
�STANBUL VAL�S�
AL� YERL�KAYA

11.10.1968� tarihinde�Konya'da� do�du.� �lk,� orta� ve� lise� e�itimini�Kon-
ya'da�tamamlad�.�1989�y�l�nda��stanbul�Üniversitesi�Siyasal�Bilimler�Fakül-
tesi�"Kamu�Yönetimi"�bölümünden�mezun�oldu.�1990�y�l�nda��çi�leri�Bakanl���
Kaymakam�adayl����görevine�ba�lad�.�1993�y�l�nda�Kayseri��li�Felahiye��lçesi
Kaymakaml���na�atand�.�S�ras�yla;�Hilvan�(��anl�urfa�)�ve�Sar�kaya�(Yozgat)
ilçelerinde�Kaymakam�olarak�görev�yapt�. Sayfa�3’te

Valiler� kararnamesi
Resmi�Gazetede�yay�nlan-
d�.�Vali�Aziz�Y�ld�r�m�Te-
kirda�� Valili�i´ne� atan�r-
ken,�Mu��Valili�i´ne� ise,
�çi�leri�Bakanl�����ller��da-
resi� Genel� Müdürü� �lker
Gündüzöz� atand�� �lker
Gündüzöz� Kimdir?Cum-
hurba�kan��Recep�Tayyip
Erdo�an´�n�imzas�yla�Res-
mi�Gazete´de�yay�mlanan
karara�göre,�Vali�Aziz�Y�l-
d�r�m�Tekirda��Valili�i´ne
atand�.�

Vali�Y�ld�r�m´�n�yerine
ise,��çi�leri�Bakanl�����ller
�daresi�Genel�Müdürü��lker
Gündüzöz�Mu��Valili�ine
atand�.�1970�y�l�nda�Eski-
�ehir´de�do�du. Sayfa�4’te

POL‹S GAZETES‹Y›l: 4       Say›: 11

GÜNDEM‹N ‹Ç‹NDEN
DEVLET EBED MÜDDET

Osman Şahin GÜVEN
Polis Gazetesi Basın Genel Müdürü

Devlet�milletin� te�ki-
latlanm���halidir.�Yani�mil-
let�olmadan�devlet�olmaz.
Devlet�millet�için�vard�r.
Tarihte�en�uzun�ömürlü�ve
devaml�l�k�arz�eden�dev-
letleri� Türklerin� kurmu�
olmas�n�n� sebebi,� Türk
devlet�gelene�idir.�O�ge-
lenek�ki;�hayat�n�merkezi-
ne�insan��koyar.�Bu�basit
ama�hayati�gerçek�bazen
�eyh� Edebâli’nin� as�rlar
ötesinden�kopup�gelen“�n-
san��ya�at�ki�devlet�ya�a-
s�n”�ö�üdünde�gizlidir,�ba-
zen� Yunus’un� su� kadar
duru�dizelerinde; 3’te

Valimiz�Say�n�Seddar�YAVUZ,�1967�Eski�e-
hir�do�umlu�olup��lkö�renimini�Gümü�konak’ta,
orta�ö�renimini�Eski�ehir’de,�lise�ö�renimini�de
Bal�kesir’de�paras�z�yat�l��olarak�tamamlam��t�r.

Sayfa�4’te

Batman�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine��Polis�Ba�-
müfetti�i�M.�Ali�Akkaplan�atand�.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü’nde� yap�lan� yeni� gö-

revlendirmelerle�Batman’�n�da�aralar�nda�bulundu�u
61��l’in�Emniyet�Müdürü�de�i�ti.�Yay�mlanan�karar-
nameye�göre�Batman�Emniyet�Müdürü�Necati�Deniz-
ci�Kocaeli�Emniyet�Müdürlü�ü'ne�atand�. Sayfa5’te

MU� 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

AHMET ARIBA�
Geçti�imiz�günlerde�Resmi�Gazete´de�yay�mlanan�kararla�Mu�´unda�içerisinde

oldu�u�9�ile�yeni�il�emniyet�müdürleri�atanm��t�.�Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Er-
do�an�imzas�yla�yay�mlanan�atama�karar�na�göre�ilimiz�eski��l�Emniyet�Müdürü�Za-
fer�Akta��Adana�iline�atan�rken,�FETÖ´yle�yapt����mücadelelerle�gündeme�gelen�Ah-
met�Ar�ba��ise�Mu���l�Emniyet�Müdürlü�ü´ne�atand�.��limiz�Emniyet�Müdürlü�ü´ne
atanan�Ahmet�Ar�ba�,�görevine�ba�lad�.. Sayfa�3’te

BİZDEN SİZE
EVLATLARIMIZA 
SAHİP ÇIKALIM

Hüseyin ŞEREF
Em.Başkomiser

Öncelikle�bu�düzlemde
tek�tek�hesapla��lacak�bir-
çok� sorunun� oldu�unu
söyleyebilirim.�Bu�yaz�da
baz�� kendi� ba��na� kap-
saml�� tart��malar�� uzat-
mak�niyetinde�de�ilim.�lk
olarak� tart��abilce�imiz
genel� çerçevenin� yerine
konmas��gerekiyor.�Tür-
kiye�bir�kriz�Ülkesi.Vara-
ca��m�nokta�ise�temel�il-
kesi�sömürüye�ve�rekabe-
te�dayal��olan�bat�l��Em-
peryalist�güçlerin�sömür-
dükleri�topraklar�n�insan-
lar�n��ezmek�için�binlerce
masum� insan� yok� eden
terör�belas�d�r. 3’te

GAZİANTEP 1. SINIF
‹L  EMN‹YET MÜDÜRÜ

FARUK
KARADUMAN

Çok� yak�ndan� ta-
n�mak� �ans�na� Nail
olup� beraber� bir� çok
görevde�bulundu�um,
Türkiye� Cumhuriye-
ti'nin�yeti�tirdi�i,�Rut-
be�ay�rt�etmeden�,her-
keze�ayn��olan�devlet-
çi,�milliyetçi,�Askeri-
ne�Polisine�Güvenlik
korucusuna� sahip� ç�-
k�p�babal�k�yapan�iyi
kalpli� Aslan� yürekli
Ender� de�erlerden
k�ymetli� büyü�ümüz
emekli�Albay�m�z�Sa-
y�n�NA�M�KURT'ile
birlikte�güzel�bir�gün
geçirip� geçmi�i� yad
ettik. Sayfa�4’te

Gazetemiz ücretsizdir

BATMAN 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

M. AL�
AKKAPLAN

2002�y�l�nda�Türkiye'yi�e�itim,�sa�l�k,�adalet,
emniyet�üzerinde�yükseltece�imizin�sözünü�ver-
mi�tik.�17�y�lda�en�büyük�yat�r�mlar��bu�alanlar-
da�yapt���m�z�,�gerçekle�tirdi�imizi�görüyoruz.
Reform�belgesinde�yer�alan�kimi�uygulamalar�

hayata�geçirmeye�ba�lad�k.�Adalet�akademisi,�nö-
betçi�noterlik,�hakim�ve�savc�l���n�uyaca���kurallar
bunlar�n�bir�k�sm�d�r.�Di�er�ba�l�klar�n�uygulamaya
geçirilmesini�de�bizzat�yak�ndan�takip�edece�iz.
Türkiye'nin�AB�üyeli�i�sürecindeki�en�büyük�ka-
zan�mlar�ndan�birisi�de�reform�paketlerini�geli�-
tirmi��olmas�d�r.�Reformlar�konusundaki�kararl�-
��m�z��Ankara�Kriterleri�yapar�diyerek�devam�et-
mi�tik.�Bu�reformlar��AB�istedi�i�için�de�il,�mil-
letimin�ihtiyac��oldu�u�için�sahip�ç�k�yoruz.�Bu�bel-
genin�haz�rl���nda�da�AB�kriterleri�gözetilmi��ol-
makla�birlikte�ülkemizin�demokrasi,�adalet�ve�in-
san�haklar��talepleri�göz�önüne�al�nm��t�r.

"KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİ KENDİ
MEDENİYETİMİZDE BULACAĞIZ"

Ecdad�m�z�yüre�inin�ve�bile�inin�gücüyle�ele
geçirdi�i�co�rafyalar��adaletle�yönetmi�tir.�Kanu-
ni�Sultan�Süleyman�bunun�için�'K�l�c�n�yapamad���n�
adalet�yapar'�der.�Yeni�nesillere�b�rakaca��m�z�en
büyük�miras�da�bu�anlay���olacakt�r.�Her�alanda�ken-
di�medeniyetimizin�kodlar�na,�adalet�anlay���na�gö-
re�hareket�etmeyi�b�rakt���m�z�gün�kaybetti�imiz
gün�olacakt�r.� Sayfa�3’te

Yeni yarg� reformu paketi

�stanbul��l�Emniyet�Müdürü�1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�Dr.�Mustafa�ÇA�LI�KAN�Kimdir?
1968�y�l�nda�Nev�ehir�ilinde�do�du.��lk�ve�ortaö�renimini�Kayseri’�de�tamamlayarak�1983

y�l�nda�Ankara�Polis�Koleji�S�nav�n��kazand�.�1987�y�l�nda�Polis�Akademisi’ne�girdi�ve�1991
y�l�nda�mezun�oldu. Sayfa�3’te

TEK�RDA� VAL�S�

AZ�Z YILDIRIM
Aslen�Trabzon�ili��alpazar��ilçesinden�olan�Vali�Say�n

Aziz�Y�ld�r�m,�Düzce�nüfusuna�kay�tl��olmakla�birlikte,�1963
y�l�nda�Eski�ehir-Sivrihisar’da�dünyaya�gelmi�tir.

Sayfa�4’de

ADANA 1. SINIF�L EMN�YET MÜDÜRÜ

ZAFER AKTA�
MU�� �l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�ya-

parken,�Adana�Emniyet�Müdürü�olarak�atanan�Za-
fer�Akta��görevine�ba�lad�. Sayfa�3’te

1969�Y�l�nda�Sakarya�ilinde�do�du.�1987�y�l�nda�Po-
lis�Kolejinden,�1991�Y�l�nda�Polis�Akademisinden�me-
zun�olarak�s�ras��ile�Ankara,�Tunceli,�Aksaray,�Ankara
illerinde�çe�itli�rütbelerde�görev�yapt�. Sayfa�3’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Pro-
gramı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Adalet mülkün temelidir diyerek devleti adalet üz-
erinde yaşatan bir medeniyetin temsilcisi olarak bu mesele bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almıştır.

�STANBUL 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

DR.MUSTAFA ÇALI�KAN

MU� VAL�S�

�LKER GÜNDÜZÖZ

ORDU VAL�S�

SEDDAR YAVUZ

B�TL�S 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

YAMAN A�IRLAR

Naim Kurt ile
Hasret Giderdik

1969�y�l�nda�Kayseri�ilinde�do�du.�1990�y�-
l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�oldu.�S�-
ras�yla��stanbul,�Sivas�ve�tekrar��stanbul��l�Em-
niyet�Müdürlüklerinde�de�i�ik�birimlerde�çe-
�itli�rütbelerde�görev�yapt�. Sayfa5’te



S�YASET�N TEMEL TA�I;
YEREL YÖNET�MLER

Yine�bir�seçim�zaman��kap�ya�dayand�.�Ülkem-
izde�ba�kanl�k,�genel�seçim�gibi�seçimler�ne�kadar
önemliyse�yerel�seçimler�de�büyük�bir�önem�te�k-
il�ediyor.�Çünkü�belediye�ba�kanl����gibi�pozisyon-
daki�ki�iler�asl�nda�mensubu�olduklar��partinin�hal-
ka�en�yak�n�k�sm�n��temsil�ediyorlar.�Direkt�olarak
halkla�temas�eden�yerel�yönetimler,�hem�partilerinin
fikirlerini�halka�yans�t�yor�hem�de�gerçekle�tirdikleri
icraatlar�ile�partilerin�güvenilirli�ini�art�rarak�g-
elecek� y�llardaki� siyaset� düzenini� belirlemeye
yard�mc��oluyorlar.
Ki�isel�kanaatim�odur�ki�yerel�seçimler�genel-

likle�güven�oda��na�dayan�r.�Halk�gerçekle�tirece�i
icraatlara�inand���,�var�olan�sorunlar��çözüme�u-
la�t�raca��n�� dü�ündü�ü� ki�ileri� yerel� yönetim
pozisyonlar�na�getirmek�ister.�Hali�haz�rda�çok�iyi
bir� belediyecilik� anlay���yla� i�lerini� yürüten� ve
memnun�oldu�u�ki�ileri�tekrar�tekrar�seçmek�ister.
Ayr�ca� belediye� ba�kanl���� gibi� siyasetin� temel
pozisyonlar�ndan� biri� olan� bu� pozisyonun� da
seçimler�yap�l�rken�küçümsenmemesi�gerekti�ini
dü�ünenlerdenim.� Nitekim� biliyoruz� ki� Say�n
Cumhurba�kan�m�z� Recep� Tayyip� Erdo�an
siyasetin� bu� temel� pozisyonlar�ndan� biri� olan
Büyük�ehir�Belediye�Ba�kanl���’ndan�bugün�sahip
oldu�u�konuma�yükselmi�tir.�Bunda�Büyük�ehir
Belediye�Ba�kanl����yapt����dönemde�halk�üzerinde
yaratt����etkinin�ve�kazand����güvenin�etkisi�ol-
mad���n��söylemek�bence�mümkün�de�ildir.
Umuyorum�ki�31�Mart�2019’da�gerçekle�ecek

olan�yerel�seçimde�halk�m�z�ve�devletimiz�için�en
hay�rl��sonuç�neyse�onunla�kar��la��r�z.�Devletin
bekas�n�,� milletin� bütünlü�ünü� sürdürmek� için
hepimiz�sand�klara�gitmeli,�görevimiz�neyse�yer-
ine�getirmeliyiz.
Gece�Kartallar�
De�inmek�istedi�im�bir�di�er�konu�ise��çi�leri

Bakanl���’m�z�n�gerçekle�tirdi�i�en�büyük�yeni-
liklerden� biri� olan� bekçilerin� görevine� ba�la-
malar�d�r.�Türkiye�genelinde�binlerce�bekçi�güven-
lik�güçlerimize�yard�mc��olmak�amac�yla�“Gece
Kartallar�”�olarak�sokaklarda,�çar��larda�devriye
gezip�güvenli�imizi�kontrol�alt�na�al�yorlar.�Sadece
�stanbul’da� bile� binlerce� bekçi� görev� yap�yor.
Bekçilik�mesle�ini� icra� etmek� için�ba�vuran�ve
görevine�devam�eden�tüm�bekçi�arkada�lar�m�z�
can��gönülden�kutluyor�ve�destekliyorum.�Çünkü
böyle� bir� olu�um� sayesinde� hem� devletimiz
gençlere�yeni�bir�istihdam�kap�s��aralam���oldu,�hem
de�bu�gençlerimiz�sayesinde�sokaklar�m�z�türlü�pis-
liklerden�temizlenmi��oldu.�Allah’�n�izniyle�polis
ve�bekçi�karde�lerimiz�sayesinde�sokaklar�m�zda
kol�gezen�uyu�turucu,�kapkaç,�taciz�gibi�suçlar�n
çok�önemli�oranda�azalaca���inanc�nday�m.

Erdem YANIK

Polis Gazetesi Haber Müdürü

‹MT‹YAZ SAH‹B‹
Hüseyin ŞEREF ( EM.BAŞKOM‹SER)

GENEL MÜDÜR
Osman Şahin GÜVEN (Sponsor)

0532 375 80 19 / 0532 418 09 89 /0212 551 80 19

DERNEK YÖNETİMİ
Osman Şahin GÜVEN

Hüseyin ŞEREF
Sinan SEZGİN

Remziye KIZILGÜL
Atakan TAŞUR

Zeytinburnu Bölge Temsilcilsi: 
Musa ŞEYLAN
Kağ›thane Temsilcileri:
Eyüp Reşat AKANDERE 
Aksaray Bölge Temsi:
Mehmet BASANK
Beylikdüzü Bölge Temsilcisi:
Seyit AYTULUM, 
Beyoğlu Bölge Temsilcisi:
Ahmet AĞAOĞLU,
Gebze Bölge Temsilcisi: 
Filiz ALICI 
Manisa/Akhisar Bölge Temsilcileri:
Osman BARLIK - Mustafa BARLIK
Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi:
Murat GÜVEN
Muş ‹stihbarat Şefi:
Emrah YA⁄IZ
Muş Bölge Temsilcisi:
Mehmet Resu ÇAKICI
Bitliş Bölge Temsilcisi:
Maşallah ÇAKICI
Sultanbeyli Bölge Temsilcisi:
Emre UZUNAK
Esenyurt Bölge Temsilcisi:
Cafer AYTULUM
Şişli Bölge Temsilcisi:
Tahir MENTEŞ-Derya MENTEŞ
‹stanbul 1.Bölge Temsilcisi:
Kadir KAYIKÇI

Pendik Bölge Temsilcisi:
Arslan SEV‹NÇ
Maltepe Bölge Temsilcilsi:
Abdullah Raci ÇELİK
Atakent Bölge Temsilcilsi:
Nesime DEMİRCİOĞLU
Erzincan Bölge Temsilcisi:
Mahmut KILIÇ
Dilovas› Bölge Temsilcisi
Mustafa ŞAH‹N
Güngören Bölge Temsilcisi:
Cuma KARDAŞ
Ankara Bölge Temsilcisi:
Mustafa KUTLUCA
Antalya Bölge Temsilcisi:
‹brahim AKPINAR
Avc›lar Bölge Temsilcisi:
Emrah AYTULUM
Ataşehir Bölge Temsilcisi: 
Erdinç BAL
Kartal Bölge Temsilcilsi: 
Serkan YAVUZ - Selim EĞİLMEZ-
İlyas YILMAZ
Avrupa Bölge Temsilcilsi:
Bengü Betül DEMİRCİOĞLU
Ümraniye Bölge Temsilcilsi:
Burak DEMİRCİOĞLU
Didim Bölge Temsilcilsi: 
Cenk EVGEÇ
Mardin Bölge Temsilcilsi:
Ercan YILMAZ

BÖLGE TEMS‹LC‹LER‹

Bask›: Akademi Ajans Matbaa
Davutpaşa Cd. Güven ‹ş Merkezi No: 230 Topkap› ‹STANBUL

Tel: 0212 493 24 67-68-69

Bask› Türü : 2 Ayl›k Süreli Yay›n

Gazetemiz Para ile satılamaz. Derneğimize isteyen bağış, 
isteyen de abone olabilir.

Bu Gazete Bas›n ‹lkelerine uymaya Söz Vermiştir. 
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HABER MÜDÜRÜ
Erdem YANIK

POL‹S GAZETES‹ BASIN YAYIN MÜD.
Yakup DEMİRCİOĞLU

‹ST‹HBARAT ŞEF‹ 
Nimet GÜVEN-Vedat AKBAŞ-

Mustafa ÖZDEMİR - Eray SURAL-
Ergün MAMAY-Fehmi ŞAHİN

GENEL ‹ST‹HBARAT MÜDÜRÜ 
Felemez YA⁄IZ

GENEL SEKRETER 
Sinan SEZGİN

HUKUK DANIŞMANI 
Av. Mehmet TUNÇ
Av. Uğur ÇAKMAK

Av. Kerem AKİL
POL‹S GAZETES‹ YAYIN EDİTÖRÜ

Erdem BAŞARAN
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Halil İbrahim KURT
REKLAM GRUP BAŞKANI

Ömer Faruk DAĞ
PERSONEL MÜDÜRÜ

Mehmet Emin ÇAKICI

GENEL MERKEZ: İskenderpaşa Mh. Mehmet Lütfü Sk. No: 8 Akasya
Ap. D.3  Vatancaddesi - Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı

karşısı) TEL 0212 551 80 19 - 0532 418 09 89    www.poliseydd.com 
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1961�y�l�nda�Ankara�ili�K�z�lcahamam
�lçesinde�do�mu�tur.�1983�y�l�nda�Polis
Akademisi’nden�mezun�olduktan�sonra��s-
tanbul��l�Emniyet�Müdürlü�ü’nde�göreve
ba�layan�Say�n�Rahmi�BA�TU�,�s�ras��ile
1983-1987�y�llar��aras�nda��stanbul��l�Em-
niyet�Müdürlü�ü,�1987-1990�tarihleri�ara-
s�nda�T.C.�Selanik
Ba�konsoloslu�un-
da�Diplomatik�Ate-
�e� olarak,� 1990-
1993�tarihleri�ara-
s�nda�Mu���l�Em-
niyet� Müdürlü�ü,
1993-1999� y�llar�
aras�nda��stihbarat
Daire� Ba�kanl�-
��’nda� �ube� Mü-
dürü,� 1999-2000
y�llar��aras�nda�Ko-
sova�(UN-KFOR)
Uluslararas��Polis�Gücü�Türk�Polis�Gücü
Kontenjan�nda� 'Kurucu� Kontenjan� Ko-
mutan�'�olarak,�2000-2003�y�llar��aras�nda
Güvenlik�Daire�Ba�kan�Yard�mc�s�,�2003-
2004� y�llar�� aras�nda� Hukuk� Mü�aviri
olarak,�2004�y�l�ndan�sonra�s�ras�yla�Ak-
saray�ve�2005�y�l�nda�Elaz����l�Emniyet
Müdürlü�ü’nde� Emniyet� Müdür� Yar-
d�mc�l����görevlerinde�bulunmu�tur.�2005
y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�Rütbesi-
ne�terfi�ederek,�Strateji�Geli�tirme�Daire
Ba�kanl����ve�Tefti��Kurulu�Ba�kanl����ve
Strateji�Geli�tirme�Daire�Ba�kanl����kad-
rosunda�görev�alm��,�daha�sonra�ise�Edir-
ne��l�Emniyet��Müdürü�olarak�görev�yap-
m��t�r.�
19.06.1986�tarihinde�Misyon�Koruma

Kursu,�23-29�Ekim�1996�tarihlerinde�65.

Uluslararas�� �nterpol� Toplant�s�,� 25-26
Ekim�2001�tarihinde�Güvenlik��ube�Mü-
dürleri�Semineri,�17-20�Eylül�2002�tarih-
lerinde�Avrupa�Birli�i�Uyum�Yasalar��ve
Seçim�Güvenli�i,�21-22�May�s�2002�tari-
hinde�Etkili�Liderlikte�Stresle�Mücadele�ve
Problem�Çözme�Teknikleri,��08.10.2004

tarihli� ‘Yönetimi
G e l i � t i r m e ’ ,
28.12.2004� tarihli
‘Asayi�� Uygula-
malar��Bilgilendir-
me’� seminerlerine
düzenleyici�ve�ka-
t�l�mc��olarak�i�tirak
etmi�tir.
1985�y�l�nda��s-

tanbul�Üniversitesi
Sosyal� Bilimler
Enstitüsü� Kamu
Yönetimi�Ana�Bi-

lim�Dal�nda�“�ehirle�en�Toplumsal�Yap�,
Suçluluk�ve�Türk�Polis�Te�kilat�"�teziyle
yüksek�lisans�n��tamamlayan�Say�n�Ba�-
tu�,�1989�y�l�nda��yine�ayn��bölümde�‘Dev-
let�Güvenli�i�ve�Terörizm’�teziyle�dokto-
ras�n��tamamlayarak�Doktora�Derecesini
alm��t�r.�1993-1999�y�llar��aras�nda�Polis
Akademisinde�ö�retim�görevlisi�olarak�gö-
rev�yapm���olan��l�Emniyet�müdürümüzün
mesleki�konular�n�ele�al�nd����yay�nlanm��
4�kitab��bulunmaktad�r.
20.01.2015�tarihli�Mü�terek�Kararna-

me�ile�Mersin��l�Emniyet�Müdürü�olarak
göreve�ba�lam��t�.Dün�aç�klanan�karar-
name�ile�Ayd�n���l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�atanan��Say�n�Dr.�Rahmi�BA�TU��ev-
li�ve�iki�çocuk�babas��olup,�Resim�Sanat�
ile�yak�ndan�ilgilenmektedir.
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RAHM� BA�TU�

Antalya�Emniyet�Müdürlü�ü’ne�25�Ma-
y�s’ta�vekaleten�atanan�Mehmet�Murat�Ulu-
can’�n�asaleten�atamas��yap�ld�.�
Cumhurba�kan��Erdo�an�taraf�ndan�ya-

p�lan�vali,�emniyet�müdürü,�rektörlük�ve�ba�-
kan� yard�mc�l���� atamalar�� Resmi� Gaze-
te’nin�bugünkü�say�s�nda�yay�mland�.�Cum-
hurba�kan��Kararlar�na�göre,�25�May�s’ta�An-
talya��l�Emniyet�Müdürlü�ü’ne�vekaleten�ata-
nan�Mehmet�Murat�Ulucan’�n�asaleten�ata-
mas��yap�ld�.�Mehmet�Murat�Ulucan,�25�Ma-
y�s’tan�buyana�Antalya�il�Emniyet�Müdürlü�ü
görevini�yürütüyordu.

