlerine sadık, dinine
ve inancına bağlı, vatan ve millet sevgisiyle
meşbu, ahlaki nizama ve dürüstlüğe dayalı, itidal

ve muvazeneyi şiar edinmiş; milletin refahını
sağlayabilecek ve vatanın bütünlüğünü
muhafazaya muktedir, dürüst, güçlü, bilgili
yükselen bir millet yaratalım.
Sözlerime Yüce Peygamberimiz (S.A.V.)
'in bir hadisi şerifi ile son vermek istiyorum.
“Vatan sevgisi imandandır ve kişi kavmini
sevmekle kınanmaz.”
Selam ve Dua İle !..
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POLİS AKADEMİSİ VE
KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE…

Remzi KOÇÖZ
E.Emniyet Müdürü
'Modern devletlerin, totaliter/otoriter
devlet görünümünden kurtulması için hukuk
devleti üst yapısıyla paralel olarak polisin
siyasetin dışında, siyasal mülahazalardan
uzakta kalmasını zorunlu kılmaktadır. Polis
halk için vardır. Ne halkın üzerinde ne de
aşağısındadır. Halkın ta kendisidir. Polisin
temel işlevi de toplum düzenini/istikrarı
korumak olmalıdır.'
Demokrasiyi içselleştirmiş çağdaş
devletler kurumları ile varlıklarını devam
ettirirler. Kurumsallaşma, bir kurumun/birimin
varlığının kişilere bağlı olmadan sürdürüp
g e l i ş m e s i n i s a ğ l aya n ka l ı c ı b i r ya p ı
oluşturulması ile hedefine ulaşabilir. Bu nedenle
'Kurumsallaşma' uzun bir zaman gerektirir.
Emniyet Teşkilatı da Cumhuriyet döneminde
değişim/dönüşüm geçirmesine rağmen 1845
yılını kuruluş tarihi olarak kutlarken 2020 yılına
gelindiğinde 175. Kuruluş yıldönümünü geride
bırakır.
Cumhuriyetin 10. kuruluş
yıldönümünde Emniyet/Polis Teşkilatı okul
işlerinin yeniden düzenlenmesi ve Türk
Milleti'nin sosyal bünyesine uygun, ileri görüşlü
polis amir ve memurlarının yetiştirilmesi
bağlamında ulu önder Atatürk'ün talimatları
sonrasında çalışmalara başlanmasının ardından
3201 S. Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun
yayımlandığı tarihten 5 ay sonra, (Md.19 gereği)
Polis Enstitüsü, 6.11.1937'de açılmış ve
Ankara/Anıttepe'deki binasında eğitim ve

öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Polis Enstitüsü 1937 yılında kurulmuş
farklı süreçler geçirmiş, özellikle Enstitü 1 yıllık
eğitim süresinden 4 yıllık Akademi/Fakülte
statüsüne ulaşarak kurumsal bir yapıya
ulaşmıştır. Polis Akademisi, 2015 yılında
gerçekleştirilen hukuki düzenleme ile birlikte
(27.3.2015 -6638 S. İç Güvenlik Paketi) Güvenlik
Bilimleri Fakültesi kapatılarak Polis Amirleri
Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne
dönüştürülmüş, fakültede eğitim/öğretim
gören öğrenciler ise çeşitli üniversitelerin
idari/iktisadi bilimler fakültelerine
yerleştirilmiştir.
Polis Koleji ise 1938 yılında kurulmuş
farklı süreçler geçirmiş, Emniyet teşkilatına amir
yetiştiren Polis Enstitüsü/Akademisine bilgili ve
disiplinli öğrenci yetiştirmek ve lise derecesinde
eğitim/öğretim yapmak üzere 3201 S. Emniyet
Teşkilatı Kanunun 19. Maddesi gereğince 15
Haziran 1938'de ulu önder Atatürk'ün
direktifleri ile Anıttepe'deki Polis Enstitüsü
binasında/kampüsünde kurularak faaliyete
geçmiştir. Polis Koleji (kurulduğu 1938 yılından
64. Dönemin mezun olduğu 2014 yılı sonrası)
27.3.2015 tarihli 6638 Sayılı İç Güvenlik
düzenlemesi kapsamında kapatılarak öğrenciler
milli eğitim bakanlığına bağlı dengi okullara
nakledilmişlerdir.
Bu iki kurumun tarihçesini sizlerle
paylaştıktan bundan sonraki sürece ilişkin
düşüncelerimi sadece bir aidiyet bağlamında
paylaşmak istedim. Bazı kurumların tarihi
Çağın Polisi Dergisi
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misyonları vardır. Polis Koleji de bir Cumhuriyet
kurumu olarak önemli işlev görmüş,
misyonunu tamamlaması ve olmazsa olmaz
bağlamında yeniden açılması konusu
tartışılabilir. (Devlet, Anadolu'nun ücra
köşelerinde yaşayan alt-orta gelir düzeyindeki
vatandaşlarının çocuklarını, özellikle lise
eğitiminin her yerde bulunmaması nedeniyle
Yatılı okullar bağlamında kucak açarak, fırsat
yaratarak sahiplenmesidir.)
Ancak, Polis Akademisinin (4 yıllık
yüksek öğrenim/fakülte bağlamında, özellikle
İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademilerinin oluşturulmasının
ardından) tartışılacak bir durumu yoktur. Bu
okullar neden/niçin kapatıldı konusu bizi kısır
tartışmalardan öte bir sonuca ulaştırmaz! (O
dönem FETÖ yapılanmasının çökertilmesi, bu
yapıyla mücadele bağlamında kapatılma kararı
doğru ve de zaruri idi.) Artık üzerinden 5 yıla
yakın bir zaman geçmiştir. Bence, kurumsal
cezalandırmanın sonlandırılarak, Akademinin
(4 yıllık yüksek öğrenim/fakülte bağlamında),
daha fazla zaman geçirilmeden ivedilikle
yeniden açılması elzemdir.
2017 yılında Türkiye genelinde 16 büyük
ilde yapmış olduğumuz özel teftiş sonucunda
PAEM kursu görmüş polis amirlerinin
zaafiyetlerine tanık olduk. Ondan önce ve
sonrasında Polis Başmüfettişi olarak yapmış
olduğumuz teftiş/inceleme/soruşturmalarda da
bu zaafiyetleri gözlemledik. Tabi ki bu gençlerin
işi kolay değil. Bizler kolej/akademi/staj/kadro
derken 6-7-8 yıllık eğitimlerin/stajlarin ardından
çıkmış olduğumuz kadrolarda birkaç rütbe
bocaladık. Bu durumları ilgili mercilerle hatta
hiyerarşik en üst merci konumundaki Emniyet
Genel Müdürleri ile paylaştığımızda Onların da
durumun farkında olduğunu gördük. Hatta 2018
yılı Eylül ayı içerisinde yeni müfettişlere verilen
seminer öncesinde İçişleri Bakanının "Biz
bilmiyor muyuz 3 ayda amir yetişmiyecegini…"
sözlerinin ardından umutlanmıştım, ancak
henüz bir gelişme yok. Umarım il emniyet
müdürü olma bağlamında yetersiz lisans eğitimi
gerekçe gösterilerek tekrar 1969 kazanımlarının
öncesine dönmeyiz! (O dönemin şiarı “Polisi
Polis Yönetmelidir” idi ve bunu başarmışlardı.)

Polis Akademisi/Güvenlik Fakültesinin
kapatılmasının ardından 2015 yılından
günümüze kadar polis amirleri/yöneticileri,
Gölbaşı kampusunda PAEM bünyesinde -4 yıllık
bir yükseköğrenim/eğitim yerine- bir
eğitim/öğretim dönemi -4 ay gibi- özel eğitim
verilmek suretiyle yetiştirilmektedir. Bu noktada
gelinen süreç: “önemli reformlar”, “demokratik
dönüşüm”, “büyük değişim”, “demokratik ve
çoğulcu bir model” şeklinde (akademik
bakış/gerekçelerle!) 4 yıllık eğitimden 4 aylık
kursa doğru geriye gidiş
reform/değişim/dönüşüm olarak
sunulmaktadır.
Polis Akademisinin yeniden
yapılanması için önce mülki idare ardından
siyasi iradenin cevaz vermesi bekleniyor diye
düşünüyordum. Ancak Polis Akademisinin şu
andaki yönetim anlayışı/bakış açısı en büyük
engel gibi duruyor.
“…,8 yıl boyunca kapalı bir eğitim alan
kişilerin sadece zihin dünyalarının
şekillenmesinde değil, sosyal yaşama uyum
sağlama konusunda da birçok sorunlarla
karşılaştıkları gerçeği oluşturmaktadır. Tam
kişiliklerinin şekillendiği dönemde bu kişilerin
uzun bir süre boyunca hayatla ilgili hiçbir
kaygıları bulunmamış, ayrıca toplumdan ve
sosyal ilişkilerden kopuk bir hayat sürmek
durumunda kalmışlardır. Öyle ki, ömrü boyunca
hiçbir şekilde ihtiyacı olmadığı için ekmek
almayı dahi bilmeyen polis amirleri
yetiştirilmesi söz konusu olmuştur… ”
“2015 tarihli Polis Yüksek Öğrenim
Kanunu'nda değişiklikler sonucu yanlış bilinenin
aksine Polis Akademisi kapatılmamış, tam
aksine, demokratik bir dönüşüm çerçevesinde
daha da güçlendirilmiştir. Akademinin öncelikli
görevleri arasında yer alan komiser yardımcılığı
eğ itimin d e ö n e mli refo rmlar h ay ata
geçirilmiştir. Polis Koleji ile Polis Akademisi çatısı
altında yükseköğrenim seviyesinde 4 yıllık
eğitim veren Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nin
kapatılması olmuştur. Buradaki en büyük
değişim Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nin yerine
kurulan PAEM'de gerçekleşmiştir. PAEM'e 2015
yılından itibaren Türkiye'nin her yerinden lisans
mezunu, kişiliği/kimliği oturmuş ve 30 yaşından
Çağın Polisi Dergisi
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k ü ç ü k g e n ç ka d ı n /e r ke k l e r a l ı n m a y a
başlanmıştır. Bu okulda 1 yıla yakın süre zarfında
verilen kapsamlı eğitim sonucunda Emniyet
Teşkilatı'nın idarecilik pozisyonlarında görev
alacak komiser yardımcıları yetiştirilmektedir.”
[Bkz.Yılmaz ÇOLAK, “Bürokratik Vesayet,
Emniyet Teşkilatı ve Demokratik Dönüşüm: Polis
Akademisi Örneği”, (Bürokrasinin Demokratik
Denetimi, Ed. Salih Zeki HAKLI), Polis Akademisi
Yayınları, 2017, s.7-15.]
Özellikle bu sürecin uygulamacılarının
–yukarıdaki satırlardan anlaşılacağı üzereA ka d e m i n i n “ ka p a t ı l m a / d ö n ü ş t ü r m e ”
konusundaki (bir sohbet/paylaşım olarak değil
bilimsel çalışma niteliğinde gerekçelendirerek bir
kitapta makale şeklinde yayınladıkları!)
“akademik bakış” açılarını da paylaşmak istedim.
Nostaljiden ya da aidiyet bağlamından
öte özellikle Akademinin niçin/neden açılması
gerektiğine dair Çağın Polisi Dergisinin 186.
Sayısının kapak sayfasındaki “Polis Akademisi
Açılmalıdır” mesajı ile dergi içerisindeki “Polis
Akademisi Niçin Tekrar Açılmalı?” başlıklı
makale/yazı çerçevesinde tarihi misyon
yüklenen TEMÜDDER açısından önemli bir
girişimdir.
Kurum ve kurumsallaşma açısından;
makamlar/mevkiler kalıcı, hizmet ettiği kuruma
değer katmaya çalışan kişiler ise gelip geçicidir.
Kurumları ayakta tutacak olanda, sorun olarak
te s p i t e d i l e n h u s u s l a r ı n g i d e r i l m e s i /
çözümlenmesi yolunda, kendi birikimlerinden,
benzer kurumların deneyimlerinden, bilimsel
araştırma ve çalışmalardan ve kurum

personelinin kendi potansiyeli kapsamında
yapabileceği katkılarla elde edilen/edilecek
kazanımlardır.
Profesyonellik açısından üniversitelerin
önemi yadsınamaz. Polis Akademisi de polis
mesleği ve güvenlik açılarından yapacağı
araştırma ve çalışmalarla bilimsel katkı
sağlayarak kurumun/polisin hizmet çıtasını
yükseğe çıkarmalıdır.
Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün bir
yandan başka ulusların polislerine eğitim
verirken, diğer yandan 400 binleri aşan sayısıyla
görev alanı olarak ulusal sınırları aşmış bir hizmet
çerçevesine sahiptir.
Mülki idaredeki görevlilere yeni kadrolar
açmak için yapılacak değişikliklerin, Emniyet
Teşkilatı hizmetlerinin verimliliğini olumsuz
etkileyeceği, daha önce yapılan uygulamalar ile
bilinmektedir. Herkes kendi işini yapmalıdır,
uzmanlık alanı neyse onu yürütmelidir.
S o n u ç o l a ra k E m n i ye t Te ş k i l at ı
sorunlarını aşıp çözüme kavuşturacak, kendisi
i ç i n ge re k l i o l a n ı , d e ğ i ş i m i , ge l i ş i m i
yakalayabilecek birikime, potansiyele ve
dinamiklere sahiptir. Önemli olan ise sorunu
gören, kabul eden iradenin/idarenin ortaya
konulması, içeride personelin, dışarıda ise
hizmet verilen halkın talep ve ihtiyaçlarına
duyarlı, katılımcı kurgulanmış çözümlerin ve
politikaların uygulamaya konulmasının
gerekliliğidir.
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GÜVENLİKTE RİSK ANALİZİ
VE YÖNTEMİ

