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Önsöz

Özel Askeri Şirketler veya Savunma Danışmanlık Şirketleri... ABD’nin bu alanda 70 civarında
şirketi olduğu ve bütün dünyada müttefik olarak gördüğü yerlerde savunma alt yapısını bu şirketler
yolu ile inşa ettiğini biliyoruz. Fiziki alt yapı ve satın alma faaliyetinin dışında yönetim şeması, kadro
tayini, aktif işletmeciliğini yüksek ücretlerle yapmaktadır. Bosna’da alt yapıyı kurarken uygun olmayan yere tank birliği kurduğu konuşulmaktadır.
Türkiye’de hiç bir kurumun kuruluşu 2500 yıl öncesine gitmez, bunun tek istisnası “Kara Kuvvetleri Komutanlığı”dır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte kesintiye uğramayan tek kurum Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur. Cumhuriyet’i kuran kadronun hepsi, Mustafa Kemal dahil, Osmanlı Paşası
idi. Özetle yerleşmiş, askeri kültürü oluşmuş, güçlü birikimleri olan bir ordumuz var. Türk Ordusu,
NATO’ya dahil olma ile birlikte kendisini hep yenilemişti.
Bir Dünya Baronu, Türkiye için “Sizin en güçlü ihraç ürününüz silahlı kuvvetleriniz” demişti.
Mamafih 15 Temmuz 2016’da General ve Kurmaylarının üçte ikisini kaybeden ordumuz, 1-2 sene
içinde Afrin’de başarılı bir muharebeye girişebildi ve Güneydoğuda terör odaklarını büyük ölçüde
imha etti.
Silahlı Kuvvetlerimizden emekli olduktan sonra pek çoğu güvenlik şirketleri kuran veya işleten
kurmay subaylarımızın birikiminden faydalanmanın bir yolu da Savunma Şirketleri kurmaktı.
Yasalara uygun açık, şeffaf ve hesap verebilir şirketlerin kurulmasında öncülük yapan ilk şirket
SADAT oldu. Anonim şirket yapısı ile bir ilki başlattı. Ancak ilginç bir şey oldu, 15 Temmuz 2016
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Darbe girişiminden önce sosyal medya taarruzuna uğradı. ABD kaynaklı kara propagandaya maruz
kaldı. Adnan Tanrıverdi Paşa’mızın önderliğinde ve yönetim kurulunun açık ve hukuki duruşu ile soru
işaretleri dağıldı. Bu olay bile silah ticareti yapan küresel güç odaklarının ne kadar rahatsız olduğunun ve doğru şeyler yapıldığının kanıtıdır.
Özetle toplumu doğru bilgilendirme sorumluluğumuzu göz önüne alarak, 18 Şubat 2018 tarihinde Üsküdar Üniversitesinde bir sempozyum yaptık ve basına açık olarak tartıştık. Gizli hiç bir
şeyimiz yoktu. Kara propagandanın yöntemi olan kaynağı belirsiz iftira kampanyalarına en iyi cevap
verme yolu olan “açık, şeffaf ve hesap verebilir” olduğumuzu göstermekti. Böylece gerçekler ortaya
çıktı ve konuşmaları da yayınlamayı uygun gördük. Bu kitabı okuduğunuzda dünya örneklerini ve
referansları göreceksiniz ve kafanızda hiç bir soru kalmayacak diye ümit ediyorum.
İyi okumalar dilerim.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
14 Nisan 2019, İstanbul
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Açılış Konuşması

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Üsküdar Üniversitesi Rektörü
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Sunucu:
Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dernek Başkanlarım, Sayın Müdürlerim, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Hocalarım ve Değerli Konuklarımız programımıza hoş geldiniz.
Sizlere öncelikle bugünkü program akışını arz etmek istiyorum. Programımız İstiklal Marşı ve saygı
duruşu ile başlayacak. Prof. Dr. Sayın Nevzat Tarhan’ın açılış konuşmalarının ardından panel programımız
gerçekleşecektir. Sayın konuklarımız, şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan
için, canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızı okumaya davet ediyorum.
Açılış konuşmalarını yapmak üzere ASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sayın Nevzat Tarhan’ın kürsüyü teşriflerini arz ederim.
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Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Üsküdar Üniversitesi Rektörü

Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanım ve değerli misafirler, öncelikle hoş geldiniz diyorum. “Nedir bu
askeri şirketler?” bunu bir konuşalım istedik. Askeri şirketler veyahut savunma şirketleri Türkiye’de yeni
bir kavram, daha doğrusu yeni bir alan… Bu alanı Adnan Paşa’m anlatacaktır. Bu şirketin kuruluşunda bile
birçok kişinin ezberi bozuldu. Birçok kimse şaşırdı. Bu süreç içerisinde tabii kişilik yapılarına göre yahut da
hakikati arama motivasyonuyla değil de konuya ideolojik bakanlar hemen bunun arkasından senaryolar
yazmaya başladılar. Böyle kara propagandayla mücadelenin en etkili yöntemi açıklık ve şeffaflıktır. Gizlilik
daha çok kara propagandanın istediği bir şeydir. Sessizlikte, gizlilikte yalan üretirler çünkü kara propagandada, psikolojik savaşta biliyorsunuz kaynak belirsiz olur, bilgiler sahte, yalan olur. Ama alternatif, yani
karşıt kanıt olmadığı için insanlar o propagandanın etkisinde kalırlar. Fakat karşı kanıtlar varsa her şey
açık, şeffafsa kara propaganda tersine döner, propaganda yapar. Böyle durumlarda apaçık ortada kalır.
Bu nedenle bu şirket ne ise, niçin kurulduysa biz masaya yatıralım, inceleyelim istedik. Ama bunlardan
bahsetmeden önce, bu konuya girmeden önce aslında herkesin bildiği bazı sırlar var. Onlardan söz etmek
istiyorum.
Herkesin bildiği bazı sırlar var. Bu sırlar daha çok deşifre oldu. Nedir o sırlar? Şimdi biliyorsunuz
2016’nın 15 Temmuz’u birçok sırları ortaya çıkardı. Herkesin bildiği sırları daha çok bilinir hale getirdi.
Neydi bu sır? İslam’a hizmet diye ortaya çıkan bir cemaatin (terör örgütünün) aslında Pentagon’a hizmet
ettiği ortaya çıktı. Bu bir sır olarak ortaya döküldü. O dönemdeki tabirle İslam’a hizmet diye ortaya çıkmış
bir yapı ama bakıyorsunuz Pentagon’a hizmet etmiş. O nedenle bu ortaya çıktı. Bir diğer şey daha ortaya
çıktı; bizim dostumuz, müttefikimiz bir devlet bizim içerimizde çeşitli gizli servislerin yoluyla bize darbe
yapacak bir yapı oluşturmuş ve buna Genelkurmay da dâhil hepimiz uyumuşuz. “Bu çerçeve içerisinde bu
zaaflara karşı neler yapılabilir? Bu bize ne öğretti?” diyebilmek gerekir. 15 Temmuz bize ne öğretti? En
önemli öğrettiği şeylerden birisi; artık milletin devletine sahip çıkmasını öğretti. Milli iradenin Ankara’ya
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hâkim olmasını öğretti. Seçimden seçime oy verip kenara çekilme olmuyor. Askere de sahip çıkmamız
gerekiyor, devlete de sahip çıkmamız gerekiyor. Bizi yönetmeye talip olan kişileri devamlı sorgulamamız
gerekiyor. Bu ortaya çıktı. Bir insan ne kadar iyi niyetli de olsa, ne kadar hamiyetperver de olsa hataları ona
söylenmediği zaman, o insan hata yapmaya başlıyor.
Hz. Ömer’i biliyorsunuz, kendisi hutbeye çıktığında konuşurken sahabelerden birisi “Ben sizi dinlemem, dinlemeyeceğim, kabul etmiyorum’’ diyor. Hz. Ömer “Neden kabul etmiyorsun?” diye sorunca,
sahabe “Üzerinize giydiğiniz kumaş belli, herkese verdiğiniz kumaş belli. Bundan sizinki kadar bir elbise
çıkmıyor, kendinize fazla almışsınız’’ diyor. Bunun üzerine Hz. Ömer “Bu sorunun cevabını oğlum Abdullah versin” diyor. Oğlu Abdullah diyor ki; “Ben hakkımı babama verdim’’. Bu örnekten de görüyoruz ki
sahabe hesap soruyor. Vatandaş, yöneticiden hesap soruyor. Böyle bir durumda yöneticilerin hata yapma
ihtimali azalıyor.
Bu yaşananlar bize, Mesiyanik kültürdeki kurtarıcı bekleyen, ‘gelecek, bizi kurtaracak’ diye, tek kişilik kahramanların yanlış olduğunu gösteriyor. Toplum olarak, millet olarak ‘bana ne düşüyor’, diyerek bir
şeyler yapılması gerekiyor. Yapılması gerekenlerden birisi de bu tarzda, bu çağın yöntemlerini harekete
geçirmek. Özellikle bu askeri şirket tarzında işletmelerin kurulması bütün dünyada şu anlamda önemli:
Dünyaya süper güç iddiasında olan bir kimse yahut da ticari amaçlarında orduları eğitmek için insanlara da
bu konuda danışmanlık eğitimi vermek için bu tarzda ticari yapılar oluşturmuşlar. Bu yapıların içerisinde
her şey açık, şeffaf ve vergi verebilir durumdalar. Türkiye bunu niye yapmasın? Bunun yapılması ve açık
açık konuşulması gerekiyor. Bu tarz şirketlerin daha da çoğalması gerekiyor benim kanaatim. Bunlar çoğaldıkça da bu konudaki önyargılar dağılacaktır.
Herkesin bildiği diğer bir sır da şu; şu anda dünyanın süper gücü olma iddiasındaki ABD, dişi dökülmüş
aslan. Nasıl ki aslan kükrer ama dişi dökülmüşse hiçbir şey yapamaz, şu anda öyle durumda. ABD’nin bu
haline kanıp, şu andaki propagandasına bakıp ona inanmamak lazım çünkü bu propagandayla beyinleri
yıkıyor, zihinleri işgal ediyor, düşünceleri değiştirmeye çalışıyor. Bunu Türkiye, Afrin’de son zamanlarda
gösterdiği çıkışla bu konuda ezber bozmaya devam ediyor ama bu bize şunu öğretmeli: Bu, başka bir özeleştiri yapabileceğimiz bir sırrı daha ortaya koyuyor; herkesin bildiği ama seslendiremediği bir sır: Soğuk
savaştan sonra İslam inancı tehdit olarak algılandı. 1991’de/1993’te Soğuk Savaş’ta kırmızı kuvvetlerin
yerine mavi kuvvetler, yeşil kuvvetler denklemi yapılarak bir İslam kuşağı oluşturuldu. Müslüman toplumlar tehdit olarak algılandı. Böyle durumlarda Müslüman toplumlara düşen ne olmalı? Bu çağın uygun
yöntemleri ile hareket etmek ve birlik içerisinde olmaktır. Bunun için şu anda Müslümanların birlik içinde
olması, İslam Birliği’nin oluşması ve bunun eyleme geçmesi artık bütün Orta Doğu’nun, tüm İslam coğrafyasının yararınadır. Bunun yapılması için de bir muhabbet oluşması lazım. Müslüman devletlerarasında
işbirliği oluşması gereklidir.
Herhangi bir şekilde ekonomik olarak başlayan işbirlikleri daha sonra siyasi işbirliklerine dönüşebilir.
Bu tarz işbirliklerinin oluşması lazım ama her şeyden önce kültürel işbirlikleri oluşturulur. Kültürel işbirlikleri daha sonra diğer işbirlikleri takip edebilir… Buna hayat bizi zorluyor. Bu nedenle bu konuda da üretilen
fikirler çok önemlidir. Bu tarz şirketler, İslam dünyasını namerde muhtaç yapmayacaktır. Biz kendi kendimize başarabiliriz, yapabiliriz. Namert insandan askeri eğitimi almak zorunda değiliz. Bu da, bu hakikatle
daha çok ortaya çıktı. Ben bu toplantının çıktılarını dört gözle bekliyorum. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak
buradaki konuşmaları yayın haline getirip herkese sunmak isteriz çünkü herkesin ihtiyacı var; İslam dünyasının ihtiyacı var. Toplumun, dünyanın iyiye gitmesini isteyen insanların ihtiyacı var. Tekrar hepinize hoş
geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum.
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Toplum olarak, millet olarak ‘bana ne düşüyor’, diyerek bir
şeyler yapılması gerekiyor. Yapılması gerekenlerden birisi de
bu tarzda, bu çağın yöntemlerini harekete geçirmek.
Bu çağın uygun yöntemleri ile hareket etmek ve birlik
içerisinde olmaktır. Bunun için şu anda Müslümanların birlik
içinde olması, İslam Birliği’nin oluşması ve bunun eyleme
geçmesi artık bütün Orta Doğu’nun, tüm İslam coğrafyasının
yararınadır.
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Konferanslar

Moderatör Sunuşu

Sabri BALAMAN

Özel Askeri Şirketler

Adnan TANRIVERDİ

Neden SADAT?

Ali COŞAR

SADAT Neden Hedefte?

Melih TANRIVERDİ

Özel Şirketlerin Amaç ve Faaliyetleri

Mehmet Naci EFE

SADAT’ın Kuruluşunda Karşılaşılan Zorluklar

Nurettin YAVUZ
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Sunucu:
Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sayın Misafirlerimiz, sırada panelimiz bulunuyor. Öncelikle panelin moderatörlüğünü gerçekleştirmek üzere ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve Yeni Akit Gazetesi
yazarı Sayın Sabri Balaman’ı sahneye davet ediyorum. Ardından sırayla panelistlerimizi sahneye davet ediyorum. ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve SADAT A.Ş. Kurucu Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Adnan Tanrıverdi’yi, SADAT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, ASSAM Genel Sekreteri ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali Coşar’ı, SADAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü
Müdürü ve ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Melih Tanrıverdi’yi ve EKOL Grup Şirketleri
Yönetim Kurulu Başkanı ve ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sayın Mehmet Naci
Efe’yi sahneye davet ediyorum.
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KONFERANSLAR

Sabri BALAMAN
ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kıymetli Rektörüm, Değerli Konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Programın
içeriğiyle ilgili kısa bir özet paylaşalım. Konuşmacılarımızdan, ASSAM Genel Başkanı, ASDER Onursal Başkanı ve SADAT A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Tanrıverdi Paşa’m, özellikle SADAT A.Ş.
ile ilgili olarak bugünkü panelimizin konusu olan “Özel Askeri Şirketler” hakkında kuruluşundan bugüne
emekleriyle birlikte önemli bilgiler paylaşacaktır.
Arkasından ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Ali Coşar, hem Silahlı Kuvvetlerde uzun yıllar hizmet
vermesiyle oluşan, hem de bir albay olarak bilgi birikimini özel şirketler üzerinden “Neden SADAT?” konulu başlığı bizlerle paylaşacak. Arkasından SADAT Genel Müdürü, ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Melih
Tanrıverdi de “SADAT Neden Hedefe Koyuldu?” başlığıyla kamuoyuna ilgili bilgileri sunacak.
Yine özel şirketler alanında Mehmet Naci Efe Bey “Özel Şirketlerin Amaç ve Faaliyetleri” konusunda
bilgilerini paylaşacak.
Başta ASSAM Yönetim Kurulu Başkanımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi Paşa’mızın konusu bizler için çok çok özeldir. Kendisine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle
özel şirketler alanında SADAT’a son zamanlarda gerçekleştirilen saldırılara ithafen “Neden SADAT?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirmek üzere kendisine mikrofonu takdim ediyorum.
Buyurun Sayın Başkanım sizi dinliyoruz, tekrar hoş geldiniz.
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KONFERANSLAR

Adnan TANRIVERDİ
ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı,
Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve
SADAT A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Konuklarımız hoş geldiniz. Bu özel konu vesilesiyle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu
belirtmek isterim.
SADAT nedir?
SADAT’a saldırılar okyanus ötesinden gelmektedir. Okyanus ötesinden gelen bu saldırıları özellikle
bulunduğum konum itibariyle Cumhurbaşkanımıza da zarar vermek için bizim üzerimizden yaparak yerli
muhalif şahısları ve basın kuruluşlarını medyayı kullanıyorlar. Nevzat Tarhan Bey’e çok teşekkür ediyorum.
Gerçekten, hem basınımızla hem bunu merak eden arkadaşlarımız ve gönüldaşlarımızla bu konuyu paylaşmak için böyle bir paneli düzenledik ve güzel oldu.
SADAT kelimesi, savunma danışmanlık şirketinin kısaltılmışıdır. Kuracağımız şirkete bir kısaltma ararken “Savunma Danışmanlık Ticaret”in kısaltması olarak SADAT kelimesi ortaya çıktı. Arkadaşlarımızdan
biri, bu SADAT kelimesinin Arapçada sin ile yazılan, SEYİTLER anlamına geldiğini söyleyince bu isimde
karar kıldık. Yani Arapçası, Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlerin isimlendirildiği bir kısaltmadır.
Değerli arkadaşlarım, 1996 yılının Temmuz’unda o zaman Korgeneral rütbesinde olan Çetin Doğan’ın
Başkanlığında on kişilik bir general grubuyla birlikte askeri bir uçakla Bosna’ya gittik. 1995 yılının Aralık
ayında yapılan Dayton anlaşmasına göre kafileler halinde ziyaretler düzenleniyordu. Biz de 1996’nın Temmuz’unda gittik. Yedi saatlik uzun bir uçak yolculuğu sırasında Korg. Çetin Doğan konuyu açtı: “Bir Amerikalı savunma ve danışmanlık şirketi, Genelkurmay’dan kendi şirketlerinin bünyesine bir muvazzaf asker
istedi. Niteliğinin; karacı, havacı, denizci, ne olsun diye sorduğumuzda ‘Önemli değil’ dedi. Sonradan
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Silahlı Kuvvetlerimizin yetişemediği yerlerde emekli
askerlerimizi organize edelim. Özellikle dost ve İslam
ülkelerine, ihtiyaç duydukları bu desteği verelim. Onlara
resmi devlet ve silahlı kuvvetler bazında, devletimizin de
kontrolü altında yani Milli Savunma Bakanlığımız ve ilgili
bakanlıklarımızın kontrolü altında bu hizmeti onlara
götürelim.

öğrendik ki, bu şirket Amerikalı emekli askerlerden oluşmuş, MPRI (Military Professional Resources İncorporated) şirketi imiş. MPRI şirketi Dayton Anlaşmasından sonra Rahmetli Begoviç’e şöyle bir teklifle
gitmiş ‘Bosna ordusunu biz kuralım, eğitelim, donatalım, size teslim edelim.’” dediğini söyledi. Çetin Doğan Paşa’nın bu açıklamasından sonra, “Bu şirkete TSK mensubu asker verdiniz mi?” diye sorduğumuzda
verildiğini ve bundan sonra da Bosna Ordusunu MPRI’nın kurduğunu öğrendik.
Bosna’ya gittiğimizde gördük ki dağlık, ormanlık yapıya sahip bir ülke. Dolayısıyla zırhlı birlik harekâtına müsait olmayan bir araziye sahiptir. Bu şirket onlara zırhlı birliklerden oluşan bir ordu kurmuş.
Tabii o zamana kadar, bu tür askeri şirketlerin, yani emekli askerler tarafından oluşturulan şirketlerin, bir
kısım ülkelere hizmet verdiği konusunda benim de bilgi noksanlığım vardı ve orada bu durum bana müthiş
bir etki yaptı. Bir ay sonra Ağustos 1996’da kadrosuzluktan emekliye sevk edilince bu mesele üzerinde
araştırmaya başladık. 28 Şubat süreciydi. ASDER mensubu arkadaşlarımızın, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Silahlı Kuvvetlerden ihracıyla ilgili işlemler sürüyordu. Daha sonra 2004’ten itibaren ASDER’in Genel
Başkanlığını arkadaşlarım münasip gördü. Oraya geçtik ve bu şirketlerle ilgili araştırmalarımız devam etti.
2010 yılına geldiğimiz zaman 12 Eylül’ünde Anayasa değişikliği oldu. Bizim de gayretlerimizle Anayasa’dan Yüksek Askeri Şura kararlarının idari işlemlerle olan ihraçları yargı denetimine açıldı. Yani ASDER’in
başarıları olarak bunu değerlendirmek lazım.
2011’de 6191 sayılı kanun sebebiyle, YAŞ kararı ile çıkartılan arkadaşlarımızın Silahlı Kuvvetlerdeki
emsallerine denk haklarını geri almaları imkânı oldu. O imkân ortaya çıktıktan sonra bunu gündeme getirmeye başladık. Yani arkadaşlarla oturup bu meseleyi istişare edip, arkasından da bizim de buna benzer
birikimimize ihtiyaç duyan ülkelere verecek bir hizmetimizin olması gerektiği sonucuna ulaştık. “Ama bu
nedir? Nasıldır?” diye araştırırken 2009 yılında Kiralık Ordular-Askeri Şirketler kitabı yayınlandı. Yazarı,
Peter Warren Singer. Bu kitabı okuyunca Bosna’da gördüğümüz olayın sadece Bosna’ya has bir şey ol-
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madığını ve buna benzer seksene yakın şirketin, aşağıda görmüş olduğunuz haritanın siyah olan bütün
ülkelerinde aktif olarak faaliyette olduğunu tespit ettik.