Mehmet�Murat�Ulucan�kimdir?
1987�y�l�nda�Ankara�Polis�Koleji’nden,

1991�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun
olarak�Komiser�Yard�mc�s��rütbesiyle�1991
y�l�nda�mesle�e�ba�layan�Sn.�Mehmet�Mu-
rat�ULUCAN,�s�ras�yla;�19912004�y�llar��ara-
s�nda�Ankara��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi�
�ube�Müdürlü�ünde,�20042008�y�llar��ara-
s�nda�Sivas��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi���u-
be�Müdürlü�ü�ve�Çocuk��ube�Müdürlü�ün-

de,�20082012�tarihleri�aras�nda��stanbul�Em-
niyet�Müdürlü�ü�Polis�evi�ve�Sancak�Tepe��l-
çe�Emniyet�Müdürlü�ünde,�20122013�y�l��ta-
rihleri�aras�nda��stanbul�Adile�Sadullah�Mer-
merci�Polis�Okulu�(Kilyos)�Arnavutköy�Po-
lis�Okulu�Müdürlü�ünde,�20132016�tarihle-
ri�aras�nda��stanbul��l�Emniyet�Müdürlü�ü
Asayi�ten�sorumlu��l�Emniyet�Müdür�Yar-
d�mc�s��görevinde�ve�20162018�tarihleri�ara-
s�nda� Emniyet� Genel� Müdürlü�ü� Asayi�
Dairesi�Ba�kan��olarak�görev�yapm��t�r.
Meslek�hayat��boyunca�ba�ar�l��çal��ma-

lar�ndan�dolay��çe�itli�zamanlarda�TBMM
Ba�kanl���,��çi�leri�Bakanl���,�Emniyet�Ge-
nel� Müdürlü�ü� ve� Valilik� Makamlar�nca
çok�say�da�taltif�ve�takdirname�ile�ödüllen-
dirilmi�tir.
25.05.2018�tarihli�Bakanl�k�Oluru�ile�An-

talya��l�Emniyet�Müdür�Vekili�olarak�atanm��
ve�26.05.2018�tarihinde�göreve�ba�lam��t�r.
Mehmet�Murat�Ulucan�aslen�Kayseri’li

olup;�08.01.1969�Ankara�do�umlu,�evli�ve�iki
çocuk�babas�d�r.�

Polisten kaçan sürücüye tepki: 'Kaç tane adam yiyen polis gördün'

Cumhurba�kan� Erdo�an, kafede
vatanda�larla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ta-
rabya'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Geleneksel�Beyo�lu��ftar�'n�n�ard�ndan�Huber�Kö�-
kü'ne�gitmek�üzere�Taksim'den�ayr�lan�Erdo�an,�Ye-
niköy�Tarabya�Caddesi'nde�arac�n��durdurdu.Burada-
ki�bir�kafeye�giren�Erdo�an,�vatanda�larla�sohbet�et-
ti.�Erdo�an,�kafede�yakla��k�bir� saat�kald�.Cumhur-

ba�kan��Erdo�an,�ç�k��ta�kendisine�yo�un�sevgi�gös-
terisinde�bulunan�vatanda�larla�hat�ra�foto�raf��çek-
tirdi.Erdo�an'a,�Hazine�ve�Maliye�Bakan��Berat�Al-
bayrak�ile�Cumhurba�kanl�����leti�im�Ba�kan��Fahrettin
Altun�da�e�lik�etti.

Gelinlikler �ehit 
ailelerine ba���land�
FashionTV Moda Ödülleri gecesinde verilen burs-
lar ve gelinlikler şehit aileleri ile ihtiyaç sahibi em-
niyet mensuplarına ulaştırılmak üzere İstanbul Em-
niyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a teslim edildi.

Antalya'da ehliyetinin yanında olmadığını belirten sürücü, kardeşinin kimlik bilgilerini verdi. Yalan söylediğinin ortaya çık-
ması üzerine de otomobilden inip, kaçan M.S., kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. M.S.'nin "Ben terörist mi-
yim?" diye bağırması üzerine polis, "Neden kaçıyorsun kardeşim, kaç tane adam yiyen polis gördün?" diye tepki gösterdi

Revna�Demirören,�P�nar�Bent,�U�urkan�Erez,�Monik��peker,�Enis�Onat�ve
Serkan�Selamet�taraf�ndan�FashionTV�Moda�Ödülleri�gecesinde�yap�lan�ba-
���lar��sahipleri�ad�na�kabul�eden��stanbul�Emniyet�Müdürü�Mustafa�Çal��kan,
ihtiyaç�sahibi�ailelerin�belirlendi�ini�ve�kendilerine�en�k�sa�zamanda�yap�lan
ba���lar�n�ula�t�r�laca��n�n�bilgisini�verdi.�50��ehit�ailesi�gelinine�50�gelinlik
hediye�eden�ünlü�modac��P�nar�Bent,�“Yapm���oldu�umuz�desteklerden�do-
lay��çok�mutluyuz.�Emniyet�Müdürümüz�Mustafa�Çal��kan’�n�bizi�davetinden
dolay��kendisine�te�ekkür�ediyorum.��htiyaç�sahibi�ailelere�ve�gelin�olmay��bek-
leyen�50��ehit�ailesi�k�z�n�n�gelinlik�ihtiyaçlar�n��kar��lamaktan�dolay��mem-
nunuz.��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ünce�belirtilen�ailelere�ula�t�r�lmak�üzere
gelinliklerimizi�teslim�ettik.�Allah�mutluluklar�n��bozmas�n”�dedi.�
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MUSTAFA AYDIN
Polis�Ba�müfetti�i�Mustafa�Ayd�n,�Te-

kirda��Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�atan-
d�.�2014�y�l���ubat�ay�ndan�beri�Tekirda�
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevini�sürdüren
Halil�Turan�Erol,��l�Emniyet�Müdürleri�Ka-
rarnamesi�ile�Isparta�Emniyet�Müdürlü-
�ü’ne�atand�.�Erol’dan�bo�alan�koltu�a�ise
Polis�Ba�müfetti�i�Mustafa�Ayd�n�geti-
rildi.� �Mustafa�Ayd�n�1961�y�l�nda�Gü-
mü�hane�Kelkitte�dünyaya�geldi.�1979�y�-
l�nda�polis�kolejinde�1983�y�l�nda�Polis
Akademisinden� mezun� olduktan� sonra
Ankara,�Van,�Bolu,�Edirne,�K�r�kkale�ve
EGM�nin�de�i�ik�birimlerinde�görev�yap-
m��t�r.�2006�y�l�nda�1.s�n�f�Emniyet�Mü-
dürlü�üne�terfi�ederek�Polis�Ba�müfetti-
�i�olarak�Tefti��kurulu�ba�kanl���nda�gö-
rev�yapm��t�r.�Evli�ve�bir�çocuk�babas�d�r.�

ANTALYA 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

MEHMET MURAT ULUCAN

Olay,�ö�le�saatlerinde,�Muratpa�a�il-
çesi�Yener�Ulusoy�Bulvar�'nda�meyda-
na� geldi.� Emniyet� kemeri� takmayan
sürücüler�için�denetim�yapan�Antalya-
Emniyet�Müdürlü�ü�Trafik�Denetleme
�ube�Müdürlü�ü'ne�ba�l��motorize�ekip,
cadde�üzerinde�seyir�halinde�bulunan�oto-
mobilin�sürücüsünü�durdurup,�ehliyeti-
ni�istedi.
Ehliyetinin�olmad���n��dile�getiren,�sol

kolu�bile�inden�kesik�M.S.,�polise,�kar-
de�inin�TC�kimlik�numaras�n��kendisi-

ninmi��gibi�verdi.�Tablet�bilgisayar�üze-
rinden�kimlik�numaras�n��sorgulayan�po-
lis,�foto�raf��ç�kan�ki�inin�M.S.'ye�ben-
zemedi�ini�fark�edince�kimlik�tespiti�için
asayi��ekibi�ça��raca��n��söyledi.�

KAÇMAYA BAŞLADI
Bunun� üzerine� otomobilden� inen

M.S.,�ara�sokaklarda�kaçmaya�ba�lad�.
Kaçan�sürücünün�pe�ine�dü�en�polis,�Al-
t�nda��Mahallesi�146�Sokak'taki�i��ye-
rinde�M.S.'yi�yakalad�.�"Ben�terörist�mi-

yim?"�diye�ba��ran�sürücüye�polis,�"Ne-
den�kaç�yorsun�karde�im,�kaç�tane�adam
yiyen� polis� gördün?"� diyerek,� tepki
gösterdi.�Bunun�üzerine�ehliyeti�olma-
d���n��ve�arac�n�karde�i�T.S.'ye�ait�ol-
du�unu�belirten�M.S,�"Arabas�n��izinsiz
ald�m.�Ceza�yaz�lmas�n��istemedi�im�için
kaçt�m"�dedi.�Ekip�otosuna�al�nan�M.S.,
'ehliyetsiz�araç�kullanmak',� 'yalan�be-
yanda�bulunmak'�ve�'evrakta�sahtecilik'
suçlar�ndan�cezai�i�lem�uygulanmas��için
polis�merkezine�götürüldü.



DEVLET EBED
MÜDDET

Devlet�milletin�te�kilatlanm���halidir.�Yani�millet�ol-
madan�devlet�olmaz.�Devlet�millet�için�vard�r.�Tarihte�en
uzun�ömürlü�ve�devaml�l�k�arz�eden�devletleri�Türklerin
kurmu��olmas�n�n�sebebi,�Türk�devlet�gelene�idir.�O�ge-
lenek�ki;�hayat�n�merkezine�insan��koyar.
Bu�basit�ama�hayati�gerçek�bazen��eyh�Edebâli’nin

as�rlar�ötesinden�kopup�gelen“�nsan��ya�at�ki�devlet�ya-
�as�n”�ö�üdünde�gizlidir,�bazen�Yunus’un�su�kadar�du-
ru�dizelerinde;
Ben�gelmedim�davi�için
Benim�i�im�sevi�için
Dostun�evi�gönüllerdir
Gönüller�yapmaya�geldim
Ve�bazen�de�bir�Ne�et�Erta��türküsünde�çal�n�r�kula-

��m�za�“Gönülden�gönüle�bir�yol�vard�r�görülmez…”
��te�o�“görünmez�yolu”�görmek�ve�gönüller�aras�nda

köprüler�kurarak�birli�i�tesis�etmek�devleti�yönetenlerin
i�i�ve�hatta�en�birinci�vazifesidir.�Zira�biliriz�ki;�dirlik,�bir-
liktedir.
Ya�ad���m�z�co�rafyada�tökezleyenin,�dü�enin�bir�da-

ha�aya�a�kalkma��ans��neredeyse�hiç�yok.�Son�30�y�ld�r
yan��ba��m�zda;�Irak’ta,�Suriye’de�ya�ananlar�bu�ac��ger-
çe�i�yüzümüze�bir��amar�gibi�vuruyor.
O�nedenle�millet�olarak�her�zamankinden�daha�çok�ke-

netlenmeye,�“bir�olmaya,�iri�olmaya,�diri�olmaya”�ihti-
yac�m�z�var.�Çünkü�mecburuz�buna.�Kendimizden�ziyade
gelece�imizin�teminat��çocuklar�m�z�için�bunu�yapma-
ya�mecburuz.
Siyasi�fikrimiz,�etnik�kökenimiz,�dinî�inanc�m�z�ne�olur-

sa�olsun�ortak�kayg�m�z�VATAN�ve�BAYRAK�olmak
zorunda.�Evet�böyle�olmak�zorunda�çünkü�özgürlük�dün-
yan�n�en�büyük�nimetidir.�Vatan�olmazsa�hiçbir��ey�ol-
maz.
��te�bugün�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�Erdo-

�an�önderli�inde�ve��çi�leri�Bakan�m�z�Süleyman�Soy-
lu’nun�idaresinde�olan�Polis�Te�kilat��ve�devletimizin�her
kademesinde�gördü�ümüz�üstün�vas�fl��yöneticiler�gurur
kayna��m�zd�r.�Temsil�makam��olarak�valilerimiz,�hakim
ve�savc�lar�m�z,�genel�müdüründen�bekçilerimize�kadar
emniyet� te�kilat�m�z,� generalinden� erine� kadar� ordu
mensuplar�m�z�medar��iftihar�m�zd�r.Tüm�bunlar��neden
yaz�yorum�biliyor�musunuz?�Çünkü�biz�birlikte�var�z.�Bü-
tün��er�oyunlar��birlikte�bozar�z.�Co�rafi�konum�itibar��ile
dünyan�n�en�gözde,�en�hassas�bölgesindeyiz.�Bu�sebep-
le�tarih�boyu�sava�m���ve�vatan�m�z�n�s�n�rlar�n��kan�m�zla
çizmi�iz.�Böylesine�muhte�em�bir�ülkede�ya�ad���m�z�için
ayr�ca�görevlerimiz�vard�r.�Bu�kutsal�topraklarda�dola�-
t���m�z�için�hamd�m�z�vard�r…�Ay-Y�ld�zl���anl��bayra-
��m�z��bu�gök�kubbede�ilel�ebet�dalgaland�rmaya�and�-
m�z�vard�r…�Bugün�her�zamankinden�daha�çok�birli�i-
miz�göstermeye�ihtiyaç�vard�r.�Y�llarca�müttefik�diye�bil-
di�imiz�ülkeler�yan��ba��m�zda�terör�örgütleri�ile�i��bir-
li�i�yapmaktad�rlar.�Devletimiz�bu�konuda�ve�milli�gü-
venli�ini�ilgilendiren�her�mevzuda�elbette�duyarl�d�r.�Biz
de�her�türlü�varl���m�zla�aleyhimize�planlanan�her�konuya
duyarl�y�z.�Hesaplar��bozar�z.
Unutmay�n!�Kalle�lik,�fitne,�fesat�Bizans’�n�surlar��ise

karde�lik�Fatih’in�toplar�d�r.�Bu�co�rafyan�n�manevi�fa-
tihlerine�kulak�de�il�yürek�verelim;�B�R�OLALIM,��R�
OLALIM,�D�R��OLALIM.
Ne�diyordu�merhum�Akif;
Girmeden�tefrika�bir�millete�dü�man�giremez
Toplu�vurdukça�yürekler,�onu�top�sindiremez!
Yüce�Mevlâ�birli�imize,�dirli�imize�kasteden�hainlere

ve�i�birlikçilerine�f�rsat�vermesin.�Bir�daha�milletimize
böyle�ac�lar�ya�atmas�n.�“Birlikte�hay�r,�ayr�l�kta�azap�var-
d�r”�emr-i�ilahisini�bir�an�olsun�ç�karmayal�m�akl�m�zdan.
Bu�milleti�terör�belas��asla�bölemez�ancak�nefret�di-

li,�sevgisizlik,�ho�görüsüzlük,�nifak�ve�fitne�bölebilir.
Allah�r�zas��için�nefret�dilini�terk�edelim!
Ebed�müddet�ya�as�n�istiyorsak�devletimiz,�ça�lar�öte-

sinden�gelen�Edebâli’nin��u�ö�üdüne�kulak�verelim;
�NSANI�YA�AT�K��DEVLET�YA�ASIN!

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Basın Genel Müdürü
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Yeni yarg� reformu paketi
Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Erdo�an,�Be�tepe

Millet�Kongre�ve�Kültür�Merkezi'nde�Yarg��Reformu
Stratejisi� Program�'nda� konu�tu.�Erdo�an'�n� konu�-
mas�n�n�sat�rba�lar���öyle:�"Adalet�mülkün�temelidir
diyerek�devleti�adalet�üzerinde�ya�atan�bir�medeniye-
tin�temsilcisi�olarak�bu�mesele�bizim�önceliklerimiz�ara-
s�nda�ilk�s�rada�yer�alm��t�r.�2002�y�l�nda�Türkiye'yi�e�i-
tim,�sa�l�k,�adalet,�emniyet�üzerinde�yükseltece�imi-
zin�sözünü�vermi�tik.�17�y�lda�en�büyük�yat�r�mlar��bu
alanlarda�yapt���m�z�,�gerçekle�tirdi�imizi�görüyoruz.
Reform�belgesinde�yer�alan�kimi�uygulamalar��ha-

yata�geçirmeye�ba�lad�k.�Adalet�akademisi,�nöbetçi�no-
terlik,�hakim�ve�savc�l���n�uyaca���kurallar�bunlar�n�bir
k�sm�d�r.�Di�er�ba�l�klar�n�uygulamaya�geçirilmesini
de�bizzat�yak�ndan�takip�edece�iz.�Türkiye'nin�AB�üye-
li�i�sürecindeki�en�büyük�kazan�mlar�ndan�birisi�de�re-
form�paketlerini�geli�tirmi��olmas�d�r.�Reformlar�ko-
nusundaki�kararl���m�z��Ankara�Kriterleri�yapar�diyerek
devam�etmi�tik.�Bu�reformlar��AB�istedi�i�için�de�il,
milletimin�ihtiyac��oldu�u�için�sahip�ç�k�yoruz.�Bu�bel-
genin�haz�rl���nda�da�AB�kriterleri�gözetilmi��olmak-
la�birlikte�ülkemizin�demokrasi,�adalet�ve�insan�hak-
lar��talepleri�göz�önüne�al�nm��t�r.

"KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİ KENDİ
MEDENİYETİMİZDE BULACAĞIZ"

Ecdad�m�z�yüre�inin�ve�bile�inin�gücüyle�ele�ge-
çirdi�i�co�rafyalar��adaletle�yönetmi�tir.�Kanuni�Sul-
tan�Süleyman�bunun�için�'K�l�c�n�yapamad���n��ada-
let�yapar'�der.�Yeni�nesillere�b�rakaca��m�z�en�büyük
miras�da�bu�anlay���olacakt�r.�Her�alanda�kendi�me-
deniyetimizin�kodlar�na,�adalet�anlay���na�göre�hare-
ket�etmeyi�b�rakt���m�z�gün�kaybetti�imiz�gün�olacakt�r.
Bugün�Türkiye�ayaktaysa�özellikle�de�erlerine�kar-

���hassasiyetine�borçludur.�Elbette�eksiklerimiz�var.�Her
�eye� ra�men� kendi� medeniyetimize,� kültürümüze
olan�ba�lar��muhafaza�ediyoruz.�Biz�de�kaybetti�imiz
de�erlerimizi�kendi�içimizde�bulaca��z.�Bu�reformlar
da�bize����k�tutacakt�r.�Yarg��Reformu�Stratejisi�Bel-
gesi,�eskiden�beri�devam�eden�reformlar�n�güncellen-
mesiyle�ortaya�ç�km��t�r.�Amac�m�z�tüm�kurumlar�m�z�n
mülkiyet�hakk�na,�seyahat�hürriyetine,�özgürlükleri�k�-
s�tlayan� tüm� uygulamalara� kar��� duyarl�� olmas�n�
sa�lamakt�r.� Uygulamadaki� aksakl�klar�� çözmekte
kararl�y�z.�Bunun�için�ayr��ayr��çal��malar�yürütüyo-
ruz.�Bu�reform�belgesiyle�bize�verilen�sözler� tutul-
muyorsa�da�AB�sürecine�ba�l�l���m�z��da�ifade�etmi�
oluyoruz.�Müzakere�sürecinin�bir�an�önce�tamamlan-
mas�n�n�bizim�gibi�AB�için�de�önem�ta��d���na�inan�-
yoruz.�Yarg��Reformu�Strateji�Belgelisini�de�yarg��ba-
��ms�zl���n�n�geli�tirilmesi,�hukukun�güçlendirilmesi,
makul�sürede�yarg�lanma�hakk�n�n�gözetilmesi�çer-
çevesinde�haz�rlad�k.��ki�temel�perspektif�256�faaliyet
bulunuyor.�Her�bir�ba�l�k�uzun�çal��malar�n,�emekle-
rin� ürünüdür.� Burada� belgedeki� perspektif,� amaç,
faaliyetleri�ana�hatlar�yla�ifade�etmek�istiyorum.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ
TUTUKLAMA�TEDB�R�:Yarg��Reformu�Stra-

teji�Belgesi�iki�temel�anlay���üzerine�oturuyor.�Biri�hak
ve�özgürlüklerdir.�Demokrasinin�güçlendirilmesi,�hak
ve�özgürlüklerin�geli�tirilmesi�hedefi�vard�r.�2002�y�-
l�ndan�itibaren�Türkiye'nin�önceliklerini�bu�ba�l�klar�al-
t�na�almaya�gayret�ettik.��fade�özgürlü�ünü�demokra-
sinin�en�önemli��art��olarak�görüyoruz.�Anayasa�ba�-
ta�olmak�üzere�köklü�de�i�iklikler�yapt�k.
Türkiye�i�kence�kötü�muameleye�0�tolerans�anla-

y���n��benimsemi�tir.�Bu�iddialar�art�k�geride�kalm��-
t�r.�Bu�kazan�mlar��korumakta�kararl�y�z.�Tutuklama-
ya�yönelik�yeni�ad�mlar�at�yoruz.�Tutuklama�tedbiri�öl-
çülü�uygulanacak.��nternet�üzerinden�ifade�özgürlü�ü
yeni�tart��ma�haline�gelmi�tir.�Bu�konuda�da�yeni�yak-
la��mlar�geli�tirdik.�Adil�yarg�lanma�hakk��gibi�birçok
konuda�önemli�yenilikler�getiriyoruz.
�kinci�temel�perspektif�adalet�sisteminin�i�leyi�idir.

Adil�yarg�lanma�hakk�n�n�korunmas�n��hedefliyoruz.
Adalet�hizmetlerine�eri�imin�kolayla�t�r�lmas��önce-
liklerimiz�aras�nda�olacak.�Adliyede�vatanda�lar�n�i�-
lerinin�kolayla�t�rmas�na�yönelik�hedefler�belirledik.

ER���M�ENGELLEMES�:�Hak�ve�özgürlükle-
re�ili�kin�standartlar�n�geli�tirilmesine�yönelik�mevzuat
paketleri�haz�rl�yoruz.�Bu�konudaki�davalarda�kanun
yolu�güvencesinin�art�r�lmas�n��sa�layaca��z.��fade�öz-
gürlü�üne�ili�kin�kararlar�n�istinaf�a�amas�ndan�son-
ra�Yarg�tay�taraf�ndan�incelenmesini�sa�layaca��z.�Tu-
tuksuz�yarg�lamay��as�l�yöntem�olarak�görüyoruz.�Bu
sürelerin�soru�turma�ve�kovu�turma�için�ayr��ayr��dü-
zenlemeyi�ele�al�yoruz.�Bir�internet�sitesinin�tamam�-
na�de�il,�belli�sayfan�n�eri�iminin�engellenmesine�yö-
nelik�çal��malar�yapaca��z.

MESLEK��TEM�NAT: Hakim�ve�savc�lar�için
co�rafi�teminat�getiriyoruz.�Co�rafi�teminat�hakim�ve
savc�lar�n�iste�i�olmaks�z�n�ba�ka�yere�tayin�edileme-
mesi�anlam�na�geliyor.�Mesleki�teminatlar�n�n�güç-
lendirilmesi�hedefliyoruz.�Mülakat�kurulunda�HSK�ile
yüksek�mahkemelerden�temsilciler�bulundurulmas�n�
amaçl�yoruz.�Hakimler�ve�savc�lar�hakk�nda�disiplin
prosedürlerini�yeniliyoruz.�Hakimler�ve�savc�lar�ka-
nundaki�cezalarla�ilgili�tart��malar��ortadan�kald�r�yo-
ruz.�Disiplin�cezalar�n��da�yeniden�belirliyoruz.�2010
y�l�nda�yap�lan�Anayasa�de�i�ikli�indeki�ihraç�kara-
r�na�ili�kin�yarg��yolu�aç�lm��t�.

HUKUK� FAKÜLTELER�NE� DÜZENLE-
ME: Reform�belgemizin�üçüncü�amaç�ba�l����insan
kaynaklar�n�n�nitelik�ve�niceli�inin�art�rmas�d�r.�Hu-
kuk�fakültelerinin�e�itim�süresi�ve�ba�ar��ölçütünü�ye-
niden�belirliyoruz.�E�itim�süresinin�5�y�la�ç�kar�lma-
s�,�kontenjan�n�azalt�lmas��gibi�düzenlemeler�planl�yoruz.
ÖSYM�taraf�ndan�yap�lacak�s�navda�belli�puan�alan-
lar�avukatl�k�staj�na�ba�layabilecek.�Hakim,�savc��ve
noter�olabilmek�için�de�özel�meslek�s�navlar�na�giril-
mesi�gerekecek.�Devlet�ve�vak�f�üniversitelerini�kali-
te�ekseninde�otokontrole�sevk�etmeyi�planl�yoruz.
Hakim�ve�savc��yard�mc�l����müessesinin�getirili-

yor�olmas��ba�ka�bir�yeniliktir.�Mezun�olanlar�önce�yar-

d�mc��olacaklar,�ard�ndan�yeni�bir�s�navla�mesle�e�ge-
çecekler.�Mesle�e�kabuller�yard�mc�lar�aras�ndan�ya-
p�lacak.