Tayfun BORA
Emekli Emniyet Müdürü
Güvenlik; sözlüklerde güvende olma
hali olarak yer almakta, tehlike, korku ve
endişeden uzak olma mahiyetindedir. Güvenlik;
insanları, varlık ve değerleri (Asset), bina,
operasyon ve ticari süreçleri korumak üzere,
kurum ve kuruluşların her birinin özelliklerine
göre geliştirilen metodoloji ve stratejilerle
sağlanır. Bunlar yapılırken güvenlik yönetim
planları, uygulamaları, gözlemleri, değişik
alternatiflerle kullanılan insan gücünü, giriş
kontrol tekniklerini ve alarm sistemleri ile
tahkikatlar gibi koruma stratejileri kullanılır. Bu
olguları birbiri ile bağdaştıran nokta ise
prosedürlerdir. Dolayısıyla prosedürleri de bu
stratejiler arasında saymak gerekir.
Ortaya konulan tüm yapılarda akıldan
çıkarılmaması gereken en önemli olgulardan
biri; güvenliğin sadece bir güvenlik yöneticisi
veya e k i b i n i n b u i ş i ü st l e n m e s i i l e
yürütülmemesidir: Güvenlik topyekûn bir
faaliyettir. Güvenlik yöneticileri bu faaliyette
yönlendirici, eğitici ve değerlendirici
koordinatör vasfında çalışmalıdırlar. Çeşitli
yönetim fonksiyonlarının ne tür saldırılar
altında kalabileceği Güvenlik bakış açısına sahip
kadrolarca netleştirilebilir çünkü onlar suçlu
yaklaşımları konusunda araştırmacı ve geniş
bilgi sahibi insanlardır. Ancak bu kadrolar da
yönetim ve imalat süreçlerini tam bilmezler.
Onun için iş kolları ile birlikte çalışmalıdırlar. Bu
durum aynen, bilgisayarcıya iş süreçlerinde

kullanılacak yazılımı yazdırmak gibidir.
Güvenliğin hayata geçirilebilmesi için birkaç
çeşit uygulama bulunmaktadır. Hepsinin
kendince farklı yararlılıkları vardır ve en yaygın
dört tanesi şunlardır.
·

Temel Güvenlik

·

Paket Güvenlik

·

Güvenlik Zafiyet Analizi ve,

·

Güvenlik Risk Analizine Dayalı
Güvenlik Önlemleri

Araştırmacı Broder 2006 yılında
yayımlanan çalışmasında güvenlik risk
analizinin faydalarını; hangi bölgelerin daha
fazla veya daha az güvenlik gerektirebileceğini
belirlemek ve uygun maliyetli karşı tedbirler
geliştirebilmek ve bunun için makul gerekçeler
toplamaya destek olmak olarak tanımlar.
Risk Analizleri hazırlanırken, topyekûn
faaliyet bakış açısıyla, sürdürülecek
faaliyetlerde organizasyonun iş kolları ile iş
b i r l i ğ i n e d aya l ı ka ps a m l ı ya k l a ş ı m ı n
sergilenmesi ön plana çıkar. Dolayısıyla
güvenlik; ekibin elinde silah, korumayı sadece
kendi yapmaktan ziyade, herkese nasıl
korunulabileceği mantığını öğretmekle
yürütülmelidir. Bu bilgi ile tüm personel kendi
riskini kendi azaltır. İşte o zaman karşı korunma
tedbirleri, diğer tüm personelin de katkılarıyla
topyekûn bir faaliyet olur: 10 kişilik bir güvenlik
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ekibinin görmesi ve duyması veya algılayıp
müdahale etmesinin ötesinde, güvenlik
faaliyeti o organizasyonda kaç kişi varsa (100,
1000, 10.000 vs.) o kadar fazla algı ve tepki ile
yürütülür.

Güvenlik müdürü bu sürece liderlik
eder, detaylı perde arkası analizini yürütür ve
bu metodoloji için sistemler üretir.

M.Ö. 460 – M.Ö. 395 yıllarında yaşamış
Atinalı filozof, tarihçi ve General Thucydides
“Bir Şehrin güvenliği kuvvetlendirme
faaliyetlerinden ziyade, İçinde oturanların ruh
durumu ile ilgilidir.” demiştir. Bu durum
organizasyon içindekilerin organizasyona
bağlılığı ve korunma konusunda göstereceği
azim ile tasvir edildiğinden, çalışan katkısının
gerekliliği topyekûn olabilme olgusunun
korunmada ne kadar önemli olduğunun
göstergesidir.

Temel Güvenlik Önlemlerinin birçok
alternatif içerisinden kullanılması çoğu yanlış
ve anormal davranışı, suçu belirler.
Kullanılabilecek bu alternatifler; Giriş kontrol
sistemleri, Engeller (Bariyerler),Gözetleme,
Nöbetçiler, Prosedürler vb. gibidir.

Başarılı bir güvenlik risk analizi
sağlamak için temel şartlardan birisi yönetim
kademeleri ile varlık (Asset) sorumluları
arasındaki tutarlı ilişkidir. Bu iki yolla
edinilebilir:
İlki; üst yönetimden tüm yöneticilerin
katılımıyla güvenlik risk analiz süreci ile ilgili
resmi, onaylı bir yönergenin tüm organizasyona
tebliğ edilmesi gerekmektedir. Böylece tüm
organizasyon içinde herkes yönetimin bu
konuya çok değer verdiğini görerek istekli ve
katılımcı davranacaklardır. Aksi takdirde bu
şuna benzer: Hastasınızdır ve kendinizi
hastalıktan uzak tutmak ve tedavi için doktor
temin edersiniz, çağırır veya ona gidersiniz ama
verdiği ilaçları almazsınız. HİÇ FAYDASI OLMAZ.
İkinci olarak, güvenlik yöneticisi tüm bağlı
bölüm müdürleri ve varlık sorumlularıyla
önceden hareket ederek irtibat halinde olabilir
ve bazı güvenlik risk analiz toplantıları
düzenleyebilir. Bu toplantılar çoğu zaman beyin
fırtınası oturumu şeklinde olur (yorumların
analiz sonuçlarının geri dönüşümü için
muhtemelen her üç ayda bir yineleme gerekir.).
Bu noktada beyin fırtınası sayesinde katılımcılar
kendi tehditlerini kendileri tespit etmiş ve karşı
t e d b i r l e r i d e ke n d i l e r i b u l m u ş g i b i
hissedeceklerinden güvenlik programlarına
daha katılımcı davranacaklardır.

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

PAKET GÜVENLİK:
Paket güvenlik, kurumun politikaları ile
ve bina türlerine göre ne tür güvenliğin ticari
güvenlik için kullanılabileceğinin belirlendiği,
çok kullanılan bir yaklaşımdır. Bunda, şirket
politikası uyarınca zorunlu olan güvenlik
önlemleri de içerilebilir. Paket güvenlik
genellikle tam zamanlı güvenlik yöneticisi
yerine temas kurulan güvenlik noktası bulunan
yerlerde bulunur. Dağınık tesisli büyük
kuruluşlar için paket güvenlik düzgün çalışabilir.
GÜVENLİK ZAAFİYET ANALİZİ:

Operasyon, iş ya da tesiste; suça fırsat
veren güvenlik açıklarının tespit edilmesini
sağlayan bir yöntemdir. Bunun etkili olabilmesi
için, mevcut yerel suçların bilinir olması
gerekmektedir. Güvenlik risk analizi sürecinin
ayrılmaz bir parçası olan teorik yaklaşımlarla
yürütülür.
Temel Güvenlik Önlemleri, Güvenliğin
temelini ve Güvenlik Risk Analizini oluşturur ve
ek güvenlik önlemlerinin nerede ve ne zaman
gerekli olduğunu belirler. Bu ortak çalışmaya
dayalı ve tekrarlı bir metodolojidir, tüm Varlık
Sorumlularını kapsar, Güvenlik riskleri; sürekli
olarak gözden geçirilir ve özel, uygun, risk

Çağın Polisi Dergisi

19

orantılı güvenlik önlemleri temel standartlar
üzerine inşa edilmiştir.
(Yani tüm kapılar kilit gerektirir, fakat bir
suç tehdit oluşturuyorsa ve kapıların alarma
ihtiyaç olması yönünde bir önlem gerekiyorsa
bunu güvenlik risk analizi belirler.)
Örneğin; Çoğu petrol (gaz)
istasyonlarında standard temel güvenlik
önlemleri bulunur (CCTV, Kasa, panik
düğmeleri, kilitler, Sızma detektörleri vs.).
Fakat ne zaman ki risk analizleri soygun riskinin
arttığını gösterir, o zaman özellikle gece
saatlerinde otomatik dükkân kitleme, kurşun
geçirmez bir bölmeden servis verme gibi daha
gelişmiş tedbirlere gerek duyulur.
Bilindiği gibi biz güvenlikçiler, “Asla 100
% güvenlik diye bir şey yoktur.” İfadesini çok sık
kullanırız. Aynı durum risk değerlendirmede de
benzer şekilde ifade edilir.
Riskler, önceliklendirme ve öncesinden
analiz edilme ile azaltılabilir. Asla tam olarak
ortadan kaldırılamaz. Bu risk azaltması da,
güvenlik önlemlerinin uygulanması, faile suçu
daha riskli hale getirmek için çevrenin yeniden
şekillendirilmesi (dizayn), bir ticari faaliyeti
yürütmek için daha az riskli bir yol bulunması,
olasılıkları ve doğal iş zafiyetlerini ortadan
kaldırma ve sigorta gibi bir takım yöntemlerle
elde edilebilir.

bilinir) belirleyen olasılıkları ve etkileri
göstermek.
· Koruma önceliklerini belirlemek için
Zafiyete ve kontrol edilebilirliğe karşı 'ham'
riskin ölçülmesi.
Risk hesaplaması yukarıdaki ölçütlerin
yerine getirilmesi ile ortaya konur. Risk
değerlendirmeleri yapılırken genelde bazı
hatalara düşülür. Bunların başında riskin
tanımlanması gelir. Risk tanımlanırken tanımın
içerisinde 3 olgunun tanım içerisinde yer alması
gereklidir. Bu üç olgu; Saldırgan, Asset
(Korunması gereken değer) ve Saldırganın
davranışı (Niyeti ve hareket tarzı) dır. Saldırgan;
“kim varlığa zarar vermek isteyebilir?”
sorusunun cevabıdır. Asset (Değer); “hangi
organizasyonel veya kişisel varlık (hedef) risk
altındadır?” sorusunun cevabıdır. Davranış ise;
“Saldırgan ne ve nasıl elde etmeye çalışır?”
sorusunun cevabıdır. Görüldüğü gibi bu
olguların yan yana getirilerek oluşturulacak risk
tanımlaması aslında Saldırının Senaryosu
gibidir.

· Tehdit oluştuğu zaman varlığa (asset)
olası etkilerini belirlemek.

Kurtuluş Savaşı esnasında stratejisini
belirlerken Atatürk'ün büyük sözü “Hattı
Müdafaa yoktur. Sathı Müdafaa vardır. O satıh;
bütün vatandır.” savunma sanatında, güvenlik
açısından da korunma uygulamalarında iki
yaklaşımı ortaya koyar. Bir noktanın (hat)
korunması ve Genel (satha yaygın) korunma.
Özellikle terör tehditleri bağlamında genel
koruma devletin icraatları ile sürdürülmektedir.
Ancak devlet, her noktaya kendi birlikleri ile
bizzat koruma sunamayabilir. Bu noktada görev,
şirket güvenlik yöneticilerinin yaklaşımlarına ve
özel güvenliklerin işlerini iyi yapmalarına
yönelir. Bu iki olgu (Devlet ve Özel Güvenlikler)
birleştiğinde her yer (daha geniş alan) korunur
olabilir. Aksi takdirde, MÖ.544 – MÖ. 496 yılları
arasında yaşamış Çinli Komutan Sun Tzu'nun
Savaş Sanatı (Art of War) adlı kitabında da
belirttiği gibi “Her şeyi korumaya çalışırsan,
hiçbir şeyi koruyamazsın.” Bu bakımdan
korumanın bir stratejiye bağlı olması gerekir ve
bu stratejiyi de bize Risk Analizleri gösterir.