Özel Askerî Endüstrinin 1991-2002 Yılları Arasında Dünya Genelindeki Faaliyetleri.
Şirketlerin aktif oldukları teyit edilen bölgeler siyah ile gösterilmiştir.
[Kaynak: P. W. SINGER, Kiralık Ordular-Özel Askeri Şirketler, Sf. 25 Şekil-1.1]

Biz “Bosna’da bu tür askeri şirketler ne iş yapar?” diye düşünerek aşağı yukarı on beş senemizi geçirirken Kiralık Ordular kitabının yazarı da Bosna’ya BM’nin gözlemcisi olarak gitmiş. Oradaki Bosna
ordusunu, Hırvat ordusunu, incelemiş ve bu süre içerisinde yani 2009’a kadar, Harvard Üniversitesi ile
birlikte dört akademik kurum ve Harvard Üniversitesinden 10 akademisyen, çok sayıda Askeri Şirketten
çok sayıda emekli general ve 12 redaktör ile birlikte bu kitabı yazmakla uğraşmış. Aşağı yukarı aynı konudan etkilenmişiz. Biz özel askeri danışmanlık şirketini aktifleştirmek için çabalarken, Peter Warren Singer
kitap haline getirmiş. Kitabın hazırlanması sırasında 24 akademisyen ve aynı zamanda kurulmuş askeri
şirketlerle istişarelere yer verilmiş. Yani geniş araştırma yapılmış ancak kitap, yetmiş Amerikan şirketinin
biraz da propagandasını yapar tarzda bir dokümana dönüşmüş.
ASYA

AFRİKA

AVRUPA

AMERİKA

Suudi Arabistan

Güney Afrika

Bosna

Yunanistan

Kuveyt

Nijerya

Arnavutluk

İtalya

Zaire

Ekvator Ginesi

Hırvatistan

Kosova

Özbekistan

Papua Yeni Gine

Macaristan

Makedonya

Sri Lanka

Somali
70 ABD Özel Askeri Şirketinin faaliyet yaptığı ülkeler (1991-2002)
[Kaynak: P. W. SINGER, Kiralık Ordular-Özel Askeri Şirketler]

Kolombiya
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Bu Kitap neyi, kimin, nerede yaptığını ortaya çıkartıyor. Mesela Afrika’da yirmi üç ülkede askeri şirketler, birer ikişer değil, bazısında sekseni birden faaliyet göstermiş.
1990’lı yıllarda bu askeri şirketler oluşmaya başlamış. Biz de kendi tarihimizden biliyoruz; mesela Osmanlı’nın son döneminde Yeniçeri Ordusundaki bozulma nedeniyle Napolyon Döneminde Fransız silahlı
kuvvetlerinin heyetleri davet edilmiş. Bütün bunlar devletin kontrolünde gerçekleştirilmiştir. Yine 18771878 Harbinden sonra bu sefer Alman heyetlerinin ekiplerinin içerisinden Osmanlı’ya bölge ıslah heyetleri
gelmiş. Aslında biz savunmayı ve silahlı kuvvetlerin savunmada kullanımını, devletin merkezden yürütmesi
gereken faaliyetleri olarak biliriz. Ama 1990’lı yıllardan itibaren dünya üzerinde özellikle liberal yapı ve
sömürgeci zihniyet, bu şirketleri emekli askerler vasıtasıyla oluşturup dünyanın çok değişik yerlerinden
askerler almak suretiyle; mesela seksene yakın şirketten Amerikan asıllı yeşil berelileri, Fransız yabancı
lejyonerlerini, Güney Afrika Hava İndirme Birliği mensuplarını, Ukraynalı pilotlar gibi dünya üzerinde tanınmış silahlı kuvvetler elemanlarını birleştirmiş. Kimisini silahlı askeri birlik haline dönüştürmüş. Kimisi lojistik destek vermiş. Kimisi istihbarat yönetmiş. Kimisi eğitim sistemlerini kullanmış veyahut da modernize
etmiş. Kimisi de danışmanlık yapmış.
Özellikle ASDER mensupları Silahlı Kuvvetlerde çok değişik yerlerde, çok değişik kuvvetlerde görev
yapmış liyakatli arkadaşlardır. Sadece inançları nedeniyle tasfiye edildiği için elimizde bir birikim oluşmuştur. Bizim niyet ve düşüncemiz de şudur: Allah-u Teâlâ, rızası için uğraşan bu kadar insanı mağdur etmez.
Mağdur etmişse bunun hikmetleri, sebepleri vardır. O nedenleri idrak etmemiz lazım düşüncesi bizi özellikle ne yapabiliriz, evvela milletimiz olarak ne yapabiliriz, arkadan ümmetimiz olarak ne yapabiliriz düşüncesine sevk etti. Ve incelediğimiz zaman gördük ki bu şirketler Afrika’da yirmi iki ülke, Avrupa kıtasında
yedi ülke, eski Sovyetler Birliği ile Orta Doğu’da sekiz ülke, Asya’da yedi ülke, Kiralık Ordular kitabının
yazıldığı süre içerisinde dünya üzerinde elli ülkede ve şirketlerin kurulduğu kendi ülkelerinde aktiftirler.
2018 yılı tespitlerine göre bölgemizde, Irak, Suriye, Türkiye ve Afganistan’da 58 Özel Askeri Şirket faaliyet
göstermektedir.
ŞİRKETLERİN AİT
OLDUĞU ÜLKELER

ŞİRKETLERİN GÖREV YAPTIĞI ÜLKELER

TOPLAM

IRAK

SURİYE

TÜRKİYE

AFGANİSTAN

ABD

18

2

3

1

24

RUSYA

7

8

2

-

17

İNGİLTERE

10

-

-

-

10

AVUSTRALYA

2

-

-

-

2

KANADA

2

-

-

-

2

GÜNEY AFRİKA

1

-

-

-

1

GÜNEY AMERİKA

1

-

-

-

1

ALMANYA

1

-

-

-

1

TOPLAM

42

10

5

1

58

2018 Yılı İtibari ile Sadece Irak-Suriye-Türkiye-Afganistan’da Faaliyet Gösteren Özel Askeri Şirketler
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Elli ülkede aktif olan bu şirketler ne yapıyorlar? Önce iktidarı zayıflatıyorlar. Eğer iktidar anlaşırsa bu
şirketlerle, iktidarı modernize edip kurdukları muhalif gruplarla savaştırıp o iktidarın/devletin yöneticisini
hâkim hale getiriyor ve tamamen bütün pençesini o yöneticilere takarak kontrole alıyorlar. Bu şirketler, en
mahrem olan silahlı kuvvetlerin en hassas noktalarına kadar nüfuz ediyorlar. Yani diyelim ki bir Amerikalı
şirket herhangi bir ülkenin herhangi bir konusunda danışmanlık yapıyorsa yahut eğitim veriyorsa veyahut
da lojistik destek veriyorsa o ülkenin silahlı kuvvetlerinin bütün mahremiyetine de sahip oluyor demektir.
Bu şirketlerin, bu kadar mahremiyetine sahip olan bir ülkenin silahlı kuvvetlerini ve devletini kullanmaması
mümkün değildir. Zaten tamamen bu şirket mensuplarının kontrolünde oluyor bu işler. Böylece bu yardımın verildiği ülkenin idaresini ellerine almış olurlar. Mesela Suudi Arabistan’da o zaman beş ayrı şirket aktif
faaliyetteydi. Bunların bir tanesinin mevcudu 1400 kişi.
Her bir şirketin sermayesi 5 milyon dolardan fazladır. Bu şirketlerin kendi mevzuatlarının olduğu ülkeler; Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya’dır. Bunlar da bu şirketleri kendileri destekliyorlar. Kimisi kendi muvazzaflarına kurduruyorlar. Kimisi emeklileri vasıtasıyla kuruyor. ABD Mevzuatına göre başka ülkelerden
aldıkları işin bedeli 5 milyon dolardan fazla ise Amerika hariciyesinin ve parlamentosunun kontrolü altında
faaliyet gösteriyorlar. Yani kontrollü şirketler.
Dünya hâkimiyeti konusunda ileri sürülmüş teoriler var: Kıta hâkimiyet teorisine göre, Kalpgâh’a hâkim olan, dünyaya hâkim olur. Kenar kuşak teorisine göre, Kalpgâh’ı çeviren kuşağa hâkim olan dünyaya
hâkim olur. Denizlere hâkim olan, dünyaya hâkim olur. Havaya hâkim olan, dünyaya hâkim olur gibi teoriler
var. Bunun üzerine en sonunda hem savunma sanayiini hem de ülkelerin savunma sistemlerini kontrol
ederek dünyaya hâkimiyet sistemlerini kurmuşlar. Mesela Suudi Arabistan’da böyle bir şirket, kralın muhafız birliklerini eğitip, donatıp, yönetiyor. Başka bir şirket, kara kuvvetlerinin eğitim, donatım ve danışmanlık hizmetlerini yapıyor. Başka bir şirket harp akademilerini eğitiyor, yönetiyor. Başka bir şirket, hava
kuvvetleri ve hava savunma kuvvetlerinin bakım onarım sistemlerini kontrol ediyor. Başka bir şirket, deniz
kuvvetlerinin bakım onarım işlemlerini sürdürüyor. Düşünebiliyor musunuz?
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VINNELL: Stratejik mevkileri kollayarak rejimi koruyan “Suudi Ulusal Muhafızları”na
eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.
BDM: Suudi Arabistan Ordusuna ve Hava Kuvvetlerine lojistik, eğitim, istihbarat,
danışmanlık ve operasyon hizmetleri veriyor.
Booz-Allen Hamilton: Harp Akademilerini eğitiyor yönetiyor.
SAIÇ: Donanma ve hava savunmasına destek hizmeti veriyor.
O'Gara: Kraliyet ailesini koruma, yerel güvenlik güçlerine eğitim, kont terör ve
meskûn mahal eğitimi sağlama hizmeti veriyor.
2009 verilerine göre Suudi Arabistan’da Faaliyet Gösteren Özel Askeri Şirketler
[Kaynak: P. W. SINGER, Kiralık Ordular-Özel Askeri Şirketler]

6.000’den fazla emekli askerin olduğu ve bütün silahlı kuvvetlerin alanlarında Suudi Arabistan’a hizmet veren Amerikan şirketleri mevcut ve bu şirketler Amerika hükümetinin kontrolü altında. Biz bunu
görünce dedik ki: “İkinci Dünya Harbi’nden sonra bağımsızlığını kazanmış olan ülkelerin, köklü askeri
geleneği olan ülkelerin desteğine ihtiyacı var.”
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de köklü askeri geleneği vardır ve dünya üzerinde sayılı bir askeri geçmişe sahiptir. Dolayısıyla bizim de birikimimiz var. O halde Silahlı Kuvvetlerimiz, yani devlet dost ülkelerle,
yaklaşık 28-30 ülke ile eğitim iş birliği anlaşması yapıyor. Bu anlaşmaya göre karşılıklı mübadele ile subay,
astsubay, öğrenci yetiştiriliyor. Ama yetiştirilen miktar çok küçük, devede kulak mesamesindedir. O bakımdan Silahlı Kuvvetlerimizin yetişemediği yerlerde emekli askerlerimizi organize edelim. Özellikle dost
ve İslam ülkelerine, ihtiyaç duydukları bu desteği verelim. Onlara resmi devlet ve silahlı kuvvetler bazında,
devletimizin de kontrolü altında yani Milli Savunma Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızın kontrolü altında
bu hizmeti onlara götürelim. Dolayısıyla emekli askerlerimizin birikimiyle o ülkelerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak bir oluşum yapalım.
Bu düşünceyi 2011 yılında, bir grup ASDER mensubu arkadaşımızla yaptığımız toplantıda istişare
ettik. Bu süreç içinde gelişen bu meseleyi, biz nasıl yapabiliriz? Dernek mi, vakıf mı, yoksa şirket mi kuralım
diyerek hukukçularımıza incelettik. Hukukçu arkadaşlarımız “Hizmet alınıp, hizmet satılacağından şirket
olması lazımdır” dediler.
Misyonumuz ne olsun?
Misyonumuz, İslam ülkeleri ortak bir savunma sistemi içerisine sokulabilir mi? İslam ülkeleri ortak
savunma sanayii üretimi yapabilir mi? Savunma sanayii milli olmayan bir devletin bağımsızlığını iddia etmesi abesle iştigal olur. Amerika’nın silahı ile Amerika’ya kafa tutamayız. O bakımdan savunma sanayiinin
millileşmesi fevkalade önemlidir. Silahlı kuvvetler sadece savaşma unsuru değildir. Barışın garantisidir.
Güçlü bir silahlı kuvvetlerimiz yoksa her an her yerden tehlikeyi beklememiz gerekir. Değerlerimizi, ekonomimizi, sosyal yapımızı, vatanımızı, devletimizi koruyamayız. Silahlı kuvvetler başlı başına barışın garantisidir. Savaşma vasıtası olarak görülür. Savaşa hazır değilsek barış ve huzur yoktur. O bakımdan savunma
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SADAT’ın esas misyonu İslam ülkelerinin devlet bazında
tehdidini belirlemektir. Ülkelere bu tehdit nereden geliyor?
Tehdidi belirlemek ve buna karşı o ülkede güç geliştirmek
gerekir. Bu gücün kullanılmasını planlama konusunda
danışmanlık yapmaktır. Bu konuda silahlı kuvvetlerin ihtiyaç
duydukları özel eğitim konularında eğitim danışmanlığı
hizmeti sunmak, ihtiyaç duyduğu savunma sanayii ürünlerinin
dost ülkelerle müşterek üretilmesini ve de dost ülkelerden
tedarikini temin edecek tarzda danışmanlık yapmaktır.

sanayiinin de mutlaka millileşmesi lazımdır. İslam dünyasının da bulunduğu bu coğrafyada, Avrasya’nın
karşısında olabilecek Asya ve Afrika’nın birleşmesi anlamına gelen “ASRİKA” oluşumunun temellerini attık. Burası Osmanlı coğrafyasıdır, aynı zamanda İslam ülkelerinin bulunduğu bir coğrafyadır. Dolayısıyla bu
coğrafyaya dayanarak bir ortak savunma olabilir. Bu coğrafya kendi savunma ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir. Bu gerçekleşirse süper bir gücün mayası atılmış, coğrafyası belirlenmiş olur.
Arkadaşlarımıza dedik ki, bu şirketin bir misyonu var. Dolayısıyla bu şirketin sermayeye ihtiyacı var.
Ama kazanç olmayacağı için kaybettiğimiz zaman üzülmeyecek, dert etmeyecek hisselerle arkadaşlarımız bu şirkete dâhil olsunlar, dedik ve şirketi kurmaya karar verdik. Tüzüğünü hazırladık, İstanbul Ticaret Odasına gönderdik. SADAT çalışanlarından görevli bir arkadaş Ticaret Odasında görevli hanımefendiye götürüp veriyor. Görevli Bayan tüzüğü okurken elinden düşürüyor ve “Bunu siz nereden yetki
alarak kurdunuz? Ben bunu kabul edemem” diyor. Arkadaş, “Neye göre kabul etmiyorsunuz? Yani hangi
yasaya dayanarak siz bunu kabul etmiyorsunuz?” diye soruyor. Cevap veremiyorlar ama kabul de etmiyorlar. Sonra bizzat giderek İTO Başkan Yardımcısı ile görüşerek Şirket Tüzüğümüz, Bakanlıktan sorulduktan
sonra işlem yapılmak şartıyla, İstanbul Ticaret Odası tarafından kabul ediliyor. Şirket Tüzüğümüz Ticaret
Bakanlığına, oradan Savunma Sanayii Müsteşarlığına, oradan Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay
Başkanlığına ve Dış İşleri Bakanlığına kadar gönderiliyor. Bir şirketin başvurusunda, normalde beş dakikada işlemleri tamamlanıyor, tüzüğü onaylanıyor, sonra da Resmi Gazetede yayınlanarak, şirket kurulmuş
oluyor. SADAT’ın kuruluşu üç ayda tamamlanabilmiştir. Sonunda “Savunma Sanayii üretiminin kontrolünü sağlayan 5201-5202 sayılı kanunlar var. Bu kanunlara göre ‘Tesis Özel Güvenlik El Kitabı’ (TÖGEK)
hazırlayacaksınız. Yani tesisiniz gizli faaliyet yapacağı için fiziki emniyetinin kusursuz olması, çalışanlarının
güvenlik tahkikatlarının yapılması, bilgileri korumalı bölümlerde gizlilik derecesine uygun muhafazası
gerekmektedir” dediler. Üç ay bununla uğraştık, kitap hazırladık, tesisimizi kurduk ve bir yıl içinde 110
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Bizim tasavvur ettiğimiz hizmetler bir iki şirketle
başarılamaz. Bu tür şirketlerin sayısının artması gerekir
ve bunu devlet, Türk dış politikasının bir enstrümanı
olarak kullanmalıdır... Dost ülkeleri sömürmek için değil,
onların kendi ayaklarının üzerinde durması için
bu ülkelere askeri alandaki bu hizmetler verilmelidir.

sayfalık kitabı gönderdik. Belki o güne kadar savunma sanayii kuruluşlarının hiçbirinde olmayan ayrıntı da
vardı. Üç ay da onu incelediler.
Üç ay sonra biz; tamam, geliyor, bir tanıtım yapalım, basını toplayalım, çok ulvi bir iş yapıyoruz, derken
planladığımız tanıtım tarihinden bir hafta önce bir gazete beş gün yarım sayfa manşet ile “İstanbul’un
merkezinde kontrgerilla merkezi bulduk” şeklinde haber yaptı. Ertesi gün “İstanbul’un merkezinde İslam
Gladyo merkezi bulduk” gibi tezvirat başladı. Sonuçta tabii bunları aştık zaman içerisinde. Yani tüzüğümüzü, teklifimiz ve misyonumuzu Bakanlar Kuruluna gönderdik. İlginç buldular, bizi çağırdılar.
Bakanlar Kurulu adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bey bizi kabul etti. Heyet olarak gittik. Üç
Bakanlıktan danışman getirmişlerdi. Bülent Arınç Bey “Ohhh Paşam, silahlar yapıyormuşsunuz, ordular kuruyormuşsunuz, bizim Silahlı Kuvvetlerimiz yok mu” dedi ve danışmanlara dönerek “Devletimizde
Böyle bir gelenek var mı?” diye sordu. “Yok” dediler. Ben de Bosna ziyaretinden itibaren başımdan geçenleri anlattım. Dedim ki: “Biz bunu ticaret yapmak için değil, omzumuzda hissettiğimiz yükün mesuliyeti altında bu Şirketi kurduk. Derseniz ki; ‘Siz de kendinize kuruntu yapmışsınız, biz devlet olarak bütün
bunların hepsini yaparız, siz müsterih olun’ derseniz bu yükü sizin omzunuza bırakır, şu kapıdan rahatça
çıkar gideriz” dedim. Bunun üzerine “Kurun” dediler ve biz de SADAT’ı kurduk. Fakat bürokrasi ve Okyanus ötesinden bilgilenen muhalif basınla mücadelemiz hala devam etmektedir.
Cumhurbaşkanımıza saldırmak isteyen muhalif gruplar, sözde biz Cumhurbaşkanımıza gizli ordu kuruyormuşuz, şeklinde eleştiriyorlar. Ne alakası var? Hatta bunları okudukça diyorum ki; “Allah Allah, biz ne
kadar çok iş yaparmışız da bugüne kadar hiçbir iş yapamamışız” diye hayıflandık.
Sonuç itibariyle SADAT’ın esas misyonu İslam ülkelerine yönelik tehditleri belirlemek, her birine yönelen tehdide karşı o ülkede güç geliştirmek ve bu gücün kullanılması ile ilgili planlama konusunda danışmanlık yapmak; ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duydukları özel eğitim konularında eğitim hizmeti
sunmak; aynı zamanda ihtiyaç duyduğu savunma sanayii ürünlerinin, müşterek üretilmesini ve de dost
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ülkelerden tedarikini sağlamak için kurulmuş bir şirkettir SADAT.
Dolayısıyla hizmet verilecek devletin askeri personeline Türkiye içerisinde de eğitim hizmeti verilebilmesi için, bir “Savunma Sanayii Üretim Sektörü”nün yanında “Savunma Hizmet Sektörü”nün de oluşması
konusunda kanun teklifimiz oldu. Bizim tasavvur ettiğimiz hizmetler bir iki şirketle başarılamaz. Bu tür
şirketlerin sayısının artması gerekir ve bunu devlet, Türk dış politikasının bir enstrümanı olarak kullanmalıdır. Aynı zamanda da dost ülkeleri sömürmek için değil, onların kendi ayaklarının üzerinde durması için
bu ülkelere askeri alandaki bu hizmetler verilmelidir. Bu tür şirketlerin bütün faaliyetlerinin; ihale safhası,
proje safhası, uygulama safhası gibi bütün aşamalarının devletin denetim sistemi içerisinde –savunma
sanayii üretimlerinin kontrol edilmesi gibi– kontrollerinin yapılması için sunduğumuz kanun teklifi şu anda
meclistedir.
Konuşmamda, SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
kuruluşunda, kurucularının fikriyatını, zikriyatını, beklentisini ve misyonunu nakletmeye çalıştım. Bundan
sonra bir soru olursa daha sonraki süreçte cevaplandırmak isterim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
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SABRİ BALAMAN
ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
Değerli Konuklar, Kıymetli Hazirun… Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine konuşması için
uzunca bir süre tanımıştık ama kısaca bahsetti. Bu güzel davranışından dolayı özellikle teşekkür ediyoruz.
Kendisinin çok özel emekleri var. Burada özellikle Nevzat Hoca’mın da çok özel katkıları var. Hem ASSAM’da ve ASDER’de hem de SADAT gibi kuruluşlarda emeği olan biri. Bizlerin eğitim merkezi olma konusunda önemli hizmetlerde bulunuyor, kendilerine de tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel konuşmasından
dolayı da Adnan Tanrıverdi Paşa’ma tekrar teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar program akışı içerisinde konuşmacılarımıza 15’er dakika bir süre tanınmıştır. Slayt
programının da dahil olduğu bu süre içerisinde sunum bittikten sonra her konuşmacımıza ikişer soru alma
kaydı ile programımız sonlandırılmış olacaktır. ASSAM Genel Bşk. Yrd. Ali Coşar’ı taktim etmek istiyorum.
Kendileri “Dünden Bugüne Özel Askeri Şirketler’’ ile ilgili nedir, ne değildir kavramı hakkında bize açıklamalarda bulunacak. Özel askeri endüstri sistemlerinin günümüz şartlarını, küresel sermayenin ülkeler
üzerindeki algı yönetimini ve işgal politikalarını dinlemek üzere kendisine söz hakkı veriyorum. Buyurun…
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Ali COŞAR
ASSAM Genel Sekreteri ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
SADAT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Adnan Paşa’nın konuyla alakalı genel manada ifade ettiği hususları
biraz açarak, ben de sizlere bilgi arz etmeye çalışacağım.
Özel Askeri Şirketler nedir, ne değildir? Bununla alakalı hususları bazı başlıklar altında kısa kısa vermeye çalışacağım. Esasen bu konu tam bir konferans konusudur. Yaklaşık bir, bir buçuk saati bulabilecek bir
konudur, ama bana verilen kısıtlı süre dâhilinde arz etmeye çalışacağım.
Özel Askeri Şirketler’in ataları konumunda olan paralı askerler, diğer bir ismiyle lejyonerler olarak
adlandırılan kavramı ifade edecek olursak, görüldüğü üzere ilk eski Romalılarda bu sistem kullanılmaya
başlanmış. Paralı asker tutan ilk ve tek Türk Devleti Hazarlar’dır. Batıda genellikle yabancıların oluşturduğu
birkaç takımdan kurulu asker birliği olarak tanımlanabiliyor lejyoner kavramı. Antik Mısır’dan Viktoryan
İngiltere’sine kadar her imparatorluk “sözleşmeli güçleri” kullandılar. Pers İmparatoru, 3. George; Papalık,
hala İsveçli paralı askerler tarafından korunuyor. 11. yüzyılın sonlarında Bizans ordusunda İngiliz, Frank,
Norman, Venedikli, Rus, Bulgar, Alan, Sırp, Gürcü, Ermeni gibi milletlerden oluşan ücretli askerler bulunmaktaydı. 13. yüzyılda Lejyoner Katalanlar; Osmanlı ve diğer Türk beyliklerine karşı Bizans tarafından
kiralanmışlardır. Batı Anadolu’da Türk beyliklerine karşı bunların kullanıldıklarını öğreniyoruz. Abbasiler
döneminde “Murtazıka” (ücretli) denilen Türklerden oluşan Hassa ordusu kurması, yine Fars asıllı olanlara
karşı bir atak olarak düşünülmüştü.
19. yüzyılda, Fransa’nın deniz aşırı kolonilerindeki çıkarlarını korumak için Lejyonerler Birliği kuruldu.
Bugün Fransız Guyanası’ndaki Szuts kampında eğitim görüyorlar. Guyana Uzay Merkezi’nin güvenliğinden
de sorumlu, Alman ve Uzakdoğu kökenli askerlerin içinde bulunduğu bir birlik şeklindedir.
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Paralı askerler Cenevre Anlaşması’nın 47. maddesinde
tanımlandığı şekliyle “tamamen kişisel kazançla hareket
eden ve silahlı çatışmalarda bir ülkede kullanılmak
üzere ya da o ülkenin sınırları dışındaki bir bölgede
kullanılmak üzere kiralanan kişilerdir.”

