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Mayıs 2007’den Mayıs 2022’e
Birkaç iyi adamla birlikte bir hayalle yola çıkalı tam 

15 yıl oldu. Gerçekten bedel ödemeden hiçbir şeye sahip 
olunamıyor. Bir meslek için yıllardır bedel ödedik, 

daha da ödeyeceğimize benziyor.

BAŞKANIN MESAJI

Modern toplumların yüzyıllardır fayda-
landıkları “Özel Dedektiflik” hizmet-
lerinden ülkemizde ihtiyaç sahip-

lerinin uluslararası meslek standartlarında 
güven içerisinde hizmet almaları için yoğun 
gayret gösterdik ve göstermekteyiz.
Tam On BeşYıl olmuş. 

Türkiye de “Özel Dedektiflik & Profesyonel 
Araştırma Hizmetlerinin” temellerini atma-
ya karar verdiğimizde ilk iş olarak yasakçı 

Message from 
Chairman from 
May 2007 to May 2022

It is not possible to have anything 
without paying a price. We have 
paid the price for a profession for 

years, and it looks like we will pay 
more.
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zihniyetle karşılaştık. Kararlı duruşumuz ve 
inancımız sayesinde 30 Ekim 2003 tarihinde 
ticari kanunlar kapsamında kuruluşunu ger-
çekleştirdiğimiz MaviAy Özel Dedektiflik Şir-
ketinin öncülüğünde ÖDD - Özel Dedektifler 
Derneğinin kuruluşunu 03 Mayıs 2007 tari-
hinde gerçekleştirdik.

ÖDD öncesi var olan kişilerin çağrılması 
ile birlik ve beraberlik ile mesleğin geliş-
tirilmesi için çalışma planları yaptık. 1994 
yılında veto edilen 3963 sayılı Özel Dedek-
tiflik Kanunun güncellenmesi ve kanunlaş-
ması için çalışmalar planlandı. Uluslararası 
meslek kuruluşlarına üye olunması yolları 
arandı. 

Bu süreçte 2008 yılında üye olduğumuz 
IKD’ye sahte belgeler düzenleyerek üyeliği-
mizin engellenmesi başlatıldı. Bu sahtecilik 
ve alçaklığı yapanın dernek üyeliğine kabul 
ettiğimiz M.A.U. isimli şahsın olduğu somut 
olarak tespit edildi.

Eğitim faaliyetlerinin başlangıcı olan Kadı-
köy Halk Eğitim Merkezi ile bağlatılan çalış-
malar Ö.B. tarafından şikâyet edilerek en-
gellenmeye çalışıldı.

Üniversitelerle başlatılan eğitimler aynı yön-
tem ve mantıkla M.Ö. tarafından şikâyet edi-
lerek engellenmeye çalışıldı. Yöntem hep 
aynıydı. Turuva atı gibi içimizde olan kişiler 
tarafından ihanete uğramış olmamız daha 
da güçlenmememize katkı sağladı.

We have made great efforts and are 
making great efforts to ensure that 
the "Private Detective" services, which 
have been provided for centuries 
in modern societies, are provided 
to those in need in our country 
in accordance with international 
occupational standards and in a safe 
manner.

It's been exactly Fifteen Years. When 
we decided to lay the foundations 
of "Private Detective & Professional 
Investigation Services" in Turkey, 
we first encountered a mentality 
full of prohibitions. Thanks to our 
determined stance and belief, 
we established the ODD - Private 
Detectives Association on 03 May 
2007, under the leadership of 
MaviAy (BlueMoon) Private Detective 
Company, which we established on 
October 30, 2003 in accordance with 
the applicable commercial laws.

We made work plans for the 
development of the profession 
with unity and solidarity by calling 
the people who existed before 
ODD. Studies were planned for the 
updating and enactment of the 
Private Detective Law No. 3963, which 
was vetoed in 1994. Ways to become a 
member of international professional 
organizations were sought.

15 years has been elapsed since we set out this quest with 
a dream with a few good guys.



ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ PRIVATE DETECTIVES ASSOCIATION

ÖDD TÜRKİYE YAYINLARI / MESLEKİ AKTİVİTELER ÖDD TURKIYE PUBLICATIONS / PROFESSIONAL ACTIVITIES6

ÖDD yapısı içerisinde mesleği öğrenen 
ve kendini “En İyi Dedektif” olarak gören 
küçük beyinli kişiler ÖDD’nin tüzük dahil 
tüm çalışmalarını kopyalayıp kurdukla-
rı dernekler bugünlerde adreslerinde 
dahi bulunmayan kaçak köçek durumu-
na düştüler. Üniversitelerde verdiğimiz 
ders notlarını kopyalayarak kendi bece-
rileriymiş gibi kitap yayınladılar.  

OnBeşYıllık süreçte yapılan mesleki çalış-
malara her türlü ihanet ve engellemeleri 
kendilerine görev olarak tanımlayıp yalanı 
dolanı alışkanlık edinmiş kişilerin, özünde 
dürüstlük ve doğruluk olan bir mesleğin 
mensubu olamadan yok olup gitmeleri 
beklenen sonuçtu ve öyle de oldu. 

In this process, some individuals tried to 
prevent our membership by issuing false 
documents to IKD, which we became a 
member in 2008. It has been concretely 
determined that the perpetrator of this 
forgery and cowardice was a person 
named M.A.U., whom we accepted as a 
member of the association.

ÖB tried to prevent the works started 
with Kadıköy Public Education Center, 
one of our first Education activities, by 
complaining.

The trainings started with universities 
were also tried to be prevented by a 
person named MÖ. The method was 
always the same. The fact that we were 
betrayed by those inside us, like the 
Trojan horse, contributed to our not 
getting stronger.

Small-minded people who learned the 
profession within the ODD structure and 
saw themselves as the “Best Detective” 
copied all the work of ODD, including 
the statute; and the associations 
they established using these statutes 
became illegal organizations that did 
not even have an address. They copied 
the lecture notes we gave at universities 
and published books as if they were 
their own.

These people, who made all kinds 
of betrayal and hindrance to the 
professional work carried out in the 
fifteen-year period, could not be a 

“Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve Kanunları 

kapsamında Kişisel 
Verilerin korunması 

ilkesiyle kişi hak 
ve özgürlüklerine 

müdahale etmeden 
ihtiyaç sahiplerinin 
mağduriyetlerinin 

giderilmesi ve en çağdaş, 
modern bir Özel Dedektiflik 

Kanununun çıkartılması 
için daha çok çalışmaya 

hazırım.”
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Yaşadığımız tüm olan bitenleri, ihanetle-
ri kanıtlarıyla birlikte arşivleyerek gele-
cek nesiller için tarihe not düştüğümüz 
de bilinmelidir.  

Modern ve çağdaş toplumlarda birleş-
mek ve güç oluşturmak mantığı ile işler 
yürürken bizde her olumlu adımda bir 
çekememezlik ve hainlikle karşı karşı-
ya kalmamıza alıştık. Ben inanıyorum ki 
doğrular ve iyiler eninde sonunda kaza-
nacaktır. Bu düşünceyle daha çok çalış-
malı ve daha çok üretmeliyiz. 

Covit 19 Pandomim sonrası hayat nor-
male dönünce Portekiz ve sonrasında 
Almanya seyahatlerimiz oldu. Portekiz 
de CII Uluslararası Müfettişler Konseyi-
nin Avrupa Bölge toplantısına katıldık 
ve 2023 yılı Avrupa Bölge toplantısının 
ev sahipliğini yapmak görevini alarak Al-
manya’ya geçtik.

Almanya’da 1960 yıllarında kurulmuş ve 
aktif olarak faaliyet gösteren Almanya 
Özel Dedektifler dernekleri BID ile BDD 
birleşerek BuGED adı ile daha güçlü bir 
yapı oluşturdular. BID Üyesi olmamız se-
bebiyle bu yeni oluşumun kurucu üyele-
rinden olma gururu ile ülkemize döndük. 

OnBeşYıl önceki düşüncemi halen ko-
ruyorum. Türk toplumunun uluslararası 
meslek standartlarında çağdaş ve onur-
lu bir hizmeti hak ediyor. Bunun için 
daha fazla çalışacağımı ilan ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Ka-

member of a profession that had 
honesty and integrity in its essence; This 
was exactly the result we expected.

It should also be known that by 
archiving all the events we have 
experienced, together with the evidence 
of betrayals, we record them in history 
for future generations.

While professionals work together in 
modern and contemporary societies, 
we have become accustomed to the 
betrayal of people from our profession 
at every positive step. I believe that the 
right and good people will eventually 
win. With this in mind, we should work 
harder and produce more.

When life returned to normal after the 
Covit 19 Pandemic, we had trips to 
Portugal and Germany. We attended 
the European Regional meeting of the 
CII International Council of Inspectors 
in Portugal and took on the task of 
hosting the 2023 European Regional 
meeting and then moved on to 
Germany.

The German Private Detectives 
associations, BID and BDD, which were 
founded in the 1960s and were active 
in Germany, merged and formed a 
stronger structure under the name 
BuGED. Since we are a BID Member, we 
returned to our country with the pride of 
being one of the founding members of 
this new formation.
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nunları kapsamında Kişisel Verilerin ko-
runması ilkesiyle kişi hak ve özgürlükleri-
ne müdahale etmeden ihtiyaç sahiplerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi ve en çağ-
daş, modern bir Özel Dedektiflik Kanunu-
nun çıkartılması için daha çok çalışmaya 
hazırım. 

Yola çıkarken beraber yürüdüğümüz arka-
daşlarıma selamlar olsun, bu kutlu yürüyüş-
te bize güç verecek olan yeni yol arkadaşla-
rımıza hoş geldiniz diyorum. 

Saygı ve sevgilerimle. 

I still maintain the thought of fifteen 
years ago. Turkish society deserves 
a modern and honorable service at 
international professional standards. I 
declare that I will work harder for this.
Within the scope of the Constitution 
and Laws of the Republic of Turkey, I 
am ready to work harder to eliminate 
the grievances of those in need 
without interfering with personal 
rights and freedoms with the principle 
of protecting Personal Data, and to 
enact a most modern and modern 
Private Detective Law.

I salute my colleagues with whom we 
walked on this way; and I welcome 
our new companions who will 
strengthen us in this blessed walk.

Best regards and respects,
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İSMAİL YETİMOĞLU Hakkında
  Özel Dedektif / Soy Bilimci

Private Detective / Genealogy

İsmail Yetimoğlu (Pi), Devlet Memurluğu görevinden 

emekli olduktan sonra 2003 yılından beri Özel Dedektiflik 

Yemini Etmiş, Etik Kurallara bağlı ve Uluslararası 

Meslek Standartlarına uygun olarak Özel Dedektiflik / 

Profesyonel Araştırma Hizmetleri sunmaktadır.

İsmail Yetimoğlu (Pi), “Soy Bilimi-Genealogy” alanında 

engin tecrübesi ve profesyonel ekibi ile “Osmanlı 

İmparatorluğu dönemini kapsayan Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Arşivlerinin” yansıra gayrimüslim Türk 

vatandaşlarının bağlı oldukları kiliselerde arşiv kayıtlarının 

incelenmesinde engin tecrübeye sahiptir. 

İsmail Yetimoğlu (Pi), 2003 yılında MaviAy Dedektiflik 

Şirketini, 2007 yılında ÖDD - Özel Dedektifler Derneğinin 

kuruluşunu gerçekleştirerek Türkiye’de Özel Dedektiflik 

mesleğinin uluslararası etik kurallar ve meslek 

standartlarında geliştirilmesine öncülük etmektedir. 

İsmail Yetimoğlu (Pi), Özel Dedektif / Profesyonel 

Araştırma alanlarında birçok üniversite ulusal ve 

uluslararası kuruluşlarda ve etkinliklerde konferanslar ve 

seminerler düzenlemiştir.  

Bu kapsamda; 

n İstanbul Üniversitesi, Kocaeli, Uludağ, Gaziantep, 

Karabük ve Işık Üniversitelerinde konferans ve 

seminerler düzenlemiştir. 

n Kocaeli ve Uludağ Üniversitelerinde “Özel Dedektif 

Araştırma Teknikleri ve Metodları” dersi eğitmeni olarak 

görev yapmıştır. 

n Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Yüksek Lisans 

Programında “Suç Analizi ve Öngörü” dersi eğitmeni 

olarak görev yapmıştır.

n IKD Bünyesinde Romanya’da faaliyet gösteren Pi. 

Uluslararası Özel Dedektifler Yaz Okulu 9. dönem 

dekanlık görevinde bulunmuştur. 

n “Dünyada ve Türkiye’de Özel Dedektiflik ve Bir Meslek 

İçin Onur Mücadelesi” isimli kitapların yazarıdır. 

İsmail Yetimoğlu (Pi), MaviAy Dedektiflik Şirketinin sahibi, 

ÖDD-Özel Dedektifler Derneği kurucusu ve başkanlık 

görevini sürdürmektedir. 

İSMAİL YETİMOĞLU about

İsmail Yetimoğlu (Pi), took the Oath of Private 
Detective in 2003 after retiring from the Civil 
Service; Since then, he has been providing 
Private Detective / Professional Investigation 
Services in accordance with the Code of 
Ethics and in accordance with International 
Professional Standards.

İsmail Yetimoğlu (Pi), with his professional 
team, has extensive experience in the field of 
“Genealogy” and in examining the archive 
records of the churches of non-Muslim Turkish 
citizens, as well as the “State Archives of the 
Republic of Turkey covering the Ottoman 
Empire period”
İsmail Yetimoğlu (Pi), founded MaviAy Detective 
Company in 2003 and ODD - Private Detectives 
Association in 2007, and continues to lead 
the development of the Private Detective 
profession in Turkey in accordance with 
international ethical rules and professional 
standards.. 
İsmail Yetimoğlu (Pi), has held conferences 
and seminars in many universities, national 
and international organizations in the fields of 
Private Detective / Professional Research.  

Accordingly, he 
n Organized conferences and seminars at 
Istanbul University, Kocaeli, Uludağ, Gaziantep, 
Karabük and Işık Universities,
n Worked as a lecturer of “Private Detective 
Research Techniques and Methods” at Kocaeli 
and Uludağ Universities,
n Worked as an instructor of “Crime Analysis 
and Foresight” course at Üsküdar University 
Forensic Sciences Master’s Program,
n Served as the 9th term dean of the PI 
International Private Detectives Summer 
School operating in Romania under IKD, 
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İsmail Yetimoğlu (Pi), Türkiye adına 

üyesi olduğu uluslararası meslek 

kuruluşları;

n IKD - Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri 

Federasyonu üyesi,

n APF – Uluslararası Yardımcı Polisler 

Federasyonu Türkiye Temsilcisi, 

n CII - Uluslararası Müfettişler Konseyi üyesi, 

n APG - Profesyonel Soy Bilimciler Derneği 

üyesi

n BuDEG - Alman Soruşturma Endüstrisi 

Federal Birliği üyesidir.  

(Pi) İsmail Yetimoğlu’nun uzmanlık 

alanları, 

n Arka plan incelemesi, ticari ve kurumsal 

araştırmalar, 

n Kayıp kişiler, mal varlığı ve ticari faaliyetler 

yönünden araştırmalar,

n Boşanma ve velayet davalarına somut delil 

toplama, 

n Sahte belge, muhasebe kayıtları ve ticari 

suiistimallerinin araştırılması,

n Soy araştırmalarında arşivlerde inceleme ve 

ataların tespitinin yapılması, 

İsmail Yetimoğlu (Pi), Osmanlı İmparatorluğu 

döneminden günümüze kadar soy ağacı 

araştırmalarında uzman kadro ile çalışmaktadır. 

Araştırma sonucunda elde edilen belgelerin 

ilk önce Osmanlıcadan Türkçeye çevirisi 

yapılmak suretiyle soy araştırmalarında sonuca 

ulaşılmaktadır.  

Bu kapsamda;

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Devlet Arşiv 

Sistemi, Nüfus sayım dönemleri ve ayrıntıları, 

Azınlıklar ve gayrimüslim vatandaşların 

durumu. Sosyal statüleri ile; Cumhuriyet dönemi 

devlet arşivleri, Gayrimüslim vatandaşların 

durumu, Soyadı kanunu ve yansımaları 

konularında araştırma tecrübesi ile devlet arşiv 

sistemi incelemelerinde “Arşiv Araştırmacısı” 

kimliğine sahiptir. 

n Is the author of the books named “Private Detective in 
the World and in Turkey and the Struggle for Honor for a 
Profession” (tr. “Dünyada ve Türkiye’de Özel Dedektiflik 
ve Bir Meslek İçin Onur Mücadelesi”).
İsmail Yetimoğlu (Pi), is the owner of MaviAy Detective 
Company, founder and chairman of ÖDD-Private 
Detectives Association.

İsmail Yetimoğlu (Pi), International professional 
organizations in which he is a member as the 
representative of Turkey;
n Member of IKD - International Federation of Private 
Detectives Associations,
n APF – International Auxiliary Police Federation - 
Turkish Representative,
n Member of CII - the International Council of Inspectors,
n Member of APG - Association of Professional 
Genealogists
n Member of BuDEG - the German Federal Association 
for the Investigational Industry. 

(Pi) İsmail Yetimoğlu- Areas of specialties, 
n Background investigations, commercial and 
institutional researches,
n Investigations on missing persons, property and 
commercial activities,
nCollecting concrete evidence in divorce and custody cases,
nInvestigation of forged documents, accounting 
records and commercial abuses,
nExamining archives and identifying ancestors in 
genealogical studies, 

İsmail Yetimoğlu (Pi), has been working with a team 
of experts in family tree research for a wide period of 
time from the Ottoman Empire to the present. The 
documents obtained as a result of the research are first 
translated from Ottoman to Turkish and the result is 
reached in genealogical studies.

In this sense,
He is an “Archive Researcher” experienced in State 
Archive System of the Ottoman Empire Period, Census 
periods and details, Minorities and the situation of non-
Muslim citizens;
State archive system investigations with his research 
experience on the state archives of the Republic period 
with their social status, the situation of non-Muslim 
citizens, the surname law and its reflections.
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ÖZEL DEDEKTİFLİK TANIMI
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DEDEKTİFLİK YEMİNİ

OATH OF DETECTIVE

“Kanuna, Ahlaka, Özel Dedektiflik 
Mesleğinin Onur ve Etik Kurallarına 
Uygun Davranacağıma Namusum ve 
Vicdanım Üzerine Ant içerim.”

“I do solemnly swear on my honor 
and coscience that I will act in 
accordance with the laws, ho 
nor, principles and ethics 
of the private detective profession.”
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TÜRKİYE’DE İLK KEZ 03 MAYIS 2007 
TARİHİNDE YOLA ÇIKTIK VE BUGÜN 
15. KURULUŞ YILIMIZI KUTLUYORUZ.
Bilinenlerin Bilinmeyen, Görünenlerin Görünmeyen 
yönlerini somut kanıtlarla ortaya çıkarma mesleği…

ÖDD – Özel Dedektifler Derneğinin tarihsel sürece 
bıraktığı ayak izler.

n Türkiye’de ilk kez Özel 
Dedektifler Derneği’ni kurduk.
n Türkiye’de ilk kez “Özel 
Dedektifliğin” Uluslararası Etik 
Kuralları ve Meslek Standartlarını 
belirleyip meslek olarak 
tanımlattık.
n Türkiye’de ilk kez AB 
Standartlarında “Özel Dedektiflik 
Kanunu Taslağı” hazırladık.
n Türkiye’de ilk kez “Özel 
Dedektiflik” konulu seminer ve 
konferanslar verdik,
n Türkiye’de ilk kez 
Üniversitelerde “Özel Dedektiflik” 
seminerleri ve konferansları 
düzenledik. Kocaeli, Uludağ ve 
Üsküdar Üniversitelerinde «Özel 
Dedektiflik Dersleri» verdik.