· Bir grafik üzerinde 'ham' riskin
seviyesini (IRV ya da orta risk değeri olarak da

Risk Analizleri; ihtiyaca göre iki

Güvenlik risk analizi, önemli bir
kurumsal yönetim aracı olan güvenlik risk
yönetiminin genel sürecindeki ilk aşamadır.
Güvenlik risk analizi; istenmeyen, genellikle
kötü niyetli olayların olasılığını değerlendirme
ve potansiyel etkisi ve zafiyetlerine karşı
önlemlerin alınma metodolojisini sağlar.
· Varlıkları tanımlamak ve var olan
içeriklerini karakterize etmek.
· Olası istenmeyen olayları(tehditler)
tanımlamak.
· Her tehdidin olasılığını hesaplamak.
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yaklaşımla hazırlanır, Jeopolitik Analiz ve Suç Risk
Analizi.
Jeopolitik Analizlerin içerisinde
bulunması gereken olgular şunlardır:Yolsuzluk,
Siyasi istikrar, Militan hareketi, İşçi sömürüleri,
İnsan hakları ihlalleri, Terörizm ve isyan,
Toplumsal gerilim ve çatışma, İç huzursuzluk ve
sosyal bozukluk, Nüfus sayımı ve işsizlik, Bölgesel
istikrar (komşu ülkelerle istikrar)
Suç Risk Analizi ise: Bazen sokak
seviyesinde olmakla da birlikte suç patlama
durumunu veren hükümet ya da Polis
İstatistikleri bu tür bilgileri içerir. Ancak ne
yazıktır ki, Güvenlik Müdürlerine yön verebilecek
nitelikte, suçların sokak suçu ve ticarete yönelik
suç olarak ayrıştırılmaması güvenlik müdürlerine
her zaman sorun oluşturur. Yine de her iki
istatistik de aynı zamanda çalışanların veya
taşeron çalışanların hedefi olma ve bu yönlü
suçluluk durumunu içermez. Organizasyonlarda
suçluluk genelde kara rakam olarak kalmaktadır.
Buna rağmen suç risk analizlerini ele alırken hem
iç hem de dış saldırılar ele alınmalıdır. İçeride
çalışanların dışarıdaki suçlularla iş birliği
i ç e r i s i n d e o l a b i l e c e k l e r i d e göz a rd ı
edilmemelidir. İç saldırganlar özellikle çalışan ve
taşeron gruplarından çıkar, ki bazı sektörlerde
suçluluğun çoğunluğunu onlar oluşturur.
Riskler belirlendikten ve önceliklere göre
aksiyon planları oluşturularak riskler minimize
edilmeye çalışılırken bu aşamada bazı risk
azaltma uygulamaları vardır. Bunlar; Riski
transfer etme, Elimine etme, Risk Alma ve Risk
indirgemedir.
Transfer: En basit şekliyle bir risk
sigortaya transfer edilebilir. Güvenlik tedbirleri
almaktan daha ucuz olabilir.Pratikte hem sigorta
hem güvenlik tedbir kombinasyonu olabilir.
Sigorta genelde varlığın defter değerini karşılar.
Sigorta kuruluşun varlığının gerçek değerini
öngörmez ve sonuçta maruz kalınan kayıp
mevcut olmaz.Güvenlik riski sözleşme imzalanan
alt şirkete transfer edilebilir (ÖrnekCIT [Cash in
Transit];Para NakilSözleşmeleri).
Eliminasyon: (Ortadan Kaldırma) Bir

güvenlik riski bir güvenlik tedbiri ile ortadan
kaldırılamaz. En iyi haliyle, risk azaltılabilir. Her
şeye rağmen, bir riskin ortadan kaldırılması
gerekirse, tek yapılacak şey saldırganı cezbeden
mekânı veya uygulamayı bırakmak / terk
etmektir. Örneğin: Gidilen yerdeki güvenlik
tedbirlerine bağlı kalmaksızın bir ülkede kilit
personelin kaçırılması yüksek riskli
değerlendiriliyor ve bu risk kabul edilemez ise
oraya gidecek yöneticinin gideceği alternatif
yerlere bakılması düşünülmelidir.
Risk Alma: Bazı güvenlik riskleri etki
bakımından önemsiz ve olabilirlik bakımından da
düşüktür ki, bu tür riskler sadece kabul edilebilir.
Etkisi önemsiz olan bir risk; örneğin kalem silgi
çalınmasıdır. Bu gibi durumlarda çıkış esnasında
personelin aranması gerekmez. Düşük olasılıklı
ve bu sebeple kabul edilen (tedbir alınmayan) bir
örnek ise hoşnutsuz personelin iş yerinde şiddet
sergilemesidir. İngiltere'de bu nadirdir. Bazı uzak
ülkelerde ise bu çok yoğun yaşandığı için Tedbir
Planında yer alması gereklidir.
Risk İndirgeme: Risk indirgemenin en
yaygın kullanımı, risk seviyesinin uygun maliyetle
hayata geçirilmesidir (İngilizcede ALARP[AsLow
As Reasonably Practicable ] olarak bilinir). Bu
yaklaşım, suç önleme tedbirleri veya fırsatı
ortadan kaldıran güvenlik uygulamaları ile
sağlanabilir. Bu süreçlerin çoğu riski indirgeme
için kuvvetli güvenlik dizayn prensiplerine dayalı
güvenlik önlemlerinin uygulanması yöntemleri
ile olur
.
Risk indirgemelerinin; Müşteri Erişimi ve
Beklentileri, Sağlık, Güvenlik ve Yangın/Can
güvenliği yönetmelikleri ve Bütçe Sınırlamaları
ile Yerel Şartlar gibi uygulama kısıtlamaları vardır.
Planlar yapılırken bunlar da mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır.
Yu k a r ı d a d e ğ i ş i k b i r ç o k y e r d e
değindiğimiz gibi güvenlik, içinde bulunulan
çevre, yerel olgular ve konumuz insan olduğu için
yerel kültürle çok alakalıdır. Dolayısıyla bir bölge
içerisinde koruma yapacak koruma müdürü o
bölgenin tüm yerel dinamiklerini bilmek
durumundadır. İlgili birimlerle beyin fırtınası
y a p a r ke n d e d o ğ r u y ö n l e n d i r m e l e r i
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yapabilmelidir. Bu yerellik bilgisi, ilgili birimlerle
iyi ve tutarlı ilişkiler bu faaliyetler sürdürülürken
can alıcı nokta olurlar. İş kolları ile iletişim, işin
sahibi organizasyonun işi bilen personelleri ile
tehdidi belirleme noktasında öne çıkar. Güvenlik
yöneticileri içine girdikleri organizasyonun işe
dayalı dinamikleri öğrenmeleri her zaman ve
genelde mümkün olmaz. Bir bankacılık veya
Lojistik alanında çalışan bir şirketin güvenlik
müdürü o şirketin dinamiklerini tam
anlayabilmek için bazen IK, bazen operasyon,
bazen satın alma vs. gibi olabilmelidir.
Olamayacağı için bu iletişimi sağlamak üzere
hem eğiterek bilgi aktarıcı hem de açık fikirlerle
bilgi alıcı vasıf taşımalıdırlar…
Sonuçta risk analizi için
elimize kâğıdı kalemi
aldığımızda da şöyle
çalışırız. Risk; yukarıda
bahsettiğimiz 3 olgu ile
belirlenen senaryonun
(tehdidin) gerçekleşme olasılığı ile gerçekleştiği
zaman etkisinin ne olacağının bir grafik üzerinde
gösterilip önceliklendirilmesidir. Her kurumun
kendince grafikler kullanmasına karşın en
basitinde gösterge yandaki şekilde verilir.

Bu şekil en alt satırında
alınan tedbirlerin (kontrol)
düzeyini de içermektedir. Bu
tabloda 14 ayrı Asset,
Saldırgan, Eylem varyasyonu
bulunmaktadır. Artık bu tür bir
tablodan hareketle
önceliklendirme yapabilir ve
hepsini engellemek için ayrı
ayrı stratejiler belirleyebiliriz.Bu stratejiler şu
olguları içermelidir. Caydırma, (Caymıyorsa)
A l g ı l a m a , G e c i k t i r m e v e
Etkisizleştirme.Algılama, algı ihtimali ile ölçülür
(Pd), ondalık rakamla ifade edilir. Probability of
Detection, Geciktirme sızma süresine dayalı
ölçülür,Etkisizleştirme ise olaya tepki süresi ve
bertaraf etme ihtimali ile ölçülür (Pn)Probability
of Neutralisation.
Bu noktada başarımızın düzeyini ortaya
çıkarmada karşımıza çıkacak olumsuzluklardan
biri decaydırmanın başarısıdır. Kaç girişimin
caydığını rakamsal olarak ifade etmek
imkansızdır.
Bu süreç zor ve detay gerektiren bir iştir;
iletişim becerileri iş kolları ile ilişkilerde en
önemli unsurdur çünkü kişisel negatif
yaklaşımlar ve egolar çok ön plana kayabilir
Bu işe gönül verenlere kolaylıklar
diliyorum.
Saygılarımla.
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BENİM ATATÜRK'ÜM
Benim izinden gittiğim, takip edip
görüşlerini beğendiğim ama en çok da; yürekten
minnettar olduğum birkaç kişiden birisidir
Mustafa Kemal ATATÜRK. Benim için çok
önemlidir.
Bazen duyuyorum; Gardırop
Atatürkçüsü, Heykel Atatürkçüsü, Sözde
Atatürkçü vs. gibi sözler üretmişler. Ben bunları
düşünmek bile istemiyorum. Hoşuma
gitmiyorlar. Çoğu insanın, ebeveyninden miras
kalan dinleri gibi; araştırmadan Atatürk'ü
sevdiklerinin farkındayım. Bazılarının da miras
yoluyla nefret ettiklerinin farkındayım.
Neden biz değerlerimizi araştırmıyor;
inançlarımızı, sevgimizi, saygımızı başkalarının
vicdanlarına bırakıyoruz? Evet, onları dinleyelim.
Sevdiklerimizin düşüncelerine saygı duyalım.
Ama bu düşünceleri araştıralım da... Dünyayı bir
başkasının gözlerinden değil de, kendi
gözlerimizden görelim. Okuyup araştıralım ama
belgeleriyle açıklayanları tercih edelim. Bu; hele
ki şu çağda, o kadar kolay ki! Biz lise çağında bile
kütüphanelerde araştırma yapmak zorunda
kalırdık. Oysa şimdi her bilgi, bir arama
motorunun ucunda. Hatta parmaklarımızı bile
yormadan, mikrofona söyleyebiliriz ne
istediğimizi. Neden bu kadar kör yaşıyoruz?
Bazen karşılaşıyorum Atatürk düşmanlarıyla;
tamamen kulaktan dolma hurafelerle diş
biliyorlar ve bunlara hiçbir kanıt
gösteremedikleri gibi, aksi kanıtlandığı halde
nefretlerinden kopamıyorlar. Bu sabit fikirliliğe

sebep olan şey tamamen bilgisizlik. Ne yazık ki
insanlarımız okumayı sevmiyorlar. Uğruna kan
bile akıtabilecekleri dinleriyle ilgili bile bilgisizler.
İnandıkları kitapta ne yazdığından habersizler.
Neden? Bu kadar bağlı olduğu dini öğrenmesine
engel olan nedir? Hepimiz duyuyoruz:
''Bu Kutsal Kitap'ta da var. ''
''Öyle mi? Nerede? ''
''Tam olarak bilmiyorum ama varmış. ''
''Hemen bakalım internetten. '' Ve
bakınca görüyoruz ki, öyle bir şey yok.
"Bana da falanca söylemişti. '' Ve bir
mahcubiyet... Oysa bu duruma düşmemek de
insanın elinde.
Çoğu zaman eski devirleri düşünürken;
e s k i ç a ğ l a r d a ya ş a s ay d ı m , ke s i n l i k l e
öldürülürdüm, diye düşünürüm. Çünkü adalet
yoksa, kadın erkek eşitliği yoksa buna
katlanamazdım. Yaşadığım çağda olmaktan
mutluyum. Elbette beğenmediğim durumlar çok
ama genel olarak; hele de bir kadın olarak;
haklarımı iade eden kişiye büyük bir gönül
borcum var. Ben bunu yürekten hissediyorum.
Ve işin ilginç kısmı; bu kişi bir erkek. Çoğu
erkeğin, kadınları ezmeye çalıştığı, hak
vermektense, elindeki hakları bile gasp ettiği bir
dönemde, büyük bir cesaretle, muhteşem bir
devrim yapan Mustafa Kemal ATATÜRK'e hem
hayranım hem de Onu çok seviyorum. Tam bir
cesur yürek... İnsanların konuşmaya bile
korktuğu dönemleri görmüş birisi olarak; idam
cezasını bile umursamayan bu insana saygı
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duymamak mümkün mü? Şu, parmaklarımın
altında uçup giden sözcükleri yazıp okurken
yaşadığım kolaylığı kime borçluyum? Ve sakın
kimse bana Osmanlıca reklamı yapmasın, çünkü
onu da bildiğim için Türkiye Türkçesi ile
kıyaslayabiliyorum. Biz çok şanslı bir ulusuz. Çok
şanslı kadınlar, çok şanslı çocuklarız. Araba
kullanmak için erkeklerin iznine tabi değiliz. Eşit
miras alıyoruz ve kılık kıyafetimiz için hödük bir
erkeğin ağzına bakmıyoruz. İstediğimiz mesleği
yapabiliyor, seçiyor ve seçiliyoruz. Hepsinden
önemlisi; anlı şanlı bir vatanda özgürce
yaşıyoruz.
Evet sevgimiz var. Ama bu yeterli mi?
Atatürk'ün de istediği gibi, önemli olan; Ona,
düşüncelerine, yaptığı devrimlere yaraşır şekilde
yaşamak. Bunları yapmadan nasıl Atatürkçü
olduğumuzu söyleyebiliriz? O, Türk Ulusunun;
okuyan, yazan, vatanına yaraşır bireylerden
oluşmasını isterdi. Batı'nın gelişmiş teknolojisini
ya da bizde henüz olmayan bilgisini, sanatını
öğrenmemizi isterdi. Çağdaş olmamızı ama
ırkımızla da gurur duymamızı isterdi. Biz ilimle,
bilgiyle, onun izinden giderek Atatürkçü
olabiliriz. Ve çoğu kişinin unuttuğu bir nokta var
ki; bence en önemlisi de budur. Türkler,
kendilerinden aman dilendiğinde kabul
e d e r l e r d i . B u Tü r k l ü ğ ü n e n ö n e m l i
özelliklerinden biriydi. Kapıdan giren
düşmanımız da olsa, soframızda tabağı, evimizde
bir yatağı olurdu. Biz bunları çok çabuk unuttuk.
Kendi halkımızla düşman olduk.