Birleşmiş Milletlere göre paralı askerler daha çok Güney Afrikalı, ABD’li ve İngiltere vatandaşlarından
oluşmaktadır. Kolombiya ve Cezayir’deki iç savaşlara katılanlar genellikle Avusturalya, Nepal ve Fiji askerleridir. Çeçen savaşında yer alan Ruslar, Irak’ta özel şirketler için çalışan Fransız ve Belçikalı eski paraşütçüleri istihdam ettiler. Uyuşturucuyla mücadele eden bir hükümetin “özel askerleri”ne karşı uyuşturucu
patronlarının askeri eğitim ve operasyon maksadıyla “özel asker”leri mevcuttur. Orta Amerika, Latin Amerika’daki örneklerini de görebiliyoruz.
Paralı askerler örgütlenmeye gittiklerinde bu örgütler süreklilik göstermiyorlar. Paralı askerler sadece
bir konuda hizmet verirler. Burada da nihai görevleri, silah kullanmaktır. Ticaretleri uluslararası hukuk içinde teknik olarak yasaklanmıştır. Geçici olmaları yüzünden bağlılık ve disiplinleri yoktur. Bu yüzden stratejik
etkileri sınırlıdır. Paralı askerler Cenevre Anlaşması’nın 47. maddesinde tanımlandığı şekliyle “tamamen
kişisel kazançla hareket eden ve silahlı çatışmalarda bir ülkede kullanılmak üzere ya da o ülkenin sınırları
dışındaki bir bölgede kullanılmak üzere kiralanan kişilerdir.”
Özel Askeri Şirketler kuralları hususunda biraz durmak istiyorum. Bu unsurlar yasal bir yapıya sahiptirler. Müşterilerine sözleşme yoluyla bağlanırlar. Global piyasa içinde birbirleriyle rekabet ederler. Birçok
kurulda en azından kayıtlı olmayı gerektiren yasalar ve yabancı sözleşmeleri içine alacak lisanslar yoluyla
kendi devletlerine ismen bağlılıkları vardır. Eğitim, istihbarat, danışmanlık, lojistik destek, operasyonel destek ve çatışma sonrası çözümler gibi değişik hizmetler için çalışmaktadırlar.
Bu şirketler genellikle çatışmalarda yer almamakta, başka bir deyişle vurucu birlikler sağlamamakta,
yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirmektedirler. Aynı zamanda bunlarla, belirli bölgelerde silahsız
arabulucuların ve teknisyenlerin güvenliğini sağlamak, spesifik yerleşimleri (petrol boru hatları gibi) korumak amacıyla sözleşme yapılmaktadır.
Özel Askeri Şirketler beş ayrı kategoride inceleniyor. Paralı askerler, özel ordular, özel güvenlik şirketleri, özel istihbarat şirketleri, özel askeri şirketler olarak ifade ediliyor.

29
KONFERANSLAR

Özel Askeri Şirketlerin paralı askerlerden farkını iki ana konuda ifade edebiliriz. Paralı askerler, bir
kazanç karşılığı savaşan ya da savaşçı becerilerini satan kişilerdir. Özel ordular ise, genellikle gelişmekte
olan ülkelerde rastlanan bir olgu olup uyuşturucu ve savaş lordları, El Kaide gibi unsurlar da bu kategoride
sayılmaktadır.
Özel Askeri Şirketler, paralı asker ticaretinin evrim geçirmiş, globalleşmiş ve şirketleşmiş modelini
temsil etmektedir. Küresel piyasada oluşan ihtiyaç üzere özel bir iş görmek üzere kar amaçlı kuruldular ve
savaşla ilgili konularda profesyonel hizmet sunmak maksadıyla ortaya çıktılar. 50’li ve 60’lı yıllarda İngiliz
şirketleri Ortadoğu ve Afrika’da faaliyet gösterdiler. 1960’larda ABD’nin kontrat yaptığı şirketler Vietnam
ve Orta Amerika’da kirli sayılabilecek ve pek yasal olmayan işlerin içinde bulundular.
Soğuk Savaşın bitiminde Varşova Paktı’nın çökmesiyle birlikte Batı dünyası “Yeni Dünya Düzeni” adıyla anılan bir düzene geçmeye çalıştı. ABD’nin bu Yeni Dünya Düzeni’ni bütün dünya milletlerine anlatabilmek için “Büyük Vaat’’ oluşturduğunu hep birlikte gördük. “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırma” Büyük
Vaadi yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti. Siyasi ve askeri iki
araca dayandı. Bunlardan bir tanesi “insani müdahale ve yönetişim” kavramlarına sığındı. İnsani müdahale
NATO ve BM ile birlikte başka ülkelere gerçekleştirdikleri her müdahalenin kılıfını oluşturdu. Bu ad altında
yapılan askeri harekâtlar, işgaller insani değerlere, adalete, özgürlüğe “evrensel” bir katkı olarak gösterildi.
Gittikçe eşitsizliklerin arttığı, ABD’nin hegemonyasını yaydığı, uluslararası sermayenin her alana sızmaya çalıştığı bir dönemde, müzakere ortamından söz edilmeye başlandı. Dünya Bankası’nın geliştirdiği
90’ların bir diğer sihirli kelimesi “yönetişim” ise borçlu ülkelerin uygulaması gereken programın acı yüzünü
sakladı; hesap verme, şeffaflık, katılımdan dem vurularak bu ülkelere özenilecek bir demokrasi programı
uygulanıyor görüntüsü yaratıldı.
Bir yanda “insani müdahaleler” diğer yanda “yönetişim” ile kotarılan büyük “demokrasi” projesi, bir
anda “11 Eylül’de” İkiz Kuleler’in arasına karıştı. Bu yüzden “insani müdahale” terimi “haklı savaş” ile yer
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Araştırmacı Gazeteciler Uluslararası Konsorsiyumu
tarafından yapılan araştırmaya göre 90’a yakın Özel
Askeri Şirket bulunuyor dünyada. Bunlar 110 ülkede
faaliyet gösteriyorlar. Yıllık 100 milyar dolarlık bir
endüstri harcıyorlar. Genellikle Amerikalı, İngiliz, Fransız
ve Güney Afrikalı şirketler piyasada.

değiştirdi. 11 Eylül sonrasında ABD’nin “terörizm”e ve (sözde) “serseri devletler”e açtığı savaş Özel Askeri
Şirketler için de bir dönüm noktası oldu. BM’nin gücünü yitirdiği ve uluslararası hukukun geçersizleştiği
bir dönemde, hukuksal boşluğun bulunduğu bir alanda varlıklarını sürdüren ve tamamen “kâr” amacı ile
çalışan özel askeri şirketler geniş bir hareket alanı buldular.
Kadrolarında Amerikalı, İngiliz, Güney Afrikalı subayların yanı sıra Sırp ya da Rus ordusundan ayrılmış
askerler de bulunmaktadır. İlginç ekonomik bağlantılarla ilgili olarak özel asker, silah, koruma karşılığında
yoksul ülkelerle yapılan anlaşmalarla genellikle maden, petrol, elmas imtiyazlarının alındığı üçüncü dünya
ülkelerinde bu unsurların kullanıldığını görüyoruz. Birçoğu ya holding şemsiyeleriyle ya da ortaklıklar kapsamında petrol veya enerji şirketleriyle birlikte çalışmaya başladılar.
Araştırmacı Gazeteciler Uluslararası Konsorsiyumu tarafından yapılan araştırmaya göre 90’a yakın
Özel Askeri Şirket bulunuyor dünyada. Bunlar 110 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Yıllık 100 milyar dolarlık
bir endüstri harcıyorlar. Genellikle Amerikalı, İngiliz, Fransız ve Güney Afrikalı şirketler piyasada. Çalıştıkları yerlerin başında dünya haritasında gördüğünüz; Adnan Paşa’nın ifade ettiği yerler olmak üzere Afrika,
Asya, Güney ve Orta Amerika geliyor.
Bu bilgiler çerçevesinde bir askeri kuvvet için lojistik, insan gücü, operasyonel destek, taktik saldırı
operasyonları, askeri eğitim ve teknik yardım, gizli istihbarat üretimi ve analizi, stratejik planlama ve danışmanlık, çatışma bölgelerinde taarruz ve savunma, tedarik edilmesi gereken ve hizmetler sunan ticari
şirketler “Özel Askeri Şirket” olarak tanımlanmaktadır. Literatürde çağdaş tanım bu şekilde yapılmakta,
aynı zamanda da “kontratçı firma” da denmektedir.
Özel Askeri Şirketler; özel şahısları ve şirketleri korumak, yabancı orduların desteklenmesi, askeri üslerin lojistik yönetimi, Birleşmiş Milletler örgütleri için nakliyat ki burası ilginçtir, Birleşmiş Milletler üye
devletlerden alamadığı desteği Özel Askeri Şirketler kiralamak suretiyle değişik yerlerdeki krizlere müdahale etme ihtiyacı duydu. İnsani yardım ve diğer lojistik hizmetler konusunda bu şirketlerden destek aldı.
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Diğer bir kullanım yeri de Afganistan, Irak gibi ülkeler başta olmak üzere aktif savaşlarda kullanılmasıdır.
Karmaşık teknoloji temini maksadıyla bu şirketlerden istifade edildi. Satılmış elitlerin haklarını korumaya
kadar varan kirli işlerde bu alanda bulguya rastlandı.
Diğer ilgi alanları; ordunun idaresi ki bu Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun başına getirilen Almanlar örneğini Adnan Paşa’m az önce verdi. Bu benzer şekilde günümüzde de devam etmektedir.
Hava desteği ve denetimi, otomasyon, iletişim, bilgisayarlı ve elektronik operasyonlar, patlayıcılar, doğal
kaynakların iletilmesi, koruma ve trafik kontrolü. Amfibi harekât, kimyasal biyolojik silahlar, kriz yönetimi,
uluslararası terörizm, diplomasi, mühendislik hizmetleri, doktrin geliştirme, tıbbi servis, silah satışı, füze
sistemleri, nükleer operasyonlar, dışişleri, alan denetimleri, stratejik ve operasyon planlama, malzeme geliştirme, satın alma, tedarik önemli maddelerdir. Bu hususta yoğunlaşıldığını görüyoruz. Pilotluk eğitimi,
keşif güvenlik yardımı, denizaltı operasyonel savunma ve saldırı, silah kontrolü, ulaşım ve ulaşımın kontrolünü de sayabiliriz.
Özel Askeri Şirketlerle ilgili uluslararası hukukta bir düzenleme bulunmamaktadır. Uluslararası olarak
bir konuda anlaşılmış bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, harekât alanında askeri bir güce eşlik eden
“yetkili siviller” kapsamında değerlendirildiğinden 1949 Cenevre Konvansiyonu’na göre askeri bir saldırının hedefi olamıyorlar sahada görüldüklerinde. Bu nedenle askeri bir harekâta doğrudan destek veremezler. Bu durum muhalif özel kuvvetler kiralayan askeri şirketler için geçerli değildir.
Yine Özel Askeri Şirketler paralı askerlerden farklı olarak yasal bir yapıya sahiptirler. Müşterilerle sözleşme yoluyla ilişki kurmaları, piyasa dâhilinde birbirleriyle rekabet etmeleri yasal bir statü kazandırıyor
kendilerine. Dolayısıyla kendi ülkelerinde en azından ticaret borsalarına kayıtlı olmaları, yabancılarla sözleşme yapmak için alınacak lisanslar yoluyla kendi devletlerine karşı yükümlülükleri onları bir anlamda
yasal kılıyor. Bu şirketler çoğu zaman danışman şirket olarak da kullanılmaktadır. Amerika ve İngiltere Savunma Bakanlığı ile yaptıkları anlaşmalar onlara yasal bir statü kazandırmaktadır. İngiliz ve ABD üslerinin
bulunduğu yerlerde bu şirketlerle üsler arasında özel bakım, yapım, inşaat ve benzeri çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak sivil oldukları için ne askeri yasalara ne de Cenevre Anlaşması’na tabi değillerdir.
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Birleşmiş Milletler üye devletlerden alamadığı desteği Özel
Askeri Şirketler kiralamak suretiyle değişik yerlerdeki
krizlere müdahale etme ihtiyacı duydu. İnsani yardım ve
diğer lojistik hizmetler konusunda bu şirketlerden destek
aldı.

Dünya Bankası, BM, STK’lar gibi kuruluşlar Özel Askeri Şirketlerden destek almaktadır. Bunun örneği,
Mozambik, Sudan, Kenya ve diğer ülkelerin 1980 ve 90’lı yıllarda İngiliz “Defence Systems” isimli Özel
Askeri Şirketten hizmet aldıklarını görüyoruz.
Genellikle “çökmüş devletler” olarak adlandırılan, kendi ülkesinde iradesini kaybetmiş devletlerin bazında bu şekilde kullanıldığını görüyoruz. ÖAŞ (Özel Askeri Şirketler) genellikle çökmüş devletlerde, yani
yasal ve kurumsal bir çerçevenin ortadan kalkmış olduğu ya da yok denecek kadar zayıf olduğu, enerji kaynakları ya da madenleri zengin olan (bunların ne olduğunu hemen hemen herkes tahmin ediyor) ülkelerde
etkinlik göstermektedir.
Birleşmiş Milletler, askeri operasyonları için yeterli fon ve destek bulamaması sonucunda bu şirketlerden faydalanmak zorunda kaldı. Ama Amerika ve İngiltere gibi güçlü devletler jeopolitik çıkarları için
bu devletleri kullandılar. Yani Özel Askeri Şirketler yeni sömürgeciliğin bir parçası olarak değerlendirildi bu
ülkeler tarafından. Güvenlik sorunlarının halledilmesinde esnek bir vasıta olarak görülmeleri, onları kamu
sektörünün küçülmesi, özelleştirmenin hız kazandırması sürecinde popüler kıldı. Teknolojik yeniliklerin,
devletlerin ulusal güvenlik hizmetlerini özel şirketlere devretme ihtiyaçları, sivil kapsamlar için de kullanılma avantajı getirdi.
Devletlerin özel jandarmalığından, örtülü operasyonlarına, bir devletin başka topraklardaki faaliyetlerine, ticari şirketlerin çıkarlarının muhafızlığından, mafya ve terör örgütleriyle dirsek temasına kadar, geniş
bir yelpazede bu şirketlere duyulan ihtiyaç dünyada bu şirketlerin artış nedenleri arasında görülebilir.
Birleşmiş Milletlerin uyuşturucu ticaretine karşı yaptığı mücadeleler, büyük tabiat facialarındaki askeri yardımlar, savaş kurbanlarına yapılan askeri yardımlar ve son olarak uluslararası teröre karşı mücadeleler
yine ihtiyaçların bu şekilde artmasının sebebi oldu.
Devlet dışı savaşan grupların sayılarını artırması, şiddet metotlarının ve teknolojilerinin yayılmasına
vesile olduğu gibi, yeni gizli güç odaklarının oluşmasını sağlamak da baskıcı devletlerin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Vahşi kapitalizm ile savunma çatışmalarının özelleştirilmesi dayatılırken bir anlamda
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paralı askerlik piyasası da bunun oluşmasına sebep oldu.
11 Eylül sonrasında ABD’nin terörizme ve sözde serseri devletlere açtığı savaş, Özel Askeri Şirketler
için de bir dönüm noktası oldu. 11 Eylül saldırılarının küresel düzeyde ABD askeri faaliyetlerini artırması
ile özel şirketlere olan talebi de önemli ölçüde artırdı. Birleşmiş Milletler’in gücünü yitirmesi kar amacıyla
çalışan Özel Askeri Şirketlere geniş bir harekât alanı sağladı. ABD Savunma Bakanlığı bu tür imalarda bulunarak kontratlar imzalayıp görevler verdi.
Soğuk Savaş sonrasında ABD, Varşova Paktının çökmesi nedeniyle 2.1 milyon olan asker sayısını 1.4
milyona düşürdü. Neredeyse 1 milyon kadar düşürmüş oldu. Bosna ve Kosova’da 90’lı yıllarda ortaya çıkan çatışmaların barışa dönüştürülmesi için asker açığı ortaya çıkınca soruna özel askeri şirketlerle çözüm
bulundu. ABD ordusu ortaya çıkan bölgesel ve etnik çatışmalara müdahale, insan ve yardım operasyonları, narkotikle mücadele ve karşı-terör faaliyetleri gibi görevler için uygun şekilde organize edilmemişti.
Bu boşluğu Özel Askeri Şirketlerle doldurdular. Daha az personelle bu tür işleri yerine getirmek için Özel
Askeri Şirket pazarına yönelindi. Bunu karlı bir alan olarak daha az masraflı bir alan olarak gördüler.
90’lı yıllarda Amerikan Özel Askeri Şirketleri 42 ülkede eğitim verdi. Macaristan, ordusunun NATO
standartlarına uygun olarak yeniden yapılanması için “Cubic” isimli firmayı kiraladı. Hırvatlar ve Boşnaklar
ordularının profesyonelleşmesi için eğitim ve teçhiz edilmesi için yine bu şirketlerden istifade ettiler. Biraz
önce Adnan Paşa’nın hatırasında bahsettiği MPRI firması gibi.
Kolombiya, uyuşturucu ile savaş için yine MPRI isimli firmayla, Dyncrop ve diğer şirketleri kiraladı.
Afrika’da askeri eğitim faaliyetleri için çeşitli ülkeler SAIC, MPRI, DFI International, Logicon ve diğer bazı
Özel Askeri Şirketlerle anlaşma yaptı. Özel şirket alanındaki büyük gelişme Baba Bush’un Körfez Savaşı’ndan sonraki dönemde teşviki ile başladı. O dönemde Savunma Bakanı Sekreteri olan Dick Cheney,
Halliburton isimli şirketin yan kuruluşu olan Brown and Root Services isimli şirketle yaklaşık 9 milyon dolarlık bir araştırma görevi verdi bu şirkete. Cheney, Özel Askeri Şirketlerin muharebe sahasında Amerikan
askerini nasıl destekleyebileceğini incelemesini istedi. Daha sonra devredeki görevinden ayrılan Cheney,
şirketi için 2,5 milyon dolarlık askeri üs çalıştırma ve bazı gizli yerlerde üs inşa etme gibi Ordu Lojistik Sivil
Takviye Planı kapsamında ve Irak Savaşı öncesi Saddam’ın yakabileceği petrol kuyularının söndürülmesi
projelerini aldı. Yani Cheney görevdeyken kendi bulunduğu alanda iş yaptıracak hazırlığı yapıyordu.
Amerikan Özel Askeri Şirketleri Kuveyt’teki Doha kampında askerlere gerçek mühimmat ile eğitim
verdiler. Irak’ın işgali sırasında Özel Savunma Şirketlerinin rolü göründü. Amerika’da yapılan bir araştırmada 24 Özel Askeri Şirketten 12’si ABD Savunma Bakanlığı ile 3061 anlaşma yaptığı görülmektedir. Bu anlaşmalara 300 milyardan fazla ödendiği değerlendirilmektedir. Söz konusu anlaşmaların 2700’den fazlası
sadece üç şirket ile yapılmıştır.
Bu askeri şirketlerin rolünün genişlemesi 1990’larda gerçekleşti. ABD hükümeti lojistik destek, tesis
güvenliği, yabancı ordu eğitimi, izleme görevleri için kontratlara devam etti. ABD Savunma Bakanlığına
göre bu şirketlerle yapılan çalışma maliyeti azaltıyor. Bu tıpkı günümüzde ticari piyasada görülen şirketlerin asıl sahalarının dışında yardımcı işlerde taşeron firma kullanımıyla ilgili bir husus. Burada aynı anlayışın uygulandığını görüyoruz. Ordunun sahip olmadığı nitelikler için özel sektörden yararlanma imkânı
sağlaması, ordunun temel görevi olan ülkenin korunmasına odaklanmasını sağlamış oluyor. Özel Askeri
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Şirketlerden yardım alınması halinde ordu asıl göreviyle ilgileniyor konusunu öne sürdüler. Özel sektörün
yürüttüğü teknolojik buluşların, orduyu yeni tehditlere ve savaşlara daha iyi hazırlayabileceğini düşünmektedirler.
Terörizm ve savaş konsepti (!) sözde ABD ordusunun diğer ülkelerdeki orduların eğitimi ve örtülü
görevler için üniformasız personel kullanma gayretini artırmıştır. Resmi koalisyon kayıtlarına göre İngiltere’nin askeri gücü 9.900 personel civarındayken, özel askeri güçlerin toplamı 10.000’i bulmuş Irak’ta…
Bu yansıda gördüğünüz firmalardan biri-