WE WERE ON THIS ROAD 
FOR THE FIRST TIME IN TÜRKİYE
ON THE DATE OF 3 MAY 2007. 
AND TODAY, WE ARE 
CELEBRATING OUR 12TH YEAR.
Known Unknown, The profession 
of revealing the invisible aspects 
of the visible with concrete 
evidence.
ÖDD –  Private Detectives 
Association The footprints left by 
the in the historical process.
n First time in Türkiye, we established the Private 
Detectives Association.
n First time in Türkiye, we have established 
companies providing private detective services.
n First time in Türkiye, we determined “Private 
Detective International Code of Ethics and 
Professional Standards”.
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n Türkiye’de ilk kez “Uluslararası 
Özel Dedektifler Dernekleri 
Federasyonuna - IKD” üye olduk.
n Türkiye’de ilk kez “EGM ve Polis 
Akademisi” ile ortak çalışmalar 
yaparak Polis Akademisi ve Ankara 
Barosunda  “Özel Dedektiflik” 
seminerleri düzenledik.
n Türkiye’de ilk kez “Sahte 
Dedektiflerle” mücadele başlattık.
n Türkiye’de ilk kez (İki Kez) 
İstanbul’da “Dünya Özel 
Dedektiflerini” bir araya getirerek  
“Uluslararası Özel Dedektifler 
Sempozyumu” gerçekleştirdik. 
n Türkiye’de ilk kez Almanya, 
Macaristan, İtalya ve Slovenya  
“Özel Dedektifler Dernekleri” ile 
işbirliği protokolleri imzaladık.
n IKD bünyesinde bulunan 
Private Investigators International 
Summer School’da 2013 yılında 
Dekanlık görevini yürüttük.
n Doğu ve batı bloku ülkelerde 
faaliyette olan meslek 
kuruluşlarına üye olup iş birliği 
yaptık.
n Almanya özel dedektifler 
derneklerinin birleşimi ile oluşan 
BuDEG’ın kurucu üyeleri arasında 
yer aldık.
n Uluslararası özel dedektiflerin 
yıllık toplantılarına 2 kez ev 
sahipliği yaptıktan sonra 70 ülkede 
örgütlü olan CII – Uluslararası 
Müfettişler Konseyinin 2023 Yılı 
Avrupa Bölge Toplantısına ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 

n First time in Türkiye, we prepared “Private 
Detective Law Draft” in EU standarts.
n First time in Türkiye, we organized seminars and 
conferences on private detective profession.
n First time in Türkiye, we organized 
seminars and conferences in universities about 
private detective profession.
n First time in Türkiye, we became a member of 
the IKD.
n First time in Türkiye, we have written the book 
which is named as “Private Detective in the World 
and Türkiye. 
n First time in Türkiye, we have organized “Private 
Detective” seminars in Police Academy and Ankara 
Bar by working in partnership with “EGM and Police 
Academy”.
n First time in Türkiye, we started a fight against 
“Fake Detectives”.
n First time in Türkiye, we held “International Private 
Detectives Symposium” in İstanbul by bringing 
together “World Private Detectives”.
First time in Türkiye, we have signed cooperation 
protocols with Germany, Romania, Hungary, Italy and 
Slovenia Private Detectives Associations.
n First time in Türkiye, we actively participated in 
the Private Investigators International Summer 
School in Romania and elected to the Dean’s office.
n We became a member of professional 
organizations operating in eastern and western 
bloc countries and cooperated.
n We were among the founding members of 
BuDEG, which was formed by the union of German 
private detectives’ associations.
n After hosting the annual meetings of international 
private detectives twice, we are preparing to host 
the 2023 European Regional Meeting of the “CII - 
Council of International Investigators” which has 
members from 70 countries.
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ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİNİN 
KURULUŞU

ÖRGÜTLENME 

03.05.2007 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği 
tarafından onaylanarak Özel Dedektiflik Mesleki alanında ilk olan 
ÖDD - ÖZEL DEDEKTİFLER DANIŞMANLAR VE ARAŞTIRMACILAR 
DERNEĞİİstanbul’da resmen kuruluşu gerçekleşmiştir.

ÖDD – Özel Dedektifler Derneğinin 
ilk faaliyeti örgütlenme olmuştur. 
Özel Dedektiflik alanında faaliyet 

gösteren ve internette reklam ve tanıtımı 
olan tüm kişi/tüzel kişilere dernek çatısı 
altında toplanmaları yönünde çağrıda 
bulunulmuştur.

Çağrıya cevap verenlerin büyük 
çoğunluğunun hiçbir ticari kuruluşu 
olmadığı, gerçek isimleri olmadan sahte 
unvanlarla bir web sitesi ve bir cep 
telefonu kullanarak özel dedektiflik yaptığı 
anlaşılmıştır. 

Sahte ve hukuksuz faaliyetlerde bulunanları 
ayıklayıp ÖDD Etik kurallarına bağlı, 
hukuki sınırlarda faaliyet gösterenlerle 
birlikteliğimiz devam etmektedir. 

ESTABLISHMENT 
OF ÖDD

ORGANIZATION

T he first activity of the Private 
Detectives Association was 
organizing. We have invited to 

gather all persons / legal entities 
operating in the field of Private 
Detective and advertising and 
promotion on the internet under the 
roof of the association.

It has been understood that the vast 
majority of the callers responded that 
they had no commercial organization, 
they have a website with fake titles 
without real names, and they are 
introducing themselves as private 
detectives by using a mobile phone. 

On 2007, the Private Detectives 
Association - ÖDD  which was 
approved by the Ministry of Interior 
and the Governorship of Istanbul 
and which was the first in the field of 
“Private Detective Profession”, was 
officially established in Istanbul.
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IKD ÜYELİĞİ

Onursal Başkanımız Sayın Yusuf Vehbi 
DALDA’nın girişimi ile 2008 yılında 
Özel Dedektiflik alanında dünyada 

tek federasyon olan IKD - Uluslararası Özel 
Dedektifler Dernekleri Federasyonuna 
üyelik başvurusunda bulunduk.

Merkezi Viyana’da bulunan 1964 yılında 
kurulmuş olan IKD, 22. ülke olarak Türkiye 
adına ÖDD TÜRKİYE’yi üyeliğe kabul etmiştir. 

IKD MEMBERSHIP

In 2008, we have been applied 
for the membership of IKD - 
International Federation of Private 

Detectives Associations, which is the 
only federation in the world in the 
field of Private Detective profession 
with the initiative of our Honorary 
President Mr. Yusuf Vehbi DALDA.

International Federation of Private 
Detectives Associations - IKD, which 
is founded in 1964 and based in 
Vienna; has agreed to accept our 
membership on behalf of Türkiye as 
a 22nd member. 
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ETİK KURALLAR VE ETİK KURUL

Uluslararası meslek standartları ve 
etik kuralları dikkate alınarak ülkemiz 
toplum yapısı ve kanunlar gözetilerek 

Özel Dedektiflik Hizmetlerinin amacına 
uygun sürdürülmesi, hizmet satın alan kişi ve 
tüzel kişilerin muhtemelen mağduriyetinin 
önlenmesi amacıyla “Mesleki Etik Kurallar 
ve Çalışma Yönetmeliği” hazırlanarak 2009 
yılında yürürlüğe konulmuştur.

Derneğimizin kurumsal üyelerinin 
imzalayarak yol haritası olarak benimsediği 
bu yönetmelik kapsamında “Etik Kurul” 
oluşturulmuştur. Özel dedektiflik hizmeti 
satın alan kişi veya tüzel kişilerin olası 
mağduriyetlerini inceleyen, tespit edilen 
kusurlu davranışların düzeltilmesi yönünde 
muhatapları ile görüşüp sorunların 
çözülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan 
Etik Kurul çalışmalarını mesleğimizin 
onurunu gözetmek ve saygınlığını korumak 
amacıyla görev yapması amacıyla 
oluşturulmuştur.

ETHIC RULES AND 
ETHICS COMMITTEE

In order to ensure that our 
country is appropriately 
maintained for the purpose of 

Private Detective Services, taking 
into account the community 
structure and laws, “Professional 
Ethics Rules and Working 
Regulations” have been prepared 
and put into effect in 2009 for 
the prevention of victimization of 
persons and legal entities which 
are purchasing private detective 
services.

“Ethics Committee” was 
established within the scope of this 
regulation, which was adopted 
by corporate members of our 
association as a road map by 
signing.

The Ethics Committee was 
established with the aim of 
examining possible grievances of 
the persons or entities purchasing 
private detective services, meeting 
with their counterparts in 
order to correct the detected 
flawed behavior and resolving the 
problems, protecting the dignity of 
our profession and protecting its 
respectability.
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MESLEK STANDARTLARI

ÖDD - Özel Dedektifler Derneğinin 
Kurumsal Firmaları Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ve diğer 

yasalarda ifade edilen “kişi hak ve 
özgürlüklerin korunması ve özel yaşama 
saygı” temelinde ödün vermeden hizmet 
vermektedir. Kişi/Tüzel kişilerce talep 
edilen tüm araştırma konuları “Mesleki Etik 
Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği” ilkelerine 
bağlı kalınarak hizmet sunmakla mükellef 
olduklarını kabul etmişlerdir.  

Özel Dedektiflik Yasasının kanunlarla 
belirlendiği sürecin başlangıcına kadar 
yürütülen çalışmalara gereken özen ve 
titizlik gösterilmekte olup, “Hukuki ve Ahlaki 
dayanaktan yoksun başvurular kabul 
edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre 
açıkça suç olan, Genel Kolluğa dahi çok 
sınırlı ve ancak Yargı kararı ile izin verilen, 
hukuka aykırı elde edilmesi halinde 
Mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak 
kabul edilmeyen, Cep Telefonu Kayıtları, 
Telefonların Dinlenilmesi, Özel Hayatın İhlali 
gibi suç içeren isteklere kesinlikle cevap 
verilmeyeceği taahhüt edilmişti.

PROFESSIONAL 
STANDARDS

Corporate firms of the Private 
Detectives Association serve 
on the basis of principle which 

is contained in the Constitution of 
Türkiye and other laws as “individual 
rights and respect for and protection 
of the private life of freedom”. Our 
corporate firms have admitted that 
they are obliged to provide services 
by adhering to the principles of 
“Professional Ethics Rules and 
Working Rules” in all research 
subjects requested to individuals / 
legal entities.  

We are showing our due diligence and 
carefulness to the work carried out 
until the time when the Law on Private 
Detective is determined by law and we 
are clearly stated that legal and 
moral groundless applications will 
not be accepted in this process.

Our association has stated that 
the requests which are crimes 
according to the laws of the Republic 
of Türkiye, and that can not be 
presented as evidence in court if 
it is contrary to the law, such as 
“telephone tapping, obtaining mobile 
phone records, violation of private 
life” are strictly forbidden.
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ÖZEL DEDEKTİFLİK ÇALIŞMA 
ALANLARI

SOSYAL ARAŞTIRMALAR 

Yüzyıllardır 
dünyada var 
olan özel 

dedektiflik mesleğinin 
ülkemizde de hukuki 
sınırlar içerisinde 
yapılabilmesi 
amacıyla ihtiyaç 

sahiplerinin taleplerini karşılamak ve var 
olan sorunlara profesyonel araştırma 
yöntemleri ile çözüm sağlamak amacıyla 
hizmet verilmesi planlanmıştır.

Kişi/tüzel kişilerin “Vekâlet Kanunları” 
kapsamında görevlendirilmek üzere Özel 
Dedektif / Profesyonel Araştırmacının 
çalışma alanları aşağıdaki konuları 
kapsamaktadır. 

n Yargıya intikal etmiş boşanma 

davalarında “Aile Birliğini Bozan Kusurlu 

Davranışlar” yönünden umuma açık 

yerlerde araştırma yapılması,

n Miras, velayet, vesayet müesseselerinden 

kaynaklanan sorunlar ve hukuki 

davalarda yürürlükteki mevzuata uygun 

olmak koşuluyla kişisel bilgi taleplerinin 

karşılanması,

n Gençlerin uyuşturucu veya cinsel 

istismara yönelik tehlikelerden korunması 

ve tedbir alınması amacı ile araştırma 

yapılması.

PRIVATE DETECTIVE 
FIELDS OF ACTIVITY

SOCIAL INVESTIGATIONS

It has been planned to provide 
services in order to meet the 
demands of those who need service 

and to provide solutions to existing 
problems with professional research 
methods so that the private detective 
profession which exists for centuries 
in the world can be done within the 
legal boundaries. Working areas of 
the Private Detective / Professional 
Researcher to be assigned under the 
“Law of Agency” of persons / legal 
entities include the following subjects.

n Investigation in the public places about the 
ongoing divorce cases transferred to the 
judiciary due to “Defective Behaviors 
Depleting the Family Association”.
n Investigating the problems arising from 
inheritance, custody, tutelary rea-
sons, and to satisfy personal informa-
tion requests in accordance with the appli-
cable legislation in legal cases.
n Protecting young people from the threats 
against drugs or sexual exploitation
and conducting research with the aim of 
taking precautions .
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KİŞİSEL ARAŞTIRMALAR

Özgeçmiş araştırması
n Medeni hal;
n Dava konusuna ilişkin çocukların 
araştırılması;
n Kredi raporu;

n Gelir detayları;
n Emlak detayları;
n Tüm ülke çapında suç, sicil ve bankalarla 
yer alan geçmişe yönelik raporlar.
n Bulunabilecek diğer detayların 
araştırılması.

Varlıkları izleme;
n Gizli varlıkları izleme;
n Banka hesapları ve imza sahibine ilişkin 
bilgiler;
n Hesap sahibinin adresi;
n Bulunan banka hesaplarındaki bakiyeler;
n Diğer tüm varlıklar;
n Katılım şirketleri;
n Pay sahipleri dahil şirketler.
araştırılıp tespit edilmesi

PERSONAL 
INVESTIGATIONS
Background screening:
n Marital status;
n Children of subject;
n Credit report;
n Income details;
n Real estate details;
Social media reports,
Crime, civil and bank-related reports
across the country.
n Researches for other information 
that may be requested or available.

Tracing assets;
n Tracing hidden assets,
n Bank accounts and signatory,
n Address of account holder;
n Balances on the bank account(s) found;
n All other assets;
n Involvement companies;
n Shareholders involved companies.
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TİCARİ ARAŞTIRMALAR

n Markalı ürünlerin sahtesinin üretim 
aşamasından satış noktasına kadar 
olan aşamaların araştırılıp, ihlalleri 
tespit ve somut delillerle suçüstü 
yapılması,
n Sahte belge ve evrakların 
araştırılması ve takibi,
n Ticari uyuşmazlıklarla ilgili araştırma 
yapılıp somut verilerle delil toplanması.
n Ticari yatırımlarla ilgili yerel veya 
genel anlamda piyasa araştırması 
yapılarak, daha sağlıklı ve ciddi kararlar 
alınmasını sağlamak.
n Resmi ya da gayri resmi ticari 
ortaklıkların araştırılıp, usulsüzlüklerin 
tespiti,
n Hileli iflas ve sanayi casusluğu 
konularında gerekli tespit ve 
araştırmanın yapılması,
n Fikri ve mülkiyet hakları araştırılması.

COMMERCIAL 
INVESTIGATIONS
n Investigating the stages of production 
of the branded products from the production 
stage to the point of sale, identify the violations 
and uncover the crime with concrete evidence.
n Invastigating and follow-up of fake documents.
n Conducting research on commercial 
disputes and collecting concrete evidence.
n To conduct market research about 
commercial investments locally or in 
general, to make healthier and more serious 
decisions.
n Investigating formal and informal commercial 
partnerships and identify irregularities.
n Determination and investigation of 
fraudulent bankruptcy and industrial 
espionage issues.
n Investigation of opinion and property rights.
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İŞ ARAŞTIRMALARI
n Finansal yönden bayi ve acentelerin 
araştırılıp güncel mali durum analizi,
n Sözleşme hükümlerine uyulup 
uyulmadığı yönünde yapılacak 
araştırma sonuçlarına göre tedbir 
almak ve muhtemel zararlardan 
korunmak amacı ile yapılan 
araştırmalar,
n Hileli durumların ve mazeret olarak 
ileri sürülen hususların gerçekliğinin 
araştırılması.
n Firma çalışanlarının özellikle işe 
alma ve terfi ettirilmeleri sırasında 
durumlarının araştırılması.
n Her türlü ticari kuruluşa bağlı 
distribütör, acente, bayilik ve şubelerin 
sözleşmede belirtilen maddeler ile 
ticari şartlarına uyup uymadığının 
araştırılması.

BUSINESS INVESTIGATIONS
n Investigating the financial dealers and 
agencies and conducting the current 
financial situation analysis.
n To take measures and to conduct research
with the aim of protecting against possible 
damages according to the results of the 
research conducted in the direction of 
compliance with the provisions of the contract.
n Investigation of the facts of fraudulent situati-
ons and of allegations.
n Investigating the situation of company employees, 
especially during recruitment and promotion.
n Investigating whether the distributors
agents, dealerships and branches affiliated
to any commercial organization comply
with the terms of the contract and commercial 
terms.
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SİGORTA ARAŞTIRMALARI

ADLİ ARAŞTIRMALAR

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

n Kaza 
araştırmaları 
ve kaza raporu 
doğrulaması,
n Hileli işlemlerin 
ve dolandırıcılığın 
araştırılması,

n Olay yeri araştırılması ve somut delillerin 
toplanması,
n Kayıp ve çalıntı araç araştırılması.

n Kayıp kişi ve eşyanın araştırılması, 
n Faili meçhul olayların araştırması, 
n Çeşitli davalar için delil toplanması. 

n Her türlü kablolu ve kablosuz gizli kamera 
ve böcek araştırılması ve bertaraf edilmesi,
n Dışarıdan ve içeriden müdahale edilebilen 
ortam dinlemelerinin bertaraf edilmesi,
n Profesyonel güvenlik tedbirlerinin 
alınması.

INSURANCE 
INVESTIGATIONS

JUSTIFICIAL 
INVESTIGATIONS

SECURITY 
MEASURES

n Accident investigations and 
confirmation of accident report.
n Investigation of fraudulent 
transactions and fraud.
n Investigation of the scene and 
collection of concrete evidence.
n Investigation of the lost and stolen 
vehicle.

n Investigating missing person and 
lost property
n Investigation of unsolved cases. 
n Collecting evidence for various cases. 

n Investigation and disposal of all 
kinds of wired and wireless hidden 
camera and insect.
n Elimination of media audiences 
that can be intercepted from outside 
and inside.
n Taking professional safety 
precautions. 
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GİZLİLİK

Özel Dedektif / Profesyonel 
Araştırmacılar,  çalışmaları 
sonucu edindiği bilgileri 

sözleşme yaptıkları müşterileri dışında 
kimseye açıklayamaz. Ancak, kamu 
adına takibi gerekli bir suç işlendiği 
yolunda bilgi edindiğinde bilgi ve 
belgeleri bulunduğu yerdeki yetkili 
mercilere derhal bildirmekle mükelleftir.

Özel Dedektifler ile özel araştırma 
görevlileri işverenine ya da müşterisine 
gerçek dışı bilgi ya da rapor veremezler.

Özel Dedektif / Profesyonel 
Araştırmacılar, kendilerine verilmiş 
görevleri nedeniyle edindikleri bilgi ve 
belgeleri kötüye kullanamaz, bunları 
hizmet satın alanlarla üçüncü kişilerin 
kötüye kullanmalarını engelleyici 
tedbirler alırlar.

Özel Dedektifler, elde ettiği bilgileri 
hiçbir şekilde amacının dışında 
kullanamaz.

PRIVACY

Private Detectives / Professional 
Investigators can not disclose any
 information about the results of

their studies to anyone other than their 
clients. However, if there is a crime that 
must be followed on behalf of the public, 
the professional investigator is obliged 
to submit the information and documents 
to the competent authorities. 

Private detectives and private researchers 
can not provide unrealistic information or 
reports to their employer or client. 

Private Investigators / Professional 
Investigators can not misuse information 
and documents that they receive because 
of their assigned duties, and take measures 
to prevent third parties from abusing them. 

Private Detectives can not use the 
information they have obtained in 
any way except their purpose.
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SÖZLEŞME YAPMA VE ÜCRET 
BELİRLEME

Özel Dedektif / Profesyonel 
Araştırmacı sorumluluğunu 
aldığı görevlerin ve müşterisine 

taahhüt ettiği işin tüm detaylarını 
belirleyerek ihtilafa düşmeyecek şekilde 
sözleşme hazırlamak ve müşterisi ile 
tüm konularda mutabakata varmak 
zorundadır.

ÖDD - Özel Dedektifler Derneği Mesleki 
Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliğine 
bağlı kalınarak müşterinin talep ettiği 
hizmetlerin açıkça yazıldığı sözleşme 
karşılıklı imzalanır. “Vekâlet Kanunlarına” 
uygun olarak hazırlanacak BELLİ SÜRELİ 
İŞ SÖZLEŞMESİ aşağıdaki konuları 
kapsaması ve alınan her ücrete fatura 
kesilmesi zorunludur.

