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  Mart 2020'de Çin'de ortaya çıkıp dünyaya doldurulmasını içeren “Üyelerimizi Tanıyalım” 
yayılırken ülkemizi de etkisi altına alan korona başlıklı bir projeye başlanmıştır. Şimdiye kadar 
salgını, alınan tedbirlerin “normalleşme” adı projeye destek veren 50'ye yakın üyenin dosyası 
altında gevşetilmesi, sorunun yarattığı tehdidin dernek web sayfasına yüklenmiş, eski 
tam o larak  fark ında  var ı l ıp  b i reyse l  başkanlarımızdan birinin dosyası da bu sayıda 
sorumlukların ciddi olarak uygulanmaması yer verilmiştir. 
üzerine azalıp çoğalan vaka sayısıyla hayatımızı 
ciddi olarak etkilemeye devam ediyor. Bu    Bu süreçte, “Terörle Mücadele Daire eski 
sürecin ne kadar devam edeceği  de Başkanı Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanlığı 
kestirilememektedir.  Durgun ve buruk bir yaz B a ş d a n ı ş m a n l ı ğ ı n a  ata n m a s ı ”  b ü y ü k  
dönemi yaşandı. Bu durum doğal olarak sivil memnuniyetle karşılanmış ve bu amaçla 
toplum etkinliklerini de oldukça olumsuz olarak hazırlanan bildiri dernek web sayfasında 
etkilemekte, dergimizin Dernek merkezi ve yayınlanmıştır.
lokallerimizde okunup tartışmaya ve de  
değerlendirmesine  tam olarak imkân Sizlerin ilgisi, öneri ve eleştirileriyle dergimizi 
vermemektedir. her an geliştirerek yayınlama  gayreti içindeyiz.

   Buna rağmen, sanat âlemindeki “şov devam 
etmelidir” sloganı misali yine de dergimize 
herhangi bir ara verilmeden sürdürmeye devam 
ettiriyoruz.   
   Bundaki sürekliliği sağlamak için uygun 
program alınarak bu sayıdan itibaren dijital 
dergimiz dermek merkezinde hazırlanacaktır. Bu 
sayıda “Misafir Yazar” ve 5 soruluk bir formun 

EDİTÖRDEN...

Yusuf Vehbi DALDA
TEMÜD-DER İzmir Şube Başkan Yrd. 

Genel Yönetmen/Editör

B u  s a y ı n ı n  ka p a k  t a s a r ı m ı n ı  y a p a n  

  randomdesign sayfa sahibi Damla Açıl 

Karakurt'a teşekkür ederiz. 

Dergiyle ilgili öneri, eleştiri ve görüşlerinizi 

b i l g i @ te m u d d e r. o r g .t r  m a i l  a d r e s i n e  

gönderebilirsiniz



BAŞKANIN MESAJI

İsmail ÇALIŞKAN
1.Sınıf Emniyet Müdürü (E) 
TEMÜD-DER Genel Başkanı

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucu- Allah'tan rahmet, iyileşenlere geçmiş olsun 
larımız; diyor, hasta olanlara da acil şifalar diliyorum.Bu 

zorlu süreçte vatandaşların huzuru, güvenliği ve 
Dünya ve ülke gündemimizin bir sağlığı için görevlerini canla başla yapan 

numaralı sorunu olan pandemi ve onun yarattığı meslektaşlarıma ve özellikle sağlık personeline 
problemler Mart 2020 tarihinden bu yana kolaylıklar diliyorum
maalesef ana konumuz oldu; gündemdeki pek 
çok konu arasında Kovit 19 baş sırayı alıyor ve biz Bu sayımızda, polisin özlük ve sosyal 
de herkes gibi bu konudaki gelişmeleri dikkatle hakları, 3600 ek gösterge ve diğer sorunlarını, 
takip ediyoruz. Güncel verilere göre dünya emekli polis derneklerinin ve değişik 
genelinde Kovit 19 nedeniyle yaşamını platformların görüşlerine de yer vererek detaylı 
yitirenlerin sayısı Eylül 2020 başında 800 bini olarak ele almaya çalıştık. Daha önce bu 
geçerken virüs bulaşan insanların sayısı da yaz sorunları ilgili platformlarda, hem TBMM'de, 
döneminde24 milyona ulaştı. hem de Anayasa Mahkemesinde ayrıntılı 

biçimde dile getirmeye çalışmış ve bununla ilgili 
Gevşetilen önlemler sonucu sadece olarak sizlere bilgi vermiştik. Derneklerimizin 

Türkiye'de değil tüm dünyada Eylül 2020 konuyla ilgili görüşlerini dergimizin içerisinde 
itibarıyla gerek vaka sayısı gerek ölü sayısı ayrıntılı biçimde bulacaksınız.
artmış durumdadır. Maalesef sürekli evde 
kalarak ve sosyal mobilizasyonu asgariye Bu arada, bazı üyelerimizin ön olmasıyla, 
indirerek hastalığa karşı tedbir almak, ekonomik “vefa ilkesi” gereği, bize emeği geçmiş bulunan 
ve diğer faaliyetleri sekteye uğratıyor ve bu da Polis Koleji öğretmenlerimizden emekli 
kalıcı bir çözüm olarak görülmüyor. Hayat bir olanlardan bulabildiklerimizi, derneğimize 
tarafta devam etmek zorunda olduğundan, “onursal üye” yaptık.
virüsle mücadele için maske, mesafe, hijyen ve 
temizlik kurallarına mutlaka uymamız tedbiri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 
elden bırakmamamız gerekiyor. atanan Terörle Mücadele Dairesi Eski Başkanı, 

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve Emniyet 
Bu sürede bazı meslektaşlarımızdan ve Genel Müdür Yardımcılığına atanan İstanbul 

a i le ler inden de maalesef  hayat lar ın ı  eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret 
kaybedenler oldu. Hayatlarını kaybedenlere ettik; teşkilatımızın mevcut konjonktürdeki 

Çağın Polisi Dergisi              3



durumu, Polis Akademisi, mesleki eğitim ve ödemeleri 1/3 seviyesinde kalmıştır. Hâlbuki 
formasyon konusu,  mevcut  sorunlar  bilindiği gibi bu aidat uzun bir süredir aylık 15 - 
bağlamında teşkilatın geleceği konusundaki yıllık 180 TL gibi bir seviyede muhafaza 
düşüncelerimizi paylaştık. edilmektedir. Bizim, dernek çalışanının maaşı, 

sigortası, elektrik, su, doğal gaz gibi harcamalar 
Genel Yayın Yönetmenimiz Yusuf Vehbi ve diğer giderler için üyelerimizin aidat 

Dalda abimizin organize ettiği ''Üyelerimizi ödentisinin düzenli bir biçimde yerine 
Tanıyalım''projesi çok hızlı bir biçimde devam getirilmesine ihtiyacımız vardır. Üyelerimizin bu 
ediyor. Buradan toplanan bilgilerle gelecek hususu dikkate alması gerekmektedir. 
nesillerimiz için güzel bir arşiv ortaya çıkacağın 
ıdüşünüyorum. Dergi olarak daha iyisi için ne yapabiliriz 

sorusunu sormaya devam ediyoruz, dolayısıyla 
Bu vesileyle, bu ve diğer sayılarımızda yorumlarınız, görüşleriniz ve önerileriniz bizim 

düşüncelerini, kitaplarını, şiirlerini bizlerle için çok değerli, paylaşmaktan lütfen 
paylaşan  yazar arkadaşlarımıza  ve çekinmeyin.
röportajlarımızı kabul edilen üyelerimize de 
teşekkür ediyorum. Bir sonraki sayıda yeniden buluşmak 

dileğiyle sağlıklı kalın,hoşçakalın.
Mali  konulara da temas etmek 

gerekirse; maalesef Ankara üyelerinin aidat 
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  B i r  ü lkede devlet in  en öneml i  farklı alanlarda görev yapan Jandarma, Sahil 
görevlerinden biri güvenliği sağlamaktır. Güvenlik ve Polis arasında, yine polis aleyhine 
Esasında güvenlik bir bütündür ancak iş ve ciddi farklılıklar meydana gelmiştir.
işlemlerin daha iyi yapılması için her           
devlet yapılanmasına göre farklı birimler Günümüzde giderek, tüm dünyada 
oluşturulmuştur. Genelde vatan toprağının olduğu gibi, yaşadığımız bölgedeki gelişmeler 
korunması ve dışarıdan gelen müdahaleler ordu ışığında ülkemizde güvenlik her zamankinden 
tarafından sağlanır. Kamu güvenliği ve asayiş daha da önemli olmaya başlamış ve bunun daha 
olarak da adlandırılan İç güvenlik ise, bu uzun  süre  de  böy le  devam edeceğ i  
görevden sorumlu olan bakanlık bünyesinde anlaşılmaktadır. Genel durum böyle olmakla, 
oluşturulan birimler vasıtasıyla sağlanır. son yıllarda polisimiz her zamanki gibi büyük 
Ülkemizde bu görev 1923 yılından itibaren özveriyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 
İçişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. ülkede iktidar bazı yönlerden eleştirilmekle, 

Güvenlik Toplantılarında Sn. İçişleri Bakanına 
1936 yılında 3201 sayılı Emniyet arz edildiği üzere asayiş açısından ciddi bir 

Teşkilatının TBMM görüşme tutanaklarında: eleştiri yapılmamaktadır.
Devlet memuru refah düzey olarak Meşrutiyette 2016 yılında 6775 SAYILI Olağanüstü Hal 
polisin aldığı maaş ve benzeri hizmeti    K a ps a m ın da  Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı 
yapan savcı  i le  karş ı laşt ır ı lmış:  Kaza Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması 
müddeiumumîsinin 10 altın ve birinci sınıf Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
komiserin 10 altın maaş aldığı, bugün aralarında Değiştirilerek Kabul Edilmesine dair Kanun ile 
nispetsiz farklar olduğu belirtilerek, bu konuda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
düzenleme yapılması önerilmiş ve bu yönde Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve 
düzenleme yapılmıştır. teşkilat yapısından çıkartılarak silahlı bir genel 

Zamanla savcıyla eş değer pozisyondaki kolluk statüsü kazanmıştır.  Bu değişiklik ile 
polis amiri arasındaki maaş farkı makası bayağı doğrudan ve her yönüyle İçişleri Bakanlığına 
açıldığı gibi aynı bakanlık bünyesi altında “silahlı bağlı kuruluş haline gelmiştir. Emniyet Genel 
bir genel kolluk “ olarak sadece coğrafi olarak Müdürlüğü de ilk kuruluşundan beri aynı 

POLİSİN ÖZLÜK ve SOSYAL HAKLARI
TEMÜD-DER Yönetimi ve Emekli Polis Dernek, Kuruluş ve Platformları
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Bakanlık bünyesinde yer almaktadır. Doğal görev alabileceği ortaya çıkmıştır. Seçim 
olarak bu üç kuruluşun personelin temini, zamanlarında hemen hemen tüm partilerin 
mesleki eğitimi ve özlük haklarında bir eşitlik seçim bildirilerinde yer verilmiş. Sayın 
olması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından da söz verilmiş, 
   Personel temin ve eğitim konusu ayrı bir ancak ne yazık ki, maalesef bugüne kadar 3600 
alan olmakla, özlük haklarına bakıldığında    e k  g ös te rg e  konusunda bir gelişme olmamıştır. 
polis aleyhine bariz bir eşitsizlik olduğu Bu sürecin daha fazla uzatılmaması umulmakta 
görülmektedir. ve beklenmektedir.

2-Seyyanen ödenen 100 TL' sının 
Görevini layıkıyla yaparak bunun artırılması:

sağlanmasında önemli rol oynayan polisin özlük, 
2006 yılında, emekli polis ve bekçilerin özellikle maddi şartlarında, benzerleri gibi 

mali sıkıntıya girmesi gerekçe gösterilerek iyileştirilme yapılmasının zorunlu olduğu 
değerlendirilmektedir. emekli aylıklarına seyyanen eklenen 100 TL'lik 

zam, geride kalan sürede eriyerek anlamını Burada şu hususu belirtmekte yarar 
kaybetmiştir. Bu itibarla, 5473 sayılı torba vardır Polise 1995 yılından beri maddi anlamda 

HİÇBİR iyileşme yapılmamıştır. Bunun yanı sıra Kanun'un 9.'cu maddesinin 1. Fıkrasında yer 
askeri kesimde sürekli iyileştirmeler yapılmakta, 

alan “100 TL” ibaresinin yeni bir kanunla “500 
Adalet, Milli Eğitim ve en son da salgın 

TL”   o l a r ak  değ i ş t i r i lmes i  ge rek l i  döneminde Sağlık Çalışanlarına da iyileşme 
yapılmıştır. Şüphesiz, bu alanlarda çalışanların görülmektedir.  
her biri bunu ziyadesiyle hak ediyorlar, ancak 3-Emniyet Hizmetleri Teşkilatına 
“Adaletin ilk kapısı” olarak nitelenen polise karşı verilen EHT bedelinin %50'nin emekliye 
bu açıdan yıllarca adaletsiz davranılması ne ödenmesi:
hukuka, doğrusu ne de vicdana sığmaktadır. Bu Emniyet Hizmetleri Tazminat hakkına 
alanda bir şeyler yapılması zamanı gelmiştir… emekli yaşamında da hak sahibi olması gereken 

polisin çalışırken aldığı bu tazminatın  %50'ne 
Şüphesiz halen aktif olarak çalışmakta karşılık gelen miktarın emekli polis aylığına 

olan meslektaşlarımızın çalışma süreleri, adil yansıtılması için 657, 5434 ve 5510 sayılı 
ücret ve benzeri birçok sorunları vardır. Bunların Kanunlarda değişiklik beklenmektedir
tespit ve iyileştirilmesi için meslek hiyerarşisi 

4-19.02.2001 tarihli cenaze törenleri içinde üst makamlara iletilerek çözüm 
hakkındaki yönetmelik: bulunabileceğini düşünüyoruz. Bu meslektaş-

larımızın da bir gün emekli olacakları Yönetmeliğin emekli polislerin cenaze 
kaçınılmazdır. Bu açıdan bu sayıda gündeme 

törenlerine dönük uygulamasında istisnalar 
getirilen hususların onların da lehine ve 

hariç ilgisizlik ve ayrımcılık yaşanmaktadır. İl gerçekleşmesi halinde ileride mutlaka 
faydalarına olacağı kesindir. Emniyet Müdürlüklerinin polis dernekleri veya 

EMEKLİ POLİSLERİN SORUNLARI VE ailelerden gelen taleplere rağmen, emekli polis 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ cenazelerinde yönetmeliğin ilgili madde 

1-Tahsil şartı gözetmeden 3600 Ek hükümlerine karşı mukni sebepler ileri sürerek 
gösterge verilmesi:

tören yapmaktan kaçındığı görülmektedir.  Bu konuda bu ana kadar pek çok girişim 
yapılmış, yargıya gidilmiş yerel mahkemede Devletin ve milletin bekası için canını ortaya 
kazanılmış, sonra Anayasa Mahkemesine koyarak şanla-şerefle görev yaptıktan sonra 
gönderilmiş, polisin, jandarma gibi askeri savaş 

emekliye ayrılan polislerin cenazelerinde görevi bulunmağı düşüncesiyle kaybedilmişti. 
yapılacak törenlerin dosta düşmana örnekliği Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra 

polislerimizin de tıpkı jandarma gibi seferde önemlidir. Ayrıca, aileye ve topluma haklı bir 
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Burada sıralanan talepler kendi tespitlerimiz yanı sıra diğer Emekli Polis Dernekleri-Sosyal Medyadaki Emekli Polis 

Platform ve polis haber sitelerinden de esinlenerek derlenmiştir. Bu konuda katkıda bulunan:

1. Ankara'dan Polis Koleji Mezunları Dernek Başkanı ve Temüdder Üyesi Emekli Emniyet Müdürü Mustafa Özgen,

2.  Antalya'dan KYÇ Polis Emeklileri Derneği ve Temudder Antalya Üyesi Emekli Emniyet Müdürü Aykut Baltacı,

3. Aydın'dan KYÇ Emekli Polis Derneği Eski Şube Başkanı Emekli Başkomiser Alper Uzungüngör, 

4. İstanbul'dan EMPOLDED Başkanı, Emekli Polis Memuru Harun Özdemir ve

5.  https://www.turkiyehaberajansi.com/emniyete-polis-ozluk-haklari-icin-kanun-tasarisi-taslagi-
sunuldu/117891/ site yöneticine teşekkür ederiz.

onur yaşatılması da meslek adına elzemdir. Bu Polis Evlerinin bir kısmı öğrenci yurdu, 

itibarla, polis cenazelerinde karşılaşılan bir kısmı da teşkilat dışı kişilere tahsis 

aksaklıkları giderecek detaylı bir prensip emrin edilmektedir. Bu durum aktif çalışanlar olduğu 

yayınlanmasını gerekli görmekteyiz.  gibi emekli mensuplarımızın polis evinden 

5-2010 yılında Anayasa Reformu ile yararlanması imkânını azaltmaktadır.Yaşanan 

kazanılan “Yaşlılara pozitif ayrımcılık sıkıntıların giderilmesine dönük yöntem 

hakkı” (Anayasa Madde 10): bulunmalıdır
Bu arada, emekliler için belirli bir süre a) Anayasamızın değişik 10. Maddesinde 

önemli bir manevi sorun olan “Emekli Kimlik 
açıklanan pozitif ayrımcılık ilkesine istinaden Kartındaki” garip uygulama Sn. Celal  
emekli polislere vergi iadesi karşılığı olarak Uzunkaya'nın Genel Müdürlüğü döneminde 

çözülmüştür. Kendisine teşekkür ve şükran-ödenen ek ödeme yüzdesinin 4'ten en az %10'a 
larımızı sunarız. 

yükseltilmesi beklenmektedir. 
Ancak  sosya l  medyada yapı lan  

b)Anayasamızın değişik 10. Maddesinde 
paylaşımlardan ve tarafımıza intikal eden 

açıklanan pozitif ayrımcılık ilkesine istinaden 
bilgilerden pek çok emekli mensuplarımıza 

4736 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin ikinci ve 
halen daha yeni kimliklerin verilmediği 

üçüncü fıkraları kapsamında şehir içi ve şehir 
anlaşılmıştır. Ayrıca bu uygulamanın tüm 

dışı ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak 65 
memurlar tarafından yeterince öğrenilip gerekli 

yaş üzerindeki 7 milyon vatandaşımız için tek tip 
özenin gösterilmediği anlaşılmaktadır. Bunun en 

elektronik kart uygulamasına geçilmesi 
kısa zamanda giderilmesi gerekir. 

gerekmektedir.
Esasında, TEMÜD-DER'in başvurusu 

c) Anayasamızın değişik 10. Maddesinde üzerine birçok ilde emeklilerin taleplerinin 
karşılanması ve yardımcı olunması için İl açıklanan pozitif ayrımcılık ilkesine istinaden 65 
Emniyet Müdürleri tarafından emirnameler 

yaş üzerindeki vatandaşlarımızın elektrik, su, 
yayınlandığı ve bu amaçla “irtibat büroları” 

doğalgaz ve telefon ücretlerinde ya %25 indirim oluşturulmuştu. Ancak, görev değişiklikleri 
nedeniyle bu hususların ihmal edildiği sağlanmalı, vergi istisnası getirilmelidir.
gözlemlenmektedir. Bunların güncellenmesinde 6-Emeklilere vergi iadesi karşılığı 
yarar bulunmaktadır.olarak ödenen ek ödeme yüzdeleri 4'ten en az 

Bu vesile ile zaman zaman sosyal yüzde 8-9'a yükseltilmesi gerekmektedir
medyada  ve Dergimizin bir önceki sayısında yer 

7.Polis Evlerinden Yararlanma verildiği üzere emeklilere her yönden gerekli 
Sıkıntısı hassasiyeti gösteren il emniyet müdürlerimize 

şükranlarımızı sunarız.