Size karşı büyük bir hürmet hissi besliyoruz.
Misafirimizsiniz. Yakında her şey düzelecektir.
Buyurun, istirahat edin. '' diyebilecek zarafete
sahip bir yüce gönlün izindeyim.
Anzak Annelerine yazdığı mektupta:
''Bu memleketin topraklarında kanlarını
döken kahramanlar! Burada, dost bir vatanın
toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde
uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana
koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını
harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz.
Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur
içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu
topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim
evlatlarımız olmuşlardır." diyebilecek kadar öz
saygısı ve merhameti olan bir Yüce Liderin
izindeyim. Benim Atatürk'üm böyle bir insan.
Öyleyse biz, düşmanımıza bile saygı
duyarak Atatürkçü olacağız. Okuyarak Atatürkçü
olacağız. Bilimde çağdaş ama örfüne adetine
saygılı, özgür, başarılı, vatansever insanlar olarak
Atatürkçü olacağız. Gerektiğinde kullanmak için
yabancı dil öğrenecek ama kendi dilimizi daha
üstün tutup onu doğru kullanarak Atatürkçü
olacağız. Köylümüzü küçümsemeyip baş tacı
ederek Atatürkçü olacağız. Çalışkan olarak, var
ederek, doğayı koruyarak Atatürkçü olacağız.
Ona hakaret edenlerin mallarını almayarak,
fotoğrafını asmayarak büyüdüğünü
zannedenlerin iş yerlerine girmeyerek Atatürkçü
olacağız.

Ben önüne Yunan bayrağı serildiğinde:
''Nedir bu? '' diye soran,
''Yunan Kralı bu eve girerken bu
basamaklarda Türk bayrağını çiğnemişti, Paşam!
'' cevabını alınca kaşlarını çatıp:
''Hata etmiş! Ben bu hatayı tekrar
edemem. Bayrak bir milletin şerefidir, ne olursa
olsun yerlere serilmez ve çiğnenmez, kaldırınız! ''
diyen bir başkomutanın izindeyim.

At a t ü r kç ü y ü m d e m e k y e t m i y o r
anlayacağınız. Bunları yapın, sonra size ne
derlerse desinler, umursamayın. Bence bir
liderin en önemli özelliklerinden birisidir
nezaket. O kendini, kendine yaraşır bir biçimde;
nezaketle ifade ederdi. İçinden zarafet taşardı.
Bu az bulunan özelliği, Onu düşmanlarının bile
kalbine yerleştirdi.

Yunan General Nikolaos Trikupis esir
düştüğünde:

oldu.

''Üzülmeyin General; siz vazifenizi
sonuna kadar yaptınız. Askerlikte mağlup olmak
da vardır. Napolyon da vaktiyle esir olmuştur.

Ve böyle bir deha Türk Ulusuna nasip
Galiba doğuştan şanslıyız. Mirasımız çok
büyük!
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ÖZEL DEDEKTİFLİK /
PROFESYONEL ARAŞTIRMACILIK HİZMETLERİ

İsmail YETİMOĞLU
Özel Dedektif Derneği Başkanı
www.dedektif.org.tr

Özel dedektiflik; yaşam içerisinde var
olan kabahatlerin araştırılıp suç oluşmadan önce
gerekli tedbirlerin alınmasını, mağdur olan
kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesini, hukuk
sisteminin sağlıklı işlemesi için gerekli katkının
sağlanması açısından son derece önemli ve
çağdaş bir meslek olarak ulusal ve uluslararası
düzeyde yer almaktadır. Dünyada yüzyıllardır var
olan, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren özel
dedektiflik / profesyonel araştırma mesleği
günümüzde Türkiye'de fiili olarak yapılmakta
olup, şu an için herhangi bir hukuki yetki ve
sorumluluk alanı belirlenmemiş ve henüz özel
dedektiflik kanunu yasallaşmamış ise de söz
konusu faaliyetleri yasaklayan herhangi bir
kanun ya da düzenleme bulunmamaktadır.
Toplum içerisinde farklı konularda ortaya
çıkan/çıkabilecek mağduriyetlerin giderilmesi
noktasında birtakım araştırmalara ihtiyaç duyan
insanların söz konusu mağduriyetlerinin
giderilmesini sağlayan ve bu yöndeki
ihtiyaçlarına cevap veren birileri her zaman var
olmuştur. Günümüzde de bu ihtiyaçların
karşılanması artık kurumsal yapı içerisinde Özel
Dedektifler Derneği'ne bağlı, hukuki sınırları ve
sorumlulukları belli olan, uluslararası meslek
standartları ve etik kurallarına bağlı olarak yerine
getirilmektedir. Bu bağlamda kurumsal hizmet
alan insanların birçoğu da hayatlarının
kolaylaşmasını sağlamaktadır.
D i ğ e r t a ra f ta n öze l d e d e k t i f l i k
faaliyetlerinin suç ve suçla mücadele alanında bir
sorumluluğu olmadığı gerçeğiyle hareket

edildiğinde; genel kolluk faaliyetleri, polis ve
savcılık faaliyetleri içerisinde onların görev ve
sorumluluk alanlarına girmeden, haddini
aşmadan, suç işlenmeden, toplumdaki
ihtiyaçlara cevap verme noktasında sağlıklı bir
şekilde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak
amacıyla hassas bir çizgide hareket etmektedir.
Günümüzde artık son derece faydalı olduğunu
düşündüğümüz Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamındaki kurallar çerçevesinde
toplumdaki her bireyin kişisel verilerinin
korunması zaruri ve çağdaş bir konudur.
Avrupa'da bu durum çok daha yaygın ve önem
gösterilen bir konudur. Bu bağlamda kişisel
verilerin korunmasını sağlayan düzenlemelerin
bulunmasını takdirle karşılıyoruz. Ancak bununla
birlikte; çeşitli sebeplerle özellikle özel hukuka
göre mağdur olan kişilerin hak ve hukukunu
korumak ve mağduriyetlerini gidermek
anlamında, muhtemel risklerin önceden
belirlenip tedbirlerin alınabilmesi anlamında
birtakım araştırmalara ihtiyaç duyulduğu da
günümüzde yadsınamaz bir gerçek haline
gelmiştir.
Bütün bunlar bir araya getirildiğinde;
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ve diğer
yasal düzenlemelerin varlığı ile birlikte, bir
taraftan da toplumda özel dedektiflik /
profesyonel araştırmacılık hizmetlerine ihtiyaç
duyulan fazla sayıda olaylar ve kişilerin
bulunduğunu gözlemlemekteyiz. Bu gerçekler
ışığında, ince bir çizgide ve hukuki sınırları
aşmadan, vatandaşların hak ve hukuklarını da
koruyabilmek açısından vatandaşların özel
yaşamına müdahale etmeden, kişisel verilerin
Çağın Polisi Dergisi

25

amacı dışında paylaşmadan bu hizmetlerin
yapılabilmesi gerçekten çok zordur ve ustaca bir
beceri gerektirmektedir.
Bu konu hakkındaki tespitimiz; Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu'nun öneminin
mutlaka göz önüne alınması gereken bir gerçek
olduğu, fakat toplumda yadsınamaz bir ihtiyacın
da bulunduğu yönündedir. Bu durumda ne
yapılması gerekir? Aklın yolu birdir. Devletin
uluslararası standartlarda hazırlanmış bir Özel
Dedektiflik Kanunu'nu en iyi şekilde hazırlayıp
kanunlaştırarak; bu konuda sorumluluk
alabilecek, yetkinliği, becerisi ve eğitimi olan
kişilere lisans verip onların denetimini en üst
düzeyde sağlayarak, bir taraftan mağduriyetlerin
giderilmesini sağlamak, kişisel verilerin
korunmasını sağlamak, bir taraftan da toplumun
genel kuralları çerçevesindeki sorunları hukuki
çerçeve içerisinde çözülmesini sağlamak
açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.
Bu konudaki toplumsal ihtiyaçların
anlaşılması bakımından şu şekilde
örneklendirmeler yapılabilir. İnsanlar,
ebeveynler farklı sebeplerle çocukları ile ilgili
birtakım kaygılar içerisinde olabilmektedir. Bu
bağlamda çocuklarının kimlerle arkadaşlık
ettiğini, kötü alışkanlıklara sahip olup olmadığını
ya da kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarının olup
olmadığı, onlarla münasebeti, bu çerçeve
birtakım risklerin oluşup oluşmadığını bilmek ve
gerekli tedbirleri almak açısından özel dedektiflik
hizmetlerinden faydalanma yolunda giden çok
sayıda ebeveyn olduğunu biliyoruz. Bu
durumdan şu çıkarılmalıdır; evlatları ile alakalı
birtakım kaygılar içerisinde olan bir aile düşünün.
Çocukları kendi yaşadığı şehirde ya da farklı bir
şehirde ailesinden uzak bir biçimde üniversite
eğitimi görebiliyor. Çocukların yetişme çağı ve
ergenlik dönemlerini dikkate alırsak toplumsal
hayatta birtakım tehlikelerle karşılaştıkları
aşikârdır. Bu noktada aileler gerekli baskıyı
uygulayamıyor, uyguladıkları zaman başka
sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama bir taraftan da
çocukları ile ilgili kaygılar duyuyor. Aileler bu
noktada gerekli hizmetleri nereden
alabilecektir? Emniyet güçlerine başvurup; ben
çocuğumdan şüpheleniyorum, acaba arkadaşları

kötü müdür, ya da bir takım kötü alışkanlıkları var
mı yok mu araştırır mısınız dese dahi polisin
böyle bir hakkı, yetkisi ve sorumluluğu
bulunmamaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda
özel dedektifliğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Diğer taraftan ticari konularda benzer
durumlar ortaya çıkabilmektedir. Kişi biriyle
ortaklık yapacak ya da biriyle ortaklık yapıyor ve
bir takım zarara uğradığını fark ediyor, ya da
ortaklık yapacağı kişiden emin olamıyor.
Sermayesinin şirketinin sorumluluğunu başka
birine devredecek, müdür atayacak ama kişi
dürüst mü değil mi bunu bilmiyor. Bu noktada ne
yapılabilir? Kişinin polise gidip, şirketime müdür
olarak atayacağım kişi hırsız mıdır değil midir,
bana vermiş olduğu bilgiler doğru mudur,
gerçekten üniversite mezunu mudur dediği
zaman dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir
hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşu ya da
güvenlik birimi yoktur. Dolayısıyla dünyanın her
yerinde bu hizmetler özel dedektiflik ve
profesyonel araştırma hizmetleri veren kişiler
tarafından amacına uygun bir şekilde
yapılmaktadır. Türkiye'de de aynı şekilde bu
hizmetler yerine getirilmektedir. Dolayısıyla
amacının dışına çıkılmaması, kişilerin özel
yaşamına müdahale edilmeden kişisel verilerin
korunarak bu hizmetlerin yapılmasını sağlamak
açısından özel dedektiflik kanununun
uluslararası standartlarda hazırlanarak
kanunlaştırılması ve bu konuda görev alacak
kişilerin en iyi şekilde denetlenmesi
gerekmektedir.
Kamu hukukuna giren alanlarda kolluk,
savcılık/adliye, avukat bu alandaki konularda
ilgili hizmeti yerine getirmektedir. Bir olayda
savcı, genel kolluk (polis ve jandarma) aracılığıyla
sanık ve mağdurların lehine ve aleyhine olan
delilleri toplayıp mahkemeye sunmakta, her iki
tarafın avukatlarının savunmaları sonucunda
mahkeme bir karar çözümü sağlamaktadır.
Ancak azımsanmayacak orandaki özel hukuk
alanındaki olaylar için mağdur olan kişiler gerekli
delilleri kendileri toplayamamaktadır. Bu durum
sanıkların lehine işleyebilmektedir. İşte bu
alanda doğan boşluğun önlenmesi ve her gün
çeşitli alanlarda giderek artan ihlallerin
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giderilmesi için özel araştırma, özel dedektiflik
mesleğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç
dünyada olduğu gibi ülkemizde de her gün artış
göstermektedir.
Dünyanın pek çok ülkesinde, “özel
d e d e kt i f l i k ” ku r u m u n u n ya s a l ze m i n i
oluşturulmuş ve söz konusu yasal zeminleri
dayanak olarak kabul eden uluslararası özel
dedektiflik firmalarının aynı zamanda
uluslararası organizasyonlar aracılığı ile
örgütlenmesi sağlanmıştır.
Bugün hukuki zeminini başarıyla
oluşturmuş ve mesleki etik kurallarını belirleyip
ulusal ve uluslararası çapta faaliyetlerde
bulunmaya başlamış pek çok dünya ülkesinde,
özel dedektiflik faaliyetlerinin adli süreçlerin bir
parçası haline getirildiğini ve genel kolluğa
önemli ölçüde katkılarının bulunduğunu
gözlemlemekteyiz. Söz konusu faaliyetlerin yasal
sınırları içerisinde uygulandığı pek çok ülkede,
genel güvenliğin tesis edilmesi ve vatandaşların
özel hukuka ilişkin karşılaştığı sorunlar kapsamda
hukuki deliller elde edebilme sürecinin
hızlandırılması noktasında önemli başarılar elde
edildiği görülmektedir. Bu kapsamda özel
dedektiflik faaliyetleri yalnızca gerçek/tüzel
kişilerin mevcut sorunlarının çözüme
ulaştırılması açısından değil, aynı zamanda kamu
düzeninin sağlıklı bir biçimde işleyişi ve
korunması açısından da büyük bir önem arz
etmektedir.
Uygulamada dünyada ve ülkemizde
toplumun her alanında uygulanan özel
dedektifliğin Türkiye'de de oluşturulması 1980'li
yıllardan sonra düşünülmüş ancak her seferinde
arkası gelmemiştir. Bu konuda son Özel
Dedektiflik Kanunu Yasa Önerisi taslak metindir.
1994 tarihinde hazırlanmış ancak
kanunlaşmamıştır. Bu taslağın güncellenerek
yürürlüğe girmesi bir zarurettir. Nasıl ki, duyulan
ihtiyaçlar ve 1990 yıllarda fiili olarak
uygulanmakta olan özel güvenlik, 2004 yılında
çıkartılan özel güvenlik kanunu ile yasal
düzenleme ve kontrol/denetleme altına alınmış
ise özel dedektiflik faaliyetlerinin de yasal
altyapısı oluşturulmalıdır.