Tarafların açık kimlik bilgileri ve adresleri 
yazılır.
Taahhüt edilen araştırma konuları açıkça 
yazılarak sözleşmede tüm detaylar 
belirtilir.
Taahhüt edilen işin sonuçlandırılma 
süresi belirlenerek sözleşmeye yazılır.
Araştırma konularının ücretlendirilmesi 
yapılacak işin konusu ve nevi dikkate 
alınarak tüm masraflar dâhil ücret 
belirlenir ve sözleşmeye yazılır. Her 
hangi bir sebep göstererek ekstra bir 
ücret talep edilemez.
Araştırma konusunun hukuki gerekçeleri, 
bilgilerin muhafaza edilmesi ve gizlilik 
ilkeleri açık bir dille yazılır.

CONTRACTING AND FEE 
DETERMINATION

The Private Detective/ Professional 
Investigator must determine the
 details of his / her duties and the 

details of the work he/ she committed to 
the client, must make  contracts in a way 
that will not conflict with the client and 
has to deal with all matters with the client. 
The contract, in which the services 
requested by the clie ntare clearly written, 
is mutually signed in accordance with the 
Professional Ethics Rules and the 
Operating Regulations of the Private 
Detectives Association.
It is compulsory that the Specific Term 
Contract which will be prepared in 
accordance with the “Law of Agency”
covers the following matters and that the 
customer is billed for every fee charged.
Clear identification information and 
addresses of the parties must be written.
Committed research topics must be clearly 
stated and all details should be specified 
in the contract. The commitment period 
must be determined andwritten on the 
contract.
In consideration of the work to be done 
in the process of charging the research 
subjects, the fee including all costs shall be 
determined and written on the contract.
No extra charge can be claimed for any 
reason. The legal grounds of the research 
topic, the privacy of the information to be 
researched, and the issues on privacy 
principles should be clearly statedin the 
contract.
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ETİK KURUL ÇALIŞMALARI

Kişi ve Tüzel Kişiler tarafından 
derneğimize yapılan yazılı 
şikâyetler incelenerek müşterilerini 

mağdur eden, aldığı işin sorumluluğunu 
taşıyamayan, hatta suiistimal eden firmalar 
Etik kurul tarafından incelemeye tabi 
tutulmuştur.

Etik Kurulun yapmış olduğu incelemelerde 
kusuru bulunan, derneğimize karşı düşmanca 
tavır içinde olan ve meslek onuruna 
yakışmayan davranışlar içinde bulunan 
toplam 14 firmayı dernek üyeliğinden 
ihraç edilmesi yönünde karar alınmış ve 
derneğimizden ihraç edilmişlerdir.

Etik Kurulun yaptığı incelemelerde karara 
bağlanan bazı konular aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir.

Uzun zamanlar Ankara’da özel 
dedektiflik yapan ancak firması olmayan 
bir şahıs derneğimize üye olmak 
istemesi üzerine üyelik şartlarını yerine 
getirip firma kurduktan sonra dernek 
kurumsal üyeliğine kabul edildi.

ETHICS COMMITTEE 
STUDIES

Written complaints sent to our 
association by persons and 
legal entities have been 

examined. Companies that do not 
provide services to their customers, 
who do not carry the responsibility 
of their business or even abuse their 
business have been examined by the 
Ethics Committee.

As a result of the studies that the Ethics 
Co mittee has done; we have decided 
to export a total of 14 company 
members who are in bad behavior, 
who are in hostile attitude towards our 
associationand who are not in good 
standing of their professional dignity, 
and these companies have been 
exported from our association.
Some of the issues that are decided 
upon by the Ethics Committee are 
as follows:
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Üyelik kabulünden sonra 1,5 ay içinde 
üç ayrı (Biri yazılı) şikâyet derneğe 
bildirildi. Bunun üzerine ilgili şahıs uyarıldı. 
Uyarılardan sonuç alınamayınca yazılı 
şikâyet Etik Kurula havale edildi.  Etik 
Kurulumuz durumu değerlendirmiş 
ve üyelikten ihraç istemiyle yönetim 
kurulumuza rapor etmesi üzerine ilgili 
şahıs dernek kurumsal üyelikten 
ihraç edilmiştir.

Derneğimizin kurucu üyelerinden olan bir 
şahıs özel güvenlik firması üzerinden özel 
dedektiflik yapmaya başlaması üzerine 
hakkında birçok şikâyet gelmeye başladı. 
İki ayrı yazılı şekilde oluşan şikâyetler 
üzerinden ilgili uyarılmış ancak sonuç 
alınamayınca yönetim kurulumuz tarafından 
dernek üyeliğinden ihraç edilmiştir.

Bir başka üyemiz hakkında iki ayrı 
kişiden yazılı şikâyet alınmıştır. 
Üyemiz uyarılmış ve hizmetten doğan 
kabahatleri düzeltilmesi sağlanmıştır. 
Ancak daha sonraki zamanlarda aynı 
kabahatler devam etmesi tespit edilmiş ve 
üyelikten ihraç edilmiştir.

A person who has been a private 
detectivein Ankara for a long time 
but does not have a company wanted
to join our association. Upon this request, 
it was examined whether this person 
fulfilled the conditionsof membership, 
and after this person established the 
company, he was accepted as an 
institutional member of the association. 
Within one and a half months after the 
acceptance of the membership, 
three separate complaints were filed. 
Then the person concerned was warned. 
When the person did not receive any 
results from the warning, written 
complaint was referred to the Ethics 
Committee. On this basis, our Ethics 
Committee assessed the situation and 
reported  it to our board of directors 
at the request of issuance of personal 
membership. As a result, the person
concerned has been exported from the 
institutional affiliation of the association.
As a result of the fact that a member 
of the founding members of our 
Association started to conduct private 
investigations through a private 
security company, many complaints 
came to our association about the 
person concerned.Due to two different
 written complaints, the person
concerned was warned but when the 
result could not be obtained, the Board 
of Directors has been exported this 
person from the association.

A written complaint has been received from 
two individuals about another member. 
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A person who has been a private 
detectivein Ankara for a long time 
but does not have a company wanted
to join our association. Upon this request, 
it was examined whether this person 
fulfilled the conditionsof membership, 
and after this person established the 
company, he was accepted as an 
institutional member of the association. 
Within one and a half months after the 
acceptance of the membership, 
three separate complaints were filed. 
Then the person concerned was warned. 
When the person did not receive any 
results from the warning, written 
complaint was referred to the Ethics 
Committee. On this basis, our Ethics 
Committee assessed the situation and 
reported  it to our board of directors 
at the request of issuance of personal 
membership. As a result, the person
concerned has been exported from the 
institutional affiliation of the association.
As a result of the fact that a member 
of the founding members of our 
Association started to conduct private 
investigations through a private 
security company, many complaints 
came to our association about the 
person concerned.Due to two different
 written complaints, the person
concerned was warned but when the 
result could not be obtained, the Board 
of Directors has been exported this 
person from the association.

A written complaint has been received from 
two individuals about another member. 

Bir üyemizin dernek faaliyetlerini 
engellemek ve zaafa uğratmak amaçlı gizlice 
faaliyet sürdürdüğü tespit edilmiştir. Bu kişi 
İçişleri Bakanlığı’nın resmi web adresinden 
sahte e-mail hesabı açarak derneğimiz 
hakkında gerçek olmayan bir yazı düzenleyip 
üyesi olduğumuz IKD’ye bildirmesi üzerine 
müdahale edilmiş ve bu kişi hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuştur.

Ticari firma kurmadan uzun süredir 
özel dedektiflik yapan birçok kişi 
hakkında derneğimize yazılı ve 
sözlü şikâyetler gelmiştir. Bu şahıslar 
müşterilerini dolandırdığı gibi birçoğu 
tehdit ve şantaj yapmaktadır Bu kişilerden 
bazıları derneğimize üye olmak için 
müracaat etmiş ancak mesleki etik 
kurallara uymayan bu şahısları dernek 
üyeliğine kabul edilmemiştir.

Geçmişte “İş takibi yapılır” gibi 
gazete ilanları veya danışmanlık 
adı altında ticari faaliyetlerle 
varlığını sürdüren dolandırıcılar  
şimdilerde “özel dedektif” adı altında web 
siteleri kanalıyla internette eylemlerine 
devam ediyorlar.  

Sorununa çözüm arayan ihtiyaç 
sahipleri bu art niyetli kişiler ile girdikleri 
iş ilişkilerinde tehdit ve şantaja uğruyor 
veya dolandırılıyorlar.

Özel Dedektiflik Kanununun olmaması 
sebebiyle yasal boşluktan yararlanan 
bu kişiler ağına düşürdüğü herkesi 
mağdur ederek mesleğimize zarar veriyor.

Upon complaints, our members were 
warned and the misdemeanors of
service were corrected. 
However, it was later found that the 
same offenses continued, and so this 
person was exported from membership.

It has been determined that a member 
of our group has been secretly engaged 
in activities aimed at preventing and 
ruining the activities of the association.
This person opened a fake e mail 
account from the official website of the 
Ministry of the Interior and prepared 
an unrealistic article about our 
association and sent it to IKD.  As a result, 
the case was intervened and a criminal 
complaint was made against him.

We have written and spoken complaints 
about many people who do not have 
a commercial company and who are 
long-time private investigators. These 
people have defrauded customers and 
made many threats and blackmails. 
Some of these persons have applied to 
join our association but those who do 
not comply with professional ethics 
rules have not been accepted as 
members of the association.
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ÖDD üyelerinin kabul etmediği 
hukuksal dayanağı olmayan araştırma 
talepleri dahil her türlü hukuk dışı 
araştırmaları yapan ve bu araştırmalardan 
elde ettiği özel bilgileri amacı dışında 
kullanma yolları arayarak haksız kazanç 
sağlayanların oluşturduğu korsan özel 
dedektiflerin önlenmesinin tek çözümü Özel 
Dedektiflik Kanununun ivedilikle 
yasalaşması ile mümkün olacağını 
düşünüyoruz.

Sonuç olarak bugün gelinen noktada Özel 
Dedektiflik Kanunu olmadığı sebebiyle yasal 
boşluklardan yararlanıp çeşitli sahte ad 
ve unvanlarla onlarca dedektiflik firması 
gibi görünen sahtekâr ve dolandırıcılar 
kanalıyla ihtiyaç sahibi kişiler aldatılıp 
dolandırılmaktadır. 

Derneğimize gelen yüzlerce yazılı şikâyet 
dilekçelerini Cumhuriyet Savcılıklarına iletip 
yasal takıp yapılmasını sağlıyoruz.

In the past, fraudsters who continue 
their existence in commercial activities 
under the name of “newspaper ads” or 
“consulting” are now continuing their 
activities on theinternet via web sites 
under then name of  “private detectives”. 
Those who are in need of a solution to
the problem are threatened and 
blackmailed or scammed in the business 
relations with these malicious people.

Because of the absence of the Private 
Detective Law, these people who benefit 
from the legal gaps are harming our 
profession by victimizing everybody they
deceive. We believe that the only way to 
prevent pirated detective services created 
by those who accept non legal research 
requests that our associati n members 
do not accept as a research topic and 
who use them outside the purpose of 
these researches is to enact  the Private 
Detective Law.

As a result, due to the fact that there is 
no Private Detective Law, the legal 
gaps are beingutilized in today’s point, 
and companies with various false 
names and titles that appear to be 
detective firms are being created and 
the people who are in need are being 
deceived.

We forward hundreds of written 
complaints which are sent to our 
Association to the Public Prosecutor’s 
Office and provide legal follow-up
on these complaints.
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HUKUKSAL İŞLEYİŞ
Derneğimizin kurucu üyelerinden olan ve yönetim kurulunda 
görev yapan Sayın Av. Yusuf Murat SÖYLEMEZ ve Av. Raziye Oya 
SÖYLEMEZ koordinatörlüğünde hukuk birimi oluşturulmuştur.

Hukuk birimimiz aynı zamanda Etik 
Kurulda görev yapmaktadır. Özel 
Dedektiflik mesleğinin hukuki 

sınırları ve oluşan tüm hukuki konularda 
objektif çalışmalar gerçekleştirmiş olup 
derneğimizin tüzel kişiliği ve üyelerinin 
korunması yönünde aktif görev 
yapmaktadır. Hukuk birimimiz beş yıllık 
süreçte aşağıdaki konularda çalışmalar 
yapılmıştır:

Derneğimizin kurucu üyelerinden olan 
ve Özel Dedektiflik Kanunu Taslağı 
çalışmalarında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve Kanunları ile uluslararası 
hukuk incelenmesi yapılmıştır. Yabancı 
ülkelerdeki Özel Dedektiflik Kanunları ile 
ülkemiz hukuk yapısı ve toplum yapısı 
dengesi kurulması çalışmaları yapılmıştır.

LEGAL PROCESS

Our legal unit is also serving in
the Ethics Committee. 
The Legal Department has 

conducted objective studies on the 
legal boundaries of the Private 
Detective profession and all legal 
issues that arise, and is actively 
involved in the legal personality of our 
association and the protection of its 
members. 

A legal unit was formed under the 
coordinationof lawyer Mr. Yusuf Murat 
SÖYLEMEZ and lawyer Mrs. Raziye 
Oya SÖYLEMEZ, which are also the 
founding members of our Association
and serving in  he board of directors.
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İllegal faaliyetlerle hiçbir ticari kaydı 
bulunmadan sahte unvan ve isimlerle “Özel 
Dedektiflik” hizmeti veren kişilerin tespit 
edilmesi, bu kişilerin mağdur edip tehdit ve 
şantaj yolu ile dolandırdıkları müşterilerin 
yazılı şikâyetleri temel alınarak ilgililer 
hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç 
duyuruları yapılmıştır.

Bu illegal yapıların mali yönden her 
hangi bir kayıtlarının olmaması sebebiyle 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi ve Mali 
Suçlar Başkanlığına resmi bildirimler 
gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli web siteleri oluşturarak gerçek 
dişi beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya 
çalışanların sahte diploma, Doktor, Avukat, 
İstihbaratçı gibi uydurma unvanlar 
oluşturarak hizmet talep eden vatandaşları 
dolandıran kişilerin tespit edilmesi ve 
haklarında suç duyurusunda bulunulması 
sağlanmıştır. 

Our legal unit has been working on the 
following issues for five years:

A Legal unit has conducted research
about the Republic of Türkiye 
Constitution/Law and international 
law in order to source the Draft of 
Private Detective Law. With the Law 
of Private Detective in foreign countries, 
our research has been done to 
establish a balance between legal 
structure and social structure in our 
country.

People with illegal activities, fake titles 
and names with “Private Detective” 
services wereidentified. These 
complaints are based on the  written 
complaints of the persons they have 
defrauded through threats and 
blackmails, and criminal complaints 
have been made to the Public 
Prosecutor’s Office about them.
Due to the fact that there is no record 
of these illegal structures in the 
financial direction, official announce-
ments were made to the Ministry of 
Finance Revenue Administration and 
Financial Crimes Headquarters. 
It has been found that by creating 
various websites, people who are in 
unreal statements and attempting to 
mislead the public are defrauding 
citizens through fake diplomas or by 
using fake titles such as doctors,
lawyers, intelligence officers. 
A criminal complaint has been made
about these persons.
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DENETİMLER

Ülkemizde en çok bilinen “Meyve 
veren ağaç taşlanır” atasözü bir 
kere daha doğrulamak istercesine 

mesleği ile ilgili faydalı ve verimli icraat 
yapma yerine,  eleştiri daha doğrusu ihbar 
ve şikâyet etmeyi marifet sayan bir takım 
kişilerin Derneğimizle ilgili il, Bakanlık ve 
uluslararası düzeyde yaptıkları şikayetler 
doğrultusunda Derneğimiz 2009 yılı içinde 
iki kez denetlenmiştir.

İlk denetim Şubat 2009 tarihinizde İstanbul 
Valiliği, Defterdarlığı ve İl Dernekler 
Müdürlüğünden oluşan üç kişi tarafından 
yapılmıştır.

İkinci denetim 21-29 Temmuz 2009 
tarihlerinde dokuz gün süreyle İçişleri 
Bakanlığı oluru Dernekler Dairesi 

AUDITS

The proverb, “The tree that bears 
fruit will be stoned”, whichis the 
most known in our country, has 

been confirmed once again. Instead of 
making useful and productive actions, 
our association was audited twice in 
2009, as a result of complaints which 
are made by a number of people who 
complain about our association at the 
relevant provincial, ministerial and 
international levels. 

The first audit was carried out in Febru- 
ary 2009 by three persons consisting of 
the Governorship of Istanbul, the Ministry 
of Provincial Administration and the 
Provincial Associations Directorate. 
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Başkanlığı Denetçileri tarafından 
derneğimizin kuruluş tarihinden itibaren 
genel denetlemeye tabi tutulmuşlardır.
Bu denetlemelerde Mali işleyiş, idari 
işleyiş ve tüm faaliyetler/aktiviteler A’dan 
Z’ye denetlenmiştir. AKÇELİ işlerde hiçbir 
eksiğin usulsüzlüğün bulunmadığı tespit 
edilmiştir.

Şikâyet üzerine yapıla denetlemelerde Karar 
Defterinde (2007 yılında iki adet) bilgisayar 
çıktısı yapıştırıldığı, dernek logosunda “Türk 
Bayrağı” kullanıldığı ve 2009 genel 
kurulunun sonuç bildiriminin yapılmış 
olmasına rağmen kayıtlarda görünmemesi 
tespit edilmiş ve kabahatler kanununa göre 
idari para cezası verilmesi ile sonuçlanmıştır. 
Dernekten ihraç edilen kişi tarafından 
büyük bir ifşaatta bulunuluyormuş gibi 
duyurulmaya çalışılan Eğitim faaliyeti 
konusunda her hangi bir usulsüzlük 
bulunmamıştır.

Dernek Yönetimimiz bir şikâyet sonrası 
olsa bile yapılan bu denetimlerden 
alınması gereken dersleri almış,  yapılan 
hataların bedeli ödenmiş ve ileriye doğru 
daha dikkatli, bilinçli ve özgüvenle çalışmak 
şevki edinerek çıkmıştır.

The second audit was carried out by 
the Auditors of the Ministry of Interior 
for nine days on 21 29 July 2009 and 
our association has b en subject to a 
general audit since its establishment.
In these audits; financial functioning, 
administrative functioning and all 
activities have been supervised from 
the beginning. At the conclusion of 
the audits, it was determined that 
there were no deficiencies or 
irregularities in the financial affairs. 

As a result of the complaints, it was 
determined that the computer output 
was affixed to the decision book (two in 
2007), the “Turkish Flag” was used in the 
association logos and the result report 
of t he 2009 General Assembly was 
not visible in the records. As a result 
of audit, administrative fine was 
imposed according to the law of 
misdemeanors.

It has been detected that there was 
no irregularity in the training activity 
which was tried to be announced
 as if there was a great irregularity 
by the person who was exported from 
the association. 

Even though our association has 
audited after complaints, we have 
taken thelessons that should be 
taken from these audits, paid for the 
mistakes thatwe have made, and 
worked with more careful, conscious 
and self-confidence for the future.
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EĞİTİM – SEMİNER ve KONFERANSLAR
ÖDD, Özel Dedektifler Derneği yedi yıllık süreçte mesleğin gelişmesi 
ve alt yapısının hazırlanması amacıyla eğitim faaliyetlerine öncelik 
vermiştir. Bu süreçte yapılan Eğitim, Seminer ve Konferanslar 
aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

İleride hazırlanacak özel dedektiflik eğitim 
çalışmalarına esas olma üzere İngiltere’de 
bu alanda eğitim veren bir okuldan satın 
alınan eğitim notları Türkçeye çevrilmiştir. 

EDUCATIONS - SEMINARS AND CONFERENCES
ÖDD, The Private Detectives Association has given priority to education 
activities for the development and substructure of the profession for seven 
years. The training, seminars and conferences that took place in this 
process have been carried out as follows:

Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi İşbirliği

Kadıköy Public 
Education Center 
Cooperation
Educational notes, bought from a 
school that provides  education in the 
UK, have been translated to Turkish to 
create the basis for private detective 
education studies to be prepared 
in the future. 



ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ PRIVATE DETECTIVES ASSOCIATION

ÖDD TÜRKİYE YAYINLARI / MESLEKİ AKTİVİTELER ÖDD TURKIYE PUBLICATIONS / PROFESSIONAL ACTIVITIES38

EĞİTİM – SEMİNER ve KONFERANSLAR

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ile ÖDD – Özel Dedektifler Derneği 
Başkanlığı arasında “Eğitim İşbirliği”  
protokolü imzalanmıştır. 

26 – 30 Ocak 2009 tarihilerinde
İngiltere’deki Özel Dedektiflik 
Okulundan satın alınıp Türkçeye 
çevirtilen ders notlarının 
güncellenerek Türkiye’de faaliyet 
gösteren ÖDD KURUMSAL FİRMA ve 
ÇALIŞANLARINDAN oluşan 19 Özel 
Dedektif / Profesyonel Araştırmacının 
katılımı ile 60 saatlik teorik 
ve pratik uygulamalı workshop 
yöntemi ile “Özel Dedektif/ 
Profesyonel Araştırmacılık” hizmet 
içi eğitimi gerçekleştirilmiştir.
  
Çeşitli şikayetler sonrasında bu 
eğitim nedeniyle İstanbul Valiliği 
ve İçişleri Bakanlığı Müfettişleri 
tarafından iki ayrı denetime 
tabi tutulduk.  

EDUCATIONS - SEMINARS 
AND CONFERENCES
“Education Cooperation” protocol was 
signed between the Ministry of National 
Education, the Kadıköy Public Education 
Center Directorate and the Presidency of 
Private Detectives Association.
The lecture notes, which were bought from 
the Private Detective School in England and 
translated into Turkish, were updated on 
26-30 January 2009. In-service training of 
“Private Detective / Professional Research” 
was carried out by means of 60 hours 
the oretical and practical workshop method 
with the participation of 19 private 
detectives/professional 
researchers composed of ODD 
institutional firm and employees.

After various complaints, we were subjected
totwo separate audits by the inspectors 
of the Istanbul Governorship and the 
Ministry of Interior for this training.
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Alt yapısı hazır olan TBMM’deki “Özel 
Dedektiflik Yasa Taslağının” gündeme 
alınıp yasalaşması ile ülkemizde  bu 
hizmetlerin en yüksek standartta yapılacak 
bir   meslek  olacağını iddia ediyoruz. 

VE TÜRKİYE’DE 
İLK KEZ BİR DEVLET 
ÜNİVERSİTESİNDE “ÖZEL 
DEDEKTİFLİK” DERSLERİNİ 
VERMEYE BAŞLADIK.

AND FIRST TIME 
IN TÜRKİYE WE STARTED 
TO GIVE “PRIVATE
DETECTIVE” CLASSES AT A 
STATE UNIVERSITY.
We claim that the “Private Detective 
Law Draft” of the Turkish Grand 
National Assembly, which is ready for 
the sub-structure, will be enacted and 
become a profession to be made to 
the highest standard in our country.
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ÜNİVERSİTELERDE ÖZEL DEDEKTİFLİK 
EĞİTİMİ

1- 2011 – 2012 eğitim öğretim 
döneminde başlamak üzere Üniversite 
konseyinden onaylanarak müfredata 
konulan “Özel Dedektiflik Araştırma Teknik 
ve Metotları” konulu derslerin eğitimleri 
Prof. Dr. Gazı UÇKUN sorumluluğunda 
İsmail YETİMOĞLU, Yusuf Vehbi DALDA, 
Av. Raziye Oya SÖYLEMEZ ve Kadir 
Can YETİMOĞLU tarafından verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Şubat 2012 tarihinde bir fiil 
başlatılmıştır..

2- Özel Güvenlik Koruma Bölümü 
öğrencilerine ÖDD üyesi Özel 
Dedektiflik Firmalarınca yaz dönemi 
staj imkânları sağlanmaktadır. 

3- Bologna Süreci kapsamında 
hazırlanacak projelerde KOÜ ile ÖDD 
birlikte çalışma yapmayı kararlaştırmıştır. 
Avrupa Birliği Ülkelerinde bir üniversite 
araştırılı ortak projeler gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.

PRIVATE DETECTIVE 
EDUCATION AT 
UNIVERSITIES
1- It has been decided that the lessons 
on “PrivateDetective Research Techniques 
and Methods” which are approved by
the university council in the 2011 
- 2012 
academic year, will be taught by Prof. 
Dr. Gazi UÇKUN, İsmail YETİMOĞLU, Y
usuf Vehbi DALDA, Av. Raziye Oya 
SÖYLEMEZ ve Kadir Can YETİMOĞLU.
2- Private Security Department students 
are provided internship opportunities 
for the summer term by ÖDD Private 
Detective Firms.
3- KOÜ and ÖDD have decided to work 
together on the projects to be prepared 
under the Bologna Process. Joint 
projects are planned to be implemented 
in the European Union countries.
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T.C. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile ÖDD - 
Özel Dedektifler Derneği Başkanlığı arasında 
2010 yılında imzalanan Eğitim İşbirliği 
Protokolü kapsamında aşağıdaki tarihlerde 
KONFERANS düzenlenmiştir.

Üniversite ile Özel Dedektifler Derneği 
Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve Bologna 
Süreci kapsamında KOU Hereke Ömer 
İsmet Uzunyol MYO Özel Güvenlik ve 
Koruma Bölümü öğrencilerine haftada bir 
gün Seçmeli Ders olarak planlanan “Özel 
Dedektiflik Teknik ve Metodları” konulu 
derslerin konu başlıkları ve 
eğitimcileri aşağıdaki gibidir.

A conference was held on the following 
dates within the scope of the 
Educational CooperationProtocol 
which is signed with the Rectorate of 
Kocaeli University and the Presidency 
of Private Detectives Association in 2010.

In cooperation with Kocaeli University 
and Private Detectives Association, 
private securityand protection department 
students are planned to be educated 
once a week within the scope of Bologna 
Process. The subjects and trainers of the 
courses titled “Techniques and Methods
of Private Detective” which are planned 
as elective courses are as follows:

İSMAİL YETİMOĞLU
ÖDD BAŞKANI 
Maviay Dedektiflik Ltd. Şti. 
Kurucusudur.   
FOUNDER of ÖDD 
Founder of Maviay 
Investigation Services 

RAZİYE OYA SÖYLEMEZ
ÖDD HUKUK DANIŞMANI
Avukat. Basın hukuku, Medeni 
hukukun aile ve tazminatlar 
alanlarında uzman
ÖDD LAW CONSULTANT 
Lawyer. Expert in the fie 
ds of press law, civil law 
(family and compensation law). 

YUSUF VEHBİ DALDA
ÖDD ONURSAL BAŞKANI  
Güvenlik ve Eğitim Uzmanı Em. 
1. Sınıf Emniyet Müdürü.  
Interpol Dairesi Eski Başkanı  
ÖDD HONORARY PRESIDENT 
ÖGF Board Member
Security and Education Specialist 
1st degree Chief of Police
Former President of Interpol 

KADİR CAN YETİMOĞLU
ÖDD ÜYESİ
Araştırmacı /  Tarih Öğretmeni 
MEMBER OF ÖDD
Investigator / History Teacher

A - ÖZEL DEDEKTİFLİK TEKNİK VE METODLARI DERSİ EĞİTMENLERİ
“PRIVATE DETECTIVE TECHNIQUES AND METHODS” COURSE TRAINERS
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ÖZEL DEDEKTİFLİK DERS KONULARI

1. Özel Dedektifliğe Genel Bakış  
n Özel Dedektiflik Tanımı 
n Dünyada ve Türkiye’de Özel Dedektiflik 
n Yasal Süreç-AB Ülkeleriyle 
n Karşılaştırmalı (Genel Kurallar) 
n Etik Kural ve Çalışma İlkeleri 
n Özel Güvenlik-Özel Dedektiflik ilişkisi 
    (Güvenlik Danışmanlığı) 

2. Özel Dedektiflik Hizmetleri  
n Özel Dedektifler Ne Yapar? 
n Kurumsal, Bireysel ve Adli Araştırmalar 
n Dedektiflik ve Kayıp Önleme 
n Müşterinin Sorununu Anlamak 
n Çözüm, Çalışma Programı ve Sözleşme
n Takip/Tarassut-İzleme ve Gizli Araştırma 
n Gizlilik ve Bilgileri Muhafaza Etmek 

3. Özel Dedektiflikte Hukuki Durum
n Neden Özel Dedektife İhtiyaç Vardır?
n Kişi hak ve özgürlükler,
n Bilgi Edinme ve Bilgilere Ulaşma
n Olay Yönetimi ve Raporlama

4. Özel Dedektif / Araştırmacı İmajı
n Nasıl Özel Dedektif/Araştırmacı olunur?
n Özel Dedektif / Araştırmacı Eğitimleri,
n Suiistimaller ve Sahte Dedektifler.
n Pratik Uygulama ve Sınav

PRIVATE DETECTIVES 
COURSE TOPICS
1. Overview of Private Detective 
Profession
n Definition of Private Detective
n Private detective in the world and 
Türkiye
n Legal Process
n Comparative with EU Countries 
(General Rules)
n Code of Ethics and Working Principles
n Private SecurityPrivate Detective 
Relationship (Security Consultancy)
2- Private Detective Services
n What Do Private Detectives Do?
n Institutional, Individual and Judicial 
Investigations
n Detective and Loss Prevention
n Understanding the Customer’s Problem
n Solution, Work Schedule and Contract
n Tracking / Monitoring and Private 
Research
n Privacy and Conserving Information
3-Legal Status in Private Detective
n Why Do We Need Private Detective?
n Personal rights and freedoms,
n Getting Information and Reaching 
Information
n Case Management and Reporting
4- Private Detective / Investigator Image
n How to become a Private Detective / 
Investigator?
n Private Detective / Investigator Trainings
n Frauds and Fake Detectives
n Practical Training and Examination
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OLAY YERİ VE KRİMİNALİSTİK YÜKSEK 
LİSANS PROGRAMI

Prof. Dr. Sevil Atasoy’un 
koordinatörlüğünde, Üsküdar 
Üniversitesi Bağımlılık ve Adli 

Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk kez açılan 
Olay Yeri ve Kriminalistik Yüksek Lisans 
Programında “Suç Analizi ve Öngörü” dersini 
Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail 
Yetimoğlu vermeye başladı. 

Üsküdar Üniversitesine Öğretim Görevlisi 
olarak atanan İsmail Yetimoğlu 04 Kasım 
2017 tarihinde ilk dersinde öğrencileriyle 
buluştu. 

Bireysel suç/kabahat verileri ve veri 
tabanlarından yola çıkarak ileriye yönelik 
öngörülerde bulunmak, bu amaçla var olan 
verileri inceleyip elde edilen sonuçların 
kesin doğruluğunu somut delillerle tespit 
etmek amacıyla yapılan çalışmaları 
Profesyonel Araştırmacılık / Dedektiflik 
açısından ele alındı. Zaman zaman kendi 
deneyimlerini de paylaşan Dedektif 
Yetimoğlu yoğun ilgi gördü.

CRIME SCENE AND 
CRIMINALISTIC MASTER 
PROGRAM

İsmail Yetimoğlu, the Head of the 
Private Detectives Association, 
started the course “Crime Analysis

and Foresight” in the Crime Scene and 
Criminalistic Master Program, which 
was opened for the first time in Üsküdar
University Dependency and Forensic 
Science Institute. İsmail Yetimoğlu, who 
was appointed as Instructor at Üsküdar 
University, met with his students in 
the first lesson on 04 November 2017.
Individual investigations were 
conducted in terms of professional 
investigations/detectives in order
to make predictions from individual 
crime/misdemeanors and databases 
and to examine the existing data for 
this purpose and to determine the 
exact accuracy of the results obtained 
withconcrete evidence. Detective 
Yetimoğlu, who shared his own 
experiences from time to time, took 
great attention from his students.
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ÖZEL DEDEKTİFLİK EĞİTİMİ HAKKINDA

Son Durum !
ÖDD’nin kuruluş tarihinden 
beri “Özel Dedektiflik – Profesyonel 
Araştırmacılık” mesleğinin 
geliştirilmesi ve uluslararası meslek 
standartlarının oluşturulması 
çalışmalarını büyük özveriyle 
gerçekleştirmeye çalışırken akla 
hayale gelmeyen engellemeler ve 
ihanetlere maruz kalınmıştır.ÖDD’den 
ihraç edilen bazı kişiler tarafından 
“Sahte isim ve sahte imzalarla” 
YÖK Başkanlığı ve Üniversite 
Rektörlüklerine şikâyet dilekçeleri 
gönderilerek üniversitelerde eğitim 
çalışmaları engellenmeye çalışılmıştır.  

Sonuç olarak Üniversitelerde Özel 
Dedektiflik Eğitimlerini sonlandırıp 
vakti ve zamanı geldiğinde 
daha güçlü ve programlı şekilde 
eğitimlerin planlanmasına karar 
verilmiştir.

ABOUT PRIVATE 
DETECTIVE EDUCATION
Latest Status !
Since the establishment of ODD, while trying 
to develop the profession of “Private 
Detective - Professional Investigator” and 
to establish international professional 
standards with great devotion, it has been 
exposed to unimaginable obstacles and 
betrayals. Some people who were expelled 
from ÖDD tried to prevent educational 
activities in universities by sending complaints 
petitions to the Presidency of Higher Education 
and University Rectors with “false names 
and forged signatures”.

As a result, it was decided to terminate Private 
Detective Trainings in Universities and to plan 
trainings in a more powerful and programmed 
way when and when 
the time comes.
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EĞİTİM – SEMİNER ve KONFERANSLAR

ÖZEL GÜVENLİK 
ÇALIŞTAYI
24–27 Mart 2011 tarihleri arasında 
Antalya’da ‘‘Özel Güvenlik Hizmetleri 
Uygulama Alanlarının Araştırılması 
ve Geliştirilmesi’’ amacıyla Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, 
Özel Güvenlik Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, Gazi Üniversitesi ve Özel 
Güvenlik Dergisi tarafından organize 
edilen çalıştay sonuçlanmıştır.

1.Özel Güvenlik Çalıştayı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Polis 
Akademisi, Koruma Daire Başkanlığı, 
Güvenlik Daire Başkanlığı, Kaçakçılıkla 
Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara, 
İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve 
Antalya Özel Güvenlik Şube Müdürleri 
ile Özel Güvenlik Şirketleri, Eğitim 
Kurumları sahip ve yöneticileri, 
Özel Güvenlik Birim Amirleri, ÖDD 
- Özel Dedektifler Derneği ve 
Şirketleri, Üniversite Meslek 
Yüksek Okulları ve Özel Güvenlik 
Çalışanlarının katılımı ile sektörün tüm 
sorunlarının tartışıldığı kapsamlı bir 
çalışma yapılmıştır. 

EDUCATIONS - SEMINARS 
AND CONFERENCES
PRIVATE SECURITY WORKSHOP
The workshop which was organized by 
General Directorate of Security, Police 
Academy, Private Security Services 
Department, Gazi University and Private 
Security Magazine has been concluded in 
Antalya between 24-27 March 2011 for the 
purpose of “Research and Development of 
Private Security Services Application Areas”. 

A comprehensive study has been undertaken 
with the participation of Police General 
Directorate,Police Academy, Protection 
Department, Security Department, 
Anti-Smuggling Department, Ankara, Istanbul, 
Bursa, Kocaeli, İzmir and Antalya Private 
Security Branch Managers, Private Security 
Companies, Educational Institutions 
Administrators, Private Security Unit 
Supervisors, Private Detectives Association 
and Companies, University Vocational 
Higher Schools and Private Security 
Employees to discuss all the problems of the 
industry.
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Bu çalıştayda ilk kez özel güvenlik 
sektörünün ayrılmaz bir parçası ve 
ikiz kardeşi konumunda olan Özel 

Dedektiflik Hizmetleri konunun muhatabı 
resmi makamlar ile sektör temsilcilerinin 
buluştuğu bu çalıştayda ele alınarak Özel 
Dedektiflik Yasa Taslağı dâhil tüm 
boyutlarıyla değerlendirilmiştir.
1.Özel Güvenlik Çalıştayında Özel Dedektiflik 
Hizmetleri aşağıdaki konu başlıklarıyla 
ele alınmış ve özel dedektiflik mesleğinin 
gelişmesine ışık tutacak akademik ve 
bilimsel çalışma yapılmıştır. 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, 
Özel Dedektifler Derneği, Üniversite ve Özel 
Dedektiflik Şirketleri temsilcilerinden oluşan 
12 kişilik Özel dedektiflik çalışma grubu ve 
konular aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Her İnsan Bir Dedektiftir 
Perspektifinde 
1. Özel Dedektifliliğin Tanımı 
2. Özel Dedektifliğin Önemi ve Gerekliliği 
3. Dünyada ve Türkiye’de Özel Dedektiflik 
4. Özel Dedektiflik Uluslararası Meslek 
Standartları  
5. Türkiye’de Yasal Durum- Özel Dedektiflik 
Yasa Taslağı 
6. Özel Dedektiflik Sivil Toplum Kuruluşu ve 
Faaliyetleri 
7. Özel Dedektiflik Etik Kuralları 
8. Özel Dedektiflik Çalışma Prensipleri 
a) Sözleşme Yapma ve Hukuki Gerekçe 
b) İş Planlaması ve Ücret Belirleme
c) Rapor Hazırlama 
9. Özel Dedektiflik Faaliyet Alanları  
10. Özel Dedektiflik ve Araştırmacılık Eğitimi 
11. Korsan Yapılarla Mücadele 
12. Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması

For the first time in this workshop, 
“private detective services”, an 
integral part of the private security 

sector, was discussed in this workshop 
where the representatives of the public 
and the sector representatives met and 
all matters including the Special Detective 
Law Draft were evaluated. In the Private 
Security Workshop, Private Detective 
Services were discussed with in the following 
topics and academic and scientific studies 
were carried out to shed light on the 
development of the private detective 
profession.
Private detective work group of twelve 
persons consisting of representatives 
of Police General Directorate, Police 
Academy, Private Detectives Association, 
Universities and Private Detective 
Companies and the topics are as follows:

In the Perspective of “Every 
Human is a Detective” 
1. Definition of Private Detective
2. The Importance and Need of Private 
Detective
3. Private Detective profession in the 
world and Türkiye
4. Private Detective International 
Vocational Standards
5. Legal Status in Türkiye - Private 
Detective Law Draft
6. Private Detective NGOs and Activities
7. Ethical Rules of Private Detective
8. Principles of Private Detective Work
a) Contracting and Legal Justification
b) Business Planning and Fee Determination
c) Report preparing
9. PrivateDetective Areas of Activity
10. PrivateDetective and Investigation 
Training
11. Strugglewith pirate constructions
12. Preparation of Final Declaration
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Polis Akademisi Semineri I
ÖDD  - Özel Dedektifler Derneği 10-12 Mayıs 2011 tarihlerinde 2011 
YILI TRAFİK HAFTASI KARAYOLU TRAFİK SEMPOZYUMU VE KAMU 
GÜVENLİK FUARI’NA katıldı.

Özel Dedektifler Derneği’nin açtığı 
standı İçişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, Emniyet Genel Müdür 

Yardımcısı ve Polis Akademisi yetkilileri ile 
çok sayıda üst düzey yönetici ziyaret ederek 
çalışmalarımız hakkında bilgi almışlardır. 

12 Mayıs 2011 Perşembe günü, 10.oo-12.
oo saatleri arasında “TÜRKİYE’DE ÖZEL 
DEDEKTİFLİK” konulu seminer 
düzenlenmiştir

Police Academy 
Seminar I

The Stand of the Private Detectives 
Association was visited by 
the Deputy Undersecretary of 

the Ministry of Interior, the Deputy 
Chief of Police and Police Academy 
officials and a number of senior 
managers and received information 
about our work. 

On Thursday, May 12, 2011, between 
the hours of 10:00 to 12:00 “PRIVATE 
DETECTIVE PROFESSION IN Türkiye” 
seminar was held. 

ÖDD - Private Detectives Association 
attended to the 2011 YEAR TRAFFIC 
WEEKEND HIGHWAY TRAFFIC 
SYMPOSIUM and PUBLIC SECURITY 
FAIR on 10-12 May 2011. 
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Polis Akademisi Semineri I I
POLİS AKADEMİSİ & ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ “Türkiye’de Özel 
Dedektiflik Semineri II” gerçekleşmiştir. 