.

.

: 

Çağın Polisi Dergisi              7



EMNİYET MÜDÜRLERİNİN 

ÖZLÜK HAKLARI

Şevket TAŞDELEN 
E.Emniyet Müdürü 

TEMÜD-DER Yönetim Kurulu Üyesi

2006 yılına kadar İl Emniyet Müdürleri,         
    C.Savcıları ve Vali Yardımcıları ile aynı maaş 

skalasında yer alıyordu. Keza İlçe Emniyet 
Müdürleri de ilçedeki Jandarma komutanı ile 
aynı maaş seviyesinde bulunuyordu
. 01.07.2006 tarihinde TBMM. de kabul 
edilen bir Kanunla yargı mensupları ve mülki 
idare sınıfının makam tazminatları ve ek 
göstergelerinde değişiklik yapılarak, maaşları 
önemli oranda artırılmıştır. Bu kanuni 

Y u k a r ı d a k i  ö r n e k  m u k a y e s e  düzenlemede, daha önce benzer maaş alan 
tablosundan da anlaşılacağı üzere,1.sınıf Mülki Emniyet Müdürlerine yer verilmemiş ve 
İdare Amiri olan Kaymakam ve Vali Yardımcıları böylece Emniyet Müdürleri açısından bir ücret 
ile İl Jandarma Komutanı olan Kıdemli dengesizliği ortaya çıkmıştır. Düzenlemeye 
Albayların Makam Tazminat rakamları ile Ek konu olan Makam Tazminatları ve Ek Gösterge 
Gösterge rakamları aynı olmasına rağmen, rakamları emekli maaşlarını da doğrudan 
jandarma ile aynı kolluk görevini icra eden İl etkilediği için, Emniyet Müdürlerinin emekli 
Emniyet Müdürlerinin Makam Tazminatı ve Ek maaşları da yargı mensupları ile kaymakam ve 
Göstergeleri 657 Sayılı Devlet Memurları Vali yardımcılarının gerisinde kalmıştır. Zaten 
Kanunundaki en düşük rakamlardır. Zaten aynı işi yapan İl Jandarma Komutanı Kıdemli 
Kanunda Makam Tazminatı 1000 Gösterge Albayların maaşları, İl Emniyet Müdürlerinden 
rakamından başlamaktadır. Tablodaki bu fazlaydı.
rakamlar Emniyet Müdürlerinin çalışırken ve 2006 yılında yargı mensupları ile mülki 
emekli olunca alınan maaşlarında ortalama idare sınıfına yapılan zamlarla Emniyet 
1500-2000 bir eksikliğe sebep olmaktadır. Aynı Müdürlerinin özlük hakları mağduriyeti iyice 
kolluķ görevini yapan kamu personeline artmıştır.
uygulanan ve ”Eşit İşe Eşit Ücret” prensibine de          Hem çalışırken, hem de emekli olunca 
aykırı olan bu durumun 657 Sayılı Devlet alınan maaşı belirleyen en önemli unsurlar 657 
Memurları Kanununa ekli (1) Sayılı EK Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Ek 
GÖSTERGE CETVELİ ile (MAKAM TAZMİNATI Gösterge ve Makam Tazminatlarıdır.
CETVELl'nde değişiklik yapılarak düzeltilmesine 
ihtiyaç vardır.

MAKAM TAZMİNATI KARŞILAŞTIRMASI 

1.SINIF MÜLKİ İDARİ AMİRİ 

(KAYMAKAM) 

İL JANDARMA KOMUTANI 

(KIDEMLİ ALBAY) 

İL EMNİYET MÜDÜRÜ  

(1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ) 

4500 4500 1000 

EK GÖSTERGE KARŞILAŞTIRMASI 

1.SINIF MÜLKİ İDARİ AMİRİ 

(KAYMAKAM) 

İL JANDARMA KOMUTANI 

(KIDEMLİ ALBAY) 

İL EMNİYET MÜDÜRÜ  

(1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ) 

5800 5800 3600 
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POLİS OLMANIN
 KESTİRME YOLU YOK

Çeviren: Gürbüz BAHADIR
Emekli Emniyet Müdürü, 

Temüd-Der Yönetim Kurulu Üyesi

 Makale, Lola Valles, Katalan Polis 
Akademisinde Araştırmacı
https://www.diggitmagazine.com/articles/the
re-are-no-shortcuts-become-police-officer

kaynak yaratılan yılların sonucunda Avrupa 
hükümetleri, kamu hizmetlerinde az sayıda 
personelle çalışma eğilimi edindiler. Hükümet 
gündemlerine güvenlik konularını en başa 
taşıyan terörle mücadele olgusu ile birlikte bu 
durum, hükümetleri polis sayılarında ciddi Avrupa'da Daha mı Çok Polise İhtiyaç 
artışlar yapmaya yönlendiriyor.  Var?

19-21 Ekim 2016'da yüzlerce Fransız 
Polise Niye İhtiyacımız Var?polisi ,  polise karşı  sergi lenen şiddet 
Gelin önce polisin ne olduğunu konusundaki hoşnutsuzluklarını sokağa 

tartışalım: Polise neden ihtiyacımız var? Polis, taşıdılar. Bu, Paris'in bir banliyösünde, bir 
hizmet ettiği hükümetin menfaatini savunan bir polisin ağır şekilde yaralandığı Molotof kokteyl 
şekilde ya da sorunla karşılaştığımızda bize saldırısının sonrasında oldu. Hemen arkasından 
yardıma gelen kamu görevlileri olarak Fransız İçişleri Bakanı iki yıl içinde polis sayısının 
resmedilebilir. Polisten lazım olan yerde kamu 9.200 artırılacağı sözünü verdi. Buna benzer 
düzenini sağlaması, suçları önlemesi ve işlenmiş şekilde Bavyera'daki Alman yetkilileri de, geçen 
s u ç l a r ı  s o r u ş t u r m a s ı  i s t e n i r.  B u ,   yaz meydana gelen bir dizi saldırı sonrası 
anonimleştirilmiş birliğin arkasında sokaklarda planlanan güvenlik tedbirleri kapsamında 
devriye gezmek, trafiği düzenlemek ve acil binlerce yeni polisin alınacağına dair söz 
durumlarda insanlara yardımcı olmak, verdiler. Sadece Bavyera'da değil, bu tür 
gerektiğinde zor hatta silah kullanmakla olayların olduğu her yerde polis sayısında ciddi 
görevlendirilmiş erkek ve kadınlar bulunur. artışlar yapılması planlanıyor. Bu fenomenin 
Polisler hassas ve karmaşık bir görev yürütürler. bütün Almanya boyunca yayıldığını görüyoruz: 
Genellikle kamusal alanda ve insanların Mesela Kuzey Ren-Westfalya Eyaleti bu sene 
bakışları altında çalışırlar. İşlerini yaparken etik öncekilerden daha yüksek sayıda bir polis alımı 
davranmak, kendilerine verilen yetkiyi yapmayı planlıyor ve Alman Federal Polisi de 
suiistimal etmemek ve toplumda herhangi bir 3000 ek kadro için ödenek almış durumda. 
gruba karşı ayrım yapmamak zorundadırlar. 
Durum böyleyken bazen düşünürüm, polis Yeni Polis Alımı ve Eğitimi, Ağır Ateşte 
olmak nasıl gerçekleşir? Değişiyor.         Pişirilmesi Gereken Ciddi Bir İştir.

Peki, Hükümetler, uygun olmayan 
Mesela, daha çok zaman olmadı, Kuzey adayların seçimi riski olmaksızın, binlerce yeni 

Arjantin'in Jujuy Eyaletinde polis olmak için polisi sokağa çıkarmakta acele edebilir mi? 
hiçbir ön şart konmamıştı. Adaylardan imza Kamu harcamalarında yapılan kesintiler yoluyla 
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alınıyor, üniforma ve silah veriliyor ve doğrudan Öğretimi Programında görülebilmektedir:
sokağa, devriyeye gönderiliyordu.  Yüzyılın “ E ğ i t i m  ö ğ r e n c i y e  e l e ş t i r e l  
sonunda Arjantin, öbür işlerle beraber polis değerlendirme, problemlere bağımsız teşhis 
alımını da düzenleyecek yeni bir Güvenlik koyma, formüle etme ve çözme, çalışma 
Bakanlığı kurdu. ortamındaki değişikliklerle yüzleşme, farklı 
Arjantin'de, diğer demokratikleşme yolundaki eğitim alanlarındaki bilimsel bilgiyi bulma ve 
ülkelerde olduğu gibi, devlet reformları ve değerlendirme, bu alanlardaki bilginin gelişimini 
demokratikleşme, polisin de aralarında olduğu tak ip  etme ve yakalama imkânlar ın ı  
kamu görevlilerine bir profesyonelleşme katkısı kazandırmalıdır” (Hove & Vallès, 2016).
getirdi. Mesleki polis eğitimi programları, 
demokratik polislik ilkeleri ile uyumlu hale Bu alandaki genel görüntü şudur ki, polis 
getirildi. Jujuy'da bu yeni polis alımı sisteminin eğitimindeki gelişmeler daha çok akademik 
hedefi “sivil toplumla güvenlik teşkilatı muhteva tarafından etkilenmekte ancak farklı 
arasındaki aralığı kapatmak” ve eğitim yoluyla ulusal politikalar bulunmaktadır. Devam 
adaylara yeni bir kimlik kazandırmaktı. etmekte olan bir çalışmada Hove ve Valles 
Şimdilerde de eğitim, polis profesyonelliğinin ve (2016) Batı Avrupa'da üç polis temel eğitimi 
polis modernizasyonunun kilometre taşlarından modeli tanımlamışlardır: 
biri olarak değerlendiriliyor. Şu anda mesleki - Tamamen mesleki model, 
eğitim kavramı çerçevesinde bütün dünya - Öğretim sistemine bağlanmış mesleki 
çapında yaygınlık kazanmış durumda.  eğitim modeli,

- Yüksek öğretim modeli. 
P o l i s  A l ı m ı  v e  E ğ i t i m i n d e k i  

Gelişmeler Bu modellerle ilgili eğitim süresinin 
Avrupa'da polis eğitim sistemleri, polis uzunluğu Anglosakson ülkelerde 16 haftadan, 

konusundaki araştırmaların ve polis yüksek Kıta Avrupa'sı ülkelerinde 10-12 aya ve 
öğretiminin pozitif etkisini en üst düzeye İskandinav ülkelerinde 2-3 yıla kadar 
çıkarmak amacıyla, polis akademilerinin değişmektedir. Temel eğitimlerin çoğunda okul 
mesleki eğitim düzeyinden, üniversite sistemi eğitimi ile bir stajyerlik programı kapsamında 
içerisinde akredite akademik kurumlara pratik çalışmaların programa dâhil edildiği görev 
dönüştüğü bir düzeye ilerlemiş durumdadır başı eğitimi bir araya getirilmektedir. Bu 
(del Barrio et al, 2009). Buradaki varsayım, yöntem,  kend i  i ç inde  değ i şken l ik ler  
polislerin bir mesleki yetenek eğitiminden daha göstermekle beraber bilhassa İskandinav 
çoğuna ihtiyaç duydukları ve yüksek öğretimin ülkelerinde uygulanmakta, Kıta Avrupa'sı 
onları eleştirel düşünceye teşvik edeceği ülkelerinde stajyerlik periyodu ya kısa 
gerçeğidir. Bu, yasa dışı uygulamaları da azaltır  tutulmakta ya da hiç bulunmamaktadır. 
(Fekjaer, Petersson, & Thomassen, 2014). Polis Anglosakson ülkelerde ise durum tam tersidir: 
eğitimindeki değişikliklerin arasında, ilk eğitim Eğitimin büyük bölümü görev başı eğitiminden 
süresinin uzatılması ve akademik bir düzeye oluşur. Mesela Birleşik Krallıkta yeni polisler 
çıkarılması vardır. Avustralya ve ABD'de mevcut danışmanları olan diğer polislerin gözetiminde 
bu eğilim, daha yakın zamanlı olarak, iki yıllık bir deneme safhasından geçerler.     
1990'lardan beri dikkatin yüksek eğitim ile 
polislik arasındaki ilişkilere çevrildiği Brezilya ve Polis adaylarının tespiti süreci de daha 
Hindistan'da da görülür (Paterson, 2011). profesyonel ve uzmanlığa dayalı bir hale gelmiş 
Araştırmalar, polislerin davranışlarında yüksek ve açık kriter uygulaması geliştirilmiştir. 
öğretimle kazanılan bu değerleri göstermekle Adayların tespitinden, gerek kendi başına 
beraber, bu değişikliklerin sonuçları henüz tam gerekse yerel otoritelerle birlikte merkezi 
olarak bilinmemektedir. Polislik sürekli olarak yönetim sorumludur. Bu arada, temel polis 
eleştirel, sorgulayıcı ve iddialı kafalarla takviye eğitiminde ülkelerarası büyük farklılıklar 
edilmeye ihtiyaç duymaktadır ve bunu en iyi olmakla birlikte, aday tespit süreçleri Batı 
gerçekleştirecek olan şey, üniversite eğitimidir ülkelerinde tamamen birbirine benzerdir. Bu 
(Lee & Punch, 2004). Yüksek polis öğretiminde süreçlerin tamamı standart bir fizik testi, sağlık 
nasıl bir çıktının hedeflendiği, İsveç Polis testi ve mülakattan oluşmaktadır. Farklılıklar, yaş 
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ve kilo şartları, uygulanan testler, mülakata Polisin toplum içerisindeki stratejik pozisyonu, 
katılan görevli, kadın aday ve etnik adaylarına titiz bir seçim ve uygun bir öğretim sürecinden 
dönük çoğulculuk politikalarının etkisi gibi geçmiş iyi profesyonelleri gerekli kılar. 
konulardadır.  Hükümetler öncelikle iyi ve değişik nitelikte 

adayları cezp etmek zorundadırlar. (Polis 
Bazı Hasletler Okulda Öğretilmez, Bu servisleri daha çok kadın ve azınlık mensubu 

Bakımdan Doğru Seçim Kilit Bir Unsurdur adaylara ihtiyaç duymaktadırlar.) İkinci olarak, 
Yansıtıcı düşünce, bilgi transferi ve beceri yeterli sayıda aday arasından iyi bir seçim 
kazanma, etik değerler ve uygun davranışlar gibi prosedürü uygulanmalıdır. Son ve önemli bir 
polis eğitiminin bir parçasıdır. Bununla birlikte husus olarak, yeni polislerin eğitimi sadece 
Katalonya'da polis mülakatlarında bir görevlinin bilgi aktarımı ve yetenek geliştirme şeklinde 
söylediği gibi, “İyi bir eğitimden daha önemli değil, onlara yeni bir kimlik ikame edecek 
olan şey, onları bu iş için uygun kılan kriterleri şekilde olmalıdır. Bu bakımdan, ne modern 
karşılayan kişileri bulmaktır”. Bazı Hasletler Avrupa'da ne de başka bir yerde, polis 
Okulda Öğretilmez, Bu Bakımdan Doğru Seçim seçiminde ve eğitiminde kısa yol yöntemlerinin 
Kilit Bir Unsurdur. kullanılmaması hayati bir öneme sahiptir.

 
Almanya'nın Kısa Yolu Kaynaklar:
Alman örneğine bir bakalım. Almanya, del Barrio Romero, F.; Bjørgo, T.; Jaschke, H.G.; 

polis eğitiminde mesleki eğitim modelinden Kwanten, C.; Mowby, R.I.; Pagon M. (2009) 
yüksek öğretim modeline geçen Avrupa Police Science Perspectives: Towards a 
ülkelerinden biridir: Polisler üç yıllık bir lisans European Approach. Extended Expert Report. 
öğretimine tabi tutulurlar. Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenshaft.

