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Derneğimiz TEMÜD-DER tarafından 
2004 yılında çıkartılmaya başlanan ve aralık-
sız Aralık 2017 tarihine kadar sürdürülen an-
cak teknik nedenlerle ara verilen/durdurulan 
Çağın Polis Dergisi, çağın teknik gelişmelerine 
uyum sağlayarak “dijital dergi “ olarak yeni-
den çıkartılmasına karar verilmiştir.

İlk çıktığı andan ara verilinceye kadar 
geçen sürede dernekte görev alan tüm yöne-
ticilerin özverili gayretleriyle çıkartılan, tasnif 
edilerek postaya verilen dergimiz tüm yurtta 
gerek aktif çalışan ve gerekse emekli men-
suplarımız tarafından ilgiyle takip edilmiş ve 
okunmuştur.

Dergide, emekli üye/mensuplarımız 
kadar aktif görevde olan meslektaşlarımızın 
makaleleri yayınlanmış, teşkilattan haberlere 
geniş ölçüde yer verilmiş, zaman zaman da 
misafir yazarlar tarafından değişik konularda-
ki yazılara da yer verilmiştir.

Bu yeni dönemde, dijital dergi PDF for-
munda ve daha az sayfa olarak hazırlanacak, 
www.temudder.org.tr web sayfamızda ya-
yınlanacaktır. İlgili kurum ve kuruluşlara mail 
ekinde gönderilebilecektir.  Sayfa adedindeki 
sınırlama nedeniyle daha ziyade gündemde 
olan konularda yine aktif görevdeki meslek-
taşlarımızla emekli mensuplarımızın yazıları-
na yer verilecektir. Doğal olarak bu süreçte 
derneğimiz genel merkezince gittikçe artış 

gösteren önemli projeler, etkinlik ve faaliyet-
leri ile Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir Şube-
lerinin faaliyet ve etkinlik haberlerine de yer 
verilecektir.

Ayrıca teşkilatımızı yakından ilgilendi-
ren yasal düzenlemeler, teşkilatlanmadaki 
yeniden yapılanma, eğitim, teknik gelişmeler 
ve doğal olarak suçlarla mücadele konuları-
nın ele alındığı makale ve haberler de yayın-
lanacaktır.

Derneğimizin olduğu gibi, dergimiz 
de her türlü öneri ve yapıcı eleştirilere açık 
olup, bu önemli iletişim aracının yeniden 
başlatılmasından dolayı çok sevinçliyiz. Aktif 
ve emekli mensuplarımızın ilgi ve desteğiyle 
bundan sonraki dönemde yoluna kesintisiz 
olarak devam edeceğini umuyoruz.

Hoş bulduk…Ülke ve teşkilatımıza ha-
yırlı olması dileğiyle….

ÖNEMLİ NOT
Dijital dergimizin bu ilk sayısı, derneğimizin 

Ankara üyesi Ünal Karabıyık’ın maddi destekleriyle 
yayın hayatına başlamıştır. Kendisine bu ilk adım-
da verdiği güçlü destekten dolayı Yönetim ve Editör 
olarak teşekkür ederiz.

✩ ✩ ✩

Dergiyle ilgili öneri, eleştiri ve görüşlerinizi 
göndermek istemeniz halinde konu başlığını bilgi@
temudder.org.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

YENİDEN BAŞLARKEN…

Yusuf Vehbi DALDA
TEMÜD-DER İzmir Şube Başkan Yardımcısı

Genel Yönetmen/Editör
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Değerli üyelerimiz, sevgili okuyucular;

Bilindiği gibi 2 Şubat 2017 tarihinde 
yapılan Olağanüstü Dernek Genel Kurul top-
lantısında TEMÜD-DER Genel Başkanlığına 
seçildim. Oluşturulan Yönetim Kurulu arka-
daşlarımızla birlikte, hem derneğimizden bu-
güne kadar yapılanların muhafazası ve hem 
de bundan sonrası için koşulların daha iyi bir 
hale getirilmesi amacıyla çalışmalara başla-
dık. Olumlu uygulamalar başlatmak ve bunla-
ra kalıcılık kazandırmak üzere çalışmalarımız 
devam etmekte olup, bugüne kadar olan yü-
rütülen faaliyetlerimizin bir özet vermek ge-
rekirse; 

★ Ankara/Maltepe’de bulunan Dernek 
Genel merkezimizde geniş ölçekli bir tadilat 
yapılarak hem aylık ve periyodik bazdaki der-
nek faaliyetlerimiz (toplantılar vs) için, hem 
de dernekte yürütülen ofis faaliyetlerimiz için 
yeni alanlar yaratılmıştır. Söz konusu tadilatın 
masrafları Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfımız tarafından karşılanmıştır.

★ Derneğin maddi durumunu iyileştir-
mek ve üyelerimize daha iyi hizmet vermek 
üzere proje geliştirmeye gayret edilmektedir. 
Bunların içerisinden Sandık projemiz hayata 
geçirilmiş olup, henüz başlangıç aşamasın-
da olmasına rağmen gerek Dernek yönetimi 
gerekse üyeler açısından verimli bir şekilde 
yönetilmektedir. Dernek Genel Merkezimizde 

yapılan toplantılarda zaman zaman üyeleri-
mizin bilgisi için sunumu yapılan bu faaliyet-
lerle ilgili bilgilendirmelere, derginin ilerleyen 
bölümlerinde geniş olarak yer verilecektir.

★ Yine dernek gelirlerini artırmak ve 
derneğimizin görünürlüğünü sağlamak ama-
cıyla özel sektör ile yapılan işbirliği girişimleri 
artırılmıştır. Bu faaliyetlerden biri Fuar proje-
sinden derginin ilerleyen sayfalarında detaylı 
bilgi verilecektir.

★ Dernek üyeliğini artırmak üzere Ge-
nel Merkez ve Şubeler olarak her daim tanı-
tıcı, bilgilendirici ve davet edici faaliyetlerde 
bulunulmaktadır.

★ Teşkilatımızla Genel Müdürlük ve il-
gili birimler seviyesinde her zaman olduğu 
gibi iyi ilişkileri sürdürmek ve ortak çalışmalar 
yapmak üzere başta Emniyet Genel Müdürü-
müz ve Yardımcıları ile Daire Başkanlarına zi-
yaretlerde bulunulmuş ve Genel Merkezimize 
yapılan ziyaretler kabul edilmiştir.

★ Yönetimimizce , Cağın Polisi Dergi-
sinin online olarak yeniden başlatılmasına 
karar verilmiştir. Derginin, aktif/emekli men-
suplarımızın mesleki, idari ve bilimsel konu-
lardaki görüşlerinin yansıtılması, kamuoyuna 
mesleğin tanıtılması, sorunları tespit ve çözü-
me kavuşturulması ve dernek tüzüğünde be-
lirlenen diğer etkinlik ve faaliyetlerin duyurul-

BAŞKANDAN MESAJ

İsmail ÇALIŞKAN
1. Sınfı Emniyet Müdürü (E)
TEMUD-DER Genel Başkanı
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ması konularında yararlı hizmetler vereceğini 
değerlendiriyoruz.

★ Teşkilatla ve aktif/emekli mensuplar-
la ilgili yasal ve idari düzenlemeler için başta 
TBMM Komisyonları ve çeşitli kurum ve kuru-
luşlarla görüşme ve diyaloglar sürdürülmüş, 
görüş ve önerilerimiz şifahi ve yazılı olarak 
iletilmiştir.

★ Bu faaliyetler cümlesinden olarak, 
Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşme ve yazış-
malar neticesinde ilgili yönetmeliğin değişti-
rilmesi sağlanarak Polis Akademisi mezunla-
rının tekrar adli uzlaştırmacılık faaliyetlerinde 
yer almalarının yolu açılmıştır.

★ Mesleğimizle ilgili var olan diğer 
emekli dernekleri ve sivil toplum kuruluşla-
rıyla olan ilişki ve diyaloga önem verilmekte 
ve tümümüzü ilgilendiren konularda istişare 
yapılmasının faydalı ve verimli olacağı değer-
lendirilmektedir.

Planlanan projelerin uygulamaya ko-
nulması ve somut neticeler alınmasıyla men-
suplarımızın bizlere olan güveninin artacağı 
ve buna bağlı olarak da yeni üyeliklerin ger-
çekleşeceğini umuyoruz.

Tüm bu konularla ilgili olarak ilgi ve des-
teğinizi bekliyoruz. Bu vesileyle, yayın hayatı-
na tekrar başlayan dergimizin de hayırlı olma-
sını diliyorum.

Not: Derneğimizin mevcut şube, tem-
silci ve üye durumu aşağıdaki gibidir. Toplam 
emekli sayımız dikkate alındığında bunun çok 
mütevazı olduğu değerlendirmektedir. Bu ba-
kımdan üye sayısının arttırılmasına yönelik 
faaliyetler Genel Merkez ve Şubeler olarak 
duraksatmadan yürütülmektedir.

TEMUD-DER GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEMSİLCİLİKLER VE ÜYE SAYILARI

SN İL ASİL ÜYE ONURSAL ÜYE TOPLAM

1 ANKARA(GENEL MERKEZ) 308 41 349

2 ANTALYA 53  53

3 BURSA 80 9 80

4 İSTANBUL 184 17 201

5 İZMİR 340 30 370

6 AYDIN(TEMSİLCİ) 1 1

7 DÜZCE (TEMSİLCİ) 1 1

GENEL TOPLAM 915



Çağın Polisi Dergisi             5

Pasifik’ten Atlantik’e, Kuzey Buz Deni-
zi’nden Hint Okyanusu’na taşan ana karaya 
damgasını basmış, kanunlara saygıyı milli bir 
gelenek haline getirmiş, uygarlık ve yüksel-
menin huzur ve güven ile mümkün olabilece-
ğini, bütün milletlerden önce kavramış...

Milli şair Mehmet Akif Bey’in tarihe sığ-
dıramadığı; ‘’O’nu ancak ebediyetlerin istiap 
edebileceğini’’ terennüm ettiği millet, TÜRK 
milletidir.

Kendini Türk duyan, Türklüğe adayan ve 
Türkçe konuşan; Tarih boyunca var olan Türk 
Kültürünü, bin beş yüz yıldır var olan Türk-İs-
lam kültürünü; soyunun, medeniyetinin ve 
asaletinin temeli olduğunu kavramış ve bu 
sebeple disiplini sevmiş, uyumsuzluğu, isyanı 
ve serkeşliği hoş görü ile karşılamamış Türk 
insanıdır.

Türk mensubiyeti cihetiyle; sözünde 
duran, yalan yere yemin etmeyen, mertliğe, 
açık yürekliliğe, açık sözlülüğe saygı duyan,o-
nuruna düşkün bir insandır. Dolayısıyla davra-
nışları ciddi, ağırbaşlı ve vakurdur. Onda edep 
ve hayâ duyguları mahviyet ve tevazu ile bir-
leşmiştir. Cesaretinin hududu yoktur, ölüm 
karşısında bile metanetini kaybetmez.

Kutsi bir fazilet müessesesi olan aile or-
tamında; büyüğe saygı, küçüğe ilgi, sevgi ve 
şefkat göstererek büyümüştür. 

Sosyal ilişkilerinde; terbiye, nezaket ve 

tevazu esastır. Az ve öz konuşur. Dalkavukluk, 
gurur ve kibri hoş karşılamaz. Kin ve garez 
gütmez. İyiliksever, hoşgörülü ve âlicenaptır. 
Din, mezhep, cins farkı gözetmez, davranış ve 
yaşayışında adil ve eşitlikçidir ve büyük önder 
Atatürk’ün buyurdukları gibi “Türk Milleti Ça-
lışkandır, Türk Milleti Zekidir”

İşte, Şühedanın kanı, Ulemanın ilmi, 
her bir ferdinin irfanı ile vatan toprağı olan, 
bu ülkenin toprakları üzerinde, şanlı bayrağı 
altında yaşayan toplumun adı Türk’tür.

Ve de Türk Polis Teşkilatının her rütbe-
den her mensubu bu Yüce Milletin öz be öz 
evladıdır.

Bu toplum; Selçuklu, Osmanlı ve de Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin temelini kanla, ilim ve 
irfanla, imanla atmış iken, üç Kıt’ada adaletle 
hükmetmiş, o muhteşem kuva-i milliye ruhu 
ile Anadolu’yu yedi düvele karşı korumuş ve 
kurtarır iken Türk Polisi, cephede, cephe ge-
risinde ve Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisin 
de öz varlığıyla yerini almış, Türk İstiklal mü-
cadelesinde ben de varım demiştir. 

 Bütün vatan sathı kavgasız, korkusuz ve 
cennet gibi bir ülke haline gelmiş, göğüslere 
gurur, kalplere iman veren bir havayı teneffüs 
ederek muasır medeniyetler seviyesine çık-
mak için hızla ilerler iken…

Türkiye üzerinde çıkarları olan ve Türk 
Milletini kendi çıkarları karşısında engel ola-

KURULUŞUNUN 175. YILINDA
TÜRK POLİSİNE...