Şu an ülkemizde” fiilen-de facto“ olarak
özel dedektiflik hizmeti veren kişi ve şirketler
bulunmaktadır. Bunların önemli kısmı dürüst
çalışmakla, yasal boşluktan dolayı da bazıları pek
çok insanı mağdur ederken, kimi zaman da suç
işlemektedirler. Ayrıca kontrolsüz bir şekilde
yabancı şirketlerce yürütülen bu tür faaliyetler
“milli güvenlik sorunu” olabilecek nitelik arz
etmektedir. Bu kapsamda doğabilecek
sakıncaların önlenmesi ve giderilmesi için “Özel
dedektiflik” kurumunun oluşması sosyal bir
zorunluluktur.
Bu kapsamda, Türkiye'de 2000'li yıllara
kadar “Araştırma veya Danışmanlık” adı altında
yapılmakta olan bu meslek 2003 yılında ilk kez
“Özel Dedektiflik” adı ile kurumsallaşma yoluna
girmiştir. Mavi Ay Özel Dedektiflik Ltd. Şti.
kurularak ihtiyaç sahiplerine hukuki sınırlar
çerçevesinde hizmet verilmeye başlanmıştır.
Aynı zamanda Maliye Bakanlığı nezdindeki
girişimlerimiz sonucunda “Özel Dedektiflik
Meslek Kodu” oluşturulmuş ve bu meslek kodu
üzerinden şirketlerin kurulması sağlanmıştır.
1994 yılında TBMM'de kabul edilip daha
sonra veto edilen “3963 sayılı Özel Dedektiflik
Kanununu” yeniden ele alınmış ve
kanunlaşmasını sağlamak amacıyla 03.05.2007
tarihinde “ÖDD – ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ”
kuruluşu gerçekleştirilerek mesleğin hukuki
sınırları ve etik kurallarının belirlenmesi
sağlanmıştır. İlk iş olarak uluslararası normlarda
Kanun Taslağı hazırlanıp TBMM ve Hükümet
yetkililerine sunularak kamuoyu oluşturulması
süreci başlatılmıştır.
2008 yılında Türkiye adına, IKD –
Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri
Federasyonuna üye olunarak “Uluslararası
Meslek Standartları ve Etik Kurallarının”
benimsenmesi sağlanmıştır. ÖDD – Özel
Dedektifler Derneğinin örgütlenmesi sürecinde
bu mesleğe ilgisi olan tüm kişi ve kuruluşlar davet
edilerek ortak çalışma ve mesleğin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. ÖDD üyeliğine kabul edilen
kişilere şirket ve firmalar kurulması sağlanarak
kayıt altına alınarak denetimleri sağlanmıştır.
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Çeşitli kamu güvenlik ve istihbarat
birimlerinden emekli olmuş kişiler ÖDD
Üyeliğine kabul edilerek bu süreçte özel
dedektiflik mesleğine kazandırılması, kamudaki
tecrübelerinin bu mesleğe adapte edilmesi
sağlanmaya çalışılmıştır. Kamu görevinden gelen
bazı kişiler ÖDD'nin tüm faaliyetlerinde aktif
görev almak suretiyle nitelikli bir ekip
oluşturulması sağlanmaya çalışılmıştır.
Bu aktif süreçte uluslararası istihbarat
örgütlerinin yansıra çeşitli güç odakları
tarafından dikkatle izlendiğimiz ve çeşitli
yöntemlerle kontrol altına alınma operasyonları
ile karşı karşıya kaldığımız dönemler olmuştur. Bu

dönemlerde milli duruşumuz ve tavız vermez
milli ilkelerimiz sayesinde bizlere sunulan sonsuz
maddi ve manevi olanaklar reddedilerek yola
devam edilmiştir.
Bu kapsamda Özel Dedektifler Derneği
olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalara rağmen
günümüzde hala Türkiye'de bir yasal zemini
bulunmayan Özel Dedektiflik hizmetlerinin
gerek kolluk kuvvetlerine gerek ise adli süreçlere
sağlayacağı faydalar göz önünde
bulundurulmalı,
bu kapsamda
yürütülen/yürütülecek çalışmalarda emniyet
güçlerinin de muhakkak desteği alınmalı ve söz
konusu hizmetlerin işbirliği içerisinde hareket
edilerek ivedilikle yasal zemininin oluşturulması
sağlanmalıdır.
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Şiir
Köşesi

MEHMET AKİF ERSOY'U YÂD ETMEK

Dr. Hüseyin GÜLŞEN
E.Emniyet Müdürü
“TBMM 2021 yılını Mehmet Akif Ersoy
Yılı olarak ilan etmiştir.”
Tarihimiz güzel sanatların hakkını veren,
onları yücelten, onları sadece kendi toplumu
içinde değil
tüm dünya toplumları içinde
bilhassa sanat alanındaki başarılarını aşıp
efsaneleşen eserlerin, yapıtların; görmek,
yaşamak, hazzına varmak imkanını hazırlayan
değerlerin varlığı ile gururlandık, onurlandık,
mutlu olduk, sonsuza dek olmaya da devam
edeceğiz.
İsimlerini saymaya kalkalım desek
saygıda kusur eder, hata olur deriz. Hem adını
yazmasını beceren her kişiye bile sorsak kimler
diye, belki de bizim aklımızda kalandan fazlasını
sayar.
Gün olmuş altı yüz yılı çoktan aşmış bir
cihan devleti olan Osmanlı imparatorluğu fakr-u
zaruret içine de harap ve bitap bir şekilde yok
edilmeye doğru sürüklenmektedir. İşte o
günlerde eşsiz kahraman Mustafa Kemal ve
beraberindeki bir avuç vatanperver gönül
yoldaşları ile birlikte yedi iklim dört bir cihana
Türk Milleti'ne asla zincir vurulamayacağını,
esaret altına alınamayacağını, özgürlüğünün ve
hürriyetini hiçbir vakit elinden alınamayacağını
fermanını duyurmuştur.
Bunun da efsanelere mürşit olup sadece
silahı ile değil adıyla, şanıyla ve tüm cephelerde
Allah, Allah nidalarıyla yıkılmaz kaleleri yer ile bir
eden, en muhkem cepheleri alt üst eden,
kalplerinde ki iman yüklü vatan, millet ve de
bayrak sevgisiyle kollarını açıp bekleyen
şühedaya varmak için umulmaz bir yarışa giren

Mehmetçikti. Bütün bu inanılmaz zaferlerin
gerçekliğini satırlara döküp, yaşanmış ve
yaşanması gereken her uğraş ve mücadeleler
sadece cephede, topla, tüfekle değil anaların ak
sütü beyaz kâğıtlar üzerinde de birer ilham
kaynağı olarak yansıması da elbette Hakk'a varan
yolun hakkı idi. İşte bu ilham kaynağının özün de
Mehmet Akif Ersoy en önde gelenlerden biriydi.
Rahmetle, minnetle, şükranla ve de sevginin,
saygının en yücesi ile anmak boynumuz
vazgeçilmez borcu olmaktadır. Mehmet Akif,
Yüzyıllar boyunca merhamet, şefkati. Feraseti ve
yeri geldiğinde mağfireti de esirgemezdi.
Dostluklarındaki candan muhabbetinde
ciddiyeti ve hakikati asla elden bırakmazdı. Boşa
geçen zamana hiç mi hiç tahammülü yoktu. Her
daim her kesimin sevgi ve saygısına mazhar
olmuş, onların felaketlerinde, acılarında, keder
ve acılarında her zaman yanlarında olmuş, elini
uzatmıştır.
Merhamet ve adalet yüklü bir yüreğe
sahip olan böyle birin kendi milletinin, öz
vatanının uğramış olduğu bu gaddarca hainliğin
düşmanlığın karşısında düştüğü büyük keder
ıstırap ve acıların çok yakın şahidi olmuştu.
Virane olan masum gönlü sevgisi için çöllere
düşen bir divaneden de beter olmuştu. Vatan
mahzun olur da milleti olmaz mı? En
küçüğünden en büyüğüne kadar her fert elem ve
keder içindedir. Fakr-u zaruret içinde olan asla
bunu tarihin hiçbir çağında hak etmedi, hiçbir
zaman layık olmadı, olamazdı da. Netice
kaçınılmaz savaşmaktı, vatanın, milletin ve
asırlarca yaşanmış özgürlüğümüzü bağlayan
zinciri parçalamak olan haklı duygularımızın
gerçekleşmesi uğruna. Hem de yokluklar,
ihanetler kahpelikler bulutlarının yağdırdığı
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sağanak yağmurlar altında. İşte bütün bunları alt
edecek, milletin ruhunu zafere koşturacak, her
şeyi elinden alınmış bir milletin zoru nasıl
başaracağını, hatta imkansızı nasıl yeneceğinin
bir yolu olmalıydı, neydi bu aranırken, insan
ruhunu en güçlü yenilmez yapan isteğinin ortaya
çıkması idi. İman yüklü yüreklerin vaazları,
methiyeler, hamaset dolu türküler ile ağıtlar
terennüm edilmekte idi, ama sanki bir eksik vardı
ruhları celalleştirecek, coşturacak, top, tüfek ve
bomba olup düşman üzerine yağacak.
Her şeyin günü, saati vardır derler erenler, söz
dinlemek lazım sabırla. Büyük şairin dediği gibi ''
Doğacaktır hakkın vaat ettiği günler yakın, kim
bilir belki yarın belki de yarından da yakın'' ı avaz
eden şairimiz, o günlerde Yunan ordusu Eskişehir
civarında saldırıya geçmek üzere idi, işte böyle
bir vakit de Akif tüm gücünle haykırır ulusuna ''
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!
Bir milletin içine düştüğü büyük sıkıntılarla
karşılaştığı, bütün ufukların karardığı felaket
dönemlerinde ayağa kalkmasını sağlayacak
ruhun ateşini yakmak için Mehmet Akif
terennüm etmekte idi bütün iman ve inancı ile.
Ayakta dakikalarca ayakta alkışlanan bu marş
özgürlüğe giden yolu sonsuza dek aydınlatmıştır.

Kim yazarsa yazsın, ne yazarsa yazsın bu ruhu
aşmasına imkân ve ihtimal asla yoktur. Büyük şair
bu hususu ifade ederken ''Ben bile bir daha böyle
bir şiir yazamam'' demiştir. Değerli vatan şairi bu
konuda vaat edilen diyetlerden, verilecek
olanlardan hiçbiri kabul etmemiştir. Ankara'nın o
soğuğun, ayazının yenilmezliğine karşı bir
paltoya olan ihtiyacını da yakın dosttu Baytar
Şefik Beyden almıştır, Bu konuda ki söylemlere
de çok kızıp küsmüştür bir müddet. Kendi yazıp
söyledikleri içinde en önemli olanlardan birini de
bu satırlara dökmek boynumun borcudur. '' Allah
bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın''
evet dünya durdukça bu marş bizlerin
hançerinden çıkacak ve durmadan semayı
dolaşacak, kâinatı saracak ve tüm mazlum
insanlara sönmez ışık olacaktır.
Tüm şehitlere, şühedaya, vatan
hizmetinde her türünde bulunanlara ve büyük
şairimiz Mehmet Âkif ERSOY'a minnet, rahmet
ve şükranlarımızı her vakit artan bir sevgi ve
saygıyla sunmayı unutulmayacak bir vazife biliriz.
Sevgi ve saygılarımla.
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MEHMET AKİF ERSOY ANISINA SAYGIYLA MİNNETLE
Her rahmet bir yıldızdır hatıranın önünde.
Bir İstiklal Marşı ki, dünyanın ezberinde
Bağımsızlık özgürlük milletimin özünde
Evlatların duracak verdikleri sözünde
Marşımız bir güç oldu cephelerden cepheye,
Dikildi sancağımız o güçle her tepeye.
Askerimiz saldırdı düşmana ölesiye
Milletimiz yaşasın hür ve bağımsız diye.
Şanlı hilal darılmaz yiğit kahramanına,
Onun zaferleriyle coşar koşar yarına,
Dökülen kan helaldir, hepsi vatan hayrına,
Yakışır her onur da Mehmetçiğin şanına.
Korkmadık tarih boyu güven duyduk yarına.
Hesap sorduk dünyaya, sorarız alayına.
Girdik firavunların atlarla sarayına,
Asla zincir vurulmaz Türklüğün ayağına.
Tarih bizle başladı, sonsuza dek sürecek ,
Bağımsızlık tutkusu hep payidar edecek,
İman dolu yürekler, hain kalbi delecek,
Cehalet karanlığı ilimle yenilecek.
Acı çökmüş yıllardır yurdumun üzerine
Kolay geçmez acılar işlemiş çok derine.
Ama şunu bilsinler korku yok içimizde
Zaferler cengâverler dolu tarihimizde
Vatan millet aşkımız örnektir her millete
Tarih boyu düşmedik esarete zillete
Gönülden tutkuluyuz ezelden hürriyete
Bağlı kaldık daima hakka ve adalete.
Özgürlük ruhumuzun vazgeçilmez güneşi
Yurtta sulh, cihanda sulh bize yaşam ilkesi
Bu barışın elidir sevgi ve dostluk sesi ,
İnsanlıkla hep dosttur Atatürk Türkiye'si.