EGM, Polis Akademisi, Özel Güvenlik 
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gazi 
Üniversitesi ve Özel Güvenlik 

Dergisi tarafından organize edilen ve 1. 
Özel Güvenlik Çalıştayı devamı olan 2. 
Özel Güvenlik Çalıştayı Özel Dedektifler 
Derneğinin katılımıyla Ankara’da 
gerçekleşmiştir.

Bu münasebetle, Polis Akademisi 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde 16 
Haziran 2011 Perşembe günü 10.30 - 
12.30 saatleri arasında Özel Dedektifler 
Derneği tarafından Özel Dedektiflik 
Faaliyetlerinin aktarıldığı “Türkiye’de Özel 
Dedektiflik Semineri II” düzenlenmiştir.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gazi 
UÇKUN’un yaptığı seminerde ÖDD 
Onursal Başkanı Yusuf Vehbi DALDA 
ve ÖDD Başkanı İsmail YETİMOĞLU 
sunumuyla mesleki çalışmalar 
aktarılmıştır.

ÖDD’nin hazırladığı seminere T.C. 
Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, 
Yargıtay, Türkiye İstatistik Kurumu, 
İngiltere Büyükelçiliği, Gazi Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi, İlesam, 
Özgüvder, Öghişder, Tümged ve Adalet 
Hukuk temsilcileri katılarak bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur.

Police Academy 
Seminar I I

The 2nd Private Security Workshop, 
which is the continuation of the 1st 
Private Security Workshop was 
organized by Police Academy, Private 
Security Services Department, Gazi 
University and Private Security 
Magazine with the participation of the 
Private Detectives Association.
Between 10.30 - 12.30 on 16 June 2011, 
the seminar about private detective 
activities “Private Detective in Türkiye 
Seminar II” was held by the Private 
Detectives Association.
At the seminar, professional workshops 
were presented with the moderation of 
Assoc. Dr. Gazi UÇKUN and with the 
presentations of ÖDD Honorary President 
Yusuf Vehbi DALDA and ÖDD President 
İsmail YETİMOĞLU.
The seminar was held with the 
participation of Premiership, Ministry 
of Interior, General Directorate of Police, 
Police Academy, Supreme Court, Türkiye 
Statistical Institute, the British Embassy, 
Gazi University, Koaceli University, 
İlesam, Özgüvder, Öghişder, Tümged.

POLICE ACADEMY & PRIVATE DETECTIVES 
ASSOCIATION “Private Detective in 
Türkiye Seminar II” took place. 
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Karabük Üniversitesi Özel Dedektiflik 
Konferansı

Karabük Üniversitesi Eskipazar 
MYO Müdürü Sayın Yrd. Doç. 
Dr. Vedat DEMİR’in daveti

 üzerine Özel Dedektifler Derneği
tarafından 30 Kasım 2011 
Çarşamba günü Özel Güvenli ve
Koruma Bölümü öğrencilerine 
“Türkiye’de Özel Dedektiflik” konulu 
KONFERANS düzenlenmiştir. 
Konferansa Özel Güvenlik ve 
Koruma Bölümü öğrencilerinin 
yanı sıra Öğretim elemanları, 
Emniyet ve diğer kurumlardan 
toplam 60 kişi katılmıştır.

Karabük University Private
Detective Conference

On November, 2011, the conferance which is 
named as “Private Detective Profession
 in Türkiye” was held by Private Detectives 

Association for the Private Security and  Protection
Department Students upon the invitation of 
Karabük University Eskipazar Vocational School 
Asst. Assoc. Dr. Vedat DEMİR. A total of 60 
people attended the conference from other
instutions as well as students from the Private
Security and Protection Department.
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Uludağ Üniversitesi Özel Dedektiflik 
Konferansı  
Uludağ Üniversitesinde ÖZEL DEDEKTİFLİK KONFERANSI 11 Nisan 
2012 Çarşamba günü gerçekleşti. 

Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik 
Koruma Bölümünde gerçekleşen Özel 
Dedektiflik Konferansına 40 öğrenci 

ve üniversitenin öğretim elemanlarından 
Okul Müdürü Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN, 
ve Prof. Dr. R. Cengiz DERDİMAN ve Bursa 
Emniyet Müdürlüğünden üst düzeyde 
katılım sağlanmıştır. 

Uludag University Private 
Detective Conference

The Private Detective Conference, 
which took place in the Social 
Sciences Vocational School of 

Public Security Protection Department, 
was attended by 40 students and 
faculty members of the university, 
Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN, and Profes 
or Dr. R.Cengiz DERDIMAN and Bursa 
Security Directorate. 

PRIVATE DETECTIVE CONFERENCE at 
Uludag University took place 
on Wednesday, April 11, 2012.
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Gaziantep Üniversitesi Özel 
Dedektiflik Konferansı

Özel Dedektifler Derneği 
tarafından “özel dedektiflik 
mesleğinin” tanıtımı amacıyla 

Üniversitelerin Özel Güvenlik ve 
Koruma Programlarında yürütülmekte 
olan etkinliklerden bir yenisi 09.05.2013 
tarihinde Gaziantep Üniversitesi 
Oğuzeli Meslek Yüksek Okulunda  “Özel 
Dedektiflik / Profesyonel 
Araştırmalarda Yenilikler” konulu 
konferans düzenlenmiştir. Açılışını 
MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Necip Fazil YILMAZ’ın yaptığı 
konferansta Yusuf Vehbi DALDA 
ve İsmail YETİMOĞLU “Türkiye’de Özel 
Dedektiflik” alanında yapılan çalışmaları 
aktarmıştır.

Gaziantep University 
Private Detective Conference

A new one from the activities carried 
out in the Private Security and 
Protection Programs of the Universities 

for the purpose of promoting the “private 
detective profession” by the Private 
Detectives Association was held on 
09.05.2013 at Gaziantep University Oğuzeli 
Vocat onal Higher School on “Innovations 
in Private Detective/Professional Investigations”. 
The conferance organized by Necip Fazil 
Yılmaz and “Private Detective in Türkiye” 
studies were discussed by İsmail YETİMOĞLU 
and Yusuf Vehbi DALDA.
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 
Eğitimde İyi Örnekler Projesi

İStanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 
organize ettiği EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 
PAYLAŞIMI projesi kapsamında Maltepe 

Feyzullah İlköğretim Okulunda ÖZEL 
DEDEKTİFLİK KONFERANSI düzenlenmiştir. 
Gençlere mesleğimizi tanıtıp geleceğin “Özel 
Araştırmacılarını” bilgilendirdik.

Istanbul National 
Education Directorate 
Good Examples 
in Education Project

PRIVATE DETECTIVE CONFERENCE 
was organized in Maltepe 
Feyzullah Elementary School 

within the scope of the “sharing good 
examples in education” project 
organized by Istanbul National Education
Directorate. We introduced our profession 
to young people and informed our 
future “Private Investigators”.
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Profesyonel Eğitim
Özel Dedektiflik ve Güvenlik Yönetimi Eğitimi 
Çırağan Palace Kempınskı - İstanbul

Suç ve suç çeşitliliğinin 
sürekli arttığı günümüzde 
artık profesyonel çözüm ve 

yöntemler önem kazanmaktadır.
Suçun oluşmasını engelleme ve tedbir 
alma yöntemleri konusunda ÖDD 
- Özel Dedektifler Derneğinin uzman 
kadrosu ile seminer ve eğitimler 
devam ediyor.

Bu amaçla Özel Dedektifler 
Derneği, 23 – 24.10.2010 
Cumartesi ve Pazar günleri 
Çırağan Palace Kempinski İstanbul 
yerleşkesinde görevli özel 
güvenlik personellerine “Özel 
Dedektiflik ve Güvenlik 
Yönetimi” eğitim konferansı 
gerçekleştirmiştir. İki gün devam eden 
ve iki grup halinde toplam 38 kişinin 
katıldığı 5’er saatlik eğitim aşağıdaki 
program dâhilinde yapılmıştır.

Professional Training

Professional solutions and methods again 
importance nowadays, as crime and 
crime variety is constantly increasing.

Seminars and trainings are continuing with 
the expert staff of the Private Detectives 
Association on methods of preventing crime 
and taking precautions.

For this purpose, the Private Detectives 
Association held a training conference on 
“Private Detective and Security Management” 
for the private security personnel working in
Çırağan Palace Kempinski İstanbul settlement 
on 23-24.10.2010.

Five hours of training, which lasted for two days 
and were attended by 38 people in two groups, 
were conducted as follows:

Private Detective and Security Management 
Training Çırağan Palace Kempınskı - İstanbul
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DERS KONULARI
1.  Özel güvenlik yönetimi
2. Tehlikeyi fark etme ve bertaraf etme,
3. Özel dedektiflik ve çalışma 
yöntemleri,
4. Olaya müdahale etme,
5. Hukuki durum, yetki ve sorumluluk,
6. Teknoloji cihazların kullanımı
7. Gözlem ve tespit
8. Rapor hazırlama,
9. Denetleme ve inceleme,
10. Olay yeri inceleme
11. Soru sorma ve ipucu tespit,
12. Delil tespit ve koruma, 

ÖDD Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli 
Üniversitesi M.Y. O. Koruma ve Güvenlik 
Bölüm Müdürü ve Öğretim Görevlisi 
ile Özel Güvenlik Eğitim Kurumu 
Uzmanlarınca enteraktif bir metotla 
gerçekleştirilen bu eğitimle mevcut 
bilgilerin yenilenmesi yanında ülkede 
yeni gelişmekte olan özel dedektiflik ve 
araştırmacılıkla ilgili teorik bilgilerin ve 
bunların uygulamada nasıl kullanılacağı 
yönünde bilgiler verilmiştir. 

Özel Güvenlik Temel ve Yenileme 
Eğitimlerini almış 
Çırağan Palace Kempinski 
Otel ve Tesislerinde 10 yıldan daha 
uzun süre çalışmakta olan Özel 
Güvenlik Yönetici ve Görevlilerinin ilginç 
soru ve değerlendirmeleriyle aktif bir 
şekilde katıldıkları eğitim, bir ölçüde 
ilerdeki özel dedektiflik eğitimlerine 
örnek olacak ilk profesyonel çalışma 
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

COURSE TOPICS
1. Private security management,
2. Private detective and working 
methods,
3. Legal status, authority and
responsibility,
4. Observation and detection
5. Inspection and examination,
6. Asking questions and identifying clues,
7.  To recognize and eliminate danger, 
8. To intervene,
9. The use of technological devices
10. Report preparation,
11. Crime scene review
12. Evidence detection and protection,

This training was conducted by members 
of ÖDD Board of Directors, Kocaeli University 
Director and Instructor of Protection and 
Security Department and Private Security 
Education Institution Experts with an 
interactive method. 
This training provided information on how 
to use the theoretical knowledge about 
newly developing private detective and 
research in the country besides renewing
existing information.
The first professional work to be done as 
an exampleof future private detective trainings 
has been successfully completed with the 
participation of the Private Security Officers 
and Staff who have been working for more 
than 10 years in the Çırağan Palace Kempinski 
Hotels and Facilities which have received 
Private Security Basic and Renewal Trainings, 
with their interesting questions and evaluations.
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KİTAP – ÖDD YAYINLARI
Dünyada ve Türkiye’de Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik alanında Dünyada ve Türkiye’de bugüne kadar var 
olan çalışmaları derleyerek hazırlanan “Dünyada ve Türkiye’de 
Özel Dedektiflik” isimli kitapçık 5.000 adet olarak hazırlanıp 
yayınlanmıştır.

Özel Dedektiflik Kanununun 
yasallaşmasına katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz “Dünyada ve 

Türkiye’de Özel Dedektiflik” kitapçığı 
Milletvekilleri, Bakanlıklar, Resmi Kurum 
ve Kuruluşlar, Bürokrasi, 81 İl Valilikleri 
ve Emniyet Müdürlükleri ile STK’lara 
gönderilmiştir. 

BOOK - ÖDD 
PUBLICATIONS
Private Detective in the World 
and Türkiye 

The booklet of “Private Detetive 
in the World and Türkiye” that 
that we think will contribute to 

the enactment of the Private Detective 
Law, was sent to Deputies, Ministries, 
Official Institutions and Organizations, 
Bureaucracy, 81 Provincial Governorships 
and Security Directorates and NGOs. 

"Private Detective in the World and 
Turkey" is a booklet which has been 
prepared by compiling studies have 
so far and the booklet was prepared 
and published as 5,000 copies.
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IKD – ULUSLARARASI ÖZEL 
DEDEKTİFLER DERNEKLERİ 
FEDERASYONU GENEL KURULLARI
IKD Genel Kurulu Macaristan 2010  

6 - 8 Eylül 2010 tarihleri, arasında 
Macaristan’ın Pecs şehrinde yapılan 17.IKD 
Genel Kuruluna ÖDD Onursal Başkanı 
Yusuf Vehbi DALDA ve ÖDD Başkanı 
İsmail YETİMOĞLU katılmışlar. Burada 
yapılan temaslar sonrasında 18.IKD Genel 
Kurulunun Türkiye’de İstanbul’da yapılması 
kararının alınması sağlanmıştır. 

IKD - INTERNATIONAL 
PRIVATE DETECTIVE 
ASSOCIATIONS 
FEDERATION GENERAL 
ASSEMBLIES
IKD General Assembly
Hungary 2010

ÖDD Honorary President Yusuf 
Vehbi DALDA and ÖDD President 
İsmail YETİMOĞLU have been 

participated to the 17th General 
Assembly of IKD which was held in the 
city of Pecs in Hungary between 6-8 
September 2010.  As a result of interviews
here, 18.IKD General Assembly has 
decided to be held in Istanbul in Türkiye. 
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IKD Genel Kurulu Türkiye 2011 
5-27 Ağustos 2011 tarihlerinde “Uluslararası Özel Dedektifler 
Konferansı” ÖDD TÜRKİYE ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşmiştir.

Türkiye adına üyesi olduğumuz 
1964 yılında Viyana’da 
kurulup mesleki alanında tek 

federasyon olan. Uluslararası Özel 
Dedektifler Dernekleri Federasyonu 
IKD 18. Genel Kurulunu ve 1960 
yılında Almanya’da kurulan kardeş 
derneğimiz Uluslararası Özel 
Dedektifler Derneği BID 51. Genel 
Kurulunu ÖDD - Özel Dedektifler 
Derneğinin ev sahipliğinde 25 - 27 
Ağustos 2011 tarihleri arasında 
İstanbul Taksim’de gerçekleşmiştir. 

18. IKD Genel Kuruluna İNGİLTERE, 
AVUSTURYA, DANİMARKA, NORVEÇ, 
MACARİSTAN, HOLLANDA, SLOVENYA, 
ROMANYA, HİNDİSTAN, ALMANYA, 
TÜRKİYE, İTALYA ve DÜNYA ÖZEL 
DEDEKTİFLER BİRLİĞİNDEN toplam 
25 delege katılmıştır.

IKD General 
Assembly Türkiye 2011

18th General Assembly of the International 
Federation of Associations of Private 
Detectives which we became a member
on behalf of Türkiye, was held in Istanbul, 
Taksim between the dates of 25-27 August 
2011. Also, 51st General Assembly 
of our joint association BID International 
Private Detectives Association was held 
in Istanbul Taksim between 25th and 
27th August 2011 with IKD’s host. 

A total of 25 delegates participated to 
the 18th General Assembly of IKD from 
ENGLAND, AUSTRIA, DENMARK, NORWAY, 
HUNGARY, NETHERLANDS, SLOVENIA, 
ROMANIA, INDIA, GERMANY, Türkiye, 
ITALY countries. 

“Private Detectives International 
Conference” was held in Istanbul between 
25-27 August 2011 and hosted by ÖDD 
Türkiye.
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BID 51. Genel Kurulu, İstanbul - 2011  

51. BID Genel Kuruluna Almanya ve 
Avusturya’da faaliyet gösteren 18 Özel 
Dedektiflik Şirketinden 30 delege olmak 
üzere toplam 55 dünya çapında özel 
dedektif İstanbul’da planlanan Uluslararası 
Özel Dedektiflik Sempozyumuna katılmıştır.
Özel Dedektifler Derneği ÖDD’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası 
Özel Dedektiflik Sempozyumunda özel 
dedektiflik mesleğinin Uluslararası 
Meslek Standartları, Etik Kuralları, Avrupa 
Ülkeleri Arası Mevzuatının Uyumlu Hale 
Geliştirilmesi, Avrupa Özel Araştırmacılar 
EPIC ve Avrupa Birliği Leonardo da Vinci 
hayat boyu eğitim çalışmaları planlanmıştır. 
Dünya özel dedektifleri, özel dedektiflik 
mesleğinin gelişimi - kalitesinin artırılması 
için yıl içinde yapılan çeşitli etkinlik ve 
çalışmalar sonrası Genel Kurullarını 
da yapıp çalışmanın hakkını verdikten 
sonra konuklarımıza ülkemizin kültürel 
zenginlilerini tanıtma fırsatımız doğmuştur.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet 
gösteren Uluslararası Meslektaşlarımızın ve 
Ülkemizde faaliyet göstere Özel Dedektifler 
Derneği (ÖDD) üyesi firmalarının katılımı ile 
gerçekleşen Uluslararası Özel Dedektiflik 
Sempozyumu basın ve kamuoyu tarafından 
ilgi ile takıp edilmiştir.

BID 51st General 
Assembly, Istanbul - 2011

Atotal of 55 world wide private 
investigators, including 30 
delegates from 18 private 

detective companies operating in 
Germany and Austria, participated in 
the International Private Detective 
Symposium in Istanbul. In the 
International Private Detective 
Symposium, the International 
Professional Standards, Ethical Rules, 
Consolidation of European Legislation, 
European Private Researchers EPIC 
and European Union Leonardo da Vinci 
lifelong education studies have been 
planned.

We have the opportunity to introduce 
the cultural riches of our country to our 
guests after various activities and 
studies made during the year to 
increase the quality of the world private 
detectives and private detective 
profession.

The International Private Detective 
Symposium, which was organized with 
the participation of our international 
colleagues operating in various countries 
of the world and the Private Detectives 
Association (ÖDD) member companies 
operating in our country, was followed 
with interest by the press and the public.
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IKD Genel Kurulu Romanya 2012

Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri 
Federasyonu-IKD Genel Kurul 
Toplantısı 06-09 Aralık 2012 tarihleri 

arasında, 22 üye -2 misafir ülke ve -Dünya 
Özel Dedektifler Derneği- WAD’dan toplam 
25 kişinin katılımıyla Bükreş/Romanya 
JW Marriott otelinde yapıldı.

Toplantıya Türkiye’den Ozel Dedektifler 
Dernek Başkanı İsmail Yetimoğlu, Başkan 
Yardımcısı Ayla Yorulmaz ve Onursal 
Başkan Yusuf Vehbi DALDA katıldılar.

IKD General Assembly 
Romania 2012

International Private Detective 
Associations Federation -IKD 
General Assembly Meeting was 

held between 6-9 December 2012 at 
the JW Marriott Hotel in Bucharest / 
Romania with a total of 25 people 
-22 member 2 guest countries- from 
World Private Detectives Association 
(WAD).
President of Private Detectives 
Association İsmail YETİMOĞLU, Vice 
President of Private Detectives 
Association Ayla YORULMAZ and 
Honorary President Yusuf Vehbi DALDA 
have been attended to the meeting 
on behalf of Türkiye.
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IKD Genel Kurulu İngiltere 2013 

Çin’den Mısır’a, Türkiye’den Finlandiya’ya 
dünyanın dört bir köşesindeki 
özel dedektifler belli başlı bireysel 

ve kurumsal özel dedektif sivil toplum 
kuruluşları; Dünya Özel Dedektifler 
Derneği (WAD), Özel Dedektifler Konsülü 
ve Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri 
Federasyonu (IKD) şemsiyeleri altında bu yıl 
İngiltere’nin başkenti Londra’da toplandı.
Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri 
Federasyonu yıllık genel kurulu 26 
Nisan 2013 Cuma günü dedektiflerin 
piri Sherlock Holmes otelinde gerçekleşti. 

Toplantıya üye ülkelerden 30 delege katıldı.
IKD 2013 Genel Kuruluna Türkiye’den 
Özel Dedektifler Dernek Başkanı İsmail 
YETİMOĞLU ve Onursal Başkan Yusuf Vehbi 
DALDA katıldılar.

