
POL‹S GAZETES‹Y›l: 4   Say›: 18

GÜNDEM‹N ‹Ç‹NDEN
HDPKK ÖRGÜTÜ

Osman Şahin GÜVEN
Polis Gazetesi Yön. Kurulu Başk.

Geçti�imiz� günlerde� hepi-
mizin�bildi�i�üzere�HDP�Esen-
yurt��lçe�Ba�kanl���’na�operas-
yon�yap�ld�.�Esenyurt�Belediyesi
temizlik� i�çilerinin,� ilçe� ba�-
kanl����binas�nda�temizlik�faali-
yetleri�esnas�nda�gördü�ü�Öca-
lan�posterleri�ve�terör�örgütü�pan-
kartlar�n�n�resmini�çekip�sosyal
medyada� yay�nlamas�� üzerine
ba�lat�lan�operasyon�6�saat�ka-
dar�sürdü.�Elbette�hiçbirimiz�bu
i�e��a��rmad�k.�HDP�demek�ha-
in�terör�örgütü�pkk’n�n�devleti-
mize�gücü�yetmedi�i�için,�yap-
mak�istediklerini�siyaset�ad��al-
t�nda� TBMM’ye� girerek� yap-
mas�� demektir.� Bugün� bunu
dünyada�kime�sorsan�z�ayn��ce-
vab��al�rs�n�z.�� 3’te

Bu�büyük�bölgede�kahramanlar�m�zdan�pe�pe�e
darbeler�alan�hain�bölücüler,�Haftanin'e,�Hakurk
ve�di�er�bölgelerden�kaçan�teröristler�Gara'ya�do�-
ru�hareket�etti.�
Buralarda�kendilerini�güvende�zanneden� te-

röristler�hiç�beklemedikleri�bir�yönden�askerimi-
zi�kar��s�nda�bulup�hepsi�imha�edildi.�Al�nan�is-
tihbaratlar�hain�örgütün�2015�y�l�ndan�bu�yana�ka-
ç�rd����bir�tak�m�devlet�görevlilerimizi�ve�sivil�va-
tanda�lar��Gara’daki�bir�ma�arada�tuttuklar�n��bil-
diriyordu.�41�uçak�Gara'ya�do�ru�havaland�.
Uzun�bir�haz�rl�k�ve�planlama�sürecinin�ard�n-

dan�model�araziler�ve�tesisler�yap�larak�Türk�Si-
lahl��Kuvvetleri�yo�un�bir�çal��ma�sürecine�girdi.
10��ubat�02.55'te�41�uçak�Irak'�n�kuzeyi�Ga-

ra'ya�havaland�.��hbar�kontrol�uça��,�tanker�uça-
���ve�S�HA'lar�da�operasyona�destek�verdiler.�Ay-
n��zamanda�karadan�da�Mehmetçik�bölgeye�do�-
ru�yola�ç�kt�.
Operasyon,�vatanda�lar�m�z�n�tutuldu�u�ö�re-

nilen�ma�araya�do�ru�yönlendirildi.�Özel�kuvvetler
operasyon�öncesinde�uzun�teorik�çal��malar�yap-
t����harekâtta�jet�uçaklar�m�z�terör�hedeflerini�nok-
ta�at���yla�vurdu.�Operasyonda�hain�terör�örgütü-
ne�a��r�zayiat�verildi.�13�vatanda��m�z�da�kahpe
PKK'n�n�hain�sald�r�s�yla��ehit�edildi.�
Çok�say�da�teröristin�yok�edildi�i�operasyon�yü-

reklerimize�su�serperken��ehit�olan�vatanda�lar�-
m�z�n�ac�s�n��yüreklerimizin�derinliklerinde�his-
setmekteyiz.�2015�y�l�ndan�beri�hainlerin�elinde�bu-
lunan�karde�lerimiz�6�y�ld�r�gün�yüzü�görmediler.
Ailelerinden�haber�alamad�lar.�Aileler�de�peri�an
vaziyette�bu�güne�kadar�sab�rla�beklediler.�
Hemen�her�yaz�m�zda�bu�hain�örgütle�mücadele