Yavuz ELBİRLER
1.Sınıf Emniyet Müdürü (E)
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rak görerek bin yıldır yok etmek isteyen 
uzak-yakın, sözde dost, müttefik veya komşu 
veya değil, emperyalist güçler ve onların satın 
aldığı, ferdi seciyeleri itibariyle kararsız, ta-
mirden daha çok tahribe açık, fırsat buldukla-
rında hemen tecavüze geçen, yetmediklerini 
anladıklarında sünepeleşen… Kafaları günlük 
meselelerle dolu alternatif düşünce üret-
me yerine bütün güçlerini tahrip ve tenkide 
hasretmiş, yıkmadan hoşlanan, beyinlerini, 
ruhlarını veya midelerini satmış; Ajan, Etki 
Ajanı, Ajitatör, Provokatör, ismini ne koyarsak 
koyalım, bu kabil insanlar, içlerinde yer aldık-
ları legal, illegal örgütler ve medya vasıtasıyla, 
büyük ölçüde ve özellikle de, araştırmayan, 
okumayan, bilmeyen, kitleler üzerinde daha 
olumsuz tesirler icra eden ve her vesileyle saf 
yığınların ta benliklerine sokulup onları felç 
eden, çürüten ve bir kısım düşüncelerin kö-
lesi haline getiren, dinden bahsederken, milli 
değerlerimiz üzerinde dururken, geçmişi ko-
nuşurken hep aşağılayıcı olan, nizama, bedi-
iyatımıza saldıran, san’at anlayışımızı yerden 
yere vuran şer odakları var.

Netice de Türk vatanı, Nuhun gemisin-
den karışık, Babil kulesinden gürültülü hale 
getirilmeye çalışılmaktadır ki, biz bu kabil fa-
aliyetler ve içlerinde bulunanları TEHDİT UN-
SURU olarak görüyor, tanımlıyoruz.

Necip, aziz Türk Milleti ,tarih sahnesi-
ne çıktığı ilk günden bu güne, birlikte, huzur 
içinde, hür olarak yaşamasının teminatı ola-
rak, her çağda ve her coğrafyada tanımlama-
ya çalıştığımız tehdit unsurunun bütün yıkıcı, 
engelleyici, bölücü faaliyetlerine rağmen, iz 
bırakan devletler kurmuştur. Bir açıdan kuru-
lan devletlerin hanedan ve idare değişiklikleri 
bir yana bırakılır ise adeta birbirinin devamı 
olduklarını rahatça ifade edebiliriz. 

Tarihinin her döneminde devletsiz kal-
mayan Türkler, sınırları içinde güvenlik teşki-
latlarını, dıştan gelebilecek tehdide karşı da 
ordularını kurarak her daim hazır tuttular.

Orta Asya’dan Viyana kapılarına ve ora-
dan Türkiye Cumhuriyeti’ ne geçen süreçte, 

Yasavul, Karakullukçu, Yasakçı adları ile gü-
venlik teşkilatları hep var olmuştur.

Kabul edilen tarih ile bugünkü manada 
Türk Polis Teşkilatı, 11 rebiyülevvel 1261 ta-
rihli  (10 Nisan 185) Polis nizamnamesi esas 
alınarak Zaptiye Nezaretine bağlı olarak ku-
ruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuru-
luşuna müteakip, Emniyet Teşkilat Kanunu ve 
Polis Vazife ve Salahiyetleri hakkında kanun-
lar, nizamnameler ve yönetmelikler ile her 
gün çağın gereklerine uygun olarak gelişti.

Atatürk’ün emirleri ile kurulan Polis 
Enstitüsü ve Polis Koleji ile yönetici kadrola-
rı yetiştirildi. Uzun yıllar siyasal bilgiler, hu-
kuk fakülteleri mezunları ve emekli subaylar 
ile yönetilen Polis teşkilatı, zaman içerisinde 
Polis Koleji, Polis Enstitüsü ve Polis Akademisi 
mezunlarınca yönetilir hale geldi.

1962 yılında Polis Koleji ve Polis Enstitü-
sü Müdürlüğü görevini yürüten Emekli Albay 
Cemal Alkan’ın çalışma ve gayretleri ile 10 Ni-
san 1962 gününden itibaren Polis Teşkilatının 
kuruluş yıl dönümü bayram olarak kutlanma-
ya başlandı.

Ankara’da, 1966 yılında Polis Koleji ve 
Enstitüsü toplantı salonunda yapılan 121. ku-
ruluş yıl dönümü kutlama törenine 5. Cum-
hurbaşkanı Cevdet Sunay, Senato Başkanı 
Şevki Atasagun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Ferruh Bozbeyli, Başbakan Süleyman 
Demirel ile İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan ka-
tıldılar. Kutlamalar sırasında, zamanın Emni-
yet Genel Müdür Yardımcısı ve Kutlama Ko-
mitesi Başkanı olan emekli jandarma Yarbay 
Rıfat Ergun, polis arması içinde 121 yazılı ro-
zeti Cumhurbaşkanın göğsüne taktı.

Polis Teşkilatının  kuruluş günü, men-
suplarımızca, milletimizin de haklı övgüsü ile 
her yıl daha da artan şevk ile gurur ile kutlan-
maya devam edildi.

Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunla-
rı ile değişik fakülteler mezunlarından oluşan 
sıralı amir kadroları, çağın gerektirdiği tekno-
loji ve bilgiye sahip yepyeni, devletin emrin-
de ve halkın hizmetinde, “Polisin Adaletin İlk 
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Kapısı olduğu” fikrinden hareketle, güvenliği 
sağlamanın yanı sıra olmaz ise olmaz diyerek 
halkın güvenini sağlamak, polis-halk ilişkileri-
ni geliştirmek için üstün gayret sarf ettiler.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
hedef alan dış odaklı-iç destekli veya iç odak-
lı-dış destekli şer güçler, polisi şahsi, ticari, 
siyasi menfaatleri doğrultusunda kullanmak 
isteyenler polisi ideolojik kamplara bölerek 
güvenlik hizmetlerini zaafa uğratmak istedi-
ler. Polis, direndi, suç ve suçlu ile mücadelesi-
ne devam etti ve devam edecektir.

Türk Polisi, tehdit unsuru karşısında 
Cumhuriyetimizin koruyucu kalkanıdır. Her 
bir mensubu, birer Uç Beyi misali, günün her 
dakikasında halkın hizmetinde, hukuka saygı-
lı, milli kültürüne, manevi değerlerine, örf ve 
adetlerine bağlı, toplumun her bir ferdi ile se-
vinip üzülen, ülkemizin herhangi bir yerinde 
doğup büyümüş, aynı aile terbiyesini almış, 
aynı okullarda öğretim görmüş, her şartta 
halkının ırz, can ve malını korumak için bu gö-
reve talip olmuşlardır.

Sayıları 250000’in üzerindeki polislerin, 
kötü yönetim, olaylar içerisindeki ruh halleri 
ve bazılarının tasvip edilemeyecek davranış-
larının bu güzide mesleğin bütün mensupla-
rına mal edilmesi yanlıştır diye düşünüyorum.

Unutulmamalıdır ki çok zor şartlar al-
tında görev yapan polisler de insandır ve bu 
ülkenin çocuklarıdırlar

Ulu önder Atatürk’ün “Türk Milletinin 
içtimai nizamını ihlale müteveccih didinmeler 
boğulmaya mahkûmdur. Türk Milleti kendisi-
nin ve memleketinin yüksek menfaatleri aley-
hine çalışmak isteyen müfsit, sefil, vatansız 
ve milliyetsiz, beyinsiz hezeyanlardaki gizli ve 
kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsa-
maha gösterecek bir heyet değildir.” 

“Türk Milletinin ebedi feyzinden, mü-
esses ahlak telakkilerinden henüz nasibini 
almamış veya bu ilahi nimetten bir idraksizlik 
sonucu mahrum kalma talihsizliğine uğramış 
bu bedbaht yığınlar elbet bir gün gafletten 
uyanacak ve aziz milletimizin gösterdiği hu-

zur verici hürriyet ve demokrasi yolunda iler-
leyen, yarının en güçlü güven kaynağı, sırayı 
ve saygıyı bilen, milli ruhun temsilcisi Türk 
Gençliğine katılacaklardır.” 

Sözlerini ve bu sözlerdeki manayı bili-
yor ve unutmuyoruz.

Anayasamızın başlangıç hükümlerinin 
belirlediği bir ruh, bir gerçek vardır. Bu ruh 
ve gerçek; Türk Milletinin bütün fertlerini ka-
derde, kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir 
bütün halinde milli şuur ve ülküler etrafında 
toplayan, milli birlik ve beraberlik içinde dai-
ma yücelmeyi amaçlayan, Atatürk Milliyetçili-
ğinden hız ve İlham alan ve milli dayanışmayı, 
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve 
refahını teminat altına almayı mümkün kıla-
cak, demokratik ve laik hukuk devletini, hu-
kuki ve sosyal temelleriyle koruma ruhu ve 
gerçeğidir.

Resmi dili, bayrağı, sınırları ve hüküm-
ranlık hakları her türlü tartışmanın dışında 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes eşittir 
ve birinci sınıf vatandaştır. Temel insan hak 
ve özgürlüklerinin yasalar çerçevesinde ko-
runması ,uyulması, devletin bütün fertlerinin 
görevidir.

Türk Milletinin asil evlatları, emperya-
list güçler güdümündeki, Allah ile aldatan, 
para ve makam ile satın alan din ve millet 
düşmanı, devlet ve vatan hainlerine, fikir ve 
parti mensubiyeti gözetmeksizin, 15 Temmuz 
ve müteakip günlerde gereken cevabı canı 
pahasına vermiştir. Bu ilk değildir ve son da 
olmayacaktır. Çünkü VATAN SEVGİSİ İMAN-
DANDIR VE DE VATAN NAMUSTUR. Ey Devlet, 
Vatan, Bayrak, Millet diyerek binlerce şehit ve 
gazi veren vefakâr ve fedakâr Türk Polisi, iyi ki 
varsınız!

Kuruluş yıldönümümüzde bütün şehit-
lerimize ve hakkın rahmetine kavuşan meslek 
mensuplarımıza Allah’tan rahmet, zor görevi-
nizde birlik, beraberlik ve başarılar ile ebedi-
yete kadar var olmanızı diliyorum.

Allah sizlerden razı olsun.
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İşlenen suçlar nedeniyle gerçekleşen 
olağan yargılamanın yanında, süreci hızlı, 
etkili ve verimli hale getiren alternatif çö-
zümler de hukukumuza girmeye devam et-
mektedir. 2006 yılında hukukumuza giren 
“Uzlaşma”  (C.M.K.’nın  253-255. maddeleri) 
kavramından sonra “Seri Muhakeme Usulü”  
(C.M.K.’nın 250. maddesi) ve “Basit Yargıla-
ma Usulü” (C.M.K.’nın 251-252. maddeleri) 
kavramları da 17.10.2019 tarih ve 7188 sayı-
lı kanunla 2020 yıl başından itibaren (C.M.K. 
Geçici 5. madde) hukukumuza girmiştir.

Yeni tanıştığımız Seri Muhakeme Usulü, 
C.M.K.’nın 250. maddesinde yazılı ve genel-
likle kamuya karsı işlenmiş suçların soruştu-
rulması aşamasında, suçun kanuni tanımında 
öngörülen temel cezanın yarısının şüpheli ta-
rafından kabul edilmesi halinde, Cumhuriyet 
Savcısı tarafından verilen kararın görevli mah-
kemece uygun görülmesidir.

Basit Yargılama Usulü ise, kovuşturma 
aşamasında,  adli para cezası veya üst sınırı iki 
yıl ve daha aşağı habis cezası gerektiren suç-
larda duruşma yapılmadan görevli mahkeme-
nin karar vermesidir.

Uzlaşma en kısa tanımı ile “bir suçla il-
gili kararı özgür iradeleri ile tarafların verme-
sidir”. 

Uzlaşma, olağan yargılama ve diğer 

alternatif çözümlerden oldukça farklıdır. En 
önemli farkları;  toplumda var olan uzlaşma, 
anlaşma ve barışma kültüründe tam olarak 
karşılığının bulunması ve bu kültürün geliş-
mesine katkı sağlaması; mağdur/suçtan za-
rar gören ve fail olarak olayı bizzat yaşayan-
lar tarafından, özgür iradeleri ve ortak akılla 
birlikte çözüm arayışını sağlayan tek yöntem 
olması; yapısından dolayı adalete olan güve-
nin sarsılmasından en az oranda etkilenmesi; 
kamunun tek taraflı otoritesinin, ağır ve sıkın-
tılı ortamlarının olmadığı, tarafların rahat ve 
konforu yüksek mekânlarda bulunabilmesine 
imkân sağlaması, sayılabilir.