2016'da bazı hükümet üyeleri sokakta Fekjaer, S. B., Petersson, O., & Thomassen, G. 
görev yapan polis sayısını hızlı bir şekilde artırma (2014). From legalist to Dirty Harry: Police 
sözü verdiler fakat bunu nasıl başaracaklardı?  recruits' attitudes towards non-legalistic police 
uzun eğitim dönemini kestirme bir şekilde practice. European Journal of Criminology, 
kısaltan bir formül buldular. Farklı eyaletler 11(6), 745–749.
sözüm ona yeni bir polis görevlisi olarak Lee, M. and Punch, M. (2004) Policing by 
hâlihazırda Wachpolizisten denen polis degrees: police officers' experience of 
muhafızları kullanıyorlar. Bu silahlı muhafızlar university education. Policing & Society, 14(3), 
sadece üç aylık bir eğitim alıyorlar. Polislerle aynı 233–49.
yetki lere sahip deği l lerse de k iş i ler i  Paterson, Craig (2011). Adding value? A review 
sorgulayabiliyor, üstlerini arayabiliyor, of the international literature on the role of 
kimliklerini araştırabiliyor, nezarete atabiliyor ve higher education in police training and 
kısıtlayıcı tedbirler uygulayabiliyorlar, hatta silah education. Police Practice and Research, 12 (4), 
kullanabiliyorlar. 286-297.

Hove, K. & Vallès, L. (2016) Police education in 
Polis Seçiminde ve Eğitiminde Kısa Yol seven European countries in the framework of 

Yöntemlerinin Kullanılmaması Hayati Bir their police systems. Manuscript in preparation.
Öneme Sahiptir.
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KİTAP KÖŞESİ

1996-1999 yıllarında Makedonya ve Bilimsel bir araştırma olmamakla 
birlikte, o nitelikte değerlendirilebilecek Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler adına görev 
nitelikte bir eser olan bu kitabın bölgede görev yapan yazar, kendi gözlem ve tespitleri yanı sıra 
yapacak tüm görevlilerce okunmasının yararlı 100'e yakın kaynağa da başvurarak yazdığı bu ilk 
olacağını düşünüyorum.kitapta, genelde görev sonrası gelenek olarak 

düzenlenmesi gereken görev raporunu 
Yazar, ilk kitabına başlarken, “Bu benim olabildiğince genişleterek kapsamlı bir kitap 

ilk ve belki son kitabım “ demekle birlikte, daha haline getirmiş. Bölgedeki ülkelerin tarihleri, 
sonraki başka yurt dışı görev sonrası 

insan kaynakları, dilleri, dinleri, menşeleri, 
(Afganistan) ve okuduğu 1000 yakın kitabın 

Osmanlı dönemindeki konumları, Yugoslavya 
verdiği birikimle daha sonra da aşağıdaki üç 

sonrası meydana gelen olayları, birbirleriyle kitabı yazmıştır. Birinciyi okuyanın diğerlerini de 
savaşları, birlikte yaşanan yerlerdeki ilişkileri okumak isteyeceğini düşünüyorum.
akıcı bir dille anlatılmış. Kitapta altı çizilecek pek -Yorgun Toplum, Birey ve Kimlik, Modernite ve 
çok satır var. Osmanlı İmparatorluğunun Gelenek, Çizgi Kitapevi, Şubat 2005, 355 say
bölgedeki adil idari sistemi ve bunun sonucu -Kronolojisiz Tarih, Çizgi Kitabevi Yayınları, Eylül 
olarak bu ülkelerde halen Türklere duyulan sevgi 2007, 413 sayfa
ve saygı  i le  pek çok önemli  hususu    - Di n  Sü re ç le rin d e  Ge ri le m e,  Ç izg i  Ki ta pevi, Ekim 

2011,404 sayfabazen hüzünlenerek bazen duygulanarak 
okuyorsunuz.

Gürbüz BAHADIR: 1962 İstanbul doğumlu, 1979 Polis Kolej, 1983 Polis Akademisi Mezunu. 
E.1.Sınıf Emniyet Müdürü,  TEMÜD-DER Yönetim Kurulu Üyesi
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Batıdan Doğuya Uzanan Çizgide 
BALKANLAR VE TÜRKLER, Gürbüz Bahadır     
2002, Çizgi Kitabevi, 269 sayfa
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KÖRŞAH, Günay Uslu, 
KIDY Yayınevi, Mart 2020,422 sayfa
1970 Polis Akademisi Mezunu
(Kitabın geliri ÇYDD'ne bağışlanmıştır)

  Dedesinin adeta görmeyen gözleri olan 
küçük bir çocuğun sancılı büyüme ve kendini 
tanıma yıllarına tanıklık ederken, onunla 
birlikte bizler de kendi iç yolculuklarımıza 
çıkıyoruz..

Sadece savaşların karanlık ve yıkıcı 
gerçekleriyle değil; Anadolu insanının kapalı 
kapılar ardındaki yaşam gerçekleriyle 
yüzleşiyoruz.

Bir kere daha kadınların ne denli güçlü 
ve yönlendirici etkileri olduğu gerçeğini 
Menekşe, Kınalı ve Benek'te görüyoruz.
Yaşam yolculuğunu çok başarılı bir üslupla 
geçmişe gidip gelmelerle, meydana gelmiş 
gerçek olayların altının kalın çizgilerle çizilerek 
tespit ve irdelenmesiyle anlatan yazar, 
okuyucusunu masal diyarlarından gerçekçi Yazar, bu kitabında insanı, cumhuriyetin 
roman sularına bir yolculuğa çıkarmış.ilk yıllarından başlayıp Anadolu'nun gizemli 
Ben bu yolculuktan büyük keyif aldım. Okuyan topraklarında ve yurtdışında devam eden masal 
herkes de sanırım bu keyfi almıştır.gibi bir yolculuğa çıkarıyor.

Haz: Emel Dalda
Emekli Türkçe ÖğretmeniBu yolculukta sevinç de var, hüzün de; 

mutluluk da var acı da.

 

Elma Yayınevi, 2015, 135 sayfa
1982 Polis Koleji,1990 Polis Akademisi mezunu, Nisan 2015 
yılında emekli oldu.
Halen, Ankara'da Elma Yayın Evi Koordinatörü görevini 
yürütüyor.

 S.U.Ç- Sistemin Umutlu Çocuğu-Dr. Akif Aktuğ,

Otobiyografi türde yazılan kitapta olarak tanındığı ve ödüller aldığını ifade ederek 
bunlar hakkında özet bi lg i ler  sunar.  önsözün son paragrafı: “Yüksek Değerlendirme 
Muhtemelen birçoğumuz da projeler yapmıştır, Kurulu kararıyla emekli edildim. İdeallerim 
ancak bazı yenilikler vardır, bunların kayda vardı, sadece bu yüzden üzgünüm. Devlete 
alınması ve değerlendirilmesinde yarar var. küskün değilim, millete hizmet etmenin tek 
Kitap sivil vatandaşlara polisin olumlu bir mecrası emniyet de değil. Yapacak birçok 
yönünü göstermesi açısından önemli olduğu işlerim var. Sevdiklerim bilsin istedim.” 
gibi tüm polis yönetici ve adaylarının Cümlesiyle pozitif bir cümleyle tamamlanır.
okumasında yarar görülmektedir. İnsan Hacmi az ancak içeriği çok yüklü olan bu kitapta 
kullanılan dildeki duruluk ve anlatımdaki yazar, çalıştığı dönemde meslek içinde birçok 
akıcılıktan dolayı bir solukta okuyor ama yine projeye öncülük bu nedenle “Projeci Müdür” 
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de kendine bir şey kattığını görüyor. Geneli de öğretmenler arasında arkadaşımızın eşinin 
etkilemekle tüm paragrafın altını çizdiğim bir birden manevi anlamda yükseldiğini görüyoruz, 
bölümü buraya almaktan kendimi tutamadım: onu hissedebiliyoruz. Bunu farklı mekânlarda, 
“Bir gün iki yunus, başlarında bir komiser lojmanlarda değerlendirebilirsiniz. ….Bilirsiniz 
arkadaşımız, başarılı bir personelin öğretmen normalde bir şikayet için gidilir hep,polis ailesi, 
olan eşi için okula gittiler. Öğretmenler odasına evi de olsa böyledir ama siz teşekkür için 
girerek,”Mehmet Bey'in eşi kim” diye gidiyorsunuz. Bu tabii değişik bir hava yarattı. 
sormuşlar, düşünün şimdi öğretmeni, bir Hatta arkadaşlarımız şöyle demişti, “Müdürüm 
empati yapın, öğretmeni,”Eyvah! Kocama bir biz bu kutlamalardan önce, bazen siz bizi geç 
şey mi oldu” diye düşünerek kalkıyor ve gönderiyordunuz, tabii bunu açıklamakta 
“Benim” diyor, çekinerek. Memurlarımız güçlük çekiyorduk eşlerimize, nerede 
kendisine çiçeği uzatarak, “Biz biliyoruz ki eşiniz kaldığımızı falan soruyorlardı. Şimdi hiç öyle 
inanılmaz işler yapıyor teşkilatımız için, olmuyor biz artık Süpermen gibi karşılanıyoruz. 
Antalya'nın güvenliği için ama bunun Eşim geldi,kocam geldi..Kapıdan girişimiz, 
arkasındaki kişiyi çok merak ettik gerçekten. l o j m a n d a n  g i r i ş i m i z  h a v a  i ç i n d e  
Başarının orada saklı olduğunu biliyoruz, onu oldu.Çocuklarımız babalarıyla gurur duyuyor”
tanımak istedik, onu ödüllendirmek istedik Polisliğin sadece teknik yönüyle değil ancak 
arkadaşımızın yerine… Onun için buradayız, çok felsefesiyle de ilgili ilginç tespitler var, insanların 
teşekkür ederiz size. Müdürümüzün de çok hep sora geldiği “Bir şey olmak mı, bir şey 
selamı var. Lütfen kabul buyurunuz” diyorlar. yapmak”  mı  sorusunun  karş ı l ı ğ ı  da  
Tabii öğretmenler odasında bir şok ve diğer bulunabiliyor.

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İNTERPOL, Lütfi Çiçek,   
Interpol-Europol Daire Başkanı,                                                                                      
 Maarif Mektepleri Yayınları, Nisan 2020,144 sayfa.
 1972 Sivas doğumlu 1990 Polis Koleji, 1994 Polis Akademisi 
mezunu
(Kitabın gelirinin bir kısmı Kangal Köpekleri yetiştiricilerine 
bağışlanmaktadır)

Bu küçük hacimli kitap, ülkemizin 1930 sözleşmeler ışığında incelenerek, bu alanda 
yaşanan bazı sorunlardan söz ediyor.yılında Atatürk'ün imzasıyla katıldığımız ve o 

Kitap, günümüzde geçmişe nazaran tarihten itibaren de uluslararası suç ve 
diğer birçok şey gibi ve hatta daha fazla suçlularla mücadelede önemli bir işlev gören 
küreselleşen suçlarla mücadele eden Interpol'ün kuruluşu ve faaliyetleri detaylı 
meslektaşlar için olduğu kadar, artık olarak anlatıyor. 
kamuoyunca yeterince bilinen “Kırmızı Kitap 2 bölümden oluşuyor; birinci 
Bülten”in nasıl hazırlandığı, yayınlandığı ve ne bölümde Interpol Teşkilatının kuruluşu, 
gibi işlevi olduğunu merak eden tüm görevleri, üyeleri, etkinlikleri, Türk Interpol'ün 
vatandaşlar için de yararlı bir eser olarak yeri, tarihi gelişimi ve çalışmalarını, ikinci 
değerlendirilebilir.bölümde ise, uluslararası suç ve suçlarla 

mücadelede önemli bir mekanizma olan 
suçların iadesi ulusal ve uluslararası hukuk ve 

Yeni Çıkan Kitaplar
-USAM ETKİNLİKLERİ (Aydın Üniversitesi-Ulusal Güvenlik Strateji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi ) 1-2, Dr. Şevket Ayaz (Temudder İstanbul Şube Üyesi)  ve Dr.Hüseyin Kazan

MAKAM TAZMİNATI KARŞILAŞTIRMASI 1.SINIF MÜLKİ İDARİ AMİRİ (KAYMAKAM) İL JANDARMA KOMUTANI (KIDEMLİ ALBAY) İL EMNİYET MÜDÜRÜ  (1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ) 4500 4500 1000  EK GÖSTERGE KARŞILAŞTIRMASI 1.SINIF MÜLKİ İDARİ AMİRİ (KAYMAKAM) İL JANDARMA KOMUTANI (KIDEMLİ ALBAY) İL EMNİYET MÜDÜRÜ  (1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ) 5800 5800 3600   
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Bu sayımızdaki röportaj bölümünde biri eski İçişleri Bakanı, diğeri ise Polis Akademisi İlk Kadın 
Öğrenci, Emekli Emniyet Müdürü, iki değerli mensubumuz ile BM Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu 
Başkanı, Adli Bilim Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'un röportajlarına yer verilmektedir. 

Sadettin TANTAN, Eski İçişleri Bakanı

1.Kendinizi tanıtır mısınız:

2. Ne zaman polis oldunuz? Akademiye 
hangi yıl girdiniz? Akademi'deki anılarınız 
nelerdir:

3. Meslekte nerelerde çalıştınız? Çok 
aktif bir meslek yaşamınız olduğu biliniyor, sizi 
etkileyen anılarınız nelerdir? 

4. Meslekten emekli olduğunuzda neler 
yaptınız?

Başkanlığı'na seçildim. 2 ay sonra meslekten 
emekli olarak Belediye Başkanlığı görevini Sadettin Tantan. 1941 sapanca doğumluyum. 
yürüttüm. Esnaf ve çiftçi bir baba ile ev hanımı bir annenin 

tek çocuğu olarak büyüdüm. Evli, 6 çocuk ve 10 1999 yılında 21. Dönem milletvekilliğine 
torun sahibiyim. 1968 Polis Akademisi mezunu. seçildim. Ve İçişleri Bakanlığı görevine aynı yıl 
Eskişehir İktisadi-Ticari İlimler Akademisi başladım. 
İşletme Bölümü'nde eğitim gördü. Bursa İş 
İdaresi Enstitüsü'nde de master eğitimi aldı ve 
İngiltere'de dil eğitimi gördü,

Mesleki yaşamın yoğunluğuyla beraber 
Güreş ve futbolla ilgilenmeye de devam ettim. 
1977 yılından itibaren güreş ihtisas kulübüne 
antrenmanlara gidiyordum. 1979 da başkan 1965 yılında akademiye girdim. Çok fazla 
yardımcısı, 1980' de kulüp başkanı oldum. 1986' anı var esasen. Arkadaşlık ilişkilerinin son derece 
da İstanbul Güreş Kulübü Vakfı'nı kurdum. 1990-samimi olduğu bir ortamdı. Bu samimiyet hala 
1993 yılları arası Türkiye Güreş Federasyonu sürüyor. 
Başkanlığı görevinde bulundum. Şu an halen 
İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Vakfının 
başkanlığını yürütmekteyim. Gerek İstanbul'daki 
bazı futbol kulüpleriyle, gerek Sapanca futbol 
kulübü ile epey zaman ilgilenmeye devam ettim. Ankara, Eskişehir, Tekrar Ankara Genel 

Müdürlük, Bursa, İstanbul, Giresun ve Tekirdağ, 
İstanbul Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığı. 

1994 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütürken Anavatan partisinden Fatih Belediye 

 

5. Çok yönlü çalışmalarınız olduğu 
biliniyor., bir ara güreş federasyonu başkanlığı 
yaptınız. Bu görevinizden kısaca söz etmek ister 
misiniz?