DAVALARDA� MAKUL� SÜRE:� Dördüncü
amaç�ba�l����performanst�r.�HSK�bünyesinden�per-
formans�ölçüm�ve�takip�merkezi�kuruyoruz.�Uzun�sü-
ren�davalar�bu�sistemle�takip�edilecektir.�Gerekiyorsa
yarg�� ba��ms�zl���na� halel� getirilmeden� uzama� se-
beplerinin�çözümü�sa�lanacak.�Uzun�süren�soru�tur-
ma�ve�davalar��takip�etmek�için�2019�ba���itibariyle�ba�-
lam��t�k.�Makul�sürede�yarg�lanma�hakk��için�mahkeme
ve�savc�l�klar�için�farkl��performans�kriterleri�olu�tu-
raca��z.
�stinaf�mahkemelerini�güçlendiriyoruz.�11�istinaf

mahkemesi�bulunuyor.�Önümüzdeki�dönemde�4�böl-
ge�adliye�mahkemesi�daha�faaliyete�geçecektir.�Yurt-
d���nda�ya�ayan�vatanda�lar�m�z�n�beyanlar�n�n�al�-
nabilmesi�ve�dilekçe�sunabilmesi�sa�lanacak.�Mahkeme
nöbet�sistemini�geli�tirerek�24�saat�esas�yla�hizmet�ver-
mesini�planl�yoruz.�Yurtd���nda�ya�ayan�vatanda�la-
r�m�z�yabanc��ülke�taraf�ndan�verilen�kararlarla�ilgili
önemli�sorunlar�ya�ayabiliyor.�Yurtd���ndaki�vatan-
da�lar�m�z�n�da�s�k�nt�lar�n��çözüyoruz.

AVUKATLARA� ER���M� HAKKI:� Be�inci
amaç�ba�l����savunma�hakk�n�n�etkin�kullan�m�n�n�sa�-
lanmas�d�r.�Savunma�hakk��ayr��bir�amaç�ba�l����alt�nda
düzenlenmi��bulunmakta.�Avukatlar�n�bilgi�ve�belge
temini�için�yetkilerini�geli�tiriyoruz.�Kira�ve�eser�ba�-
ta�olmak�üzere�belirli�de�erin�üzerindeki�baz��sözle�-
melerin,�ba����ve�ölüm�gibi�i�lemlerin�avukat�yard�m�yla
haz�rlanmas�� zorunlu�olacak.�Avukatl�k�hizmetleri-
nin�vergilendirilmesi�konusundan�iyile�tirici�düzenle-
meler� yap�yoruz.� Çocuk� mahkemelerindeki� uyu�-
mazl�klarda�oldu�u�gibi�aile�hukukunda�da�avukatl�k
ücreti�vekaleti�bedelini�indiriyoruz.
Maa��ve�özlük�haklar�n�n�yetersiz�olmas��nedeniyle

kamuda�nitelikli�avukat�çal��t�rmak�güç�oluyor.�Kamuda
görev�yapan�avukatlarla�ilgili�sorunlar��çözüyoruz.�Türk
avukatl�k�camias��uluslararas�nda�faaliyet�gösterecek
�ekilde�h�zl��bir�giri�im�içindedir.�Avukatlar�n�mesle-
ki�kariyeri�geli�iyor.�Avukatlara�da�ye�il�pasaport�hak-
k��vererek�uluslararas��faaliyetlerini�kolayla�t�rmay��he-
defliyoruz.

TANIKLIK� UYGULAMASI: Alt�nc�� ba�l�k
adalete�eri�imin�kolayla�t�r�lmas�.�Sürelerin�farkl��ol-
mas��kar���kl�klara�neden�olmuyor,�ma�duriyetlere�de
yol�aç�yor.�Görevsizlik�ve�yetkisizlik�nedeniyle�boz-
ma�karar��verilme�oran��oldukça�yüksektir.�Bu�durum

yarg�lama� sürecini� uzat�yor.� Tan�kl�k� uygulamas�,
maddi�gerçe�in�ortaya�ç�kar�lmas�na�do�rudan�etki�eden
yöntemdir.�Tan�kl����zorla�t�ran�uygulama�ve�yakla-
��mlar�n�ortadan�kald�r�lmas�na�yönelik�çal��ma�yap�-
lacak.
Yedinci�amaç�ba�l����ceza�adalet�sisteminin�art�-

r�lmas�d�r.�Cumhuriyet�Savc�lar�n�n�yetkileri�geni�le-
tilecektir.�Yeterli��üphe�kavram��basit��üphe�olarak�tat-
bik�edilmekte�bu�da�dava�say�s�n��art�rmaktad�r.�Kü-
çük�soru�turmalarda�dahi�Cumhuriyet�savc�lar��tara-
f�ndan�dava�aç�lmaktad�r.��üphelilerin�yüzde�52'si�hak-
k�nda�kovu�turmaya�yer�verilmemi�tir.�Sistemi�mah-
kumiyet�ihtimali�az�olanlar�için�aç�lmamas��yönünde
geli�tirmemiz�gerekiyor.�Uzla�ma�uygulamas�n��ge-
ni�letmeyi�hedefliyoruz.�Cezada�pazarl�k�yöntemini�ge-
tirmeyi�planl�yoruz.��ddianamenin�iade�kapsam��yeniden
düzenlenecek.
Soru�turmalar�n� kalitesinin� art�r�lmas�� için� hu-

kuk�fakültesi�mezunlar�n�n�adli�kollukta�istihdam��sa�-
lanacakt�r.�Emniyette�görev�yapacak�hukukçular�n�ço-
�almas��görevlerin�gere�i�gibi�yerine�getirilmesini�sa�-
layacakt�r.�Konusu�suç�te�kil�eden�baz��basit�fiillere�yö-
nelik�baz��usuller�getirilecektir.��ahsa�kar���i�lenen�suç-
lar�n�nitelikli�hallerinin��ikayete�ba�l��hale�getirilme-
si�planlan�yor.

ÇOCUKLARIN�YARGILANMASI:�Baz��a��r
suçlar�hariç�olmak�üzere�15�ya��ndan�küçük�çocuklar
için�özel�mekanizma�içinde�de�erlendirilecektir.�Sos-
yal�tedbirlerle�takip�edilmesi�kendilerine�iyi�bir�gele-
cek�kurmak�için�desteklenecektir.�Çocuklar�hakk�ndaki
davalar�n�ilk�derece�yarg�lama�ile�istinaf�ve�temyiz�in-
celemeleri�öncelikli�olarak�yap�lacak.�Ya�l�,�hamile�ve
çocuklar�n�cezalar�n�n�cezalar�n�n�evde�infaz��sa�la-
nacakt�r.
Stratejimizin�sekizinci�amaç�ba�l����yarg�laman�n

sadele�tirilmesi� ve� etkinli�inin� art�rmas�d�r.� Uyu�-
mazl���n�h�zla�çözümlenmesi�için�bir�yarg�lama�usu-
lü�ihdas�edilecektir.�5�bin�liran�n�alt�ndaki�tebligatla-
r�n�h�zl��bir�sürede�çözümü�sa�lanacakt�r.�Yarg��harç-
lar�n�n�hesaplanmas��mahkemelerin�i��yükünü�art�r-
maktad�r.�Yarg��harçlar�nda�da�basitlik�sa�layacak�dü-
zenlemeler�yap�lacakt�r.

NOTERL�K�UYGULAMASI:�Noterlik�say�s�-
n��art�raca��z.�Say�n�n�artmas��vatanda�lar�n�i�lerini�ko-
layla�t�rm��t�.�Her�asliye�hukuk�mahkemesi�çevresin-
de�noterlik�kurulmas��zorunlu�hale�gelecek.�Bu�kuru-
mun�daha�i�levsel�hale�gelmesi�temin�edilecek.�No-
terliklerin�resmi�çal��ma�saatleri�d���nda�ve�tatil�gün-
lerinde�de�hizmet�sunmas�n��da�nisan�ba���itibariyle�ba�-
latm��t�k.�Dokuzuncu�amaç�ba�l����alternatif�uyu�mazl�k
çözüm�yöntemlerinin�olu�turulmas�d�r.�Uzla�ma��i-
kayete�ba�l��suçlar�ve�kanunda�öngörülen�baz��suçlar
için�yap�lm��t�r.�Geçti�imiz�y�l�380�bin�dosya�gönde-
rildi.�Uzla�ma�ile�sonuçlanan�350�bin�olmu�tur.��id-
det�içermeyen�uzla�malarda�aile�arabuluculu�u�geti-
rilmesi�sa�lanacakt�r.�Aç�lan�dava�hakim�taraf�ndan�ara-
buluculara�havale�edilecektir.
Böylece�dokuz�amaç�ba�l����alt�nda�toplamda�63�he-

def�ve�256�faaliyeti�kapsayan�belgemizi�özetlemi��ol-
duk.�Bu�belge�bakanl���m�z�n�hukuk�fakültelerinden
barolara�kadar�geni��bir�yelpazede�yapt����isti�areler�so-
nucu�ortaya�ç�km��t�r.�Amac�m�z�milletin�adalet�duy-
gusunu�güçlendirecek,�hukuka�güveni�tahkim�edecek
bir�yarg��uygulamas�n��hayata�geçirmektir.�Bu�belge-
de�yer�alan�hususlar�n�kanun�ve�di�er�düzenlemeler�ko-
nusunda�sizlerin�katk�lar�n��almay��sürdürece�iz.

EVLATLARIMIZA
SAHİP ÇIKALIM

Öncelikle�bu�düzlemde�tek�tek�hesapla��lacak�birçok�so-
runun�oldu�unu�söyleyebilirim.�Bu�yaz�da�baz��kendi�ba��-
na�kapsaml��tart��malar��uzatmak�niyetinde�de�ilim.�lk�ola-
rak�tart��abilce�imiz�genel�çerçevenin�yerine�konmas��gere-
kiyor.�Türkiye�bir�kriz�Ülkesi.Varaca��m�nokta�ise�temel�il-
kesi�sömürüye�ve�rekabete�dayal��olan�bat�l��Emperyalist�güç-
lerin�sömürdükleri�topraklar�n�insanlar�n��ezmek�için�binlerce
masum�insan�yok�eden�terör�belas�d�r.

Benim�aziz�milletimi�de�bunca�sene�küçümsediler.�Be-
nim�aziz�milletimin�polisini�de�bunca�sene�küçümsediler.�Ele�-
tirmekle�kalmad�lar,�da��att�lar,�molotof�att�lar,benim�polisimin
arac�n��devirip,�içinde�poz�verdiler.�Böyle�bir��ey�olabilir�mi?

Biz�ne�diyoruz?�Bak�n�güzel�karde�im…�Polis�de�insan.
O�da�halk�n�çocu�u.�O�da�sizden�biri.��Aziz�milletimin�poli-
sini,�bu�topraklar�n�gariban�evlatlar�n��küçük�dü�ürmeye�ki-
min�hakk��olabilir!�Bak�n�z,�dikkatinizi�çekerim,�ele�tiri�ile
hakareti�lütfen�birbirinden�ay�ral�m.�Biz�elbette�ele�tiriyi�de
iyi�biliriz�ve�yap�lmas�n��da�te�vik�ederiz.�Biz�s�rf�Okuma�Bay-
ram�’nda�okudu�umuz�kompozisyondan�sebeple�disiplin�ku-
ruluna�ç�kt�k.�Bu�zihniyetten�en�çok�biz�çektik.

Neymi��efendim,�polis�orant�s�z��iddet�uyguluyormu�.�Böy-
le�bir��ey�olabilir�mi?�Benim�polisim�ne�zaman��iddet�uy-
gulam���da,�bu��iddet�orant�s�z�olacak?�Görüyoruz�haber-
lerde…�Biliyorsunuz�alevi�bir�genç,�polise�do�ru�bayrak�sal-
lamak�ve�slogan�atmak�suretiyle,�polisin�ruh�sa�l���n��bozu-
yor.�Polis�de�o�ruh�haliyle,�bu�harekete�kar���dayanamay�p
havaya�ate��ediyor.�Hay�r,�tazminatsa,�tazminat..�Sonuçta�be-
nim�polisim�kaç�zaman�uykusuz�kald��bu�kendini�bilmezler
yüzünden,�ona�ra�men�en�güzel��ekilde�görevini�yerine�ge-
tirdi.�Bunlar�zorla�kendilerini�yaralat�p,�sonra�da�foto�rafla-
r��sosyal�medyada�payla�anlar�de�il�mi?

Görüyoruz,�tivit�r�ve�feysbuk�ad�nda�belli�mecralar�var.
Bu�mecralarda�ele�tiri,�hakaret�g�rla..�Bunlar�benim�polisi-
min�zor��artlarda�çal��t���ndan�bahsetmez�tabi.�Varsa�yoksa
tutturmu�lar�bir�“Polis�simit�sat,�onurlu�ya�a”..�Çok�biliyor-
san�sen�sat�simidi!�Böyle�bir��ey�olabilir�mi!

Sevgili�arkada�lar,�kimse�aziz�milletimin�güvenli�inin�ve
hatta�namusunun�bekçisi�polisine�böyle�hareketler�yapamaz.
Olmaz.�Buna�müsaade�etmeyiz.�Böyle�bir�eylemi�gerçek-
le�tirenler,�hiç�kusura�bakmas�nlar�hesab�n��da�vereceklerdir.
Aziz�milletim�polisine�sahip�ç�kacakt�r.�Keyfi�bilir�tabi,�ka-
faya�bi�gaz�kapsülü�yemesine�bakar,�isterse�sahip�ç�kmas�n…
Benim�aziz�milletime�güvenim�tam.

Her�görü�e,�her�fikre,�demokrasi�ölçülerinde�kald����sü-
rece�sayg�m�z�var.�Ama�böyle�olmaz.�Bu��ekilde�olmaz.�Aziz
milletim�bu�yap�lanlara,�oynanan�bu�kirli�oyunlara�prim�ver-
meyecektir.
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YAMAN A�IRLAR

11.10.1968�tarihinde�Konya'da�do�du.��lk,�orta�ve�lise�e�itimini�Kon-
ya'da�tamamlad�.�1989�y�l�nda��stanbul�Üniversitesi�Siyasal�Bilimler�Fa-
kültesi�"Kamu�Yönetimi"�bölümünden�mezun�oldu.�1990�y�l�nda��çi�le-
ri�Bakanl����Kaymakam�adayl����görevine�ba�lad�.�1993�y�l�nda�Kayseri
�li�Felahiye��lçesi�Kaymakaml���na�atand�.�S�ras�yla;�Hilvan�(��anl�urfa�)
ve�Sar�kaya�(Yozgat)�ilçelerinde�Kaymakam�olarak�görev�yapt�.
29.05.2003�tarihinde��çi�leri�Bakanl����Hukuk�Mü�avirli�ine,�09.02.2004

tarihinde�Sa�l�k�Bakanl����Personel�Genel�Müdürlü�ü�görevine�atand�.
13.12.2007�-�17.05.2010�tarihleri�aras�nda���rnak�Valisi,�23.05.2010

-�09.08.2012�tarihleri�aras�nda�A�r��Valisi,�17.08.2013�-�03.03.2015�tarihleri
aras�nda�Tekirda��Valisi,�05.03.2015�-�03.11.2018�tarihleri�aras�nda�Ga-
ziantep�Valisi�olarak�görev�yapt�.�26�Ekim�2018�tarih�ve�2018/202�say�l�
Cumhurba�kanl����Atama�Karar��ile��stanbul�Valili�i�görevine�atanan�Va-
li�Yerlikaya,�Hatice�Nur�Han�m�ile�evli�dört�çocuk�babas�d�r.

ADANA 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

ZAFER AKTA�
MU���l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yaparken,�Ada-

na�Emniyet�Müdürü�olarak�atanan�Zafer�Akta��görevi-
ne�ba�lad�.
Cumhurba�kanl����Kararnamesiyle�Adana��l�Emni-

yet�Müdürü�olarak�atanan�Zafer�Akta��havayoluyla�ö�-
le�saatlerinde�kentte�geldi.�Akta�'�,�emniyet�müdürlü�ü
bahçesinde�emniyet�müdür�yard�mc�lar�,��ube�müdürle-
ri,�emniyet�amirleri�ve�polisler�kar��lad�.�Tek�tek�polis-
lerle�tokala�an�Akta�,�polis�mangas�n��selamlad�ktan�son-
ra�makam�na�geçti.�Akta�,�burada�bas�n�mensuplar�na�yap-
t����aç�klamada,�"Öncelikle�vatanda�lar�m�z�n�yeni�y�l�-
n��kutlar�m.�Ba�ta�terör�örgütleri�olmak�üzere,�hakl�m�-
z�n�can�ve�mal�güvenli�ini�tehdit�eden�ki�ilerle�müca-
dalemiz�24�saat�sürecek.�Halk�m�z�n�huzuru�ve�güveni
için�fedakarl�kla�görev�yapaca��z"�dedi.

MU� 1. SINIF �L  EMN�YET MÜDÜRÜ

AHMET  ARIBA�

Geçti�imiz�günlerde�Resmi�Gazete´de�yay�mlanan
kararla�Mu�´unda�içerisinde�oldu�u�9�ile�yeni�il�emni-
yet�müdürleri�atanm��t�.�Cumhurba�kan��Recep�Tay-
yip�Erdo�an�imzas�yla�yay�mlanan�atama�karar�na�gö-
re�ilimiz�eski��l�Emniyet�Müdürü�Zafer�Akta��Adana
iline�atan�rken,�FETÖ´yle�yapt����mücadelelerle�gün-
deme�gelen�Ahmet�Ar�ba��ise�Mu���l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü´ne�atand�.��limiz�Emniyet�Müdürlü�ü´ne�ata-
nan�Ahmet�Ar�ba�,�görevine�ba�lad�.

Müdür�Ar�ba�´a�Hay�rl��Olsun�Ziyareti
Mu��Belediye�Ba�kan��Feyat�Asya�ve�Mu��Alparslan

Üniversitesi�(M�Ü)�Rektörü�Fethi�Ahmet�Polat�da,�ilimizde
göreve�ba�layan��l�Emniyet�Müdürü�Ahmet�Ar�ba�´a�ha-
y�rl��olsun�ziyaretinde�bulundular.�Ba�kan�Asya�ile�Rek-
tör�Polat´��makam�nda�a��rlayan�Müdür�Ar�ba�,�ziyaret-
lerinden�ötürü�duydu�u�memnuniyetini�dile�getirerek,�te-
�ekkür�etti.�Ba�kan�Asya�ve�Rektör�Polat,�yeni�görevin-
de�Müdür�Ar�ba�´a�ba�ar�lar�dile�inde�bulunarak,�bir�sü-
re�sohbet�ettiler.�Ba�kan�Asya�ilimizin�k�sa�tan�t�m�n��ya-
parken,�Rektör�Polat́ ta�Mu��Alparslan�Üniversitesí nin�ba-
�ar�lar�ndan�söz�etti.�Gerçekle�tirilen�ziyaret�çerçevesin-
de�yap�lan�sohbetler�sonras�nda�Ba�kan�Asya�ve�Rektör
Polat,�yeni�Müdür�Ar�ba��ile�günün�anlam�ve�önemini�ta-
��yan�hat�ra�foto�raf��çekindiler.�Hat�ra�foto�raf�n�n�çe-
kinilmesinin�ard�ndan�ziyaret�sona�erdi.�

�stanbul��l�Emniyet�Müdürü�1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�Dr.�Mustafa�ÇA�
LI�KAN�Kimdir?
1968�y�l�nda�Nev�ehir�ilinde�do�du.��lk�ve�ortaö�renimini�Kayseri’�de

tamamlayarak�1983�y�l�nda�Ankara�Polis�Koleji�S�nav�n��kazand�.�1987�y�-
l�nda�Polis�Akademisi’ne�girdi�ve�1991�y�l�nda�mezun�oldu.
1991�y�l�nda��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü’nde�Komiser�Yard�mc�s��ola-

rak�göreve�ba�lad�.�S�ras�yla��stanbul,�Yalova,�Batman,�K�r�ehir,�Sakarya
v�e�Adana�illerinde�görev�yapt�.�2001-2002�y�llar��aras�nda�BM�Polis�Ba-
r���Gücü’nde�(Do�u�Timor)�,�2005-2006�y�llar��aras�nda�da�Kosova’da�BM
Polis�gücünde�görev�ald�.�Polis�Koleji,�Polis�Akademisi,�Adalet�Meslek�Yük-
sek�Okulu,��stanbul�Adli�T�p�Enstitüsü�Yüksek�Lisans�program�ndan�me-
zun�oldu.�Ayr�ca�Sakarya�Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitüsü'nde�dok-
toras�n��bitirmi�tir.�2014�y�l��Ocak�ay�nda��stanbul�‘a�atanan�Dr.�Mustafa
ÇALI�KAN�Y�k�c��Bölücü�Örgütlerle�Mücadele,�V�P,�Terörle�Mücade-
le�Kurslar�n��görmü�tür.��yi�derece��ngilizce�bilen�Dr.�Mustafa�ÇALI�KAN,
evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

1969�Y�l�nda�Sakarya�ilinde�do�du.�1987�y�l�nda�Po-
lis�Kolejinden,�1991�Y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun
olarak�s�ras��ile�Ankara,�Tunceli,�Aksaray,�Ankara�illerinde
çe�itli�rütbelerde�görev�yapt�.
18�Temmuz�2017�tarihinde�1.S�n�f�Emniyet�Müdürü

rütbesi�ile���Polis�Ba�müfetti�li�ine,�19.08.2017�tarihli�Ka-
rarname�ile�Bitlis��l�Emniyet�Müdürü�olarak�ilimize�atan-
m���olup;�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.



4 HABER2019

Polis�gazetesi�Genel�Yay�n�Müdürü�olarak
Adana�bölge�temsilcisi��smail�Y�lmaz�e�li�in-
de�k�ymetli�müdürümüz,�Kadim�Dostum�Ada-
na� �l� Emniyet� Müdürü� Zafer� AKTA�� Bey-
efendi'yi�makam�nda�ziyarette�bulunduk.Y�lla-
r�n��devletine�ve�milletine�adam���görev�adam�
Babacan�yüre�iyle,�yüzündeki�gülümsemenin�sa-
mimiyetiyle,görev�yeri�neresi�olursa�olsun�ora-
y�� güzelle�tiren,� Mu�� halk�� için� kay�p� ama
Türkiye'nin�her�kar���topra���aç�n�bir�bütün�ol-
du�u� için� gitti�i� yeni� görev� yeri� için� bir� ka-
zançt�r.Sevgili�müdürüm�,Kadim�Dostum�Tür-
kiye'mize�ve�Memleketim�insan�na�yapt�klar�-
n�zdan�dolay��ülkemiz�ve��ahs�m�ad�na�te�ekkür
ediyorum.Kalite� insan�n� ruhundad�r,� ya�am
�artlar�nda� veya�Hayat� ko�ullar�nda� de�ildir.

ZAFER AKTA�’A
Z�YARET

Çok�yak�ndan�tan�mak��ans�na�Nail�olup�be-
raber� bir� çok� görevde� bulundu�um,� Türkiye
Cumhuriyeti'nin�yeti�tirdi�i,�Rutbe�ay�rt�etmeden
,herkeze�ayn��olan�devletçi,�milliyetçi,�Askerine
Polisine�Güvenlik�korucusuna�sahip�ç�k�p�baba-
l�k�yapan�iyi�kalpli�Aslan�yürekli�Ender�de�er-
lerden�k�ymetli�büyü�ümüz�emekli�Albay�m�z�Sa-
y�n�NA�M�KURT'ile�birlikte�güzel�bir�gün�geçi-
rip�geçmi�i�yad�ettik.�Ba�ta�kocaman�bir�yüre�e
sahip�vatan�na�devletine�bayra��na�ba�l��kadim
dostum�Naim�albay�m�z��ve�onun�gibi�de�erli�Si-
lah�arkada�lar�m�z�,�Polisimizi,�Askerimizi�ve�hep-
sinden�önemlisi�böyle�kahraman�vatan�evlatla-
r�ndan�olu�an�Devletimizin�Allah�yar�ve�yard�mc�s�
olsun�onlar��ba��m�zdan�eksik�etmesin.

Naim Kurt 
ile Hasret
Giderdik

Gönül Dünyas�nda Sevgiyi Ya�ayanlar

Biz� �ehitlerimizin� kan�ndan� rengini
alm����anl��bayra��m�z�n�gölgesinde�va-
tana�devlete�bayra�a�ba�l��vatan�evlatla-
r��kahramanlar�m�zla�hayat�m�z��huzur�için-
de��geçirme�gayretinden�asla�ayr�lmaya-
ca��z.���te�o�öz�kültürümüzü�bilmek�bir-
likte�ya�ama�duygusunu�geli�tirmek�Geç-
mi�ten�gelece�e�bir�tak�m�hadiseleri�ö�-
renmek�bu�vatan�topraklar�nda�ya�ayan
herkesin�görevidir,�vatana�olan�Vefa�bor-
cudur.��Anadolu�sevgisi�ve�hakikatlere�ka-
p��arayanlar,�i�te�o�kap�dan�içeri��girenler
Gönül�güzelliklerin�yeniden�ke�fet�imka-
n�n��bulurlar�,huzurlu�ve�mutlu�olurlar.��Ül-
kemizi�ve��anl��bayra��m�z��çok�seven�Va-

tan�ve�bayrak�sevgisi�ile�Kültürel�ve�sos-
yal�hizmetlerin�gerçekle�tirilmesi�bizim
için��tarihe,Yüce�milletimize�ve�ulvi�de-
�erlerimize� gösterdi�imiz� bir� vefa� bor-
cudur.Biz�bu��anl��bayra��n�gölgesinde�ile-
lebet�manevi�duygulara� �ya�amay���iar
edinmi�� bir� kadim� gelene�in� evlatlar�
olarak"� Allah� milletimize� devletimize
zeval�vermesin"diyerek�her�daim�can��gö-
nülden�dua�ediyoruz.Gönül�dünyas�nda�Bu
güzide�sevgiyi�ya�ayan�dostlara�en�kalbi
Selamlar�mla.