IKD General Assembly 
UK 2013

F rom China to Egypt, private 
detectives from the four 
corners of the world from Türkiye 

to Finland and certain individual and 
corporate private detective civil 
society organizations came together 
under the umbrella of the World 
Association of Private Detectives (WAD), 
the Council of Private Detectives and 
the Federation of International Private 
Detective Associations (IKD) in the 
capital of England. The annual general 
meeting of the International Federation 
of Private Detective Associations took 
place at Sherlock Holmes Hotel on 
Friday, April 26, 2013. Thirty delegates 
from member countries attended to 
the meeting.

President İsmail YETİMOĞLU and 
the Honorary President Yusuf Vehbi 
DALDA have been participated to the 
IK 2013 General Assembly on behalf 
of Türkiye.
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IKD Genel Kurulu Fransa 2014

IKD Uluslararası Özel Dedektifler 
Dernekleri Federasyonu 2014 Genel 
Kurul toplantısı 17-18 Nisan 2014 tarihleri 

arasında Paris/Fransa’da gerçekleşti. 

Toplantıya 15 ülkeden delege katıldı. 
Türkiye’yi Özel Dedektifler Derneği Onursal 
Başkanı Yusuf Vehbi DALDA temsil etti. 

Toplantıda alınan kararlar;
IKD’ye adaylık için başvuran Ukrayna ve 
Romanya’daki ikinci bir derneğin üyeliği 
kabul edildi. 

Pazarlama komitesinin raporu tartışıldı ve 
federasyona henüz üye olmayan ülkelerin 
davet edilmesi için girişimlerde bulunulması 
kararlaştırıldı. 

Özel dedektiflik etik kurallarının gözden 
geçirilmesi, belirlenen kriterler 
doğrultusunda yapılacak incelemeler 
sonrası “IKD Mükemmellik Sertifikası” 
verilmesi projesi kabul edildi. 

IKD General Assembly 
France 2014

International Federation of Private 
Detectives Associations 2014 General 
Assembly Meeting was held 

between 17-18 April 2014 in Paris / France.
Delegates from 15 member countries 
attended to the meeting. Türkiye was 
represented by Honorary President 
of Private Detectives Association, Yusuf 
Vehbi DALDA.

Decisions taken at the meeting:
The membership of the second 
association in Romania and the 
membership of Ukraine, which applied 
for IKD candidacy, was accepted.

The report of the marketing committee 
was discussed. 
It was decided to take initia ives to invite 
non member countries to the Federation.
It has been decided that the Code of 
Ethics of Private Detective will be 
reviewed. After the examinations to be 
made in line with the determined 
criteria, the project of granting “IKD 
Excellence Certificate” to IKD 
member associations was accepted.
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IKD Genel Kurulu İspanya 2015

IKD Uluslararası Özel Dedektifler 
Dernekleri Federasyonu 2015 Genel 
Kurul toplantısı 15-18 Nisan 2015 tarihleri 

arasında Barcelona/İspanya’da gerçekleşti. 

IKD General Assembly 
Spain 2015

Federation of Private Detective 
Associations IKD’s  was held 
in Barcelona, Spain, on April 

15-18, 2015.
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IKD Genel Kurulu Hamburg 2016

IKD Uluslararası Özel Dedektifler 
Dernekleri Federasyonu 2016 Genel 
Kurul toplantısı 28-30 Nisan 2016 tarihleri 

arasında Hamburg/Almanya’da gerçekleşti. 
Toplantıya 14 farklı ülkeden 30 delege 
katıldı.

IKD General Assembly 
Hamburg 2016

T he 20th General Assembly 
of International Federation 
of Private Detective Associations 

IKD’s was held in Hamburg, Germany 
on April 28 30, 2016.  30 delegates from 
14 countries attended the meeting.  
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IKD Genel Kurulu Helsinki 2017  

IKD Uluslararası Özel Dedektifler 
Dernekleri Federasyonu 2017 Genel 
Kurul toplantısı 1-4 Haziran 2017 tarihleri 

arasında Helsinki/Finlandiya’ da gerçekleşti. 

IKD General Assembly 
Helsinki 2017

The General Assembly of Interna-
tional Federation of Private 
Detective Associations IKD’s  

was held in Helsinki, Finland, 
on 1-4 June 2017.
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IKD Genel Kurulu Istanbul 2018

Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri 
Federasyonu-IKD’nin 21. yıllık 
toplantısı 14-16 Eylül 2018 tarihleri 

arasında İstanbul Kalamış Wyndham Grand 
Otelinde ÖDD TÜRKİYE’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Çeşitli etkinliklerle gerçekleşen 
IKD 2018 İstanbul Genel Kuruluna 
Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, 
Hollanda, İngiltere, İtalya,  Macaristan, 
Norveç,  Romanya, Slovenya, Türkiye ve 
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Dünya 
Dedektifler Örgütünden - WAD toplam 13 
ülkeden 40 kişi katıldı. 

IKD General Assembly 
Istanbul 2018
21st General Assembly of International 
Federation of Private Detective 
Associations -IKD-was held in Istanbul, 
Türkiye, on 14-16 September 2018 in 
Istanbul Kalamış Wyndham Grand 
Hotel with ÖDD Türkiye’s hosting. 
A total of 40 people from 13 countries 
(Germany, Austria, Denmark, Finland, 
Netherlands, England, Italy, Hungary, 
Norway, Romania, Slovenia, Türkiye 
and the United States-based World 
Organization for Detective – WAD) 
attended to the meeting.
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11 İyi Adam Dedektif Ödülleri

Gerçekleştirilen Genel Kurul 
kapsamında ÖDD – Özel Dedektifler 
Derneği’nin 11. kuruluş yılı 

sebebiyle, özel dedektiflik mesleğinin 
gelişimine katkı sağlayan, bu alanda başarılı 
olan ve öncü rol üstlenen kişilere 11 farklı 
kategoride ödül verilmiştir.

11 Good Men Detective 
Awards

Due to the 11th founding of ÖDD 
- Private Detectives Association 
within the scope of the General 

Assembly, it is planned to give awards 
in 11 different categories to those who 
contribute to the development 
of private detective profession and 
who play a pioneering role in this 
area.
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IKD Genel Kurulu Viyana 2019  

13 - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında 
Viyana / Avusturya Maxx by Steigenberger 
Otelinde yapılan IKD - Uluslararası Özel 
Dedektifler Dernekleri Federasyonu 
Toplantısına ÖDD Türkiye - Özel Dedektiflik 
Derneği Adına İsmail Yetimoğlu, Yusuf 
Murat Söylemez, Ayla Yorulmaz, Raziye Oya 
Söylemez ve Yusuf Vehbi Dalda katılmıştır.

IKD 2019 Genel Kurul Toplantısına 18 ülke, 
3 kuruluş temsilcisi toplam 62 kişi katılmıştır.

IKD General Assembly 
Vienna 2019

Held at Maxx by Steigenberger 
Hotel in Vienna / Austria 
between 13 - 17 November 2019.

İsmail Yetimoğlu, Yusuf Murat 
Söylemez, Ayla Yorulmaz, Raziye Oya 
Söylemez and Yusuf Vehbi Dalda 
attended the IKD - International 
Federation of Private Detectives 
Associations Meeting on behalf of ÖDD 
Turkey - Private Detective Association.
A total of 62 people attended the 
IKD 2019 General Assembly Meeting, 
representing 18 countries and 3 
organizations.
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ÜLKELER ARASI İŞBİRLİĞİ 

Türkiye – Almanya Özel 
Dedektifler Dernekleri 
İşbirliği  
Uluslararası Özel Dedektifler Sempozyumu 
kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren 
ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ (ÖDD) ile 
Almanya’da faaliyet gösteren BID - BUND 
INTERNATIONALER DETEKTIVE eV. arasında 
«Ortak İş Birliği ve Dostluk Protokolü» 
imzalanmıştır. 

Türkiye & İtalya Özel 
Dedektifler 
Dernekleri İşbirliği
FEDERPOL 56. KONGRE 
Salerno 2012   
Üyesi olduğumuz IKD – Uluslararası Özel 
Dedektifler Dernekleri Federasyonu 
bünyesinde bulunan Almanya, Macaristan ve 
Romanya Özel Dedektifler Derneklerinden 
sonra İtalya’da faaliyet gösteren FEDERPOL 
ile işbirliği geliştirilmiştir. FEDERPOL Başkanı 
Mr. Genuario PELLEGRINO daveti üzerine 
Türkiye’den ÖDD Başkanı İsmail YETİMOĞLU 
ve ÖDD Genel Sekreteri Av. Yusuf Murat 
SÖYLEMEZ, İtalya Salerno’da 25-26 Mayıs 
2012 tarihlerinde gerçekleşen “Federpol’s 
56th National Congress” katılarak İTALYA - 
TÜRKİYE (FEDERPOL – ÖDD) “Özel 
Dedektifler Dernekleri” arasında ORTAK 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ imzalanmıştır.

COOPERATION 
BETWEEN COUNTRIES
Türkiye - Germany Private 
Detectives Associations 
Cooperation
“Joint Protocol of Friendship and 
Cooperation” was signed between 
ASSOCIATION OF PRIVATE DETECTIVES 
which is operating in Türkiye and BUND 
INTERNATIONALER DETEKTIVE E.V. (BID) 
which is operating in Germany within 
the scope  of International Private 
Detectives Symposium.

Türkiye – Italy Private 
Detectives Associations 
Cooperation
FEDERPOL 56th CONGRESS 
Salerno 2012 
We cooperate with FEDERPOL, which 
operates in Italy, after cooperation with 
the Associations of Private Detectives 
of Germany, Hungary and Romania, 
which is a member of the International 
Federat on of Private Detectives 
Associations. ÖDD President İsmail 
YETİMOĞLU and ÖDD General Secretary 
Lawyer Yusuf Murat SÖYLEMEZ 
participated in “Federpol’s 56th National 
Congress” in Salerno, Italy on 25-26 May 
2012 and “Cooperation Protocol 
Agreement” was signed between ÖDD 
Private Detectives Association and 
FEDERPOL - Private Detectives Association.
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Türkiye - Macaristan Özel Dedektifler 
Odası ve Dernekleri İşbirliği
Türkiye’den Yusuf Vehbi DALDA ve İsmail YETİMOĞLU’nun katıldığı 
Macaristan 8.Ulusal Özel Dedektifler Konferansı 27–28 Ekim 2011 
tarihinde Szeged şehrinde yapıldı.

Konferansa IKD Başkan Yardımcısı 
Georg HİRTL, Avusturya, Romanya 
ve Sırbistan temsilcileri ile Szeged

şehrinin Emniyet ve diğer resmi kurum 
temsilcilerinden oluşan toplam 100 delege 
katıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Szeged Fahri 
Konsolosu Sayın Janos SZELL’in de 
hazır bulunduğu törende Türkiye ve 
Macaristan Özel Dedektifleri arasında 
işbirliği ve dostluğun geliştirilmesi 
amacıyla SzVMSzK – Magyororszag 
Başkanı Német FERENC ve Macaristan 
Dedektifler Birliği Başkanı Dr. Herold 
KÁROLY ile ÖDD Başkanı İsmail 
YETİMOĞLU “Ortak İşbirliği” protokolü 
imzalamışlardır. 

Türkiye-Hungary Private 
Detectives Associations 
Cooperation

T he conference was attended by 
a total of 100 delegates consisting 
of IKD Vice-President Georg HIRTL, 

representatives from Austria, Romania 
and Serbia and representatives of the 
Police and other official institutions 
of the city of Szeged. “Joint Protocol 
of Friendship and Cooperation” was 
signed between ASSOCIATION OF 
PRIVATE DETECTIVES which is operating 
in Türkiye and SzVMSzK  Magyororszag  
which is operating in Hungary within 
the scope of International Private 
Detectives Symposium.

8th National Conference of Private 
Detectives was held in Szeged on 
27-28 October 2011 with the 
participation of Yusuf Vehbi DALDA 
and İsmail YETİMOĞLU.
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Türkiye & Visegrad V4 Ülkeleri 
İşbirliği
Budapeşte’de düzenlenen Visegrad V4 Ülkeleri “Özel Dedektifler 
ve Kriminalistik Kongresine” Türkiye’den ÖDD - Özel Dedektifler 
Derneği katıldı.

Visegrad V4 Kriminalistik Kongresine 
katılan ÖDD Türkiye ile 
Macaristan Özel Dedektifler 

Dernekleri arasında “İşbirliği Protokol 
Anlaşması” imzalandı. İmzaları Türkiye 
adına Özel Dedektifler Derneği ÖDD 
TÜRKİYE Başkanı İsmail YETİMOĞLU ve 
Başkan Yardımcısı Yusuf Murat SÖYLEMEZ; 
Macaristan adına ise Macaristan 
Kriminoloji ve Dedektifler Derneği ÖKDE 
Başkanı Karoly SALLAY ile Onursal Başkanı 
Dr. Herold KAROLY attı. 

Türkiye & Visegrad V4 
Countries Cooperation

“Cooperation Protocol Agreement” 
was signed between ÖDD Private 
Detectives Association and Hungarian
Private Detectives Associations. 
Signatures were  scored by the 
President of Private Detectives 
Association İsmail YETİMOĞLU and 
Vice President Murat SÖYLEMEZ on 
behalf of Türkiye; the President
of Hungarian Criminology and 
Detectives AssociationKaroly SALLAY 
and Honorary President Dr. Herold 
KAROLY on behalf of Hungary.

Private Detectives Association attended
to the “Visegrad V4 Countries 
Private Detectives and Criminalist 
Congress” which was held in Budapest 
as a representative of Türkiye.
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FEDERPOL ile ÖDD TÜRKİYE İşbirliği

FEDERPOL Başkanı Mr. Genuario 
PELLEGRINO ile ÖDD Başkanı İsmail 
YETİMOĞLU iki ülke Özel Dedektifler 

Dernekleri arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde eğitim alanında da işbirliğinin 
geliştirilmesi yönünde görüş birliğine 
varmışlardır.

BOLOGNA SÜRECİ kapsamında “Özel 
Dedektiflik Eğitimi” veren İtalya’da ki 
Üniversite ile Türkiye’de “Kocaeli 
Üniversitesi” arasında “Eğitim İşbirliğinin” 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
başlatılacaktır.

Cooperation with 
FEDERPOL and ÖDD 
TURKIYE

P resident of FEDERPOL 
Mr. Genuario PELLEGRINO and 
President of ÖDD Mr. İsmail 

YETİMOĞLU have reached a consensus 
on the development of cooperation 
in the field of education within the 
framework of the protocol which is 
signed between two Private Detectives 
Associations of the two countries.

“Training Cooperation” will begin to 
develop between Kocaeli University 
in Türkiye and the university in Italy 
which is already providing the private 
detective trainings.
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FEDERPOL 57. Kongre Roma 2013

Yusuf Vehbi DALDA’nın temsil
edildiği İtalya Özel Dedektifler
Federasyonu FEDERPOL’un 57 Ulusal

Genel Kongresi ve Uluslararası Özel Dedektif 
Dernekleri Federasyonu IKD’nin Özel 
Gündemli Toplantısı 24 - 27 Mayıs 2013 
tarihleri arasında Grand HoteHotel Duca 
d’Este Tivoli Roma’da yapıldı.

Özel dedektifliğin gelişimi ve Avrupa Birliği 
ülkeleri arasında mevzuatın uyumlu hale 
getirilmesi ve tüm ülkelerde uygulanacak 
ortak bir mesleki eğitim rehberi 
hazırlanması, mesleğin tanıtımı, yasal ve 
uygulamadan doğan sıkıntıların giderilmesi 
için yapılacak çalışma ve projeler tartışıldı. 

FEDERPOL 57th 
Convention Rome 2013
57th National Congress of the Italian 
Private Detectives Federation FEDERPOL 
and Special Occasional Meeting of IKD - 
Federation of International Private 
Detectives Associations were held 
at Grand Hotel Duca d’Este Tivoli 
Roma between 24-27 May 2013.

The development of the private 
detective and the harmonization of 
the legislation between the European 
Union countries, the preparation of 
a common vocational training guide 
to be implemented in all countries, 
the work to be done to eliminate 
problems arising from the introduction 
of the profession and the legal and 
practical aspects were discussed.
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Türkiye & Slovenya Özel Dedektifler 
Dernekleri İşbirliği

Slovenya Özel Dedektifler Odası ile 
ÖDD TÜRKİYE arasında “Ortak İşbirliği 
Protokolü” imzalanmıştır.

Isaf Fuarı kapsamında Türkiye’ye 
gelen Slovenya Özel Dedektifler Odası 
Başkanı Mitja KLAVORA ile ÖDD TÜRKİYE 
Başkanı İsmail YETİMOĞLU ilki ülke 
dernekleri arasında işbirliği protokolü 
imzalamışlardır.

Türkiye-Slovenia Private 
Detectives Associations 
Cooperation
“Joint Cooperation Protocol” was 
signed between the Chamber of Private 
Detectives of Slovenia and ÖDD Türkiye.

President of the Chamber of Private 
Detectivesof Slovenia Mitja KLAVORA 
and ÖDD President of Türkiye Ismail 
YETİMOĞLU have signed a cooperation 
protocol between the two countries 
associations.
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ULUSLARARASI ÖZEL DEDEKTİFLER 
YAZ OKULU

P.I. INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOL
7th International Summer 
School - Predeal, Romania 2011

Directors of Private Detectives 
Association İsmail YETİMOĞLU and Ayla 
YORULMAZ participated in the 7th 

International Private Detective Education 
Project held in Predeal, Romania between 
06-10 July 2011.

A total of 28 private detectives attended the training 
from various countries such as Germany, 
Austria, Spain, Hungary, Switzerland, 
operating in Türkiye and Romania and the 
representatives of the Private Detectives 
Associations have made presentations within 
the framework of the program and the themes. 
On behalf of ÖDD İsmail YETİMOĞLU made
 a presentation on “Commercial Investigations 
and Fraud”.

7. Uluslararası Yaz 
Okulu - Predeal, 
Romanya 2011 
6-10 Temmuz 2011 tarihleri 
arasında Romanya’nın Predeal 
şehrinde düzenlenen 7. Uluslararası 
Özel Dedektiflik Eğitimi projesine 
Türkiye’den Özel Dedektifler Derneği 
yöneticileri İsmail YETİMOĞLU 
ve Ayla YORULMAZ katılmışlardır.

Çeşitli ülkelerden toplam 28 Özel 
Dedektifin katıldığı eğitimde Almanya, 
Avusturya, İspanya, Macaristan, 
İsviçre, Türkiye ve Romanya’da 
faaliyet gösteren Özel Dedektifler 
Dernekleri temsilcileri program 
ve konular çerçevesinde sunum 
yapmışlardır. ÖDD adına İsmail 
YETİMOĞLU “Ticari Araştırmalar ve 
Sahtecilik” konularında bir sunum 
yapmıştır.
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8. Uluslararası Yaz Okulu - Predeal, 
Romanya 2012

Almanya, İngiltere, Avusturya, 
Ukrayna, Polanya, Romanya ve 
Türkiye’den 37 Özel Dedektif / 

Profesyonel Araştırmacının katıldığı 8. 
Uluslararası Özel Dedektifler Yaz Okuluna 
ÖDD – Özel Dedektifler Derneğin / 
Türkiye’den İsmail YETİMOĞLU ve 
Doç. Dr. Orhan FİLİZ katılmışlardır.

Geleneksel olarak her yıl Romanya’nın 
Predeal şehrinde toplanan uluslararası 
özel dedektifler, karşılıklı bilgi, birikim ve 
tecrübelerin paylaşıldığı yaz okulunda 
ÖDD Başkanı İsmail YETİMOĞLU “Ticari ve 
Kurumsal Araştırmalar” konulu bir sunum 
yapmıştır. 27 Haziran – 01 Temmuz 
Tarihlerinde gerçekleşen 8. Uluslararası 
Özel Dedektifler Yaz Okulu sonunda yeni 
dönem dekan seçimi yapılmış ve 2013 
yılında yapılacak 9. Uluslararası Özel 
Dedektifler Yaz Okulu DEKANLIĞINA 
Türkiye’den Özel Dedektifler Derneği 
Başkanı İsmail YETİMOĞLU seçilmiştir.