6. Ülkemiz her dönemde bir kısım 
sıkıntılar yaşadı, son dönem yaşananlardan 
sonra Polis Koleji ve Akademisi kapatıldı. Bu 
konuya nasıl bakıyorsunuz. Derneğimiz Polis 
Akademisi'nin yeniden açılmasını talep ediyor. 
Bu konudaki görüş ve önerileriniz nelerdir?
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Fatih Belediye Başkanlığı döneminde yoğun Bakanlığım döneminde özellikle polis 
çalıştığımız Tarihi ve Kültürel Varlıkların okullarının yüksekokula, polis akademisinin de 
Korunması hususunda, İçişleri Bakanlığı üniversiteye dödüştürülmesi için yoğun çaba 
görevine geldikten sonra Mahalli İdareler sarf ettik. O dönem başardık. Polis okulları 
Genel Müdürlüğü bünyesinde bir masa 

nazari ve tatbiki eğitim süreleri 2 yıllık yüksek 
oluşturduk. Vali, Kaymakam, Yerel Yönetim 

okula dönüştürüldü. Akademi de üniversiteye Belediye Başkanları, Çekül Vakfı ve Mimarlar 
dönüştürüldü. Bu dönüşüm kişisel ve mesleki Odası dâhilinde Ülke genelinde çalışmalara 
gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, sosyal başladık. Tarihi ve kültürel varlıkların 
haklarının da iyileştirildiği bir süreci sahiplenilmesi, orada yaşayan çocuk ve 
beraberinde getirmişti. Polisin özlük ailelere kadar tanıtılması, genel ve yerel 

birliktelikle restorasyonu sağlanmış ve Tarihi haklarının iyileşmesi için de ayrıca mücadele 
Kentler Birliği kurulmuş ve bu varlıklar ettik. Fakat hükümeti oluşturan siyasi parti 
bakımından büyük kazanımlar  e lde genel başkanları söz vermelerine rağmen 
edilmiştir... Tarihi Kentler Birliği büyük özlük haklarını iyileştirmeyi sağlama kararı 
hizmetler vermiş olup, halen vermeye de 

bakanlar kurulunun onayından bir türlü 
devam etmektedir. Bu çalışmalar genel ve 

geçemedi. Polisin güçlenmesini istemeyen, yerel yönetimde söz sahibi yöneticilerin 
polisi farklı amaçlar için kullanmak isteyen performanslarını da etkilemiş,  o dönem Vali 
güçler her devirde olduğu gibi o zamanda ve Kaymakamlar için bu çalışmalar 
vardı. performans ölçümünde değerlendirmeye 

alınmıştır.Fatih Belediye Başkanlığı döneminde 
yoğun çalıştığımız Tarihi ve Kültürel Emniyet Genel Müdürlüğü Karargâh'ı 
Varlıkların Korunması hususunda, İçişleri şimdi nasıl bilmiyorum ama o devirde de 
Bakanlığı görevine geldikten sonra Mahalli geleceği okuyan geleceğe yönelik strateji 
İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde bir oluşturacak bilgi düzeyi olan arkadaşlar vardı. 
masa oluşturduk. Vali, Kaymakam, Yerel Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet 
Yönetim Belediye Başkanları, Çekül Vakfı ve Müdürlükleri ile birlikte aslında adliye ve polis 
Mimarlar Odası dâhilinde Ülke genelinde tarihine geçecek önemli başarılı hizmetlere 
çalışmalara başladık. Tarihi ve kültürel imza atıldı. Özellikle PKK terör örgütünün 
varlıkların sahiplenilmesi, orada yaşayan dağılma noktasına geldiği, Hizbullah terör 
çocuk ve ailelere kadar tanıtılması, genel ve örgütü nün mezar evlerle birlikte ortaya 
yerel birliktelikle restorasyonu sağlanmış ve çıkarılıp yakalandığı bir dönemdi. PKK ve 
Tarihi Kentler Birliği kurulmuş ve bu varlıklar Hizbullah terör örgütü ile mücadelede simge 
bakımından büyük kazanımlar  e lde isim olan Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar 
edilmiştir... Tarihi Kentler Birliği büyük Okkan ve kıymetli polis arkadaşlarımızın şehit 
hizmetler vermiş olup, halen vermeye de oluşu bizi derinden yaraladı. Sanıkların büyük 
devam etmektedir. Bu çalışmalar genel ve bir bölümü yakalandı.
yerel yönetimde söz sahibi yöneticilerin Yoğun  ça l ı şma şa r t l a r ı na  da  
performanslarını da etkilemiş,  o dönem Vali bağlayabileceğimiz o günün koşullarında 
ve Kaymakamlar için bu çalışmalar stratejik bilgi eksikliği mevcuttu. Bu nedenle 
performans ölçümünde değerlendirmeye İçişleri Bakanlığı bünyesinde strateji 
alınmıştır. merkezini kurduk. Beraber çalıştığımız, 

nitelikli, ileriyi görebilen, gece gündüz çalışan, 
büyük projelere imza atan arkadaşlarımız da 
vardı. Her türlü siyasi baskıya rağmen çok 
güçlü adımlar atıldı. O dönemde halk 
nazarında polis teşkilatına olan güven en üst 
düzeye yükselmişti. Siyasi baskılar nedeniyle 
maalesef bizim dönemimizdeki ceza sistemi 
mevzuatı ve polis teşkilatı mevzuatı bugün ki 

7. Milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı 
yaptınız. Bakanlığınız sürecinde polisle çok 
yakın  i lg i lendiniz  ve  çok önemli  
operasyonlar yapıldı. Dönemi nasıl 
değerlendiriyorsunuz. Yaptıklarınız ve 
yapamadıklarınız nelerdir?
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ile mukayese edilemeyecek kadar büyük zihinsel üretimden fiziki üretime kadar ülkeyi 
farklılıklar içeriyor. Polis üniversitesi içten ve dıştan gelecek her türlü yıkıcı tehdide, 
kurulduktan sonra terörle mücadele, zihinsel tehdide karsı koruyacağı bir çalışma 
yolsuzlukla mücadele gibi bölümlerin olduğu idi. Yine kuruldan geçiremedik. Bu çalışmanın 
enstitüler kurulacaktı. Kolej ve üniversitelerde Türkiye'de bilinçlenme, mali sisteme gelecek 
yetişen öğrenciler, ülkemizi kuşatan ülkelerde tehdidi engelleme, inanç değerlerimize 
özel eğitimlere, o ülkelerdeki üniversitelere yönelik tehdidi engelleme gibi amaçları vardı. 
göderilip yetişecek ve Türkiye'de stratejik Kişisel hak ve ögürlüklerin de korunarak 
konumlarda hizmet vereceklerdi. Bu proje uygulanacağı bir proje idi fakat hayata 
polis üniversitesinden mezun olan gençlerin geçirilemedi… Son dönemde Türkiye 
devlet yönetiminde söz sahibi olmasını Cumhuriyeti devletinin Ulus Devlet alt 
sağlayacak büyük bir projesi idi. İçişleri yapısını oluşturan ve Osmanlı'dan beri gelen 
Bakanlığı'nda kurduğumuz strateji merkezi de kültürel altyapı ve okullaşmanın bilinçli bir 
bunun bir üst yapısı idi. İlk defa projeli çalışma şekilde ortadan kaldırıldığına şahit oluyoruz. 
dönemi başlatılmıştı. Bu dönemde polis Oysa Osmanlı'dan bu yana gelen bu kültürel 
teşkilatı ve ilgili bakanlık müfettişleri proje altyapı da eğitim alt yapıları da yeni değil. 
için önceden bilgi toplar açılıma sunardı. O Metehan'ın kurduğu ordularla başlayıp 
zaman cumhuriyet savcılığı, polis ve jandarma Selçuklu ile devam eden ve Osmanlı 
birlikte proje çalışması yapardı. Her hafta Ord. İmparatorluğu ile 1800 'li  yıllardaki 
Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ve Prof. Feridun bilinçlenme faaliyetleri ve ulus devletin inşası 
Yenisel hoca ve benim de katıldığım temeli ile bugünlere kadar gelen bir sistem 
seminerler düzenlenirdi. Her ildeki hâkim ve vardı.  Ancak bugün kaldırılmak üzeredir. Bu 
savcılar ile o ilin kolluk mensupları ve tarih bilincine, Türk kimliğine yönelik 
uzmanlarının da katıldığı görüşmelerde adli saldırıdan başka bir şey değildir. Sadece polis 
ve kolluk kuvvet uygulaması yasal eksiklikleri teşkilatını  değil  si lahlı  kuvvetlerin 
tartışılır, uygulanmasında eksiklik olan yasal okullaşmasını da ortadan kaldırarak ulus 
alt yapılar ve ihtiyaçlar üzerine gödüşülürdü. devletin temel alt yapıları çökertilmektedir. 
Güncel tartışılmış, polis jandarma ve adliye Silahlı kuvvetlerdeki okullaşma altyapıları ve 
ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı bu hizmetler içerisinde olanlara; vatan sevgisi, 
sağlanmıştı. geçmiş ve gelecek sevgisi aşılar fakat şimdiki 

hareket tamamen tarih bilinci ve Türk 
kimliğini ortadan kaldıran bir harekettir. Hatta 

Belki hatırlarsınız Polis Koleji 
geleneksel Türk İslam inancı olarak bilinen 

okullarında şehit aile çocuklarını görürdünüz.. 
hanefi ve mâturidi anlayışının da çökertilmek 

Dönemin Y.Ö.K Başkanı ve M.E. B Bakanlığı 
istendiği bir dönem yaşıyoruz. 

Müsteşarı ile bu çocukların anaokulundan 
üniversiteye kadar tüm masraflarının devlet İslam âlimleri El Kindi'den, İbn-i Rüşt 
tarafından karşılandığı bir eğitim modelinin ve İbn-i Haldun'den bu yana onların ortaya 
yasal alt yapısını hazırlamıştık. İstedikleri koydukları felsefi açılıma bakınca sosyal 
okullara imtihansız direkt olarak girebilmeleri devlet anlayışından bahsedebiliriz. İnsanların 
adına. Yaklaşık 1800 kadar çocuk vardı. Bu huzuru Güvenliği, refahı ve birbirine hizmet 
çalışma maalesef Bakanlar Kurulu'ndan anlayış ı  Allah taraf ından kul lar ına 
geçemedi… İmza atmayanların hangi siyasi verilmişken son yıllarda gücü ele geçiren ve 
kimlikte olduğu, o dönemki silahlı kuvvetler her türlü adaletsizli meşrulaştıran yapılar ve 
mensuplarının kimler olduğu bakanlık örgütlü suçun derebeylerinin her şeye el 
arşivinde yer almaktadır. koyması Osmanlıdan süregelen bazı etnik ve 

mezhepsel ayrışmalar, cemaatlerin rolleri Bir başka alt yapı da bireyin, teknolojik 
bilinmesine rağmen Türk -iyeyi aynı tehditle bilginin takibi ve izlenmesi -kişisel hak ve 
karşı karşıya bırakmıştır. Örgütlü suçun ögürlük ihlali yapmadan- üretimin, mali 
derebeyleri ve bunlarla beraber siyasi sistemin ve bilgi hareketinin birlikte işlediği 

Yapamadıklarımıza gelince: 
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ekonomik, mali ve eleman gücüne ulaşmış çıkan arkadaşlarımızın yetiştireceği ve ondan 
cemaatler imkân kapasite ve yönetimden pay sonra devam edecek arkadaşlarımızın da aynı 

bayrağı  taş ıyabi leceği  bir  a l tyapının elde ederek Türkiye'nin geleceğini tehdit 
sürdürülebilmesini ümit ediyorum. Bize düşen ediyorlar. Ülkenin imkan ve kabiliyetine ortak 
yine Polis Koleji ve Üniversitesi'nin yeniden olma çabasındalar ve halkta modern kölelik 

algısı yaratılıyor. Türk halkı da maalesef köleliğe açılması ve Türkiye'nin ihtiyacı olan yolsuzlukla 
bağışıklık kazanmış durumda mücadele, terörle mücadele gibi enstitülerinde 

bu çatı altında kurulması için çalışmak. Bugün ve 
geleceğin ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma 
yapmak. Bilgi laboratuarlarının yeniden kurulup 
hizmete sokulması için yasal zeminde 

Yüksek teknolojinin hakim olduğu bir çağda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bilgi en büyük 
toplumsal değerlerin çökertilip, cehalet, güçtür. Ne kadar süratle ona ulaşılırsa her 
açgözlülük ve fırsatçılığın öne çıkması Kabul anlamda katkı sağlar. Tabandan yetişen polis 
edilebilir değildir. Polis teşkilatı içerisinde teşkilatının üst seviyede bilgi sahibi ve 
bulunduğum dönemde çok şey öğrendim. entelektüel mensuplardan oluşması halka katkı 
Oradaki deneyimler yaşamıma büyük katkı s a ğ l a y a c a k t ı r.  Ç ü n k ü  h a l k l a  i ç  i ç e  
sağladı. Siyasi iktidarın teşkilatı acımasızca yasadıklarından polis eylem, söylem ve 
kullandığı dönemde hala namuslu, idealist, davranışlarından çok fazla şey halka aktarılmış 
çalışkan, mesleğe sahip çıkan arkadaşlarımın olacaktır.
varlığı ile gurur duyuyorum. Bu mesleğe sahip 

.. 

8. Eski bir emniyetçi / polis olarak 
meslektaşlara bir mesajınız var mıdır?
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5 Mayıs 2020 Salı günü emekli 1. Sınıf çağrılan ilk kadın polis memuruydum. Ancak 
çağırıldıktan sonra kadınları alamayacağından Emniyet Müdürü Saime müdürümüz ile Emniyet 
bahisle beni kabul edemeyeceklerini bildirdiler. Müdürü Av. Feyzullah ARSLAN'nın Antalya'da 
Buna çok üzülmüştüm. Eşimin görevi nedeniyle Saime müdürümüzün evinde yaptığı röportaj.
Lüleburgaz'a tayin olmuştuk. Daha sonra 
Ardahan ve Adapazarı'nda bir müddet görev 
yaptıktan sonra Ankara'ya atandık. Bu arada Dil, 
Tarih ve Coğrafya Fakültesine kayıt yaptırmıştım.  Öncelikle çok eski 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 3. sınıftayken, yıllarda birlikte çalıştığım ve sonra Antalya 
1961 yılında Polis Enstitüsüne çağrılarak kayıt Emniyet Müdürüyken çok değerli hizmetlerini 
yaptırdım. İki okula birden gitmek yasak olduğu gördüğüm Feyzullah ARSLAN kardeşim sana ve 
için Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinden kaydımı Temüd-der Başkan ve üyelerine çok teşekkür 
sildirdim. Polis Enstitüsünde kadın polis ediyorum, sizleri de çok sevdiğimi özellikle 
olmadığından biraz sıkıntı  çeksem de belirtmek istiyorum. Ben 1933 yılı Antalya 
arkadaşlarım bana karşı çok kibar ve saygılılardı. doğumluyum. İstanbul Beyoğlu Kız Lisesini 1951 
Zorluğum kısa zamanda sona erdi ve asker eşi yılında bitirdim. 1952 yılında İstanbul Polis 
olmamdan dolayı benimle daha da ilgili oldular. Okulunu bitirerek Saime SARIYAVUZ ismi ile 
Polis akademisinde birçok anım vardı. Bunlardan (kızlık soyadım (SARIYAVUZ) polis oldum. Sicilim 
bir tanesi ben takdir kazanan bir öğrenci olarak 8634 tür. İlk görev yerim İstanbul Emniyet 
takdirname almayı hak etmiştim. Takdirnamenin Müdürlüğü 3. Şube olup Şube Müdürü Muzaffer 
babama mı, yoksa eşime mi verilmesi Çağlar, Emniyet Müdürü Alaattin Bey ve Vali 
konusunda oldukça problem yaşanmış, en Fahrettin Kerim Gökay'dı. İlk görev yıllarımda 
sonunda eşime verilmesi kararlaştırılmıştı. 6136 sayılı Kanun yeni çıkmıştı, ben silah 
Fotoğrafını size gösteriyorum. Yine bir gün bir masasında çal ış ıyordum. 1955 yı l ında 
ziyaretçinin bir arkadaşımızı ziyarete gelmesi askeriyede teğmen olarak görev yapan Salih 
anonsla duyurulmuştu. Anonsu duyan Medeni KONCA ile evlendim.  
Hukuk hocamız Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY 
telaşla sınıftan çıkarak anons yerine gitti. 
Geldiğinde hocam neden aceleyle gittiniz Ben 1953 yılında Polis Enstitüsüne 
ziyaretçi size değildi diye sorduğumda; bize 

Feyzullah ARSLAN (F.A) :  Sayın 
müdürüm kendinizi tanıtır mısınız? ,

Saime KONCA (S.K) :

F.A: Polis Enstitüsüne ne zaman 
girdiniz? 

S.K: 

SAİME KONCA
Polis Akademisi ilk kadın öğrenci-Emekli Emniyet Müdürü



verdiği cevap aynen şöyleydi. “Polisler lütfen sorduğunda F.A Kandıralının biraz intikalinin geç 
kelimesini hiç kullanmazlar, anonsta lütfen olduğu, dur sözünden anlamadığı ve yürüyüşe 
müracaata gelir misiniz dediler. O anonsu devam ettiğinden dolayı, ona da ayrıca dur 
yapan memuru kutlamaya gittim” diyerek bize demek gerektiği söylenir. Ben Kocaeli Emniyet 
cevap verdi. Bunu anlatırken, ben Feyzullah Müdürüyken Kandıra 'ya denet lemeye 
ARSLAN da devreye girerek “ Müdürüm, hala gittiğimde ilçe emniyet müdürlüğünün önünde 
lütfeni az kullanıyoruz. Ben Elazığ Emniyet kocaman bir çiçek saksısı olduğu, ancak saksının 
Müdürü iken polislere kibar olun, anonslarınızı içerisinde çiçek olmadığı, sigara izmariti dolu 
nezaket kurallarına uyarak yapın derken, trafik olduğu ve bu saksı neden burada diye 
ekibi yasak yere park eden araçları kaldırılması sorduğumda efendim çiçek saksısı diye cevap 
için anons ederken “23 DE 058 plakalı araç verdiler ama içinde çiçek yoktu. İşte o zaman 
sürücüsü lütfen aracınızı bulunduğu yerden bana bölük dur Kandıralı dur cümlesini 
kaldırır mısınız” diye anons ederken diğer trafik hatırlattılar. Ne diyelim demek ki Kandıralının 
ekibindeki görevli memur, “lütfenini yiyim ulan özelliği bu…
Mehmet bu ne kibarlık?” der, ama aynı memur 
kırmızıda geçene anons ederek, “ulan Hasan S.K: 1981 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 
kırmızıda geçiyorsun o gece lambası değil trafik Eğitim Daire Başkanlığı'na atandım. 1982 yılında 
lambası lan”, diyerek romantikliğini de ortaya Eğitim Daire Başkanı olarak 30 yıl artı 6 yıl fiili 
koyuyordu. hizmet olarak 36 yıl üzerinden emekli oldum. 

