
Ankara'da bir güvenlik terörü örneği (BİMER’e başvuru no  432254, tarih 9.4.16) 
 
Bu gün akşam 16:00 dolayında Ankara Ticaret Odası salonlarında açılan mobilya sergisini gezmeye gittik. 
Arabamızı, Oda'nın karşı tarafında cadde kenarında park etmiş araçlar gibi bıraktık. Oda'nın giriş kapısı  
resmi giysili polis kaynıyordu. Bir sorun mu var diye polislere sorduk.. "Başbakan gelecek.." yanıtını aldık. 
Çok sayıda da koruma oldukları rahatlıkla anlaşılan sivil giysili polis vardı. Tedirginlikle içeri girdik.  
İç mekanlarda da çok sayıda polis geziniyordu, bir bölümü de sergi firmalarında oturmakta idi.  
Gerginlik içinde hızla dolaştık. Bir polisimizle ayaküstü söyleştik.. 
 
- Biz : Kaç polis geldi güvenlik önlemi almaya? 
- Polis : Ben sayısı söylemeyeyim ama çok.. 
- Biz : 300'den çok görünüyor.. 
- Polis : Daha fazla. 
- Biz : Ya yakın korumalar? 
- Polis : Onlar daha da fazla.. Uzun boylu... belli zaten.. 
- Biz : 300'den çok insan bir kişinin "yakınında" fiziksel olarak olamaz ki? 5-10 hadi 20 kişi olur yakın koruma. 
- ???? 
- Biz : Bir de bu ziyaretin ülkeye maliyetine bakın.. Yüzlerce polis koruma adına meşgul ediliyor ve bir yığın 
harcama.. Ülkenin başkentinde görünüm üzüntü ve endişe verici.. 
- Polis : Ben 20 yılı geçtim meslekte.. bir de bize sorun.. Dışarıdan üniversite bitirdim, yükselme sınavında çok 
yüksek puan aldım ama her nasılsa elendim?? Sizin siyasi görüşünüzü bilmiyorum ama benim durumum bu.. 
.......... 
- Biz : Batı'da Devlet başkanları kendi araçlarını kullanarak, bisikletle işe gidiyor.. 
- Polis : Erkek kardeşim ODTÜ'yü bitirdi ve polis olmadı çok şükür, yaşamını kurtardı. 
****** 
Ziyaretimizi kısa kesip çıktık. Arabamız yerinde yoktu! Ticaret Odası'nın önündeki caddenin karşı kıyısında 
yer alan pek çok araç kaldırılmıştı.. Trafik polisleri, resmi - sivil polis kimsecikleri yanaştırmıyordu. Arabamızı 
aradık, aradık... yok! Bir polise sorduk, Balgat otoparkına çekilmiş olabileceğini söyledi.. Emin misiniz diye 
sorduğumuzda ise "hayır" dedi. Sağolsun ricamızla telsizini kullanıp bu otoparkın telefonunu merkezinden 
edindi ama bu telefonu aradığımızda yanıt alamadık. Bir taksiye atlayıp oraya gittik.. Ehliyet, ruhsat, sigorta 
kağıdı (bu vesileyle trafik sigortamız da yoklanıyor!) ve 95 TL nakit (kredi kartı yok!) ödeme sonrası aracımızı 
alabildik.. 
******* 
Başbakan Davutoğlu'nun güvenlik önlemlerinin bu denli abartıldığından haberi var mı acaba?? Arabamızı 
çektiğiniz yer, güvenlik açısından sıkıntılı olacak idiyse, neden park ederken engellenmedik? Bu çok saygısız 
işlemi T.C.'nin bir yurttaşı olarak hak ediyor muyuz? Biz hepimiz potansiyel suçlu muyuz? Bizim incinen 
gururumuz ve maddi zararımızı kim karşılayacak? Aracımızı çeken Trafik Vakfı'nın gelirleri nasıl paylaşılıyor? 
Ne ölçüde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarılmaktadır? Aracımızın camında 2 yerde cep telefonumuz 
yazılı. Güvenlik önlemi alacaksanız, telefon eder bizi bulursunuz, biz gelir aracımızı alırız oradan. Ya da siz 
çekti iseniz, acelemiz vardı, size ulaşamadık... diye bize bilgi verir, özür diler ve bir ücret de istemezsiniz.  
Bu uygulama, demokratik bir hukuk devletinde asla olmaması gereken hukuk dışı bir haksız edimdir.  
Üstelik vatandaşa haksız mali yük, birilerine de haksız, zorlama ve yapay kazanç kapısı olarak! 
 
Bir demokratik hukuk devletinde böylesine haksız bir fiili Devlet yurttaşına karşı pervasızca, üstelik yerleşik 
bir uygulama olarak nasıl işleyebilir? Başbakanı durumu incelemeye ve alınan güvenlik önlemlerini makul 
düzeye çekmeye çağırıyoruz.. Yazıktır bu yersiz giderlere, ülke halkına.. Yakışmıyor ülkemizin imajına. 
Bakınız pek çok devlet üst üste vatandaşlarını ülkemizi terk etmeye çağırıyorlar. Bu alarm vericidir. 
Ankara Emniyetini, Başbakanlığı bizden ve araçları gereksiz çekilen mağdur edilen yurttaşlardan açık özür 
dilemeye ve maddi zararımızı karşılamaya çağırıyoruz.  
 
Demokrasi... Demokrasi... Demokrasi... 
Ekmek gibi, aş gibi, su gibi, hava gibi vazgeçilmezimiz.. Ona öyle susadık ki ve öylesine büyük bir hızla 
uzaklaştırılıyoruz ki .. Her-ke-sin bir güzel öğrenmesi gerek : Yurttaş Devlet için var değildir, tam tersidir; 
Devlet yurttaş için, insan için vardır. Devlet araç, insan asıldır, insan amaçtır. 
 
Sevgi ve saygı ile. 
9 Nisan 2016, Ankara 
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