POL�S�GAZETES��
GENEL�MÜDÜRÜ

OSMAN��AH�N�GÜVEN

MU� VAL�S�

�LKER GÜNDÜZÖZ
Valiler�kararnamesi�Resmi�Gazetede�ya-

y�nland�.�Vali�Aziz�Y�ld�r�m�Tekirda��Valili-
�í ne�atan�rken,�Mu��Valili�í ne�ise,��çi�leri�Ba-
kanl�����ller��daresi�Genel�Müdürü��lker�Gün-
düzöz�atand���lker�Gündüzöz�Kimdir?Cum-
hurba�kan��Recep�Tayyip�Erdo�an �́n�imzas�yla
Resmi�Gazete´de�yay�mlanan�karara�göre,�Va-
li�Aziz�Y�ld�r�m�Tekirda��Valili�i´ne�atand�.
Vali�Y�ld�r�m´�n�yerine�ise,��çi�leri�Bakanl�-
����ller��daresi�Genel�Müdürü��lker�Gündüzöz
Mu��Valili�ine�atand�.�1970�y�l�nda�Eski�e-
hir´de�do�du.��lk�ve�ortaokulu�Gölcük´te,�li-
se�e�itimini�Eski�ehir´de�tamamlad�.�1991�y�-

l�nda��stanbul�Üniversitesi�Siyasal�Bilgiler�Fakültesi�kamu�yönetimi�bölümünden�okul�birin-
cisi�olarak�mezun�oldu.�1992�y�l�nda��çi�leri�Bakanl���n�n�açm���oldu�u�kaymakaml�k�s�nav�-
n��birincilikle�kazand�.�1993-1994�y�llar�nda,��ngiltere´de�dil�ve�mesleki�konularda�e�itim�al-
d�.�Afyon�kaymakam�aday��olarak�ba�lad����meslek�hayat�na,�Aksu�(Isparta),�Kozluk�(Batman),
�iran�(Gümü�hane),�Almus�(Tokat),�Çamard��(Ni�de),�Karasu�(Sakarya)�ilçelerinde�kayma-
kam�olarak�devam�etti.�2008-2013�y�llar��aras�nda��çi�leri�Bakanl����Mahalli��dareler�Genel�Mü-
dürlü�ünde�Daire�Ba�kan��olarak�görev�yapt�.�2013�y�l�nda��çi�leri�Bakanl����Hukuk�Mü�avi-
ri�olarak�atanm��;�29.12.2014´de�1.�Hukuk�Mü�aviri�olarak�görevlendirilmi�tir.�20.06.2017�ta-
rihli�ve�2017/261�say�l��Mü�terek�Kararnameyle��ller��daresi�Genel�Müdürlü�üne�atanm��t�r.
Anadolu�Üniversitesinde�Maliye�Teorisi�Ana�Bilim�Dal�nda�master�(Köylerin�Mali�Yap�lar�),
TODA�E�Kamu�Yönetimi�Ana�Bilim�Dal�nda�master�(Gençlik�ve�Siyaset),�KTÜ��ktisat�Ana
Bilim�Dal�nda�doktora�(Belde�Belediyelerinin�Optimal�Ölçek�Sorunu)�yapt�.�Yerel�Yönetim-
ler,�Kent�ve�Çevre�Politikas��Doçentidir.���Türk��dare�Dergisi�ile��darecinin�Sesi�Dergisi�yay�n
kurulu�üyesidir.����ve�Çevre�Sa�l����Derlemeleri�Dergisi�yay�n�kurulu�üyesi,�ayn��zamanda�der-
ginin�Çevre�ve�Çevre�Politikalar��Editörüdür.�Türk��dare�Derne�i�ile�Türk��dareciler�Vakf��üye-
sidir.��ngilizce�bilmektedir.�Evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.�

ORDU VAL�S�

SEDDAR YAVUZ
Valimiz� Say�n� Seddar�YAVUZ,

1967�Eski�ehir�do�umlu�olup��lkö�-
renimini�Gümü�konak’ta,�orta�ö�re-
nimini�Eski�ehir’de,�lise�ö�renimini�de
Bal�kesir’de�paras�z�yat�l��olarak� ta-
mamlam��t�r.� 1984� y�l�nda� �stanbul
Üniversitesi�Siyasal�Bilgiler�Fakülte-
si�Kamu�Yönetimi�Bölümü’nü�kaza-
nan�Valimiz�Say�n�Seddar�YAVUZ,
1988�y�l�nda�fakülteden�mezun�oldu�ve
ayn��y�l�aç�lan�Kaymakam�adayl����s�-
nav�n��kazanarak�Ad�yaman’da�kay-
makam�aday��olarak�mülki�idare�amir-
li�i�görevine�ba�lam��t�r.
Evli,�dört�çocuk�babas��olan�Vali-

miz�Say�n�Seddar�YAVUZ,�iyi�derecede��ngilizce�bilmektedir.
Kariyeri
S�ras�yla�Harmanc�k,�Aslanapa�ve�Güdül�Kaymakam�vekilliklerini�yürüten�Valimiz�Sa-

y�n�Seddar�YAVUZ,�1993�y�l�nda�Kaymakaml�k�yeterlilik�s�nav�n��üstün�ba�ar��derecesi�ile
kazanarak�asaleten�Çank�r��Korgun�Kaymakaml���na�atand�.�Korgun�Kaymakaml���ndan�son-
ra�Diyarbak�r�E�il�Kaymakaml���,�Bal�kesir�Dursunbey�Kaymakaml���,�Konya�Kad�nhan�
Kaymakaml����ve��anl�urfa�Siverek�Kaymakaml����görevlerini�yürüttü.�22.10.2007�tarihinde
Antalya�Kemer�Kaymakaml���na�atanan�Valimiz�Say�n�Seddar�YAVUZ,�Türk��dareciler�Der-
ne�i'nin�2008�y�l��"Y�l�n�Kaymakam�"�ödülüne�lay�k�görülmü�tür.

Valimiz�Say�n�Seddar�YAVUZ,�28.08.2009�tarihinden�itibaren��stanbul�Gaziosmanpa-
�a�Kaymakaml����görevini�yürütürken,�Bakanlar�Kurulu'nun�16.02.2014�tarihli�2014/5916
say�l��Kararnamesi�ile�U�ak�Valili�ine,�03.08.2015�tarih�ve�2015/7991�say�l��Kararnamesi
ile�Mu��Valili�ine,�13.06.2017�tarih�ve�2017/10458�say�l��Kararnamesi�ile�de�Ordu�Valili�i
atand��ve�bu�görevine�05.07.2017�tarihinde�ba�lad�.

Aslen�Trabzon�ili��alpazar��ilçesinden�olan�Vali�Say�n�Aziz�Y�ld�r�m,�Düzce�nüfusuna
kay�tl��olmakla�birlikte,�1963�y�l�nda�Eski�ehir-Sivrihisar’da�dünyaya�gelmi�tir.
1985�y�l�nda��stanbul�Üniversitesi�Siyasal�Bilgiler�Fakültesinden�mezun�olduktan�son-

ra,�1986�y�l�nda�Gazi�Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitüsü�Master�Program�na�kat�lm���ve
1988�y�l�nda�Kamu�Yönetimi�Uzman��olarak�mezun�olmu�tur.�Kaymakaml�k�mesle�ine�Af-
yon�Kaymakam�Aday��olarak�ba�layan�Vali�Say�n�Aziz�Y�ld�r�m�daha�sonra�Adana-Saim-
beyli�Kaymakaml���,�Yozgat-Saraykent�Kaymakaml���,�Elaz��-�Kovanc�lar�Kaymakaml�-
��,�E�itim�Dairesi�Ba�kanl�����ube�Müdürlü�ü,�Aksaray�Vali�Yard�mc�l���,�Nüfus�ve�Va-
tanda�l�k���leri�Genel�Müdürlü�ü�Daire�Ba�kanl���,��ller��daresi�Genel�Müdürlü�ü�Daire�Ba�-
kanl���,�Ba�bakanl�k�Sosyal�Yard�mla�ma�ve�Dayan��ma�Genel�Müdürlü�ü,�Aile�ve�Sos-
yal�Politikalar�Bakanl����Sosyal�Yard�mlar�Genel�Müdürlü�ü,��çi�leri�Bakanl����Müste�ar
Yard�mc�l����görevlerini�yürüttükten�sonra�01.06.2016�tarih�ve�29729�say�l��Resmi�Gaze-
te’de�yay�mlanan�Valiler�Kararnamesi�ile�Afyonkarahisar�Valili�ine�atanm��t�r.�Afyonka-
rahisar�Valisi�iken�Bakanlar�Kurulu’nun�13.06.2017�tarih�ve�2017/10458�say�l��karar��ile�Mu�
Valili�i’ne�atanan�Vali�Say�n�Aziz�Y�ld�r�m�04�Temmuz�2017�tarihinde�Mu��Valili�i�gör-
evine�ba�lam��t�r.��ngilizce�bilen�Vali�Y�ld�r�m,�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

TEK�RDA� VAL�S�

AZ�Z YILDIRIM



5HABER 2019

Ta�ra�te�kilat�,�ba�lang�çta�15�ilde�kurulmu��ve�her�il�polis�dai-
resinin�ba��na�bir�serkomiser�verilmi�tir.�Zaptiye�nezaretinin�sonu
olan�1909�y�l�na�do�ru�illerin�ço�unda�polis�te�kilat��kurulmu�,�ba-
z�lar�n��polis�müdürü�baz�lar�n��da�serkomiserler�yönetmiºlerdir.�1881
y�l�nda�fiilen�kurulmu��olan�Polis�Te�kilat�'n�n�görev�ve�yetkileri-
ni�belirleyen�ilk�hukuksal�metin�6�Aral�k�1896�da�yay�nlanm��t�r.
Bundan�sonra�19�Nisan�1907�tarihinde�ilk�Polis�Nizamnamesi�ya-
y�nlanm��t�r.�Polis�örgütünün�ihtiyaçlar�n��her�bak�mdan�yeterli�bir
biçimde�kar��layan�ve�167�maddeden�olu�an�bu�nizamnamenin�en
belirgin�özelli�i,�içerdi�i�hükümlerin�yabanc��etkiler�alt�nda�kal�n-
madan�haz�rlanmas�d�r.�Daha�önce,�gerek�tanzimat�ve�gerekse�Ab-
dülhamit�döneminde�yay�nlanm���olan�metinlerin�ço�u,�yabanc�-
lar��tatmin�etmek�için,�yabanc��devletlerin�yasalar�ndan�aktar�lm��
hükümleri�kapsamaktayd�.�Bu�nizamnamenin�ikinci�belirgin�özel-
li�i�uzun�süre�ba�ar��ile�uygulanm���olmas�d�r.�Sözkonusu�nizam-
nane,�polisin�idari,�adli,�siyasi�görevlerini,�merkez�ve�ta�ra�kuru-
lu�lar�n��hiyerar�i,�polisin�Asakir-i�Nizamiye�ve�jandarma�ile�ili�-
kileri,�polisin�yetkileri,�izinde�iken�polisin�görev�ve�yetkileri,�polis
müfetti�lerinin�görevleri,�polis�meclisinin�görevleri,�polisin�seçim
ve� tayin� usulü,� polisin� cezaland�r�lmas�,� yarg�lanmas�,� polisin
ödenekleri�ve�benzeri�hususlar��kapsamaktayd�.�Ayn��nizamnameye
göre�polisler,�serkomiser,�ikinci�komiser,�üçüncü�komiser,�komi-
ser�muavini�ve�polis�memuru�olmak�üzere�5�s�n�fa�ayr�lmaktayd�.

Osmanl�larda�Polis
(1908�-�1918�Dönemi)
1908�y�l�nda�II�nci�Me�rutiyetin�ilan��üzerine�Frans�z�ve�Alman

Polis�Te�kilatlar��esas�al�narak�Polis�Te�kilat�n�n�yeniden�organi-
ze�edilmesi�kararla�t�r�lm���ve�22�Temmuz�1909�y�l�nda�ç�kar�lan
"�stanbul�Vilayeti�ve�Emniyeti�Umumiye�Müdüriyeti�Te�kilat�na
Dair�Kanun"�ile�31�Mart�ay�ndan�sonra�art�k�ya�amas��imkans�z�olan
Zaptiye�Nezareti�kald�r�larak,�yerine�Dahiliye�Nezaretine�ba�l��ve
memlekete��amil�polis�i�lerinin�yürütülmesiyle�görevli�"Emniyet
Umumiye�Müdürlü�ü"�ve��stanbul�Vilayetine�ba�l��bir�polis�mü-
düriyeti�kurulmu�tur.�Emniyeti�Umumiye�Müdüriyeti,�1913�y�l�-
na�kadar�polis�i�lerini�1907�de�ç�kar�lan�polis�nizamnamesi�hü-
kümlerine�göre�yürütmü��ve�hükümleri��stanbul�dahil�tüm�ülke�sat-
h�nda�uygulanm��t�r.
9�Aral�k�1913�tarihinde,�Dahiliye�Nezareti�Te�kilat�Nizamna-

mesi�ç�kar�lm���ve�bu�Nizamnamede�Emniyeti�Umumiye�Müdü-
riyetinin�görevi�"Memleketin�Emniyet�ve��nzibat�na�taalluk�eden
her�türlü�umum�ve�muamelat��takip�ve�o�babtaki�muhaberat��ida-
re�ve�polis�te�ilat�ve�polis�mekteplerini�idare�etmek"�olarak�belir-
lenmi�tir.�Görevleri�bu�nizamname�ile�bilerlenen�Emniyeti�Umu-
miye�Müdürlü�ü,�Ankara'da�milli�hükümet�Emniyeti�Umumiyesi
kurulana�kadar�Dahiliye�Nezaretine�ba�l��olarak�hizmet�görmü�-
tür.
1913�tarihli�Nizamname�ile�Dahiliye�Nezaretine�ba�lanan�Em-

niyeti�Umumiye�Müdürlü�ü,�ba�lang�çta�emniyet,�memurin�ve�le-
vaz�m,�muhasebe�ve�tahribat��ubelerinden�olu�mu�tur.�Daha�son-
raki�tarihlerde�bunlara,�Heyet-i��stihbariye,�polis�müfetti�li�i,�siyasi
ve�idari�k�s�mlara�bakan�iki�umum�müdür�muavini�eklenmi�tir.�Bu
k�s�mlardan�siyas��k�s�m�bir�müdür�yönetiminde�6��ube�ile�umumi
ve�hususi�kalemden,�her��ubenin�kadrosu�ise�bir�müdür,�iki�yard�mc�
ve�gerekti�i�kadar�memurdan�olu�mu�tur.���dari�k�s�m,�muhasebe,
memurin�ve�polis�mecmua�müdürlükleri,�ile�evrak�ve�levaz�m�me-
murluklar�,�memurin�ve�mustahdemini�müteferrikadan�meydana�gel-
mi�tir.�1915�y�l��ba�lang�c�nda�bu�te�kilat�yeniden�geni�letilerek�sey-
rüsefer,�Ecanip,�Takibat-��Adliye�Müdürlükleri�kurulmu�tur.�Ay-
r�ca�ayn��y�l�içinde�do�rudan�Dahiliye�Nezaretine�ba�l��Emniyet�Mü-
dürlükleri�kurulmu��ve�bunlar�hudut�kap�lar�yla�demiryolu�durak
yerlerinde�görev�yapm��lard�r.�Yolcu�trenlerinde�görevli�olan�ge-
zici�polis�ve�komiserler,�Emniyet�Müfetti�lerine�ba�l��olarak�ça-
l��m��lard�r.
Mondros�Mütarekesi�sonucunda�Emniyeti�Umumiye�Müdürlü�ü

Te�kilat�,�Emniyeti�Umumiye�Müdürü,�Emniyeti�Umumiye�Mü-
dür�Muavini,�Asayi��Seyrüsefer,�Ecanip��ubeleriyle,�Kalem-i�Umu-
mi,�Kalem-i�Hususi�Müdüriyetleri,�muhasebe,�memurin,�levaz�m,
polis�mecmuas�,�evrak�müdüriyetleri,�memurin�ve�müstahdemini
müteferrikadan�olu�mu��bulunmaktayd�.�1911�y�l�nda�ç�kar�lan�bir
kanunla�1909�y�l�nda�yürürlü�e�konulan��stanbul�Vilayeti�ve�Em-
niyeti�Umumiye�Müdüriyeti�Te�kilat�na�dair�kanunun�dört�ve�be-
�inci�maddeleri�de�i�tirilmi�,�Emniyeti�Umumiye�Müdüriyeti�ile��s-
tanbul�Valili�i�aras�nda�ç�kan�sürtü�meler�sebebiyle,�ba�kentin�po-
lis�hizmetlerine�ili�kin�i�leri�Emniyeti�Umumiye�Müdürlü�ünden
al�nm���ve�do�rudan�Dahiliye�Nezaretine�ba�l��olarak�olu�turulan
�stanbul�Polis�Umum�Müdürlü�üne�verilmi�tir.�Vilayetin�Polis�Te�-
kilatlar��ve�Polis�Müdürlükleri�ise,�eskisi�gibi�valilerin�ve�ba��m-

s�z�mutasarr�flar�n�yönetimleri�alt�nda�Emniyeti�Umumiye�Müdü-
riyetine�ba�l��b�rak�lm��t�r.�Böylece�kurulmu��olan��stanbul�Polis
Müdüriyeti�Umumiyesi,�kentin�polis�hizmetlerini,�24��ubat�1923
de�kald�r�p�yerine��stanbul�Polis�Müdürlü�ü�kuruluncaya�kadar�yü-
rütmü�tür.��stanbul�Polis�Müdüriyeti�Umumiyesinin�mütareke�dö-
nemindeki�te�kilat�;�Bir�Umum�Müdür�ve�Umum�Müdür�Muavi-
ni,�Teftis�Heyeti�Reisi,�Tahrirat�Müdürlü�ü,�Birinci,��kinci,�Üçün-
cü,�Dördüncü��ube�Müdürlükleri,�Muhasebe�Memurlu�u,�Heyet-
i�S�hhiye,�Polis�Hastanesi'nden�olusmustur.�Böylece�Milli�Hükü-
metin�kurulmas�na�kadar,�ülkenin�iç�güvenli�ine�ili�kin�i�ler,�Umum
Jandarma�Komutanl���,�Emniyeti�Umumiye�Müdüriyeti�ve��stan-
bul�Polis�Müdüriyeti�Umumiyesi�olmak�üzere�üç�te�kilat�taraf�n-
dan�yürütülmü�tür.
21�May�s�1913�tarihli�Polis�Nizamnamesi,�II�nci�Me�rutiyet�dev-

rinin�ko�ullar�na�ve�zaman�n�ihtiyaçlar�na�göre�haz�rlanm���ve�bu
Nizamname�ile�polisin�örgütlenmesi,�görev�ve�yetkileri,�persone-
lin�dereceleri,�s�n�flar�,�mesle�e�giri�,�yükselme�ve�di�er�tüm�öz-
lük�iºleri,�soruºturma,�yarg�lama,�istifa,�tayin,�izin�cezaland�rma�i�-
leri,�levaz�m�i�leri,�polis�karakollar��ve�görevleri,�polisin�k�yafeti�ve
davran���biçimleri�yeniden�düzenlenmi�tir.�Bu�Nizamnamede�po-
lis,�piyade,�süvari�ve�sivil�olmak�üzere�üç�s�n�fa�ayr�lm��,�meslek
dereceleri,�s�ralamas�,�polis�adayl���,�polis�memurlu�u,�komiser�mua-
vinli�i,�komiserlik,�merkez�memurlu�u,�polis�müdürlü�ü�k�sm�,�ad-
li�ve�idari�riyaset�ve�müdüriyetleri�emniyet�müdürlü�ü,�Emniyet�Umu-
miye�Müdürlü�ü,��stanbul�Polis�Müdüriyeti�Umumiyesi�Müdürlü�ü,
�stanbul�Polis�Müdüriyeti�Umumiyesi�olarak�düzenlenmi�tir.�Ba�-
kent�Polis�Te�kilat��di�er�illerden�ayr��dü�ünülmü�,�illerde�polis�mü-
dürlü�ü�kurulaca���Liva�ve�Kazalarda�birer�amirin�yönetiminde�ye-
teri�kadar�polis�bulunduraca���belirtilmi�,�polis�mesle�ine�al�nma
ve�yükselme��artlar��ayd�nlat�larak�polisin�de�i�ik�hizmet�yerlerinde
görev�ve�yetkileri�tam�olarak�belirtilmi�tir.

Kurtulu��Sava��nda�Polis
(30�Ekim�1918-29�Ekim�1923)
Mondros�Mütarekesinin�yap�ld����1918�tarihinden,�Mili�Polis�Te�-

kilat�n�n�kuruldu�u�24�haziran�1920�tarihine�kadar,�bütün�yurtta�Os-
manl��Devletinin�Polisi�olarak�hizmet�etmi�tir.�24�haziran�1920�ta-
rihinden,��stanbul�Polis�Müdüriyeti�Umumiyesi'nin�kald�r�ld����24
�ubat�1923�tarihine�kadar�geçen�sürede�ise�polis�te�kilat��ikilemi�,
birisi�merkezi��stanbul'da�ve�Osmanl��Devletine�tabi�olarak�Kurtulu�
Sava���boyunca�ve�gittikçe�daralm��olan�bir�bölgede�ve�yaln�zca��s-
tanbul'da,�di�eri�ise,�merkezi�Ankara'da�h�zla�geni�lemi��olan�bir

bölgede,��stanbul�hariç�Misa-��Milli�ile�çizilen�s�n�rlar�içinde�faa-
liyet�göstermi�tir.��stanbul'da�Osmanl��Polis�Te�kilat�,�padi�ah�ve
onun�hükümetinin�emrinde,�i�galci�dü�man�kuvvetlerinin�bask��ve
istekleri� do�rultusunda� çal��t�r�lmaya� zorlanm��t�r.� Milli� Polis
Te�kilat��ise,�bir�yandan�anayurdu�i�gal�eden�dü�man�devletlere,�di-
�er�yandan�dü�manlarla�i�birli�i�yapan�padi�ah�ve�hükümetine,�bun-
dan�ba�ka�ayaklanarak�yurdun�iç�güvenli�ini�bozan�yerli�i�birlik-
çilere�ve�ba��ms�z�devlet�kurma�hayali�pe�inde�ko�an�ve�bu�u�ur-
da�akla�s��mayacak�ç�lg�nl�klar�yapan�Ermeni�ve�Rum�az�nl�klara
kar���mücadele�edilmi�tir.
Mondros�Mütarekesi�ile�Osmanl��Devletine�b�rak�lan�topraklar

üzerinde,�15�vilayet�35�ba�l��Liva�ve�17�ba��ms�z�Liva�kalm��t�r.
Merkezi�Yönetim;�Vilayet�Liva,�Vilayetlere�ba�l��Livalar�ve�do�-
rudan�Dahiliye�Nezaretine�ba�l��ba��ms�z�Livalar,�Kaza,�Nahiye�ve
köylerden�olu�mu�tur.
Bu�y�llardaki�vilayetler�ve�ba��ms�z�livalar�n�nüfusunu�kesin�ola-

rak�saptamak�mümkün�olmam��t�r.�Ancak�Devlet�Istatistik�Ensti-
tüsünce�14�Nisan�1919�tarihli�Hükümet�tahminleri�ve�di�er�veri-
ler�de�erlendirilerek�nüfuslar�belirlenmi�tir.

I�gal�alt�nda�bulunan�bölgelerde�ihtilaf�devletleri�kendi�askeri
polis�te�kilat�n��görevlendirmi�ler,�mevcut�Osmanl��Polis�Te�kila-
t�nda�az�nl�klar�,�ermeni�ve�rumlar��egemen�k�lm��lard�r.�Maddi�ve
manevi�bask��ve�her�türlü�ç�kar�vaatlerine�kar��n�yabanc�lar�n�emel-
lerine�hizmet�etmeyecek�yap�da�olan�bir�k�s�m�Türk�Polislerini�der-
hal�azletmi�ler,�memleket�dahilinde�kalmalar��tehlikeli�görülen�pol-
isleri�de�MALTA'ya�sürgüne�göndermi�ler,�bunlar�n�yerine�kendi
amaçlar��do�rultusunda�hizmet�edecek�kimselere�görev�vermi�lerdir.
Ancak�her�gidenin�yerine�yeterince�eleman�bulamad�klar��için�bir
k�s�m�polisler�görevlerinde�kalm��,�bunlar�ulusal�Kurtulu��Sava��-
n�n�kazan�lmas��için,�i�galin�her�türlü�bilgi�ve�yard�mlar��Ankara'ya
ula�t�rma�yolunda�fedakarca�çal��m��lard�r.�Anadolu'dan�verilen�di-
rektifler�çerçevesinde�istenilen�i�leri�ba�armak�amac�yla�milli�ve�giz-
li�gruplar��olu�turmu�lar,�baz��ki�ilerin�ve�mütarekeyi�takiben�esa-
retten�dönen�Türk�subaylar�n�n�Anadolu'ya�kaç�r�lmas�n�,�i�gal�al-
t�ndaki�depo�ve�ambarlardan�silah�ve�cephanelerin�gizlice�Anado-
lu'ya�gönderilmesini�sa�lam��lard�r.�Keza�bu�dönemde�dü�man�dev-
letler�casus�örgütlerini�Kurtulu��Sava��n��sabote�etmek�için�ülke-
mize�göndermi�ler.�Türk�Polisi�bunlar�n�gizli�amaçlar�n��hareket-
lerinden�önce�ö�renmi�,�haklar�nda�her�türlü�bilgiyi�foto�raflar�y-
la�birlikte�Anadolu'ya�ula�t�rm���ve�böylece�Milli�Mücadeleyi�kun-
daklamaya�gidenlerin�emellerini�gerçekle�tirmeden�yakalanmala-
r�n��sa�lam��lard�r.� DEVAM�EDECEK
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�stanbul��l�Emniyet�Müdürü�Mustafa�Ça-
l��kan,�"Kendim�veya�arac�m��kullananlar
ile�kurum�ve�makam�fark�etmeksizin�kural
ihlali�yapan�herkese�ceza�kesilmesi�talimat�
verdim.�Trafik�kazalar��günde�22�insan�m�z�n
can�n��alan�bir�terördür"���stanbul�Emniyet
Müdürlü�ü'nün� ba�latt���� 'Daha�Güvenli
Trafik'�projesinin�tan�t�m�toplant�s�,�Zey-
tinburnu'nda�bulunan�Polis�E�itim�ve�Kon-
gre�Merkezi'nde�yap�ld�.�Tan�t�m�toplant�-
s�na,��stanbul�Vali�Yard�mc�s��Cemalettin
Özdemir,� �stanbul� �l� Emniyet� Müdürü
Mustafa�Çal��kan,��l�Jandarma�Komutan�
Tu�general�Nuh�Köro�lu,��l�Milli�E�itim
Müdürü�Levent�Yaz�c�,�proje�yöneticisi�Be-
�ir�Kemal��ahin,�Omurilik�Felçlileri�Der-
ne�i�Genel�Ba�kan�Yard�mc�s��Semra�Çe-
tinkaya,�gazeteciler�Ayhan�Akta�,�Avni�Öz-
gürel,��stanbul�Ticaret�Odas��yönetim�ku-
rulu�üyesi�Bahad�r�Ya��k�ve�Uluslararas��yol
ve�sürü��emniyeti�uzman��Mert��ntepe'nin
yan��s�ra�çok�say�da�davetli�kat�ld�.