Eşim Burdurluydu, ailesi Antalya'daydı. O 
nedenle Antalya'ya yerleştik. O günden bu güne 

S.K: 1964 yılında Polis Enstitüsünden mezun Antalya'dayız. Eşim 2014 yılında vefat etti. O 
oldum ve eşimin de tayini nedeniyle Erzurum'a zamandan beri de onun özlemiyle yalnız başıma 
Komiser Yardımcısı olarak gittim. 1 ve 3.cü Şube yaşıyorum. Emniyet Teşkilatından emekli bir 
Şefliği yaptım. 1965 yılında Tokat'a tayin olduk. kızım, bir de torunum var. Onlar da Adana'da 
Orada da Personel Şube Müdürü Vekilliği yaşıyorlar. Ara sıra onların yanına gidiyorum. 
yaptım. 1967 yılında TODAİE'ye master için kayıt Yazın çok sıcaklarda da Antalya Korkuteli'nde 
yaptırdım. Mezuniyetten sonra Tokat'ta Emniyet yayla evimiz var oraya gidiyorum. Ancak, sen 
Amiri olarak devam ettim. Daha sonra eşim Feyzullah ARSLAN ve senin gibi meslektaşlarım 
Kandıra'ya tayin oldu. Kandıra'da benim kadrom benim yalnızlığımı gideriyorlar. Teşekkür 
olmadığı için 1969 yılında Ankara Emniyet ediyorum. 
Müdürlüğüne Emniyet Amiri olarak tayin olup, 
Eğitim Şube Müdürü, 4.cü şube müdürü 6.cı 
lojistik şube müdürü olarak çeşitli görevler S.K: Sağ olun ben ve eşim eğitime çok 
yaptım. 1979 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü düşkündük. Ben çalıştığım küçük illerde 
tahakkuk şube müdürlüğüne tayin oldum. ortaokul ve liselerde İngilizce öğretmenliği 
Orada bir müddet de Bütçe Şube Müdürlüğüne yaptım. Bu nedenle senin de çok tekrarladığın 
baktığım zaman işte orada şu anda karşımda gibi eğitim her türlü güzelliğin kaynağıdır 
olan meslekte oldukça güzel işler yapan dört beş diyorum. O nedenle Antalya'da 4 okul 
fakülte bitirip iki üç mastır yapan beş altı da kitap yaptırdım. Lara'da Saime Salih KONCA Anadolu 
ve tiyatro yazan Feyzullah ARSLAN' la o zaman Lisesi, Döşemealtı'nda Saime Salih KONCA 
tanıştım. O günden bugün belliydi. Seni ve senin Anaokulu, yine 8 sene önce eşim sağken 
gibi tüm arkadaşlarımı kutluyorum. temelini attığımız şimdi hemen yanı başında 
Bu teşkilatın amir ve memur kesimi oldukça Antalya Emniyet Müdürlüğü Binasının yapıldığı 
çalışkan, başarılı ve yardımseverdir. lise binası 8 yıldan beri bitirilemedi. Eşim ona 

F.A: Müdürüm, ben de 2001 yılında çok üzüldü ve vefatında etkisi var. Ben yine 4 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yaptım. Eşiniz asker Mayıs 2020 de senin de imza törenine katıldığın 
olması nedeniyle size bir soru soracağım. Bölük Konca Anaokulunu Sanayi Mahallesinde 
dur! Kandıralı sen de dur! Derler bu söz nerden yapmayı ve bir yılda bitirmeyi taahhüt ettiler. 
geliyor?( Gülüşmeler oluyor…) Saime Müdür Ayrıca belediyeye bir binamızı huzurevi yapılsın 
bilmiyorum, senden duydum. Nedir acaba? Diye diye verdik. Fakat düzenli çalıştıramıyorlar. 

F.A: Daha sonra nerelerde çalıştınız?

F.A: Müdürüm ne zaman mezun 
oldunuz ve nerelere tayin oldunuz? 

F.A: Oldukça hayırsever birisiniz. Neler 
yaptınız?
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Benim bu konudaki sıkıntılarımı gidermek ve belirtmek istiyorum ki Emniyet Müdürlüğünün 
işlemlerin düzenli yapımı için sana noterden yanına bir emekli Emniyet Müdürü SAYIN SAİME 
vekâlet vereceğim ve aksaklıkları gidermek KONCA HAYRINA BİR LİSE YAPTIRIYOR VE BİR 
senin borcundur diyeceğim. TARAFTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİR TARAFTA 

F.A: Sağ olun müdürüm. Bunların hepsi EMNİYET MÜDÜRÜNÜN HAYRINA YAPTIRDIĞI 
emniyet müdürlerine ve yöneticilere örnek OKUL. BU GÜZELLİK BİR BAŞKA YERDE BİR 
o l s u n .  E m n i ye t  te ş k i l a t ı n ı n  e ğ i t i m e  B A Ş K A  M E S L E K T E  O L A B İ L E C E Ğ İ N İ  
düşkünlüğünün göstergesi olsun. Ayrıca siz bir DÜŞÜNEMİYORUM. HERKESE ÖRNEK OLSUN. 
büronuzu da TEMÜDDER Antalya şubesine SİZE SONSUZ ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ. 
ücretsiz uzun süreli tahsis ettiniz. Çok uzun süreli Ayrıca Emniyet teşkilatı mensupları için gerekli 
tahsis edeceğinizi de beyan ettiniz. Tüm maaş ve sosyal düzenlemelerin yapıldığına 
müdürlerim adına sağ olun diyorum. Ancak hakların verildiğine inanıyor musunuz?
özellikle bir şeyi belirtmek istiyorum ki Antalya S.K: Bu konuda çok fazla bir şey 
Emniyet Müdürlüğü yeni binasının önünde ki o yapıldığına çok şahit olmadım. Ama hakları 
Emniyet Müdürlüğü Binasının arsa tahsisinde ve verilmeli. Özellikle çalışma şartları ve eğitime 
TOKİ tarafından yapılması için 2009 yılında çok o lan  düşkün lük ler i  h iç  gözden  uzak  
yoğun uğraşlarım ve Başbakanımız Sayın Tayyip t u t u l m a y a ra k  g e r e ke n l e r  y a p ı l m a l ı .  
ERDOĞAN'dan özel izin alarak TOKİ ile inşaat Meslektaşlarıma özellikle şunu belirtmek 
yapılması konusunda sözleşme yapmıştık ki istiyorum ki, önce insan ve sonra da polisler 
neden bu kadar geciktiğini yani sizin okula kadın meslektaşlarıma kadınlıklarını unutsunlar, 
b e n z e d i ğ i n i  b i l e m i y o r u m .  A n c a k  erkek kadın hepsi insan olup insan haklarına 
tamamlanmasına sebep olan Emniyet saygılı ve iyi hizmet eden insanlar olsunlar. 
Müdürümüz ve Genel Müdürümüz Sayın Celal Lütfen diyen, geçmiş olsun diyen, acıları ve 
UZUNKAYA ve Antalya Emniyet Müdürü Murat sevinçleri paylaşan kararlı  olan ve  görevini  tam  
ULUCAN Beye teşekkür ediyorum. Umarım sizin yapan olsunlar.                                    
bina da çok yakında bitecektir. Şunu özellikle 
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6136 sayılı kanun gereği ruhsat isteyen birisine 
adını soruyorum adam bir türlü cevap 
vermiyor. Yanımdaki kıdemli memur arkadaş 
gelip neden cevap vermiyorsun diye 
sorduğunda, kendisinin ormancı olduğunu, 
ormanda ağaç tasarrufu yapa yapa kelime 
tasarrufu yaptığını söyleyerek kendini haklı 
çıkarmaya çalışıyordu. Feyzullah ARSLAN 
devreye girerek, biz de iyilik tasarrufu yaparak 
hizmetlerimizi hep artıralım, kimsenin canı 
yanmasın, kanı akmasın, malı çalınmasın 
mahkemeler ceza vermesin, cezaevleri dolup 
taşmasın. Tabi ki bu önemli olan başımıza bela 
olan koronayı da def etmek için çare bulsunlar 
diyerek gülüşmeler başladı. 

(Derin bir sessizlik…)
S.K:  Ben de ke l ime tasarrufu  

yapıyorum…
F.A: Çok sağ olun müdürüm. Bu 

rö p o r ta j ı m ı z  T E M Ü D D E R  d e rg i s i n d e  
Bu arada bu röportajı gerçekleştiren başta sen y a y ı n l a n a c a k .  Tü m  m ü d ü r l e r i m i z e  
Feyzullah ARSLAN çok değerli sınıf arkadaşım meslektaşlarınıza ve halkımıza saygılarımızı 
İbrahim YILDIZ beyin kardeşi Y.Vehbi DALDA ve sevgilerimizi en içten dileklerimle sunuyorum. 
başkan İsmail ÇALIŞKAN kardeşlerime ve iyi Vatandaşa hizmet en büyük en önemli 
insan olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına yasamızdır diyen tüm Emniyet Teşkilatı 
teşekkür ediyor sevgilerimi sunuyorum. Bu Mensuplarına teşekkür ediyoruz. 
arada biraz da gülelim diye benim de çok 
güldüğüm bir anımı anlatayım. İstanbul'da 

F.A: Son sözünüz nedir müdürüm?
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1.Kendinizden bahseder misin? çerçeve, dünyada ve ülkemizdeki mücadeleyle 
ilgili tespit ve önerilerinizi anlatır mısınız?

2-Adli Bilim alanını nasıl seçtiniz? Ne 
kadar süre çalıştınız?

5-Alanınızda Emniyet Teşkilatıyla 
işbirliği çalışmalarınız olmuştur, bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz, Emniyetteki adli 
bilim/kriminal polis laboratuar alanında 
çalışanlara ne gibi önerileriniz olabilir?

3- BM Uyuşturucu Maddeler Kontrol 
Kurulu üyeliği yaptınız, buraya ikinci kez 
seçildiniz. Bu görevden söz eder misiniz?  

6- Bu alanla ilgili dünyaya karşılaştırma 
ya p t ı ğ ı n ı zd a  ü l ke m i z i n  y e r i n i  n a s ı l  
değerlendiriyorsunuz?

4-Bir önceki soruyla bağlantılı olarak 
uyuşturucu madde sorunuyla ilgili genel 

İstanbul doğumluyum, Alman Lisesi ve 
İstanbul  Ünivers ites i  K imya Fakültes i  Uyuşturucu konusu yüz yılı aşkın bir 
mezunuyum. Biyokimya doktorasından sonra süredir dünyanın gündeminde ve böyle de 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Biyokimya doçenti kalmayı sürdürecek. Uluslararası işbirliği 
ve profesörü olarak çalıştım. 1982'de İstanbul olmadığı sürece başarı şansı bulunmuyor. Ne 
Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nün kurucuları yazık ki güvenlik güçleri ve alt yapısı zayıf olan 
a ra s ı n d a  ye r  a l d ı m .  H a l e n  Ü s k ü d a r  ülkelerde mücadelede sorunlar yaşanıyor. Bu 
Üniversitesi'nde çalışmaktayım. durum diğer ülkeleri doğrudan etkiliyor. Türkiye 

uyuşturucu ile mücadele konusunda başarılı 
ülkeler arasında sayılıyor. Geleneksel Balkan Yolu 

1982'den bu yana adli bilimler alanında üzerinde yer almamız, Afganistan kaynaklı 
çalışmaktayım. opiyatların trafiği ile sürekli mücadeleyi 
Çok yönlü bir bilim insanısınız, Üniversitede gerektirmekte. 
yöneticilik ve öğretim görevlisi olarak 
çalışıyorsunuz, kitaplar yazıyorsunuz, TV 
programları yapıyorsunuz, konferanslara 
katılıyorsunuz. Öncelikle tüm bu enerjiyi nasıl 
buluyorsunuz, her biri hakkında bahseder 
misini? Ülkemiz kriminal laboratuarları gerek alt 

Çok sevdiğim bir mesleğim var, uyku yapı, gerekse personel kalitesi açısından birçok 
süreleri dışında adli bilimlerle ilgileniyorum. ülkeden daha iyi bir düzeydedir. Suç, sürekli 
Dolayısıyla yorulmuyorum. değişir, kendisini koşullara uydurur. Nitekim 

covid-19 pandemisini bile kullanan örgütler 
oldu. Güvenlik birimlerinin yeraltı dünyasındaki 
dinamiklerini yakından izlemesi gerekir. 

Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu, 
EKOSOK tarafından 5 yıllığına seçilen 13 
uzmandan oluşuyor. BM'ye üye ülkelerin 
uyuşturucunun arz ve talebi ile mücadelesi Suçla mücadele bağlamında ülkemiz 
konusundaki üç sözleşmeye (1961, 1971 ve güvenlik güçlerinin başarısı yadsınamaz. Kendi 
1988)  uyumunu denetleyen ve ambargo teklif uzmanlık alanım olan uyuşturucu kaçakçılığı 
etme yetkisine sahip bir organ. 2005 – 2010 ve perspektifinden bakıldığında arz ile mücadelede 
2017 – 2022 dönemleri için seçildim. Kurulun gösterilen başarıyı henüz taleple ilgili konularda 
yüz yılı aşan tarihinde 2. kadın başkanı olmak gösterdiğimiz söylenemez. Emniyet güçleri, 
gibi bir şerefe nail oldum. aslında başkaca bakanlıkların uzmanlık alanına 

giren konularda da faaliyet göstermek zorunda 
kalıyorlar ki, bu doğru bir strateji değil. 

Prof.Dr. Sevil Atasoy
Adli Bilim Uzman
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KIRIK CAM TEORİSİ

Mehmet BAŞAR
Emekli Emniyet Müdürü

Hepimizce bilinen, zaman zaman "Suçlarla mücadeleyi nasıl başardın" 
güvenlik ile ilgili toplantı ve konferanslarımızda sorusuna Belediye Başkanı Giuliani'nin cevabı 
temas ettiğimiz, kriminologların da sıklıkla şöyle olmuştu. 
atıfta bulunduğu ''Kırık Cam Teorisi'' "Metruk bir bina düşünün. Binanın 
konusunda değişik kaynaklardan derlememi  ( camlarından biri bile kırılsa, o camı hemen 
hafızalarımızı tazeleme babında )  özet halinde tamir ettirmezseniz, çok kısa sürede, oradan 
sizlerle paylaşmak istedim. geçen herkes bir taş atıp, binanın tüm 

Malumunuz Polisimizin Adli ve İdari camlarını kırar. Ben ilk cam kırıldığında hemen 
olarak iki temel görevi var; tamir ettirdim. Bir elektrik direğinin dibine ya 

da bir binanın köşesine,biri bir torba çöp Öncelikli görevimiz İDARİ olup; kamu 
bıraksın.düzeninin korunması ve huzurun sağlanması 

ile ilgili suç oluşmadan önce, suça sebep olan O çöpü hemen oradan kaldırmazsanız, 
unsurları ortadan kaldırmak, gerekli caydırıcı- her geçen, çöpünü oraya bırakır ve çok kısa bir 
önleyici-düzenleyici tedbirleri  almak, sürede dağlar gibi çöp birikir. “Ben ilk konan 
uygulamak şeklinde özetlenebilir. çöp torbasını kaldırttım. '' diyerek  'kırık cam 

t e o r i s i '  n e  a t ı f t a  b u l u n u y o r .Demokratik düzenin muhafazası için; 
Bir sokağın suç bölgesine dönüşme süreci önce can ve mal güvenliği ile ilgili konulan kuralların, 
tek bir pencere camının kırılmasıyla başlıyor. a l ı n a n  ka ra r l a r ı n  ve  p ro s e d ü r l e r i n  
Çevreden tepki gelmez ve cam hemen tamir uygulanmasında titiz ve ciddi davranılmasının 
edilmezse, oradan geçenler o bölgede düzeni önemine vurgu yapan KIRIK CAM teorisi, 
sağlayan bir otorite olmadığını düşünüyor, gö re v i n  s av s a k l a n m a s ı  ve  d u ya rs ı z  
diğer camları da kırıyorlar. Ardından daha kalınmasının ne tür sorunlara yol açabileceğini 
büyük suçlar geliyor; bir süre sonra o sokak, (İdari -Önleyici Görevimizin önemini )  güzel bir 
polisin giremediği bir mahalleye dönüşüyor. deney ile anlatıyor.

Bunu anlayan New York polisi, önce 1994-2001 yıllarında New York'ta 
küçük suçların peşine düşmüş. Metroya bilet görev yapan efsane Belediye Başkanı RUDY 
almadan binenleri, apartman girişlerini tuvalet GIULIANI şehirde zirve yapmış olan suç 
olarak kullananları, kamu malına zarar oranlarını radikal bir şekilde düşürerek 
verenleri, hatta içki şişelerini yola atanları bile gönüllerde taht kurmuştu.
yakalayıp haklarında işlem yapmış. 
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Polis bu kararlılığıyla "Küçük-büyük, bizim için Olup bitenleri gizli kamerayla izledi. Bronx'taki 
hiç fark etmez; bu sokağın, metro istasyonunun otomobil üç gün içinde baştan aşağıya 
veya mahallenin suç üreten bir bölge olmasına yağmalandı. Diğerine ise bir hafta boyunca 
izin vermeyeceğiz" mesajı veriyor. kimse dokunmadı. Ardından Zimbardo ile iki 

öğrencisi, sağlam kalan otomobilin yanına gidip “Kırık Cam Teorisi" ABD'li suç psikologu 
çekiçle kelebek camını kırdılar. Daha ilk darbe Philip Zimbardo'nun 1969'da yaptığı bir 
indirilmişti ki çevredeki insanlar (yani zengin deneyden ilham alınarak geliştirilmişti.
beyazlar) da olaya dâhil oldular. Birkaç dakika 

Teoriye göre; binadaki kırık bir cam gibi, sonra o otomobil de kullanılmaz hale geldi.
kamusal alandaki küçük düzensizlikler bile 

 "Demek ki" diyordu Zimbardo: "İlk toplumsal asayişin bozulmasına yol açarak suça 
camın kırılmasına ya da çevreyi kirleten ilk eğilimi artırıyordu. İnsanoğlu, kırık-bozuk-
çöpe, ilk duvar yazısına izin vermemek gerek. düzensiz ortamda otorite eksikliği hissine 
Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz. kapılarak suç potansiyelini yükseltiyordu. 
Düzensizliklere henüz küçükken çözüm Otorite boşluğu bulaşıcıydı. Zincirleme 
bulmalıyız. Boş vermişliğin, ihmalin kötülüğe reaksiyonu tetikliyordu. En büyük suçların fitilini 
sağladığı potansiyel daveti kavramalıyız. en küçük suçlar ateşliyordu.
İnsanlar kuralları ve yasakları delmenin 

Deney: Zimbardo, suç oranının yüksek herhangi bir cezasının olmadığını fark 
olduğu, New York'un yoksul Bronx ve daha ettiklerinde daha büyük ve daha çok suç 
yüksek yaşam standardına sahip California'nın işlemekte kendilerini cesaretlendiriyorlar. Kırık 
Palo Alto bölgelerine birer 1959 model otomobil camın oradaki varlığı, diğer camların da 
bıraktı. Araçların plakası yoktu, kaputları aralıktı. kırılabileceğine dair bir haklılık üretir içimizde."
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*K.Yücel TUTKUN
E.Emniyet Müdürü

*

“ÇAĞIN POLİSİ DERGİSİ”  ÜÇÜNCÜ aramızdan ayrılmış olanlarını (özellikle (E) 1.Snf 
Em. Md. Özgüner POLAT'ı) Rahmetle, hayatta BAHARINDA… 
olanlarını (özellikle derneğimizin sekreteri (Gülerken düşündüren boyutu, evrensel 
Sevilay GÜNGÖR hanımı)  da saygı ve sevgi ile olan Mizah' ın; “Gerçek olayları yansıttığı” ve 
anıyorum.“Gerçek olayları yansıtması halinde; daha keyif 

              *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  verici olduğu” inancı yaygındır. Öyle anlatımlar 
vardır ki, anlatılan gerçek midir, kurgu mudur? 
Ayıt etmek zordur. Bu duygular ile birkaç satır … ) VİRÜS KORONA (COVİD – 19)

İnsanlık, 2020 yılı başında Çin' den çıkan 
“Çağın Polisi Dergisi” Üçüncü Baharını ve kısa sürede (İki, üç ay içinde) Dünyayı saran 

Yaşıyor. bir virüs ile mücadele ediyor. 
Hayırlı olsun, dergi Nisan 2020 de Bu salgın nedeni ile özel hayatlarından 

üçüncü yayın hayatına 185. sayısı ile başladı. vazgeçip, hastanelerde bulaşıcı bu virüs ile 
Satırlarıma başlamadan önce, derginin geçmişi temas halinde, gece gündüz çalışan tıp dünyası 
ile ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. personelini kutluyor saygılar sunuyoruz.