Hukuki uzlaşma kurumunun toplum ta-
rafından genel kabul görmesi, yeni suç tiple-
rinin kapsama alınması sonucunu doğurmuş-
tur. Uzlaştırma kurumu; C.M.K.’nın 253 ve 
254 maddelerini değiştiren 05.12.2006 tarih 
ve 5560 Sayılı Kanun ile yine C.M.K.’nın 253. 
maddesini değiştiren 24.11.2016 ve 6763 Sa-
yılı Kanun arasındaki zaman diliminde“ de-
neyimleme sürecini” yaşamıştır. Anılan 6763 
Sayılı Kanun ile yeni suç tipleri de kapsama 
alınarak sistematik yapısı yerleştirilmiştir. Son 
olarak 17.10.2019 tarih ve 7188 Sayılı Kanun 
ile kapsama yeni suç tipleri alınmıştır. Uzlaş-
tırma Kurumu, ilerleyen süreçte, aksayan 
yönleri iyileştirilerek ve yeni suç tipleri ekle-
nerek mükemmel bir sistem ve uygulama ol-
maya adaydır.

POLİS AKADEMİSİ MEZUNLARI 
UZLAŞTIRMACI OLABİLECEK

Ömer KILIÇ
Emniyet Müdürü (E)

Uzlaştırmacı
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Uzlaşmanın ana unsurlarında birisi de 
uzlaştırmacıdır. Uzlaştırmacı, Kamu Hukuku-
nun uygulayıcısı olan Kamu Otoritesi tarafın-
dan görevlendirilir, ancak kamu otoritesini 
kullanamaz. Uzlaştırmacı, işlenen suç/suçlar 
nedeniyle oluşan sorunların uzlaşma ile çöze-
bileceğine tam olarak inanmalı ve bu inancı 
taraflara geçirebilmelidir. 

Uzlaştırmacı, suçların yapısına, işlenişi-
ne, sebep ve sonuçlarına ilişkin hukuk bilgisi-
nin yanında; tarafları anlayabilmek için suçlu 
ve mağdur psikolojisini de bilmeli ve kişiler 
arasında iyi bir iletişim becerisine sahip olma-
lıdır. Uzlaştırma sadece bir kazanç unsuru ola-
rak görülmemeli, toplumsal barışa gönülden 
yapılacak katkı olarak değerlendirilmelidir. 

2017 ve 2018 yılları Uzlaşma istatistikle-
ri incelendiğinde, 2017 yılında işlemi tamam-
lanmış dosyaların % 49,4’ünün, 2018 yılında 
ise % 50,2’sinin uzlaşma ile sonuçlandığı gö-
rülmektedir. Her iki yılda, uzlaşma görüşme-
lerine katılma teklifinin kabul edilmemesinin 
% 38 gibi yüksek bir oranda olması mutlaka 
araştırılmalıdır. Taraflarla yüz yüze görüşül-
memesi;  yeterli zamanın ayrılmaması;  suçun 
işleniş şekli ve sonuçları ile tarafların sosyal 
statü ve psikolojik durumlarına göre teklifin 
en uygun zaman ve yerde yapılmaması; uz-
laştırma kurumunun yeterince açıklanmama-
sı; tarafların uzlaşma konusunda yeterince 
cesaretlendirilmemesi uzlaşma teklifinin baş-
langıçta reddedilmesinin veya olumlu sonuç-
lanmamasının sonuçları olarak gösterilebilir.

Uzlaştırma kurumunun başarısı dene-
yimli uzlaştırmacılar ile artacaktır. Hukuk eği-
timi almış hangi meslek grubu bu deneyime 
sahiptir? Uzlaşma kurumu hukukumuza gir-
meden önce fail ve mağdurları  “barıştırma” 
eylemini kim yapıyorsa; suçların önlenmesi 
ve işlenen suçların araştırılması için her türlü 
yol, yöntem, işleniş şekli gibi özelliklerini uz-
manı olarak kim biliyorsa; konusu suç olan ey-
lemler nedeniyle aynı ortamda bulunmak hali 
dâhil taraflarla en iyi iletişimi kim kurabiliyor-

sa; fail ve mağduru ilk önce kim dinliyorsa ve 
onlara karşı objektif olabiliyorsa deneyim ve 
nitelik bakımından bir adım önde demektir. 
Bu tanımlar genel olarak kolluk kuvvetlerini 
ve özel olarak da polislik mesleğini işaret et-
mektedir.

Hangi rütbede olduğuna bakılmaksızın 
hukuk öğrenimi alan her polisin nitelikli birer 
uzlaştırmacı olacağından kuşku duyulmama-
lıdır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-
nu’nun Uzlaştırma başlıklı 253. maddesinde 
24.11.2016 tarih ve 6763 Sayılı Kanun ile ya-
pılan değişiklikle Uzlaştırmacı olabilmek için 
Avukat veya hukuk öğrenimi görmüş olma 
şartı getirilmiştir. Yine yasanın verdiği yetki 
ile “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönet-
meliği” 05.05.2017 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönet-
melik, hukuk öğrenimi veren eğitim kurumla-
rını “siyasal bilgiler,  idari bilimler, iktisat veya 
maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğ-
renim yapmış olmak” şeklinde tanımlamıştır. 
Yönetmelik yayımlandığı tarihte dört yıllık öğ-
renim veren bağlı eğitim kurumu olmadığın-
dan Polis Akademisine yer verilmemiştir. 

Gerek yukarıda belirtilen deneyim ve 
niteliğe sahip olan, gerekse Hukuk Fakültele-
ri hariç diğer eğitim kurumlarından çok fazla 
hukuk öğrenimi alan ve polislik mesleğinin 
en önemli rütbeli personel kaynağı olan Polis 
Akademisi mezunları Uzlaştırma kurumunun 
dışında kalmıştır.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Der-
neği Adalet Bakanlığına başvuru yaparak, dört 
yıllık eğitim veren Fakültesi kapatılan Polis 
Akademisinin,  “idari bilinler” alanının eğitim 
kurumu olduğunu, uzlaştırma eğitimine ka-
bul şartlarını açıklayan Bakanlık genelgesinde 
bu yönde değişiklik yapılmasın talep etmiştir. 
Ancak Bakanlık tarafından sorunun yönetme-
lik değişikliği ile çözülebileceği bildirilmiştir. 
Dernek, en kısa sürede sonuca ulaşmak için 
iki ayrı yöntemin aynı anda uygulanmasına 
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karar vermiştir. Birinci yöntem, idari yargıya 
giderek, kapatılan Polis Akademisi mezunla-
rının “idari bilimler” alanında eğitim gördüğü 
ve Uzlaştırma Yönetmeliğindeki şartları ta-
şıdığı yönünde karar alınması olmuştur. An-
cak bu yöntem aleyhte sonuçlanmıştır. İkinci 
yöntem ise meslek içinden gelen ve teşkila-
tın en yüksek makamının desteğini de alarak 
doğrudan yönetmelik değişikliğini sağlamaya 
yönelik girişimlerde bulunmaktır. Bu yöntem 
sonuç vermiş ve Yönetmeliğin Uzlaştırmacı 
Siciline Kayıt Olma Şartlarını düzenleyen 48. 
maddesinin (ç) bendi, “Hukuk öğrenimi gör-
müş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk 
fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya 
da hukuk bilgisine programlarında yeterince 
yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, 
maliye alanlarında veya polis akademisinde 
en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış ol-
mak”, şeklinde değişmiştir (31/12/2019 ta-
rihli Resmi Gazete).

Ancak, Polis Akademisi mezunlarının 
Uzlaştırmacı Siciline Kayıt olabilmesi için Yö-
netmelikte geçen “hukuk ya da hukuk bilgisi-
ne programlarında yeterince yer veren” ibare-
sinin kanıtı olarak bütün yıllara ait not döküm 
çizelgesi Akademi Başkanlığı’ndan istenmeli 
ve uzlaştırmacı şahsi dosyasına konulmalıdır. 
Ayrıca, Polis Enstitüsünü bitirenler, “en az 
dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak” şar-
tını belgelemek için kanunen tanınan hakkı 
kullanarak dört yıllık Polis Akademisi mezunu 
sayıldıklarına ilişkin belgeyi Akademi Başkan-
lığından talep ederek dosyaya koymalıdır.

Yönetmelikle, Uzlaştırmacıların göreve 
başlamadan önce eğitim almaları şartı geti-
rilmiştir. Eğitim, Adalet Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilen Hukuk Fakülteleri, Türkiye 
Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi 
tarafından verilmektedir. İzin verilen eğitim 
kurumları kendiliğinden veya her zaman uz-
laştırmacı kursu açamamaktadır. Uzlaştırmacı 
kursları, uzlaştırmacı sınavından önce, Ada-
let Bakanlığı’nın yayınladığı eğitim takvimine 
göre başlamakta ve tamamlanmaktadır. Eği-

timler tamamlandıktan sonra sınav takvimi 
açıklanmaktadır. 2019 yılı eğitim takvimi 24 
Nisan – 30 Kasım olarak ilan edilmiştir. Belirti-
len tarihler arasında eğitim alanlar ile önceki 
sınavda başarısız olanlar için yapılacak sınav 
takvimine ilişkin duyuruya rastlanmamıştır.

Yönetmelik değişikliği ile uzlaştırmacı 
olmaya hak kazanan Polis Akademisi mezun-
larının kısa sürede görev alabilmeleri için yeni 
uzlaştırmacı eğitimi ve sınav takvimi açıklan-
ması beklentisinde henüz olumlu bir gelişme 
sağlanmamıştır. Derneğin bu konudaki giri-
şimleri devam etmektedir.

Polis Akademisi mezunlarına uzlaştır-
macılık yapma yolunun açılmasında sorumlu-
luk alarak katkı sağlayanlara teşekkür ederiz. 
Polis Akademisi mezunları uzlaştırmacılığı 
sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendi-
rerek görev almalıdır. Uzlaştırmacı olmak is-
teyen meslektaşların bu görevi gönülden ve 
yüksek performans ile yapacakları, uzlaştırma 
istatistiklerini olumlu yönde etkileyecekleri 
açık bir gerçektir. Başarılar dileriz. 
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Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimleri-
miz olası bir deprem anında hayatımızı kur-
tarabilir.

Depremler, üzerinde yaşadığımız dün-
yanın en önemli doğa olaylarından biri olarak 
hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Dün-
yamız, var oluşundan bugüne kadar birçok 
doğa olayına, afetlere ve özellikle depremlere 
maruz kaldı. Bundan sonra da doğa kendi ka-
nunlarına göre hareket etmeye bizler de so-
nuçlarına katlanmaya devam edeceğiz. Ancak 
bilmemiz gereken şey, bu olayların farkında 
olmak, her olayı bilimsel yöntemlerle araştır-
mak, neden ve sonuçlarını öğrenerek karşıla-
şabileceğimiz tüm risk ve olaylara karşı hazır-
lıklı olmaktır. Olası risk ve tehlikeleri önceden 
öngörmezsek onlara karşı önlem almamız da 
mümkün olmayacaktır.

Deprem nedir?

Deprem yer kabuğu içerisinde meyda-
na gelen kırılmalar nedeniyle oluşan titre-
şimin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne 
yansıması olayıdır. Bu dalgalar yayılırken geç-
tiği ve ulaştığı her yeri etkisinde bırakarak, kı-
rılmalara yol açar.

Kısacası üzerinde güvenle yaşadığımız 
ve medeniyetler kurduğumuz toprağın ha-
reket ederek her şeye zarar vermesi olayıdır. 
Deprem esnasında evler ve binalar yıkılır, can 

kayıpları ve yaralanmalar olabilir. Depremlere 
karşı önceden gerekli bilgi, eğitim ve donanı-
ma sahip olabilirsek en az zararla kurtulabili-
riz.

Depremde Özel Güvenlik Görevlileri-
nin Rolü

Özel güvenlik görevlisi, özel koruma ve 
güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıy-
la istihdam edilen kişilerdir. Ülkemizde 2004 
yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Gü-
venlik Hizmetlerine Dair Kanunun 1.maddesi, 
özel güvenliği; kamu güvenliğini tamamlayıcı 
mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yerine 
getiren bir unsur olarak tanımlamaktadır.

Son 20 yılda dünyada özel güvenlik en-
düstrisinde çalışanların sayısının 20 milyonu 
geçtiği görülmektedir. Ülkemizde ise fiilen ça-
lışan özel güvenlik görevlisi sayısı 300.000’in 
üzerindedir.

Toplumun güvenlik ihtiyacı arttığı sü-
rece özel güvenliğin sorumluluk alanı da bü-
yümekte, önem ve değeri artmaktadır. Bu 
nedenle alanında uzmanlaşmış, eğitimli gü-
venlik görevlilerine duyulan ihtiyaç da her ge-
çen gün artmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi; fiziki ve psi-
kolojik olarak sürekli aktif olmalıdır. Örnek 
olaylardan hareketle daha önce gerçekleşmiş 
problem ve çatışmalar, çözümleri ile işlenmiş 

DEPREMDE GÜVENLİK ve ÖZEL GÜVENLİK  
GÖREVLİLERİN ROLÜ

Osman ÖZTÜRK
Emniyet Müdürü (E)
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suçların analizi, belge ve görseller, test ve de-
ğerlendirmeler ile sürekli eğitim ve denetim 
içinde olmaları gerekmektedir. Yangın, sel, 
deprem gibi doğal afetler özel güvenlik görev-
lilerinin her zaman hazırlıklı olmaları gereken 
olaylardır.