Çağın Polisi Dergisi

31

Şiir
Köşesi
HAYAT BANA YOL VER
Çok canım acıyor, hayat seninle
Yaşanmaz bak böyle gel beni dinle
Bir ömür geçmez böyle yeminle
Ya sen bana yol ver ya da ben sana
Benden aldın bütün duygularımı
Her gece kaçırdın uykularımı
Bana geri vermezsen iyi duygularımı
Ya sen bana yol ver ya da ben sana
Eskiden insanlara sevgi ile bakardım
Uslu bir dereydim sessizce akardım
Aklım başımdaydı, biraz sakardım
Ya sen bana yol ver ya da ben sana
Sinirli değildim kimseye kızmazdım
Akşamları içip, içip sızmazdım
Bu acı mektubu sana yazmazdım
Ya sen bana yol ver ya da ben sana
Olmayan her işime, burnunu soktun
Her zaman kalbime saplanan oktun
En acı günümde yanımda yoktun
Ya sen bana yol ver ya da ben sana
En zor günümde hatır sormazsın
Aklını, fikrini hiç hayra yormazsın
Hayatımda taş üstüne taş koymazsın
Ya sen bana yol ver ya da ben sana
Salih GÜNGÖR
E.Emniyet Müdürü
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KİTAP KÖŞESİ
Bu sayıda da derneğimize ulaşan meslektaşlarımızın eserlerine yer verilmiştir.
Hazırlayanlar: Yusuf Vehbi Dalda-Gürbüz Bahadır

TANSIK
Tansık, akıl yoluyla açıklanmayan ve bu yüzden de tanrısal bir güç
tarafından yaratıldığına inanılan doğaüstü güç, demekmiş. Meslektaşım
yazar, bir destansı eser olan Körşah eserinden sonra, bu kitabında meslekte
yaşadıklarından esinlenerek, bu dönemde yaşananların sarsıcı tasvirini
yapıyor. Bunu yaparken, köyünde ve daha sonra şehirdeki karşılaştığı
tesadüflerle de yaşanan aşkları ve cinselliği de gerçekçi bir şekilde ele alıyor.
Kitap, son derece akıcı, güçlü anlatım, iç ve dış betimlemelerle kişiyi kendi
içine çekip bir solukta okunmasını sağlıyor.

GAVUR ADASI
Bu küçük kapsamlı kitapta da yazar, insanoğlunun başına kınadığı gelirmiş
misali, yıllar önce çocukluğunu etkileyen olayla yüzleşmek ve yarasını
sarmak için yaşadığı adaya döner. Ama işler umduğundan farklı gelişir.
Kendisini terk ettiği için suçladığı annesini aklayan bir şekilde kendisi de
aynı durumun içinde bulur ne yazık ki. Değil yarasını sarmak, daha büyük
bir yarayla dönmek zorunda kalır. Biz de okuyucu olarak onun bu
yolculuğuna tanık oluruz.

BARIŞ KÖPRÜSÜ
20 kısa ve uzun hikâyeden oluşuyor. Oldukça akıcı ve duru bir dille değişik
konularda anlatılanlar insanı merakla ve keyifle okumaya itiyor. Bazıları
hoş bir sürprizle bitiyor. Yazar, yaşadığı dönemlerle ilgili sosyal ve politik
yaşamla ilgili düşüncelerini hikâyeler arasına serpiştirmiş. Kitap kadınlara
ithaf edildiğinden, konularda da kadın kahramanlar ön planda…
Yazar, kitaplardan elde edilecek geliri LÖSEV'e bağışlamıştır.
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KİTAP KÖŞESİ
İrfan BAYAR,
Bak Şu Delil'in Yaptığına, Güler Kitabevi, Ankara 2020, 160
sayfa.
Derneğimiz üyesi, eski Kriminal Polis Laboratuarları Daire
Başkanlarımızdan Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü İrfan Bayar'ın kitabı
ağırlıklı olarak, olay yeri inceleme delilleri yardımıyla (laboratuar
incelemesi ile) aydınlatılan olayların anlatımından oluşuyor. Kitapta 30
olayın hikâyesi verilmiş. Bu bakımdan kitap, adli kolluk branşlarında
çalışan personel için faydalı olabilecek pratik örnekler içerdiği gibi,
okuyan açısından da keyifli bir polisiye özelliği gösteriyor. Kitapta verilen
önekler içerisinde ayrıca, sahte demeye dilimiz varmıyor, tarihimizin ilk
“yapma” parası olan 100 Osmanlı Lirasının hikâyesi de var. Çanakkale
cephesinden İstanbul'a gelen, daha sonra Irak cephesinde şehit düşecek olan Asteğmen Mehmet
Muzaffer tarafından yapılan bu para, devletin parası olmadığı için kendisi tarafından cepheye
malzeme alımında kullanılmış. Kitapta sonunda ise, ABD'de suçlu profili alanında yapılan çalışmalar
hakkında verilen bilgilerden oluşan bir bölüm var.
Yazar, elde edilen geliri yoksul çocuklara bağışlamıştır.

Şevket AYAZ,
USAM Etkinlikleri 1, İstanbul 2019.
İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik Strateji Araştırma ve Uygulama
Merkezi tarafından gerçekleştirilen üç adet etkinliğin notlarını içeren
eserde; 1- 20 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen Madde Bağımlılığı,
Kaçakçılığı ve Ulusal Güvenliğimize Etkileri Paneli, 2- 16 Mart 2017 tarihinde
düzenlenen Ulusal Trafik Güvenliği ve Trafik Eğitimi Paneli ve 3- 20 Şubat
2018 tarihinde düzenlenen Terör ve Medya Panelinde, panellere katılan
konuşmacıların yaptığı sunumlar ve konuşmalar yayınlanmıştır. Konular
itibariyle akademisyen, STK temsilcisi ve gazetecilerden oluşan
konuşmacılar arasında Emniyet Teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışan
mensuplarımız da bulunmaktadır.

USAM Etkinlikleri 2, İstanbul 2019.
Yine İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik Strateji Araştırma ve
Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen üç adet etkinliğin notlarını
içeren eserde; 1- 8 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen Siber Güvenlik Paneli,
2- 17 Nisan 2018 tarihinde Teknoloji Bağımlılığı ve Bilgi Güvenliği Paneli, 37 Mayıs 2018 tarihinde Çocuk İstismarı Paneli, 4- 5 Kasım 2018 tarihinde
Savaş ve Diplomasinin Değişen Yüzü Paneli, 5- 6 Aralık 2018 tarihinde
Metropol Güvenliği Paneli, 6- 21 Mart 2019 tarihinde Yapay Zekânın
Karanlık Yüzü Panelinde yapılan sunumlar ve konuşmalar yayınlanmıştır.
Konuşmacılar arasında yine çok sayıda uzman Emniyet Teşkilatı mensupları
vardır. Bu kapsamda dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Dr. Mustafa
ÇALIŞKAN da Metropol Güvenliği Panelinde sunum yapmıştır.
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Hüseyin Gülçiçek,
Bir Polisin Hatıra Defteri, Yön Basım Yayın, İstanbul 2018.
Emekli Emniyet Müdürlerimizden Hüseyin Gülçiçek bu kitabında 32 yıllık
meslek anılarını özetlemiş. Diğer meslektaşlarımızın anı kitaplarında
olduğu gibi bazen okuduğunuz sahneyi (karakolu, ilçeyi, telsiz anonsunu
vs.) bizzat yaşıyorsunuz. Geçmişten bugüne hem meslek hem de toplum
açısından nerelerden nerelere geldiğimizi bir kez daha hatırlama
imkânınız oluyor. Müdürümüz eserin arka bölümüne koyduğu eklerde,
çeşitli tarihlerde yazmış olduğu polisin eğitimi, özlük hakları ve çalışma
koşulları ile ilgili önerilerine, muhtelif suç istatistiklerine ve meslek
yaşamından bazı fotoğraflara da yer vermiş.

Emniyet Teşkilatı Hakkında Hükümet Politikaları (Polis
Tarihi), Yön Basım Yayın, İstanbul 2013.
Müdürümüzün yüksek lisans tezinin kitaplaştırılmış hali olan eser,
Emniyet Teşkilatının kısa bir tarihçesini veriyor. İmparatorluk dönemi ve
Cumhuriyetin ilk yıllarında polis ve kolluk hizmetleriyle ilgili düzenleme
ve devlet politikaları özetlenirken, Meclis'teki polisle ilgili tartışmalara,
bütçe görüşmelerine yer verilmiş. Bu itibarla kitap, o dönemlerdeki bakış
açılarının ve polisle ilgili gündemin ne olduğuna dair bir kaynak özelliğine
sahip. Kitapta ayrıca İstiklal Madalyası alan ve 150'likler listesinde yurt
dışına çıkarılan emniyet mensuplarının listesi gibi kaynak niteliğinde
bilgiler var. O dönemlere ait takdirname, diploma, maaş senedi gibi
belgeler ile üniformalı polislerin kıyafet ve donanımlarını havi fotoğraflar
da kitaba eklenmiş.
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ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

İlhan SAPMAZ
Emekli Emniyet Müdürü
Dernek Eski Genel Başkanı
Kendinizi Tanıtır mısınız:
1945 yılında Erzurum'da doğdum. İlk ve
Ortaokulu Artvin'de ( Hopa-Ardanuç ) okudum.
Polis Koleji ve Akademisi Mezuniyet
Yılı:
1961 yılında girdiği Polis Kolejini
1964'te, 1967 yılında da Polis Enstitüsünü
(Akademisi ) bitirerek Komiser Yardımcısı olarak
göreve başladım.

Trafik ve Narkotik İhtisas Kursları
gördüm.
Emniyet Spor Kulübü'nde 54 ve 57
kilolarda boks yaptım daha sonra bu kulübün
Asbaşkanlığı, 16 yıl da Türkiye Boks Federasyonu
Asbaşkanlığı görevlerinde bulundum.
Resen emekli döneminde, Ankara
Erzurum Vakfının kuruluşuyla birlikte Kurucu
Başkan olarak görev yaptım.

Çalıştığınız Yerler:
Ankara, Niğde (Aksaray ), Ankara, Uşak,
Tunceli, Erzincan, Erzurum, Van, Elazığ, Ankara
Polis Eğitim Merkezi, Ankara, Giresun, İstanbul,
Ankara illerinde görev yaptım. 1981 yılında
resen emekli edildim.
9 yıl yaptığım hukuk mücadelesini 1991
yılında kazanarak, tekrar Polis Teşkilatında
Trabzon'da göreve başladım. İlerleyen
dönemlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle
Mücadele Daire Başkanlığında çalıştıktan sonra
da Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş
oldum.

Emekli Emniyet Müdürleri Derneği
Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkanlığı
yaptım.
Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi
olup, şu anda da İyi Parti Ankara İl Başkanı
Danışmanı ve İyi Parti Üst Kurul Kurultay
Delegesiyim.
Askerliğimi ise 1970 - 71 yılları arasında
Etimesgut Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığında
yedek subay olarak yaptım. ( 107. Dönem )
·

Mesleki Anı:
YIL 1969.....

1994-1997 yılları arasında Rize İl
Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra tekrar
Teftiş Kurulunda göreve başladım. Emniyet
Genel Müdürlüğü Spor Daire Başkanlığı
görevinde bulunduktan sonra Teftiş Kurulunda
Başmüfettiş görevinde iken 2005 yılında yaş
haddinden emekli oldum.

Açığa alındığım Ankara'daki Beyaz Fil
olayından sonra Uşak'ta göreve başladım.
Anlayacağınız sürüldüm. Amirliğini Metin Aksoy
(Başkomiser) Ağabeyimin yaptığı Merkez
Karakoluna verdiler. Mücteba Oransay (Komiser
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Yardımcısı) ile birlikte gruplarda çalışıyoruz.
Bekârım, Torlak Palas diye bir otelde
kalıyor, gücümüzün yettiğince görevimizi
yapmaya çalışıyoruz. Asayişi de bayağı düzene
soktuk. Tahminen 5 ay sonra kurs görmüş 6
memurla Uşak'ta narkotik büro amirliği
kuruldu. Komiser Yardımcısı Feramuz adlı
arkadaş da büro amirliğine getirildi Emniyet
Müdürü Ahmet Erol tarafından. Narkotik kursu
görmüş olmama rağmen Emniyet Müdürü bizi
es geçmişti. Sağlık olsun.
Bir kaç ay geçmişti ki, Emniyet Müdürü
Metin abiyle beni makamına çağırarak “
Narkotik büro çalışma yapmış, Sivaslı ilçesinin
köyünde bir şahıstan baz morfin alınacak, ajan
da işi bağlamış, narkotikçiler yeni memur, İlhan
sen bu işi becerirsin, zaten narkotikçiler de İlhan
komiserim yardımcı olursa başarılı oluruz
dediler. Ben de uygun görüyorum, Metin beyle
beraber organize edin, narkotik büroda.” Dedi.
Bak hele, hani derler ya....Yemeye
gelince gıdı gıdı, işe gelince dıgı dıgı. Tam o
hesap.
Metin Abi yüzüme bakarken “tamam”
işaretini çaktım. Erkekliğe b.k sürdürecek
halimiz yoktu.
“Tamam müdürüm bizim için görev
kutsaldır, emrinizi yerine getiririz” deyince
sevindi, teşekkür etti.
Narkotik büroya geldiğimizde, baktım
onlar da mutlular. Belayı İlhan'ın sırtına
vurmuşlardı. Metin abi, ben ve Feramuz büro
amirinin odasında detayları görüşelim diye
toplandığımızda, ajanı gönderin de bir
konuşayım, dedim. Geldi, biraz sorular sorarak
sohbet ettikten sonra samimi olduğunu
anladım. Planımızı yaptık. Ertesi gün hemen
operasyona başlamalıydık. Çünkü bu işler
beklemeye gelmezdi.
Ertesi gün bir tanıdığın tosbağa
wosvosunu alıp, İstanbul plakası taktık.