ÇAĞIN POLİSİ DERGİSİ Aylık çıkan bir Görevi sırasında virüs bulaşarak hayatını 
dergi idi. kayıp eden tıp çalışanlarına Allah rahmet etsin. 

1-Kâğıt basılı ilk sayısı, 2002 yılı Ocak Geride kalan yakınlarına sabırlar versin.
ayında çıktı.  Kâğıt basılı son sayısı 2015 yılı Salgın nedeni ile sosyal hayatı kısıtlayan 
Nisan ayında yayınlandı. birçok tedbir alındı. 

2002 Ocak ayından 2015 yılı Nisan ayına 20 yaş altındaki ve 60 yaş üzerindeki 
kadar hiç ara vermeden, 160 (yüz atmış) sayı insanların evlerine kalmaları ,  sokağa 
basıldı. Derginin çıkmasında Türk Polis çıkmamaları zorunlu görüldü. 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfının büyük katkısı Okullar, Üniversiteler dahil tamamı ile 
olmuştu. tatile girdi. İnsanlar maske kullanılıyor. 

2-Dergi, 2015 yılı Mayıs ayından sonra, Birbir imizden “sosyal  mesafe” olarak 
gelir durumu vb. nedenlerle yayımına yedi ay tanımlanan bir buçuk, iki metre mesafeden fazla 
ara verdi. yaklaşılamıyor. 

3-Dergi İnternette e-Dergi olarak yayına Topu taşımada yolcu sayısı yarı yarıya 
devam etti. e-Derginin ilk sayısı 2016 yılı Ocak indirildi. 
ayında çıktı. e- Dergi olarak son sayısı 2017 yılı Cumartesi Pazar günleri tüm insanlara 
Aralık ayında yayınlandı. sokağa çıkma sınırlaması getirildi. Milli 

e-Dergi olarak yayınlanan sayı toplamı Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan ve 
24 (yirmi dört)tür. sonraki 24,25, 26 Nisan günlerinde de bu 

İki türde 187  sayısı yayınlanmıştır. sınırlama devam etti.  
Derginin, basılı ve e-Dergi olarak Eylül 2020 tarihi itibarı ile bu virüse karşı 

yayınlanmasında, hazırlıkta, yazı yazılmasında, bir ilaç veya aşı bulunamadı.
bütçesinin oluşturulmasında ve diğer Maske, devlet tarafından, kişilerin 
konularda; OLUMLU EMEĞİ GEÇENLERDEN; te l e fo n l a ra  g ö n d e r i l e n  m e s a j l a r  i l e  
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eczanelerden parasız olarak veriliyor. 
Bazı kişilerin; beş, on litrelik naylon su 

bidonlarından, ağız ve burun ve gözlerine 
koruyacak biçimde yaptıkları başlıkları 
kullandıkları söylenmekte… Tedbirleri 
yaşıyoruz. 

 

(COVİD 
– 19)

”

                     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
MOTOSİKLET KASKI:
Adamın biri diyor ki: “70 yaş üstüyüm. 

Korona nedeni ile uzun zamandır evdeyim. 
Sokakta yürümeyi unuttum. Sokağa çıkmama 
izni verildiği zaman kullanmak üzere 
torunumun Motosiklet kaskına el koydum. 

Nedeni:1-Önündeki cam siperlik 
maske olur. 2-Sokağa alışıncaya kadar Direklere 
çarpma ihtimali çok fazla. Kafamı korur.” 

                    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
TEFEKKÜR (DERİN DÜŞÜNCE) VE 

VİRÜS: 
Covid–19 iki ayda 03.05,2020 tarihi 

itibarı ile dünyada 3.490.000 (üç milyon dört 
yüz doksan bin) kişiye bulaştı. 245.000 (İki yüz 
kırk beş bin) insanı öldürdü. Bulaşamadıklarını 

deniyor.
Dünya ki oyun yöneticileri, oyunları, 

dolayısı ile de diğerlerini, “LİĞ” veya “KUPA” adı 
altında Üst, Orta, Alt olarak sınıflara ayırır. 
“Rakip” adı altında iş kızışır. Sistemde; tonlarca 
altın değerinde, para döner. 

Bu sistemi yönetenler ve ellerinden 
VİRÜS KORONA ÇIKTI, YAŞI YETMİŞİN tutukları kişiler; kararlarından kesinlikle taviz 

üzerindekiler için DÖRT AY EV KARANTİNASI vermezler. “Burunlarından Kıl Aldırmazlar”. 
SÖZ KONUSU oluyor. (2020 – 70 = 1950 yılı ve Gözle görülemeyen, nereden geleceği 
öncesi) belli olmayan, vücuduna girdiği kişiyi, çok 

Bu konuyu gündeme getiren gençler.! sonra haberdar eden  “VİRUS KORONA 
Yaşı  yetmişi  geçenler, 2.Dünya ”; “Burunlarından Kıl Aldırmayanların 

Savaşının (1944) yoklukları içinde dünyaya tekerleğine” ÇOMAK SOKTU. 
geldi. Bundan sonra, olacaklara seyirciyiz. 

Türkiye” de un, şeker, beyaz bez 
(Patiska) yoktu. Şeker çuvalından iç çamaşırı “ATOM BOMBASINDAN” sonra “VİRUS 
giydiler.  1950 yılı sonrasındaki “kapitalizm” in KORONA
gelişini ve montaj sanayinin kuruluşunu ve  Dünyadaki farklı görüş sahibi Devlet 
takip eden yıllarda 1960 ve 1980 askeri yöneticileri, rejimler; “VİRUS KORONA” yı 
harekâtlarını yaşadılar. En son 15 Temmuz TANIDILAR. "Ona" yenilmemek için, her türlü 
2016 yı gördüler. yola başvuruyorlar, hatta zıt görüşlüleri bile iş 

Çocukken aşılanma imkânları azdı. birliği, yardımlaşma yapıyor.
Antibiyotikleri, depresyon ilaçları, bilgi için Rakiplerinin Atom bombasından 
internetleri yoktu. Verem, difteri, boğmaca, korkan Süper Devletler “Dünya Savaşı” 
suç çiçeği, kabakulak, çocuk felci, kolera gibi çıkaramıyorlar. Bu durum, bir yerde Dünya 
bulaşıcı hastalık gibi her türlü badireden geçip Barışına katkı sağlıyor.
ayakta kaldılar. ATOM BOMBASINDAN sonra “VİRUS 

Bu arada okudular, ana babalarına, KORONA” da “Dünya Birliğini” geçici olsa da 
kendilerine baktılar, evlendiler, çocukları ve sağlamış gibi… Dünya insanlarına sağlık, barış, 
torunları oldu. En az 18 ay askerlik yaptılar, esenlik dileği ile 
asker yolu gözlediler…
Konunun özetinin özeti, 70 yaşını aşanlar, 
“Çeliğe Su Verilir” misali; maddi ve manevi 
olarak yaşadıklarından “olumlu etkilenip” 
ayakta kaldılar.

Sevgili gençler, bizi düşünmeyin. 
Kendinizi korumaya, bizleri örnek almaya 
bakın. İşiniz gücünüz rast gelsin, ailenizle, 
milletimizle birlikte sağlıklı yaşayın. Allaha 
emanet olun…

TOP ve VİRUS KORONA 
TOP: a)Top”a “Ayakla”, “Elle”, “Raket” 

veya “Sopa” ile vurulmasına “Oyun”; 
b)Oynayanlara “Sporcu”; c)Oynatanlara, 
“Hakem”,  “Çalıştırıcı”,  d)İşi yönetenlere 
“Yönetici”, e)Sporcuların ve diğerlerinin ne 
yaptıklarını değerlendirenlere “Yorumcu” 
f)Tüm bunları takip edenlere de “Seyirci” 
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da etkiledi. Salgını sürüyor. ölümden kurtulan” şanslı insanlar “korku ile 
Ölenler arasında; insan olarak aynı aldıkları tedbirler dışında” ne yapmaktadır? 

genetik yapıya rağmen; Beyinlerine isteyerek, istemeyerek 
a)İnançlı olup dini ritüellerini eksiksiz yerleştirilmiş, programlanmış bilgilerin, 

yerine getirenler ile inançsız olanlar; davranış biçimlerinin v.d. hususların; genel 
b)Servet sahibi konforlu hayat insan yaradılışa, yaşam gerçeklerine uygun 

yaşayanların yanında, sokaklarda yaşayanlar; olup olmadığını düşünecekler mi? Doğum ve 
c)Sporcular, şampiyonlar, müzisyenler; ölümden başka her şeyin değişliğe uğradığının 
d)Siyasi parti mensupları; bilim farkına varacaklar mı?   

insanları, her türlü meslek mensupları; Yoksa Öteki leşt irme, Husumet,  
e)Başkalarını “Öteki” olarak niteleyip; Düşmanlık, Menfaat elde etmeye devam mı?  

hasım, düşman kabul edenler, edilenler;                   
f)Kendi aklından başkasını dinlemeyip                      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

söz hakkı bile tanımayanlar; Mizahsız kalmayın, hep sağlıklı, mutlu 
g)Cesurlar, Korkaklar, Kindarlar, olun.  Selamlar ve saygılar… Mayıs 2020 

Kibirliler v.d. kişiler de vardı. …………………..
Acaba ölüm; bu kişilerde, insani genetik (*) (E)1.Snf Em. Md.– (Polis Koleji 1966 - Polis 

yapı dışında; tutum ve davranışlarına göre Akademisi 1969) - Kriminalistik Uzmanı – 
ayrım yapmış mıdır? Anlaşıldığı kadarı ile TODAİE Kamu Yönetim Uzmanı - Milli Güvenlik 
“Hayır.” Akademisi 51. Dönem

“Ölüme şimdilik yakalanmayanlar, 
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MİSAFİR YAZAR 

Yunanistan, İtilaf Devletlerinin tüm baskı ve de Doğu İllerimizi Ermenistan'a vermek 
istediler.ve teşviklerine rağmen 1917 yılına kadar Birinci 

13 Kasım 1918'de Osmanlı Başkenti Dünya Savaşına katılmayarak, tarafsız kalmıştı. 
İstanbul'dan başlayan bu işgaller, Milletimizin Çünkü Kral Konstantin'in Eşi (Kraliçe Sophie) 
yüreğinde derin yaralar açıyordu. Fakat en acısı, Alman İmparatoru 2'nci Wilhelm'in kız kardeşi 
güzel İzmir'imizin, 400 yıldan fazla Osmanlı idi. İngiltere ve Fransa, Çanakkale Cephesine 
Devletinin yönetiminde kalan Yunanistan asker göndermesi için, “İzmir'i vermeyi” 
tarafından 15 Mayıs 1919'da işgal edilmesi oldu. Yunanistan'a vaat ettikleri halde Kral Konstantin 
Hazırlıklar 5 ay öncesinden başlatılmıştı. 24 

“tarafsızlık politikasını” sürdürdü. Ancak, 
Aralık 1918'de “Leon” adlı Yunan savaş gemisiyle 

Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos 
İzmir'e gelen Mavrudis, Yunan Konsolosluğuna 

(1864-1936) aynı görüşte değildi. İtilaf Bloğunda yerleşerek, İzmir ve Ege Bölgesindeki yerli 
savaşa katılmayı “Megali İdea” emelleri için Rumları gizlice örgütlemeye başladı. Bir yandan 
gerekli görüyordu. Bu ikilem devam ederken, da, “Megali İdea” emellerini engelleyen Vali 
Bulgaristan'ın İttifak Bloğu safında savaşa Rahmi Bey' in  görevden al ınması  iç in  
katılması üzerine, İngiltere ve Fransa Haziran çalışıyorlardı. Sonuçta, Rahmi Bey “İttihat ve 
1917'de Selanik'e asker çıkardı. Başbakan buna Terakki Partisi” yandaşı olduğu gerekçesiyle, 
tepki göstermeyince, Kral onu görevden teslimiyetçi Sadrazam Damat Ferit Hükümeti 

tarafından İstanbul'a çağırıldı. 30 Ocak 1919 uzaklaştırdı. Venizelos Selanik'e kaçarak orada 
günü (diğer İttihatçılar'la birlikte) tutuklanarak, “uydu” bir Hükümet kurdu. Sonra da, İngiliz ve 
Bekirağa Bölüğüne hapsedildi… Rahmi Beyin Fransız askerlerini önüne katıp Atina'ya 
görevden uzaklaştırdığı (Osmanlı vatandaşı) yürüyünce, Kral tahtını Oğlu Aleksandr'a 
Hrisostomos ise, İzmir Metropoliti olarak İzmir'e bırakmak zorunda kaldı. Yunanistan böylece 
döndü ve Yunan Hükümetince görevlendirilen İtilaf Bloğuna katılarak, 26 Ekim 1917'de savaşa 
Mavrudis'in ekibine katılarak, vatana ihanetini girdi. 
sürdürdü. Almanya'nın liderliğindeki “İttifak 

Bloğunda” yenilgiyi ilk kabul eden devlet 
Rahmi Bey'in yerine İzmir Valiliği Bulgaristan oldu. Bulgarlar, 28 Eylül 1918 

görevine “vekâleten” atanan 17'nci Kolordu tarihinde “mütareke (ateşkes)” anlaşması 
Komutanı (Sakallı) Nurettin Paşa, Yunan ve yerli imzalayarak; Osmanlı Devletinin müttefikleri ile 
Rumların gizli çalışmalarını izleterek, işgale karşı bağlantısını kopardılar… 4 Ekim'de Almanya, 5 
önlemler almaya çalışıyordu. Bu amaçla; İzmir, Ekim'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
M a n i s a ( S a r u h a n l ı ) ,  Ayd ı n  ve  D e n i z l i  da “ateşkes” kararı verince; Birinci Dünya Savaşı 
Sancaklarından seçilen temsilcilerle, İzmir'de bir “İtilaf Bloğu”nun galibiyetiyle sonuçlanmış oldu. 
“Redd-i İlhak Kongresi” düzenledi.(Osmanlı Bunun ardından, Osmanlı İmparatorluğu da 30 
Devletindeki idari taksimata göre; “AYDIN Ekim 1918 günü, Limni Adası'nın Mondros 
VİLAYETİ” İzmir merkez sancağı  ile Manisa, Limanında “ateşkes” anlaşmasını imzalayarak, 
Aydın ve Denizli Sancaklarından oluşuyor; yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Ancak, İtilaf 
İzmir'deki Vali tarafından yönetiliyordu) İzmir Devletleri devletlerarası hukuk kurallarını 
Müftüsü Rahmetullah Efendi ile Denizli Müftüsü çiğneyerek, Osmanlı Devleti ile imzaladıkları 
Ahmet Hulusi Efendi de kongreye katılan “ateşkes anlaşmasını” (kayıtsız-koşulsuz) bir 
temsilciler arasında idiler… Ne var ki, teslimiyetçi teslim antlaşması gibi uygulamaya koydular. 
“İtilaf ve Hürriyet Partisi” iktidarı bu durumdan Anlaşmanın 7nci Maddesini kötüye kullanarak, 
hoşnut olmayarak, 22 Mart 1919 tarihinde yurdumuzun en önemli bölgelerini işgal ettiler 
Nurettin Paşa'yı da görevden aldı. Valiliğe İzzet 

YUNAN İŞGALİNİN(*)101.YILI (*) ŞAHAP OSMAN ARAS
E.Kurmay Albay, Tarihçi Yazar
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Bey, 17'nci Kolordu Komutanlığına Ali Nadir kullanımında olan “Türk Ocağı” binası, işgale 
Paşa getirildi. Böylece, işgale direnen bütün direnen vatanseverlerin karargâhı olmuştu. 
yöneticiler saf-dışı edilmiş oluyordu.                                  “  R   e  d  d   - i     İ l h   a  k      H   e  y  e  t  - i     M    i l l i y  e   s i  ”     t  a  r  a  f ı n   d  a  n                 

                                                     hazırlanan bir bildiri ile Müslüman Türk halkı,15 
YUNAN İŞGALİ Mayıs sabahında Maşatlık (Bahribaba)'da 
Birinci Dünya Savaşında yenilen “İttifak düzenlenecek olan mitinge çağrıldı. Bu bildiri, 