BLACKWATER / ABD

si Blackwater ismini taşıyan, meşhur, hemen

• ÖZEL ASKERİ ŞİRKET VE GÜVENLİK FİRMASIDIR.

hemen herkesin muhayyilesinde var olan bir

• BEŞ AMERİKAN ŞİRKETİNDEN OLUŞMAKTADIR:

şirket. Amerikan şirketlerinin en önemlilerin-

-BLACKWATER EĞİTİM MERKEZİ,
-BLACKWATER HEDEF SİSTEMLERİ,

den bir tanesidir. Beş alt Amerikan şirketin-

-GÜVENLİK İSTİŞARE ŞİRKETİ,

den oluşmaktadır. “Blackwater Eğitim Merkezi, Blackwater Hedef Sistemleri, Güvenlik
İstişare Şirketi, Blackwater Köpek Şirketi, Blackwater Havacılık…”
Askeri birliklere, hükümetlere, yasa uy-

-BLACKWATER KÖPEK,
-BLACKWATER HAVACILIK.
• ASKERİ BİRLİKLERE, HÜKÜMETLERE, YASA UYGULAYICILARINA VE
SİVİL KURUMLARA EĞİTİM, HEDEF TESPİT VE ÇEŞİTLİ OPERASYON
DESTEĞİ SAĞLADIĞINI BEYAN ETMEKTEDİR.
• ABD/KUZEY KAROLAYNA’DA BULUNAN EN BÜYÜK ATIŞ ALANINA
SAHİPTİR. KESKİN NİŞANCI KURSLARI VERMEKTEDİR.
•

MART 2004’DE IRAK-FELLUCE’DE YİYECEK KONVOYLARINI
GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTA OLAN ELEMANLARI ÖLDÜRÜLDÜ.

gulayıcılarına ve sivil kurumlara eğitim, hedef
tespit etme ve çeşitli operasyon desteğini sağladıklarını beyan ettiler. Dünyanın en büyük atış alanına
sahiptir. Keskin nişancılık kursları vermektedir. Mart 2004’te Irak Felluce’de yiyecek konvoylarının güvenliğini sağlamaktayken dört elemanı öldürüldü.
Diğer bir sözünü ettiğim Halliburton Enerji Hizmetleri olan çok unsurlu şirkettir. Çalışan sayısı 95.000
olan şirketin yıllık iş hacmi 20 milyar dolardır. Şirketin faaliyet sahası, enerji hizmetleri grubunda petrol ve
doğal gaz aramasının yanı sıra teknik ürünler ve hizmetlerle ilgili alanlardır. 1991 yılında Kuveyt’te yanmakta olan 320 petrol kuyusunun kontrol altına alınmasına yardım etti. 1990’lı yıllarda Irak ve Libya’da çift
kullanımlı kuyu açma teçhizatı satmakla suçlandı ve para cezası aldı. Bosna, Hırvatistan ve Macaristan’da
ABD Barışı Koruma Birliklerinin yiyecek, çamaşır, ulaştırma ve kolaylık hizmetlerini sağladı. 2001 yılında
paravan bir şirket arkasında Tahran’da büro açması, ABD’de Düşmanla Ticaret Kanunu’nun ihlali olarak
değerlendirildi. Bununla ilgili olarak hukuki bir işlem yapılmadı. 2002 yılında muhasebe yolsuzlukları nedeniyle para cezası aldı. Bu da Amerikan mali sisteminin titizliğinden kaynaklanan bir müdahaledir. Mayıs
2003’te Nijerya hükümetine vergi kolaylıkları için 2.4 milyon dolar rüşvet verdiği basında yer aldı.

HALLIBURTON ENERJİ - Teksas / ABD

HALLIBURTON ENERJİ - Teksas / ABD

• ÇOKULUSLU

- 1990’lı yıllarda Bosna, Hırvatistan ve Macaristan’da KBR; ABD
Barışı Koruma Birliklerinin yiyecek, çamaşır, ulaştırma ve kolaylık
hizmetlerini sağladı.

• YILLIK İŞ HACMİ : 20 Milyar Dolar
• ÇALIŞAN SAYISI: 95.000
• FAALİYET SAHASI:
- Enerji Hizmetleri Grubu petrol ve doğal gaz araması ve
üretimi için teknik ürünler ve hizmetler.
- 1991 yılında Kuveyt’te yanmakta olan 320 petrol
kuyusunun kontrol altına alınmasına yardım etti.
- 1990’lı yıllarda Irak ve Libya’ya çift kullanımlı kuyu açma
teçhizatı satmakla suçlandı ve para cezası aldı.

- 2001 yılında paravan bir şirket arkasında Tahran’da büro
açması ABD’de Düşmanla Ticaret Kanunu’nun ihlali olarak
değerlendirildi. Ancak doğrudan temas etmediğini savunan
şirket için yasal işlem yapılmadı. HPS aslı paravan şirket ile petrol
kuyuları açmaya davam etmektedir.
- 2002 yılında muhasebe yolsuzlukları nedeniyle para cezası aldı.
- Mayıs 2003’te Nijerya hükümetine vergi kolaylıkları için 2.4
milyon dolar rüşvet verdiği basında yer aldı.
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Diğer bir şirket olan Airscan Florida’da kuruldu. Gece-gündüz operasyonel güvenlik hizAIRSCAN - Florida / ABD
meti veriyor. Çok sayıda görev sahasında çok
• GECE - GÜNDÜZ OPERASYONEL GÜVENLİK.
çeşitli müşterilere danışmanlık, hava kontrolü
• ÇOK SAYIDA GÖREV SAHASINDA, ÇOK ÇEŞİTLİ MÜŞTERİLERE
ÖZEL DANIŞMANLIK VE HAVA KONTROLÜ DE DAHİL,
operasyon hizmetleri veriyor. Müşterileri araOPERASYON HİZMETLERİ
sında ABD yönetimi olduğu gibi büyük petrol
• MÜŞTERİLERİ ARASINDA ABD YÖNETİMİ OLDUĞU GİBİ
BÜYÜK PETROL ŞİRKETLERİ
şirketleri de var. Hava kontrol hizmetleri, casus
• HAVA KONTROL HİZMETLERİ; CASUS UÇAK OLARAK
TANIMLANAN İNSANSIZ YA DA ÖZEL OLARAK DONATILMIŞ
uçak olarak tanımlanan insansız ya da özel olaKÜÇÜK UÇAKLAR VASITASIYLA VERİLMEKTEDİR.
rak donatılmış küçük uçaklar vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Diğer bir şirket Dyncorp ise ordulara ve bazen polis güçlerine hizmet vermektedir. Uçak bakımından
meteorolojiye, narkotikten askeri eğitime kadar bilgisayar sistemlerine varıncaya dek geniş bir yelpazede
faaliyet gösteriyor. ABD’nin Katar’daki ordu üssü için güvenlik koruma hizmetleri sağlıyor. Ancak bu hizmeti yaparken çalışanlarına öldürücü kuvvet lisansı ve gizli bilgilere ulaşma hakkı da vermiştir. Özel faaliyet alanlarından biri de kadın ve çocuk ticaretidir. Birçok kaynağa göre CIA’nın “pis işler taşeronu” olarak
kullanılmaktadır. Üst düzey devlet içi ilişkilerden faydalanarak “kara para aklama ve dolandırıcılık” dâhil
yasadışı işlerin içinde olduğu öğrenilmiştir. Kosova, Bosna, Doğu Timur, Katar, Kuveyt, Bolivya, Kolombiya,
Peru, Haiti, Arap Emirlikleri ve Ruanda’da faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Diğer bir şirket olan MPRI, Balkanlar’da

MPRI (Military Professional Resources Incorporated) / ABD
• AMERİKAN HÜKÜMETİNDEN ALDIĞI İZNE DAYALI OLARAK ÇOK
ULUSLU ŞİRKETLERE, ABD VE ABD’YE BAĞLI SERVİSLERE HİZMET
SAĞLAMAKTADIR.

1992-1995 yıllarında Bosna Savaşı’nda etkin
olmuştur. -Adnan Paşa’nın bahsettiği olay sırasında konuyla ilgili olan şirkettir.- Amerikan

•ÖZELLİKLE YENİ ORTAYA ÇIKAN DEVLETLER, BU DEVLETLERİN
DEMOKRASİYE GEÇİŞ PROGRAMLARINI, UZUN VADELİ YÖNETİM
PROGRAMLARINI, BU ÜLKELERİN ORDULARININ EĞİTİM VE
DONANIMLARINI SAĞLAMAKTA, DEVLETLERARASI ÇATIŞMA
BÖLGELERİNDE TEDARİK VE SAVUNMA BÖLÜMLERİYLE FAALİYET
GÖSTERMEKTEDİR.

hükümetinden aldığı hizmete dayalı olarak

• YUKARIDA SAYILAN FAALİYETLERİNİ HALEN AFRİKA, ASYA VE
ORTA DOĞU’DA YÜRÜTMEKTEDİR.

le yeni ortaya çıkan devletler, bu devletlerin

• FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÜLKELER: UKRAYNA, TAYVAN, NİJERYA,
KOLOMBİYA, MAKEDONYA, AZERBAYCAN, ERMENİSTAN, SUUDİ
ARABİSTAN, GÜNEY AFRİKA, KENYA, YENİ GİNE, GANA, SENEGAL.

çok uluslu şirketlere, ABD ve ABD’ye bağlı
servislere hizmet sağlanmaktadır. Özellikdemokrasiye geçiş programlarını, uzun vadeli
yönetim programlarını, bu ülkelerin eğitim ve

donanımlarını sağlamakta, devletlerarasındaki
çatışma bölgelerinde tedarik ve savunma bölümlerinde faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerini halen Afrika, Asya ve Orta Doğu’da yürütmektedir. Ukrayna, Tayvan, Nijerya, Kolombiya, Makedonya, Azerbaycan,
Ermenistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Kenya, Yeni Gine, Senegal gibi ülkelerde faaliyet göstermektedir.
Diğer bir şirket de ICI de yine ABD’li bir şirkettir. Amerikan hükümetinin Konvansiyonel ABD güçleri
için, çok riskli veya kötü olan tehlikeli bölgelere göndermek için anlaştığı birçok firmadan biridir. Malum
Amerikan kamuoyu silahlı kuvvetlerin unsurlarının zayiat vermesini kabullenemiyor ve Amerikan hükümetine tepki gösteriyor. Amerikan hükümeti halkın bu tepkisinden kurtulmak için yüksek riskli bölgelerde
bu gibi şirketlerle yaptığı anlaşmalarla bunları gönderiyor. Sierra Leone’deki operasyonda ABD bu desteği
yaptı. ABD özel güç ajanları tarafından burada faaliyette bulundu. Sierra’de Nijeryalı birliklere ulaşım, tıbbi
yardım ve çatışma alanını boşaltma gibi hizmetler sağlamak işleriyle ilgilendiler. Haiti ve Liberya’daki
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çalışmalarda aktif çok rol oynamıştır. 1994 yılında Haiti’de darbe yapıldı daha sonra bunu Amerikan Özel
Askeri şirketleri vasıtasıyla yaptıklarını öğrendik.
Tabloda gördüğünüz İslam ülkelerindeki askeri üslerdir. Görüldüğü üzere Amerika Birleşik Devletleri
İslam ülkelerindeki hegemonyasını bu askeri üsler vasıtasıyla yürütmeye çalışıyor. Ama bu üslerin bakımı
ve diğer faaliyetlerle ilgili olarak Özel Askeri Şirketlerden yararlanmıyor.
İSLAM ÜLKELERİNDEKİ YABANCI ASKERİ ÜSLER
TOPRAKLARINDA ÜS
BULUNAN ÜLKELER
BAHREYN

DENİZ ÜSSÜ
İNG

ABD

1

1

TÜRKİYE
G. KIBRIS

HAVA ÜSSÜ
İNG

FRN

RUS

JPN

ABD

RUS

2
2

1

MISIR

2

1

IRAK

1

S.ARABİSTAN

1

BAE

1

KUVEYT

1

KATAR

1

UMMAN

1

AZERBAYCAN

1

KAZAKİSTAN

1

TÜRKMENİSTAN

1

TACİKİSTAN

1

AFGANİSTAN

1

ÖZBEKİSTAN

1

KIRGIZISTAN

1

ENDONEZYA

1

MALEZYA

1

BRUNEİ

1

CİBUTİ

1

CEZAYİR

1

NİJER

1

ÇAD

1

NİJERYA

1

MALİ

1

BURKİNA FASO

1

FİLDİŞİ SAHİLİ

1

SENAGAL

1

SİERRA LEONE

7
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

LÜBNAN

1

GABON

2

1

SURİYE
YEMEN

KARA ÜSSÜ

2

17

1

1
6

30

17

26

37
KONFERANSLAR

Danışmanlıkla alakalı da birkaç cümle kullanıp bitiriyorum. Danışmanlık nedir? Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belli bir zaman zarfında hizmet verdikleri
kuruluşlara tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir. Burada önemli olan
danışman olarak çalışan kişilerin, iş tarifinde belirtilmiş alanda tecrübeli ve uzman kişiler olmalarıdır. Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler, hizmet veren kuruluşun sahip olduklarından daha farklı ve yenilikçi
olmalıdır. Bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır.
SADAT bir Savunma Danışmanlığı Özel Askeri Şirketidir. Savunma danışmanlığı, askerlik sanatıyla
alakalı bir husustur. Bir devletin bekası; ordusu ve kolluk kuvvetlerinin iyi eğitilmesi, doğru yer ve zamanda
etkin kullanılması ile sağlanabilir. Devletimizin ordusu ve kolluk kuvvetlerinin ileri seviyede uzmanlaşmış
lider kadrolarının, muvazzaflık hizmetlerinden ayrılmalarını müteakip uzun yıllar boyunca sahip oldukları
askerlik sanatı ve iç güvenlik alanındaki engin tecrübe ve bilgi birikimlerinin, devletimizin onay verdiği
ihtiyaç duyacak dost ve müttefiklerimizin resmi kurumlarına hizmet vermesi Savunma Danışmanlığı anlamında kabul edilmesi gerekir.
Arz ederim…
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SABRİ BALAMAN
ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Ali Coşar’a teşekkür ediyorum. Hatta Ali Bey’in bir özelliğini sizlerle
de paylaşmak isterim. Zaman zaman toplantıların yoğunluklarından dolayı geç kaldığımız konularda bir
askeri disiplin içerisinde bizleri sorgular. Bir büyüğüm olarak kendisine tekrar teşekkür ediyoruz güzel,
aydınlatıcı bilgiler adına.
Değerli Misafirler, dünden bugüne Özel Askeri Şirketlerden bahsediyoruz. Tamamen bu konularla ilgili
son zamanlarda SADAT üzerine çok saldırılar yapıldığını hepimiz biliyoruz. Neden SADAT bir anda hedefe
koyuldu? İyi Parti Genel Başkanından tutun Doğu Perinçek’e, Perinçek’ten tutun Pentagon’a, İngiliz yayın kuruluşlarından tutun Amerika’ya kadar herkes bir şekilde saldırının yolunu arıyor. FETÖ bunların en
önemli maşalarından biri. FETÖ’nün SADAT’ı uluslararası anlamda birçok devlete servis etmesinin genel
bir anlamı olduğunu açıkça ifade etmemizde yarar var.
ASSAM Genel Başkan Yardımcı, SADAT Genel Müdürü Melih Tanrıverdi. “SADAT neden hedefte?
SADAT hakkındaki yalanlar… SADAT gerçeği ve mevzuat çalışmaları…” başlıkları adı altında sunumunu
gerçekleştirmek üzere kendilerini kürsüye davet ediyoruz.
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Melih TANRIVERDİ
SADAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, SADAT Genel Müdürü
ve ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Öncelikle Misafirlerimiz, hoş geldiniz diyorum. Sunum planım; SADAT’ın neden hedefte olduğunu,
SADAT hakkındaki yalanları ve bunların karşısındaki gerçeklerden ve SADAT’ın mevzuat konusundaki
çalışmalarından bahsetmek istiyorum. SADAT A.Ş. 2012 yılında Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası savunma
danışmanlık şirketi olarak kurulmuştur. Şirketimiz alanında, Türkiye’nin ilk ve tek şirketi olmanın yanı sıra
vizyonu ve misyonu ile dünyada da ilk ve tek şirket olma özelliğini korumaktadır. İsterseniz dünyada ilk ve
tek olma özelliğini katan misyonun ne olduğuna hep birlikte bir göz atalım.
SADAT A.Ş.’nin misyonu uluslararası alanda silahlı kuvvetlerin ve iç
güvenlik güçlerinin organizasyonudur. İç güvenlik ve savunma alanında
savunma danışmanlığı, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek İslam ülkeleri arasında savunma sanayii işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam dünyasının kendisine yeterli bir askeri güç olarak
da dünya süper güçleri arasında hak ettiği yeri almasında yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Bu özellik SADAT A.Ş.’nin dünyada bu misyona sahip ilk
ve tek şirket olmasını sağlıyor. Bu da şirketimizi hedefe almalarının ana
sebebi olsa gerek. SADAT A.Ş. bu misyona uygun hizmet sunacağı ülkeleri
dost ve müttefik ülkelerle sınırlamış ve bu ülkelere logosunda yer vermiştir.
Basın zaman zaman SADAT’ı hedef alan yayınlar yapıyor. Bunların, tarafımızdan tespit edilebilenlerden oluşturduğumuz gün başına düşen haber sayısı grafiği yaklaşık olarak sunumda görüldüğü gibidir.
Grafiği şöyle bir incelersek eğer şirketimiz 2012 yılında kuruluyor. Adnan Paşa’nın da bahsettiği
gibi 2011’in Kasım ayında şirketin kuruluş başvurusu yapılıyor. Üç aylık bir incelemenin sonunda 28 Şu-
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bat 2012 tarihinde şirketin tüzüğü onaylanıyor ve resmi olarak kuruluyor. Tevafuk, onay tarihi 28 Şubat
2012’ye denk geliyor.
Akabinde savunma sanayii şirketlerinin hazırlaması gereken tesis özel güvenlik belgesi yani askeri
hizmetleri ne şekilde vereceğini anlattığı, bunun gizlilik esaslarının ve raporlamasının, denetiminin nasıl
olacağını yazdığı tesis özel güvenlik belgesini hazırlıyor. 110 sayfa civarında oluşan bu belge Milli Savunma
Bakanlığında incelenmek için gönderiliyor. Aşağı yukarı üç dört aylık bir sürecin sonucunda Milli Savunma
Bakanlığından cevap henüz daha şirketimize ulaşmadan önce basında SADAT A.Ş. patlıyor. “İstanbul’da
gladyo merkezi” şeklinde haberler basına düşüyor. 3 Eylül 2012 tarihinde, bir gün içinde 3 ayrı basın
kuruluşunda haber çıkarak yayımlanıyor. Bunlar aşağı yukarı bir ay kadar sürüyor. Mesela tek bir basın
kuruluşunda 14 tane haber yayımlanıyor ve diğer basın kuruluşlarında da bu bir aylık süre içinde haberler
çıkıyor. SADAT hakkında bir karalama kampanyası sürüyor. Karalama kampanyasının neler olduğuna dair
detaylarına girmiyorum. Arkasından 2012 geçiyor, 2013 geçiyor… 2014’ün Temmuz ayında yine SADAT’la
ilgili bir karalama kampanyası oluyor. Yine iki tane basın kuruluşunda haberler çıkıyor. Sonra devam ediyoruz, 2016’ya geliyoruz. Eski MİT Daire Başkanı Mehmet Eymür bir görev için Amerika’ya gönderildi.
Başka ilişkileri olduğu öğrenilince geri çağrıldı fakat geri dönmedi. 30 Mayıs 2016 tarihinde SADAT A.Ş.’ye
yönelik ilk haberini yapıyor. Dikkat ederseniz ondan önceki dönemde 2014’ten 2016’ya kadar yaklaşık
2 senelik bir dönem var. SADAT’la ilgili hiçbir haber yok. 30 Mayıs’ta Mehmet Eymür ve onu takip eden
haberler gelmeye başlıyor. Twitter’dan Fuat Avni başlıyor. Ardından Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, Aydınlık ve çeşitli basın kuruluşları buna katılıyorlar. Pek çok karalama haberleri çıkıyor. Nereye kadar? Bakın
sıklaştığı dönem 30 Mayıs. Arkasından 25 Haziran, 26 Haziran, 3 Temmuz, 11-12-13-14 Temmuz. Sonra
15 Temmuz ve birden sıfıra düşüyor. Her gün haber çıkmaya başlarken, günde yayınlanan kanal sayısı 4’e
çıkarken birden 0’a düşüyor. Niye? Eğer başarılı olsaydı herhalde 15 Temmuz’u bizim üstümüze yıkacaklardı. Onun hazırlığını yapıyorlardı. Sonra Temmuz’dan 16 Ağustos’a kadar SADAT’la ilgili hiçbir haber yok.
15 Temmuz’da birden kesiliyor ve Ağustos’un ortasına kadar hiçbir haber yok. Ağustos’ta tekrar patlıyor.