Gazeteyi de kağıt para ebadında keserek 3 tane
binlikle sarıp deste haline getirince benim bile
içim geçtiğine göre kaçakçı mest olurdu.
Akşam karanlığı çöktüğünde,
kullandığım wosvosla narkotikten bir memur ve
ajanla yola koyulduk. Aramızda konuşurken
m e m u r u n Ko m i s e r i m h i ta b ı h o ş u m a
gitmemişti. “Arkadaşım bana abi de.” “Tamam
abi.“ Beş on metre sonra tekrar komiserim,
“yahu kardeşim abi de”, “tamam abi.” “Bak
kardeşim köye girinceye kadar yüz kere de olsa
bin kere de olsa abi abi diye tekrar yapacaksın,
tamam mı? “ ”Tamam abi”.
Kafama takılmıştı bu durum. Sonunda
çareyi buldum.
“Bak kardeşim, operasyonun sonuna
kadar hiç konuşmayacaksın, ben arada bir işaret
parmağımla dudaklarımı siler gibi yaptığımda
konuşmayacağını hatırlayacak, susmaya devam
edeceksin. gıkın çıkmayacak. Tamam mı?
“Tamam abi”.
Gece yarısı girdik köye. Ajan evi biliyor,
geldik önüne. Wosvosun sesine bir adam çıktı
kapıdan.
Ajan malın sahibi bu dedi sessizce. İndik
a ra b a d a n , h o ş ge l d i n i z , h o ş b u l d u k
dileklerinden sonra girdik eve, etrafı kolaçan
ederek merdivenlerden üst kattaki odaya
çıkarak oturup sohbete başladık. Evde bir kadın
var.” Hanım çayları da demle getir” deyince
karısı olduğu anlaşıldı.
Duvarda bir çifte tüfek asılı.
“Çiften de güzelmiş, iyi avcısın galiba
deyince”, gururlanarak, “İyi avcıyımdır, boşa
atmam”. ”İyi biraz sonra göreceğiz dedim”
içimden. Bizim İstanbul'dan geldiğimizi sandığı
için, “Eeee ne var ne yok İstanbul'da?“
“İstanbul'da işimiz zor gardaşım, anamız
ağlıyor. Polise avanta vermekten haşat
oluyoruz. Bizden çok kazanıyor Allahsızlar. Biraz
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geciktirdin mi avantayı hemen numara
çekmeye başlıyorlar”.
Adama güven vereyim diye ha bire
meslektaşlara vuruyor, bir yandan da işaret
parmağımla dudaklarımı temizliyor gibi
yapıyorum. Ödüm patlıyor Komiserim diyecek
diye. Adamdan korkum yok. Mal çıkmamış daha
ortaya. Muhakkak zuladadır. İşin yoksa uğraş
dur. Mal ortaya çıktıktan sonra demesi
umurumda değil.
Bu arada adamın üzerinde ve odada
çifteden başka silah var mı, öğrenmem şart.
“Gardaş, tabancamda neredeyse
mermim kalmadı, bulabilir miyiz? “
Tabancamı çıkarıyor gibi yapıp önce para
destesini göreceği şekilde çıkarıp tekrar cebime
koydum. Görünce içi gitmiştir sanırım. Garibim
ne bilsin gazete parçaları olduğunu. İkinci
hamlede 7,65 Astra tabancamı çıkararak
gösterdim. Elini beline atıp tabancasını bir
havayla çıkardığında aaa onunki de benim
tabancanın aynısı. 7.65 Astra...
Oğlum İlhan şansın yaver gidiyor, şimdi
boşaltırsın tabancasının şarjörünü diye
düşündüm ve tekrar mermi istedim. Yarısını
boşaltıp verdiğinde de yola gidiyorum lazım
olur bahanesiyle hepsini alınca rahatladım
derken, oda ne adam kalktı bir dolabı açıp,
“yiğidin silahları boş durmaz”, deyip, şarjörünü
doldurup silahı beline tam göbeğinin üstüne
yerleştirmesin mi.
Al başına iş. Demek ki duvardaki çifte de
dolu. Ne yapalım. Mevlam neylerse güzel eyler.
Çaylar geldi, sohbetle bitirdik. Hadi
gardaş şu emanetimizi alalımda biz toz olalım
yolumuz uzak..Kalktı odadan çıkıp gitti.
Düşündüğüm gibi mal zuladaydı ki, gelmesi on
beş dakika kadar sürdü, derken geldi bir
torbayla. “Varol gardaşım, getir malımızı önce
tadalım, sonra da tartalım”. Açtım ağzını

torbanın işaret parmağımı tükürükleyerek
daldırdım mala ve tattığımda BAZ MORFIN' di
hem de kaliteli cinsinden.
Ta m z a m a n ı y d ı . K a f a m d a k i l e r i
uygulamanın zamanı gelmişti.
Tabancamı çekip polis kıpırdama derken
kafayı da çaktım adama. Sendelerken belindeki
tabancasını çekip aldığımda rahatladım. Aaaa
birde ne göreyim. Bizim memur torbayı kaptığı
gibi ajanla birlikte kaçıp gitmezler mi.
Adamcağız yaktın beni yaktıınnnn vaveylasıyla
çifteye uzanmak isterken bir tekmeyle
vazgeçirmeye çalıştım.
Haydaaaa bu seferde karısı hücum
etmez mi. İri yarı bir kadın, üstelik hamile.
Karnındaki günahsız yavruya bir zarar gelirde
ömür boyu azap çekerim korkusuyla sert
davranamıyorum. İki el daha sıktım biraz
korktular, ama yine saldırmaya başlayınca
silahımı sol elime alıp sağ elimle bir kesme
çekince gırtlağına düştü, yayıldı yere. İki el daha
ateş edip adamın midesine yumruğumu
gömünce işi bitti gardaşımın. Bizim takviye
kuvvetlerden hâlâ bir haber yok.
Kaldırdım büktüm kolunu, kattım
önüme merdivenlerden indirip dışarıya
çıktığımda baktım bizimkiler kapının önünde
bekliyorlar. Silah seslerinden dolayı maçaları
yememiş içeri girmeye diye düşündüm.
Sinirden patlıyorum.
Nerde o beni bırakıp kaçan memur.
Böyle şey olur mu, ya içerde bir iki adam daha
olsaydı ne olacaktı o zaman. Vurmak zorunda
kalıp belki de öldürecek başım belaya girecekti.
O kaçıyor sizlerde burada bekliyorsunuz. Daha
ağır konuşacağım jandarmalar var. Jandarma
mıntıkası olduğu için onlardan da görevli
alıyorsunuz.
Torbayla kaçan memur, “abi bana malın
torbasını alıp çıkacaksın diye emir verildi özür
dilerim.“ Metin abiye baktığımda, İlhan ben
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vermedim dedi. Sıkışan Feramuz, abi ben
verdim, böyle olacağını bilmiyordum deyince,
zaten ne b.k biliyorsun ki diyerek kendime
hakim olmaya çalıştım. Dedim ya jandarmaya
ayıp olacak. Polisler birbirine düştü diyecek, bu
başarılı operasyona da gölge düşüreceğiz.
Sabrın sonu selamettir ve öyle de oldu.
İki memur içerideki kadıncağıza bir
baksın Metin abi, öldü mü, kaldı mı. Girdiler
kadını da çıkardılar. Çok şükür sağlıklı. “Bunu da
götürecek miyiz? “ “Bırakın kadıncağızı zaten
kocası papazı buldu” deyince, bıraktılar.

Şarkımıydı bu, galiba.
Aradan 51 sene geçti hâlâ bekliyorum o
takdirname ve taltifi.
Yaşayanlara uzun ömürler, yaratana
kavuşmuş olanlara da rahmetler diliyorum.
Sürçü lisan ettikse affola.
Selam ve dua ile.
Şu An Nerede Yaşıyorsunuz:
Kışın Ankara'da yazın İzmir'de (Urla)
ikamet ediyorum. 2 erkek ve 1 kız çocuğum var.

Aldım memurla baz morfini ve sanığı
wosvosa, büroda buluşalım deyip ayrıldım.
Geldik tutanakları imzalayıp her şeyi teslim
ettim, hadi eyvallah ver elini Torlak Palas.

Dernek ve Çağın Polisi Dergisi
hakkındaki öneri ve düşünceleriniz:

Emniyet Müdürü bir teşekkürle yetindi.
Taltif ve takdirname vermeyi düşünmedi. Ben
de talepte bulunmadım. Hâlbuki elli gram esrar
yakalayanlara bile veriliyordu. …

Sivil toplum kuruluşları, bir ülke ile
yaşayanlarının geleceğine yön veren en önemli
kurumlardandır.

Tahminen on gün sonra, Komiserim
Emniyet Müdürü seni narkotik büroda bekliyor
diye haber verdiler. Gittiğimde Emniyet Genel
M ü d ü r Ya rd ı m c ı s ı H a l i t E l v e r b e y l e
oturuyorlardı. “Operasyonu yapan komiser
arkadaş bu denince”, Halit Elver bey kalkıp elimi
sıkıp sitayişle tebrik ettikten sonra müdüre
“maaş taltifi ve takdirname yazısını yazdınız mı”
Genel Müdürlüğe? diye sordu.
Emniyet Müdürü, “Efendim işler
yoğundu, yazamadık, ama hemen yazacağız
diye kıvırmaya başladı.
“Müdür bey buna yazmazsanız
hangisine yazacaksınız, mükemmel bir
operasyon. İlhan hayatını tehlikeye atmış sağ
olsun. Hemen yazın, bana da telefon açın” , dedi.
Yazmadı Emniyet Müdürü ve ben de
tenezzül edip söylemedim. “Halit beye
bildireceğim deseydim” hemen yazardı. Canın
sağ olsun İlhan boş ver aldırma, boş ver.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI....

Ya p t ı ğ ı ç a l ı ş m a l a r, t o p l a n t ı l a r,
incelemeler, raporlar ve yeri geldiğinde grev gibi
Anayasal haklarla mensuplarının hakkını arar,
yönetenlere de doğruyu bulmaları ve
yapmalarını telkin ederek o ülkenin her yönden
kalkınmasına ve yücelmesine katkıda
bulunurlar.
Tabii bu kural, eğitim seviyesi yüksek,
insan haklarına saygılı, demokrasiyi özümsemiş
ülkeler için geçerlidir. Yoksa 14 milyon 371 bin
işçisi olup ta sadece 2 milyon 69 binin ( % 14,4)
sendikalı olduğu ülkeler için değil.
Yine 155 bin polis emeklisi olmasına
rağmen bunlardan sadece 7500 ( %5 ) civarında
emeklinin polis derneklerine üye olduğu veya
üye olmak isteyenlere dernekleri küçük olsun
benim olsun zihniyetiyle ele geçiren saltanat
sevdalılarının taht elden gider korkusuyla
kendilerinden olmayanları üye yapmadığı
ülkeler için de geçerli değildir.
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Ülkemizde 12 milyon 400 bin emekli
bulunmaktadır. 2 milyon 400 bini kenara
bırakalım, 10 milyon, eşi ile etti mi 20 milyon, bir
de çocuğunu da eklediğimizde oldu sana 30
milyon.
AL SANA TEK BAŞINA İKTİDAR.
Ama o bilinç ve cesaret yok biz
emeklilerde. Bir araya gelip bu gücü
değerlendirme kapasitemiz de yok.
Genel merkezi Ankara'da bulunan
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneğimiz
(TEMÜD-DER) Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa
şubeleri ve kısıtlı imkânlarıyla üyelerine
sunduğu hizmetler, polisin problemleri ile ilgili

hazırladığı raporları yetkili makamlara
ulaştırması ve mensupları arasında birlik,
dayanışma, yardımlaşma faaliyetleriyle göz
dolduran, gönülleri hoş eden faaliyetleriyle
başarılı bir sivil toplum kuruluşudur.
Üyelerinin biraz daha gayretleri ve
katkılarıyla, üye olamamış emeklilerin de üye
olmasıyla güçlenecek olan TEMÜD-DER'in daha
çok yararlı hizmetler sunacağı kesindir.
Genel başkan, şube başkanları ve
yönetim kurulu üyelerinin bu fedakâr
çalışmalarından dolayı kutlamak ve destek
vermek üyeler arasında ki bağları daha da
güçlendirerek değerli hizmetler verilmesini
sağlayacaktır.
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BAŞARILI MESLEKTAŞ ÇOCUKLARI KÖŞESİ

Polis Kolejine girenler genelde orta ve dar
gelirli aile mensuplarının çocuklarıydı. Belirli bir
bölümü baba ve ağabey mesleğini seçen polis
çocuk ve kardeşleriydi. Keza günümüzde de yine
bu mesleği seçenlerin önemli bir sayıda bu
sınıflara mensup olan aile çocuklarından
oluştuğu gözlenmektedir.
Bunun yanı sıra polis çocuklarından
,başka alanlarda da eğitim alanların polislik
mesleği dışında da değişik alanlarda işler
yaptıkları, yurt içi ve yurt dışında başarılı
hizmetler verdiklerini gururla öğrenmekteyiz.
Bu sayımızdan itibaren bu başarılı meslektaş
çocuklarının hikâyelerini de oluşturulan
köşemizde yayınlayacağız. Makalelerine
dergimizde yer vereceğiz.
Bu sayımızda biri yurt içinde, diğeri yurt
dışında yaşayan iki meslektaş çocuğuna yer
vereceğiz. İlki, meslek büyüklerimizden emekli
emniyet müdürü/vali Naci Parmaksız'ın geniş
bilgi için www.temudder.org.tr üyelerimizi
tanıyalım menüsüne bakınız) kızı ve kendisi de
meslektaş olan, emekliliğinden sonra yazarlık
ya p a n E l i f G ü l n u r Pa r m a ks ı z ' ı n k ı s a
özgeçmişiyle, makalesine yukarıda “Misafir
Yazar” sayfasında yer verilmiştir.