Bu doğrultuda özel güvenlik görevlileri-
nin deprem öncesinde, deprem sırasında ve 
sonrasında yapması gerekenleri şu şekilde sı-
ralayabiliriz.

Deprem öncesinde;

➤ Özel güvenlik görevlileri olası bir 
depreme karşı bilgi ve beceri yönünden ha-
zırlıklı olmalıdır.

➤ Yasada belirtilen acil durum eğitimi-
ne ve sertifikalarına sahip olmalıdır.

➤ Görev alanlarında yasal sorumluluk-
ları çerçevesinde acil durum planları hazırla-
malı, çalıştığı kurumun belirlediği Acil Durum 
Eylem Planında kendisine tanımlanan görev-
lerini bilmeli ve gerekli araç, gereç ve teçhiza-
ta sahip olmalıdır.

➤ Deprem ve acil durumlarda yapılma-
sı gerekenlerle ilgili özel güvenlik görevlileri-
ne sürekli eğitim verilmeli ve periyodik olarak 
tatbikatlarla tekrarlanmalıdır.

➤ Yerinde korunmaya ilişkin özel koşul-
lar ve korunma stratejileri önceden belirlen-
melidir.

➤ Tahliye yolları ve acil durum çıkışları, 
toplanma alanları ve sayım, kısmi tahliye ve 
tahliyeye ilişkin özel koşulları önceden bilme-
lidir.

➤ Acil çıkış kapıları her zaman açık bu-
lundurulmalıdır. Acil çıkış kapılarına asla mal-
zeme konulmamalı ve konulması engellen-
melidir.

Deprem sırasında;

➤ Kesinlikle panik yapılmamalı, önce 
kendi can güvenliğini sağlamalı ve çevresin-
dekileri sakinleştirmelidir.

➤ Deprem sırasında dışarıda ise duvar-
lardan, elektrik hatlarından, devrilebilecek 

şeylerden uzak durmalıdır.
➤ Bulunduğu alandan kaçmaya çalış-

mamalı merdiven ve asansörlere koşmama-
lıdır.

➤ Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere 
vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

➤ Varsa sağlam sandalyelerle destek-
lenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli 
koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma 
sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat 
üçgeni oluşturulmalıdır.

➤ Baş iki el arasına alınarak veya bir ko-
ruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korun-
malıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda 
beklenmelidir.

➤ Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, 
Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, 
Düşmemek için sabit bir yere TUTUN kuralını 
uygulamalıdır.

Deprem sonrasında;

➤ Elektrik, gaz ve su vanaları kapatıl-
malıdır.

➤ Yakın çevresinde tehlikeli bir durum 
olup olmadığını kontrol etmelidir.

➤ Daha önceden belirlenmiş olan acil 
toplanma bölgesine tahliyelerin düzgünce ya-
pılması için yardımcı olmalıdır.

➤ Toplanma alanında eğer kayıp bir ça-
lışan bulunuyorsa yardım ekipleri derhal uya-
rılarak kayıp kişinin adı ve en son bulunduğu 
yer bildirilmelidir.

➤ Yetkililer tarafından tehlikenin geçti-
ğine dair bilgi verilmedikçe çalışanların görev 
alanına girmeleri engellenmeli, öncelikle can 
güvenliği olmak üzere hırsızlık vs. gibi durum-
lar için görev alanındaki binalara girilmemesi 
için gereken önlem alınmalıdır.

Depremler, korku ve endişeye neden 
olan doğal afetlerden biri olsa da disiplinler 
arası bir hazırlık dönemiyle risk ve tehlikele-
rin minimize edebileceği gerçeği akıldan çı-
karılmamalıdır. Deprem öldürmez, korku ve 
cehalet öldürür sözünü asla unutmamalıyız.



Çağın Polisi Dergisi             13

Hangi toplumda olursa olsun, çocuk 
kavramı akıllara, korunmaya muhtaç ve en 
savunmasız grubu hatırlatmaktadır. Bu an-
lamda çocukları korumak içinde bulunduğu 
toplum üyeleri kadar, mevcut otoritenin de 
sorumluluğu altındadır. Çocukların cinsel is-
tismarı, çocuk haklarının ciddi şekilde ihlal 
edildiği, bir o kadar karmaşık bir sorundur. 
Çocuğun cinsel istismarı, basit bir olgu değil-
dir, aksine toplumun dinamiklerini temelden 
sarsan, aynı zamanda çocukların ruh sağlığını 
etkileyerek, çok derin ve kalıcı izler bırakan, 
insanlık dışı eylemlerdir. Belki de insanlık ta-
rihinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği en 
büyük suçlar arasında sayılmaktadır.

Genel olarak uzun bir geçmişe sahip 
çocuk cinsel istismarı, internetin hayatımıza 
girmesiyle farklı boyut kazanmıştır. Çevrim içi 
(on-line) ve çevrim dışı (off-line) çocuk cinsel 
istismarında istismarcıların kullanmış olduk-
ları çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İnter-
nete erişim imkanıyla birlikte siber suçlarda 
artış yaşandığı gerçeğini artık hepimiz bili-
yoruz. Günlük yaşantıda karşılaştığımız veya 
duyduğumuz suç tipleri internet kullanımına 
bağlı olarak artık sanal dünyada işlenmeye 
başlamıştır. Çevrim içi çocuk cinsel istisma-
rı suçu da bunlardan biri olup, suç mağduru 
savunmasız çocuklar olmasından dolayı aynı 
zamanda bir insanlık suçudur. 

Günümüzde istismarcıların çocukları is-
tismar edebilmek amacıyla kullandıkları çok 
çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışma-
da, bu yöntemler kısaca ele alınarak, bu yön-
temlerle ilgili bilgiler vermek amaçlanmakta-
dır.

1. Çocuğu Cinsel İstismar Amaçlı Kan-
dırma (Grooming);

Çocukların cinsel istismarı ve cinsel is-
tismar bağlamında, “kandırmanın”, çocuk-
la cinsel ilişki kurabilmek amacıyla çocuğu 
cinsel istismar için çok çeşitli hileli yollarla 
kandırabilme sürecinin kısa adıdır. “Çevrim 
dışı/çevrimiçi kandırma”, bir çocuğun kişisel 
olarak ya da istismarcısıyla çevrimiçi veya 
çevrimdışı cinsel teması kolaylaştırmak için 
internet’in veya diğer dijital teknolojilerin 
kullanılması yoluyla bir ilişki kurma/geliştir-
me sürecini ifade eder. Kandırma (grooming) 
bir diğer adıyla siber uşaklaştırma, literatürde 
“belirli bir amaç ya da faaliyet için birini ha-
zırlamak ya da isteklerini yaptırabilmek için 
kurulan ilişki” olarak tanımlanmaktadır. Özel-
likle çocukla cinsel ilişki kurmaya ikna etmeye 
çalışmak amacıyla, çoğunlukla internet üze-
rinden bir çocukla arkadaşlık ilişkisi kurma ve 
devamında konusu suç teşkil eden eylemleri 
gerçekleştirmek amacıyla yapılan konuşma-
lardır (ECPAT, 2016).

İSTİSMARCILARIN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER 
AÇISINDAN ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI SUÇU

Bülent TANSEL
3. Sınıf Emniyet Müdürü

Psikolojik Danışman
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Kandırma süreci (grooming), istismar-
cının çocukla iletişim bağını kurduğu ve bu 
bağı kuvvetlendirebilmek, çocuğun güvenini 
kazanabilmek amacıyla, çocuğun özel hisset-
mesini sağlamaya çalıştığı anda başlar (Choo, 
2009). Bu haliyle kandırma süreci, hileli yön-
lendirmenin ya da duygusal manipülasyonun 
incelikli bir şeklidir. Çocuk ve aileyle arkadaş-
lık ve yakınlık bağları geliştirmeye dayanır. Ço-
cuk cinsel istismarcıları, çocukları kandırmak 
için kendilerini hoş, sempatik, anlayışlı, yar-
dım sever; zaman, para, hediyeler ve sürpriz-
ler konusunda cömert, ince, duygusal olarak 
verici, çocuk odaklı ve çocuk dostu biri gibi 
gösterirler. Bu becerilerle cinsel temas öncesi 
kandırma sürecine faaliyete geçirir ve bu sü-
reçte cinsel hedefine ulaşmak için duygusal 
manipülasyonu kullanır. Cinsel temas öncesi 
kandırma süreci, bir birine dayalı birkaç evre-
den oluşur. Sürecin nihai hedefi, çocuğa cin-
sel saldırıda bulunmaktır (Sanderson 2010). 
Olson ve arkadaşları (2007), istismarcının ço-
cukla kurduğu ilişki sürecinde çocukla aldatıcı 
şekilde güven geliştirdiğini belirtmektedirler. 
Süreç içerisinde geliştirilen aldatıcı güven, 
kurbanın istismarcısı tarafından maruz kaldığı 
cinsel davranışlar karşısında duyarsızlaştırıldı-
ğını göstermektedir.

Sistematik bir şekilde kurbanını cinsel 
davranışlar içine çekmeye çalışan istismarcı 
başlangıçta çocuğa cinsel davranışları düşün-
ce boyutunda vermeye başlar. Amaç, sonra-
sında çocuğun cinsel davranışlar sergilemesi-
ni kolaylaştırmaya çalışmaktır (Terry ve Tallon, 
2004). Cinsel düşüncelerle çocuğu cinsel dav-
ranışları yapmaya hazır hale getiren istismar-
cı, çocuğa kendi cinsel davranışlarıyla ilgili 
örnekler sunmaya başlar. Hatta kendisinin 
de içinde yer aldığı cinsel görüntüleri çocukla 
paylaşır. Temel amaç, bu cinsel davranışların 
normal bir davranışmış gibi görülmesini sağ-
layarak, kurbanının direncini kırabilmektir. Al-
dığı hediyeler, çocuğun sergileyeceği en ufak 
cinsel davranış karşısında onu daha fazla teş-
vik etmek için kullandığı olumlu pekiştireçler, 

kendisiyle ya da bir başkasıyla cinsel aktivite 
yaşamasına imkân tanımak içindir (Palczews-
ki, 2001). Bununla birlikte istismarcı, kurban 
adayı çocuğun nasıl bir aile ortamında oldu-
ğunu, aile içi ilişkilerinin boyutunu, çocuğun 
küskün, kırılgan yanlarını çocukla kurduğu 
ilişki sürecinde gözlemleyerek tespit etmeye 
çalışır. Nihai amaç, kurbanıyla cinsel ilişki ya-
şayabilmektir (INTERPOL, 2014).

2. Çocuğun Baskı ve Zorlamayla Cinse-
lİstismarı (Sexualized Coercion and Extorti-
on of Children);

Cinsel gasp, zorlama olarak adlandırılır. 
Kişinin baskı ve şantajla kendisine ait cinsel 
görüntü ve içerikleri oluşturup yine baskı ve 
şantajla bu cinsel istismar materyallerinin 
para ya da farklı bir menfaat için tehdit ve 
korkuyla paylaşmasıdır. İnternet ortamında 
sosyal medya hesabında paylaşılan cinsel 
istismar materyalleri buna bir örnektir. Baş-
langıçta, tipik bir şekilde sempatik ve samimi 
şekilde bir ilişki kurulup oluşturulan cinsel is-
tismara hazırlama evresi (grooming) gerçek-
leşir. Bu süre uzun bir zaman da alabilir. Son-
rasında süreç içerisinde kurban tarafından 
gönderilen kendisine ait cinsel içerikli mater-
yalin istismarcısı tarafından aniden baskı ve 
şantaj aracı haline dönüştürülmesiyle süreç 
gerçekleşir. Böylece, korku, endişe ve şantajla 
çocukların ikna edilip, kendilerine ait cinsel 
içerikli görüntülerin sürekli paylaşıma sunma-
ları durumudur (ECPAT, 2016).

Çocuğun baskı ve zorlamayla bir tür 
cinsel gaspı, internet ortamında yeni bir ta-
nımlama ve form kazanmıştır. Bu haliyle, si-
ber suçlar kapsamında çocuğun cinsel istis-
marında kullanılan başlıca yöntemlerden biri 
olmuştur. Esasen sahte güven duygusu ile 
aldatılarak müstehcen görüntüsünü çevrim 
içi ortamda istismarcısıyla paylaşan mağdur 
çocuğun bu aşamadan sonra yaşamı kabusa 
dönüşebilmektedir. İstismarcısının uyguladığı 
baskı ve korku ile müstehcen görüntüsünün 
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ailesi ya da arkadaş 
çevresi ile payla-
şılacağı şantajina 
maruz kalan çocuk, 
artık istirmarcısının 
cinsel olarak istis-
mar ettiği mağdur 
durumuna geçmek-
tedir. Her ne kadar, 
aşamalı olarak kan-
dırılma (grooming), 
cinsel içerikli me-
sajlajma (sexting), 
cinsel taciz (harras-
ment) kavramları-
nın hepsiyle iç içe 
olsa da kavramın 
kendisine has ayırt 
edici özellikleri bu-
lunmaktadır (Acar, 
2016).