8th International 
Summer School-Predeal, 
Romania 2012

A total of 37 private investigators 
attended to the  8th International 
Summer School of Private Detectives 

from Germany, England, Austria, Ukraine, 
Poland, Romania and Türkiye.  Ismail 
YETİMOĞLU and Assoc. Dr. Orhan FİLİZ 
participated to the summer school on 
behalf of Türkiye.
Traditionally, every year, international 
private detectives gathered in Romania’s 
Predeal city, and ÖDD President İsmail 
YETİMOĞLU made a presentation on 
“Commercial and Institutional Investigations” 
at summer school where mutual 
knowledge, experience and experiences 
are shared.  At the end of the Summer 
School, a new dean was elected. Ismail 
YETİMOĞLU, the President of the Private 
Detectives Association chosen as dean 
for 9th International Private Detectives 
Summer School to be held in 2013.
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Uluslararası Özel Dedektiflik Eğitici 
Eğitimi Programı
9. Dönem Yaz Okulu 25 Haziran -01 Temmuz 2013 tarihinde 
Romanya ve Türkiye “Milli Marşlarının” okunması sonrasında 
açılış konuşmaları ile eğitime başladı. 

G.S. Consulting 
Serv Srl Kurumu 
Eğitmeni Mr. 

Sorin CONSTANTIN 
yönetiminde “Özel 
Dedektiflik Eğitimi ve 
Becerileri” konularında 

5 gün süren eğitim sonucunda yapılan 
sınavda başarılı olan Türkiye’den İsmail 
YETİMOĞLU, Av. Yusuf Murat SÖYLEMEZ
ve Av. Raziye Oya SÖYLEMEZ’e Avrupa 
Birliği Ülkelerinde geçerli “Uluslararası 
Özel Dedektiflik Eğitmeni” diploması 
verilmiştir.

International Private 
Detective Trainer 
Training Program

Ismail YETİMOĞLU, Lawyer Yusuf Murat 
SÖYLEMEZand Lawyer Raziye Oya 
SÖYLEMEZ, who were successful in the 

examination conducted as a result of 5 days
of training, were awarded the “International 
Private Detective Trainer” diploma valid in
the European Union countries in the subjects 
of “Private Detective Training and Skills”. 

After the reading of Romanian and Turkish 
national anthems, 9th Term Summer 
School started training  with the opening 
speeches of on 25th June - 01th July 2013.
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DİĞER ETKİNLİKLER
Asis Türkiye Birimi Toplantısı

ASIS INTERNATIONAL TÜRKİYE BİRİMİN Yılsonu 5.toplantısı 
8 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Pera Palas otelinde yapıldı

Asis Türkiye Birim Başkanı İsmail 
Uzelli’nin firması SENSORMATIC 
sponsorluğunda tarihi oteldeki bu 

toplantıya özel güvenlik sektörü hizmet 
alan-hizmet veren değişik dallarda 
faaliyet gösteren 30’u aşkın özel güvenlik 
profesyonel katıldı.

Günün ilk sunumunu SENSORMATİC Firması 
adına Dr. Serdar İnce “ Video Güvenlik 
Sistemlerinde İleri Teknoloji” konusunda 
yaptı. Burada, bir firmanın “Yaşam İçin 
Teknoloji” mottosunun, güvenlikte de 
ne denli önemli olabileceği, teknolojik 
gelişmelerde ulaşılan son aşamaların 
sunduğu imkânlar ve mevcut kullanılmakta 
olan sistemlerin makul maliyetlerle 
yenilerine adapte edilebileceğini öğrenmiş 
olduk.

Günün son sunumunu Özel Dedektif 
Dernekleri Başkanı İsmail Yetimoğlu “Özel 
Dedektiflik” üzerine yaptı.

OTHER ACTIVITIES
Asis Türkiye Unit Meeting

At the sponsorship of İsmail 
Uzelli’s firm SENSORMATIC, 
more than 30 private security 

professionals from different branches 
participated in this meeting at the 
historic hotel.

First presentation of the day was made 
by Dr. Serdar İnce and it was about 
“Advanced Technology in Video Security 
Systems”. In this presentation, we 
learned that a company’s “Technology 
for Life” motto can be important for 
security, the po sibilities offered by the 
latest stages in technological 
development and that exsting systems 
can be adapted to innovations at 
reasonable costs. The last presentation
was made by Private Detective 
Association President İsmail Yetimoğlu 
on “Private Detective Profession”.

Asis INTERNATIONAL 5th Year End Unit 
Meeting was held in Istanbul of Türkiye 
Pera Palas hotel in 8 December 2011.
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ISAF GÜVENLİK FUARI – Seminerler

Türkiye’de özel dedektiflik mesleğinin 
etik kurallardan ödün vermeden 
düzgün bir şekilde yürütülmesi 

yanında, mesleğin kamuoyuna tanıtılması 
ve yasal bir zemin oluşturulması çabalarını 
sürdürmekte olduğumuz bu süreçte nitelikli 
personel yetiştirmek ve özel dedektiflik 
sektöründe uluslararası standartları 
yakalamak açısından “Türkiye’de Özel 
Dedektiflik Seminerleri” düzenlenmektedir. 

ISAF GÜVENLİK FUARINDA 5. Kez 
yerimizi alarak 21 Eylül 2013 Cumartesi 
günü ÖDD - Özel Dedektifler tarafından 
dünyada ve Türkiye’de özel dedektiflik 
faaliyetlerinin hukuki durumu, işleyişi 
ve eğitimleri konulu “I.Uluslararası Özel 
Dedektiflik Konferansı” gerçekleşmiştir.

ISAF SECURITY FAIR 
Seminars

W e continue to show our efforts 
to conduct the private 
detective services without 

compromising the ethics of private 
detective profession in Türkiye and we 
are continuing our efforts to establish 
a legal basis. In this process, we are 
organizing seminars on “Private 
Detective Profession in Türkiye” to train 
qualified personnel for industry and to 
achieve international standards. 

On Saturday, September 21, 2013 
“I.International Private Detective 
Conference” was held which was 
about legal situation in Türkiye and 
in the world of private investigation 
activities, operations and trainings.
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İstanbul Üniversitesi Konferansı

Security & Safety Konferansı

“Türkiyede Özel 
Dedektiflik” konulu 
seminer İstanbul 
Üniversitesi 
Avcılar 
Kampüsünde 

14 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşti.
ÖDD yöneticileri Yusuf Vehbi DALDA 
ve İsmail YETİMOĞLU dünyada 
ve türkiyede özel dedektiflik 
faaliyetlerini tüm boyutlarıyla aktardı.

18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında 
3. Kez düzenlediğimiz SECURITY & 
SAFETY Konferansı kapsamında, 
“KİŞİSEL/TİCARİ GÜVENLİĞİNİZ 
ve KORUNMA YÖNTEMLERİ” başlıklı 
oturum Özel Dedektifler Derneği 
Başkanı İsmail YETİMOĞLU ve 
Onursal Başkanı Yusuf Vehbi DALDA 
başkanlığında gerçekleşti. 

İstanbul University 
Conference

Securıty & Safety Conference

“Private Detective in Türkiye” seminar was 
held at the Istanbul University Avcılar Campus 
on May 14, 2014.ÖDD Managers Yusuf Vehbi
DALDA and İsmail YETİMOĞLU talked about 
privatedetective activities in Türkiye and in 
the world with all its dimensions. A total of 50 
people from academicians and students 
attended the seminar.

W ithin the scope of the SECURITY & SAFETY 
Conference that we organized for 
the third time between 18-21 

September 2014, the session entitled” 
PERSONAL / COMMERCIAL SAFETY AND 
PROTECTION METHODS” was held in the 
Presidency of the Private Detectives 
Association President İsmail YETİMOĞLU 
and Honorary President Yusuf Vehbi DALDA. 
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ÖZEL DEDEKTİFLİK YASA ÇALIŞMASI

ÖDD’nin amaçlarından en 
başta geleni “özel dedektiflik 
mesleğinin” uluslararası 

düzeydeki bir kalitede yapılmasıdır. 
Bunun sağlanması için özel bir “Özel 
Dedektiflik Yasasının” çıkması 
önem arz etmektedir. Derneğimiz 
bunun gerçekleşmesi için 
kurulduğu andan itibaren faaliyet 
göstermektedir. Halen TBMM İçişleri ve 
Anayasa Komisyonunda bulunan 
Özel Dedektiflik Yasa Taslağının 
güncelleşerek yasalaşması için her 
platforma çaba harcanmaktadır. Bu 
konudaki yoğun faaliyetler artırılarak 
sürdürülmektedir. Avrupa ülkeleri 
arasında henüz bu alanda özel bir 
yasası bulunmayan Almanya ve 
İngiltere’de de benzeri çalışma ve 
girişimler oluşmaktadır. IKD şemsiyesi 
altında üye ülkelerle istişare edilerek 
armonili bir yasa çıkartılması 
amaçlanmaktadır.

PRIVATE DETECTIVE 
LAW STUDY

The most important of the ÖDD’s aims 
is to makethe “private detective 
profession” an internationally 

recognized quality. For this reason, 
it is important to make a “Private 
Detective Law”. Our association has been 
operating since it was established for 
this to happen. Every effort is being made 
to update the Law on Private Detective in 
the Turkish  Grand National Assembly’s 
Interior and Constitutional Commission. 
The intense activities in this area are 
being carried out increasingly. Similar 
work and initiatives are  aking place 
in Germny and the UK, where there is 
not yet a special law in this area
among European countries. Under 
the IKD umbrella, it is aimed to create 
a harmonized law by consulting the 
member countries.
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BASIN VE KAMUOYU

Ulusal ve yerel TV Kanallarında 
magazin programları hariç 
kamuoyunun bilgilendirilmesi 

amacıyla tüm TV Kanalların Haber ve 
Aktüel programlarına katılım sağlanmıştır.
Ulusal ve yerel yazılı basında tüm gazete 
ve dergilerde haber ve röportajlarımız 
yayınlanarak mesleki tanıtım yapılmıştır.
Mesleki dergilerde sürekli faaliyetlerimiz 
haber olmuş ve röportajlarımız 
yayınlanmıştır.

Birçok yabancı ülkelerde yayınlanan 
dergilere haber ve röportajlarımız 
yayınlanmıştır.

PRESS AND PUBLIC 
OPINION

Private Detective/Professional 
Research services have been 
provided to take place at the 

printed and visual press in order to 
promote the services and inform the 
public. Our Association has contributed 
to national and local TV Channels to 
inform the public, except for magazine 
programs. Our news and interviews 
have been published in all newspapers 
and magazines at the national and 
local level, and professional presentations 
have been made.

Our professional activities and interviews 
are published in professional magazines. 
Our news and interviews have been 
published in magazines published in 
many foreign countries.
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BASIN VE KAMUOYU

Prof. Dr. Sevil Atasoy’un sunduğu Suç ve 
Delil konukları Prof. Dr. Özcan KÖKNEL, 
Av. Altın MİMİR ve Özel Dedektif 

İsmail YETİMOĞLU. SUÇ ve DELİL 03.08.2012 
tarihinde CCNTÜRK’te yayınlandı.

PRESS AND PUBLIC 
OPINION

Presented by, Prof. Dr. Sevil Atasoy, 
The guests of the “Crime and 
Evidence Program” broadcast 

on CNN TV. Prof. Dr. Ozcan KÖKNEL, 
Adv. Altın MİMİR and Private Detective 
İsmail YETİMOĞLU.
CRIME and EVIDENCE was published 
on CCNTÜRK on 03.08.2012.
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@Anadolu Ajansı 15.03.2022 Türkiye’de de son yıllarda 
sayıları artan dedektifler, soy araştırması, mirasçıların tespiti, 
şirketlerin ticari konuları, dolandırıcılık, ailelerin çocuğunu 
evlendirmesi gibi farklı konuların araştırılmasını isteyen 
kişilerin başvuru adresi oluyor. Başrollerini Cybill Shepherd 
ile Bruce Willis’in paylaştığı 80’lerin unutulmaz dizilerinden 
“Mavi Ay” (Moonlighting) ile ilginin bir hayli arttığı özel 
dedektiflik büroları, Türkiye’de 20 yıldır faaliyet gösteriyor. 
Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların her türlü 
sorununa kurumsal olarak çözüm aradıklarını söyledi.

@Anadolu Agency 
“Private Detective” 
news on 15.03.2022, 
İsmail Yetimoğlu, 
President of Private 
Detectives Association, 
told Anadolu Agency 
(AA) that they are 
seeking institutional 
solutions to all kinds of 
problems of citizens.
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COVIT 19 SONRASI AKTİVİTELER
Almanya Özel Dedektifler Derneklerinin Birleşme Genel Kurulu
BuGED Kuruluşu / Berlin,05-08 Mayıs 2022 

ACTIVITIES AFTER COVID 19
German Private Detectives Associations Merger General Assembly
BuGED  / Berlin, 05-08 May 2022
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ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
CII Avrupa Bölge Toplantısı Portekiz, 27-30 Nisan 2022 

INTERNATIONAL COOPERATION
CII Europe Regional Meeting Portugal, 27-30 April 2022
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Almanya Özel Dedektifler 
Dernekleri Birleşti 

BID ve BDD Almanya Özel Dedektifler 
Dernekleri Birleşti “BuDEG” 
Faaliyette. 

Almanya’da faaliyet gösteren iki ayrı 
“Özel Dedektifler Derneği” BID ve BDD 
birleşerek Alman Soruşturma Endüstrisi 
Federal Birliği kısa adı “BuDEG ~ Federal 
Association of the German Investigation 
Industry” adı ile yeni tüzel kişiliğe sahip 
oldu.
Almanya Özel Dedektifler Dernekleri 1960 
yılında kurulup faaliyet gösteren “BID - 
Bund Internationaler Detektive eV” tüzel 
kişiliği altında birleşip daha güçlü bir yapı 
oluşturdu. 
BID ve BDD - Almanya Özel Dedektifler 
Dernekleri ParkInn Berlin Otelde 05-07 
Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen birleşme 
genel kurulunu tamamlayıp resmen 
BuDEG adını aldı. 
BID ve BDD üyelerimin katılımı ile 
gerçekleşen birleşme genel kuruluna IKD 
Genel Sekreteri Georg Hırtıl ve Türkiye’den 
ÖDD adına İsmail Yetimoğlu ile Ayla 
Yorulmaz katılım sağladı. 

German Private Detectives 
Associations Merged

BID and BDD Germany Private 
Detectives Associations Merged 
“BuDEG” in Operation.

Two separate “Associations of Private 
Detectives” operating in Germany, BID 
and BDD, have merged to form a new 
legal entity with the short name of the 
German Investigation Industry Federal 
Association “BuDEG ~ Federal
 Association of the German Investigation 
Industry”. The German Private Detectives 
Associations were united under the 
legal entity “BID - Bund Internationaler 
Detective eV”, which was established 
and operated in 1960 and formed a 
stronger structure. BID and BDD - 
Germany Private Detectives Associations 
completed the merger general assembly 
held at ParkInn Berlin Hotel on May 05-07, 
2022 and officially renamed as BuDEG.
IKD Secretary General Georg Hırtil and 
İsmail Yetimoğlu and Ayla Yorulmaz 
from Türkiye on behalf of ÖDD attended 
the merger general assembly with the 
participation of BID and BDD members.
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CII - Avrupa Bölge Toplantısı 
CII - Uluslararası Müfettişler Konseyi Avrupa Bölge Toplantısı
Portekiz, Olhão, 28-30 Nisan 2022

CII Avrupa Bölge Toplantısı için 
Portekiz’in Algarve bölgesinin Olhão 
şehrinde 15 ülke temsilcisinin katılımı 

ile 28-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.

Toplantıya Türkiye’den Dedektif İsmail 
Yetimoğlu, Avukat Murat Söylemez, Avukat 
Oya Söylemez ve Dedektif Ayla Yorulmaz 
katıldı. 
Sevgili meslektaşımız Bayan Carolina 
Bettencourt’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıda ABD (CII Yöneticileri), İsveç, 
Hollanda, İtalya, Malta, Hindistan, Almanya, 
Fransa, İngiltere, İrlanda, Polanya, Fas, 
İsviçre, Türkiye ve Portekiz’den üye ve 
misafirlerle birlikte yaklaşık 30 kişinin 
katıldığı CII Avrupa Bölge Toplantısında çok 
samimi ve güzel anlar yaşandı.

CII - Europe Regional 
Meeting

CII Europe Regional Meeting was 
held in Olhão city of Algarve region 
of Portugal on 28-30 April with the 

participation of 15 country representatives.
Detective İsmail Yetimoğlu, Lawyer 
Murat Söylemez, Lawyer Oya Söylemez 
and Detective Ayla Yorulmaz from Türkiye 
attended the meeting.
Hosted by our dear colleague Ms. Carolina 
Bettencourt, the meeting was attended 
by members and guests from the USA 
(CII Directors), Sweden, Netherlands, 
Italy, Malta, India, Germany, France, 
England, Ireland, Poland, Morocco, 
Switzerland, Türkiye and Portugal. 
About 30 people attended, There were 
many sincere and good times at this 
CII Europe Regional Meeting.

CII - Thee Council of International 
Investigators’ European Regional 
Meeting Portugal, Olhão, 28-30 April 2022
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CII – 2023 Avrupa Bölge Toplantısı 
Mayıs 2023’te Uluslararası Dedektifler kıtaların buluştuğu yerde 
buluşacak!

CII Avrupa Bölge Toplantıları geleneksel 
olarak her yıl farklı ülkede yapılması 
prensibi doğrultusunda 2023 yılı için 

4 ülke aday oldu. 

Polanya, Irlanda, Yunanistan ve Türkiye’nin 
aday olduğu CII 2023 Avrupa Bilge 
Toplantısı için katılımcıların oylaması 
sonucunda.

CII 2023 Avrupa Bölge Toplantısının 
Türkiye’de (İstanbul) yapılması kararı alındı. 
Kıtaların buluştuğu yerde uluslararası 
özel dedektiflerin buluşması sloganı ile 
muhteşem bir organizasyon yapılması 
yönünde Mayıs 2023 için kollar sıvandı. 

CII – 2023 Europe 
Regional Meeting

In line with the principle that CII 
European Regional Meetings are 
traditionally held in a different 

country each year, 4 countries became 
candidates for 2023. As a result of the 
voting of the participants for the CII 
2023 European Wise Meeting, to which 
Poland, Ireland, Greece and Türkiye are 
candidates. It was decided to hold the 
CII 2023 European Regional Meeting in 
Türkiye (Istanbul).
With the slogan of international private 
detectives meeting at the meeting 
place of the continents, the arms were 
rolled up for May 2023 to organize a 
magnificent organization.

In May 2023, International Detectives 
will meet where continents meet!
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UNDECOM – İş birliği

UNDECOM, araştırmacılar, hukuk ve 
güvenlik uzmanları için küresel ağ 
platformu kurucularından Sayın Guli 

Kuelen 10 Mayıs 2022 günü ofisimizi ziyaret etti.
UNDECOM, merkezi İsviçre’de olan küresel 
düzeyde araştırma ve güvenlik sektörünün 
profesyonel temsilcilerini bir araya toplayan 
bir web portalidir.
ÖDD Türkiye ve MaviAy Dedektiflik 
Şirketi bu profesyonel web portali ağına 
katılarak iş birliği yapılması yönünde 
kararlar alınmıştır. UNDECOM destekçisi ve 
sponsoru olarak iş birliğimizin geliştirilmesi 
planlanmıştır.
“İster kullanıcı ister profesyonel olun, 
Undecom araştırma endüstrisine 
yaklaşımınızda devrim yaratacak. SİZİN bu 
deneyimin bir parçası olmanızı istiyoruz!”

UNDECOM-Collaboration

Guli Kuelen, one of the founders of 
UNDECOM, the global network 
platform for researchers, legal 

and security experts, visited our office 
on May 10, 2022.
UNDECOM is a web portal that gathers 
professional representatives of the 
global research and security industry, 
headquartered in Switzerland.
ODD Türkiye and MaviAy Detective 
Company have decided to cooperate by 
joining this professional web portal 
network. As UNDECOM supporter and 
sponsor, it is planned to develop our 
cooperation.
“Whether you are a user or a professional, 
Undecom will revolutionize the way you 
approach the research industry. We 
want YOU to be a part of the experience!”
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“BİR MESLEK İÇİN ONUR MÜCADELESİ”

Dünyada yüzyıllardır var olan 
Özel Dedektiflik / Profesyonel 
Araştırma Hizmetleri, ülkemizde 

henüz bir yasal dayanağı olmadan 
altyapısının oluşturulması sürecinde 
yaşanan tüm engellemelere ve 
ihanetlere rağmen onur mücadelesini 
sürdürmektedir.