41
KONFERANSLAR

SADAT iç güvenlik ve savunma alanında savunma
danışmanlığı, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım
alanlarında hizmet vererek İslam ülkeleri arasında savunma
sanayii işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam dünyasının
kendisine yeterli bir askeri güç olarak da dünya süper
güçleri arasında hak ettiği yeri almasında yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Bu özellik SADAT A.Ş.’nin dünyada bu
misyona sahip ilk ve tek şirket olmasını sağlıyor.

Adnan Paşa cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atandığı için SADAT’a tekrar saldırılar başlıyor. Sonra
bunlar devam ediyor. 2016’nın Eylül’ünden sonra kesiliyor ve 2016 Aralık’ta tekrar SADAT’la ilgili haberler
var. Arkasından 2017’nin Haziran’ına kadar ses seda çıkmıyor. Haziran’dan itibaren tekrar düzenli bir saldırı başlıyor. 2017’nin Haziran’ında da bir süre devam ediyor ve Ağustos’a kadar sürüyor… Bunlar tabii basından bizim tespit edebildiğimiz şeyler. Belki gözümüzden kaçan, duymadığımız veyahut bize ulaşmayan
şeyler olabilir aradan. 2017’nin Haziran-Ağustos dönemi bitiyor ve 2017’nin Aralık ayında tekrar başlıyor.
2018’in Ocak’ında tekrar başlıyor… O süreçte de ne var? Afrin’e yapılan harekât sırasında Adnan Paşa’nın
Güvenlik Toplantısındaki fotoğrafı basına yansıyor. Oradan SADAT’a yönelik tekrar karalama çalışmaları
başlıyor. Aslında bu grafiğe baktığımızda SADAT’a yapılan saldırıların neden kaynaklandığını da herhalde
görebiliyoruz.
Peki, SADAT’ı hedefe kim koyuyor? Ona da bir bakalım. Direkt yurt dışından gelen saldırılara bakarsak
oradaki basın kuruluşları tarafından yapılan saldırıları da görüyoruz. İş yoğunluğumuzun arasında onları da
çok detaylı takip edemiyoruz. İnternetteki taramalarımızda görebiliyoruz. Daha çok İngilizce basını takip
edebiliyoruz, Arap basınında da bazı haberler olabiliyor. Onun haricinde İspanyolca veya Fransızca yapılan
yayınları hiç takip edemiyoruz zaten. Direkt yurt dışından yapılan saldırılara bakarsak Emre Uslu, Fuat
Avni’yi görüyorduk. Fuat Avni artık yok ama varken çok yoğundu. Emre Uslu’nun yoğun saldırıları var. Bir
de Mehmet Eymür… Bunların üçü de ABD’de yaşıyorlar. ABD kaynaklı yayınlar… Eski Pentagon görevlisi,
şimdi Amerika Girişim Enstitüsünde faaliyet gösteren Michael Rubin, Türkiye’yle ilgili, SADAT’la ilgili pek
çok haber yayınlıyor, tweet atıyor ve hatta Türkçe bilmediği halde Türkçe tweetler atıyor. Kendisini Orta
Doğu uzmanı olarak lanse ediyor. İşte İran, Türkiye, Suriye bu bölgeyle ilgili sürekli yayınları var. Amerikan
Girişim Enstitüsünde yayınlanıyor. Michael Rubin Türkiye ile ilgili paranoya derecesinde sürekli kin ve
nefret dolu yayınlar yapıyor. Zaman zaman Türkçe tweetler atıyor ve burada da FETÖ bağlantısı şüphesi
doğuyor. Kendisi Türkçe bilmediğine göre demek ki birilerinden destek alıyor. Dolayısıyla buradan şunu da
çıkarabiliriz diye düşünüyorum; herhalde Michael Rubin ile FETÖ aynı yerden kumanda ediliyorlar.
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SADAT iddia edildiği manada Özel Askeri Şirket değil,
bir Askeri Danışmanlık Şirketidir. Özel Askeri Şirketlerin
tanımlarındaki gibi operasyonel manada silahlı güçleri
olan, sahada operasyon yapabilecek kabiliyetleri olan bir
şirket değildir.

İçerden SADAT’a kimlerin saldırdığına bakmak için güncel olanlardan başlıyorum. Yeniçağ yani İyi
Parti Grubu ve Aydınlık ile Oda TV, Perinçek Grubu… Bu iki grup saldırılarda öne çıkıyor. Yeniçağ, İyi Parti
Grubunun FETÖ bağlantısı dolayısıyla Pentagon ilişkisi iddiaları var. Basında yer alıyor ki; bu dışarıdan ve
içeriden gelen saldırıların paralelliği görünümünü veriyor bize. Ayrıca Aydınlık, Oda TV, Perinçek Grubu
olarak adlandırılan grupsa başka bir soru işareti oluşturuyor. Perinçek’in soldan, PKK çizgisine kaydığı,
sonrasında da ulusalcılığa kaydığı konuşuluyor zaten. Bu kayma, bu hareketlilik grubun kim tarafından
kullanıldığına dair bilmiyorum ipuçları veriyor mu sizlere? Tabii Milli Savunma Bakanlığının içinde bulunan
ulusalcı, FETÖ’cü, NATO’cu gibi yapılar SADAT’ın kurulduğu ilk günden beri SADAT’a karşı oldular. Ayrıca
Michael Rubin, sürekli SADAT ile ulusalcı yapının kapışacağını iddia ediyor. Bununla amaçladığı şey sanırım
ulusalcı yapının SADAT tehlikesine(!) karşı zinde tutulması. İlerde bu yapılar bir güç oluşturabilirlerse
bunları kapıştırmak herhalde diye düşünüyorum.
SADAT’la ilgili yalanlara göz atalım… 2017’nin Ağustos ayında SADAT’a yönelik iftiralar çok yoğun.
Haziran-Ağustos döneminde az önceki grafikteki gibi çok çok yoğundu. O dönemde bize yapılan iftiralara
verdiğimiz cevapları bir kitap haline getirdik. Basın açıklamalarında, internet sitelerinde, sosyal medyada
o kadar fazla cevap vermişiz ki sonunda bunlar bir kitap haline geldi. Bu kitapta 15 Temmuz’da SADAT’a
karşı yapılan karalama çalışmaları ve yalanlar da var. “Köprüde keskin nişancı vardı, SADAT’ın elemanıydı” gibi bir iddia var. ‘Köprüde keskin nişancı’ diye basına koyulan fotoğraflara bakarsanız; köprüde bir
vinç var, vincin üzeri brandayla kapatılmış, uzaktan fotoğrafta gizlenmiş birisi varmış izlenimi uyandırıyor.
Ama fotoğraflar gündüz çekilmiş hâlbuki 15 Temmuz gece olmuştu. Tabi bunlar yargıya intikal etti. 15
Temmuz’la ilgili davalarda bunlar işleniyor yani mahkemenin aldığı kararlar var. 15 Temmuz’daki ölümlerin
soruşturulmadığı gibi bir yalan var. “Niye soruşturulmuyor? Çünkü bunları SADAT yaptı, üstü örtülüyor”
gibi yalan iddialar yapıldı. Hâlbuki bunlarla ilgili 12 sanığa ceza verilmiş, 32 kişi beraat etmiş, mahkemeler
devam ediyor ki; bu kitabın hazırlandığı dönemde Erzurum’dan 15 Temmuz davalarıyla ilgili karar çıkmıştı,
çatı davalar devam ediyordu. Yine 15 Temmuz’daki ölümlerde ve yaralanmalarda balistik incelemelerin
yapılmadığı şeklinde bir yalan vardı. Hâlbuki yapılan otopsi ve balistik incelemeler mahkeme kayıtlarına
geçmiş durumda. Hatta köprüde kullanılan boş kovanlar bir poşete doldurulmuş vaziyette köprüden aşağı

43
KONFERANSLAR

bırakılmış ve Beykoz sahilinde bir yalının bahçesinde bulundu. Atış yapılan silahlar ve sahipleri de yapılan
balistik incelemeler sonucunda tespit edildi. Ama tabii bu yalanlar o dönem piyasadaydı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ’nün tasfiyesiyle açığa çıkan insan kaynağını doldurmak için personel alımlarında SADAT’ın etkili olduğu şeklinde bir yalan var. Türkiye’de demokrasinin tehlikede olduğu
yani bu tür diktatörlüğe kaydığı şeklinde bir yalan var. Yine burada sürekli SADAT’ın adı anılıyor. Türk
Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ’nün tasfiyesiyle ordunun zaafa uğradığı iddia ediliyor ve buradaki yerin de
SADAT’la doldurulacağından bahsediliyor. Bunlar tabii FETÖ’ye çalışanların ve diğer yapıların gündeme
getirdiği planlı programlı yalanlar.
SADAT’la ilgili “SADAT’ın yasadışı olduğu” yalanları var. SADAT yasadışı bir şirket değil. Resmi Türk
Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket. Onun haricinde Türkiye’de tabi olduğu başka bir mevzuat da
yok. SADAT’ın Özel Askeri Şirket olduğu iddia ediliyor. SADAT iddia edildiği manada Özel Askeri Şirket
değil, bir Askeri Danışmanlık Şirketidir. Ali Bey’in biraz önce Özel Askeri Şirketleri tasnif ettiği gibi operasyonel manada silahlı güçleri olan, sahada operasyon yapabilecek kabiliyetleri olan bir şirket değildir.
SADAT Askeri Danışmanlık Şirketinin özel askeri eğitimler verebilecek kapasitesi var tabii ki ama bunu
hizmet sunduğu ülkelerin silahlı kuvvetlerine ve iç güvenlik kuvvetlerine vermek üzere organize olmuş
durumdadır. SADAT yasal ve idari denetimin dışında değildir. Yine SADAT’ın cihatçı selefi çizgide olduğu,
paramiliter oluşum içinde olduğu ifade ediliyor. Tüm bu iddiaların cevapları bu bahsettiğim kitapta var. O
kitabı internetten veya sosyal medya hesaplarımızdan indirebilirsiniz. PDF formatında internette yayınlanıyor. Basılı olarak yayınlanmadı. Bu kitapta biz SADAT’ın amacını; ticari bir şirket olduğunu, yasal olduğunu, paramiliter terörist gruplarıyla çalışmadığını, Libya’da hiçbir faaliyet yürütmediğimizi, Suriye’de hiçbir
faaliyetimizin olmadığını ve diğer gerçekleri anlatıyoruz.
SADAT’a yapılan bu saldırıların asıl sebebinin ne olduğuna da bakmak lazım. Niye bu kadar çok saldırı
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yapılıyor? 2002 yılında iktidara gelen AK Parti lideri Erdoğan’ın 15 yılda Türkiye’yi nereden nereye taşıdığına ve Türkiye’yi bölgesindeki oyunun kurallarını belirler hale getirişine dikkat edilirse SADAT A.Ş.’nin
dünya düzenine çomak sokarak haçlı menfaatlerini yerle bir edeceği gerçeğinin İslam dünyasını sömüren güçler tarafından doğru olarak okunduğunu söyleyebilirim. SADAT’ın insan kaynağı Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli üstün nitelikli, donanımlı ve yüksek vasıflı kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler o kadar
donanımlılar ki; şu anda bu salonda aşağı yukarı 135 kişiyiz ve aranızda o kişilerden oturanlar var. Onlar
bu salona girerken burada kaç tane çıkış var? Burada bir olay olursa burayı nasıl tasfiye ederler? Burası
nasıl boşaltılır? Kapıdan bir dakikada kaç kişi çıkartılabilir? Bunları hemen analiz edebilen insanlar yani
özel yetenekleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri bu özellikleri, yetenekleri edinebilmelerini sağlıyor. Batı benzer
nitelikleri haiz personelini Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve hatta kendi ülkelerinde kirli işleri gördürmekte kullanıyor. Biraz önce Ali Bey Blackwater örneğinden bahsetti. “Blackwater” kara su demek… Yani
kara işler, pis işler yapan bir şirketten bahsediyoruz. İsmini de açık açık böyle koymaktan çekinmemiştir.
Sonra yaptığı şeyler basında ayyuka çıkınca ve uluslararası mahkemelere taşınınca ismi iki veya üç kere
değişti. Her bakımdan donanımlı, milli ve manevi insani değerlere sahip insan kaynağıyla SADAT’ı Batı’nın
amaçlarını gerçekleştirmeye engel olarak görmemesi sizce mümkün müdür? Çok farklı bir yapı sunuyoruz
çünkü biz. Zaten misyonumuza baktığınız zaman görüyorsunuz bunu.
SADAT A.Ş. hakkında en ufak suç teşkil edebilecek unsur bulamayan çevreler sürekli çamur atarak
şirketimizi lekelemeye gayret etmektedir. Aslında iddia ettikleri iftiraların gerçekle en ufak bir ilişkisi olsa
ellerinde delil olurdu ve şimdiye kadar da bunu yargıya çoktan taşırlardı. SADAT’la ilgili bugüne kadar açılmış hiçbir dava yoktur. Fakat bizim açmış olduğumuz çok dava var… Özellikle 15 Temmuz sonrası baktık ki
sadece internetten cevap vererek veya basın açıklamaları yaparak bu bir yere varmıyor, saldırılar çok daha
organize. Artık bu iddialar hakkında direkt dava açıyoruz. İlk önce tekzip gönderiyoruz basın kuruluşuna
arkasından da tazminat davaları açıyoruz.
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Sayın Erdoğan’ın 15 yılda Türkiye’yi nereden nereye
taşıdığına ve Türkiye’yi bölgesindeki oyunun kurallarını
belirler hale getirişine dikkat edilirse SADAT A.Ş.’nin
dünya düzenine çomak sokarak haçlı menfaatlerini yerle
bir edeceği gerçeğinin İslam dünyasını sömüren güçler
tarafından doğru olarak okunduğunu söyleyebilirim.

SADAT’ın mevzuat çalışmasından da bahsedeyim. Bu konunun Türkiye’de yasal bir mevzuata oturmasıyla ilgili 2012 yılında şirketin kurulmasından sonra tesis özel güvenlik belgesi hazırlanıp Milli Savunma Bakanlığına gönderildi. Bakanlık 3-4 ay kadar belgeyi inceledikten sonra verdiği cevapta, Türkiye’deki
Savunma Sanayii mevzuatında özel askeri danışmanlıklara dair herhangi bir hüküm bulunmadığını, dolayısıyla bizim bu kanunlara tabii olmadığımızı bildirdi. Hâlbuki SADAT Türkiye’de arkasından pek çok şirketin gelebileceği çok önemli bir yol açtı. Şu an çok fazla şirket bu alana dâhil olamadı çünkü zorlu bir
alan gerçekten. SADAT’ın açtığı bu yoldan gelecek şirketlerin sıkı bir denetime ihtiyacı var çünkü hepsi
SADAT gibi temiz bir misyona sahip olmayabilir. Yani Blackwater örneğindeki gibi şirketler de gelebilir.
Dolayısıyla bunun detaylı bir denetime ihtiyacı vardır. Bununla ilgili SADAT kanun değişikliği teklifleri
hazırladı. Savunma Sanayii mevzuatını Türkiye’de iki tane kanun düzenliyor: 5201 sayılı Harp Araç ve
Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayii Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun
12 maddeden oluşuyor ve 3 sayfalık metne sahip. 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu da 15
maddeden oluşan 4 sayfalık bir kanundur. SADAT 5201 ve 5202 sayılı kanunlarda değişiklik önerisinde
bulunmuştur. Bu kanunlara “Savunma Sanayii Hizmet Sektörü”nün eklenmesini önermiştir. 5201 sayılı
kanunda 11 maddeye tadilat önerdik. 5202 sayılı kanunda da 5 maddede tadilat önerdik. Bu değişiklik
önerilerimiz gerekçeleri ile birlikte toplam 12 sayfa tutuyor. Yani bir kanun 3 sayfa, bir kanun 4 sayfadır.
Bizim değişiklik önerimiz ve gerekçelerimiz toplam 12 sayfa tutmuştur.
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SABRİ BALAMAN
ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
ASSAM Genel Başkan Yardımcı ve SADAT Genel Müdürümüz Melih Tanrıverdi’ye vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli Konuklar burada özellikle SADAT üzerinden Blackwater gibi
şirketler üzerinden de örnekler verildi. Burada bir konuyu sizlerle paylaşmak isterim: Büyükada Anadolu
Kulübünü belki çoğumuz biliyoruz. Türkiye’de birkaç kulüp var ve bu kulüpler gece kulüpleri değil, futbol
kulüpleri değil. Bu kulüplerin özelliği şu; Serkldoryan, Büyük Kulüp, Anadolu Kulübü 1882 tarihinde İngiliz
İstihbaratları tarafından kurulan kulüplerdir. Üstad masonlar kesimi ve özellikle İngilizler bu merkezleri
istihbarat üssü olarak kullanmışlardır. Hala Büyükada Anadolu Kulübünde oyun salonunun girişinde eski
cam işlemeli İngiliz bayrakları mevcuttur. Bu kulüp 45 yıl boyunca, Osmanlı üzerinde bir karargâh gibi kullanıldı. Şehir dışında, şehir merkezinden uzak bir yerde, bütün yapılanmaların oluşturulduğu yer idi. 19361937 yıllarında, Türk halkından gizlenerek masonlara ve diğer azınlıklara gizli bir takım haklar sağlandı. Bu
üst düzey (!) kişiler, Atatürk’ün bir gecede çıkardığı bir yasayla Anadolu Kulübüne üye olarak kabul edildi ve
dokunulmazlık zırhı verildi. Bu kişilerin hakları elinden alındığı imajı verilerek, illegal yoldan Büyük Millet
Meclisinde söz sahibi yapıldılar. Anadolu Kulübü 1965 yılına kadar da bütün bütçesini TBMM’den alan bir
statüdeydi. Bunları hatırlatmakta yarar var.
Burayla ilgili bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıl 1990, Anadolu Kulübünde çalışıyorum. Bir
gece düzenlendi ve gece Doğu Perinçek’in gecesidir, yani Uluslararası Sosyalizm Enternasyonal Gecesidir.
O geceye katılan uluslararası konuklar vardı. İlginç olan da şu; Avrupa Büyükelçileri, Hava Savunma Komutanlığı, Birinci Ordu Komutanı, Türkiye’deki azınlıklar ve Ruhani Dini Liderleri Anadolu Kulübündeki o
davete katıldı. Aynı zamanda o gece dört dilde Kürtçe, Türkçe, Ermenice ve Rusça sosyalizm marşı okutuldu. İlginçtir ki sosyalizme çok karşı olan Amerika’nın elçisi de vardı… Selda Bağcan da gecenin konuğuydu.
O günkü şartlarda beynimde şimşekler çakmıştı. Henüz 20 yaşlarında genç bir çocuktum. Bu anımı sizlerle
paylaşmak istedim. Çünkü SADAT gibi kuruşlara bu yapılanmaların müsaade etmeyecekleri gibi bundan
sonra da saptırmaya devam edeceklerdir. Tabii buna karşılık bizler ne yapıyoruz? Nereyi biliyoruz? Kime
hizmet ediyoruz? Gerçekten muktedir olduk mu? Bundan sonraki süreçleri hep birlikte takip etmemizde
bir yarar var.
Sevgili Mehmet Naci Efe’nin Özel Şirketler ile ilgili bir sunumu olacak… Dünyada bildiğimiz Blackwater gibi 80’e yakın şirket var. Yalnız bunların tamamı Hristiyan ülkelerde yoğunluk gösteren, Orta Doğu’da
karışıklıklar yaratan birer kan emici şirketler grubudur. Buna karşılık ASSAM Genel Başkan Yardımcısı, Ekol
Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci
Efe “Dünden Bugüne Özel Şirketler” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun efendim.
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Mehmet Naci EFE
EKOL Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı
ve ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dünyada özel güvenlik nereden nereye geldi? Türkiye’de özel güvenliğin durumu nedir? Avrupa Birliği’nin uyum yasalarına göre bizim son durumumuz nedir? Özel Askeri Şirketler ile Özel Güvenlik Şirketleri
arasındaki farklar nelerdir? Size kısaca açıklayacağım.
Küçük bir anımla olaya girerek sizleri de uyandırmak istiyorum. Aralık 1998 yılında SAT Komando
Birliğinden 28 Şubat sürecinde ayrıldım. Siz de takdir edersiniz ki özel bir birim ve özel yeteneklerden
geçmeniz gerekiyor. 27 yaşındayım. Dışarı çıktığımda ne iş yapacağım? Bir çocuğum var ellerinizden öper,
şu anda 22 yaşında. Maltepe’de psikoloji okuyor. O dönemde bir buçuk yaşında. Hanıma “Ben askerlikten
başka bir şey öğrenmedim” dedim. Sivil hayatımda da hep savunma sanatlarıyla ilgilendim. Lise yıllarım,
ilkokul yıllarım Wushu, Aikido gibi alanlarda geçti. Şu anda da Wushu, Aikido, vücut geliştirme as başkanıyım. O dönemde de iyi bir hocaydım. Dedim ki: “Ben dosyamı hazırlıyorum, Fransızların lejyonerleri varmış, oraya gideceğim.” Sene 1998… Ayrılmışsınız, kimseyi tanımıyorsunuz. Şimdiki gibi birlik, beraberlik
yok. O zamanlar üç kişi bir araya gelemiyoruz. Dosyamı aldım, yaklaşık bir klasör diplomam var. Savunma
sanatlarıyla ilgili görmüş olduğum kurslar; serbest paraşüt, patlayıcı madde gibi aklınıza ne kadar kurs gelirse hepsinden aldığım diplomalarımın olduğu dosyamı aldım, Fransız konsolosluğunun önünde bekliyorum. Ayrılalı bir ay olmuş, iş bulamamışım. Buradan gideceksin, lejyoner olarak beş yıl çalıştırıyorlar. Önce
yabancı dil öğretiyorlar. Sonra İslam ülkelerinde savaşa gönderiyorlar. Bu bilgileri öğrenince dosyamı aldım
ve geri geldim. “Ben dışarıda simit satarım ama yine de aileme bakarım” dedim.
Şu anda bugün Türkiye’de 81 ile hizmet veren bir güvenlik firmamız oldu. 7.500 çalışanımız var.
Neredeyse milli ve yerli tek firmayız. Uluslararası alanda 25 tane ülke dolaştım. Diğer ülkeler şu anda
özel güvenlik anlamında ne yapıyorlar? Silahlı kuvvetler anlamında ne yapıyorlar? Özellikle askeri
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şirketler olarak nerelerde hizmet veriyorlar? Bu anlamda da 1999’dan bugüne 25 tane ülke dolaşıp çeşitli
araştırmalar yaptım. İngiltere’den Vietnam’a kadar bu ülkeleri dolaştım. Dünyaya baktığımız zaman yaklaşık
186 ülkenin neredeyse 100 küsur ülkesinde özel güvenlik firması faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı olarak da
dikkat ederseniz Avrupa Birliği ülkelerini görmekteyiz. Yaklaşık 50.000 özel güvenlik firması AB’de hizmet
veriyor. Amerika’da yaklaşık 1 buçuk milyon ile 2 milyon arasında özel güvenlik personeli çalıştırılıyor. Yine
Asya ülkelerine baktığımız zaman ağırlıklı Endonezya, Malezya ve Çin’de 4200 şirket görüyoruz. Fakat
askeri şirketlerle özel güvenlik şirketlerini ayıran fark şu; özel güvenlik mevzuatı gereği kendi ülkesinde
belli bir özel yasa ve yönetmeliğe tabiidir. Bazı ülkelerde şunu görüyoruz; mütekabillik esastır. Özellikle AB
ülkelerinin birçoğunda mütekabillik esası var. Neden? Siz onların ülkesinde güvenlik firması açabiliyorsanız
onlar da sizin ülkenizde güvenlik firması açabiliyorlar. Fakat şunu görüyoruz ki, ne Asya ülkelerinden ne
de Türkiye’den hiçbir güvenlik firması gidip Avrupa ülkelerinde güvenlik firması açamamış. 2012 yılında
mütekabiliyetten faydalanarak dedim ki “Mademki yabancı firmalar Türkiye’de iş yapıyor. Biz de gidip
İngiltere’de firma açalım. Bakalım başımıza neler gelecek.” 2012’de açtığımız firmayı 2017’nin başında
kapattık. 5 yıl boyunca hiçbir faaliyet gösteremedik. Hatta Ziraat Bankası’nın 10 yıldır güvenliğini biz sağlıyoruz. Sayın genel müdür yardımcısı dedi ki “Bizim orada bölge müdürlüklerimiz var, şubelerimiz var. Siz
yapar mısınız?” İngiltere’ye gittik ve mevzuatı araştırdık. Çok ciddi sınavlardan, çok ciddi mevzuatlardan
dolayı hesap bile açamadık. Ve geldik, dedik ki “Biz Ziraat Bankası’nın güvenliğini sağlayamayacağız.”
Dünyaya baktığımız zaman gerek Osmanlı döneminde gerekse Amerika’nın ilk yıllarında özel güvenlik
yasası olmasa da güvenlik belli bir noktaya kadar vardı. Bizde güvenlik yasaları belli aşamalardan geçti.
Bekçilik sistemiyle demiryollarının korunmasına kadar bir yol aldı. 1960’lı yıllarda da 2495 sayılı yasa gereğince de hatırlarsanız bekçilerimiz vardı. Yine bankalardaki veya günlük muhafazalarındaki birçok güvenlik
elemanı silahlı olarak 2495’e tabidir. Daha sonra 2004 yılının sonlarında dünyada hızla ilerleyen güvenlik
mevzuatlarını görünce Türkiye de AB yasalarına uyum gereğince 5188’le 2005 yılında özel güvenlik yasasını çıkardı. Bugüne gelindiğinde de 320.000 çalışanıyla dünyada 1 numaraya oturdu. Peki, daha önce bir
numara kimdi? Yine 320.000 çalışanıyla İngiltere en önlerdeydi.
SIRA
NO