'DAHA GÜVENLİ TRAFİK'
PROJESİ NEDİR?
Proje�kapsam�nda��stanbul'daki�al��ve-

ri��merkezleri�ve�belirli�meydanlarda�olu�-
turulacak�alanlarda�trafik�güvenli�iyle�il-
gili�vatanda�lara�çe�itli�bilgilendirmeler�ya-
p�larak,�fark�ndal�k�olu�turmas��sa�lanacak.
Proje�20�hafta�boyunca�devam�edecek�ve
bu�kapsamda�çocuklar�için�tiyatro,�kitap,
yapbozlar,�boyama�duvar�,�interaktif�oyun-
lar,� sarho�� gözlü�ü,� fark�ndal�k� tüneli,
çark�felek�oyunu,�simülasyon�ve�anamor-
fik�sanat�ba�l�klar�nda�çe�itli�etkinliklerle
2�milyon�ki�iye�ula��lmas��amaçlan�yor.
"PROJE HER YERE TAŞINMALI"
�stanbul�Vali�Yard�mc�s��Cemalettin�Öz-

demir,�programda�yapt����konu�mada�pro-
jenin�çok�ba�ar�l��olaca��na�inand���n��be-
lirterek,�"Projenin�okullara,�s�n�flara,�evlere
ta��nmas��gerekiyor.�Ancak�o�zaman�top-
lumsal�bilinç�ve�fark�ndal�k�ne�kadar�geli-
�ir,�kuvvet�kazan�rsa�biz�bunda�çok�büyük
ba�ar��sa�lar�z.�Vatanda�lar�n�trafikte�po-
lis�ve�jandarma�kontrolünü�dü�ünmeden�yo-
la�ç�kar�düzeye�ula��ld����zaman�projenin
olumlu�sonuçland���n��anlayaca��z"�dedi.

"İSTANBUL'U TRAFİK AÇISINDAN
DÜNYADAKİ EN GÜVENLİ ŞEHRİ
YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
�stanbul�Emniyet�Müdürü�Mustafa�Ça-

l��kan,��stanbul'u�trafik�aç�s�ndan�dünyadaki
en�güvenli��ehir�haline�getirmeyi�hedefle-
diklerini�belirterek,�"2017�y�l�nda��stanbul'da
177�ölümlü�kaza�meydana�gelirken,�bu�sa-
y��2018�y�l�nda�123'e�gerilemi��ve�yüzde

30,5'lik� bir� azalma� meydana� gelmi�tir.
Trafik�kazalar�nda�hayat�n��kaybeden�va-
tanda�lar�m�z�n�say�s�nda�yüzde�21,3�azal-
ma�olmu�tur.�2018-2019�y�llar��ilk�üç�ay-
l�k�istatistikler�kar��la�t�r�ld���nda,�2019�y�-
l�n�n�ilk�üç�ay�nda�ölümlü�kaza�say�s�nda
yüzde�25'lik�azalma�söz�konusu�oldu.�Ay-
n��dönemde�yaralamal��kazalarda�ise�yüz-
de�8,5'lik�azalma�meydana�geldi"�diye�ko-
nu�tu.

"2019 YILINDA EMNİYET KEMERİ 
TAKMA ORANI YÜZDE 93,5'E ULAŞTI"
Çal��kan,��stanbul'un�7�gün�24�saat�ya-

�am�n�h�zla�akt����canl��bir��ehir�oldu�unu
ifade� ederek,� "�stanbul'un� 15,5� milyon
nüfus�ve�36�bin�307�kilometrelik�kara�yo-
luna�sahip.�Bu�yollarda�4�milyon�250�bin
araç�bulunuyor.�Trafi�in�sa�l�kl���ekilde�yö-
netilmesi�ve�vatanda�lar�n�can�güvenli�i-
ni�sa�lamak�ad�na�denetleme�ve�bilgilen-
dirme�faaliyetlerini�aral�ks�z�sürdürüyoruz.
Bu�çal��malar�neticesinde�elde�etti�imiz�ka-
zan�mlardan�en�önemlisi��üphesiz�emniyet
kemeri�takma�oranlar�ndaki�art���ve�bu�ba�-
lamda�ölümlü�ve�yaralamal��kaza�oranla-
r�ndaki�ciddi�azalma�olmu�tur.�Emniyet�ke-
meri�takma�oran�n�n�2017�y�l�nda�yüzde�43,
2018�y�l�nda�yüzde�86,4,�2019�y�l�nda�ise
yüzde�93,5'e�ula�t�.�Bu�oran��yeterli�bul-
muyoruz�ve�art�rmak�için�çal��malar�m�za
devam�ediyoruz"�ifadelerini�kulland�.

"GÜNDE 22 KİŞİNİN CANINI 
ALAN BİR TERÖR VAR"
Proje�kapsam�nda�"dört�kötü"�olarak�ad-

land�rd�klar��alkollü�araç�kullanma,�emni-
yet�kemeri�takmama,�seyir�halinde�cep�te-
lefonu�kullanma�ve�a��r��h�z�yapma�suçla-
r�yla�mücadele�edilece�ini�ifade�eden�Ça-
l��kan,�"Kendim�veya�arac�m��kullananlar
ile�kurum�ve�makam�fark�etmeksizin�ku-
ral�ihlali�yapan�herkese�ceza�kesilmesi�ta-
limat��verdim.�Trafik�kazalar��günde�22�in-
san�m�z�n�can�n��alan�bir�terördür"��eklin-
de�konu�tu.�Proje�yöneticisi�Be�ir�Kemal
�ahin�kat�l�mc�lara�sinevizyon�e�li�inde�pro-
jeyi�tan�tt�.�Omurilik�Felçlileri�Derne�i�Ge-
nel�Ba�kan�Yard�mc�s��Semra�Çetinkaya,
gazeteciler�Ayhan�Akta��ve�Avni�Özgürel
ile��stanbul�Ticaret�Odas��yönetim�kurulu
üyesi�Bahad�r�Ya��k�ise�proje�hakk�nda�gö-
rü�lerini�ve�ba�lar�ndan�geçenleri�anlatt�.
Uluslararas��yol�ve�sürü��emniyeti�uzma-
n��Mert��ntepe�ise�çe�itli�kazalar�n�olu��bi-
çimini�inceleyen�bir�sunum�yapt�.�Konu�-
malar�n�ard�ndan�projeye�katk��sunan�ki-
�ilere�plaket�verilerek�kat�lanlarla�hat�ra�fo-
to�raf��çektirildi.

Daha Güvenli Trafik' Projesi'nin
Tan�t�m� Yap�ld� 2

Batman�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine��Polis�Ba�müfetti�i�M.�Ali�Akkap-
lan�atand�.
Emniyet� Genel� Müdürlü�ü’nde� yap�lan� yeni� görevlendirmelerle� Bat-

man’�n�da�aralar�nda�bulundu�u�61��l’in�Emniyet�Müdürü�de�i�ti.�Yay�mla-
nan�kararnameye�göre�Batman�Emniyet�Müdürü�Necati�Denizci�Kocaeli�Em-
niyet�Müdürlü�ü'ne�atand�.
Denizci'den�bo�alan�yere�Polis�Ba�müfetti�i�Mehmet�Ali�Akkaplan�yeni�Bat-

man�Emniyet�Müdürü�oldu.�Emniyet�Müdürlü�ü�görevini�yapan�Denizci��u-
bat�2014�tarihinden�bu�yana,�Batman’da�emniyet�müdürlü�ünü�görevini�ifa�edi-
yordu

BATMAN 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

M. AL� AKKAPLAN
1969�y�l�nda�Kayseri�ilinde�do�du.�1990�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�me-

zun�oldu.�S�ras�yla��stanbul,�Sivas�ve�tekrar��stanbul��l�Emniyet�Müdürlük-
lerinde�de�i�ik�birimlerde�çe�itli�rütbelerde�görev�yapt�.
01/07/2014�tarihli�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Yüksek�De�erlendirme�Ku-

rulu�karar��ile�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek,�Özel�Güvenlik�De-
netleme�Ba�kanl���nda�görevine�ba�lad�.19/01/2015�tarihli�mü�terek�karar-
name�ile�atand����Kars��l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine,�24/01/2015�tarihin-
de�ba�lad�.�Evli�ve�2�çocuk�sahibi�olan�Faruk�KARADUMAN,�Almanca�bil-
mektedir.

GAZ�ANTEP 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

FARUK KARADUMAN

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,"Kendim veya
aracımı kullananlar ile kurum ve makam fark etmeksizin kur-
al ihlali yapan herkese ceza kesilmesi talimatı verdim.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Siyaset meydanı er meydanıdır. Kendine güvenenlere bu meydan hep açık-
tır. Kendine güvenmeyenler ise tıpkı geçmişte Gezi olaylarında, tencere tava çalma hadiselerinde olduğu gibi,
kendileri çalar, kendileri oynar. Ama sonuçta sağda solda taşkınlık yapanların değil, milletin dediği olur” dedi.

"Ta�k�nl�k yapanlar�n de�il milletin dedi�i olur"

Beyo�lu�Belediyesi’nce�Taksim�Meyda-
n�’nda�düzenlenen�geleneksel�iftar�n�ard�ndan
konu�an�Erdo�an,�özetle��unlar��söyledi:

İSTANBUL HALKI CEVABI VERECEKTİR
“Milletimizin�ve��stanbul’un�ihtiyac�,�geç-

mi�te�bu�Taksim’de�sergilenen�vandanl�k,��id-

det,�terör,�provokatif�eylemler�de�il,�i�te�bu-
rada�oldu�u�gibi,�her�inançtan,�her�me�repten,
kökenden�insan�n�ayn��sofra�etraf�nda�bulu-
�abilmesini�sa�layan�ho�görü�ve�dostluk�ik-
limidir.�Kazan��kaynat�p,�sand�klardan�oyu�ça-
lanlar�n,�üstüne�bir�darbe�tehdidinde�bulun-
malar�na,��stanbul�halk��23�Haziran’da�in�allah
gereken�cevab��verecektir.�Sand�klardan�oy-
lar��çalanlarla�benim�milletimin�bir�arada�ola-
ca��na�zerre�kadar�ihtimal�vermiyorum.�Ve
YSK�da�i�te�bunlar�n�hepsini�tek�tek�tespit�et-
mek�suretiyle,�bunlar��belirlemi��ve�böylece
iptale�gidip,�23�Haziran’��da�seçim�tarihi�ola-
rak�belirlemi�tir.

DEMOKRASİ İŞLİYOR
Sand�ktan�korkan�siyasetçilerin�oldu�u�tek

yer,� bizim� memleketimizdir.� Halbuki� bir
yerde�seçim�yap�l�yorsa,�gerekti�inde�yeni-
liyorsa,�orada�demokrasi�i�liyor�demektir.��a-
yet�seçimlerin�yap�lmas��ve�gerekti�inde�ye-
nilenmesiyle�ilgili�bir�t�kan�kl�k�varsa,�orada

demokrasinin�tehlikede�oldu�u�anlam��ç�kar.

MİLLİ İRADE HER ŞEYİMİZ
Milli�iradeyi,�demokrat�postu�alt�ndaki�fa-

�ist�ruhlu�tek�parti�özlemcilerinin�hezeyanlar�na
biz�kurban�veremeyiz.�Milli�irade,�bizim�her
�eyimizdir.�Sonuna�kadar�savunaca��z.�Bu�de-
mokrasi�nasipsizleri�ne�yaparsa�yaps�n,�ne�der-
se�desin�sonuna�kadar�milli�iradenin,�mille-
tin�sand���n�yan�nda�yer�almas�n��sürdürece-
�iz.Seçimin�yenilenme�karar�n�n�tamam�n�
okuma,�anlama,�de�erlendirme�zahmetine�gir-
meden�bu�konuda�büyük�büyük�laflar�eden-
lerin�sözlerini�sand�kta�yutturmak�da�hepimizin
boynunuz�borcudur.�Geçmi�te�bu�konuda�çok
mahcup�olan�oldu.�Taksimde�an�rmaktan,�kol-
tu�unu�b�rakmaya�kadar�nice�büyük� laflar
edenlerin�hepsi�de�sözlerin�üzerine�yatt�.��n-
�allah�bu�defa�da�öyle�olacak.

SİYASET ER MEYDANIDIR
Siyaset�meydan��er�meydan�d�r.�Kendine

güvenenlere�bu�meydan�hep�aç�kt�r.�Kendi-
ne�güvenmeyenler� ise� t�pk��geçmi�te�Gezi
olaylar�nda,�tencere�tava�çalma�hadiselerin-
de�oldu�u�gibi,�kendileri�çalar,�kendileri�oy-
nar.�Ama�sonuçta�sa�da�solda�ta�k�nl�k�ya-
panlar�n�de�il,�milletin�dedi�i�olur.”

‘SANATÇI SANATIYLA KONUŞUR’
“Bu�süreç�içerisinde,�sanatç�lar�m�z�n�ara-

s�na�do�rudan�bu�nifak�tohumlar�n��ektiler.�Be-
nim�de�söyleyecek�bir�laf�m�var.�Kusura�bak-
mas�nlar.�
Sinema�dünyas�yla�ilgili�bize�kadar�kim-

se�yasal�düzenleme�yapmad����halde,�bu�ya-
sal�düzenlemeyi�yap�p,�ondan�sonra�bir�taraftan
bize�te�ekküre�geleceksin,�arkadan�da�bunlarla
beraber��ak�akç�l�k�yapacaks�n.�Bunu�neyle
izah�edece�im?�Sanatç�,�sanat�yla�konu�ur.�Bu
tür�insanlara�dalkavukluk�yapmaz.�Ve�sana-
t�yla� konu�an� sanatç�lar�� da� biz,� ba�� göz
ederiz.�Onlar�için�de�elimizden�gelen�ne�var-
sa�onu�yapar�z.

�çi�leri�Bakanl����Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Polis�Aka-
demisi�Ba�kanl���'nca�geçti�imiz�günlerde�yay�mlanan�24.
Dönem�POMEM�al�mlar�nda�sadece�kad�n�adaylara�kontenjan
ayr�lm���(Güven�masalar��için�gerçekle�tirilen�al�m)�,�yine�ka-
d�n�adaylar�taraf�ndan�aylard�r�beklenen�PÖH�al�m�yla�ilgi-
li�bir�geli�me�ya�anmam��t�.�Polis�Özel�Harekat�al�mlar�n�
bekleyen�binlerce�erkek�aday�n�yan��s�ra,�geçti�imiz�al�m-
larda�kendilerine�kontenjan�ayr�lmayan�kad�n�adaylar�n�da
heyecanl��bekleyi�i�sürüyor.�2019�y�l��içerisinde�al�m�yap�-
l�p�yap�lmayaca��na�yönelik�bir�programda�kendisine�soru
yöneltilen��çi�leri�Bakan��Süleyman�Soylu,�polis�özel�hare-
kat�al�mlar�nda�kad�nlara�kontenjan�ayr�lmad���na�yönelik
han�m�adaylardan�s�kça�talep�geldi�ini�bildi�ini,�bu�tür�al�m-
lar�n�ihtiyaçlar�do�rultusunda�gerçekle�ti�ini,�ilgili�personelin

ihtiyaç�çal��mas��yapt���n��buna�göre�bir�yol�haritas��çizile-
ce�ini�söylemi�ti.�Aylard�r��erefli�üniformay��giyebilmek�için
can�atan�binlerce�genç,�sosyal�medya�kampanyalar��düzen-
leyerek�PÖH�al�mlar��konusunda�bir�müjde�beklediklerini�il-
gili�devlet�yetkililerine�duyurmaya�çal���yor.�

SON KEZ AÇIKTAN ALIM YAPILACAK
Bakan�Soylu,�geçti�imiz�günlerde�polis�özel�harekat�al�m-

lar�yla�ilgili�ise�d��ar�dan�al�mlar�n�noktalanaca��na�dikkat
çekmi�,�meslek�içinden�al�mlara�a��rl�k�verilece�ini�söyle-
mi�ti.�Süleyman�Soylu,�EGM�bünyesinde�25�bin�özel�hare-
kat�polisinin�görev�yapt���n�,�son�kez�kad�n�adaylar�ve�erkek
adaylar�için�bir�aç�ktan�al�m�yap�laca��n�,�bu�ilan�n�son�de-
fa�yay�mlanaca��n��söylemi�ti.�

SON KEZ AÇIKTAN ALIM YAPILACAK
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BÜLENT �ENSOY

KAYSER� 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

�BRAH�M KULULAR

22.03.1968�tarihinde�Mersin��li�Tarsus��lçesinde�do�du.�1990
y�l�nda�Polis�Akademisini�bitirerek�Komiser�Yard�mc�s��rütbesi�ile
Emniyet�Te�kilat�nda�göreve�ba�lad�.
S�ras�yla�de�i�ik�rütbelerde�Isparta,�Bayburt,�Antalya,�Gümü�-

hane,�Tekirda��Emniyet�Müdürlükleri�ile�Özel�Güvenlik�Denetleme
Ba�kanl����ve�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�görev�yapt�.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Tefti��Kurulu�Ba�kal���nda�Polis�Ba�-

müfetti�i�iken,�25.10.2016�tarih�ve�(2016/759)�say�l��kararname�ile
Erzincan��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.��
Say�n�Bülent��ENSOY�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.������

Türk� Polis� Te�kilat�,� bir� yandan� bünyesindeki� FE-
TÖ'cüleri�temizlerken�di�er�yandan�son�5�y�lda�95�binin
üzerinde�personeli�saflar�na�katarak,�personel�eksikli�in-
den�dolay��güvenlik�zafiyeti�olu�aca���iddialar�n��bo�a�ç�-
kard�.,�Fetullahç��Terör�Örgütü/Paralel�Devlet�Yap�lanmas�
(FETÖ/PDY)�ile�yo�un�mücadele�eden�Türk�Polis�Te�-
kilat�,�ilk�olarak�bünyesindeki�FETÖ'cüleri�temizledi.�FE-
TÖ�ile�mücadele�çal��malar��kapsam�nda,�de�i�ik�rütbe-
lerde�33�bin�372�personel�ihraç�edilirken,�2�bin�688�per-
sonel�de�aç��a�al�nd�.

Polis Akademisinin önemi
Emniyet�Te�kilat�'n�n�her�türlü�personel�ihtiyac�n��kar��-

layan�ve�mevcut�yönetimi�17-25�Aral�k�sürecinden�sonra,�2014
y�l�n�n�may�s�ay�nda�göreve�gelen�Polis�Akademisi�Ba�kan-
l����bu�süreçte�önemli�bir�görevi�üstlendi.�Te�kilat�n�perso-
nel�eksikli�inden�dolay��zafiyet�ya�amamas��için�çal��mala-
r�na�h�z�veren�Akademi,�ilk�i��olarak�bünyesindeki�FETÖ'cüleri
temizleme�yoluna�gitti.�Bu�kapsamda,�Akademi�merkez�ve
ba�l��polis�okullar�nda�görev�yapan�200�sivil�ö�retim�ele-
man�ndan�156's��gönderildi,�59�yeni�akademisyen�al�m��ger-
çekle�tirilerek�ö�retim�kadrosu�yenilendi.�Akademi�bünye-
sinde�faaliyet�gösteren�emniyet�hizmetleri�s�n�f�ndaki�5�bin
355�personelden�3�bin�41'i�FETÖ�ile�iltisakl��oldu�u�de�er-
lendirilerek�Akademi'den�at�ld�.�Yeni�al�mlarla�kadrosunu�güç-
lendiren�Akademi�bünyesinde�3�bin�748�polis�hizmet�veriyor.

"Taze kan" oldular
Akademi,�daha�sonra�haz�rlad����e�itim�programlar�yla�em-

niyette�FETÖ'cü� temizli�inden�kaynaklanan�bo�lu�u�dol-
durmak�üzere�"taze�kan"�olarak�yeni�polisler�yeti�tirdi.�Bu�kap-
samda,�2015'ten�bugüne�kadar�13�bin�884�komiser�yard�m-
c�s��aday��al�nd�.�Bunlar�n�10�bin�394'ü�e�itimlerini�ba�ar�y-
la�tamamlayarak,�komiser�yard�mc�s��rütbesiyle�Emniyet�Te�-
kilat��saflar�na�kat�ld�.�
Böylece�polis�amiri�say�s��16�bin�347'ye�ula��rken�saha-

daki�her�3�polis�amirinden�ikisi�yenilenen�kadrodan�olu�tu.Polis
Amirleri�E�itimi�Merkezi'nde�e�itim�gören�3�bin�490�komi-
ser�yard�mc�s��aday�n�n�bu�y�l�sonunda�mezun�edilmesiyle�sa-
hadaki�her�4�polis�amirinden�3'ü�yenilenen�personel�aras�n-
da�yer�alacak.�Ayr�ca�2014'ün�may�s�ndan�bu�yana�yüzde�80'i
üniversite�mezunu�92�bin�450�polis�memuru�aday��al�m��ya-
p�ld�.�Bunlar�n�74�bin�682'si�e�itimlerinin�ard�ndan�polis�ol-
du.�Bu�say�,�aktif�görevdeki�polis�memurlar�n�n�yakla��k�3'te
birine�e�it�hale�geldi.�Akademiden�bu�y�l�sonuna�kadar�me-
zun�olacaklarla�birlikte�te�kilat�içerisindeki�polis�memuru�sa-
y�s��95�bine�ula�acak.

Bekçiler de Akademi'den çıkıyor
Geçen�y�l�yap�lan�yönetmelik�de�i�ikli�iyle�çar���ve�ma-

halle�bekçisi�al�m��ve�e�itimleri�Polis�Akademisi�uhdesine�geç-
ti.�Bu�do�rultuda�çal��malar�n��sürdüren�Akademi,�2018'de
10�bin�250�bekçi�al�m��gerçekle�tirdi.�Böylece�mevcut�gö-
revdeki�19�bin�132�bekçinin�yar�s�ndan�fazlas��sadece�geçen
y�l�emniyet�te�kilat�na�kat�ld�.�Bu�y�l�al�nan�8�bin�187�bekçi
aday��da�e�itimlerini�tamamlad�ktan�sonra�göreve�ba�layacak.

Her 3 emniyet personelinden biri yeni
Böylece�2014'ün�may�s�ay�ndan�bugüne�kadar�al�nan�komiser

yard�mc�s�,�polis�memuru�ve�bekçi�say�s��95�bin�316�oldu.�E�i-
timleri�süren�16�bin�500�polis�memuru�ve�3�bin�500�komiser�yar-
d�mc�s�n�n�mezun�olmas�yla�bu�say��115�binin�üzerine�ç�kacak.
Yap�lan�al�mlarla�Emniyet�Te�kilat��personel�say�s�,�293�bin�863'e
yükselirken�her�3�emniyet�personelinden�biri�yeni�oldu.�Polis
Akademisi,�son�5�y�lda�te�kilattan�at�lan�ve�aç��a�al�nan�36�bin
60�personelin�3�kat�na�yak�n�n��mezun�etti.