Çocukların ve ergenlerin çevrim içi or-
tamda baskı ve zorlamayla cinsel istismar 
edilmelerinin temelinde yatan şeyin ne ol-
dugu üzerine gerçekleştirilen nitel araştırma 
sonuçları beraberinde bazı paradoksal verile-
ri de ortaya koymaktadır. Buna göre, çevrim 
dışı ortamda istismarcılar tarafından baskı ve 
zorlamayla yaptrılmaya çalışılan cinsel istek-
lerin çoğu zaman potansiyel kurbanlar tara-
fından kabul edilmeyerek istirmacının ama-
cına ulaşamadığı anlaşılmakla birlikte aynı 
durumu çevrim içi ortamda neden kabul et-
tikleri düşündürücü aynı zamanda paradoksal 
bir durumdur. Bu tür cinsel istek ve yönlen-
dirmelerin internet ortamında veya mobil ci-
hazlar aracılığıyla gerçekleştirildiğinde kabul 
edilmesinin altında yatan nedenlerin daha iyi 
araştırılması gerektiği rapor edilmiştir (EURO-
POL, 2016).

Son zamanlarda, baskı, tehdit ve şan-
taj gibi kullanılan yöntemlerde, istismarcının 
daha saldırgan, talepkar ve sadist düşünce-
lerle aşırı şekilde ısrarcı davranışlar sergile-
diği vaka sayılarında gözle görülür bir artış 

kaydedildiği bildi-
rilmektedir. Çocuk-
lara yönelik gerçek-
leştirilen bu şiddet 
içerikli davranışlar 
karşısında korkan 
mağdur çocukla-
rın, istismarcının 
bitmek tükenmek 
bilmeyen istekleri 
karşısında çaresiz 
kaldıkları ve kimi 
zaman tek kurtu-
luş yolunun intihar 
etmek olduğunu 
düşündükleri bildi-
rilmektedir (ECPAT, 
2016).

3. Cinsel İçerikli Mesajlaşma (Sexting);

Cinsel içerikli mesajlajma (sexting), bi-
reysel olarak üretilen cinsel içerikli yazı ya 
da görüntülerin cep telefonu ya da internet 
aracılığıyla paylaşılması veya bu tür gelen 
mesajların bir başkasına aktarılması olarak 
tanımlanmaktadır. Cinsel içerikli mesajlajma, 
bireysel olarak üretilen bir tür cinsel içerik 
şekli olup, vermek istediği mesaj, anlam ve 
niyet bakımından çok farklı anlamlar barındı-
rabilir (ECPAT, 2016).

Bazı araştırmacılara göre, cinsel içerikli 
mesajlaşma sadece yazılı şekilde, içeriğinde 
herhangi bir görsel materyal bulunmadan da 
gerçekleşebilir. Bununla birlikte kimi araştır-
malarda, cinsel içerikli mesaj veya görüntüle-
rin oluşturulup paylaşılması ya da halihazırda 
paylaşılmış olanların bir başkasına gönderil-
mesi arasında tanımlama açısından herhangi 
bir fark gözetilmemiştir. Diğer taraftan, cinsel 
içerikli mesajların veya paylaşılan görselle-
rin çocuk cinsel istismarı açısından bir nitelik 
kazanıp kazanmadığını incelemek önemlidir 
(Mitchell at all, 2012).
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EUROPOL (2016), tarafından yapılan ça-
lışmada, internet ortamında paylaşılan cinsel 
içerikli mesajlajma (sexting), çocukların için-
de bulundukları kültürel ortam, yaş evresi, 
sağlıklı cinsel kimlik oluşumu açısından oluş-
turduğu riskler bakımından önem taşımakta-
dır. Bu cinsel içerikli mesajların, aynı zaman-
da zorlama, tehdit, şantaj içerikli oluşu da 
çocuk cinsel istismarı açısından büyük önem 
taşımaktadır.Literatürde, cinsel içerikli pay-
laşımlar üzerine yapılan niteliksel çalışmalar 
incelendiğinde; mesaj açılana kadar mesaji 
gönderenin ve mesaj içeriğinin bilinmediği, 
bu duruma maruz kalan genç bireyler için 
böylesine tehlikeli bir durumu yönetebilme-
lerinin kolay olmadığı belirtilmektedir (Woo-
ds at all, 2011).

Diğer taraftan, Burkett (2015) tarafın-
dan yapılan araştırmada, bu tür durumlara 
maruz kalan gençlerin durumdan rahatsızlık 
duydukları ve korku yaşamış oldukları be-
lirtilmiştir. Yine Kanada’da küçük yaştaki kız 
öğrencilerle yapılan çalışmada, cinsel içerikli 
mesaj paylaşımına maruz kalan kızların yaşa-
mış oldukları duyguların tam bir paranoyaya 
dönüştüğü ve bu durumun uzun süre etkisin-
de kalabildikleri bulgulanmıştır (Akt: McGo-
vern et all, 2016).Genç bireylerin bir başkası-
na, çıplak veya yarı çıplak fotoğraf ya da video 
ya da cinsel içerikli mesaj göndermesinin ne-
denleri arasında (www.nspcc.org.uk);

➤ Çevresindeki diğer akranlarınında 
aynı şeyi yaptıklarına dair inanç geliştirdiği 
için,

➤ Benlik saygısını bu şekilde ifade etti-
ğine inandığı için,

➤ Başkaları ile flört etmek ve kendi cin-
sel eğilimlerini test etmek amacıyla,

➤ Cinsel duygularını keşfetmek farkına 
varmak için,

➤ Dikkat çekmek ve sosyal medyada 
başkalarının ilgisini çekmek için,

➤ Başkalarının kendisinden çıplak gö-
rüntülerini istediğinde ve bunda ısrarcı oldu-
ğunda hayır diyemediği için vb. nedenler sa-
yılabilmektedir.

Tüm bu yöntemler ele alındığında, özel-
likle son yıllarda bilişim alanında yaşanan hızlı 
gelişmelere bağlı olarak, elektronik düzleme 
aktarılmış diğer siber suç türlerinde olduğu 
gibi, çocuk cinsel istismar olayları da bundan 
payına düşeni fazlasıyla almış bulunmaktadır. 
Son zamanlarda sıklıkla internet ortamında 
gerçekleştirilen bu suç türüyle mücadele de 
en önemli unsur eğitimdir. Toplumu oluştu-
ran her kademedeki bireyin doğru bir bilgi-
lendirmeyle bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, 
bu suçla mücadele de en önemli aşamayı 
oluşturmaktadır. İnternet ortamında bilinç-
sizce yapılan paylaşımların, istismarcılar tara-
fından rahatlıkla kullanıldığı, gerek ulusal ve 
gerekse uluslararası kuruluşlarda görevli adli 
kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen operas-
yonlarda ortaya çıkarıldığı bilinmektedir.

Çocuğu mağdur eden ve çocuğa yöne-
lik işlenen suçlarla mücadele de, ayrıca suça 
sürüklenen çocuklarla ilgili yapılan işlemler-
de polisin oynadığı rol her geçen gün önem 
kazanmaktadır. Bu anlamda, çocuk polisleri 
çok kritik bir görev üstlenmektedirler. Diğer 
taraftan, ülkemizde, internet ortamında sanal 
devriye görevini yürüten siber suçlarla mü-
cadele biriminde görevli kolluk kuvvetlerinin 
yapmış oldukları başarılı çalışmalar çok etkin 
şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, çocuk cinsel istismar-
cıları tüm dünyada, gerek çevrim içi ve gerek-
se çevrim dışı yolları etkin şekilde kullanarak 
çocukları, cinsel yönden istismar etmeye de-
vam etmektedirler. Dikkat çekici şekilde artış 
gösteren bu durum karşısında, çocukları ko-
rumaya yönelik bütüncül, fonksiyonel ve et-
kili önlemlerin alınabilmesi; uluslararası stan-
dartların hayata geçirilmesini ve bu yönde 
işbirliği yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
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INTERPOL Teşkilatına üyeliğimizin 
90.Yıldönümü toplantısı,INTERPOL-EUROPOL 
Daire Başkanlığında,burada daha önce görev 
yapmış eski Daire Başkanları, Başkan Yardım-
cıları, Şube Müdürleri dahil olmak üzere çok 
sayıda amir ve memur personelin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

İnterpol-Europol 
Daire Başkanlığının, daire 
statüsüne yükseltilme-
den önce henüz Makama 
doğrudan bağlı Şube Mü-
dürlüğü iken Şube Mü-
dürü olarak görev yapan 
Ahmet Rıza TEKKANAT ile 
daha önce Daire Başka-
nı olarak görev yapmış;T.
Savaş YÜCEL, Yusuf Vehbi 
DALDA, İhsan YILMAZ-
TÜRK ,Yalçın ÇAKICI ve Sü-
leyman IŞILDAR ile halen 
Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı ola-
rak görev yapan Ayşegül ÖZCAN başta olmak 
üzere çok sayıda davetlinin katıldığı 90. yıldö-
nümü toplantısında Interpol-Europol Daire 
Başkanı Lütfi ÇİÇEK yaptıkları konuşmada; 

“Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
ileri görüşlülüğü sayesinde Ülkemizin IN-
TERPOL’e üye olan ilk ülkelerden biri oldu-
ğunu, çoğu genç olmak üzere 80 personelle 

görev yaptıklarını, personelin büyük gayretler 
ve fedakârlıklar gösterdiğini, 194 ülkenin üye 
olduğu INTERPOL’ün 164 ülkeyle yazışma ya-
parak yılda yaklaşık 200.000 evrak hacmiyle 
en yoğun çalışan Interpol’lerden biri olduk-
larını, 2019 yılında yaklaşık 120 şahsın Ülke-
mize iade/transfer işlemini gerçekleştirdikle-

rini, FETÖ terör örgütünün 
darbe girişiminden sonra 
INTERPOL ile birçok sorun 
yaşadıklarını ancak her şeye 
rağmen suçluların yakalana-
rak Ülkemize getirilmesine 
yönelik çabaların artarak 
devam edeceğini” ifade 
etmiştir. Eski günlerin yad 
edildiği buluşmanın bitimin-
de Lütfi ÇİÇEK tarafından 
misafirlere günün anlam ve 
önemine binaen plaket tak-
dim edilmiştir.   

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı – 
INTERPOL

Ülkemizin Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün imzasını taşıyan 08.01.1930 ta-
rihli Kararname ile 1930 yılında üye olduğu 
INTERPOL’ün kuruluşuna giden ilk adımları 
ise 1914 yılında atılmıştır. 24 ülkenin emniyet 
mensupları ve adli temsilcilerinin katılımıyla 
Monako’da düzenlenen 1’inci Uluslararası 

’E ÜYELİĞİMİZİN 90.YILDÖNÜMÜ

Lütfi ÇİÇEK
Interpol-Europol Daire Başkanı



Çağın Polisi Dergisi             18

Kriminal Polis Kongresi’nde suçların aydınla-
tılması, kimlik tespitine dair teknikler ve suç-
luların iadesine ilişkin konularda işbirliği im-
kânları görüşülmüştür.1

INTERPOL fikrinin doğduğu bu kongre-
den sekiz yıl sonra 1923 yılında uluslararası 
polis teşkilatı kurulması tekrar gündeme gel-
miş ve Genel Merkezi Avusturya/Viyana’da 
bulunan Uluslararası Kriminal Polis Komisyo-
nu kurulmuştur.2  1956 yılına gelindiğinde ise 
adını Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (IN-
TERPOL) olarak değiştirmiştir. 

1972 tarihine kadar büro olarak, daha 
sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan 
bağlı Şube Müdürlüğü olarak faaliyet göste-
ren Türk İnterpol’ü ise, 01.04.1988 tarihinde 
Bakanlar Kurulu kararıyla Daire Başkanlığı se-
viyesine çıkarılmıştır.3

90.Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da 
Yapılacak

1955 yılında İstanbul’da ve 1996 yılın-
da Antalya’da olmak üzere daha önce iki defa 
INTERPOL Genel Kurul Toplantısına ev sahip-
liği yapan ülkemiz, 2021 yılında bir kez daha 
ev sahipliği yapacaktır. 2019 yılında Şili’de 
düzenlenen 88.Genel Kurul Toplantısında alı-
nan karar neticesinde 2021 yılındaki 90.Genel 
Kurul Toplantısının İstanbul’da düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır.   