ÜLKE

NÜFUS

ÖZEL GÜVENLİK
ŞİRKET SAYISI

GÜVENLİĞİN /
NÜFUSA ORANI

1

AVUSTURYA

8 374 872

202

1/523

2

BELÇİKA

11 161 642

204

1/637

3

BULGARİSTAN

7 563 710

1 200

1/132

4

HIRVATİSTAN

4 425 747

353

1/249

5

KIBRIS

803,147

60

1/472

6

ÇEK CUMHURİYETİ

10 506 813

5 629

1/203

7

DANİMARKA

5 534 738

470

1/1 106

8

ESTONYA

1 340 122

350

1/289

9

FİNLANDİYA

5 426 674

226

1/678

10

FRANSA

65 578 819

9 659

1/438

11

ALMANYA

80 523 746

4 000

1/322,1

12

YUNANİSTAN

11 062 508

1 100

1/392
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13

MACARİSTAN

10 014 324

3 000

1/125

14

İRLANDA

4 500 000

200

1/300

15

İTALYA

60 340 328

1 299

1/1 260

16

LETONYA

2 248 374

500

1/105

17

LİTVANYA

3 244 601

121

1/294

18

LÜKSEMBURG

502 066

13

1/185

19

MALTA

420 000

25

1/117

20

NORVEÇ

4 858 199

92

1/387

21

HOLLANDA

16 779 575

1 168

1/0,0017

22

POLONYA

38 533 299

4200

1/155

23

PORTEKİZ

10 637 713

160

1/275

24

ROMANYA

20 020 074

1 860

1/176,22

25

SLOVAKYA

5 424 925

?

1/314

26

SLOVENYA

2 058 821

135

1/326

27

İSPANYA

46 704 308

1 490

1/606

28

İSVEÇ

9 651 531

250

1/467

29

İSVİÇRE

8 039 060

1 135

1/495

30

BİRLEŞİK KRALLIK

62 008 048

2 500

1/170

31

TÜRKİYE

75 627 384

1 441

1/0,32

32

MAKEDONYA

2 114 550

163

1/410

33

SIRBİSTAN

7 186 862

780

1/38.000

34

BOSNA HERSEK

3 844 046

94

1/2 295

Burada AB ülkelerinin nüfusuna göre özel güvenlik firmalarını görüyoruz. Genelde şunu gördüm
araştırmalarımda, büyük ölçekli ülkelerde güvenlik firmaları kurulmuş fakat bu güvenlik firmaları Orta
Doğu ve Asya’da hizmet vermişler. Yine çıkan yasalarla birçok irili ufaklı AB ülkelerinde de kurulmuş olan
güvenlik firmaları görüyoruz. Güvenlik firmalarının çıkış sebeplerine baktığımız zaman mal ve hizmetin
korunabilmesi adına polis teşkilatının yetişemediği ülkelerde özellikle güvenlik sektörüne destek verildiği
görülüyor. Mesela 1999 yılında Türkiye’de özel güvenlik yasası yokken fakat özellikle gelişme yönünde
olduğumuz için birçok hastane, kurum kendi güvenliğini sağlamaya başladı. Mevzuat gösterdi ki Türkiye’de
özel güvenlik yasası, bunun zapturaptını almak için gerekli. Türkiye’de özellikle şu anda 1.500’e yakın özel
güvenlik firması hizmet vermektedir. Bu 1.500 özel güvenlik firmasının dışında 743 tane eğitim kurumu
açıldı. Bunun 400’ü faaliyet göstermektedir.
AB kapsamında, özellikle eğitim anlamında baktığınız zaman Türkiye’de 120 saatlik bir temel eğitim
öngörülürken Avrupa’da birçok ülkede bu eğitimin değiştiğini görmekteyiz. Macaristan’da 320 saat gibi…
İngiltere’de bu tamamen alan eğitimi olarak değişiyor. Havalimanlarında ayrı, deniz limanlarında ayrı, belediye güvenliği ayrı diye değişiyor…
Ülkemizde şu anda yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi özel güvenlik için sertifika almış. Yani bunlar 25 ile
35 yaş arası çalışmaya hazır gençler. 2014 verilerine göre bunun 276.198 kişisi kamuda ve özel sektörde
çalışıyor. Bu sayı 2017 verilerine göre 320 bini bulmuş vaziyette.
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TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ
Güvenlik Şirketi Sayısı

1.441

Faal Eğitim Kurumu Sayısı

447

Alarm İzleme Merkezi Sayısı

278

Özel Güvenlik İzni Verilen Lokasyon Sayısı

95.709

Özel Güvenlik Sertifikası Bulunan Kişi Sayısı

1.556.298

Aktif Çalışan Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı

283.556

Özel Güvenlik Görevlilerinde
Bulunan Silah Sayısı

Kısa Namlu

45.965

Uzun Namlu

5. 913

Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı 1.000 ve Altında Olan İller (28 İl):
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Giresun,
Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye,
Siirt, Şırnak, Sinop ve Tunceli
Toplam : 21.782 ÖGG
Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı 2.000 ve Altında Olan İller (27 İl):
Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Bolu, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Uşak, Van,
Yalova, Yozgat ve Zonguldak
Toplam : 33.554 ÖGG
Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı 3.000 ve Üzerinde Olan İller (26 İl):
Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Hatay, Kayseri,
Manisa, Sakarya ve Tekirdağ
Toplam : 237.530 ÖGG
Peki, 2004 yılından itibaren Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de birçok üniversitemiz 22’ye yakın devlet ve özel üniversitemiz özel meslek yüksekokulları açtı. Sektörümüzün SWOT analizini yaptığımızda özel
güvenlikte özellikle mütekabiliyetle yurt dışından gelen firmaların bize faydaları ve zararları ne olabilir?
Güçlü yönleri nedir? Zayıf yönleri nedir?
Bu sorulara baktığımızda özel güvenlik sektöründe eğitim, lojistik, güvenlik, fiziki bir yandan da elektronik sistemler yani kamera sistemleri, ajan sistemleri olmak üzere faaliyet alanları görüyoruz. Konunun
başında da bahsettiğim gibi yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı firmalar hızla yapılandılar. Nasıl? Buradaki yerel firmaları satın alarak. Bunlar özellikle ajan sektöründe, elektronik sektörde ilklerden oldular. Şu
anda örneğin Pro-net’in yaklaşık 200.000 noktada alarmı, yaklaşık 1 milyon tane de müşterisi var.
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TÜRKİYE’DE BULUNAN BAZI YABANCI ŞİRKETLER
SAYI ŞİRKET

PERSONEL, ARAÇ VE BÖLGE VS. SAYISI

1

SECURİTAS

2

G4S

3

BANTAŞ

4

ISS PROSER

5

LOOMİS

1100 PERSONEL – 39 ŞUBE MD.LÜĞÜ – 377 ZIRLI ARAÇ

6

PRONET

1 MİLYON ABONE (ALARM MERKEZİ)

7

PROSEGUR

8

EUBSA

20.000 ÖGG – 2900 HİZM. NOKTASI - 9 BÖLG. MD.LÜĞÜ 57 ŞB. MD.LÜĞÜ
4.000+ PERSONEL – 500+ HİZMET NOKTASI
1540 PERSONEL – 49 NAKİT MERKEZİ – 400 ZIRHLI ARAÇ
7500+ PERSONEL – 645 HİZMET NOKTASI – 6 BÖLGE MD.LÜĞÜ

2018 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPMIŞTIR.
4950 PERSONEL – 51 İLDE HİZMET

Türkiye’de faaliyet gösteren güvenlik firmalarının beş tanesi para nakil ve değerli eşyaların korunmasında görevli ve bunların dördü yabancı. BANTAŞ bunlardan bir tanesi, TEB-FİNANS BANK-DENİZBANK
ortaklığıdır. Türkiye’de yaklaşık 1.500 çalışanı, 400 tane zırhlı aracı ve 49 tane şubesi var.
G4S bir İngiliz firmasıdır. Dünya genelinde 10 ülkede yaklaşık 618 bin çalışanı var. Türkiye’de 2005
yılından beri faaliyet göstermektedir.
ISS bir yabancı firmadır. Yine aynı şekilde 77 ülkede hizmet vermektedir. 2005 yılından beri Türkiye’de güvenlik sektörüne de girmiştir.
LOOMIS bir yabancı firma. Türkiye’de para taşıması, değerli eşya taşıması yapıyor. 22 ülkede 20 bin
personeli var.
DESMER Türkiye’de tek yerli para taşıma firmasıdır. Şeker Bank iştiraklidir.
SECURITAS bir İsveç firması olup, 53 ülkede 350 bin personeli var. Türkiye’de de 19 bin çalışanı var.
TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK PROFİLİ
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TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK PROFİLİ
SEKTÖRÜN SADECE YÜZDE 3,6’SI ÜNİVERSİTE MEZUNUDUR.

1830’lu yıllarda Amerika’da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma
hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek çok ülkede gelişerek yaygınlaşmıştır. Sektör ülkemizde de
önemli bir gelişim sergilemiş ve bugün itibarı ile 1.500 güvenlik şirketinde, 300.000 çalışan ile devasa bir
yapı haline gelmiştir.
FIRSATLAR
Dünyada özel güvenlik uygulamalarının hızla benimsenmekte olması, görev alanlarının genişleyecek
olması
- MYO mezunlarının bilgi ve tecrübeleriyle çoğu alanda üst düzey başarı elde edilebilmesi
- Genç nüfusun çokluğu
TEHDITLER
Avrupa Birliğine üyelik sonucu oluşacak serbest dolaşım hakkı ile Avrupa’daki özel güvenlik personelinin Türkiye’de çalışması
- Hizmet standartlarının belirlenmemiş olması ve uzmanlık eğitimlerinin yetersizliği
- Ücretlerin düşüklüğü
- İnsan kaynağındaki değişim (giriş-çıkış) oranının yüksekliği
- Parçalanan aile yapıları
- Teknoloji ve sanal hayatların toplumsal yapıyı değiştirmesi
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TEŞVİK VE YATIRIMLAR
Ülkemizdeki yatırım teşvik sistemi içerisinde özel güvenlik sektörüne girecek olan girişimcilere vergi
muafiyeti ve prim muafiyeti gibi teşvikler uygulanmalıdır. Özellikle yaşam koşullarının zor (pahalılık, terör,
ulaşım güçlüğü, iklim vs. gibi) olduğu bölgelerde faaliyet gösteren sektör işletmelerine ve personeline
destek politikaları oluşturulmalıdır.
Yerli firmaların güvenlik sektöründe profesyonelleşme ve büyüme yok. Son çıkan yasayla beraber
200.000’e yakın personel devlet bünyesine geçmek zorunda kalmıştır. Türkiye’de şu anda özel sektörde
70.000’e yakın yabancılar çalıştığı için devletimizde çalışan 1500’e yakın özel güvenlik firması da biraz
zor durumda kalmıştır. Dolayısıyla yarın öbür gün tekrar biz yerel firmalara döndüğümüzde özel güvenlik
firmaları bulamayabiliriz.
Şu anda biz EKOL olarak 81 ilde, özelde 5.000 çalışanı, kamuyla beraber toplamda 7.500 çalışanı olan
bir firmayız.
Teşekkür ediyorum.
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SABRİ BALAMAN
ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
Mehmet Naci Efe Bey’e teşekkür ediyoruz aynı zamanda Ekol Grup Güvenliğin de Yönetim Kurulu
Başkanıdır. Burada çok özel bir durumdan bahsetmek istiyorum. CHP’nin taşeron yasasıyla seçimlerde
bir pirim olarak bunu kamuoyuna yansıtmasıyla, Ahmet Davutoğlu Başbakanlığı döneminde AK Parti bir
faciayı daha kucağında buldu. Bunu yasalaştırmayla birlikte bir çalışmaya başladı. Bugünkü toplantının
sonucunda çok önemli bir husus ortaya çıktı. O da şu; bu taşeron yasası da yine Pennsylvania’dan talimatlı
bir şekilde önümüzdeki süreçlerde Türkiye’nin önünde bir engel oluşturulması adına yapılmış bir eylemdir.
AK Parti iktidarı döneminde 2002’den tutun bugüne kadar birçok güzel gelişim sağlanmışken tekrar geriye
dönüş için birilerinin planlı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Ben tekrar kısa bir özet mahiyetinde özel güvenlik şirketleri ve askeri şirketler alanında Adnan Paşa’ya birkaç dakikalığına söz hakkı vermek istiyorum.
Buyurun Sayın Başkanım.

55
KONFERANSLAR

Adnan TANRIVERDİ
ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı,
Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve
SADAT A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Naci Bey özel güvenliği anlattı. Daha önce Özel Askeri Şirketlerden bahsettik. Özel Askeri Şirketleri
sanki silahlı kuvvetlermiş gibi, özel güvenlik şirketlerini de emniyet teşkilatı olarak düşünelim. Özel güvenlik şirketleri ülkelerin iç hukukuna tabiidir. Biz bunu karıştırıyoruz. Karıştırmadaki sebep, devlet olarak
silahlı kuvvetleri aslında iç güvenlikte de kullanıyoruz. Bazı ülkelerde de kullanılıyor ama aslında görevleri
ayrıdır. Yani güvenlik teşkilatında polis ve jandarma iç hukuka göre görev yapar. Onların nezdinde zanlı
vardır. Yakalar ve yargıya teslim eder. Askerler harp hukukuna, savaş hukukuna göre görev yapar. Dost,
düşman vardır; düşmanı öldürür.
Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin sınır içinde görev yapması sakıncalıdır. Silahlı kuvvetlerin asli görevi,
tehdidi sınırın dışında tespit etmek ve sınırın dışında bertaraf etmek olmalıdır. Ülkenin içinde kullanılmamalıdır. Onun için karıştırıyoruz. Güvenlik dediğimiz zaman dışa karşı güvenlik silahlı kuvvetlerle ilgili,
Özel Askeri Şirketler bu kapsamda kurulmuştur. Ülkelerin silahlı kuvvetlerinin kullanılacağı yerlerde bunlar
kullanılıyor. Özel güvenlik şirketleriyse; polis ve jandarmayla güvenlik altına almamız gereken yurt içi tesislerimizde kullanılan özel güvenlik şirketleridir.
Şöyle toparlarsak, askeri faaliyetler dışa karşı ülkelerin savunma faaliyetleridir. Devlete bağlı, devletin kontrolündeki silahlı kuvvetler tarafından yapılıyor. Gelişen süreç içerisinde bir kısım devletler, kendi
silahlı kuvvetlerinin kontrolünde özel şirketler oluşturuyor. Yani silahlı kuvvetler de muvazzaf personelinin
kontrolünde özel şirketler oluşturuyor. Özel asker topluyor ve özel ordu kuruyor: Birincisi, devlete bağlı
ve devletin teşkilatının içerisindeki ordu. İkincisi, bunun muvazzaflarının kontrolünde dünyanın değişik
yerlerinden paralı olarak tutulmuş askerlerden oluşan güç. Üçüncüsü, emekli veya başkaları tarafından
oluşturulmuş şirketler bünyesindeki asker. Dördüncüsü de danışmanlık şirketleridir. Onların bünyesinde
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muharip yok. Onlar sadece hizmet verdikleri ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin sevk ve idaresinde hizmet
veren şirketlerdir. Böyle tasnif edersek SADAT’ın yeri dördüncüsüdür. Yani kendisi özel bir ordu kurmadı.
Askeri şirketler ve silahlı kuvvetlerin tabi olduğu hukuk, BM sözleşmesi, BM Güvenlik Konseyinin kararları, Cenevre Sözleşmesi, Silahsızlanma Anlaşması bir de ülkelerin ikili ilişkileri ile bağlı oldukları mevzuattır. Yani harp hukuku dediğimiz iş BM sözleşmesi, Silahsızlanma Anlaşması, Cenevre Sözleşmeleri bir de
ülkelerin ikili anlaşmalarıdır. Ama iç hukukunda devletin kendi kanunudur. Bu askeri şirketlerin ülkelerde
bulunması o ülkenin iç hukukuna bağlıdır. Diyelim ki Amerikan Özel Askeri Şirketi herhangi bir ülkede iş
yapıyorsa o ülkenin iç hukukuna tabi olurken harp hukukuna tabi olmuyor. Ama ordusu bir ülkede faaliyet
yaparken bu söylediğimiz savaş hukukuna tabi oluyor. Mesela bugün Irak’ta 42 özel güvenlik ve askeri
şirket var. Bunların 18 tanesi Amerikalı, 7 tanesi Rusyalı, 10 tanesi İngiltere, 2 tanesi Avusturalya, 2 tanesi
Kanada, 1 tanesi Güney Afrika, 1 tanesi Güney Amerika, 1 tanesi Almanya olmak üzere toplam 42 şirket
Irak’ta bulunuyor.
PYD, DEAŞ, PKK, ABD’nin Özel Askeri Şirketleridir! O fonksiyonu yapıyor. Malzemesini veriyor, parasını veriyor, taşeron gibi o küresel güçlerin hedefleri olan bölgelerde Amerika’nın ordusunu göndermiş
gibi bunlara iş yaptırıyor. Bunlara böyle bakmak lazımdır. Özel Askeri Şirketler; küresel ve emperyalist
güçlerin belli ülkeleri kontrol etmek için o ülkelerde tesis ettikleri askeri varlıklarıdır. Bu büyük bir tehdittir.
Bunu, dost ülkelerimiz de ve ülkemiz de bilmesi gerekir. Son yaptığımız kongrede dedik ki “İslam dünyası
kendi iradesini bir parlamentoda temsil ettirsin”. Yani İslam ülkelerinin bir parlamentosu olsun ve İslam
ülkelerindeki yabancı askeri üsler çıksın. Bu İslam ülkelerinin söylemi olmalıdır. Yani dost ülkelerle kendi
anlaşmalarını kendileri yapmalıdır. Dolayısıyla askeri şirketlerin ve güvenlik şirketlerinin iki ayrı bakanlığa
ayrılacağını söyleyebiliriz: İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı. Askeri şirketleri Milli Savunma Bakanlığının bünyesinde görev yapan silahlı kuvvetler gibi, özel güvenlik şirketlerini de İçişleri Bakanlığının
bünyesindeki emniyet teşkilatı gibi görmek gerekir.
Biraz daha şuurlu bir şekilde artık Türkiye kendi içerisinde ve bölgesinde bir güç haline gelmiştir. İlgi
sahasında, etki sahasında, dost ve müttefik ülkelerle o ülkelerin devlet bazında kendi ayakları üzerinde
durmasını sağlayacak başta silahlı kuvvetlerin organizasyonunda aktif görev alacak bir Türkiye’nin gelmesi
lazım. Bu da silahlı kuvvetlerin ötesinde emeklilerin ve diğer emniyet emeklilerinin, asker emeklilerinin
organizasyonlarıyla o ülkelere danışmanlık verebilecek bir pozisyonu mevzuat haline getirmesi lazım.
Sonucu bu şekilde bağlayabiliriz. Tekrar teşekkür ediyorum.
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PYD, DEAŞ, PKK, ABD’nin Özel Askeri Şirketleridir! O
fonksiyonu yapıyor. Malzemesini veriyor, parasını veriyor,
taşeron gibi o küresel güçlerin hedefleri olan bölgelerde
Amerika’nın ordusunu göndermiş gibi bunlara iş yaptırıyor.
Bunlara böyle bakmak lazımdır.
Özel Askeri Şirketler; küresel ve emperyalist güçlerin belli
ülkeleri kontrol etmek için o ülkelerde tesis ettikleri askeri
varlıklarıdır. Bu büyük bir tehdittir.
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SABRİ BALAMAN
ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle devlet sorunlarını kendine vazife edinmiş değerli
bir büyüğümüz olarak hem ASSAM, hem ASDER hem de SADAT üzerinde çok özel çalışmaları var. Görev
itibariyle de Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı olduğundan belki biraz da yaşı itibariyle bizden çok çok
üstün görevler üstlendiğini de söylememiz gerekir. Şunun da altını çizmekte yarar var. Belki tekrar gündeme gelmesi gereken önemli bir hatırlatma olur. SSCO gibi network güvenlik sistemleri var ve bu güvenlik
sistemlerinin bir özelliği de şu ki, bunlar Amerika ve Kanada merkezli kuruluşlardır. Network altyapısını
kullanarak istihbaratlar üzerinden bilgi ağı sağlıyorlar. Bunu CIA de çok iyi kullanıyor. Mobeselerden tutun birçok alanda EDS’lerden Sokak kameralarına, kamu kuruluşlarının network alt yapılarından iletişim
sistemlerine kadar çok rahat sızma girişimleriyle, oradan ayrıntıları/bilgileri IP adresleri üzerinden alıyorlar
ve bu sistemler dünyanın her yerinde kullanılıyor. Oluşturduğu tehlikeyi görmekte yarar var. İlgililerin üzerinde durması gereken hassas bir konudur.
Katılımcılarımızdan Nurettin Yavuz’a SADAT’la ilgili söz vermek istiyorum. SADAT’ın kurulmasında
çok emek sarf eden arkadaşlarımızdan biridir. Kurulum sürecinde başından geçenleri kısaca özetlerse sevinirim.
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Nurettin YAVUZ
SADAT’ın kurucularından