MARD�N 1. SINIF �L EMN�YET MÜDÜRÜ

HASAN ONAR

Mardin�il�Emniyet�Müdürü�Hasan�Onar,�21.09.1967�tarihinde�Af-
yonkarahisar�ili�Dinar�ilçesinde�dünyaya�gelmi�.�1985�y�l�nda�Polis�Ko-
lejinden,�1989�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olarak�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�kadrosunda�Komiser�Yard�mc�s��rütbesiyle�göreve�ba�lad�.
De�i�ik�rütbelerle�s�ras�yla��zmir,�Tunceli,��zmir�ve�Manisa�illerin-

de�görev�yapt�.�2010�y�l�nda�Manisa�ilinde�birinci�s�n�f�Emniyet�Mü-
dürlü�üne�terfi�etmi�,��zmir�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�görev�yaparken
07.01.2014�tarihinde�K�r�kkale�ili�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
K�r�kkale�Emniyet�Müdürü�olarak�2�y�l�9�ay�görev�yapt�ktan�sonra,
25.10.2016�tarih�ve�2016/759�say�l��Kararname�ile�Mardin��l�Emniyet
Müdürü�olarak�atanm��t�r.�Onar,�2008�y�l�nda�Celal�Bayar�Üniversitesi
Sosyal�Bilimler�Enstitüsünde�Yüksek�Lisans�e�itimini,�2014�y�l�nda�ise
Anadolu�Üniversitesi��ktisat�Fakültesi�Kamu�yönetimi�bölümünde�ikin-
ci�lisans�e�itimini�tamamlam��t�r.�Anadolu�Üniversitesi�Adalet�Mes-
lek�Yüksek�Okulu�2�nci�s�n�f�ö�rencisidir.��yi�derecede��ngilizce�bil-
mektedir.�Onar,�Evli�olup�üç�çocuk�babas�d�r.

Kayseri�Emniyet�Müdürü�de�i�ti.�Mevcut�Müdür�Mustafa�Ay-
d�n�merkeze�al�n�rken,�Emniyet�Müdürlü�ü'ne�Koruma�Dairesi�Ba�-
kan���brahim�Kulular�atand�.�.www.fibhaber.com��
�çi�leri�Bakanl���'na�ait�atama�karar��Resmi�Gazete'de�yay�mland�.

Buna�göre�16�ilin�müdürü�de�i�ti.�Bunlar�n�aras�nda�Kayseri’de�yer
ald�.�Kayseri�Emniyet�Müdürü�Mustafa�Ayd�n�ba�ka�bir�göreve�atan-
mak�üzere�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�emrine�al�nd�.�Ayd�n,�2010
y�l��May�s�ay�nda�Kahramanmara���l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevi-
ne�atanm��t��ve�buradan�2012�y�l��Eylül�ay�nda�da�Kayseri��l�Em-
niyet�Müdürü�olarak�görevlendirilmi�ti.�Merkeze�al�nan�Ayd�n’�n
yerine�Kayseri��l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�Nev�ehirli�hem-
�ehrimiz�Koruma�Dairesi�Ba�kan���brahim�Kulular�atand�

At�lan�n 3 kat� emniyet
personeli al�nd�

Emniyet�Genel�Müdürlü�ü,�çakar�lamba�ve�abarth�egzos�deneti-
mi�yapt���n��duyurdu.�6�bin�4�trafik�ihlalinin�tespit�edildi�ini,�702�ara-
c�n�da�trafikten�men�edildi�ini�duyurdu.

Çakar Lamba ve Abarth Egzoz Denetimleri Yapıldı 
Vatanda�lar�m�zdan�gelen��ikayetler,�merkezden�yap�lan�denetimler

ve�bas�n�yay�n�organlar�nda�ç�kan�haberlerden�hareketle,�kamu�gö-
revlilerinin�vatanda�la�ili�kilerini�olumsuz�yönde�etkileyen,�trafik�gü-
venli�ini�tehlikeye�sokan,�gereksiz�kamu�harcamas�na�yol�açan�ve�va-
tanda�lar�m�z�n�hakl���ikayetlerine�sebep�olan�yetkisiz�sesli�ve����kl�
uyar��sistemi�(Çakar�Lamba)�ve�Abarth�Egzoz�kullan�m�yla�ilgili�03
May�s�2019�tarihinde�ülke�genelinde�e��zamanl��olarak�"Çakar�Lam-
ba�ve�Abarth�Egzoz�Denetimleri"�gerçekle�tirildi.

Yapılan denetimlerde;  69 bin 641 araç/sürücü denetlendi, 
Toplam 6 bin 4 trafik ihlali tespit edildi

30�araç/sürücüye����kl��ve/veya�sesli�uyar��i�areti�veren�cihazlar�
mevzuatta�izin�verilmeyen�araçlara�takmak�ve�kullanmak�maddesinden
(Çakar�Lamba)�i�lem�yap�ld�,
64�araç/sürücüye�ise�mevzuata�uygun�olarak�yap�ld����belgelen-

meyen�teknik�de�i�ikli�in�çevredekileri�rahats�z�edecek�derecede,�gü-
rültü�ç�karacak�özellikte�olmas��maddelerinden�ihlal�tespit�edildi�(Abarth
Egzoz),

702 araç trafikten men edildi, 
45 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 

Türk�Polis�Te�kilat��olarak,�vatanda�lar�m�z�n�güven�ve�huzur�or-
tam��içinde�ya�amalar��ve�seyahat�edebilmelerine�yönelik�yapt���m�z
çal��malar�ile�trafik�denetimlerimizi;�ülkemiz�trafik�güvenli�inin�sa�-
lanmas��ile�can�kay�plar�n�n�azalt�lmas��amac�na�yönelik�olarak�ya-
sal�s�n�rlar�içerisindeki�görev,�yetki�ve�sorumluluklar�m�za�ba�l��ka-
larak�bu�güne�kadar�oldu�u�gibi�bundan�sonra�da�tavizsiz�bir��ekilde
sürdürmeye�devam�edece�iz.�Kamuoyuna�sayg�yla�duyurulur.

Ankara�Emniyet�müdür�yard�mc�s�yken�15�Temmuz�darbe�kalk��ma-
s�nda�Genel�Kurmay�ba�kanl���,�Emniyet�genel�müdürlü�ü�ve�Külliye�önün-
de�hainlere�kar���mücadele�veren�Külliye�önündeki�ç�kan�çat��mada�heli-
kopterler�taraf�ndan�at�lan�Bombalar�nedeniyle�makam��oförünü��ehit�ve-
ren�kendisi�de�Gazi�olan�yapt����kahramanl�klar�nedeniyle�Cumhur�ba�kan�
Recep�Tayip�Erdo�an’�n�elinden�ödül�alan�Akyaz�’l��Polis�müdürü�Yaman
A��rlar�Bitlis�il�emniyet�müdürlü�üne�atanm��t�.�Akyaz�l��Bitlis�il�Emni-
yet�müdürü�Yaman�A��rlar�Bitlis�da�makam�koltu�una�ba�l��kalmay�p�Te-
rör�örgütlerinin�korkulu�rüyas��olmaya�devam�ediyor.�Makam�odas�na�ba�-
l��kalmayan�Terör�örgütlerinin�korkulu�rüyas��olan�Bitlis��l�Emniyet�mü-
dürü�Yaman�A��rlar�yap�lan�terör�operasyonlar�nda�bizzat�ekibinin�ba��n-
da�yer�al�p�Terör�örgütlerine�kar���destan�yazmaya�devam�ediyor.

Emniyet'ten çakar lamba denetimi
702 araca trafikten men

�ehit K�z�ndan Emniyet Müdürüne Duyguland�ran Mektup

Akyaz�’l� Polis �efi Yaman A��rlar 
Bitlis'te de destan yazmaya devam ediyor

15 Temmuz darbe kalkışmasında Ankara Emniyet müdür yardımcısı iken Genel Kur-
may, Emniyet Genel müdürlüğü ve Külliye önünde verdiği mücadele sırasında ga-
zi olan Akyazı’lı Polis şefi Yaman Ağırlar Bitlis'te de destan yazmaya devam ediyor.

��rnak'ta�4�y�l�önce��ehit�olan�polis�memuru�Hilmi�Bardakç�'n�n�k�-
z��Zehra�Bardakç���ehit�babas��yerine�koydu�u�Adana�Emniyet�Mü-
dürü�Zafer�Akta�'a�yazd����mektubu�verirken�duygulu�anlar�ya�and�
��rnak'ta�PKK'l��teröristlerin�düzenledi�i�sald�r�da�4�y�l�önce��ehit

olan�polis�memuru�Hilmi�Bardakç�'n�n�k�z��Zehra�Bardakç�,��ehit�ba-
bas��yerine�koydu�u�Adana�Emniyet�Müdürü�Zafer�Akta�'a�yazd����mek-
tubu�verirken�duygulu�anlar�ya�and�.����rnak'�n�Silopi�ilçesinde�10�Ara-
l�k�2015'te�PKK'l��teröristlerin�uzun�namlulu�silahlarla�ve�roketatarla
yapt�klar��sald�r�s��sonucu��ehit�olan�3�polisten�biri�olan�Hilmi�Bardakç�,
geride�10�ya��nda��smail�Talha�di�eri�ise�7�ya��nda�Zehra�Bardakç��isim-
li�iki�gözüya�l��evlat�b�rakm��t�.��imdi�o�çocuklardan�Zehra�Bardakç�
11�ya��na�bas�p�5.�s�n�f�ö�rencisi�oldu.��5�y�ld�r�baba�hasretiyle�büyü-
yen�Bardakç�,�Türk�Polis�Te�kilat�n�n�Kurulu�unun�174.�y�l�dönümü
etkinliklerinde�Adana�Emniyet�Müdürü�Zafer�Akta��taraf�ndan�13��e-
hit�çocu�uyla�birlikte�makama�davet�edildi.��Zehra�Bardakç��Adana'da
göreve�ba�lad�ktan�sonra�sürekli�yanlar�nda�olan�ve�babas�n�n�yoklu-
�unu�hissettirmedi�i�için�babas��yerine�koydu�u�Adana�Emniyet�Mü-
dürü�Zafer�Akta�'a�ziyaret�öncesi�bir�mektup�yazd�.�Bardakç��bugün�ma-
kamda�Akta�'��ziyareti�s�ras�nda�ona�yazd����mektubu�verip�ayn��zamanda
da�okudu.�Akta�'��hep�yanlar�nda�oldu�u�için�babas��yerine�koydu�u-
nu�yazd����mektubunu�okurken�duygulu�anlar�ya�ad�.�Akta��da�mek-
tubu�al�p�onu�her�zaman�saklayaca��n��söyledi.��ehit�k�z��Bardakç�,�"Hem

mutlu�hem�de�hüzünlü�bir�gün�ya��yorum.�Babam��ehit�oldu�bizimle
beraber�de�il�ancak�bizi�baba�gibi�sahiplenen�bir�emniyet�müdürümüz
var.�Ona�çok�te�ekkür�ediyorum.�Bu�nedenle�de�onu�babam�yerine�ko-
yup�mektup�yazd�m"�dedi.��Akta��ise�çocuklar�n�Türk�Polis�Te�kilat�-
n�n�Kurulu�unun�174.�Y�l�Dönümü�nedeniyle�yapt����sürpriz�ziyaretin
kendisini� çok� mutlu� etti�ini� belirterek,� "Bu� çocuklar� �ehitlerimiz
emaneti,�kutsallar�m�z.�Biz�onlar�n�her�zaman�yan�nday�z.�Biz�onlar�n
bir�a�abeyi�bir�babas�y�z.�Her�zaman�da�yanlar�nda�olmaya�devam�ede-
ce�iz"�diye�konu�tu.�Akta��daha�sonra�çocuklara�hediye�verdi.

3�May�s�2019�tarihli�Resmi�Ga-
zetede� yay�mlanan� düzenlemeyle,
Giyecek� yard�m�� yönetmeli�inde
de�i�iklik�yap�ld�.
Yap�lan�de�i�ikli�e�göre;
1-�Takviye�haz�r�kuvvet�perso-

neline�de,�Emniyet�Hizmetleri�S�n�-
f�nda�düzenlenmi��olan�giyecekler
verilebilecektir.� Giyim� e�yalar�n-
dan� verilmesi� gerekenler,� �çi�leri
Bakanl���nca�haz�rlanan�yönetmelik
ile�belirlenecektir.
2-�Emniyet,�resmi�üniforma�giyen

personele�verilecek�giyim�e�yalar�-
n��tahsis�etmek�üzere�puan�esas�na

dayal��bir�da��t�m�sistemi�kuracak-
t�r.�Bu�sistemde,�her�giyece�in�bir�pu-
an�kar��l����olacakt�r.
Puan�usulü�sistemi,�TSK'da�15�y�-

la�yak�n�bir�zaman�uygulanmaktad�r.
Puan�usulü�sistemi�yokken,�per-

sonele�örne�in�her�2�y�lda�bir�veri-
len�tak�m�elbise,�ihtiyaç�olmasa�da-
hi� 2� y�l�n� sonunda� yine� de� veril-
mektedir.
Ancak� puan� sisteminde,� perso-

nelin�hangilerine�ihtiyac��varsa�ihti-
yac��olan�giyim�k�yafeti�verilecektir.
Puan�usulü�sistemiyle�ihtiyaca�bi-

naen�tasarruf�uygulanmaktad�r.

Tokat��l�Emniyet�Müdürlü�ünce�hayata�ge-
çirilen�"Güven�Odas�"�projesi�kapsam�nda�ma�-
dur�kad�nlar�n�ifadesi�polis�merkezlerinde�olu�-
turulan,�ev�ortam�n��aratmayan�odalarda�kad�n�po-
lis�memurlar��taraf�ndan�al�nacak.�Vali�Ozan�Bal-
c��ve��l�Emniyet�Müdürü�Göksel�Topalo�lu,�Ga-
ziosman�Pa�a�Polis�Merkezi'nde�haz�rlanan�Gü-
ven�Odas�'n�n�aç�l���n��gerçekle�tirdi.
Odada�incelemelerde�bulunan�Balc�,�gazete-

cilere�yapt����aç�klamada,�vatanda��odakl��kamu
hizmeti�vermek�istediklerini�belirtti.
Vatanda�� odakl�� hizmetlerde� kad�n� ve� ço-

cuklar�n� öncelikli� oldu�unu� ifade� eden� Vali
Balc�,�"Onlar�n�ve�psikolojilerinin�korunmas�,�da-
ha�iyi�ortamlarda�kamu�hizmetinin�verilmesi�ön-
celikli�amac�m�z.�Bu�kapsamda�Emniyet�Mü-
dürümüz�böyle�güzel�bir�oda�dizayn�etti.�Çe�it-
li�sebeplerle�karakollarda�i�i�olan�vatanda�lar�m�z
oluyor.�Kad�nlar�m�z�ve�çocuklar��için�ev�orta-
m�nda�bir�oda�haz�rland�.�Bu,�insan�m�za�özellikle
kad�n�m�za�ve�çocu�umuza�verdi�imiz�de�erin
bir�ifadesidir."�dedi.
Balc�,�kad�nlar�n�ve�çocuklar�n�suçun�ma�duru

veya�faili�olmamalar�n��amaçlad�klar�n��dile�ge-

tirerek,�"Ama�hayat�n�içinde�birçok�olay�oluyor.
Bazen�ma�dur�olabilirler.�Buraya�geldiklerinde
bu�odalarda�bir�nebze�de�olsa�psikolojilerini�ko-
rumak,� ya�amlar�n�� kolayla�t�rmak,� özellikle
küçük�çocuklar�n�korunmas��için�ev�ortam��gü-
zel�oldu.�Eme�i�geçenlere�te�ekkür�ediyorum."
diye�konu�tu.��l�Emniyet�Müdürü�Göksel�To-
palo�lu�da�kad�n�ve�çocuklar�için�s�cak�ve�kon-
forlu�bir�oda�haz�rlamak�istediklerini�vurgulad�.
�iddet�gören�ve�psikolojileri�bozuk�kad�nlar�,�ha-
z�rlanan�odada�rahat�ettirmeyi�amaçlad�klar�n��be-

lirten�Topalo�lu,��unlar��söyledi:�"Burada�bilgi-
sayarlar�,�televizyonlar��ve�klimalar��var.�Çocuklar
için�oyun�kö�esi�bulunuyor.�Bayanlar�n�ifadesi-
ni,�e�itilen�kad�n�polislerimiz�alacak.�Bunun�için
40�kadar�polisimiz�e�itim�ald�.�Onlar��görmü��ol-
duklar��psikolojik�rahats�zl�ktan�bir�nevi�kurtar-
maya�çal���yoruz.�Daha�sonra�savc�n�n�verece-
�i�talimata�göre�hareket�edece�iz."�Topalo�lu,��ç-
i�leri�Bakanl���nca�bir�süre�önce�hayata�geçiri-
len�Kad�n�Destek�Uygulamas��Projesi'ne�ili�kin
de�bilgi�verdi.�

G�YECEK YARDIMI YÖNETMEL���NDE DE����KL�K

Mu�'ta Devlet Övünç Madalyas� Tevcih Töreni

Mardin'de emniyet 
personeline alt�n
Mardin��l�Emniyet�Müdürlü�ü'nde�görevli�olup�evlenen,

çocu�unu�sünnet�ettiren,�bebe�i�olan�60�personele�alt�n�ve-
rildi.
Mardin��l�Emniyet�Müdürlü�ü'ndeki�etkinlikte�evlenen,

çocu�unu�sünnet�ettiren,�bebe�i�olan�polis�memurlar�na��l
Emniyet�Müdürü�Hasan�Onar�ve�müdür�yard�mc�lar��ile�bir-
likte�alt�n�verildi.��l�Emniyet�Müdürü�Hasan�Onar,�polis-
lere�mutlu�ve�huzurlu�günlerinin�devam�etmesini�temenni
ederek�zorlu�mesailerinde�aileleri�ve�sevdikleri�ile�görev-
lerinde�ba�ar�lar�diledi.
Tören,�toplu�resim�çekimi�sonras��sona�erdi.

Cumhurba�kanl���nca,�Mu�'taki�3��ehit�ailesine�Devlet
Övünç�Madalyas��ve�Berat�,�düzenlenen�törenle�takdim�edil-
di.�Valilik�önünde�düzenlenen�törende�konu�an�Vali��lker
Gündüzöz,� vatanlar�� için� canlar�n�� feda� eden� �ehitlere
Devlet�Övünç�Madalyas��ve�Berat��verildi�ini�söyledi.�Ül-
kenin�bütünlü�ü�için�canla-
r�n��feda�eden��ehitleri�her�za-
man�kalplerinde�ya�att�kla-
r�n��belirten�Gündüzöz,�Tür-
kiye� Cumhuriyeti� Devleti
olarak�her�zaman��ehitlerin
kendilerine�emaneti�olan�ai-
lelerinin�yan�nda�olduklar�-
n��vurgulad�.�Ramazan�ay�-
n�n�ilk�gününde��ehit�ailele-
riyle� bir� araya� gelmekten
mutluluk�duydu�unu�belirten
Gündüzöz,� �öyle� konu�tu:
"Devletimiz�hainlerin�ba-

��n��ezmeye�devam�edecek-
tir.�Terörle,�teröristle�mücadele�harekat��son�derece�ba�a-
r�l��bir��ekilde�sürdürülüyor.�Ülke�topraklar�nda�çok�az�te-
rörist�unsuru�kald�.�Bu�yaz�döneminde�in�allah�kalanlar�da
temizlenecek.�Terör�örgütünün�siyasi�uzant�lar�n�n�son�ç�r-
p�n���d�r.�Bu�millet,�bu�devlet,�bu�teröristleri,�terör�belas�-

n��ülkeden�def�edecektir."
Vali�Gündüzöz,�konu�mas�n�n�ard�ndan�Suriye'nin�Af-

rin� bölgesinde� �ehit� olan� Uzman� Onba��� F�ratKaraca,
2016'da��stanbul'daki�terör�sald�r�s�nda��ehit�olan�polis�me-
muru�Murat�Y�lmaz�ve�2013'te�Suriye�s�n�r�nda��ehit�olan

er�Saddam�Kal�ndo-
dak'�n�ailelerine�Dev-
let�Övünç�Madalyas�
ve� Berat�'n�� takdim
etti.��ehit�F�rat�Kara-
ca'n�n�babas��Alican
Karaca,� her� zaman
devletin�yan�nda�yer
ald�klar�n��belirterek,
"Ölene�kadar�devle-
timizin� yan�nday�z.
Allah� bizi� devletsiz
b�rakmas�n.�Bu�ma-
dalya� bizim� için� bir
teselli�kayna��d�r,��e-

reftir.�Devletimize�te�ekkür�ederiz."�dedi.�Törene,�Garnizon
Komutan��Albay�Atilla�Terzio�lu,�Cumhuriyet�Ba�savc�s�
Ömer�Mete,��l�JandarmaKomutan��Albay�Bülent�Baykal,
Emniyet�Müdürü�Ahmet�Ar�ba�,�Aile�Sosyal�Hizmetler�Mü-
dürü�Bahri�Aksoy�ile��ehitlerin�yak�nlar��kat�ld�.

Ma�dur kad�nlar için polis merkezinde 'Güven Odas�'
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1994�y�l�nda�Georgia�Eyaleti�Federal�Güvenlik�E�itim�Merkezinde�terörle�mücadele
ve�özel�operasyonlar�konusunda�e�itim�ald�.��2000�y�l�nda�Kanada�Kraliyet�Atl��Polis
Te�kilat�nda�önemli�suçlar�n�soru�turmas��konusunda�çal��malarda�bulundu.��2002�y�l�n-
da�Türkiye�Orta�Do�u�Amme��daresi�Enstitüsü�Kamu�Yönetimi�bölümünde�yüksek
lisans�yapt�.��Ankara�Emniyet�Müdürlü�ü,�Koruma�Daire�Ba�kanl���,�Güvenlik�Daire
Ba�kanl���,��dari�ve�Mali���ler�Daire�Ba�kanl���,�Malatya�Emniyet�Müdürlü�ü,�Yoz-
gat�POMEM�ve�Elmada��POMEM�birimlerinde�de�i�ik�görevlerde�bulundu.��2009
y�l�nda��zmir�Rü�tü�Ünsal�PMYO�taraf�ndan�düzenlenen�proje�yar��mas�nda�“Polisin
Hitap�Tarz�”�konulu�çal��mas��en�iyi�proje�seçildi.�Halen�Gazi�Üniversitesi�Sosyal�Bil-
imler�Enstitüsünde�doktora�tezi�çal��malar��devam�etmektedir.�2014�y�l�nda�1.�S�n�f�Em-
niyet�Müdürü�rütbesiyle�K�r�kkale�PMYO�Müdürü�olarak�görevlendirildi.Türkiye’nin
Ba�ar�l���l�Emniyet�Müdürlerinden�olan�1.�s�n�f�Emniyet�Müdürü�Hüseyin�A�k�n,�Res-
mi�Gazete’de�yay�mlanan��çi�leri�Bakanl���ndan�25.10.2016�tarihli�ve�Karar�Say�s��:
2016/759��l�Emniyet�Müdürleri�Kararnamesi�ile��zmir�il�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.
�zmir�Emniyet�Müdürü�Sn.�Hüseyin�A�k�n�çok�iyi�derecede��ngilizce�bilmektedir.
Hüseyin�A�k�n,�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

İZMİR 1. SINIF  ‹L EMN‹YET MÜDÜRÜ

HÜSEYİN AŞKIN

1964�y�l�nda�Trabzon'da�do�du.��lk�ve�Orta�ö�renimini�Sakarya�ve�Kahramanmara�
illerinde�tamamlad�ktan�sonra,�Polis�Kolejini�1981'de,�Polis�Akadem�isini�ise�1985�y�l�n-
da�bitirdi.�
1985�y�l�nda�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ünde�Komiser�Yard�mc�s��olarak�göreve

ba�lad�.�Ard�ndan�Mardin,�Hollanda�(Misyon�Koruma),�Ordu,�Emniyet�Genel�Müdür-
lü�ü�ve�Erzurum'da�görev�yapt�.
2008�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�etti.�2008-2016�y�llar��aras�n-

da�Polis�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda,�Polis�Ba�müfetti�i�olarak�önemli�soru�turmalarda
görev�ald�.
26.10.2016�tarihinde�Trafik�Uygulama�ve�Denetleme�Daire�Ba�kan��görevini�yürüt-

mekteyken,�19.08.2017�tarihli�kararname�ile�Sivas��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.
Say�n�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

SİVAS 1. SINIF ‹L  EMN‹YET MÜDÜRÜ

KENAN AYDOĞAN

Siirt��l�Emniyet�Müdürlü�üne�vekaleten�bakan�Saruhan�K�z�lay,�Cumhurba�kan��Ba�kan
Recep� Tayyip� Erdo�an’�n� imzas�yla� asaleten� atand�.� 1.5� y�ld�r� Siirt� �l� Emniyet
Müdürlü�ü�vazifesini�vekâleten�yürüten�Saruhan�K�z�lay,�Siirt�Emniyet�Müdürlü�ü
görevine�asaleten�atanmas�yla�Siirt’in�yeni�Emniyet�Müdürü�oldu.
Saruhan�K�z�lay,�Emniyet’te�yap�lan�aralar�nda�Adana,�Afyonkarahisar,�Antalya,�I�d�r,

Karabük,�Mu�,�Osmaniye,�Rize�ve�Siirt�gibi�9�ilin�emniyet�müdürlerinin�de�i�ti�i�yeni
görevlendirmeler�sonras�nda,�Siirt��l�Emniyet�Müdürlü�ü’ne�asaleten�atand�.��l�Emniyet
Müdürü�Mustafa�Tokyay’�n�görevinden�al�nmas�n�n�ard�ndan��l�Emniyet�Müdürlü�üne
vekaleten�bakan�Saruhan�K�z�lay�26.12.2018’te�yay�nlanan�Cumhurba�kanl����karar-
namesiyle��l�Emniyet�Müdürlü�üne�asaleten�atand�.