1https://www.interpol.int/en/Who-we-are/our-history/Key-dates (Erişim tarihi 28.02.2020)
 2https://www.interpol.int/en/Who-we-are/our-history/Key-dates (Erişim tarihi 28.02.2020)
 3https://www.egm.gov.tr/İnterpol/tarihce (Erişim tarihi 28.02.2019) 
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Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği -TEMUDDER olarak hayata geçireceğimiz Ülke Güvenliği, Kolluk Kuvvet-
leri Ekipmanları ve Siber Güvenlik Fuarı’nı (INTERPEX) Noya Fuar Yapım / Marmara Fuarcılık firmaları ile gerçekleştiriyo-
ruz.  Detaylı bilgi ve tanıtım için www.interpexfuari.com/ web adresini ziyaret ediniz.

Coğrafi konumu dolayısıyla dünyanın en önemli kavşak noktalarından birisinde olan ülkemiz, bu jeopolitik konumu 
nedeniyle güvenlik açısından tarih boyunca her zaman stratejik bir öneme sahip olmuştur.

Binlerce yıl, bölgede yaşamış medeniyetlerin yanı sıra bu bölgeye sahip olmak isteyenlerin de varlığı nedeniyle 
bölge, her dönem güvenlik ihtiyacının en üst seviyede olduğu bir özellikte olmuştur. Uzun asırlar boyunca devam eden bu 
hareketlilik, ülkemizin, bir süreklilik olarak güvenlik açısından dünyanın önde gelen deneyimlerine sahip bir ülke olmasını 
sağlamıştır.

Jeopolitik konumu ve tarihsel tecrübesi itibariyle ülkemizin güvenlik alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübe, onu bu 
alanda dünyanın önde gelen ve sözü geçen ülkeleri arasına dâhil etmiştir. Gerek iç güvenlik gerekse dış güvenlik alanında 
görevli kurumlarımız tecrübe, kapasite ve etkinlik olarak dünyadaki emsalleri arasında oldukça iyi bir durumda olduğu 
gibi, en son teknoloji ürünü olan silah, araç-gereç ve donanıma sahip olma yönünden de kendilerini oldukça geliştirmiş-
lerdir. Buna bağlı olarak dünya güvenlik sektöründe de güçlü üreticiler arasında yer alıyor olmamız ve son yıllarda daha da 
güçlenen üretimimiz sebebiyle ülkemizin bu alandaki ağırlığı ciddi olarak artmıştır.

Tüm bu bilgilerin ışığında, ülkemizin ev sahipliğinde ve güvenlik alanında dünyanın önde gelenlerinden birisi ola-
cağına inanarak, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği-TEMUDDER olarak, 2018 yılında iç güvenlik alanında bir fuar 
projesi üzerinde çalışmaya başladık ve yrüütülen yoğun temaslar sonucunda 26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında İstan-
bul’da INTERPEX FUARI adı altında gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.

Emekli Emniyet Müdürleri olarak her biri değerli deneyimlere sahip derneğimiz üyelerinin de destekleri ve girişim-
leri ile hayata geçireceğimiz INTERPEX Fuarı’nı, Noya Fuar Yapım / Marmara Fuarcılık firmaları ile gerçekleştiriyoruz. 1999 
yılında kurulmuş ve faaliyetlerinin başlangıcından beri güvenlik alanında fuarlar düzenleyen Noya Fuar Yapım / Marmara 
Fuarcılık, sektördeki 21 yıllık deneyimleri ve gerçekleştirdikleri 170 fuar tecrübesi ile bu alanda ülkemizin önde gelen fuar 
organizasyon firmalarıdırlar.

Son yıllarda hızla büyüyen güvenlik sektörümüz ve sektör firmalarımızın artan ve gelişen üretimi ile yerli ve milli 
ürünlerimiz dünyada pazarında saygınlığını arttırmıştır. INTERPEX Fuarı ile yerli üreticilerimiz, yurtiçindeki bilinirliklerini 
ve pazar paylarını artırmanın yanı sıra, yurtdışından gelen davetli ve özel ziyaretçilerle de tanışma şansı bulacaklardır. Bu 
davetli ve ziyaretçilerin, ağırlıklı olarak ülkemiz ile yakın iş birliğinde bulunan Orta Asya, Balkanlar, Güneydoğu Avrupa 
ve Ortadoğu ülkelerinin güvenlik kurumlarının yöneticilerinden olması planlanmaktadır. Bunun, ülkemiz güvenlik sektö-
rünün dış tanınırlık, ihracat yapılan ülkeler ve ihracat miktarı gibi alanlarda bir ivme yakalamasına katkıda bulunacağına 
inanıyoruz.

Uluslararası markalar da INTERPEX Fuarı’nda yerlerini alarak ürünlerini ülkemiz kurumlarına tanıtabilecekleri gibi, 
yerli firmalarımız ile işbirlikleri oluşturma ve diğer ülkelerden gelen üst düzey ziyaretçilere ulaşma şansına da sahip ola-
caklardır. Ayrıca genel ve özel güvenlik alanında gündemdeki konularla ilgili düzenlenecek konferanslarla da bilgi ve dene-
tim değişimi yapılması imkanı sağlanmış olacaktır.

Güvenlik alanında dünyada örneği az görünen etkinliklerden birisi olarak planlanmış ve kısa bir sürede bu hede-
fine ulaşacağını bildiğimiz INTERPEX Fuarı’nın, ülkemize, ülkemiz ekonomisine, yerli ve uluslararası sektör firmalarına ve 
kurumlarımıza hayırlı olması dileriz. 

 GENEL MERKEZ PROJELERİ
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Polis Koleji/Akademisinden mezun olanların sayısı 10.000’i geçmektedir. Yakın zamanda kay-
bettiğimiz değerli mensubumuz Erol Özdemir Polis Kolejinin 1961 yılındaki ilk devresinden itibaren 
mezun olanların listelerini temin edip yayınlanmıştır. Doğal olarak bu eğitim kurumlarından mezun 
olanların, genele yakın çoğunluğu kariyerlerini Emniyet Teşkilatı içinde tamamlamıştır. Ancak, genel 
sayı içinde oldukça küçük olmasına rağmen çalışılan alanların çeşitliliği ve gerçekten ilginç olması ve 
“Kolejin sadece Kolej değil, ülkenin dört bir köşesindeki orta direk ailelerin çocuklarını yetiştiren çok 
önemli bir kurum olduğunun iyi bir göstergesi ve bu ocaktan mezun olanların kendilerini başka alan-
larda da yetiştirip sadece yurt içi değil, yurt dışında da önemli görevler yaptıklarını tespit etmek bir-
çok açıdan incelemeye değer bulunmaktadır. Bazı zaman, bazen haksız olarak ağır eleştirilen Emniyet 
Teşkilatının, bu pozitif yönünün de bilinmesi gerektiği düşünülerek böyle bir proje gerçekleştirilmiştir. 
3-4 ay gibi kısa sürede gerçekleştirilen bir çalışmada ilk elde edilen verilerin analizi aşağıdadır. İleride 
bunun daha genişleyip tamamlandığında daha detaylı değerlendirmeler yapılabilecektir. 

Emniyet Teşkilarından Emekli Olan/İstifa Edip Başka 
Alanlarda Çalışan Mensuplarımız

“Erol Özdemir Anısına-Araştırma/Analiz”

SN MESLEK SAYI

1 ARABULUCU 1

2 AVUKAT 20

3 BİLİRKİŞİ 12

4 DİĞER ALANLAR 79

5 DİPLOMAT 8

6 GÜVENLİK (Özel) 164

7 VALİ-MİLLETVEKİLİ-BAKAN-BELEDİYE BAŞKANI 14

8 BESTEKAR-SANATÇI-FOTOĞRAFÇI 11

9 YAZAR-ESER 47 166

GENEL TOPLAM 366                        166
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Bilindiği üzere Emniyet Teşkilatında çalışan personel emekli olduğunda Polis Sandığı ile irtibatı 
otomatik olarak kesilmektedir. Zaman içinde yapılan çeşitli görüşmelerde bu durumun düzeltilmesi 
mümkün olamamıştır. Bu alanda doğal boşluğun giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrul-
tusunda, gerekli tüm prosedürler tamamlanarak Aralık 2017 tarihinde Temüd-San kurulmuş, Mart 
2018’de yazılımı tamamlanmış ve Mayıs 2018 tarihinden itibaren de üyelik işlemleri yapılmaya baş-
lanmıştır. Detaylar için www.temudder.org web sitesi ziyaret edilebilir.

Genel işleyişle ilgili özet bilgiler şu şekildedir:

• Sandığa Üyelik: Aktif Üye – Onursal Üye

• Üyelik Yardımı

• Ölüm Yardımı

• Borç verme

• Bilgilendirme

• Temüdsan Yatırım Portföyü

• Üyelikten Ayrılma

• Yaşlı ve Bakım Hizmetlerinden Yararlanma-
Arsa alımında ortak olma imkanı

Yaşam ve Bakım Merkezi Kompleksi Projeleri
Yıllardır dile getirilmekte olan “Yaşam ve Bakım Merkezi” için ön araştırma ve yasal/prosedürler 

ilgili araştırmalar yapılmış/yapılmakta olup, ilk fırsatta İzmir Çeşme’de olmak üzere, Ankara ve İstan-
bul’da da yapılması planlanmaktadır.

İnsanlar Yaşaken de Anılmalıdır
Emniyet Teşkilatında özverili ve başarılı görev yapanlar ile bu görevlerinden ayrıldıktan sonra 

Politika, başka idari görev ve iş hayatında da başarılı çalışmalar yapan ve Emniyet Teşkilatı ile gönül 
bağını hep güçlü ve canlı tutan mensuplara karşı vefa göstermek amacıyla “İnsanlar Yaşarken de Anıl-
malıdır” projesi başlatılmış ve bu çerçevede Antalya, Ankara ve İzmir’de anma törenleri yapılmıştır. 
Buna önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

TEMÜD-SAN
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı

ÜYE SAYISAL DURUMU ÜYE SAYISAL PORTFÖYÜ

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
% 79

ONURSAL
ÜYELER

% 16

ONURSAL
ÜYELER

% 16
EMEKLİ

POLİS MEMURU
% 5

EMEKLİ
POLİS MEMURU

% 7

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
% 78
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A) MEVZUAT
24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6/12/2019 ta-

rih ve 7196 sayılı BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR “TORBA KANUN olarak da adlandırılan düzenlemede Emniyet Teşkilatını ilgilendi-
ren maddeler de bulunmaktadır.

 Taslak kanunlaşmadan önce Emekli Emniyet Müdürleri Derneği-TEMUDDER Başkanı İsmail 
Çalışkan ve Genel Sekreter Şevket Taşdelen İçişleri Komisyonu Başkanı Sn.Celalettin Güvenç ile gö-
rüşmüş ve bilahare Derneğin İzmir Şubesi tarafından kurulan bir komisyonla öneriler hazırlanmış, 
ancak kanun planlanandan daha önce TBMM’ne gelip, çıktığından iletilmesi mümkün. Üyelerimiz ve 
Teşkilat Mensuplarının bilgilendirilmesi ve ileride yapılacak düzenlemelerde dikkate alınması umut ve 
amacıyla yayınlanmaktadır.

GENEL DEĞERLENDİRME
Hazırlanan tasarıda birçok konuda standart belirleme, emsallere göre düzenleme yapma, 

mağduriyetlerin önlenmesi, hizmetler ilgili birçok alanda boşlukların doldurulması öngörüldü-
ğünden genel olarak OLUMLU bulunmuştur. Bu bağlamda, önerilen değişikliklerin de yapılması 
halinde hizmetin daha iyi yapılabileceği ve personelin çalışma azmini artıracağı değerlendiril-
mektedir.

TEŞKİLATTAN HABERLER

MADELERE YAPILAN ÖNERİLER GEREKÇELER

Madde/43-Sözlü sınavın kaldırılması,

Değerlendirmede; yazılı sınav notu ile geçmiş 
yıllardaki performans notu ortalamasının birlikte 
değerlendirilmesi

Objektifliğin ve liyakatin tam olarak sağlanması 
için.

Madde 4/6-Tek seferde 4 yıl uzatılması  Personel üzerindeki tedirginliğin giderilip hizme-
te daha sıkı konsantre olması SAĞLANACAKTIR.

Madde 5-Kanuna aşağıdaki cümle eklenmelidir.

“Taltif veya Ödül listeleri, Hazırlayan ilk birim ta-
rafından personele duyurulur. Varsa şikayetler 
cevaplandırılır ve dosyaya konulur.”  

Suiistimali önlemek, şeffaflığı sağlayarak, muhte-
mel hataların ve haksızlıkların önlenmesi sağlan-
malıdır.

Madde 8-Emniyet Hizmetleri Sınıfının Mali ve 
özlük haklarının Rütbelere göre belirlenmesi, 
buna göre her türlü özlük hakları, yan ödeme, 
makam ve diğer tazminatların 1.Sınıf Emniyet 
Müdürlüğü rütbesi esas alınarak tespit edilmesi, 
Ankara, İstanbul,İzmir İl Emniyet Müdürleri ve 
takdir edilecek diğer makam unvanına ayrıca % 
itibariyle daha yükseğinin ödenebilmesi şeklinde  
düzenleme yapılması

Eşitliğin sağlanması ve haksızlık ve mağduriyetle-
rin giderilmesi için,

Düzenlemenin unvana göre değil rütbeye göre 
yapılması, böylece ilgili tüm personel yararlan-
mış olacaktır.