Bloğuna” karşı savaş ilan etmiş bulunan “İtilaf Anadolu Gazetesi'nin matbaasında çoğaltılarak, 
Bloğundaki” 32 Devletin temsilcileri, “Barış Sultani Mektebi (şimdiki ATATÜRK Lisesi)'nin 
Konferansı” için 18 Ocak 1919 tarihinde Paris'te öğrencileri tarafından dağıtıldı. İzmir Müftüsü 
toplandılar. Yunanistan Başbakanı Elefterios Rahmetullah Efendi de mitinge katılarak, etkili 
Venizelos  ile,küresel silah tüccarı, Muğla bir konuşma yaptı. Aynı gece, “İzmir İhtiyat 
doğumlu vatan haini Basil Zahorof'un (1848- Zâbitleri Teavün Cemiyeti” üyesi vatanseverler, 
1936) yürüttüğü yoğun “kulis”  faaliyetleriyle; Polis Dairesinin deposuna hücum ederek 
Konferansa ev sahipliği yapan Fransa Başbakanı oradaki silah ve cephaneyi ele geçirdiler. Sonra 
Clemenceau (Klemenso) “İzmir ve Civarının da, Askeri Hapishaneyi basarak, tutuklu 
Yunanistan'a verilmesi” için ikna edildi. Subayları “Milli Mücadele” için, özgürlüğe 
Anadolu'da yayılmacı emelleri olan İtalya'nın kavuşturdular.
muhalefetine rağmen, Yunan işgaline izin 
verildi. Bunun üzerine; iki Piyade Alayı, bir Efzon  15 Mayıs 1919 sabahı gün ağarırken 
Alayı ve iki Topçu Taburundan oluşan, Albay Rumlar ve Ermeniler, karşılama için Kordon'da 
Nikoloas Zafirios komutasındaki 1.Piyade tertiplenmiş bulunuyordu. Gece Saat 02.00'de 
Tümeni, 13 Mayıs 1919 günü Selanik/Elefteron Midilli Adası'nın Yera Limanından hareket eden 
Limanında nakliye gemilerine bindirilerek, Ege Yunan konvoyu İzmir Körfezine girerken, Averof 
Denizi'ne açıldı. İlk durak, Midilli Adası idi. Zırhlısından ve Limnos savaş gemisinden karaya 

 çıkan Yunan müfrezeleri Kordon'daki Gümrük, 
Yunan konvoyunun güvenliği, Osmanlı Liman İdaresi, Telgraf Merkezi ve Polis 

Devletiyle “Mondros Mütarekesini” imzalayan Karakolu'nu ele geçirdiler. Tümen Karargâhı 
İngiliz Amirali Calthrope komutasındaki “İtilaf Avcılar Kulübüne yerleşmişti. Saat: 07.00 
Donanması” tarafından sağlanıyordu. Buna sıralarında Punta (Alsancak) İskelelerine 
ilaveten; Fransızlar Foça'ya, İtalyanlar yanaşan gemilerden çıkan Yunan askerlerini 
Karaburun'a, İngilizler Kösten Adası'na karşılayan İzmir Metropoliti Hrisostomos (1867-
(Uzunada'ya) asker çıkardılar. Sahil Evlerindeki 1922) onları takdis ederek, insanlığın tüylerini 
Sancakkale'ye de bir Yunan müfrezesi çıkarıdı. ürperten şu konuşmayı yaptı: 
İşgalin siyasi yöneticisi Mavrudis, İzmir 
Metropoliti Hrisostomos ile birlikte, 14 Mayıs “Bugün ecdat topraklarını yeniden 
öğleden sonra Aya Fotini Kilisesinde toplanan fethetmekle, İsa'nın en büyük mucizesini 
Rum toplumu liderlerine Venizelos'un mesajını göstermiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar 
okuyarak “müjdeyi” verdi. İşgalin açıklanması ile Türk kanı dökerseniz, o kadar sevaba girmiş 
birlikte; Aydın Vilayetinde yaşayan (İzmir-Aydın- olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı 
Manisa-Denizli Sancaklarındaki) Osmanlı içmekle, onlara karşı kin ve nefretimi teskin 
vatandaşı Rumların trenlerle İzmir'e taşınarak, etmiş olacağım”                                 
kentteki Müslüman nüfusa baskın olması için 
hazırlanan sinsi plân da, yürürlüğe kondu. Takdis töreninin ardından, üç Yunan 

Alayı (Mavrudis'in hazırladığı işgal plânına göre) 
D a m a t  F e r i t  H ü k ü m e t i ' n i n  Türk Mahallelerine doğru harekete geçti. 

görevlendirdiği Vali ve Kolordu Komutanından Karantina Semtini işgal edecek olan 1/38'nci 
umudu kesen İzmirliler, kendi başının çaresine Efzon Alayı, Kordon'daki Rum ve Ermenilerin 
bakmaya çalışıyordu. Günümüzde, Konak sevinç gösterileri arasında, Saat: 11.00 
Kaymakamlığı binasının bulunduğu yerdeki sıralarında Hükümet Konağına varmış 
“Sultani Mektebi” ile halen Devlet Tiyatrosunun bulunuyordu.. Bu sırada, kalabalığın arasından 
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sıyrılan ve asıl adı Osman Nevres olan, Gazeteci Ancak, hüsranla sonuçlanan “Küçük 
Hasan Tahsin (1888-1919) tabancasını Asya Macerası” , Yunan halkına çok pahalıya 
ateşleyerek, iki Efzonu devirdi. Bunu izleyen mal oldu. Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı'nın 
kargaşada ise; Yunan askerleri halkımızın sonuna kadar, bir türlü siyasi istikrara 
üzerine yaylım ateşi açarak, 48 saat içinde iki  kavuşamadı. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış 
binden fazla vatandaşımızı şehit ettiler…Ve de, Antlaşmasına göre, Türkiye'ye “savaş tazminatı” 
“Hukuk-u Beşer” Gazetesinin sahibi Şehit Hasan ödediler. Bu felaketin baş aktörü Elefterios 
Tahsin'in mübarek cesedini bir arabanın Venizelos ise, defalarca iktidara gelip-gittikten 
arkasına bağlayıp, yerlerde sürükleyerek sonra, Necip Milletimizin dostluğuna dört elle 
barbarca teşhir ettiler. sarıldı. 12 Ocak 1934 tarihinde Norveç'teki 

 “Nobel Barış Ödülü Komitesine” bir mektup 
Keza, 17'nci Kolordu'nun Asker Alma göndererek; Gazi M.Kemal ATATÜRK'e “barış 

Heyeti Başkanı Kurmay Albay Süleyman Fethi ödülü verilmesini” önerdi.
Bey başta olmak üzere, esir aldıkları askerlere en 
ağır hakaretleri yaparak, bir çoğunu şehit 11 Eylül 1933'de Dışişleri ve Ekonomi 
etmişlerdir...Bu kadarla yetinmeyen Yunan Bakanlarıyla Ankara'ya gelen Yunanistan 
siyasileri ve komutanları; (ABD Başkanı Başbakanı Çaldaris; Türkiye Cumhuriyeti ile 
Woodrow Wilson tarafından 8 Ocak 1918 “Dostluk ve Ticaret” Antlaşması imzaladı. Eğer, 
tarihinde yayınlanan “ilkeleri” kötüye günümüze kadar bu antlaşmaya sadık 
kullanarak, azami toprak kazanmak amacıyla) kalsaydılar; Ege Denizi, Türk ve Yunan Halkları 
Anadolu'da işgal ettikleri her yerde yerli Rumları için “barış ve dostluk denizi” olur, dünya barışına 
“çoğunluk”, Türkleri “azınlık” konumuna büyük katkılar sağlanırdı…Maalesef öyle 
düşürebilmek için, halkımızı insafsızca olmadı. Yunan siyasetçileri iç politikadaki 
kırdırmışlardır…Prof. Dr. Mustafa Turan, Yunan başarısızlıklarını halklarımıza ödetmek için, her 
vahşetini sayısal olarak tespit eden, en kapsamlı yolu denediler. Anadolu'muz, Sakarya'ya kadar 
çalışmayı yapmış ve belgelendirmiştir.“YUNAN yakılıp-yıkıldığı halde… 24 Eylül 1998'de Yunan 
MEZALİMİ” Atatürk Araştırma Mrk. Yyn, Parlamentosunda kabul edilen bir kanunla (14 
Ankara-1999) Eylül 1922 tarihini) “Küçük Asya Elenleri'nin 

Tü r k  D e v l e t i  t a r a f ı n d a n  s o y k ı r ı m a  
SONRASINDA NELER OLDU? uğratılmasının Milli Anma Günü” ilan ettiler.
Batı emperyalizminin, özellikle de, 

İngiltere'nin maddi-manevi tüm desteğiyle  Yetmedi; “500 bin Rumun soykırıma 
“Megali İdea (Büyük Ülkü)” emellerini uğratıldığı” iftirasını, ders kitaplarına da 
gerçekleştirmek için Anadolu'ya saldıran Yunan koydular. Oysa, Osmanlı Devletinde 1914 yılı 
ordusu ve siyaseti, 13 Eylül 1921'de TBMM'nin başında (savaştan önce) düzenlenen sayıma 
merkezi Ankara'nın batısındaki Sakarya göre; 1.625 bin civarında Rum nüfusumuz 
Mevzilerinde durduruldu…26 Ağustos 1922 vard ı…24 Temmuz 1923 Lozan Bar ış  
sabahı Afyon/Kocatepe'den başlatı lan Antlaşmasından 6 ay önce, 30 Ocak 1923 günü 
taarruzumuz, 30 Ağustos günü, Dumlupınar Lozan'da kabul edilen “Türk-Yunan Mübadele 
ku ze y i n d e k i  “ B a ş ku m a n d a n  M e yd a n  Anlaşması”na göre; (İstanbul'da ikamet eden 
Muharebesinde” kazandığımız “Büyük Zafer”le R u m l a r  ve  B at ı  Tra k ya ' d a k i  Tü r k l e r  
sonuçlandı. İstiklâl Savaşımızın “stratejik mübadeleden hariç tutularak) 1.200 bin 
hedefi” olan güzel İzmir'imiz 9 Eylül 1922'de civarında Ortodoks/Rum ile 500 bin civarında 
Yunan işgalinden kurtarılarak, özgürlüğüne Müslüman/Türk karşılıklı olarak göç ettirilmiştir. 
kavuştu. Yunan ordusunun artıkları ise 16 “Mübadele” elbette ki, kolay olmamıştır. Ancak, 
Eylül'de Çeşme'den, 18 Eylül'de de Gemlik'ten böyle bir önlem alınmamış olsaydı; Ege 
gemilere doluşarak, defolup gittiler. Denizi'nin her iki yakasında pek çok kıyım ve 

felaketler yaşanabilirdi.
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İZMİR/NARLIDERE ŞEHİTLİĞİNDE   15 MAYIS POLİS ŞEHİTLERİ
YATANLAR

Askerlerimiz gibi, güvenlik güçlerimiz de 
Günümüzde, Narlıdere Belediyesi Kültür Yunan'ın ilk hedefi olmuşlardır. İşgal gününde, 
Merkezi'nin karşısındaki Şehitlikte, 15 Şehidimiz altı emniyet mensubu şahadete ermiştir… 
yatmaktadır. Bunlardan altısı, Birinci Dünya Kimlikleri: (38 Sicil No.lu) Komiser Muavini 
Savaşında İngilizlerin denizden Yenikale'deki Hüseyin; (387 No.lu) Polis Memuru Hüseyin 
tahkimatımıza açtıkları ateş sırasında Şehit Avni; (456 No.lu) Polis Memuru M.F ahrettin; 
düşmüşlerdir. Diğerleri, Yunan işgalinde Şehit (470 No.lu) Polis Memuru M.Fahri; (230 No.lu) 
düşen, 17'nci Kolordu mensuplarıdır. Kimlikleri; Polis Memuru Kemal ve (Sicil  No.su 
Albay Süleyman Fethi, Yarbay Mehmet Şükrü belirlenemeyen) Polis Memuru Ali beylerdir.
(Kolordu Baştabibi), Kıdemli Yüzbaşı Ahmet 15 Mayıs 1919'da Şehit düşenler ile diğer 
(Eczacı), Kıdemli Yüzbaşı Necati, Kıdemli Yüzbaşı yıllardaki Polis Şehitlerimizin kimlikleri 
Nazmi, Üsteğmen Faik, Alay Kâtibi Fethi, Cumhuriyetimizin 10'uncu yılında (29 Ekim 
Mümeyyiz Nadir, Mümeyyiz Ahmet Beylerdir. 1933'de) dikilen: “SELVİLİ MESCİT ANITINDA” 
Bu Şehitlikte, ayrıca yazılıdır. Adı geçen Anıtın açılışı, zamanın İzmir 
bazı sivillerin de mezarları bulunmaktadır…15 Valisi, merhum Kâzım Dirik tarafından 
Mayıs'ta süngülenerek, ağır yaralanan Kurmay yapılmıştır. Ziyaretçiler; Basmane'yi Yenişehir'e 
Albay Süleyman Fethi Bey, kaldırıldığı İtalyan bağlayan Gaziler Caddesinde, Oğuzlar Mahallesi 
Hastanesinde 23 Mayıs 1919 Muhtarlığının önünden 1282 No.lu Sokağa 
günü şehadete kavuşmuştur. Cenazesi, önce girerek, İbn-i Sina Ortaokulu'nun bitişiğindeki 
(Konak İlçe/Namazgâh Semtindeki) “Emir bu Anıta ulaşabileceklerdir. Asker, Polis, Sivil… 
Sultan Türbesi” avlusundaki  hazireye tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 
defnedilmiş: Ege Ordusu Komutanlığının talebi Mekânları Cennet olsun.
üzerine, 1981 yılında Narlıdere'deki Şehitliğe 
nakledilmiştir.



ŞİİR 
KÖŞESİ

Çarşı pazar gezmeye

Rahat çıkalım diye

Odur gezen devriye

Düzeni korur polis

Şu yabanın domuzu

Çakalı uğursuzu

Hırsızın en yavuzu

Bulur da haklar polis

Aşar yüksek çıtayı

Bırakmaz hata payı

Şaşırmaz hiç rotayı

Yol yöntem bilir polis

Huzur güven istikrar

Aranır tekrar tekrar

Düzensizlik can yakar

Onu da sağlar polis

Nakil tayin sürgünler

Onu bekler zor günler

Tevekkülle sabreder

Çileyi çeker polis
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KISA ÖZGEÇMİŞ 

Halil İbrahim Mısır, Polis Koleji, SBF Mezunu, Bankacı

POLİS

Şenlenir sokak meydan

Herkese düğün bayram

O göreve berdevam

Nöbete kalır polis

Hudutta sınırda o

Mayında tuzakta o

Kellesi koltukta o

Yüreği mangal polis

Canını ortaya koyar

Kanıyla tarih yazar

Değmesin ona nazar

Gönülde yaşar polis

Polisimin düğünü

Görelim güldüğünü

On Nisan doğum günü

Mutludur ondan polis

Bilmese de kimisi

Cevherdir her birisi

Sever elbet polisi

Halil'in aslı polis

(Didim, Nisan 2012)
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SANAT  KÖŞESİ

Göksenin BAŞ,Mart 1944 Mudanya doğumlu, 1972 Polis Akademisi Mezunu, Emekli Emniyet 
Müdürü ( Detay bilgi için “www.temudder.org.tr -Üyelerimizi Tanıyalım hanesine bakılabilir.

Balerin, (60X80 Yağlı boya),6 Eylül 2019)



GENEL MERKEZ PROJELERİ

Derneğin web sitesi, WhatsApp grupları ve Facebook üzerinden de duyurulduğu üzere 
Derneğimiz web sitesi ve Çağın Polisi Dijital Dergisinde bir “Üyelerimizi Tanıyalım Köşesi” 
oluşturulmuştur. En kıdemli üyeden en yeni üyeye kadar, “ ilk başvuru ilk yayın” ve alfabetik sıra 
prosedürü çerçevesinde aşağıda örneği verilen form çerçevesinde doldurulan ve fotoğraf eklenerek  
bilgi@temudder.org.tr  mail adresine gönderilecek dosyalar, Web sitemizde her ayın ilk haftası 5-10 
üyeninki web sitesinde, Kurucu-Yönetici/Deneticilerden başlamak üzere daha sınırlı sayıda 
üyelerinkiler ise  Dergide, her sayıda belli sayıda yayınlanarak tanıtımı yapılmaya çalışılacaktır. Böylece 
bir birimizi daha iyi tanıyabileceğimiz gibi bu bilgiler arşiv kayıtlarında saklanacaktır. Belki, ileride bir 
“Temudder Üyeleri Asırlık Albüm ” oluşturma imkânı  da doğabilecektir.
Bilgi ve katılarak destek vermenizi bekleriz. Saygılarımızla

Form örneği:
1.Kendinizi tanıtır mısınız ( Vesikalı Fotoğraf eklenecek): 
2.Polis Koleji ve Akademi Mezuniyet tarihi/devresi: 
2a.Mezun Olunan Diğer Fakülte adı/yılı:
3-Nerelerde çalıştınız:
4.Hangi tarihte emekli oldunuz. Herhangi bir işle uğraşıyor musunuz/uğraştınız mı?
5.Şu an hangi ilde yaşıyorsunuz:
6-Meslekten bir anı
7-Dernek ve Çağın Polisi Dergisi için önerileri/değerlendirmeleriniz (en fazla 2 sayfa)
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ÜYELERİMİZİ TANIYALIM KÖŞESİ



KURUCU ÜYELERİMİZ - BAŞKANLARIMIZ

Dergimizin bu sayısından itibaren yukarıda açıklandığı üzere bu köşede Kurucu ve Eski 
Başkanlarımızdan başlayarak dosya geliş sırasıyla üyelerimizi tanıtmaya başlayacağız.