SİİRT 1. SINIF  ‹L EMN‹YET MÜDÜRÜ

SARUHAN KIZILAY

�stanbul'a 27 polis merkezi kurulacak
�çi�leri� Bakan�� Süleyman� Soylu,� �stanbul'a

27�polis�merkezinin�kurulaca��n��söyledi.��i�li'de
bir�otelde�mahalle�muhtarlar�yla�bir�araya�gelen�Ba-
kan� Soylu,� burada� yapt���� konu�mada,� �stan-
bul'da�son�5-6�ayda�bir�sistem�gerçekle�tir-
diklerini,�özellikle�yakalanan�düzensiz
göçmenlerin�karakollarda�çok�bek-
letmeden,� geri� gönderme� mer-
kezlerine�gönderdiklerini�ifade
etti.�Geçen�y�l�4�bin�500,�bu�y�l
itibar�yla� 12� bin� 300� ki�iyi
kendi�ülkelerine�gönderdik-
lerini,�hedeflerinin�50�bin�ki-
�i� oldu�unu� anlatan�Soylu,
ayr�ca��stanbul'un�mahallele-
rinde�göçmenlerle�uyum�top-
lant�lar�na� ba�lad�klar�n�� be-
lirtti.�Afrin�Operasyonu�ile�F�-
rat�Kalkan��Harekat��sayesinde
olu�turulan�güvenli�alanlara�329�bin
ki�inin�dönü��yapt���n��aktaran�Soy-
lu,�"Bugünlerde�haberlerde�veya�sosyal
medyada�birtak�m�haberler�var;�'Bayramda�Suri-
yeliler�tekrar�memleketlerine�gidiyorlar.'�diye.�Bu,
bizim�politikam�zd�r.�Neden�bizim�politikam�zd�r?
K�sa�bir�dönem�aral���nda�gidip�geliyorlard�.�Biz
bu�marj��a�t�k.�Yakla��k�1-1,5�ay�n�üzerine�ç�kar-
d���m�z�zamanlar�da�var.�Çünkü�orada�güvenli�ol-
mayan�bölgelerin�say�s��çok.�Buradan�insanlar�n
gidip�ya�ayabilece�i�alan�say�s��az."�diye�konu�-
tu.

"Trafikteki can kaybı yüzde 41 azaldı"
Bakan�Soylu,�Ramazan�Bayram�'nda�vatan-

da�lar�n�büyük��ehirlerden�ayr�laca��n��ve��ehir-

ler�aras�nda�yolculuk�yapaca��n��dile�getirerek,��öy-
le�devam�etti:�"�lk�4�ay�n�sonunda,�uygulad���m�z
Karayolu�Güvenli�i�Politika�Belgesi,�ayn��zamanda
birtak�m� kampanyalar�m�zla� trafikteki� ölümler

yüzde�41�azald�.�Bu,�fevkalade�önemli�bir�ra-
kamd�r.�Bin�413�olan�ölümlü�trafik�ka-

za�say�s�,�yasa�sonras��be��ayda�yüz-
de�53�azal��la�661'e�dü�tü."

Çocuklardan anne babalara
trafik karnesi

Geçen�bayramda�sürpriz-
lerinin�"k�rm�z��düdük"�ol-
du�unu� hat�rlatan� Bakan
Soylu,�bu�bayramda�bir�sürp-
rizlerinin�daha�oldu�unu�söy-
ledi.
Soylu,�"Polis�ekiplerimiz,

arabalar��durdurduklar��zaman
çocuklar�m�za�karne�verecekler.

Anne�ve�babalar�na�karne�doldura-
caklar.�O�karneleri�bize�gönderdikleri�za-

man�çocuklar�m�za�hediye�verece�iz.�Esas�iti-
bar�yla�trafikte�çocuklar�m�zla�i��birli�i�yap�yoruz.
Buradan�da�ba�ar�l��bir�sonuç�üretti�imizi�dü�ü-
nüyoruz.�Çünkü�onlar��okulda�e�itiyoruz,�bu�e�i-
timlerin�bir�k�sm�n��trafikte�yap�yoruz."�diyerek�bu
y�lki�bayram�sürprizini�aç�klad�.

"İstanbul'daki polis ve bekçi sayısında artış"
�çi�leri�Bakan��Soylu,��stanbul'da�asayi��olay-

lar�nda�ciddi�bir�azalma�ya�and���n��belirtti.��s-
tanbul'a�27�polis�merkezi�yapacaklar�n��aç�klayan
Bakan�Soylu,�sözlerini��öyle�sürdürdü:�"Bakanl�-
��m�z,��stanbul�Valili�i�ve��stanbul�Emniyet�Mü-

dürlü�ü�ile�yapt���m�z�çal��ma�neticesinde��stan-
bul'a�27�polis�merkezi�yap�yoruz.�Bugün�yapt���-
m�z�analiz�ve�de�erlendirmeler�sonucunda,�27�po-
lis�merkezinin�yap�lmas��hususu,�bizim�için�önem
arz�etmektedir.�Bunlar��en�geç�bir�y�l�içinde�hiz-
mete�açm���olaca��z.��stanbul'daki�polis�ve�bekçi
say�m�zda�ciddi�bir�art���var.�Türkiye'de�son�1,5�y�l-
da�21�bin�bekçi�ald�k.�Bunun�4�bin�34'ü��stanbul'da.
�imdi�bin�200�bekçi�daha�verece�iz��stanbul'a.��s-
tanbul'da�5�binin�üzerinde�bekçimiz�olacak.��s-
tanbul'a�2�bin�polis�verdik.�Ay�n�birine�kadar�gö-
reve�ba�l�yorlar,�bir�k�sm��ba�lad�.��stanbul'da�sa-
dece�trafik�polisi�olarak�sokaklarda�bulunacak�yak-
la��k�500�trafik�polisi�var.��stanbul,�tarihinde�ilk�de-
fa�55�binin�üzerinde�bir�polise�ç�km���olacak."

"Karakola kadın eli değecek"
Polis�merkezlerinde�yeni�bir�uygulama�ba�la-

tarak� Güven� Masalar�'n�� kurduklar�n�� anlatan
Soylu,�"Güven�Masalar�,�vatanda��m�z�n�geldi�inde
ilk�müracaat�yapaca���masalard�r.�Buraya�da�ye-
ni�bir�uygulama�daha�yap�yoruz.�Bu�Güven�Ma-
salar�'nda�çal��mak�üzere�3�bin�kad�n�polis�al�yo-
ruz.�Yani�karakola�kad�n�eli�de�mi��olacak.�O�ma-
halleye�kim�geldi,�kim�gitti,�muhatab��bu�karde�-
lerimiz�olacak.�Ben�bunun�da�önemli�bir�sonuç�olu�-
turaca��n��dü�ünüyorum."�dedi.�Bakan�Soylu,�31
Mart�seçimlerinin� iptaline�de�inerek,�"Biz�san-
d�klar�n�ancak�yüzde�10'unu�açt�rabildik�itiraz�m�z
sonucunda.�Yüzde�90'�n��açt�rsayd�k,�bugün�23�Ha-
ziran'��konu�mam�z�n�bir�anlam��yoktu�zaten.�Bi-
zim,�zarf�n�içindeki�oylara�herhangi�bir�itiraz�m�z
söz�konusu�de�il.���lemlere,�yolsuzluklara,�usul-
süzlüklere� itiraz�m�z� söz� konusu."� de�erlendir-
mesinde�bulundu.

Sevgili Okurlar

Güçlü�bir�Türkiye�için�verilen�mücadelenin�temeli�y�l-
lar;�hatta�as�rlar�öncesine�dayan�r.�Malazgirt�sava���ile�ye-
ni�bir�yurt�olan�Anadolu’nun�savunulmas�nda�bat�n�n�sal-
d�r�lar�ndan�Çanakkale�destan�na,�Kurtulu��Sava��ndan�15
Temmuz’daki�hain�kalk��maya�kadar�elde�edilen�sonuçla-
r�n�hepsinde�vatan�sevgisi�ve�‘güç�birli�i’�etken�olmu�tur.

Öyle��anl��bir�tarihe�sahip�toplumuz�ki;�uçuruma�sü-
rüklenmek�istendi�i�her�dönemde�ülkemizi�kurtaran�bir�li-
derimiz�ç�km��t�r.�Bu�bir�rastlant��olabilir�mi?

Elbette�hay�r.
Bugüne�kadar�oldu�u�gibi,�gelecekte�de�Türkiye�lider-

siz�kalmayacakt�r.�Yüre�i�vatan�sevgisi�ile�atan�askerleri-
miz�ülkemizi�d��ardan�gelebilecek�tehlikelere�kar���korudukça,
‘Halk�için�emniyet,�adalet�için�hizmet’�diyen�polisimiz�in-
sanlar�m�z�n�güvenli�ini�can��pahas�na�sa�lad�kça�ve�dev-
letimizi�yönetenler�her�türlü�sald�r�y��gö�üsleyerek�Türki-
ye’nin�refah��ve�huzuru�için�çal��t�kça,�bütün�zorluklar��a�a-
r�z.���te�bunun�için�güçlü�bir�lider�ve�güç�birli�ine�ihtiyaç
duyulur.�Günümüzde�birçok�ülke�lideri�birkaç�y�l�makam-
da�kal�rken,�Türkiye’ye�hizmet�için�siyasete�at�lan�Cum-
hurba�kan�m�z�say�n�Recep�Tayyip�Erdo�an�liderlik�yolunda
20.�y�l�na�yakla��yor.�Arkas�ndaki�deste�in�daha�güçlü�ol-
mas��için�kurdu�u�Cumhur��ttifak��da�uzun�süre�hizmete�de-
vam�edece�inin�bir�göstergesi�olarak�kar��m�za�ç�k�yor.

Ülkemizin�oldu�u�gibi,�kentimizin�yöneticilerini�de�biz-
ler�seçeriz.

Kent�yönetimi�hafife�al�nacak�bir�u�ra��de�ildir.�Kent�hiz-
met�ister,�kentliler�hizmet�ister.�Ve�beklenen�hizmetler�ge-
lirse�kentimizin�sokaklar��ça�da�l��a,�insanlar�m�z�n�gönlü
de�refah�ve�huzura�aç�l�r.�23�Haziran’da,��stanbul�Büyük-
�ehir�Belediye�Ba�kanl����seçimi�için�sand�klara�gidece�iz.
Söz�konusu�hizmet�olunca,��stanbul’u�Ankara’dan�ay�ra-
may�z.�Yani�kenti�yönetecek�ki�inin�en�az�ndan�Çevre�ve
�ehircilik�Bakanl����ile�uyumlu�çal��mak�zorunda�oldu�u-
nu�göz�ard��edemeyiz.�Kimse�bunu�bir�yönlendirme�olarak
de�erlendirmesin.�Herkes�diledi�ini�seçebilir;�sonuçta�öz-
gürlüklerin�kullan�ld����bir�ülkede�ya��yoruz.�Sadece�reali-
te�ile�varsay�mlar��birbirinden�ay�rmak�gerekir�diye�dü�ü-
nüyorum.

Ama�her��ey�bir�yana,�huzurlu�bir�seçim�süreci�geçir-
memiz�de�ayr��bir�önem�ta��yor.�Bunun�da�yolu�‘güven’den
geçiyor.�Gasptan�çat��maya,�soygundan�darbeye�kadar�bü-
tün�olumsuz�geli�melerde�her�türlü�tehlikeye�gö�üs�gererek
en�önde�yer�alan�polisimiz,�23�Haziran’da�da�vatanda�lar�-
m�z�n�güvenli�ini�sa�lamak�için�azami�hassasiyet�göstere-
cektir.

Bunun�için;�bugüne�kadar�oldu�u�gibi�güven�ve�deste-
�inizi�eksik�etmeyece�inizden�ku�ku�duymuyorum.

Çünkü�güven�ve�destek,�‘güç�birli�i’�demektir.
�htiyac�m�z�olan�da�budur!
Ho�çakal�n…

SİNAN SEZGİN

Polis Gazetesi Genel Sekreteri

SOKAĞA MAHKUM 
EDILEN ÇOCUKLARIMIZ

Gelece�imizin�teminat��olan�e�itim�ça��ndaki�çocuk�ve
gençlerimizin,�güvenli�ve�huzurlu�bir�ortamda�yeti�tirilme-
leri,�muhtemel��iddet�olaylar��ile�di�er�zararl��al��kanl�klar-
dan�korunmalar��büyük�önem�arz�etti�i�kadar�çocuklar�m�-
z�n�gelece�i�ad�na�uygulanabilir�sorumluluklar�n�ise�en�ba�-
ta�aileden�ba�lad���n��bilmeliyiz.�
Ülkemiz�nesil�çocuklar�n�n�en�büyük�sorunlar�ndan�bir�di-

�eride�okul�s�ralar�nda�olmas��gereken�çocuklar�m�z�n�aile��id-
deti,�ekonomik�bask�lar�ve�ilgisizlikle�sonuçlanan�olumsuz-
luklar�sonras�nda,�ana�caddelerde,�kav�aklarda,�halk�m�z�n�yo-
�un�olarak�bulundu�u�sokak�ve�yerlerde�malesef�mendil�sa-
tarak�,�araç�camlar��silerek,�dilencilik�yaparak,�biri�yada�bi-
rileri�taraf�ndan�zorla�sürücüleri�taciz�ederek�para�toplatmak
gibi�bir�çok�yasakl��ve�tehlikeli�i�lerde�çal��t�r�lmas�na�aile-
ler�ve�sokak�çeteleri�taraf�ndan��sebep�olunmaktad�r.�
Aileler�çok�zaman�sahip�ç�kamad����çocuklara�istismarc�lar

taraf�ndan�gelece�imizin�teminat��çocuklar�m�za�okulda�de-
�il�sokakta�ya�amay��elveri�li�hale�getirmektedir.��Son�zamanlar
da�büyük��ehirlerde�sokak�çocuklar�n�n�say�s��daha�da�azal-
d��gibi�görülsede�küçük��ehir�ve�anadoluda�bu�say�lar�her�ge-
çen�gün�daha�da�artmaktad�r.�Emniyet�polis�te�kilat�m�z�uzun
zamand�r�sokakta�zorla�çal��t�r�lan�çocuk�ve�ailelerine�yönelik
s�k��takip�ve�çal��malar�yapmakta�,�çocuk�istismarc�lar�na�ve
ailelerine�Türk�Ceza�Kanununun�233.�maddesinde�belirtilen
Aile�hukukundan�kaynaklanan�yükümlülü�ün�ihlali�suçun-
dan�kabahatler�kanununa�göre��cezalar�kesilmektedir.�A��r�su-
ça�te�vik�edenlere�yönelik�ise�suç�duyurusunda�bulunularak
yasal�süreçlerde�ba�lat�lmaktad�r.�Emniyet�te�kilat�m�z�n�bu
yönde�oldukça�yo�un�çal��ma�ve�mücadelesi�vard�r.�Yine�em-
niyet�güçlerimiz�polis�ve�belediye�zab�ta�ekipleri�ile�okul�ön-
lerinde�tedbirler�alarak�çocuklar�m�za�verilebilecek��zararla-
r��en�aza�indirme�ad�na�geni��güvenlikli�kontrol�ve�takip�sis-
temleri�olu�turarak�yo�un�mesai�içerisindedir.�Son�zamanlarda
trafik��ube�müdürlüklerimize�ba�l��polislerimizde�daha�s�k�de-
netimlerini�artt�rarak�olu�abilecek�kaza�ve�vukuatlar�n�en�aza
indirilmesi,�çocuklar�m�z�n�sokakta�dilencilik�ve�seyyar�sa-
t�c�l�k�yapmamas���yönünde�yo�un�çaba�sarfetmektedir.��
Çocuklar�m�z�okul�s�ralar�nda�olmas��gerekti�i�zamanlar-

da��mendil�satarak,�dilendirilerek��de�il,��geleceklerini�kalem
ka��t�ve�bilgi�ile�donatmal�d�r,�çocuklar�m�z�n�gelece�i�ül-
kemizin�gelecegidir.�
K�ymetli�okurlar�m�z�çevremizde�bulunan��çocuk�istis-

marc�lar�n��ve��iddet�uygulayan�ailelerini�lütfen�ilgili�birim
ve��polisimizi�arayarak�ihbar�ediniz.
Çocuklar�m�z�korku�ile�büyümesinler,�daha�donan�ml�,�bil-

gili�ve�yetenekli�bir�nesil�olma�yolunda�ba�ta�aile�içi�sonra-
s��e�itimcilerimize�çok�fazla�görev�dü�tü�ünün�bilincinde�ol-
mal�y�z.�Bu�vesile�ile�emniyet�polis�te�kilât�m�z���verimli�ça-
l��malar�ndan�dolay��tebrik�ediyor,�polis�gazetesi�çal��anlar�
ve�muhabirleri�ad�na�kutluyorum.
Kal�n�sa�l�cakla...

Erdem BAŞARAN

Polis Gazetesi Yayın Yönetmeni

Emniyet müdürlerine 'Mavi Balina' uyar�s�

Emniyet�Genel�Müdürü�Celal�Uzunkaya�ba�kanl���nda�koordinasyon�top-
lant�s��düzenlendi.�Uzunkaya'n�n�ba�kanl���ndaki�toplant�ya,�genel�müdür�yar-
d�mc�lar��ve�daire�ba�kanlar�n�n�yan��s�ra,�il�emniyet�müdürleri�de�bulunduk-
lar��illerden�video�konferans�yöntemiyle�kat�ld�.�Tüm�te�kilat�mensuplar�n�n
10�Nisan�Polis�Bayram�'n��kutlayan�Uzunkaya,�31�Mart�Mahalli��dareler�Ge-
nel�Seçimleri�esnas�nda�ve�sonras�nda�al�nan�güvenlik�tedbirleri�ile�ilgili�yur-
dun�dört�bir�yan�nda�görev�alan�personele�ayr��ayr��te�ekkür�etti.�Uzunkaya,
Gümü�hane'de�kalp�krizi�sonucu�vefat�eden��l�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��Bü-
lent�Pehlivan�ile�vefat�eden�di�er�personele�de�ba�sa�l����diledi.�Terörle�mü-
cadelede�al�nan�önleyici�tedbirlere�vurgu�yapan�Uzunkaya,�FETÖ,�DEA�,�PKK
ve�tüm�terör�örgütlerine�kar���gösterilen�mücadelenin�titizlikle�ve�kararl�l�kla
sürdürülece�inin�alt�n��çizdi.�Uzunkaya,�bu�do�rultuda�da�terör�olaylar�na�ma-
hal�vermemek�ad�na�al�nacak�önlemlerin,�tüm�birimlerin�önceli�i�olmas��ge-
rekti�ini�belirtti.�Çocuklar�n�n�ziyaret�ettikleri�internet�sayfalar�ndan�haberdar
olmalar�� konusunda� ailelerden� azami� ilgi� isteyen�Uzunkaya,� "Mavi�Bali-
na�Oyunu"�ile�ilgili�gerekli�önlemlerin�al�nmas��için�talimat�verdi.�Ayr�ca�top-
lant�da�tüm�personele�seslenen�Uzunkaya,�"Organ�ba����nda�bulunarak�örnek
olal�m,�önümüzdeki�hafta�Sa�l�k�Bakanl����ile�koordineli�olarak�Organ�Ba����
ile�ilgili�bir�kampanya�ba�lataca��z.�Tüm�personelin�konu�ile�ilgili�duyarl��ol-
mas�n��rica�ediyorum."�ifadesini�kulland�.

Pomem,�Pmyo�ve�Paem�y�l�sonu�mülakat��son
zamanlarda�bir�çok�ma�duriyete�neden�olmak-
tad�r.�Pomem,�Pmyo�ve�Paem�e�itimlerini�ta-
mamlayan�polis�memuru�ve�komiser�yard�mc�-
s�� adaylar�� mülakattan� elenerek� e�itimlerine
son�verilme�ve�atamalar�n�n�iptal�edilmesi�du-
rumlar�yla�kar���kar��ya�kalmaktad�rlar.�Bu�ko-
nuda�görü�üne�ba�vurdu�umuz�idare�hukukun-
da�uzman�Avukat�Umur�Y�ld�r�m;�"Atamas��ip-
tal�edilen�adaylar�60�gün�içerisinde�yürütme�dur-
durma�istemli�iptal�davas��açmas��gerekti�inin,�bu�sü-
renin�hak�dü�ürücü�süre�oldu�unun�ve�yasal�süresi�içe-
risinde�dava�aç�lmad����takdirde�adaylar�n�bir�daha�ata-
namayaca��n�n"�alt�n��çizdi.�Avukat�Umur�Y�ld�r�m;
2015�y�l�nda�yürürlü�e�giren�yönetmelik�uyar�nca�bir-
çok�ö�rencinin�mülakat�ad��alt�nda�atamas��iptal�edil-
di�ini,�aç�lan�bireysel�iptal�davalar�nda�birçok�aday��mes-
le�ine�döndürdüklerini�ve�emsal�karar�ald�klar�n��ifa-
de�etmi�tir

A-�Pomem,�Pmyo�ve�Paem�Y�l�Sonu�Mülaka-
t��Nedir?

Pomem,�Pmyo,�Paem�yani�Polis�Akademisi'ne�ba�-
l�� okullarda� e�itim-ö�retim� süresini� ba�ar�yla� ta-
mamlayan�polis�ve�komiser�yard�mc�s��adaylar�n,�me-
zun�olabilmek�için�polislik�e�itim�sonu�s�nav�na�gir-
meleri�ve�bu�s�navlar��ba�ar�yla�geçmeleri�gereklidir.
03�Haziran�2015�tarihli�ve�29375�Say�l��Resmi�Gazete'
de�yay�mlanarak�yürürlü�e�giren�"Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ü�Kadrolar�na�Polis�Memuru�Ve�Komiser�Yar-
d�mc�s��Rütbelerine�Aday�Memur�Olarak�Atanacak-
lara� Uygulanacak� S�nav� Yönetmeli�i"� hükümleri
uyar�nca�yap�lan�y�l�sonu�mülakat�nda�adaylar�n�po-
lis�memuru�veya�komiser�yard�mc�s��olarak�atanma-
lar��için�yeterli�olup�olmad�klar��hususu�de�erlendiri-

lir.�Adaylar�n�bu�s�navdan�en�az�70�almalar��gerek-
mektedir.�Yap�lan�bu�mülakata�Pomem,�Pmyo�Ve�Pa-
em�y�l�sonu�mülakat��denir.�Adaylar�n,�Polis�Meslek
E�itim�Merkezi�(POMEM)�veya�Polis�Meslek�Yük-
sekokulu�(PMYO)�mezunu�olarak�polis�memuru�ol-
malar��ya�da�Polis�Amiri�E�itim�Merkezi�(PAEM�)�me-
zunu�olarak�komiser�yard�mc�s��kadrosunda�göreve�ba�-
layabilmeleri�için�e�itim�sonu�s�navlar�n��ba�ar�yla�geç-
meleri�gerekmektedir.�Bu�s�navdan�ba�ar�s�z�olan�aday-
lar,�polis�memuru�veya�komiser�yard�mc�s��olarak�ata-
namazlar.�Y�l�sonu�mülakat�nda�ba�ar�s�z�olan�aday-
lar�sadece�diploma�alarak�mezun�olmaktad�rlar.

B-�Polis�Okulu�Y�l�Sonu�Mülakat�nda�Ne�So-
rulur?�Nelere�Dikkat�Edilir?

S�nav�yerleri�ve�tarihleri,�Polis�Amirleri�E�itimi�Mer-
kezi,�Polis�Meslek�E�itim�Merkezi,�Polis�Meslek�Yük-
sekokulu�ve�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�ad�na�di�er
yüksekö�retim�kurumlar�ndan�mezun�olan�ö�renciler
için�ayr��ayr��Polis�Akademisi�Ba�kanl���nca�belirle-
necek�ve�s�nav�tarihinden�en�az�15�gün�önce�internet
sitesinde�ilan�edilecek.�Ayn���ekilde�mülakat�sonuç-
lar�� da� Polis� Akademisi� Ba�kanl���� internet� sitesi
https://www.pa.edu.tr/�ilan�edilecektir.

S�nav,�mezuniyeti�müteakip�en�geç�1�ay�içinde�ya-
p�lacak.�S�navla�ilgili�komisyonlar�n�kurulmas�,�gö-

revlendirme�ve�çal��ma�esaslar��Polis�Akade-
misi�Ba�kanl����onay��ile�belirlenecek.

PMYO,�POMEM�ve�PAEM�e�itim�sonu
mülakatlar��e�itim�ve�ö�retim�y�l�n�n�son�haf-
tas�nda�e�itim�gördükleri�okulda�yap�l�r.�Yap�lan
bu�mülakat�03�Haziran�2015�tarihli�ve�29375
Say�l��Resmi�Gazetede�yay�mlanarak�yürürlü-
�e�giren�"Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Kadro-
lar�na�Polis�Memuru�Ve�Komiser�Yard�mc�s�
Rütbelerine�Aday�Memur�Olarak�Atanacaklara

Uygulanacak�S�nav�Yönetmeli�i"�uyar�nca�a�a��da-
ki��ekil�ve�esaslara�uygun�olarak�yap�l�r.