Çağın Polisi Dergisi             23

MADELERE YAPILAN ÖNERİLER GEREKÇELER

Madde 12-Yüksek Değerlendirme Kurulu Ka-
rarı ile süresi uzatılanların asıl orana ve on yıl 
uygulanacak orana dahil olmaması

Hak sahiplerinin rütbe terfiinde önlerinin açık 
olduğunu bilmeleri performanslarını olumlu 
yönde etkileyecektir.

62- (Teklifin 60. Maddesi ile de ilgilidir.)

3201 Sayılı Yasa’nın Ek 11. Maddesine aşağıda-
ki fıkralar eklenmiştir.

“Emniyet teşkilatı kadrosundan emekli olanlar, 
Türkiye Emekli Polis Memurları ve Polis Amir-
leri  (Komiserler ve Emniyet Amiri Derneği, 
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği, 
Türkiye Emniyet Mensubu Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği kurabilirler. Bu dernekler ta-
rafından Türkiye Polis Emeklileri, Şehit Yakınla-
rı ve Gazi Derneği Federasyonu kurulur. Fede-
rasyonun genel kurulu ve zorunlu organlarında 
emekli dernekleri 3/7, Şehit Yakınları ve Gazi 
Derneği 1/7 oranında temsil edilir.   Bu dernek-
ler Kamu Yararına Çalışan Derneklerden sayılır. 
İsminde Polis, Emniyet,  Polis Şehitleri ve Polis 
Gazileri veya bunları çağrıştıracak dernek ku-
rulamaz.

Bu madde ile ile getirilen özel düzenleme dı-
şında, Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Ka-
nunu’nun dernekler hakkındaki hükümleri uy-
gulanır.

(Genel Öneri 2.maddesi kapsamındadır)

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağı-
daki geçici 30. Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 30: Ek 11. Maddede yapılan de-
ğişiklik gereğince varlığı olmayan dernekler 
altı ay, federasyon 9 ay içinde kurulur. Mevcut 
Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Derne-
ğinin mal varlığı, bütün aktif ve pasifleri Fede-
rasyona devredilir.  Derneklere üyeliğin elekt-
ronik ortamda yapılması ve bunu için alt yapı 
oluşturulması için altı aylık bir süre verilmesi,

2847 Sayılı Kanunda olduğu gibi, Genel Kolluk 
hakkında öneri konuları ile ilgili Genel bir ka-
nuna ihtiyaç vardır. Ancak bu kanun çıkıncaya 
kadar, öneride bulunulduğu gibi bir düzenleme 
yapılması alandaki dağınıklığı önleyecektir.
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GENEL ÖNERİ 
Hazırlanan tasarıda birçok yerde,  Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlü-

ğünün İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA bağlı “Silahlı bir Genel Kolluk” olduğu belirtilip, birçok hususta 
yeknesaklık sağlayacak düzenleme yapılması amaçlandığından daha homojen ve her üç kurum-
daki personelin hiçbir konuda mağdur edilmemesi için “Genel Kolluk Disiplin Kanunu” gibi eği-
tim, mali ve özlük hakları da kapsayacak, aynı görevi yapanlar arasında eşitliği de sağlayacak bir 

“GENEL KOLLUK PERSONEL KANUNUNUN” çıkartılması çalışması yapılması önem arz et-
mektedir.

Ayrıca,  Genel Kolluk Kuvvetlerini kapsayacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerine uygulanan 
2847 Sayılı kanuna paralel olarak, Genel Kolluk Emeklileri, Gazileri, Dul ve Yetimleri Hakkında 
Kanun”  teklifi  de hazırlanmalıdır.

MADELERE YAPILAN ÖNERİLER GEREKÇELER

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 
90.maddesinin Birinci fıkrasındaki “ücretli ” 
ibaresi “bu kadrodan emekli” olarak değiştiril-
miştir.

OYAK örneğinde olduğu gibi;  emekli olunma-
sı halinde de üyeliğin devam ettirilmesi müm-
kündür. Eşitlik ve emsal olarak Polis Teşkilatı 
mensuplarına da bu hak tanınmalıdır. Bunun 
sağlanması halinde Polis Sandığının mali kay-
nağı da/tasarruf da daha iyi bir şekilde gerçek-
leşebilir

B) BEKÇİ KANUN TASARISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Bir neslin muhtardan da önce tanıştığı ilk resmi kişi olarak sevip saygı duyduğu ve gönüllerde 

“BEKÇİ BABA” imajıyla yer alan bekçilik sistemi 1996 yılında kaldırılmış, günümüzde ise tekrar ihtiyaç 
duyulduğundan, isabetli olarak yeniden ihdas edilmesi kararlaştırılmış ve bu amaçla bir kanun tasarı-
sı hazırlanmıştır. Söz konusu tasarı yaşanan politik ortam nedeniyle çeşitli çevrelerce çok tartışılmış, 
teknik ve diğer yönlerden, biraz da haksız olarak şiddetle eleştirilmektedir. Güvenliğin önemli unsur-
larından olan bu kurumun doğru değerlendirilmesi ve tasarıda dikkate alınması açısından Derneğimiz 
hukukçu-avukat üyesi, uzun süre Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda özel güvenlik hukuku dersi vermiş 
olan mensubumuzun değerlendirmesini bilgilerine sunuyoruz.
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Bilindiği üzere “yetki” meselesi bir hu-
kuk konusudur. Hukuki görüşler ise kavramlar 
üzerinde yorumda bulunarak ortaya çıkmak-
tadır. O nedenle başlıktaki konuyu tartışırken 
“çarşı” “mahalle” “bekçi” ve “yetki” kavram-
larının içini doldurmak gerekmektedir. 

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin tarihsel 
geçmişine bakıldığında Osmanlı döneminde 
özellikle İstanbul’da ticari faaliyetlerin yürü-
tüldüğü bedesten denilen çarşıların korun-
ma ihtiyacı sebebiyle bir tür “özel güvenlik” 
tedbiri olarak bekçi görevlendirildiği, daha 
sonra da bu görevlendirmelerin mahalleler-
de de başlatıldığı bilinmektedir. Yani önceleri 
“çarşı” bekçileri ile “mahalle” bekçileri ayrı 
iken sonradan birleştirildiği anlaşılmaktadır. 
“Çarşı” denilen bedestenlerin özel güvenlik 
ihtiyacından doğan bu uygulama zamanla 
günümüzdeki çarşı ve mahalle bekçiliğine dö-
nüşmüştür.

Ünlü tarihçi Prof. Halil İNALCIK’ a göre 
“mahalle”; bir mescit, kilise ya da sinagog et-
rafında yerleşen ve kendine özgü kimliği olan 
organik bir birlik, bir topluluktur. Bu tanım ile 
günümüz mahalle gerçeği karşılaştırıldığında 
karşımıza çok farklı bir kent birimi çıkmakta-
dır. 

TDK sözlüğünde bekçi, bir şeyi veya bir 
yeri bekleyip korumakla görevli kimse olarak 

belirtilirken, ilgili mevzuatta çarşı ve mahalle 
bekçilerine oldukça geniş görevler yüklenmiş-
tir.

Son zamanlarda kanunun gerekçesinde 
geçen “sıvazlama” sözcüğünden dolayı ma-
gazinleşen “yetki” meselesi, kamuoyu günde-
mini meşgul etmiş, son olarak TBMM İçişleri 
Komisyonunca, kanun teklifinin 7’inci madde 
gerekçesindeki “sıvazlama” kelimesi ve açık-
laması çıkarılarak madde ihdası yapılmıştır.

Yukarıda kavram ve tarihsel geçmişe 
değinirken belirtildiği üzere başlangıçta“özel 
güvenlik” ihtiyacından dolayı istihdam edilen 
çarşı ve mahalle bekçilerinin “yetki” düzenle-
mesi yapılırken, şimdi kamu otoritesine bağlı 
ve bu sebeple de işe alınmalarından itibaren 
görevlendirilmeleri ve denetimlerine kadar 
daha titiz ve disiplinli bir yapıya sahip olmala-
rı sebebiyle; özel güvenlik görevlilerinin yet-
kilerini düzenleyen 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun ile ilgili Yönetmelik-
teki “yetki” hükümlerinden daha zayıf olma-
masına özen göstermek gerektiği açıktır.

Ancak özel güvenlik görevlilerinde si-
lahlı olarak görev yapacaklar için lise veya 
dengi okul mezunu olma koşulu aranırken, 
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yö-
netmeliğinde ilkokulu bitirmiş olmak yeterli 
görülmüştür. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak 

Av. Baki ÖZER
Emniyet Müdürü (E)

av.bakiozer@gmail.com

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN
“YETKİ” KONUSU
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için gerekli şartların yönetmelik düzeyinde 
değil, 5188 sayılı yasada olduğu gibi yasa 
(kanun) düzeyinde bir hukuki metinde yer 
alması ve lise veya dengi okul mezunu olma 
koşulunun aranması gerektiği değerlendiril-
mektedir.

14/07/1966 tarih ve 766 sayılı Çarşı ve 
Mahalle Bekçileri Kanunu ile en büyük mül-
kiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yar-
dımcı, silahlı bir görevli olan çarşı ve mahalle 
bekçileri “yardımcı hizmetler” sınıfında iken, 
24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 
3’üncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun 36’ncı 
maddesinin 1’inci fıkrasının (VII) numaralı 
bendinde yapılan değişiklik ile “Emniyet Hiz-
metleri” sınıfına dâhil edilmişlerdir.

TBMM İçişleri Komisyonundan geçen 
düzenleme ile durdurma, kimlik sorma, ya-
kalama, zor ve silah kullanma gibi önemli 
yetkilerle donatılacak olan çarşı ve mahalle 
bekçilerinin gerek işe alınırken gerekse temel 
ve oryantasyon eğitim verilirken uygun dü-
zeyde olmalarının sağlanması gerekmekte-
dir. Tarihsel süreçte kendisine güvenilen, 
belli olgunluğa erişmiş kişilerden seçilen 
çarşı ve mahalle bekçilerinin görev yaptık-
ları mahalle sakinlerinin birçoğunu tanıyor 
olmaları sebebiyle görevlerini ifada ve yet-
ki kullanımında sorun yaşanmazken, günü-
müz “mahalle” koşullarında, eğitim yönün-

den donanımlı olmak ve yetki kullanırken 
hukuk içinde kalacak bilgi ve birikime sahip 
olmak zorunlu hale gelmiştir.

Bilindiği üzere aralarında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de bulunduğu 15 dev-
let tarafından 4 Kasım 1950 de imzalanan 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), 
1954 yılında Türkiye tarafından onayla-
narak yürürlüğe girmesi sebebiyle Ana-
yasamızın 90’ıncı maddesi gereği kanun 
hükmünde olup, kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabi-
lecek uyuşmazlıklarda AİHS kuralları esas 
alınmaktadır. AİHS insan hakları yaklaşımı, 
yaşama hakkı, özgürlük güvenlik hakkı ile 
özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı kav-
ramlarını önemsemekte, özgürlük-güvenlik 
dengesinin sağlanmasında bu hakların ihlal 
edilmemesine önem vermektedir. 

Sonuç olarak belirtmek gerekirse; 
çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kolluk 
olarak bilinen Emniyet ve Jandarma birim-
lerine yardımcı kolluk faaliyeti biçiminde 
varlıklarını sürdürmelerinin gerekliliği ko-
nusunda bir tereddüt olmamakla birlikte; 
çağdaş evrensel insan hakları yaklaşımına 
uygun yetki kullanabilecek donanıma sa-
hip bir personel yapısının sağlanması kaçı-
nılmaz olacaktır.

C) UYGULAMA
2014 yılında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunun yürürlüğe girmesiyle “Özel 

Güvenlik Hizmetleri” resmen hayatımıza girmiş, geçen 16 yıllık sürede tüm yurtta yaygınlaşarak bu 
gün polis sayısını geçen sayı ile hemen hemen her yerde hizmet vermektedir. Bazı yerlerde münferi-
den, bazen de maçlar, havaalanı ve benzeri yerlerde polisle birlikte görev yapan bu iki kurumun sıkı 
bir ilişki ve işbirliği içinde olması kaçınılmazdır. Bu bağlamda bu alanda yapılan bu proje ve işbirliğinin 
çok kıymetli ve önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Projenin teknik ve yasal düzenleme alt yapısının 
güçlendirilerek sürdürülmesini destekliyoruz. Böylece, kanunun 1.maddesindeki “Kamu güvenliğini 
tamamlayıcı mahiyetteki hizmet” lâfzen ve ruhen olduğu gibi pratikte/uygulamada da en iyi şekilde 
gerçekleştirilmiş olacaktır.
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Özel güvenlik 
görevlilerinin genel 
kolluk kuvvetleriy-
le etkili iletişimi, 
etkin işbirliği ve 
koordinasyonu sağ-
lanmak suretiyle;  
suçu meydana gel-
meden önlemek, 
meydana gelen 
olaylardan genel 
kolluğun en seri 
şekilde bilgisinin 
olmasını sağlamak, 
devam eden olay-
lara gerekli müda-
haleyi zamanında 
yapmak ve olay yerindeki delillerin sağlıklı 
şekilde muhafazasının temin edilerek ge-
nel kolluğa teslimini sağlamak amacıyla 
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tara-
fından “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği 
ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” hazırlan-
mış ve proje hakkında 05 Kasım 2018 tari-
hinde Bakanlık Olur’u alınmıştır. 