SADAT’ın kuruluşunda Adnan Paşa’mın bahsettiği o küçük daireden itibaren içinde, kuruculuğunda
bulundum, yazdım, çalışmalar yaptım. Bu kurumda bulunmayı, ilk yönetim kurulunda imza yetkisi olan üç
kişiden biri olmayı hayatımın en önemli görevi kabul ediyorum. Hayatımın hiçbir safhasında memleketimin faydasına olacak işlerde hiçbir karşılık beklemedim. Bu memlekette, her zaman inandığım doğruların
arkasında olmak için bulundum.
SADAT’ı kurarken kuruluş dilekçesini verdiğimizde Mali Müşavirimiz “Kabul etmiyorlar, mevzuat istiyorlar” diye beni bilgilendirdi. Bunun üzerine İkitelli’de Ticaret Odası Tescil Şubesine gittim. Tescil Şubesinde görüştüğüm görevli Bayan “Bu askeri bir iş, siz nasıl yapabiliyorsunuz?” dedi. Aklıma ilk gelen
soruyu sordum: “Bu sizin düşünceniz mi? Yoksa biri size talimat mı verdi?” Yetkili Bayan, kendi düşüncesi
olduğunu söyledi. Daha sonra Eminönü’ndeki İstanbul Ticaret Odasına gittik. Oradaki muhatabımız olan
müdür hukukçuydu ve avukat olduğu için onunla daha iyi anlaşırız dedik. O da çekincelerini söyleyince
ben “Türk Ticaret Kanunu’nda böyle bir şirket kurmayı yasaklayan bir şey yok. Bir tanımlama yok. Böyle
bir yasak varsa onu siz bulacaksınız” dedim. “Biz size kanun getirmeyeceğiz. Biz inceledik ve Türkiye Ticaret Kanununa göre böyle bir şirket kurulabilir” derken o da, “Araştıralım üst birimlere soralım” dedi ve
“Biz bu süreçte bir heyet oluşturalım” dedik.
Şirketimizi tanıtan görüşmeler için Ankara’ya gittik. Neden? Çünkü bu şirket kurulurken biz şunu tartışmıştık: Bu şirket Avrupa ülkelerindeki gibi mi çalışacak, her isteyene hizmet verecek yoksa sadece İslam
ülkelerine mi çalışacak? Nihayetinde sadece İslam ülkelerine hizmet vermeyi kabul ettik. Bunu da açıkça
tüzüğümüze yazdık, her ne kadar o günlerde bazı arkadaşlar “Yazmayalım” diyerek buna karşı çıktılarsa da
istişare sonucunda yazılmasına karar verildi. Ben yıllarca, Araplar Amerika’nın esiri oldular, diye bakardım
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ancak Paşa’mın verdiği Kiralık Ordular kitabını okuyunca Suudi Arabistan Kralının muhafız ordusunun eğitim görevini Amerikan Özel Askeri Şirketlerinin yaptığını öğrenince dedim ki; vay be…
Şimdilerde hayatı parça parça yaşayanlar, bir de bütün olarak yaşayanlar var. Parça olarak yaşayanlardan hep şunu duyuyoruz; “Kandırıldık.” Parça parça yaşadığını söyleyenler olaylar arasındaki bağlantıyı
kurmuyor ve “kandırıldık” diyor. SADAT gerçekten milli ve İttihad-ı İslam’ı savunan bir şirkettir. Cumhurbaşkanı “Dünya 5’ten büyüktür” dediğinde biliyorsunuz Türkiye’ye saldırılar başladı. SADAT’ta da milli,
inançlı insanlar bu sahaya el attılar. Kurulduğumuz günden beri bize en çok saldıran ülke Amerika’dır. Bir
gün şirketin önünde 40-50 kişilik bir grup geldi. Yaşları 55’in üzerinde ahı gitmiş, vahı kalmış insanlar… Aralarında birkaç tane de genç var “Kahrolsun Amerika, kiralık ordu kurdurmayacağız” sloganları atıyorlar.
Dışarı çıktım. O zaman İşçi Partisi’ydi isimleri, şimdi Vatan oldular. “Bir sakin olun yahu” dedim ve ben de
onlarla birlikte bağırmaya başladım “Kahrolsun Amerika” diye. “Susun” dedim, sustular. “Kimsiniz?” dedim
ve birisi İşçi Partisi’nin Beyoğlu, birisi İstanbul İl Başkanıymış. Dedim ki “Madem Amerika’ya karşısınız, biz
de Amerika’ya karşıyız. Amerika’da bu kadar sivil askeri danışmanlık şirketi var, biz onlara rakip olduk,
siz gelmişsiniz kuruluş aşamasındaki bu şirkete ‘Kahrolsun Amerika’ diyerek saldırıyorsunuz. Gelin size
anlatalım, Adnan Paşa’m şu an röportajda, sonra da sizinle görüşecek.”
Bu hükümetten Allah razı olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başkanlık sistemiyle dünyada bir güç
olduğumuzun farkına vardık. Savunma sanayii noktasında bizde müthiş gelişmeler var. Bu gelişmeler bizim
daha özgür, daha milli olmamızı sağlıyor. Fakat bir şikâyetim de var; süreç çok yavaş ilerliyor, hala ülkemizde Özel Askeri Danışmanlık şirketleri için bir mevzuat yok. Bir an önce yasal mevzuat oluşturulmalı. Bu
yavaşlığa rağmen ben inanıyorum ki SADAT ulaşmak istediği hedefe ulaşacak. Yeter ki yapılacak iş İttihad-ı
İslam’a hizmet olsun.
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Adnan TANRIVERDİ
ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı,
Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve
SADAT A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Mevzuatla ilgili bir şey söylemek istiyorum, Nurettin Bey de bahsetti. SADAT’ın mevcut mevzuatında
diğer ülkelere hizmet vermesini engelleyen bir hüküm yok. Biz arzu ediyoruz ki; Amerika, İngiltere, Fransa
gibi ülkelerin nasıl ki bu tür dışarıdaki faaliyetlerini destekleyen kanunları varsa, SADAT gibi şirketlerin
de Türkiye’de eğitim tesisi bulunsun. Eğitim tesisleri olsun, dışarıdaki ilişki kurdukları ülkelerden eğitime
askeri personel gelsin. Bu mevcut mevzuatımıza göre bu işlerin yapılması mümkün değil. Türkiye içerisinde SADAT başka ülkeler silahlı kuvvetleri personeline hizmet veremiyor. Diğer ülkelerde böyle askeri
şirketler hem kendi silahlı kuvvetlerine hizmet veriyor hem de dışarıdaki yabancı ülkelerde hizmet veriyor.
Bizim nasıl ki savunma sanayii kontrolüyle ilgili kanunumuz varsa, yani silahı yapıyorsunuz ama silahın hem
yapımını, hem alım-satımını hem de seyrini kontrol ediyorsunuz. Yani tabancayı yapıyorsunuz, yaparken
kontrol ediliyor, satarken kontrol ediliyor, el değiştirirken kontrol ediliyor dünya üzerinde. O tabancayı
kullanan fikir de kontrol edilsin.
SADAT olarak 17 tane talimname yazdık. Kendine göre bir veri tabanı oluştu. Bir bilgi birikimi var ve
bu bilgiler bizim Silahlı Kuvvetlerden edindiğimiz bilgiler. Bu bilgiyi başka birisine verirken devletimiz bizi
kontrol etsin. Bunu kapsayan bir mevzuat istiyoruz. Biz bunu devletimize karşı kullanamayız. Bu bilgiyle
devlet kontrol etsin diye bir mevzuat da teslim ettik. Dolayısıyla şimdi SADAT gibi şirketler çok rahat, hiçbir kontrol olmadan, dış ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak ülkelerle yaptıkları anlaşmaların protokolleri
gereğince o ülkelere hizmet verebiliyorlar. Hiç kontrol yok, “Hayır” diyoruz! Kontrollü olsun, devlet bunu
kontrol etsin. Hangi ülkede ne yapıyoruz SADAT olarak veya başka şirketler neler yapıyor? Devletin bilgisi
dâhilinde olsun, bunlar yanlış kullanılmasın. Devletin dış politikasına uygun gitsin diye mevzuat isteniyor.
Bu mevzuat aslında devletin ihtiyacı olan bir şeydir. Bu olursa eğer yurt içinde de eğitim kontrollü bir
şekilde gerçekleşir. Farz edelim harp okullarına, meslek okullarına, sınıf okullarına dışarıdaki silahlı kuv-
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Biz arzu ediyoruz ki; Amerika, İngiltere, Fransa gibi
ülkelerin nasıl ki bu tür dışarıdaki faaliyetlerini
destekleyen kanunları varsa, SADAT gibi şirketlerin de
Türkiye’de eğitim tesisi bulunsun. Eğitim tesisleri olsun,
dışarıdaki ilişki kurdukları ülkelerden eğitime askeri
personel gelsin. Bu mevcut mevzuatımıza göre bu işlerin
yapılması mümkün değil.

vetlerden resmi talepler de geliyor, eğitimler görüyorlar. Bunun 10 mislini belki bu özel şirketlere tahsis
edilecek imkânla kontrollü bir şekilde bu ülkelere verme imkânına sahip olacak. Gerçekleşecek mevzuat
budur aslında. Bizim istediğimiz budur aslında, yoksa SADAT’ın herhangi bir ülkede herhangi bir faaliyet
gerçekleştirmesini engelleyen bir şey yok. O ülkenin mevzuatına tabiyiz, onlarla yaptığımız anlaşmalarla
bu işi çözüyoruz.
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SABRİ BALAMAN
Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli Konuklar vaktimizi değerli kullanmak adına programın sonuna gelirken her konuğumuzdan iki soru almak kaydıyla soru kısmına geçebiliriz.

KATILIMCI SORUSU
Bugün Türkiye, Somali’ye askeri olarak eğitim veriyor. TSK oradan çıksa, SADAT tüm imkânlarıyla o
orduyu eğitip donatabilir mi? Özgür Suriye Ordusunu Türkiye’nin eğittiğini biliyoruz. SADAT’ın burada bir
görevi var mı? Sorularım Adnan Tanrıverdi’ye.

ADNAN TANRIVERDİ
SADAT, Özgür Suriye Ordusuna eğitim vermiyor. Özgür Suriye Ordusuna Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim
veriyor. Biz, Özgür Suriye Ordusunun kuruluş safhasında, Hatay’ın güneyindeki mülteci kampında Özgür
Suriye Ordusunun ilk kurucusu Albay Riyad Esad isminde bir şahsın olduğunu duyduk ve üç dört kişilik bir
arkadaş heyetiyle oraya gittik. O zamana kadar Suriye’de muhalefetin silah kullanmama kararının olduğu
bir dönemdi. Aşağı yukarı bir seneye kadar silahsız mukavemetle buna direndiler. Rejimin zulmüne silahsız mukavemet edecek tarzda düzenlediler. Biz o zaman bir rapor hazırladık. Bu raporumuzu devletimize
gönderdik. Bunların muhalefet olarak organizasyona ihtiyacı olduğunu, bunu eğer devlet olarak Silahlı
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Kuvvetlerimiz üstlenirse altı ayda bu kargaşa biteceğini bildirdik. Eğer böyle bir yetki SADAT’a verilseydi
SADAT da ancak bir senede bitirebilirdi. O günün koşullarında Silahlı Kuvvetlerde FETÖ vs. olduğu için bu
mesele icraata geçirilemedi ve bu sebeple SADAT’ın Özgür Suriye Ordusuyla bir ilişkisi olmadı.
Somali’ye gelince, Silahlı Kuvvetlerimiz oraya gitmeden önce Somali’den bir yetkili SADAT’ın orada bir
üs kurmasını talep etti. Hatta bununla ilgili çok geniş bir proje hazırladık. Sonra Silahlı Kuvvetlerimiz gidince bize ihtiyaç kalmadı. Biz zaten, Silahlı Kuvvetlerimizin olmadığı, ulaşamadığı yerlerde hizmet verelim,
demiştik. Dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerimiz, oraya hizmet verecek bir üssü kurmuş oldu. Bizim de projemiz,
merkezinde karargâhı, etrafında eğitim alanları olan, yani canlı bir proje haline getirmiştik. Somali’nin silahlı kuvvetlerine devlet bazında bir eğitim vermek üzere hazırlığımız vardı. Silahlı Kuvvetlerimiz Somali’ye
gidince bizim işimiz orada olmadı.

KATILIMCI SORUSU
Merhabalar. Girişimci ve yazılımcıyım. Savunma sanayii hakkında fikirlerim ve projelerim var. SADAT’ı
da en başından beri takip ediyorum. Ben bireysel olarak silahlanmayı savunan bir insanım ve Türkiye’de
benim gibi insanlar var. Bu bağlamda bizlerin tesis eksikliği var. Daha iyi bir eğitim alabilmek için İsrail’e
gidiyoruz, Amerika’ya gidiyoruz. Buralarda pasaportumla hiçbir soruşturma görmeden alanlarda atış yapabiliyorum. Ülkemizde özellikle 15 Temmuz’dan sonra insanlar silahlanmaya çok büyük gayret göstermeye
başladı. Bununla beraber çok büyük bilinçsiz bir silahlanma var. Bu bağlamda insanları bilinçli silah kullandırmaya özendirecek bir yapı, oluşum var mı? İleride bunun önü açılabilir mi?

ADNAN TANRIVERDİ
SADAT’ın içinde ferdi bir eğitim söz konusu değil. Yurt içinde eğer eğitim tesisi olursa yurtdışındaki
devletlerin resmi askerleri, bizim silahlı kuvvetlerde eğitim görmeye nasıl geliyorsa; izin verilmiş SADAT
eğitim tesislerine de aynı şekilde gelebilecekler. Ayrıca gerek SADAT olarak, gerek ASSAM olarak ben
aynı zamanda da hem İDSB (İslam Dünyası STK’ları Birliği)’nin hem de TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller
Vakfı)’nin istişare kurulundayım. Sivil toplumun organizasyona ihtiyacı var ama kesin olarak silahlı organizasyon kabul edilemez. Yani sivil toplumun silahlı organizasyonu olmaz. Devletin silahlı kuvvetleri var.
Milletin iradesi siyasi iradede toplanıyor. Devletin iradesi dışında darbe gibi silahlı güçler tarafından bir şey
olursa, 15 Temmuz’daki gibi sivil toplumun organizesi gerekir.
Nasıl ve neler yapılabilir? Yaralanana ilk yardımın nasıl yapılacağı, toplumun nasıl engelleneceği, paletinin nasıl koparılacağı gibi konularda silahsız iradeyi, devlete hıyanet eden güçlere karşı kullanmak üzere
böyle bir şuurlandırma olabilir. Herhangi silahlı bir organizasyon kabul edilemez. Bu, anarşiye götürür,
devletin de iradesini ortadan kaldırır. O bakımdan devletler silahlı kuvvetlerini iyi kontrol etsin. Silahlı kuvvetler zapturapt altında tutulsun. Devletin yani milli iradenin, milletin iradesi siyasi irade olarak hükümette
tecelli eder. Bunun dışına çıkılırsa bu bir darbe teşebbüsüdür. Onu devletin diğer güçleri engellemelidir.
Engelleyemezse millet onu sivil organizasyonla engellemelidir.
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MEHMET NACİ EFE
Değerli Arkadaşlar, Muzaffer Bey’in (Sayın Konumuzun) dediği gibi şu anda Bulgaristan’da, Romanya’da, İsrail’de, Amerika’da bu tür tesisler var. Ama bizim şu anda sportif faaliyetler anlamında avcılık ve
silahla ilgili atış poligonlarımız var. Aynı zamanda avcılık ve atıcılık diye bir federasyon var. Bunun üzerine
birçok çeşitli aktiviteler oluyor. Türkiye’de sadece poligonlarda bu eğitimleri alabiliyorsunuz. Bir de özel
güvenlik firmalarının eğitim kurumlarında 120 saatlik temel eğitim var. Onun dışında yapacağınız her aktivite tehlikeli olarak görülebilir.

KATILIMCI SORUSU
Ben SADAT’ın hükümete sunduğu mevzuatla ilgili bir tek veri önermek istiyorum. Sonuçta bu askeri
şirketlerin çoğalmasıyla ilgili hemfikiriz ve faaliyetlerin çoğalmasıyla ilgili teşvik ediyoruz. Ancak benim,
problem olabilecek bir düşüncem var. Bu askeri şirketlerin içerisinden bizim milli benliğimize, Türk İslam
Birliğine aykırı teşkilatlanan birtakım şirketler oluşabilir. Dolayısıyla yarın öbür gün bu bizim hem milli
yapımıza hem devlet yapımıza bir tehlike teşkil edebilir. Önerdiğiniz kanun ve mevzuat tekliflerinde hükümetlerin bunları dikkate alabileceği konusunda bir önergeniz var mı? Bu konudaki en büyük hassasiyetin
sizlerde de olduğunu biliyorum ama biz hükümetler değiştikçe milli yapımıza uygun olmayan şirketlerin
varlığı olabilir mi diye tetikte olmayalım. Bu tür tedbirleriniz var mı bilmek isterim…

ADNAN TANRIVERDİ
Savunma sanayii kontrolünden bahsettik az önce. Bunun gibi savunma hizmet sektörü de kontrollü
olacak. 5201 Sayılı Kanun gereği, her yıl savunma sanayii ürün listesi yayınlanır. Farz edelim tekstil olabilir
veya savunma sanayiinde bir cihaz olabilir. Bunun üretimi, satışı ve sevkiyatı kontrole tabiidir. Bu nasıl
oluyor? Diyelim ki herhangi bir savunma sanayii ürününü yurtdışına çıkarmak istiyorsanız, Milli Savunma
Bakanlığına bildireceksiniz. O ülkenin talebi olacak. O ülkenin talebi kendi devleti tarafından, oranın yetkili
bakanlığı tarafından gelecek. Bu talep, ürünün son kullanma belgesi olacak tarzda, milli savunma bakanlığı
kontrolünde gerçekleşecek savunma sanayii ürünüdür. Genelkurmaya ve Dış İşleri Bakanlığına, o ülkeye uluslararası ambargo veya bizim yaptığımız bu silahla o ülkenin başka bir ülkeye kısıtlaması var mıdır,
diye sorulacak. Bunların hepsi incelendikten sonra bu satışa müsaade ederler. Bu bilgi transferi de yani
danışmanlık hizmeti de böyle olacak. Diyelim ki SADAT, herhangi bir ülke için, o ülkenin talebine göre bir
hizmet talep edecek. SADAT, o talep ettiği hizmeti Milli Savunma Bakanlığına “Ben bu ülkeye şu hizmeti
götürebilir miyim?” diye soracak. . O da Genelkurmaya soracak, o da Dış İşleri Bakanlığına soracak. Bunlardan müspet cevap geldikten sonra o şirket o ülkede hizmet yapabilecek. Yani tamamen kontrollü bir bilgi
aktarması söz konusudur. Önerdiğimiz kanunda danışmanlık bu şekilde işleyecek. Savunma sanayii ürünü
nasıl kontrol ediliyorsa bu hizmet de öyle kontrol edilsin diye sunulan bir kanun. Şu an mesela kontrol yok.
Biz kontrol olsun diye kanun çıkarıyoruz. Biz bu hizmeti yapalım ve bize yardım edilsin diye değil. Bizi engellesin diye çıkartıyoruz. İstediğimiz yere vermeyelim, devletin istediği yere verelim; devletin istemediği
yere vermeyelim diye kanun çıksın, diye uğraşıyoruz. Çıksa da çıkmasa da SADAT’ı engelleyecek bir şey
yok. Benzer şirketleri engelleyen herhangi bir şey yok. Türkiye’de yapılmaz ama o ülkeye gider, anlaşmasını
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yapar, protokolünü kendi yapar. Kimseye hesap vermek durumunda değildir. Kendi yönetim kurulu uygun
görürse yapar. Devlet bunu denetlesin diye kanun çıkarmak istiyoruz.