“Merak ve Araştırma Duygusunun” 
insanlık tarihinden beri yaşamın içinde 
hep var olduğu gerçeğiyle çağdaş 
toplumlarda gelişerek günümüze 
kadar profesyonel bir meslek haline 
gelen “Özel Dedektiflik / Profesyonel 
Araştırmacılık” mesleğinin zorunlu bir 
ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir.

Türkiye’de 2000’li yıllara kadar 
“Araştırma veya Danışmanlık” adı altında 

“HONOR STRUGGLE FOR 
A PROFESSION”

Private Detective / Professional 
Investigation Services, which have 
been provided in the world for 

centuries, continue the struggle for honor 
in our country despite all the obstacles 
and betrayals, and its being in the 
process of establishing its infrastructure 
without a legal basis yet.

It is accepted that the profession of "Private 
Detective / Professional Investigator", which 
has developed in contemporary societies 
and has become a professional profession 
today, is a compulsory need due to the fact 
that "Curiosity and Research Sense" has 
always been present in life since human 
history.

This profession, which was carried 
out under the name of "Research or 
Consultancy" in Türkiye until the 2000s, 
entered the path of institutionalization 
under the name of "Private Detective" 
for the first time in 2003. MaviAy Özel 
Dedektiflik Ltd Şti was established and 
started to provide services to those in 
need within the legal limits. At the same 
time, as a result of our initiatives at the 
Ministry of Finance, the “Private 
Detective Profession Code” was created 
and companies were established through 
this profession code.

İsmail Yetimoğlu - ÖDD Başkanı
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yapılmakta olan bu meslek 2003 
yılında ilk kez “Özel Dedektiflik” adı ile 
kurumsallaşma yoluna girmiştir. MaviAy 
Özel Dedektiflik Ltd. Şti. kurularak ihtiyaç 
sahiplerine hukuki sınırlar çerçevesinde 
hizmet verilmeye başlanmıştır. Aynı 
zamanda Maliye Bakanlığı nezdinde 
ki girişimlerimiz sonucunda “Özel 
Dedektiflik Meslek Kodu” oluşturulmuş 
ve bu meslek kodu üzerinden şirketlerin 
kurulması sağlanmıştır.

1994 yılında TBMM’de kabul edilip 
daha sonra veto edilen “3963 sayılı 
Özel Dedektiflik Kanununu” yeniden ele 
alınmış ve kanunlaşmasını sağlamak 
amacıyla 03.05.2007 tarihinde “ÖDD – 
ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ” kuruluşu 
gerçekleştirilerek mesleğin hukuki 
sınırları ve etik kurallarının belirlenmesi 
sağlanmıştır. İlk iş olarak uluslararası 
normlarda Kanun Taslağı hazırlanıp 
TBMM ve Hükümet yetkililerine 
sunularak kamuoyu oluşturulması süreci 
başlatılmıştır. 2008 yılında Türkiye adına, 
IKD – Uluslararası Özel Dedektifler 
Dernekleri Federasyonuna üye olunarak 
“Uluslararası Meslek Standartları ve Etik 
Kurallarının” benimsenmesi sağlanmıştır.

ÖDD – Özel Dedektifler Derneğinin 
örgütlenmesi sürecinde bu mesleğe 
ilgisi olan tüm kişi ve kuruluşlar davet 
edilerek ortak çalışma ve mesleğin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. ÖDD 
üyeliğine kabul edilen kişilere şirket 
ve firmalar kurulması sağlanarak kayıt 
altına alınarak denetimleri sağlanmıştır.

The “Private Detective Law No. 3963”, 
which was approved by the Turkish 
Grand National Assembly in 1994 and 
later vetoed, was reconsidered; “ÖDD – 
PRIVATE DETECTIVES ASSOCIATION” was 
established on 03.05.2007 in order to 
ensure the legal boundaries and ethical 
rules of the profession. As a province, 
the association started the process to 
prepare a Draft Law in international 
norms and to form public opinion by 
submitting it to the Parliament and 
Government officials.

The association became a member of 
IKD – International Federation of Private 
Detectives Associations on behalf of 
Türkiye in 2008, and the adoption of 
“International Professional Standards 
and Ethics Rules” was ensured.

In the process of organizing the "ÖDD 
– Private Detectives Association", all 
persons and organizations interested 
in this profession were invited; and 
collaborative work and the development 
of the profession. People who were 
accepted to the ÖDD membership were 
allowed to establish companies and 
firms, and they were registered and 
under control.

It was quickly organized and many 
companies were established throughout 
Türkiye and the profession was 
developed within the framework of 
controllable legal limits; Some people 
who were in the illegal organization in 



ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ PRIVATE DETECTIVES ASSOCIATION

ÖDD TÜRKİYE YAYINLARI / MESLEKİ AKTİVİTELER ÖDD TURKIYE PUBLICATIONS / PROFESSIONAL ACTIVITIES94

Hızlı bir şekilde örgütlenip Türkiye 
genelinde çok sayıda firmalar kurulması 
ve mesleğin kontrol edilebilir hukuki 
sınırlar çerçevesinde geliştirilmesi 
sağlanırken, geçmişte illegal yapılanma 
içerisinde olan bazı kişilerin haince 
ihanetlerine maruz kalınmıştır.

İçişleri Bakanlığı resmi web adresi 
üzerinden sahte mail info@icisleri.gov.tr 
hesabı oluşturarak sahte yazışmalar 
düzenlenmesi sureti ile derneğimizin 
“resmi olmadığı, illegal bir yapı olduğu” 
imajı oluşturularak üyesi olduğumuz 
IKD’ye şikâyetlerde  bulunulmuştur. 
Bu durumun anlaşılması üzerine, bu 
sahtekârlığı yapan kişi “M.U” tespit 
edilerek birlikte hareket ettiği diğer 
üyelerle birlikte 2009 yılında ÖDD’den 
ihraç edilmeleri sağlanmıştır. 
                
Yolumuzun kesilmesi ve bu süreçte 
bertaraf edilmemiz amacıyla 
çeşitli şikâyetlerle önce İstanbul 
Valiliği tarafından soruşturmaya 
tabi tutulmuş ve sonrasında İçişleri 
Bakanlığı Müfettişleri tarafından 
denetime alınmamız sağlanmıştır. 
9 gün süre ile yapılan denetimde 
dernek faaliyetlerimiz tüm boyutuyla 
incelenmiştir.  Hiçbir eksiklik ve kabahat 
bulunulmaması üzerine dernek web 
sitemizde ve logomuzda var olan Türk 
Bayrağı bahane edilerek ceza kesilmesi 
ile sonuçlanmıştır.

Bu ihanetler sonrası daha dikkatli 
davranılarak ÖDD ETİK KURULU 

the past have betrayed the profession 
treacherously.

By creating fake mail info@icisleri.gov.tr 
account on the official website of 
the Ministry of Interior, they created 
the image that our association is 
"unofficial, an illegal structure" by 
arranging fake correspondence; and 
complaints have been made to the 
IKD, of which we are a member. Upon 
understanding this situation, the 
perpetrator of this fraud "M.U." It was 
determined that they were expelled 
from ÖDD in 2009 together with other 
members with whom they acted.

We were first investigated by the Istanbul 
Governor's Office with various complaints 
in order to be cut off and disposed of in 
this process; Afterwards, an inspection 
was carried out about us by the Ministry 
of Interior Inspectors. During the 9-day 
audit, our association's activities were 
examined in all its dimensions. As no 
deficiencies or faults were found, the 
Turkish Flag on our association website 
and logo was used as an excuse and a 
fine was issued.

After these betrayals, we acted more 
carefully and formed the ÖDD ETHICS 
COMMITTEE; and complaints from victims 
about fraud and dishonesty in the name 
of this profession were evaluated and 
reported to the Public Prosecutor's Office.

We fought resolutely against incidents 
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oluşturulmuş ve bu meslek adına 
yapılan dolandırıcılık ve sahtekârlıkların 
mağdurları tarafından gelen şikâyetler 
değerlendirilerek Cumhuriyet 
Savcılıklarına bildirilmesi süreci 
başlatılmıştır.

Bu sahtekâr kişilerin kontrolünde 
gelişen sahte isimlerle bir çeteleşmenin 
olduğu, çeşitli yöntemlerle ihtiyaç 
sahiplerinin dolandırıldığı, özel 
bilgilerinin farklı amaçlarla kullanılarak 
ilgili kişilerin tehdit ve şantaja maruz 
kaldığı olaylarla kararlılıkla mücadele 
edilerek mesleğin saygınlığının 
korunması yönünde gayretlerimiz halen 
aktif olarak devam etmektedir.

Faaliyetlerimizin yoğun olarak devam 
ettiği süreçte 2010 yılında Kocaeli 
Üniversitesi Rektörlüğü ile “Eğitim 
İşbirliği” çerçevesinde protokol 
imzalanmıştır. Bu bağlamda mesleğin 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
“Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü” 
öğrencilerine “Özel Dedektiflik ve Teknik 
Metodları” adı altında hiçbir ücret 
almadan dersler verilmeye başlanmıştır. 

Birçok Üniversitede, ulusal ve 
uluslararası düzeyde çeşitli kuruluşlarda 
konferanslar düzenleyerek mesleğin 
farkındalığının geliştirilmesi sağlanmaya 
çalışılmıştır.

Çeşitli kamu güvenlik ve istihbarat 
birimlerinden emekli olmuş kişiler ÖDD 
Üyeliğine kabul edilerek bu süreçte özel 

in which there was a gang under the 
control of these dishonest people, people 
in need were defrauded by various 
methods, and the persons concerned 
were exposed to threats and blackmail 
by using their private information for 
different purposes; and our efforts to 
protect the dignity of the profession still 
continue actively.

In the process where our activities 
continued intensively, a protocol 
was signed with Kocaeli University 
Rectorate in 2010 within the framework 
of "Educational Cooperation". In this 
context, in order to contribute to the 
development of the profession, "Private 
Security and Protection Department" 
students started to be given lessons 
under the name of "Private Detective 
and Technical Methods" without any fee. 
We have organized conferences in many 
universities, in various institutions at 
national and international level, and it 
has been tried to improve the awareness 
of the profession.

It was aimed to recruit people who have 
retired from various public security and 
intelligence units to become a member 
of the ODD, and to bring them into the 
profession of private detective, and 
thus, it has been tried to adapt their 
experience in the public sector to this 
profession. It is aimed that some people 
from the public office take an active role 
in all activities of ODD and thus create a 
qualified team.
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dedektiflik mesleğine kazandırılması, 
kamudaki tecrübelerinin bu mesleğe 
adapte edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 
Kamu görevinden gelen bazı kişiler 
ÖDD’nin tüm faaliyetlerinde aktif 
görev almak suretiyle nitelikli bir ekip 
oluşturulması sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu aktif süreçte uluslararası istihbarat 
örgütle-rinin yansıra çeşitli güç odakları 
tarafından dikkatle izlendiğimiz ve 
çeşitli yöntemlerle kontrol altına alınma 
operasyonları ile karşı karşıya kaldığımız 
dönemler olmuştur. Bu dönemlerde 
milli duruşumuz ve tavız vermez milli 
ilkelerimiz sayesinde bizlere sunulan 
sonsuz maddi ve manevi olanaklar 
reddedilerek yola devam edilmiştir.

Ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizin 
en aktif dönemi olan 2013 yılında ikinci 
bir ihanetle karşılaştık. 4 yıl süre ile 
tüm faaliyetlerimizde aktif görev verip 
ÖDD’nin çekirdek kadrosuna dâhil 
ettiğimiz, derneğimizin maddi imkânları 
ile yetiştirdiğimiz, mesleki gelişimini 
sağlayıp ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanınırlığını sağladığımız bir kişinin “M.Ö” 
ihaneti ile karşı karşıya kaldık.

Uluslararası düzeyde en aktif görevimiz 
olan P.I. International Summer Scholl 
Dekanlık görevini yürüttüğümüz bir 
dönemde dernek aleyhinde olumsuz 
faaliyetlerini tespit ettiğimiz bu kişinin 
ÖDD’den ihraç edilmesi sonrasında 
daha büyük bir ihanet ile karşı karşıya 
kalınmıştır.

In this process, there were some 
periods when we were watched 
carefully by various power centers 
as well as international intelligence 
organizations and tried to be controlled 
by various methods. In these periods, 
thanks to our national stance and our 
uncompromising national principles, 
the endless material and spiritual 
opportunities offered to us were rejected.

In 2013, the most active period of our 
national and international activities, 
we encountered a second betrayal. 
We were faced with the betrayal of “M.Ö”, 
a person whom we actively participated 
in all our activities for 4 years, included 
in the core staff of ÖDD, trained with 
the financial means of our association, 
ensured his professional development 
and gained recognition at national and 
international level. During a period when 
we were the Dean of PI International 
Summer School, which is our most active 
duty at the international level, we faced a 
greater betrayal after this person, whose 
negative activities we detected against 
the association, was expelled from ÖDD.
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Dört yıl süre ile ÖDD yapısı içerisinde 
bir “Truva Atı” gibi yer alan mesleki 
faaliyetlere hiçbir katkısı olmayan, 
yürüttüğümüz tüm eğitim ve mesleki 
faaliyetlerimizi bire bir kopyalayarak 
kendisine bir yol çizmeye çalışan ve hiçbir 
şekilde başarılı olamayan bu kişi daha 
büyük bir ihanetle faaliyetlerimize zarar 
vermiştir.

Kocaeli ve Üsküdar Üniversitesi 
ile yürüttüğümüz Üniversitelerde 
Özel Dedektiflik Eğitim faaliyetlerini 
engellemek amacıyla “Sahte isim ve 
imzalarla” YÖK – Yüksek Öğretim Kurumu 
ve Üniversite Rektörlüklerine şikâyet 
dilekçeleri göndererek soruşturmalar 
açılması sağlanmıştır. 

Sahte isim ve imzayla YÖK Başkanlığı ve 
Rektörlüklere şikâyet dilekçesi gönderen 
kişinin kim olduğunu biliyoruz. ÖDD’den 
ihraç edilen “M.Ö” isimli şahıs ve diğerleri 
hakkında suç duyurusunda bulunup 
hukuki süreçte sahtekârlıklarının tespiti 
yapılacaktır. 

Bugün gelinen süreçte, çeşitli suç odakları 
ve ihanet şebekelerince kontrol edilen 
bazı kişilerin ülkemizde gelişmekte olan 
“Özel Dedektiflik Mesleğini” kullanarak 
çeşitli rant ve haksız kazanç sağlamakta 
oldukları kesin tespitimizdir.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 
“Özel Dedektiflik Mesleği” ile ilgili eğitim 
almak amacıyla arayış içinde olanların 
bu kişiler tarafından düzenlenen 

This person, who did not contribute to the 
professional activities that took place like 
a "Trojan Horse" within the ODD structure 
for four years, tried to draw a path for 
himself by copying all of our educational 
and professional activities, and failed 
in any way, harmed our activities with a 
greater betrayal.

In order to prevent Private Detective 
Training activities in Universities we 
carry out with Kocaeli and Üsküdar 
University; "Using fake names and 
signatures", he sent complaints about 
us to YÖK - Higher Education Institution 
and University Rectors and opened an 
investigation.

We know the person who sent a petition 
of complaint to the Presidency of 
Higher Education and Rectorates with 
a false name and signature. A criminal 
complaint will be filed against the person 
named “M.Ö.” and others who have 
been expelled from the ÖDD, and their 
fraudulent actions will be determined in 
the legal process.

In the current process, it is our firm 
determination that some people, who 
are controlled by various crime centers 
and treason networks, are using the 
"Private Detective Profession" which 
is developing in our country, to gain 
various rents and unjustified gains.

It is definitely known that those who 
are in search of training in the "Private 
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hiçbir geçerliliği olmayan “Sertifika 
Programları” adı altında çeşitli 
yöntemlerle dolandırıldıkları kesin 
olarak bilinmektedir. Mesleğimizin 
korunması adına bu suç odaklarıyla 
mücadelemiz kesintisiz devam 
etmektedir.

Türkiye’de henüz bir “Özel Dedektiflik 
Kanunu” yoktur. Ancak yasaklayan bir 
kanunda yoktur. Bu yasal boşluktan 
yararlanıp çeşitli sahte isimlerle 
oluşturulan web siteleri üzerinden çok 
sayıda korsan dedektiflik faaliyetleri 
olduğu ortadadır.

Ülkemizde “Özel Dedektiflik Hizmetleri” 
adı altında faaliyet gösteren üç grup 
bulunmaktadır.
1. ÖDD – Özel Dedektifler Derneği 
Üyeleri: Gerçek ve Tüzel kişiler. ÖDD 
tarafından denetlenen, hukuki sınırlarda 
hizmet sunan, müşterinin sorununa 
çözüm odaklı faaliyet gösterenler.
2. ÖDD’den İhraç Edilmiş Firmalar: 
Denetimsiz, her türlü hukuksuzluk ve 
haksız kazanç peşinde olanlar.
n ÖDD’nin yapmış olduğu mesleki 
faaliyetleri kendileri yapmış gibi gösterip 
kamuoyunu yanıltanlar.
n Mesleğe ilgi duyan kişileri kandırıp 
“Dedektiflik Eğitimi” adı altında hiçbir 
geçerliliği olmayan sertifika programları 
ile haksız kazanç sağlayanlar.
3. Korsan Dedektifler: Hiçbir kaydı 
olmadan sahte isimlerle önüne geleni 
dolandırıp tehdit ve şantajlarla haksız 
kazanç sağlayanlar.

Detective Profession", which especially 
young people show great interest, are 
defrauded by various methods under the 
name of "Certificate Programs", which 
are organized by these people, which 
have no validity. In order to protect our 
profession, our struggle with these crime 
centers continues uninterruptedly.
There is no "Private Detective Law" in 
Türkiye yet. However, there is no law 
prohibiting it. It is obvious that there 
are many pirate detective activities on 
websites created under various fake 
names by taking advantage of this legal 
loophole.

There are three groups operating under 
the name of "Private Detective Services" 
in our country.
1. ÖDD – Private Detectives Association 
Members: Real and Legal persons. Those 
who are supervised by ÖDD, provide 
services within legal limits, and operate 
with a solution-oriented approach to the 
customer's problem.
2. Firms Expelled from ODD: Those who 
are out of control, pursuing all kinds of 
unlawfulness and unfair profits.
n Those who mislead the public by 
presenting the professional activities of 
ODD as if they were their own.
n Those who deceive people who are 
interested in the profession and make 
unfair profits with certificate programs 
that have no validity under the name of 
"Detective Training".
3. Pirate Detectives: Those who defraud 
everyone under false names without any 
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Sonuç olarak; birincil hedefimiz olan 
“Özel Dedektiflik Kanununun” ivedilikle 
yasallaşması, mesleğimizin geliştirilmesi 
ve onurunun korunması yönündeki 
çalışmalarımız her türlü ihanete rağmen 
sürecektir. 

Çalışmalarımız Prof. Dr. Sevil ATASOY, 
Prof. Dr. Gazi UÇKUN, Av. Murat 
SÖYLEMEZ, Y. Vehbi DALDA ve diğer yol 
arkadaşlarımızdan oluşan, “Birkaç İyi 
Adam” ile amaç ve ilkelerimizden tavız 
vermeden kararlılıkla yolumuza devam 
etmekteyiz.

İsmail YETİMOĞLU 
ÖDD – Özel Dedektifler Derneği 
Başkanı 
İstanbul, 2013 

registration and gain unfair advantage 
with threats and blackmail.

As a result, our primary goal is the 
immediate legalization of the "Private 
Detective Law", and our efforts to improve 
our profession and protect its dignity will 
continue despite all kinds of betrayal.
We continue our work with “A Few 
Good Men” composed of Prof. Dr. Sevil 
ATASOY, Prof. Dr. Gazi UÇKUN, Av. Murat 
SÖYLEMEZ, Y. Vehbi DALDA and few other 
colleagues, without compromising our 
goals and principles, and we continue on 
our way. 

İsmail YETİMOĞLU
President of ÖDD – the Private 
Detectives Association
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