Proje ile kamu güvenliğini tamamla-
yıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik 
görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağla-
dıkları öncelikle kamu hastaneleri, eğitim 
kurumları, havalimanları, alışveriş merkez-
leri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alan-
larında olmak üzere, devamında ise görev 
yaptıkları tüm alanlarda, etkin, verimli, 
sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebi-
lir güvenlik hizmeti sunulmasını sağlamak 
amaçlanmıştır.

Proje kapsa-
mında pilot il olarak 
İstanbul seçilmiştir. 
İstanbul’da proje 
kapsamına alınma-
sında fayda görülen 
özel güvenlik izni 
bulunan yerler tes-
pit edildikten son-
ra buralarda görev 
yapan özel güvenlik 
görevlileri ile proje 
kapsamında gö-
rev yapacak genel 
kolluk personeline 
proje uygulaması-
na ilişkin eğitimler 

verilmiştir. Bu kapsamda 16.976 özel gü-
venlik görevlisi ve 507 genel kolluk perso-
neline eğitim verilmesine müteakip proje 
1 Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya 
başlanmıştır.

Projenin tanıtımı 23 Temmuz 2019 
tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Süley-
man SOYLU’nun katılımlarıyla İstanbul’da 
yapılarak resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul’da Nisan 2019 tarihi sonra-
sında uygulama sürecinde özel güvenlik 
görevlileri tarafından genel kolluk birim-
lerine yapılan genel ihbar ve bildirimlerde 
artış meydana geldiği, özellikle ülke günde-
mimizde büyük yer tutan “Kadına Şiddet” 
konusu başta olmak üzere asayiş ve narko-
tik olaylarına ilişkin ihbarlarda kayda de-
ğer artışların yaşandığı, KAAN uygulaması 
kapsamında oluşturulan iletişim kanalları 

GENEL KOLLUK-ÖZEL GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ
VE ENTEGRASYON PROJESİ

(KAAN)
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vasıtasıyla gerçekleştirilen bildirimler ne-
ticesinde birçok olaya büyümeden genel 
kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin sağ-
landığı görülmüştür. İstanbul’da uygulama 
kapsamında 1 Nisan-31 Aralık 2019 tarihle-
ri arasında özel güvenlik görevlileri tarafın-
dan genel kolluk kuvvetlerine 2055 ihbar 
ve bildirim gerçekleştirilmiştir. Bu ihbar ve 
bildirimler neticesinde 1138 şahsa adli ve 
idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Projenin pilot 
uygulamasında elde 
edilen bu başarı ne-
ticesinde öncelikle 
Adana, Antalya, 
Ankara, Bursa ve İz-
mir olmak üzere beş 
(5) büyük ilimize 
sonrasında ise tüm 
Türkiye’ye yayılma-
sı kararı alınmıştır. 
Proje kapsamına 
alınan illerimizde 
görev yapan 38.746 
özel güvenlik görev-
lisi ve 1.953 genel 
kolluk personeline 
proje uygulaması-
na ilişkin eğitimler 
verilmiştir. Verilen 
eğitimlere müte-
akip 1 Ocak 2020 
tarihi itibariyle bu 
illerimizde de KAAN 
uygulaması başlatılmıştır. KAAN uygulama-
sı kapsamınsa Ocak 2020 döneminde özel 
güvenlik görevlilerince genel kolluk kuvvet-
lerine toplam 577, Şubat 2020 döneminde 
ise toplam 580 ihbar ve bildirim yapılmış-
tır. Bu ihbar ve bildirimler neticesinde 715 
şahsa adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Projenin diğer ayağında 24 büyükşe-
hir statülü ilimizde de KAAN uygulamasının 

başlatılması için 16-17 Ocak 2020 tarihin-
de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 
organizesinde bu il emniyet müdürlükle-
rinin Özel Güvenlik Şubelerinden sorum-
lu İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube 
Müdürlerinin katılımıyla Ankara’da toplan-
tı yapılmıştır. Toplantıda KAAN uygulama-
sına ilişkin bilgilendirme yapılarak gerekli 
farkındalığın oluşturulması amaçlanmıştır. 
Toplantı akabinde Şubat 2020 döneminde 

24 ilde eğitimlere 
başlanarak, bura-
larda görev yapan 
18.999 özel güven-
lik görevlisi ve 5.742 
genel kolluk per-
soneli proje kapsa-
mında eğitilmiştir.  
Eğitimlere mütea-
kip 02 Mart 2020 
tarihinde proje bu 
illerimizde de yü-
rürlüğe girmiştir. 

Proje hâliha-
zırda 30 ilde 1.794 
ayrı noktada uygu-
lanmaktadır. Proje 
kapsamında günü-
müze kadar 59 Po-
lis Başmüfettişimiz 
tarafından 57.745 
özel güvenlik görev-
lisi ve 7.696 genel 
kolluk personeli eği-

tilmiştir.

Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği 
ve Entegrasyon Projesi (KAAN) kısa süre 
içerisinde 81 ili kapsayacak şekilde uygu-
lamaya konulacaktır. 

(Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca ta-
lebimize verilen cevaptır. Kendilerine teşekkür ede-
riz.)



ULUSLARARASI OSSI DI SEPPHIA PREMIO
ŞİİR ÖDÜLÜ OSMAN ÖZTÜRK’ÜN…

1975 Yılı Nobel Ödü-
lü sahibi ünlü İtalyan şair 
Eugenio Montale adına dü-
zenlenen ve 26 yıldan bu 
yana seçkin şairlere layık 
görülen “Uluslararası Ossi 
Di Sepphia Premio 2020 
Şiir Ödülü”, Türkiye’den 
şair Osman ÖZTÜRK’e ve-
rildi. Liguria’da Armiditacca şehrinde gele-
neksel olarak düzenlenen törende, İtalyan 
şair ve çevirmen Claudia Piccinno ulusal 
düzeyde ödül alırken, uluslararası bölüm-
de, Osman Öztürk bu saygın ödül için se-

çilen yabancı şair oldu.” 
dedi. 

Osman Öztürk, 
2018 yılında İtalya’da 
düzenlenen Uluslararası 
Şiir Yarışması “Vitruvio 
Ödülü 2018” kapsamın-
da PREMIO VITRUVIO 

ödülünün ve 2019 yılında İtalyan Parla-
mentosunda verilen uluslararası boyutta 
edebiyatçılara ödül düzenleyen saygın STK 
kuruluşu “TULLİOLA - RENATO FİLİPPELLİ” 
ödüllerine de layık görülmüştü.

HER ŞEY GÜZEL OLACAKMIŞ GİBİ
Sihirli bir heyecan asılı havada
Gök deniz toprak umut dolu
Güz yeli serin serin kesiyor nefesimi
Eflatun boyalı gün ışığı sarmış sağı solu
Penceremde yosunlu deniz kokusu
Pürtelâş bir duygu depreşiyor içimde
Sanki bir esin kapımı çalacakmış gibi 
Göğsüm kıpı kıpır kabına sığmıyor
Ansızın dalında açması gibi bir yeşil tomurcuğun
Annesine sımsıkı tutunması gibi çocuğun
Sanki bir mucizeye gebeymiş gibi.
Coşkun çığlıklarını duyuyorum gökyüzündeki martıların
Salınışını hissediyorum rüzgâra baş eğmeyen heybetli ağaçların
Her şey güzel olacakmış gibi yarın
Şu dağlara ovalara bak
Çıldırmış gibi sonbaharda rengi ormanın
Taşlı balçıklı toprağın küflü kokusu yakıyor genzimi
Yarın bir umut içimde peydahlanacakmış gibi
Bir Poyraz gibi esiyor gözlerime denizin mavisi
Yağmur bulutlarının arasından
Güneş çıkacakmış gibi
Ümitliyim
Yarın dünden daha iyi olacakmış gibi
Çocuksu bir sevinç var içimde
Kıpır kıpır dört bir yanım
Sanki çöle düşecek ilk damlayım

Yitirmez yolunu
Sılaya varırmış nicesi göçmen kuşların 
Acısa da canın gün be gün iyileşir yaraların
Yarın dünden daha iyi olacakmış gibi
Her tohumu yeşermez her acıyı dinmez sanma
Yenik düşmez ki kelebek rüzgara
Sabret bir gün iyileşir her yara
Umudunu kırma sakın
Bak gör bir mucizeye gebe yarın
Bu ülkenin şehirlerinde gülecek annelerin yüzü
Aç açık kimse olmayacak sokaklarında
Kimsenin sofrasında kalmayacak kimsenin gözü
Ve daha bir mavileşecekmiş gökyüzü
Çocuklar ağlamayacakmış yarınlarında
Nasıl da ağarırmış bulutların saçları
Kızıla çalarmış tan yeri
Baksana sanki dağların başında
fırtına koptu kopacak gibi
Yarın her şey daha iyi olacakmış gibi.
Tarlalarda boy veren ekin başaklarından belli
Karlı yamaçlarda hiç açmaz mı sarı dağ gülleri
Uçuşur kırlarda koşan atların yeleleri
Turnaların gelişinden gidişinden belli
Kim bilir bugünden yarına ne mucizeler doğar
Hüzünle dökülüşüne tanık ol kuruyan yaprakların
Hayatın döngüsüdür bu
Her şey daha güzel olacak yarın
Her şey daha güzel olacakmış gibi

1) ANKARA

Dernek üyemiz Osman Öztūrk, yazdığı bir şiirden dolayı İtalya’dan ödül almıştır. Kendisini tebrik 
eder, başarıların devamını dileriz.
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ŞUBE ETKİNLİKLERİ
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2) İZMİR

• İki üyemiz için “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliği düzenlenmiştir.

• 24 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır İlçesi Dicle ilçesinde şehit olan  Özel Hareket Polis Me-
muru Ali UÇAR (23) adına ,Polis Okulundan sınıf arkadaşı Ankara Mamak İlçesi kadrosunda görevli 
Polis Memuru Atalay MISIR tarafından girişimde bulunulması üzerine  Ankara Altındağ ŞEHİT MUZAF-
FER AYDOĞDU ORTAOKULUNDA tahsis edilen ve şehidimizin adının verileceği oda için İstanbul Te-
müd-der üyesi Orhan Gazi  Canpulat’ın  kendisi de kampanyaya katılmakla,konuyu duyurması üzerine 
bir “kitap kampanyası” başlatılmış ve derlenen kitaplar anılan  okula gönderilmiştir. Ankara’da Elma 
Yayınevleri Genel Müdürü olan meslektaşımız Akif Aktuğ da kampanyaya katkıda bulunmuştur. Bila-
hare, İzmir Üyemiz Yusuf Vehbi Dalda okulu ziyaret ederek, Okul Müdürü ve kampanyayı düzenleyen 
öğretmenlerle tanışmış, Şubemiz ve üyelerimiz için hazırlanan teşekkür yazılarını teslim almıştır.

•  İzmir üyemiz, şair ve yazar Şevki Dinçal’ın yayınladığı 2 kitabıyla ilgili imza günü düzenlenmiş-
tir. Buradan elde edilen gelir yazarımız tarafından İzmir Sokak Çocuklarını koruma derneğine bağışlan-
mıştır.

•  Bir dernek üyemiz, Şubemizce burs verilen 10 öğrenciye yılbaşı hediyesi olarak “kitap” hediye 
etmiştir.

• Yeni yılda her ayın ilk Salı günü olmak üzere pilav günü yapılmış ve devam ettirilecektir.

• Biri Antalya, diğeri Afyon Termal’e olmak üzere iki gezi düzenlemiştir.

Derneğimizin Ankara üyesi Osman Öztürk’ün  “Ada ile Efe Doğada Güvende”,”Ada ile Efe Servis-
te Güvende”, “Ada ile Efe Depremde Güvende” “Ada ile Efe Şehirde Güvende”,

 İstanbul üyemiz Ender Şahin’in , “ O Gün Yağmur Yağmasaydı”

 İzmir  üyemiz Şevki Dinçal’ın ,”Aşkın Alevi” ve “Tut Kalbimin Elinden”

Henüz üye olmayan mensubumuz Salih Güngör, “Montreaux’dan Kanala Boğazlar “  ile

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin AŞKIN’ın “Terör ve Algı Yönetimi” 

Kitapları yakın zamanda yayınlanmıştır. Kendilerini kutlar, başarılar dileriz.
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