D i ğ e r i d e ü l ke m i z i n e n kö k l ü
üniversitelerinden birinden mezun olduktan
sonra yurt dışında medikal araç üreten bir şirket
kuran ve geçtiğimiz yıl dünyayı olduğu gibi
ülkemizi de etkisi altına alan ve halen bu etkinin
sürdüğü COVID-19 test kiti geliştiren, üreten ve
bunu ABD'deki en büyük laboratuar şirketine
satan Serhat Pala ile yapılan aşağıdaki
röportajdır. Her birimiz gibi çocuklarının
eğitim ve başarılarına katkıda bulunan ve
destek veren meslektaşımız emekli emniyet
müdürü İdris Pala'nın (geniş bilgi için
www.temudder.org.tr üyelerimizi tanıyalım
menüsüne bakınız) konuyla ilgili görüşünü
alarak, kendisini aşağıda röportajla tanıtacağız.
İdris Pala: Çalışma uygar düşünceyle
olunca başarı gelir. Aile olarak elimizdeki maddi,
ama daha çok da manevi düşünceyle
destekledik. Türk Gençliği'nin önü kesilmezse
başarı gelir…İnşallah bu gençler, Ata'mızın
dediği gibi,ülkelerini muasır medeniyet
seviyesine ulaştırırlar.
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BAŞARILI MESLEKTAŞ ÇOCUKLARI KÖŞESİ
1.Kendinizi tanıtır mısın?

ve girişimcilik gibi amacımız
çok fazla yoktu. İlk işim yeni
kurulan küçük bir
2.Eğitim ve çalışma
İnternetten Satış sayfasında
alanınız nedir?
pazarlama bölümünde
çalışmak
oldu. Zeynep de
İzmir'de 60.Yıl Anadolu
yö
n
et
i
m
danışmanlığı
Lisesi'ni bitirdikten sonra, esim
yapan bir firmada başladı.
Zeynep (Antalya Anadolu Lisesi)
Tam
Amerika'da Internet
ile 1992'de Boğaziçi
Bubble dedikleri, birçok
Ü n i v e r s i t e s i ' n d e e ko n o m i
yeni
internet şirketinin
okurken tanıştık. O zaman
anlaşılmaz şekilde yatırım
amacım daha çok finans ve makro
topladığı
ya da hisse senedi
ekonomi konusunda profesyonel
artırdığı dönemin
bir kariyer yapmak idi. Okulu
s
onlarında idik. İşe
bitirdikten sonra ben
b
aşladıktan bir sene
Interbank'ta ürün yönetimi ve
Zeynep-Serhat PALA
geçmeden, çıkan kriz
stratejik planlamada, eşim de
sonucu
ikimiz
de
islerimizi
kaybettik. Çalışma
Deloitte & Touche de auditor olarak çalışmaya
iznimiz de bitmek üzere olduğu için, dönmemize
başladı. Profesyonel hayatımıza iyi başlamıştık
kesin
gözüyle bakıyorduk. Hatta bankada kalan
ancak Amerika'dan yüksek lisans eğitimi almak
son birkaç bin dolarımızın yarısını Amerika'yı bir
istiyorduk.
daha gezme şansımız olmaz diyerek harcayıp,
dönüş planlarımızı yapmaya başladık. Tam bu
3.Türkiye'de alanınızla ilgili herhangi
sıra
da esim Zeynep girişimcilere destek olan bir
bir çalışma yaptınız mı?
vakıfta bir iş bulmayı basardı. Ben de bu sefer
başka bir yere girip işi kaybetme şansından
Türkiye'de ikimiz de hiç alakalı bir konuda
çekindiğim için iş hayatına ilk girişimcilik yaparak
çalışma yapmadık. Açıkçası bu alanlar Türkiye'de
başladık. Bizi bugüne getiren yola o şekilde
daha konusu gecen şeyler değildi o zamanlar.
başlamış olduk.
4.Ne zaman ABD'ye gittiniz, amaç ve
hedefleriniz nelerdi?
Yüksek lisans alma amacı ile gittiğimiz
Amerika'da öncelikle amacımız eğitim,
arkasından iş tecrübesi kazanıp Türkiye'ye geri
dönmek idi. Kaliforniya'nın San Diego şehrine
geldik. Burası Amerika'nın en güzel şehirlerinden
biri ve İzmir'i andıran bir iklime sahip. Master
okuyabilmek için üniversitede asistan olarak
çalışıp, hem de çalışma karşılığında burs alıp kısa
zamanda bitirmeye çalıştık. Ekonomik imkânlar
kısıtlı olduğu için fazla zaman geçirmeden okulu
bitirmeye yönlendik. Okulu bitirir bitirmez
amacımız birkaç yıl burada tecrübe kazanmak,
ondan sonra Türkiye'ye geri dönmek idi.
Sermayemiz olmadığı için, ilk basta şirket kurmak

5-Kaç yıldır ABD'de bulunuyorsunuz?
Yaptığınız çalışmalar ülkemizde de yankılandı,
nasıl başladınız, amaca ulaştığınızı düşünüyor
musunuz?
Amerikan Rüyası denen bir şey vardır
Amerika'da. Buraya başka ülkelerden hiçbir şeye
sahip olmadan gelen göçmenler, girişimcilik
yaparak hayatlarını kurar ve yanlarında başka
Amerikanlıların çalışmalarına imkân veren is
yerleri açarlar. Biz de kendimizi bu açıdan çok
şanslı buluyor ve Amerikan Rüya'sını hayata
geçirmiş olarak hissediyoruz. 1998'de sadece 4
bavul ile geldiğimiz bu ülkede kurduğumuz bir
şirketi Amerikan'ın önde gelen
Laboratuarlarından birine satacak hale gelmek
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koşucularından, diğeri de 12 yaşında olmasına
rağmen birçok profesyonel tiyatroda oynamayı
basardı), insanların birbirlerine yardıim
ettiklerinde bunun mutluluklarına nasıl katkıda
bulunabileceğini genç yasta anladılar. İkisinin
daha uzun yıllar bu bilinç ile olumlu şeyler
yapmaya odaklanacağını tahmin ediyorum.
9.Sizleri örnek almak isteyen gençlere
ne tavsiyede bulunmak istersiniz?

hiç hayal bile edebileceğimiz bir şey değildi.
6.Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?
Girişimciliğin Türkiye' de daha ilerlemesi
için çalışan eğitim kuruluşları, dernek ve
organizasyonlara destek olacak adımlar atmak
istiyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu dinamik insan
gücü ve genç neslin, desteklenip güzel sonuçlar
vermesi çok mümkün.
7.Bu çalışmaların, bir şekilde Türkiye'ye
ulaşması mümkün mü? Bunun şartları ne
olabilir
Türk insanin özünde girişimcilik var.
Tarihe baktığımız zaman, Türk tüccarları ve
girişimcileri birçok ürün ve icadın dünyanın
birçok yerine yayılmasına katkı göstermiş. Bunu
yenidünya ekonomisinden, yeni teknolojiler ile
başarmamamız için hiçbir sebep yok. Sistematik
ilerlemeler, girişimciliği Türkiye'de olumlu
etkileyecektir.
8-Oğlunuzun da bazı güzel etkinlik ve
başarıları oldu, bundan da söz etmek ister
misiniz (şüphesiz kendisi cevaplayabilir) ?Türkiye'deki akranlarına bir önerisi olabilir mi?
Kenan ve Arden, ikisi de bulundukları
çevrelerde insanların birbirine yardim etmesi
gerektiği bilinci ile büyüdüler. İkisinin ilgi ve hobi
alanları çok farklı olsa da (biri Kaliforniya' da
kendi yaşıtları arasında en iyi birkaç uzun mesafe

Hayatta tabi ki şans çok önemli bir faktör.
Anne babanızı, çocuklarınızı seçemezseniz, ama
esinizi seçebilirsiniz. Üniversite seçmedeki
hassasiyetinizin en azından bir kısmını esinizi
seçmeye de gösterin. Biz, hem aile hem de birçok
farklı konuda şanslıydık, ama ne konuda şanssız
olduğunuzu değil, ne konuda şanslı ve avantajlı
olduğunuzu düşünün ve öyle ilerleyin.
Nerde duydum hatırlayamıyorum, ama
şu prensibin bize çok faydası oldu. Önce aynaya
sonra pencereye bakin. Yani önce kendiniz sonra
başkaları hayatinizi etkiler. Zorluk ve
başarısızlıklara da, cevaplara da bu sıralama ile
bakmak lazım. Hayatınızı tam kontrol
edemeyebilirsiniz ama hayatiniz sonuç itibariyle
en çok sizin günlük karar ve odaklandığınız
şeylere bakar.
Son alarak söylemek isteyeceğim bir şey
de polis çocuğu olmak ile ilgili. Babamla aramda
sadece 21-22 yas var, o yüzden onun polisliğinin
en erken yıllarından, emniyet müdürü olduğu
döneme kadar birçok anında yakınında oldum.
Hayatım hep karakollarda babamı görmeye
gitmek, müdürlük kapılarında beklemek ile geçti.
Her rütbe ve birimden polisler ile tanıştım. Birçok
arkadaşım da polis çocuğu idi. Böyle bir
cemiyette büyümüş olmak büyük bir şanstı.
Polislerin hayata farklı bir bakış acısı vardı
gördüğüm kadarıyla. İnsanlığın hem en iyi hem
en kötü yanlarını gördükleri için, bir an sert ertesi
an yumuşak davranmaları gerektiği için, hayata
farklı gözler ile bakabiliyorlar. Böyle bir ortamda
büyümek, bana değişik ortamlarda daha esnek
olma özelliği kazandırdı diye düşünüyorum.
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DERNEK FAALİYET ve HABERLERİ

EMNİYET TEŞKİLATLARINDAN EMEKLİ OLAN /
İSTİFA EDİP BAŞKA ALANLARDA ÇALIŞAN MENSUPLARIMIZ
“EROL ÖZDEMİR ANISINA-ARAŞTIRMA/ANALİZ
Derginin Nisan 2020 185.sayısında tanıtımını yaptığımız Emniyet Teşkilatından Emekli Olan/İstifa
Edip Başka Alanlarda çalışan mensuplarımızla ilgili projemizden bahsetmiştik. Geçen bir yıllık sürede bu
alanda derlenen bilgilerle hazırlanan tablonun güncellenmiş halini sizlerle paylaşmak istedik. Bu süreçte,
bu tabloda yer alan bazı yazar ve sanatçıların kitaplarının tanıtımı ve eserlerin bir kısmına dergimizin
değişik sayılarında yer verilmiştir.
Bu sayının daha da çok olduğunu düşünüyoruz, üyelerimizin desteğiyle bunun devamlı
güncellemesini yaparak değerlendirme ve paylaşmaya devam edeceğiz.
SIRA
NO

MESLEK

NİSAN 2020SAYI 185

NİSAN 2021SAYI 189

1

ARABULUCU

1

1

2

AVUKAT

20

20

3

BİLİRKİŞİ

12

24

4

DİĞER ALANLAR

79

119

5

DİPLOMAT

8

8

6

GÜVENLİK (Özel)

164

180

7

VALİ-MİLLETVEKİLİBAKANBELEDİYE BAŞKANI

14

25

8

BESTEKÂR-SANATÇIFOTOĞRAFÇI

11

15

9

YAZAR-ESER

47

166

67

204

366

166

468

204

GENEL TOPLAM
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TOPLANTILAR

Mart 2020'de dünyada olduğu üzere ülkemizde de etkin olan pandemi salgını dolayısıyla dernek
faaliyetleri yasaklanmıştır. Buna karşın, başta eğitim ve bir çok etkinlikte olduğu üzere teknikten
yararlanılarak dernek toplantılar, daha ziyade haftalık sohbetler online olarak her hafta yapılmaya
çalışılmıştır.
Son zamanlara bu toplantılara dernek üyesi olmayan üyelerimizden de uygun olanların katılım
sağlanmaktadır. Ayrıca bu suretçe Genel Sekreterimiz Ahmet SARICA, sürekli olarak kıdemli
üye/ağabeylerimiz ile sağlık sorunları olan meslektaşlarımızı telefonla arayarak hal hatırlarını sormuş ve
yönetime bilgi sunarak durumları takip edilmektedir.

Dernek genel merkezinde 25
Mart 2021 Perşembe günü Saat:
10.30'da Polis Koleji Mezunları
Derneğinin genel kurulu yapılmıştır.
Pandemi kuralları gereği mesafe
ve hijyen kurallarına uygun olarak
yapılan toplantıda Genel Başkanlığa
yeniden Mustafa ÖZGEN seçilip, dilek ve
temennilerle son bulmuştur.
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VEFAT
Vefat Eden Üyelerimiz

Ramazan Yaşar SENOCAK
E. Emniyet Müdürü
Sicili: 23739

Av. Kadir CANBELDEK
Onursal Üye
(Polis Akademisi 1970-1973)

Habib Altan EKİNCİ
Onursal Üye

Hüdaverdi BIYIKLI
E. Emniyet Müdürü
Sicili: 16705

Kadir ALHAN
E. Emniyet Müdürü
Sicili: 19773

Aziz AKSOY
E. Emniyet Müdürü
Sicili: 21808

Bülent KENAROĞLU
E.Emniyet Müdürü
Sicili:22498

Mustafa VARER
Onursal Üye
(Polis Akademisi 1980-1984)

Vefat eden değerli üyelerimize, Allahtan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz.
TEMÜD-DER Merkez Yönetim Kurulu
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VEFAT
Vefat Eden Mensuplarımız

Cafer ACER
E. Emniyet Müdürü
Sicili: 28241

Özgür AÇIKYÜREK
E. Emniyet Müdürü
Sicili: 25064

A.Beyhan ERTÜRK
E. Emniyet Müdürü.
Sicili: 16858

Ahmet Kurter SİRMEN
E. Emniyet Müdürü
Sicil No: 49103

Burhanettin ÖZDEMİR
E. Emniyet Müdürü

Hasan SAYGILI
E.Emniyet Müdürü
Sicil:6872

Vefat Eden Mensup Yakınları
Üyemiz E.Emniyet Müdürü Remzi KOÇÖZ'ün annesi Sakine KOÇÖZ vefat etmiştir.
İzmir Şube Üyemiz E.Emniyet Müdürü Zafer KAYA'nın annesi vefat etmiştir.

Vefat eden meslek mensuplarımıza ve yakınlarına, Allahtan rahmet, geride kalanlara sabırlar
diliyoruz.
TEMÜD-DER Merkez Yönetim Kurulu
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