Madde�8
(1)�Soru�Haz�rlama�Komisyonu�taraf�ndan�bast�-

r�lan�sorular�aras�ndan�adaylara�soru�kart��çektirilerek
cevaplamas��istenir.�Komisyon�taraf�ndan�adaya�ko-
nu�ile�ilgili�ilave�sorular�sorulabilir.

(2)�S�nav�komisyonlar��taraf�ndan�yap�lacak�söz-
lü�s�navda�adaylar;

a)�Mesleki�bilgi�düzeyi,
b)�Bir�konuyu�kavray�p�özetleme,�ifade�yetene�i

ve�muhakeme�gücü,
c)�Özgüveni,�ikna�kabiliyeti�ve�inand�r�c�l���,
ç)�Liyakati,�temsil�kabiliyeti,�davran���ve�tepkile-

rinin�mesle�e�uygunlu�u,
yönlerinden�yüz�tam�puan�üzerinden�de�erlendi-

rilirler.
(3)�Adaylar,�S�nav�Komisyonu�üyeleri�taraf�ndan

ikinci�f�kran�n�(a)�bendi�için�k�rk�puan,�di�er�bentler-
de�yaz�l��özelliklerin�her�biri�için�yirmi�er�puan�üze-
rinden�de�erlendirilir�ve�verilen�puanlar�ayr��ayr��pu-
an�de�erlendirme�karar�formuna�i�lenir.�Komisyon�üye-
lerinin�ayr��ayr��vermi��oldu�u�puanlar�n�aritmetik�or-
talamas��al�narak�aday�n�s�nav�puan��tespit�edilir.

(4)�Aday�n�s�navda�ba�ar�l��olabilmesi�için�yüz�tam
puan�üzerinden�en�az�yetmi��puan�almas��gerekir.�Ba-
�ar�s�z�olan�aday�n�ald����puan�ve�gerekçesi�puan�de-
�erlendirme�karar�formuna�i�lenir.�S�nav�sonuçlar��mer-
kezi�s�nav�komisyonuna�bildirilir.

(5)�S�nav�sonuçlar�,�Merkezi�S�nav�Komisyonu�ta-
raf�ndan�Polis�Akademisi�internet�sayfas�nda�ilan�edi-
lir.

(6)�Ba�ar�l��olan�adaylar�n�puan�de�erlendirme�ka-
rar�formlar�,�aday�n�atamas�na�esas�olacak�belgelerle
birlikte�Personel�Dairesi�Ba�kanl���na�gönderilir.

(7)�S�navda�ba�ar�s�z�olan�adaylar�n�de�erlendir-
me�karar�formlar��ilgili�e�itim�kurumunca�Emniyet�Ge-
nel�Müdürlü�ü�merkez�ve� ta�ra� te�kilat�� ar�iv�hiz-
metlerine�ili�kin�mevzuat�hükümlerine�göre�muhafa-
za�edilir.

(8)�S�nav�komisyonu�kararlar�na�itiraz�edilemez."
C-�Pomem,�Pmyo�ve�Paem�Y�l�Sonu�Mülaka-

t�ndan�Elenen�Adaylar�Ne�Yapmal�?
Yukar�da�belirtildi�i�üzere�Pomem,�Pmyo,�Paem

y�l�sonu�mülakat�na�itiraz�edilemez.�Bu�sebeple�Pomem,
Pmyo�ve�Paem�y�l�sonu�mülakat�na�idari�dava�açmak
zorunlu�ve�tek�yoldur.�Polislik�y�l�sonu�mülakat�ndan
elenen�adaylar�n�60�gün�içerisinde��dare�Mahkemesi'ne
yürütme�durdurma�istemli�iptal�davas��açmalar��ge-
rekmektedir.�Bu�süre�hak�dü�ürücü�süre�olup,�geçirildi�i
takdirde�dava�açma�hakk�n�z�son�bulacakt�r.

Polis�Akademisi;�Polis�Meslek�Yüksekokullar�'ndan
(PMYO),�Polis�Meslek�E�itim�Merkezi�Müdürlükle-
ri'nden�(POMEM)�ve�Polis�Amiri�E�itim�Merkezi'nden
(PAEM)�y�l�sonu�mülakat��sebebiyle�elenip�yürütme
durdurma�veya�iptal�davas�n��kazanarak�okula�dönen
adaylar�n� bu� kararlar�n�� 30� gün� içerisinde� uygula-
maktad�r.

Adana Emniyet Müdürü Akta�: "Terörle Mücadele Kesintisiz Devam Edecek"
Adana�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�ba�layan

Zafer�Akta�,�Adana’n�n�huzur�ve�güvenli�i,�va-
tanda��n�can�ile�mal�emniyetini�koruyacaklar�n�
belirterek,�"Ba�ta�PKK,�FETÖ�ve�DEA��gibi�te-
rör�örgütlerine�yönelik�mücadelemizi�kesintisiz
olarak�devam�ettirece�iz"�dedi.
Resmi�Gazete’de�Cumhurba�kan��Recep�Tay-

yip�Erdo�an’�n�imzas�yla�yay�mlanan�atama�ka-
rar�na� göre,� merkeze� al�nan� Adana� Emniyet
Müdürü�Selami�Y�ld�z’dan�bo�alan�koltu�a�27
Aral�k�günü�Mu��Emniyet�Müdürü�Zafer�Akta�
atand�.�
Akta�,�bugün�Adana’ya�gelerek�yeni�görevi-

ne�ba�lad�.�Emniyet�müdürlü�ü�binas�n�n�proto-
kol�giri�inde�kendisini�bekleyen�polis�mangas�-

n��selamlayan�Akta�,�daha�sonra�kendisini�kar-
��lamaya�gelen�Adana�Emniyet�Müdürlü�ünde�gö-
revli,�il�emniyet�müdür�yard�mc�lar�,��ube�mü-
dürleri,�amir,�komiser�ve�polislerle�tek�tek�toka-

la�t�.�Akta�,�emniyet�müdürlü�ü�makam�na�ge-
çerek�burada�aç�klamalarda�bulundu.�Adana’n�n
huzur�ve�güvenli�i,�vatanda��n�can�ile�mal�em-
niyetini�koruyacaklar�n��söyleyen�Akta�,�"Ba�ta
PKK,�FETÖ�ve�DEA��gibi�terör�örgütlerine�yö-
nelik�mücadelemizi�kesintisiz�olarak�devam�et-
tirece�iz.�
Ayr�ca�di�er�suçlarla�da�amans�z�mücadele�ede-

ce�iz.�Birinci�önceli�imiz�ilimizde�ya�ayan�va-
tanda�lar�n�can�ve�mal�güvenli�ini�sa�lamak.�Da-
ha�huzurlu�bir�Adana’ya�dönü�mek�istiyoruz.�Bu-
nun�içinde�gece-gündüz�çal��aca��z"�diye�konu�tu.
Zafer�Akta��aç�klamas�n�n�ard�ndan�müdür�ve

müdür� yard�mc�lar�yla� bas�na� kapal�� toplant�
yapt�.

Pomem, Pmyo ve Paem Y�l Sonu Mülakat� Nedir? Elenenler Ne Yapmal�?



Polis�demokratik�düzenin
kararl›�koruyucusudur.

Toplum�güvenli�inin
en�temel�ö�esi�polistir.

Polis�asker�kadar�disiplinli,
hukukçu�kadar�hukuk�adam›
bir�anne�kadar��evkatli
olmal›d›r. M.Kemal�ATATÜRK

1988�y�l�nda�Polis�Akademisi'ne�geçti.�1992�y�l�nda�Komiser�Yard�mc�s��olarak�mezun�olduktan�sonra�20.�Dönem
�ç�Güvenlik�ve�Özel�Hareket�Kursunu�bitirerek�Ardahan�ilinde�Özel�Harekat��ube�Müdür�vekili�olarak�göreve�ba�lad�.
1995�Nisan�döneminde�243.�dönem�Yedek�subay�olarak�askerlik�hizmetine�Tuzla�Piyade�Okulunda�ba�lad�.�1996�y�l�
Temmuz�ay�nda�Te�men�rütbesi�ile�Van�Özalp�2.Jandarma�s�n�r�taburundan�terhis�oldu.�1996-1998�y�llar��aras�nda
Gaziantep�Emniyet�Müdürlü�ü�Özel�Hareket��ube�Müdürlü�ünde�görev�yapt�.�1998�y�l�nda�Osmaniye�Emniyet�Müdür-
lü�üne�atanan�Alper,�Osmaniye'de�Özel�Hareket��ube�Müdürlü�ünde�görev�ald�.�1999�y�l�nda�Misyon�Koruma�S�-
nav�n��kazanarak�T.C.�Bi�kek�Büyükelçili�inde�2002�y�l�na�kadar�Ata�e�olarak�görev�ald�.�2002�y�l�ndan�itibaren�Os-
maniye�ilinde�s�rayla�Kaçakç�l�k�ve�Organize��uçlar��ube�Müdür�Vekili,��Personel��ube�Müdür�Vekili,�Asayi���ube
Müdürü��ve�en�son�olarak�da�Kadirli�ilçe�Emniyet�Müdürlü�ü�görevi�yapt�.�Alper�buradaki�görevinden�sonra�2007
y�l�nda�Sivas�Trafik�Tescil�Denetleme�ve��ube�Müdürü�olarak�atand�.��2010�y�l�nda�Birle�mi��Milletler�Do�u-Tim-
or�misyonuna�kat�larak�Türk�Polis�Kontenjan�nda�1.5�y�l�süreyle�görev�ald�.�2013�May�s�ay�nda�Afganistan�–�Kabil’de
bulunan�NATO-�ISAF�misyonunda�8�ay�süreyle�NATO��Komutan��Orgeneral�Joseph��Dunford’un�Polis�Dan��man-
l����görevini�yürüttü.�25�Aral�k�2013��itibariyle�de��stanbul’da�Önleyici�Hizmetler�ve�Güven�Timlerinden�sorumlu�Em-
niyet�Müdür�Yard�mc�s��olarak�göreve�ba�lad�.��stanbul’da�Koruma��ube�Müdürlü�ünden�,�Trafik��ube�Müdürlü�ünden
ve�Gaziosmanpa�a��lçesinden�sorumlu��l�Emniyet�Müdür�Yard�mc�l����görevlerinde�bulundu.�14�Nisan�2016�tarihinde
Afganistan�Mezar-���erif’te�bulunan�NATO�Kararl��Destek�Misyonda��K�demli�Polis�Dan��man��olarak�görev�yap-
t�.�26.10.2016�tarih�ve��çi�leri�Bakanl���n�n��2016/759�say�l��kararnamesi��ile�Ad�yaman��l�Emniyet�Müdürü�atanarak
29.10.2016�tarihinde�Ad�yaman�ilinde�göreve�ba�lam��t�r.�Evli�olan�Metin�Alper��3�çocuk�babas�d�r.��yi�derecede�Rusça
ve��ngilizce�bilmektedir.

1966�y�l�nda�Ankara’da�do�du.�1989�y�l�nda�Polis�Akademisi�Ba�kanl���ndan�mezun�olduktan
sonra�s�ras�yla�1989-1994�y�llar��aras�nda�Konya�Emniyet�Müdürlü�ünde,�1994-1998�y�llar��aras�n-
da�Sivas�Emniyet�Müdürlü�ünde,�1998-2003�y�llar��aras�nda�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ünde,�2003-
2010�y�llar��aras�nda�Polis�Akademisi�Ba�kanl���nda,�2010-2012�y�llar��aras�nda�Erzurum�Polis�Oku-
lunda,�2012-2014�y�llar��aras�nda�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�Polis
Ba�müfetti�i,� 17.02.2014-15.05.2014� tarihleri� aras�nda� Elmada�� Polis� Meslek� Yüksekokulu
Müdürü�ve�16.05.2014�tarihi�itibari�ile�Malatya��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapmaktad�r.
E�itimi�ve�Bilimsel�Çal��malar�:�1988�y�l�nda�Ankara�Üniversitesi,�Dil�ve�Tarih-Co�rafya�Fakül-

tesinden�mezun�oldu.�1993�y�l�nda�Selçuk�Üniversitesi,�Sosyal�Bilimler�Enstitüsünde�Kamu�Yöne-
timi�Anabilim�Dal�nda�Yüksek�Lisans�n��ve�1998�y�l�nda�da�ayn��üniversitenin�Sosyal�Bilimler�En-
stitüsünün,�Tarih�Anabilim�Dal�,�Atatürk��lkeleri�ve��nk�lap�Tarihi�Bilim�Dal�nda�Doktora�e�itimi-
ni�tamamlad�.
2007�y�l�nda�“Devlet-Güvenlik-�stihbarat-Terörizm”,�2009�y�l�nda�“Küreselle�en�Dünyada�Güven-

lik�(Milli�Güvenlik,�Kamu�Güvenli�i,�Örgütlü�Suçlar�ve�Suç��stihbarat�)”�ad�yla�eserleri�yay�nlan-
m��t�r.�Ayr�ca,�2010�y�l�nda�“Atatürk��lkeleri�ve��nk�lap�Tarihi”,�isimli�kitap�çal��mas�n�n�editörlü�ünü
yapm���ve�bu�çal��maya�da�7�bölüm�yazm��t�r.
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Dr.�Ömer�URHAL�yurt�içi�ve�yurt�d���nda�çok�say�da�kurs�ve�sem-

inerlere� kat�lm��,� ba�ar�l�� çal��malar�ndan� dolay�� çok� say�da� Takdirname� ve� Taltif� ile� ödül-
lendirilmi�tir.

Müdürümüz�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r

1964�y�l�nda��zmir’de�do�du.��lkokul�ve�ortaokulu��zmir’de�okudu.�1983�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1987
y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�oldu.
S�ras�yla�;�1987-1991�y�llar��aras�nda�Ankara��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�1991-1996�y�llar��aras���anl�urfa��l

Emniyet�Müdürlü�ü,�1996-2002�y�llar��aras���stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü,�2002-2006�y�llar��aras��Konya
�l�Emniyet�Müdürlü�ü,�2006-2008�y�llar��aras���anl�urfa�ili�Siverek��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü,�2008-2010�y�l-
lar��aras���anl�urfa��l�Emniyet�Müdürlü�ü�kadrolar�nda�görev�yapm��t�r.�2010�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdür-
lü�ü�rütbesine�terfi�ederek�EGM�Strateji�Geli�tirme�Dairesi�Ba�kanl����ve�Polis�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���n-
da�Polis�Ba�müfetti�li�i�görevini�üstlenen�müdürümüz�27.10.2016�tarihinde�Bingöl��l�Emniyet�Müdürlü�ü
görevine�atand�.�Yer�Alt��ve�Y�k�c��Faaliyetlerle�Mücadele,�Etkili�Liderlikte�Stresle�Mücadele�ve�Problem
Çözme�Teknikleri,�Meslek��çi�Yüksek�Kademe�Yöneticilik�E�itim�ve�Önemli�Tesisleri�Koruma�ve�Sald�r�ya
Kar���Koyma�E�itimi�bulunmaktad�r.�Bugüne�kadar�çok�say�da�kurs,�seminer�ve�sempozyuma�kat�lm���ve
görevindeki�ba�ar�l��çal��malar�ndan�dolay��say�s�z�taltif�ve�takdirname�belgeleri�ile�ödüllendirilmi�tir.��l�Em-
niyet�Müdürümüz�Say�n�Metin�AKAY�Evli�ve�3�çocuk�babas�d�r.

�l� Emniyet� Müdürümüz� Say�n� Göksel
TOPALO�LU,��Ordu��li�Per�embe�ilçesi�nü-
fusuna�kay�tl��olup,�1963�y�l�nda�Trabzon�ilinde
do�mu�tur.
�lk�ve�orta�e�itimini�Ankara�ilinde�tamam-

lam��t�r.�1981�y�l�nda�Polis�Koleji,�1985�y�l�n-
da�Polis�Akademisinden�mezun�olarak�K�rklareli
ilinde� Komiser� Yard�mc�s�� olarak� mesle�e
ba�lam��t�r.��anl�urfa,�Samsun,�Malatya,�Sakarya
illerinde�görev�yapt�ktan� sonra,�2008�y�l�nda
1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Em-
niyet� Genel� Müdürlü�ü� Strateji� Geli�tirme
Daire�Ba�kanl���na�atanm��,�2008-2016�y�llar�
aras�nda�Polis�Ba�müfetti�i�olarak�Tefti��Kurulu
Ba�kanl���nda�görev�yapm��t�r.
26.10.2016�tarihli�kararname�ile��limize�atan-

m���ve�27.10.2016�tarihinde�göreve�ba�lam��t�r.
Say�n� �l� Emniyet� Müdürümüz� evli� ve� 2

çocuk�babas�d�r.

ADIYAMAN 1. SINIF ‹L EMN‹YET MÜDÜRÜ 
METİN ALPER

BİNGÖL 1. SINIF ‹L EMN‹YET MÜDÜRÜ 
METİN AKAY

MALATYA  1. SINIF ‹L EMN‹YET MÜDÜRÜ 
DR.ÖMER URHAL
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DERNE��M�Z�N�VE�GAZETEM�Z�N�FAHR��ÜYE�VE�TANITIM�KARTLARI�
ABONELER�M�ZE�UCRETS�Z�HED�YE�OLARAK�VER�LMEKTED�R.�

BU�KANUN�KAPSAMINDA�DERNE��M�Z�N�
VE�GAZEEM�Z�N�LOGOSU�VE�BASIN�
KARTLARIMIZ�A�A�IDAK��G�B�D�R

Son görev
CUMHURBA�KANI�Erdo�an�‘dava�arkada�lar�m’

dedi�i�eski�Ka��thane�Belediye�Ba�kan��Fazl��K�l�ç�ve
�adi�K�l�ç’�n�anneleri�Yosma�K�l�ç’�n�cenaze�törenine
kat�ld�.
Cengiz�Topel�Camisi’nde�k�l�nan�cenaze�namaz�na

i�tirak�eden�Erdo�an,�“Davam�z�u�runa�gece�demedik,
gündüz�demedik.�Yosma�annemizin�yeti�tirdi�i�evlat-
larla�bu�yolda�yürüdük.�Rabbim�bu�evlatlar��kendi�yo-
lunda�yeti�tirmi��olan�böyle�bir�anneye�rahmetiyle�te-
celli�edecektir”�dedi.

Erdo�an’a�AK�Parti��stanbul�büyük�ehir�belediye
ba�kan�aday��Binali�Y�ld�r�m�ve��çi�leri�Bakan��Süley-
man�Soylu�ile�Hazine�ve�Maliye�Bakan��Berat�Albay-
rak�e�lik�etti.

TERÖR BELASI

Günümüz�dünyas�nda�terör�sadece�bir�ülkenin�ve-
ya�bir�bölgenin�kar��la�t����bir�sorun�olmaktan�ç�km��
dünyan�n�hemen�her�bölgesinde�ve�neredeyse�bütün�dev-
letlerin�belli�ölçüde�kar��la�t�klar��bir�gerçek�olmu�-
tur.Amac��belirlenen�hedeflere�ula�mak�için�bir�korku
iklimi�yaratmak�toplumda�ve�ki�ilerde�korku�panik�duy-
gusu�yaratarak�devlete�olan�güvenini�ortadan�kald�rmak
sosyal�bütünlü�ü�Birli�i�beraberli�i�bozmak�velevki�bü-
yük�fedakarl�klarla�kanla��kurulmu��milyonlarca��ehit
verilmi��köklü�bir�Devleti�korkutmak.
Zor�günler�geçirdik.��geçiriyoruz�da.S�k��an,�can�çe-

ki�en,darbe�üzerine�darbe�yiyen�terör�örgütü�sansasyonel
eylemlere�yöneldi.Çünkü�varl���n��bir��ekilde�göster-
mesi�gerekli.Türkiye�ve�millet�dü�man��odakl��paral�
u�aklar�yok�oluyor,gücü�zay�fl�yor,O�yüzden�taktik�de-
�i�tiriyor.Ama��unu�unutuyorlar�Biz�Türk'üz�vatan�m�z
Türkiye�Birlik�ve�beraberli�imize�karde�li�imize�ge-
lece�imize�kast�eden�bu�it�sürüleri�kan��bozuk�Erme-
ni�U�aklar��hiçbir�zaman�amac�n�za�ula�amayacaks�-
n�z.�Ülkemizin�huzurunu�istikrar�n��bozmaya�kalkan-
lar,Sizin�kar��n�zda�Tek�Yürek�olmu��milli�iradeye�mil-
li�güce�sahip�Türk�milleti�var.Her�ne�kadar�Polisimi-
ze,Askerimize�Vatanda�lar�m�za�yönelik�Vicdan�yok-
sunu�sald�r�lar��gerçekle�tiren�o�kirli�elleriniz�olsada�ne-
fesimiz�tükenene�kadar�köklerinizi�kaz�yaca��z.Biz�kor-
kak�de�iliz�saklanal�m�Çakal�de�iliz�kaçal�m�Kahpe�de-
�iliz�arkadan�vural�m.�Sanmay�n�bizi�bitiriyorsunuz�bir
askerim�bir�polisim�gider�Bin�Askerim�Bin�Polisim�ge-
lir.Ermeni�U�aklar��vatan�hainleri�delikanl��ça��nda�mil-
let�ve�vatan��a�k�yla�eline�silah�alm���garibana�m��gü-
cünün�yetti�ini�san�yorsun?
Hepsi�birer�ana�kuzusu�ama�Vatan�söz�konusu�olun-

ca�Kahpece�yap�lan�sald�r�ya�bölücü�kur�unlara�kar��
gö�üslerini�siper�ederken�hepsi�birer�Aslan�parças�.�Ma-
sum�insanlar�n�hayatlar�na�kaseden�çocuklar��babas�z
kad�nlar��e�siz��b�rakan�vatan�hainleri�Allah�hepinizi
kahr-��peri�an�etsin�belan�z��versin.Masum�Polisimizin
Masum�Askerlerimizin,��ehitlerimizin�yaralar�m�z�n�ka-
n��asla�yerde�kalmayacak.Bu�size�çok�a��ra�mal�olacak
sizin�o�kökünüzü�kaz�yaca��z.�Sizin�gibi�Kahpece�al-
çakça�haince�arkadan�hareket�etmiyoruz.Bizi�sizin�gi-
bi�hainler�bölemez.�Biz�Tek�Yürek�tek�millet�tek�va-
tan�tek�devletiz.�Birlik�ve�beraberli�imizi�bozamazs�-
n�z.�Hainlere�inat�hainlere�kar���azim�ve�kararl�l�kla�mü-
cadele�veren�Asker�ve�Polisimize�kurum�ve�kurulu�-
lar�m�z��yürekten��alk��l�yor�dualar�m�zla�destekliyo-
ruz.Mehmet�Akif�Ersoy'un�dedi�i�gibi�"De�il�mi�ortada
bir�sine�çarp�yor,Y�lmaz,�Cihan�y�k�lsa�Emin�ol�bu�cep-
he�Sars�lmaz"

Vesselam...
Sayg��sevgilerimle..

Yakup
DEMİRCİOĞLU

Polis Gazetesi Basın Müdürü

Veysal�Tipio�lu�1966�y�l�nda�Kars’ta�do�du.��lkokulu�Merkez�Yal�nkaya
Köyü� �lkokulunda,�ortaokulu��ehit�Albay� �brahim�Karao�lano�lu�Or-
taokulunda,�Lise�ö�renimine�de�ayn�� ilde�Ticaret�Lisesi’nde�e�itimini
tamamlad�ktan�sonra�1989�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�oldu.
1989�Y�l�nda�ilk�görev�yeri�olan�Bolu��linde�Komiser�Yard�mc�s��olarak

görevine�ba�lad�.�1993�y�l�nda��ark�görevini�yapmak�üzere�Erzurum'a
atand�.�Burada�çe�itli�birimlerde�görev�yapt�ktan�sonra�2003�y�l�nda��s-
tanbul�Emniyet�Müdürlü�ü’ne�atand�.
2003-2004�tarihleri�aras�nda�Tuzla��lçe�Emniyet�Müdürü,
2004-2006�tarihleri�aras�nda�Ümraniye��lçe�Emniyet�Müdürü,
2006-2009�tarihleri�aras�nda�Kad�köy��lçe�Emniyet�Müdürü,
Olarak�görev�yapt�ktan�sonra�2009�y�l�nda�terfi�ederek;��stanbul��l�Em-

niyet�Müdür�Yard�mc�s��olarak�görevine�devam�etti.�2013�y�l�nda�1.�S�n�f
Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�ederek�Polis�Ba�müfetti�i�olan�Veysal�Ti-
pio�lu�2014�y�l�nda�Mu�la’ya��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.
Veysel�Tipio�lu�Polis�Akademisini�bitirdikten�sonra�Beykent�Üniver-

sitesi�“Yönetim�ve�Organizasyon”�alan�nda�yüksek�lisans�n��tamamlam��
ve�halen�Marmara�Üniversitesi�Türkiyat�Enstitüsü�“Genel�Türk�Tarihi”
bölümünde� doktora� çal��malar�na� devam� etmektedir,� Amerika� ve� �n-
giltere’de�çe�itli�mesleki�seminerlere�kat�lm���olup�orta�derecede��ngilizce
bilmektedir.Evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.Son�Emniyet�müdürleri�kararnamesi
ile��anl�urfa�iline�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.

TOKAT 1. SINIF ‹L EMN‹YET MÜDÜRÜ 
GÖKSEL TOPALOĞLU

ŞANLIURFA 1. SINIF ‹L EMN‹YET MÜDÜRÜ 
VEYSEL  TİPİOĞLU