Hasan YÜCESAN
Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, 

TEMÜD-DER 3. Eski Başkanı 

- Giresun İl Emniyet Müdürlüğü(1980-1983)· Kendinizi Tanıtır Mısınız: 03.05.1945 
Beşikdüzü doğumluyum.  İlk ve Ortaokul - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü(1984)
Ondokuzmayıs/Beşikdüzü'de okudum. Ayşe 

- Edirne İl Emniyet Müdürlüğü(1984-1989)Yücesan'la evliyim. İkisi Polis Akademisi, biri 
Kara Harp Okulu Mezunu, Pilot, diğeri Doktor, - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü(1989-1991)
Radyoloji Uzman, 4 oğlum var. Ankara ve 

- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü(1991-1992)
Samsun'da yaşıyorum.

- Emniyet Genel Müdür Yardımcısı-(1992-
·  Polis Koleji ve Akademisi Mezuniyeti: 

1993)
1964 Polis Kolej, 1967 Polis Akademisi 

- Polis Akademi Başkanlığı (1993-1999)Mezunuyum. TODAİE Kamu Uzmanlığı 
Sertifikası sahibi. - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü(1999-2001)

·  Nerelerde Çalıştınız: - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü(2001-2002)

- Konya Yunak-Akşehir İlçe Emniyet Amirliği, - APK Daire Başkanlığı, Uzmanlığı (2002-2005)
Kaymakam Vekâleti, Komiser Yardımcısı(1967-

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri 1971)
Derneği Genel Başkanlığı (2002-2012)

- Ankara Toplum Zabıtası, Başkomiser(1971-
Kırk sekiz sene on bir ay Yüce Türk 1975)

Milleti'ne yurdun her köşesinde şerefle hizmet 
- Kahraman Maraş-Elbistan Emniyet Amirliği, etmiş, dört evladını da milletinin hizmetine 
Kaymakam Vekilliği(1975-1978) sunarak, babalarının yolunda hizmet 

vermelerini sağlamanın mutluluğu içinde, her - Mersin Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü-
türlü terörle ve diğer suçlarla ailece mücadele Müdür Yardımcısı (1978-1979)
etmenin sonrasında devletimin koruması 

- Adana Cevat Yurdakul Polis Okulu Müdürlüğü 
altında ömrümü tamamlamaya çalışıyorum.

(1979)
Çocuklarım gibi, ülkemin her köşesinde 

- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü (1979-1980)
halen hizmet etmekte olan Polis Akademisi 
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mezunlarının halka sağlıklı hizmet etmelerini, Garajlara gittim. Yunak'a direk otobüs 
cumhuriyetin değerlerini ve Atatürk'ün olmadığın, Akşehir'e kadar Afyon otobüsü ile 
ilkelerini yaşattıklarını bizzat görerek öğretmen ,oradan da Yunak'a gidebileceğim söylendi. 
olmanın  da ayrı  bir  mutluluğunu Uzun ve yorucu bir otobüs yolculuğundan 
yaşamaktayım. sonra akşam saat 18.30'da Akşehir'e vardım. 

Yunak'a ertesi gün, dolmuş olmadığını Birçok ilde Emekli Emniyet Müdürleri 
söylediler. Otelde kalmak üzere garajdan Derneği'nin şubelerini açarak emekli emniyet 
ayrılırken çıkış kapısında bir kamyonun müdürlerimizi bir araya toplamanın mutluluğu 
muavininin “Yunak, Yunak !” diye bağırması içersindeyim. 
üzerine kamyonla giderim diye şoför 

Halen bu görevi devrettiğim emekli mahal l in in  kapıs ın ı  tuttum, şoförün 
emniyet müdürü arkadaşlarımın başlattığımız “Hemşerim burası karılara aittir.” Sözü ile arka 
çalışmaları daha da ileriye götürdüklerini tarafına kamyon kasasına geçmem ikaz edildi. 
görmenin mutluluğu içindeyim. Kamyon kasasının insanlarla dolu olduğu 

gördüm, muavinin de yardımıyla kasaya Tüm arkadaşlarıma sağlıklı, uzun 
bindim. Tarım işçisi zannettiğim bu insanlara ömürler dilerim.
selam verdim, kim olduğum sordular, Yunak'a 

· Meslek Anısı:
yeni atanan komiser olduğumu söyledim. 

 Seydi Battal ve Kuduz Mevlüt Anısı Personeldeki başkomiserin acınası vah 
vahlarına benzeyen bir acıma duygusu ile Yıl 1967, büyük ideallerle komiser 
içlerinden biri “Allah seni Seydi Battal ve Kuduz yardımcısı rütbesini takdık. Konya iline tayinim 
Mevlüt'ten korusun”.diyerek, birbirleriyle çıktı. Ara tatilde nişanlanıp Konya ili Emniyet 
Kürtçe konuşamaya başladılar. Sonrasında Müdürlüğüne giderek emniyet müdürlüğü 
benimle kimse konuşmadı. Yunak'a kadar 60 makamına uğrayarak kendim emniyet 
kilometre asfalt olmayan stabilize yolda toz müdürüne takdim ettim. Esas duruşta 
duman içinde, 110 amperlik elektrikle karşısında dururken makamın sağ tarafında 
aydınlanan, 2200 nüfuslu, 3 kiremit çatıdan bulunan bir haritayla, krokiyi işaret ederek  
başka bütün binaların toprak örme ve kerpiç “Seni Yunak'a verdim. Göster bakalım yerini.” 
damlı olduğu bir köye indim. Kamyonun dedi. Yunak'ın krokide merkezde bir karakol 
kasasından inip üzerimdeki tozları silkelerken ismi olduğunu zannederek şehir merkezinde 
yanıma 55-60 yaşlarında nur yüzlü bir vatandaş Yunak'ı ararken meslekte ilk fırçayı yedik. “Sen 
yaklaşarak” Beyim, hoş geldin. Ben Mevlüt. coğrafya okumadın mı?” diye azar işittik. 
“dedi. Mevlüt Amcanın bu sıcak ilgisine Yunak, Polatlı ilçesinin güneyinde, Konya'nın 
teşekkür ettim. Bir otel olup olmadığını en uzak ilçesiydi. “Git Personel Şube'den 
sordum.”Beyim, otel yoktur, yalnız Melek'in evrakını versinler, İlçe Kaymakamı binayı 
Hanı vardır.”dedi. Beraberce hana geldik. Kapıyı hazırlamış, tefriş etmiş, yedi tane de polis 
açar açmaz örümcek ağına yakalanmış gibi bir memuru tayin ettik.  Git açılışını yap .” dedi. 
pire hücumuna uğradım, yüzümden pireleri Ben göreve başlama mutluluğu içinde, 
silkelerken kendimi dışarı zor attım. Mevlüt Personel Şube Müdürünün makamına 
Amcaya polis karakolu nerede dedim? Beyim uğradım, şube müdürlüğüne bakan bir 
Polis karakolu yoktur” dedi. Yeni açılış olacağı başkomiser, tayinimin Yunak ilçesine çıkmasına 
için bilemeyeceğini düşünüp kaymakamın üzülerek vah vahlar içerisinde bana “Orada 
evini sordum. Beraberce Kaymakam beyin yeni karakol kuruluyor, bunları orada 
evine gittik. Kaymakam Beyin yakını olduğunu bulamazsın.” diyerek bir gelen- giden evrak 
sandığım şahıs kapıyı açtı. Hayırlı akşamlar defteri, bir top kâğıt ve Yunak ilçesine tayin 
dileklerimle Kaymakam Beyle görüşmek edildiğime dair valilik onaylı bir evrak verdi.
istediğimi söyledim. Kendisinin Kaymakam 

Çağın Polisi Dergisi              37



olduğunu söyledi, yeni açılacak ilçe emniyet beni karşılayıp kaymakam Beye de götüren ve 
için geldiğimi söyleyerek, karakolun yerini Ankara'ya giderek buraya Polis Karakolu 
sordum. Kaymakam Bey büyük bir sevinç ve yapılmasını isteyen Mevlüt Amca'nın bu 
çığlıkla, çocuklarını da çağırarak “Komiserimiz girişiciliğin, kamyondaki vatandaşların 
gelmiş, komiserimiz gelmiş.” Diyerek beni ve “kuduzluk” olarak değerlendirdiğini öğrendim. 
beraberimdeki Mevlüt Beyi içeri aldı. Kaymakam Bey yanımızdaki eşrafın bir kısmıyla 
Muhterem eşleri ve hoş geldin nidalarıyla bana elimizde kâğıt torbayla karakolun yapılması için 
sarılan çocuklarıyla misafir odalarına oturduk. vatandaşlardan yardım talep edi ld i .  
Bir Kaymakamın ilçesine İlçe Emniyet Vatandaşlar yüklü miktarda para toplantı, 
Komiserliğinin kurulmasını bir başarı ve Jandarmanın emrimdeki dört gece bekçisi 
mutluluk çığlıklarıyla kutlaması bende büyük emrime verildi, 15 gün içerinde bizatihi 
bir hayranlık ve saygı uyandırdı. Karakolun amelelik yaparak metruk binayı üç oda bir 
yerini sordum. Karakolun henüz yapılmadığını, mutfak ve nezaret olacak şekilde tamamladık. 
ertesi gün göreceğimiz bazı yer ve binalara Her türlü tefrişi yapıldı. Birisi yaşlı altısı yeni 
y a p m a m ı z ı n  d a h a  u y g u n  o l a c a ğ ı n ı  ortaokul mezunu polis memurlarının 
düşündüğünü ifade etti. Otel olmadığı için gelmesiyle karakolu açılışa hazırladık. Bu süre 
kalabileceğim bir yer olup olmadığını sordum. zarfında tayini çıkan bir personelin kaldığı evi 
Eski kaymakamlık binasının Jandarmaya tutarak ikametimi oraya aldım.
devredildiğini, kaymakamlığın kiralık bir yere Kuduz Mevlüt'ü anladıktan sonra 
taşındığını, Jandarmanın misafirhanesinin kamyonda söylenen Seyit Battal'ı araştırdım. 
olabileceğini söyledi. Jandarmaya gitmek Kaymakam lojmanları yakınlarında işiz, alkolik 
üzere Mevlüt Efendiyle birlikte ayrıldık. çakısıyla milleti tehdit ederek 2,5 lira para 
Jandarmaya gittiğimde, hiç de müsait olmayan haraç isteyen pejmürde bir kişi olduğu nu 
bir oda gördüm, sabaha kadar nöbetçi öğrendim. Kendisini Belediye Başkanın da 
askerlerle muhabbet ettikten sonra bir yardımıyla başta alkolden arındırarak, 
lokantada çay içmek istediğimi söyledim. yaşamını düzene koyduk. Belediye Başkanı bu 
Lokanta yoktu. Ekmek Akşehir'den geliyordu, çalışmamızı “Yücesan Vakfından, sana yardım 
merdiven altı yerde bir köfteci, çorbacı vardı, yaptık” diyerek kendi yardım ve benim sosyal 
başka bir yer yoktu. Askerin karavansından yardımı teşhir etti. Açılıştan 15-20 gün sonra 
sabah kahvaltısını yapıp kaymakamlık mülkiye müfettişi tarafından denetlenmeye 
makamına gittim. Aynı katta Cumhuriyet tabi tutulduk. Yaptığım seferberlik planının 
Savcılığı ve Hâkimlik, Yazı İşleri ve küçük bir toplanma bölgesi Akşehir toplanma bölgesi 
duruşma salonu vardı. olduğu gerekçesiyle ve karakol için İstanbul'da 

Kaymakam Bey beni Belediye Başkanı ve yaptırdığım Emniyet Komiserlik Mühür 
eşraftan birkaç kişiyle tanıştırdı, çatısı ve beratının örneğini Konya ve Ankara'ya 
duvarları dökülmüş, kapısı ve bacası olmayan göndermediğim için eleştirildim. Mülkiye 
bir yeri göstererek “burayı Emniyet Komiserliği Müfettişi ile muhatap olduğumda gözüm 
hizmet binası yapabiliriz”, dedi. Emirdağ'dan yaşararak emeğimi anlatırken beni kucaklayıp 
bir usta çağırıldı oranın bina haline getirilmesi teskin ettiğini, birçok eski karakollarda bile 
önerildi. Başka da elle tutulur bir yer olmadığı bulunmayan bilgi ve belgelerin kısa sürede 
için Karadenizli olmanın verdiği, gerektiğinde hazırlanıp karakolun açılışında bulunmasının 
usta olma öngörüsüyle orayı kabul ettik. büyük bir takdirle karşıladı bunun gururu ile 
Kaymaklığın buraya ilgili tefriş ve ihtiyaçları için görevime devam ettim.
herhangi bir ödeneği yoktu. Konya'da bir para Henüz 35 günlük Komiserken tayini çıkan 
gönderilmemişti. Zamanın İçişleri Bakanı, saygı kaymakam, vekâletini bana bıraktı. Mevlüt 
ve minnetle andığım, rahmetli Faruk Amcayla birlikte köy yolları birliğini kurduk, 
Sükan'dan o devirde partililerin içinde olan ve 
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kamyon ve dozer temin ettik. Belediye imkânsızlıklarını öğretmeyerek beni hizmete 
Başkanımızın adlandırmış olduğu YÜCESAN hazırlamadığını üzüntüyle müşahede ettim. 
VAKFI o yöredeki yarıma muhtaç insanlara Ve bu tespitimi memuriyet hayatımda her 
ulaştığı gibi, 43 sene 11 aylık fiili meslek yerde anlatarak Atatürk'ün çizdiği hizmet ve 
hayatımda bu vakıf her ilde ve her yerde aynı vatandaşlık anlayışının eğitim sistemine 
amaçlar için çalışmıştır. yansıtılamadığını gördüm. Halka hizmet 

etmenin Hakk'a hizmet olduğunu ve aziz Türk Yunak ilçe Emniyet Komiserliğinden ve 
Milletinin yüce bir millet olduğunu, cağlaşması Kaymakamlık vekâletinden edinmiş olduğum 
için her türlü hizmeti hak ettiğini benliğime ve tecrübe ve hırs meslek hayatımın hep önderi 
yetişt irdiği  gerek Adana Polis  Okulu olmuştur. Başarılı bir eğitim öğretimde, 
Müdürlüğümde, gerek Polis Akademisi başarılı okul yıllarında Nil'in uzunluğu ile 
Başkanlığımda ve gerekse dört oğlumun Missisippi'nin debisini öğreten eğitim öğretim 
yetişmesinde kendilerini bu bilgilerle donattım.sistemimizin bana Anadolu'mun şehirlerini, 

köylerini, nüfus yapılarını, ekonomik Bu mutlulukla Ata'sının yolunda hizmet 
yapılarını, yer altı zenginliklerini, enerji etmenin gururunu paylaşıyorum.
kaynaklarını,  her  türlü  imkân  ve 

ŞUBE ETKİNLİKLERİ

TEMÜD-DER İZMİR ŞUBE: 

Sosyal sorumluluk projemiz gereğince, Derneğimizce her yıl ihtiyaç sahibi  sağlık ve eğitim ile 
ilgili dernek ve vakıflara destek olmaya çalışılmaktadır. 

Bu kapsamda, Haziran ayında

 -Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) 600₺,

 -Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine-(ÇYDD) 600₺, ve 

Kurban Bayramı münasebetiyle de yine Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına üyelerin ilave 
katkılarıyla 5000TL,

               Destekte bulunulmuştur. Çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyoruz. 
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VEFAT

Üyemiz 18400 sicil sayılı Emekli Emniyet Müdürü Mümtaz KARADUMAN'ın oğlu Cenk 
KARADUMAN 23.09.2020 günü vefat etmıstır. 

------------
Üyemız Emekli Emniyet Müdürü 23739 sicil sayılı  Ramazan Yaşar ŞENOCAK'ın eşi Müyeser 

ŞENOCAK (covid-19 nedeniyle) vefat etmistir. 
------------

Üyemiz Emniyet Genel Müdür Yrd. 33863 sicil sayılı  Halil TUĞ'un eşi Fatma TUĞ  08.09.2020 
günü vefat etmistir. 

------------

Sadrettin KESKİN-E.Emniyet Müdürü-Sicil:38582-Vefat tarihi:01.06.2020

Hüseyin ÖZÇELİK-E.Emniyet Müdürü:Sicil:37397-Vefat tarihi:03.06.2020

Cemil TURA-E.Emniyet Müdürü-Sicil:19167-Vefat tarihi:5.06.2020

Mehmet CANSEVEN-E.Vali-Sicil:18352-Vefat tarihi:23.06.2020

Abdulkadir KUTLU-E.Emniyet Müdürü-Sicil:127979-Vefat tarihi:29.06.2020

Cüneyt ÖZMEN-E.Emniyet Müdürü-Sicil:28949-Vefat tarihi:29.06.2020

Ertuğrul ALATLI -E.Emniyet Müdürü- Sicil:23386- Vefat tarihi: 02.07.2020

Hasan ÇETİN - E.Emniyet Müdürü -1968 mezunu-Vefat Tarihi: 05.07.2020

Murat ÇIKRIK-E.Emniyet Müdürü-Sicil:29578-Vefat tarihi:05.08.2020

Ahmet ALTAN-E.Emniyet Müdürü- Sicil:16588-Vefat tarihi:24.08.2020

Osman BAĞATUR- E.Emniyet Müdürü-Sicil: 21227-Vefat tarihi:28.08.2020

İlker İŞBİLİR- E.Emniyet Müdürü -Sicil:99415- 1989 mezunu- Vefat tarihi: 29.08.2020

Zeki GACAL-E.Emniyet Müdürü-Sicil:99394- 1989 mezunu Vefat tarihi: 2.9.2020

Bedrettin DEMİRKAN-E.Emniyet Müdürü- Sicili:24131-Vefat tarihi:19.09.2020

Ahmet Aytekin GÖKÇE-E.Emniyet Müdürü-Sicil:24684-Vefat tarihi:28.09.2020

Vefat eden meslek mensuplarımıza ve yakınlarına Allahtan rahmet, geride kalanlara sabırlar 
diliyoruz.

 TEMÜD-DER Merkez Yönetim Kurulu

VEFAT EDEN EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ
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