KATILIMCI SORUSU
Ben sorumu Melih Bey’e yöneltmek istiyorum. Diğer ülkelerdeki şirketlerle silahlı kuvvetleri arasında
nasıl bir ilişki var? Bu ilişki SADAT ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulabilir mi?

MELİH TANRIVERDİ
Çeşitli ülkelerde yapılan sözleşmelerle özel askeri şirketlere çeşitli görevler veriliyor. Bunları kendi
operasyonlarında kullanıyorlar. Mesela az önce Ali Bey izah etti. ABD’nin 32 tane İslam ülkesinde üssü var.
Bizim 1. Ordumuz, 2. Ordumuz, 3. Ordumuz var… Ama Amerika’nın böyle değil. Amerika’nın Avrupa’da bir
ordusu var. Akdeniz’de bir ordusu var. Çeşitli yerlere yerleştirilmiş orduları ve bunların da üsleri var. Yani
Amerikan ordusu Amerika’nın içinde değil. Kendi içinde bir tehdit görmediği için ordusunu Amerika’nın
dışına yerleştirmiş. Bu ordunun lojistik bir ihtiyacı da var. Her türlü beslenmesinden tutun silah, mühimmata
kadar her türlü ihtiyaçları var. Bunların bazılarını özel askeri şirketlere ihale ediyor. Yaptığı sözleşmelerle
askerlerin transferinden tutun da tüm işlemlerine kadar Özel Askeri Şirketlere taşeron edebiliyor. Türk
Silahlı Kuvvetlerindeyse böyle bir durum söz konusu değil. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ordumuz yurt içinde
bulunduğu için lojistik sistemleri kendi içinde kurulmuş vaziyette. Okyanus aşırı sevkiyatlar yapılması
gerekmiyor. Dolayısıyla benzeri bir durum söz konusu değil. Ama diğer yönüyle bakarsak dost ve müttefik
ülkelerin silahlı kuvvetlerine, personeline verilebilecek olan eğitimler ki onların harp okulları var. Harp
akademilerine öğrenciler geliyor ve Türkiye’de bizim okullarımızda eğitim alıyorlar. Ama bu nedir? Bir
ülkeden iki kişi gibi sınırlı sayıda oluyor. Dolayısıyla bunun daha genele yayılabilmesi için TSK’nın imkânları
zorlanıyor. Hâlbuki çok daha büyük rakamlarda askeri iş birliği anlaşmaları tüm Özel Askeri Şirketler
tarafından yönetilebilir. Böyle bir yasal düzenleme yapıldığı takdirde Türkiye’de pek çok Özel Askeri Şirket
kurulabilir ve silahlı kuvvetlerden emekli olan ki personel çok erken yaşlarda emekli oluyor, bunların
emeklilik hayatından sonra birikimlerini heba etmemeleri gerekir ve Türkiye’nin politikalarını destekleyici
şekilde diğer ülkelere aktarmalarının önü açılmış olur.

ALİ COŞAR
Türkiye, 2016 Ağustos’undan bu yana sınır ötesi harekât alanında Türkiye’nin bekasına yönelik operasyonlar yapıyor. Fırat Kalkanı Operasyonu ve Afrin Operasyonu bu kapsamdadır. Tabii ki bu alanlarda harekâtın sonuçlanmasından sonra ve harekât esnasında da TSK’nın lojistik anlamda kendi unsurları tarafından ihtiyaç duyduğu hizmetler yerine getirilebiliyor. Ancak bunun 911 km’lik Suriye hududu ve Türkiye’nin
dört bir çevresini kapsayan kara hudutları bölgesinde, ileriki safhada muhtemelen bizim biraz önce ifade
ettiğimiz tarzda lojistik yerleşimle ilgili hususlarda desteğe ihtiyacı olacaktır. Türkiye güney hudutlarında
30-40 km’lik bir derinlikte ilerden itibaren savunmasını tertipleme ihtiyacı devam edecektir. Bu kapsamda
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bizim gibi şirketlere ihtiyaç duyulacaktır. Nitekim geçtiğimiz aylarda, lojistik bir teşkilde görevli muvazzaf
bir arkadaşla yapılan görüşmede, kışla oluşturma kapsamında destek düşündüklerini söyledi. Dolayısıyla
buna ihtiyaç olacaktır. Artık TSK’nın tamamlayıcı bir unsur olarak yasal çerçevede kontrol altına alınmış
bizimkine benzer, milli ve manevi değerlere önem veren şirketlere ihtiyaç olacaktır. Bu hususta ben ümit
varım. Öte yandan Adnan Paşa’nın ifade ettiği hususları ben de vurgulamak istiyorum. Terör örgütleri birer
frenchising zinciridir. Bunun Orta Doğu’daki en birincil faaliyeti PKK, PYD, YPG unsurları, DAEŞ, El-Kaide
türevleridir. Irak’ta, Afganistan’da, diğer İslam ülkelerinde, Afrika’daki Boko Haram, El-Şebab örgütlerinin
her biri frenchising türü terör zincirleridir. Ben bunlara Özel Askeri Şirketlerin kartelleşmiş halidir diyorum.
Bunları emperyal ülkeler, İslam ülkelerini koltuğu altına almak için kullanmaktadırlar ve bunu yaparken de
hiç bir yasal, hiç bir insani değeri dikkate almamaktadırlar. O halde meydanı boş bulanların bu faaliyetleri
rahat yapmalarını engellemek adına, dünyada Türkiye de dâhil olmak üzere bu alanı hiçbir şekilde bu frenchising zincirlerine bırakmayacak faaliyet içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum.

KATILIMCI SORUSU
Sivil silahlanmayla ilgili sormak istiyorum. 15 Temmuz esnasında bizim halk olarak elimizde silahlarımız olsaydı, yani sivil silahlanma olsaydı Sayın Cumhurbaşkanının talimatını duyduktan sonra bunlar
cesaret edebilirler miydi? Halkın silahsız olduğunu biliyorlardı ve birliklerimiz geç geldi. Silahlarımız olsaydı
bu zayiatı vermezdik.
3. Dünya Savaşıyla ilgili söylentiler var. Biliyorsunuz ki şu anki operasyonlar dünya konjonktürüne
neden oluyor. Bir kimyasal atılsa mevcut ordumuza, sivil toplumun hepsi yani hepimiz askeriz. Ben askerde
roketatar kullanmış biriyim, diğeri tank sürmüştür, diğeri uçak kullanmıştır… Halkımızın silahlandırılması
demiyorum ama herhangi bir toplu askeri imhadan dolayı, askeri şirketler adı altında silahlı eğitimin paslanmaması için verilmesi daha sağlıklı olmaz mı?
Bahsetmiş olduğunuz Özel Askeri Şirketler ve özellikle Türkiye’deki yabancı şirketler bir tehlike arz
ediyor olarak görülüyor mu?

ADNAN TANRIVERDİ
Sivillere silah dağıtmakla ilgili olarak; eğer devlet kendi resmi kuruluşundaki ordusunu kontrol edemiyor, darbe teşebbüsünde bulunuyorsa, kontrollü olmayan sivili nasıl kontrol edecek? O bakımdan sivillerin
bu amaçla organizasyonu ve silahlandırılması yanlıştır.
15 Temmuz, hem darbeci maceracılara çok güzel bir mesaj verdi hem de küresel güçlere çok güzel bir
mesaj verdi. Onlara dedi ki; Türk milletine bakın. Ordusu olmasa bile siz bu ülkeye herhangi bir askeri faaliyette bulunursanız sizi tükürükle boğarlar. Silahsız olduğu halde bu çok önemli, caydırıcı bir faaliyet oldu.
Silahlı eğitim konusuna gelince, zaten bu eğitim askerde veriliyor. Acemi eğitimi alıyor, silah kullanıyor
ayrıca ihtiyat eğitimleri var. Bazen bunlar çağırılıp eğitim ve tatbikata iştirak ediyorlar ve bu yeterlidir.
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Ben ilk katılımcının sorusuna da cevap vermek istiyorum. Zihniyet değişimi gerekiyor. Sadece SADAT mı bunu savunacak? Maalesef şimdi böyle oldu. Mesela Sanayi Bakanlığı, SADAT’ın yurtdışından
Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin bakım onarım sistemini kurma teklifini görünce “Aman böyle şirkete ihtiyacımız var” dedi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SADAT’ı en çok destekleyen müsteşarlıktır. Türkiye’nin
savunma sanayii ihracatı var ve o ülkeler bunun bakım onarım ve idamesini yapamıyor. SADAT türü şirketlere ihtiyaç var diyor. Ama bir de kontrol edilemez silahlı şirketler var. Onlar özel ordu mu kuruyor?
Cumhurbaşkanı ordu mu kuruyor? Dolayısıyla bu zihniyetin değişmesi lazımdır. Zihniyet değişimi ise kolay
olmuyor. Çocuk 9 ay 10 günde oluyor. Bunun da bir zamanı var. Dolayısıyla biz mücadeleye devam edeceğiz. Biz bunun önderliğini yapıyoruz.

MEHMET NACİ EFE
3 şeyin özelleşmesi tehlikelidir: Adalet, güvenlik ve eğitim. Bu üçünü de millileştirmek gerekiyor. Güvenlikte de bizim maalesef 2004 yılındaki mütekabiliyetle yurtdışından 10’a yakın büyük firma bundan
yararlanmış durumdadır. Sadece güvenlik değil, bunlar güvenlik, temizlik ve gıda sektörlerine alındı. Toplamda 70.000 çalışanları var demiştim. Belki daha fazla. Dolayısıyla çözüm nedir? Çözüm mütekabiliyettir.
Şu anda AB ülkesinde yok bu. Mütekabiliyet kesinlikle kalkmalıdır. Yerli ve milli firmalara yer verilmelidir.
Bir alarm izleme merkezinden örnek verecek olursak; her konumda, her yerde sizi çok rahat izleyebilir,
dinleyebilir ve servis edebilir. Nitekim 17-25 Aralık’ta da anımsarsanız, birçok dinlemenin alarm merkezlerinden yapıldığını gördünüz. O yüzden kesinlikle istihbarat açısından güvenlik birleştirilmelidir.

KATILIMCI SORUSU
Uluslararası savaş hukuku normlarında Özel Askeri Şirketlerin hukuku nedir?

ALİ COŞAR
Uluslararası toplumun bir araya gelerek bu hususta aldığı bir karar yok. Yalnızca 1949 Cenevre Konfederasyonuna göre bu tür şirketler faaliyet gösteremezler. Ancak muharebe alanında da herhangi bir
çatışma yaşanıyor ise lojistik hizmet, insani yardım yapan şirkete de aracı edilmesi yasak. Bu hususta BM
tarafından alınan bir karar var. Onun dışında uluslararası toplumun üzerinde mutabakat sağladığı herhangi
bir doküman yok.

KATILIMCI SORUSU
Özellikle İslam âleminin 100 yıllık yarasını ortaya koydunuz. 100 yıl boyunca İslam âlemi ne yazık ki
uyuyordu. İkinci Dünya Savaşı’nda İslam âlemi savaşa katılmadı ve aslında bu büyük bir fırsattı kendimize
gelmemiz için. Bu konuyu ortaya koydunuz. İslam âleminin en büyük sorunu askeri anlamda eğitim ve
teknolojik gelişmedir. Bu geride kalmışlığı aşmak için bu şirketler nasıl hızlı yol alabilir?
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ADNAN TANRIVERDİ
Şu anda 32 İslam ülkesinde üs var. Bazı İslam ülkelerinde birden fazla üs var. Yaklaşık 50 İslam ülkesinde
yabancı askeri şirketler var. Türkiye’ye herhangi bir şekilde savunmayla ilgili görüşmeye gelenler, ilgili
bakanlıkları gördükten sonra SADAT’ı da ziyaret etme ihtiyacı duyuyorlar. Savunma sanayii şirketlerinin
çoğalıp ülkenin tehdidini belirlemesi önemlidir. Yabancı askeri şirketler ve küresel güçler Mısır’a diyor
ki, “Libya senin düşmanın, aşağıda Sudan senin düşmanın, bu tarafta Suudi Arabistan senin düşmanın.”
Ona göre silahlandırıyor. Ama biz gittiğimiz zaman onlara “Sizin dost ve müşterek düşmanınız kim?” diye
soruyoruz. “Müşterek düşmanınız budur” diye gösteriyoruz.
İslam ülkelerinde mesela 20.000 tank var. Bu 20.000 tank tamamen küresel güçlerin sanayisini
çalıştırıyor. Yedek parçacı vs. bunların hepsi batı kaynaklıdır. İslam ülkeleri bunları kendi aralarında üretmeye başlamalı. Varsın, son teknoloji olmasın. Tehdidi eğer indirgersek yani; birinci tehdit: üslerini çıkar, ikinci
tehdit: komşuların sana tehdit değil ki… Esas İslam ülkeleri dışındaysa bir tehdit var. Ona karşı müşterek
nasıl hareket edilir? Şu oluşum oluşursa, hem o yabancı safralar atılır hem birlik olunup güç haline gelinir.
SADAT’ın misyonu gerçekleşmiş olur. Hem kendi siyasilerimize hem kendi kamuoyumuza hem de İslam
dünyasına anlatmak istediğimiz, yola çıkmak istediğimiz mesele budur.
Özel şirketler bu misyon üzerine kurulursa işte o zaman bu ülkeler esas kendilerini sömüren güçten
kurtarabilirler. Yani bir ülkeye gidiyorsunuz… Subayları ya Fransa’da okumuş, ya Amerika’da okumuş, ya
İngiltere’de okumuş… FETÖ’ye kızıyoruz ülkelere gidiyor ve kadrolaşıyor diye fakat onlar da kadrolaşmışlar.
Dolayısıyla bazı şeyleri söküp atmak çok kolay değil ama tabii ki o istikamette çalışmak lazım.
Bize geliyorlar mesela “Ben o ülkede muhalifim, siz bizi destekleyin” diyorlar. Neden muhalifsin? İşte
iyi öğretemiyor, şurada Amerika’nın bir üssü var, burada Fransa’nın bir üssü var. O iktidardan ümidini kestiler. Onlar iradesini oraya kabul ettiremeyince muhalefeti körüklüyorlar. Muhalefet biraz canlanınca o da
yardım isteyecek. Devletleri böyle idare ediyorlar. Biz onlara “Bölünmeyin! Kim ne derse desin bütünleşin.
Muhalefeti yıkıcı yapmayın. İktidarı destekleyin. Sakın ha darbeye kalkışmayın” diye tavsiyede bulunuyoruz. Girdiğimiz ülkelerde darbeci zihniyeti de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İktidar ne kadar zalim olursa
olsun, kötü olursa olsun, iktidarı ortadan kaldırmak bin kat daha kötüdür. Anarşi tamamen boy gösterir.
Ülke tamamen yabancı güçlerin kontrolüne bırakılır. O bakımdan bizim onlara tavsiyemiz, sakın darbeci
veyahut yıkıcı muhalefet yapmayın… “Devirici değil evirici olun” tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu tür kontrol
edilecek şirketler olursa inşallah İslam dünyası da bunu atlatabilir.

SABRİ BALAMAN
Programın sonuna yaklaşmışken böyle bir panele ev sahipliği yapmaları sebebiyle Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Zelka’yı teşekkür etmek ve kısa bir konuşma yapmak üzere sahneye davet
ediyorum.
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Bu panelin düzenlenmesi öncesinde Paşam ile yaptığımız görüşmelerde “Öyle bir etkinlik yapalım
ki; kendimizi anlatabilelim” diye tartıştığımızda bir panele karar kılmıştık. Şu anda görüyorum ki; böyle
bir panelin düzenlenmesi hakikaten çok doğru bir karar olmuştur. Kendimizi anlatmak ve ileriye yönelik
atacağımız adımlarda, alacağımız kararlarda bizlere katkıda bulunması amacıyla önemli bir karar verilmiş
durumda. Burada, sürenin iki misli aşılmış olmasına rağmen Hazirun tarafından dikkatle dinlemesi önemlidir. Bu hususa olan susamışlığımızın, açlığımızın bir ifadesidir.
1980’li yılların ortalarında Orta Doğu’yla ilgili olarak yaptığım bir çalışmada şöyle bir sonuçla karşılaşmıştık. Malumunuz Orta Doğu ülkeleri, yani İslam ülkeleri İkinci Dünya Savaşı’na kadar hem siyasi
bakımdan hem de iktisadi bakımdan, her bakımdan aslında dış âleme bağımlı durumdaydılar. Daha sonra,
İkinci Dünya Harbini müteakiben siyasi bağımsızlıklarını kazandılar. Lakin değişen bir şey olmadı. Hangi
manada değişen bir şey olmadı? Daha evvel bu İslam ülkelerini ciddi masraflarla yönetmeye çalışan batı
âlemi, şimdi onları tekrar yönetmeye devam ediyor vaziyetteydi. Değişen tek husus, eskiden masraf yaptıkları yerlerden, şimdi onlardan para almak suretiyle onları yönetmeye, onları kendi hegemonyaları altına
almaya devam etmeleriydi.
Aslında ortada çok ciddi bir pasta var. Şu anda biliyoruz ki, İslam ülkelerinden özellikle maddi varlıkları
çok iyi olanların trilyonlarca doları batı âleminin, özellikle Amerika’nın elinde ve onları kullanacak haldeler.
Konuya makro seviyeden baktığımızda Türkiye’ye neden saldırılıyor? Bu konuyu mercek altına almamız lazım. Türkiye, malumunuz Batının kendi değerlendirmeleri çerçevesinde İslam âlemine önderlik
yapabilecek yegâne ülkelerin başında yer almaktadır. İslam âlemini özellikle 1991 yılından sonra “kırmızı
tehlike” yerine “yeşil tehlike” olarak ikame etmeye başladılar. Ve NATO’da yapılan güvenlik kurulu toplantısında Türkiye’deki İslami gelişmeler ve hatta bakanlıklarda mescit açılması dahi tehdit olarak görülmeye
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başlanmıştır. Türkiye’de başı örtülü subay, astsubay sayısının artması tehlikeli olarak değerlendirilmiştir.
Şöyle ifade ediyorlar; bizim müttefikimiz olmalarına rağmen “Türkiye bizim için potansiyel bir tehlikedir”.
“Biz bu İslam tehlikesini ne yapıp edip engellemek durumundayız.” Ama Avrupa olarak “Bunu tek başımıza
yapamayız. Okyanus aşırı bir desteğe ihtiyacımız var.” Nitekim o okyanus aşırı desteği de alarak o menfur
15 Temmuz hadisesini de gerçekleştirmeyi başardılar.
Türkiye bu gidişatıyla onlar için potansiyel tehlike olarak görüldüğü sürece oyunlarını başka yollarla
sürdürmeye devam edecekler. SADAT’a biz şu anda baktığımızda, onu İslam âlemine hizmet etme gayesiyle, İslam âlemini bir birlik haline getirmek amacıyla yola çıkmış bir yapı olarak görüyoruz. Tabii bu yapı,
özellikle, iktisadi beklentilerine aykırı bir sonuç oluşmasına sebebiyet vereceği için onların saldırı alanında
hedeflerinden biri olmaya devam edecektir. SADAT’ın bu misyonu, gayet tabii, onları rahatsız edecektir.
Onlar da bu saldırılarını devam ettirmeye çalışacaklar.
Ama inşallah bizim sahip olduğumuz bu azim ve gayretle onların saldırılarını bertaraf edebiliriz. Bizim
burada beklentimiz; sadece ve sadece rıza-yı bâridir. Bu amaçla hareket etmek bizim vazifemizdir. Sonuç,
takdir Hüda’nındır. Muzaffer kılma takdiri O’na aittir. Biz inanıyoruz ki; gelecek, istikbal biz inananlarındır.
Ümitvarız. Bizim bu ümitvar duygularla, gayretli Başkanımız, arkadaşlarımız ve üyelerimizle cümle dostlarımızla ileride çok daha iyi konumlara geleceğimize olan inancımız tamdır.
Bu vesileyle tekrar burada saatlerce bizleri sabırla dinleyen Haziruna, heyete teşekkür ediyorum, hürmetler arz ediyorum.
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