konusunda�tecrübemiz�kadar�yla�bilgiler�payla��-
yoruz.�Elbette�ki�devletimiz�her�yönden�oldu�u�gi-
bi�terör�konusunda�da�köklü�bir�tecrübeye�sahip-
tir.�Y�llard�r�çok�say�da�evlad�n��bu�u�urda��ehit

vermi�tir.�Da�daki�bedbaht�terörist,�terörizm�sar-
mal�n�n�son�unsurudur.�Da�a�gönderdikleri�terö-
ristler�hayatta�kalabilsinler,�teröristlik�yapabilsin-
ler�diye�muhtelif�mevkiilerdeki�kravatl��teröristlerin
faaliyetleridir�as�l�dikkate�al�nmas��gereken.�Bu�ope-
rasyon�bittikten�sonra�kimin�hangi�tarafta�oldu�unu
iyice�anlayabilmek�için�yap�lan�aç�klamalar��iyi�ta-
kip�edelim.�Hain�örgüt�HDPKK’n�n�aç�klamala-
r�n��okuyan�ve�izleyenler�de�onlar��birer�bar���me-
le�i� zanneder.� Cumhuriyet� Gazetesi’ndeki� iza-
hatlar�na�bir�bakal�m.�
“HDP�olarak,�bu�s�n�r�ötesi�operasyon�sonu-

cunda,�uzun�süredir�PKK’nin�elinde�tutulan�ve�ken-
dilerini�silahl��bir�sald�r�dan�koruma�imkân�ndan

mahrum�olan�13�ki�i�ve�hayat�n��kaybeden�herkes
için�derin�üzüntülerimizi,�kay�plar�n�ailelerine�ve
sevenlerine� ba�sa�l���� dileklerimizi� iletiyoruz.”�
Da�da�polisimizden,�askerimizden�kö�e�bucak

kaç�p�k�l�k�k�yafet�de�i�tirip�vekil�olarak�meclise
girenler�sizler�de�il�misiniz?�Selahattin�Demirta�
daha�önce�nerdeydi?�Da�da.�Karde�i��u�an�nere-
de?�Karay�lan’�n�yan�nda�da�da.�Kaç�taneniz�te-
rör�suçu�dolay�s�yla�cezaevinde�yatarken,�seçildi-
�i�için�d��ar��ç�k�p�meclise�girdi?�Kaç�n�z�n�birin-
ci�derece�yak�n��da�dad�r?�E�i�da�da�olanlar,�ye-
�eni,�karde�i,�kay�nbiraderi�da�da�olanlarla�dolu
vekil�listeniz.�Bir�de�ç�km����ehitlerimiz�için�tim-
sah�gözya�lar��dökerek�üzüntülerinizi�dile�getiri-

yorsunuz.�Onlar�n�art�k�kimsenin�üzülmesine�ih-
tiyaçlar��kalmad�.�Onlar�art�k��ehitler.�Siz�kendi-
nize,�kendi�le�lerinize�üzülün.�Siz�e�er�bu�sözle-
rinizde�samimi�iseniz�ç�k�p�pkk’y��terör�örgütü�ilan
edip�devletimizin�yan�nda�saf�tutun.�Bildiklerini-
zi�payla��n.�Yak�nlar�n�z��adalete�teslim�olmaya�da-
vet�edin.�O�zaman�inanal�m�sizin�bu�sözlerinize.
Siz�asl�nda�mertçe�hangi�safta�oldu�unuzu�söy-

lüyorsunuz.�Aç�kça�apo�hainine�say�n�kelimesi�kul-
lanarak�hitap�ediyorsunuz.�Da�daki�teröristlerini-
ze�sahip�ç�k�yorsunuz.�

Polis�Emeklileri�Dayan��ma�
Yard�mlama�Derne�i�Genel�Ba�kan��Os-

man��ahin�GÜVEN��Sayfa�8’de

Gazetemiz ücretsizdir

Say�n� Müdürümüz� 1964� y�l�nda� Kahramanma-
ra�/Göksun�ilçesinde�do�mu��ilk�ve�orta�ö�renimini�Kah-
ramanmara��ilinde�tamamlad�ktan�sonra�1989�y�l�nda
Marmara�Üniversitesi��ktisadi�ve��dari�Bilimler�Fakül-
tesi�Kamu�Yönetimi�bölümünden,�1990�y�l�nda�Polis
Akademisinden�mezun�olmu�tur.�Komiser�Yard�mc�-
s��olarak�Isparta�Emniyet�Müdürlü�ünde�göreve�ba�lam��
s�ras�yla� Diyarbak�r� �l� Emniyet�Müdürlü�ü,Gazian-
tep�Emniyet�Müdürlü�ü,�Mersin�Emniyet�Müdürlü�ü,
tekrar�Diyarbak�r�Emniyet�Müdürlü�ü,�Ni�de�Emniyet
Müdürlü�ü,�Hatay�Emniyet��Müdürlü�ünde�de�i�ik�bi-
rimlerde�ve�çe�itli�rütbelerde�görev�yapm���2015�y�l�nda
1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Tefti���Ku-
rulu�Ba�kanl���nda�görevine�devam�etmi�tir.�19.09.2019
tarih�ve�2019/320�say�l��kararname�ile�Batman��l�Em-
niyet�Müdürü�olarak�atanan��l�Emniyet�Müdürümüz�Sa-
y�n�Köro�lu�KIRAÇ�evli�ve�üç�çocuk�babas�d�r.

Batman �l Emniyet Müdürü
Köro�lu KIRAÇPENÇE KARTAL-2

1961�y�l�nda�Gümü�hane�ili�Kelkit
ilçesinde� do�du.� 1979� y�l�nda�Polis
Koleji,�1983�y�l�nda�Polis�Akademi-
sinden�mezun�olduktan�sonra;�Anka-
ra,�Van,�Bolu,�K�r�kkale,�Edirne,�Si-
vas�ve�Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde
de�i�ik� rütbelerde� görev� yapt�ktan
sonra�2005�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet
Müdürlü�ü�rütbesine�terfi�etmi�tir.�Te-
kirda��Emniyet�Müdürü�olarak�görev
yapmakta�iken�19.09.2019�Tarihli�ve
2019�/�320�Say�l��Kararname�ile�Kon-
ya� �l� Emniyet�Müdürü� olarak� atan-
m��t�r.��l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve
bir�çocuk�babas�d�r.

Konya 
�l Emniyet 
Müdürü

Mustafa AYDIN

Manisa �l Emniyet Müdürü
Ömer USLUSOY

Emniyet�Te�kilat�n�n�çe�itli�kademelerinde
görev�alan�Ömer�Uslusoy�,Kütahya’da�Bölge
Trafik�Denetleme��ube�Müdürlü�ü�görevini�yü-
rüttü.�Uslusoy�ocak�2014’te�Kütahyada�Ka-
çakç�l�k�ve�organize�Suçlarla�Mücadele��ube
Müdürlü�ü�görevine�getirildi.�Ba�ar�lar�yla�tak-
tir�toplayan�Uslusoy�TEM�daire��ba�kan�yar-
d�mc�l����görevini�üstlendi.26�ekim�2016�‘da
TEM�Daire�ba�kan�yard�mc�l����görevinden���r-
nak�Emniyet�Müdürlü�ü’ne�terfi�edildi.�Res-
mi�Gazetede�yay�mlanan�kararnameyle�Manisa
�l�Emniyet�Müdürlü�üne�atand�.

Diyarbak�r �l Emniyet Müdürü

�ükrü YAMAN
Mu� �l Emniyet Müdürü

Ahmet ARIBA�

1969�y�l�nda�Ankara’da�do�du,�Çank�r��ili�Ilgaz�il-
çesi��kikavak�Köyü�nüfusuna�kay�tl�d�r.�1988�y�l�nda
Polis�Kolejinden,�1992�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun�olduktan�sonra�s�ras��ile�1992-2003�y�llar��ara-
s�nda�Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde,�1998-2001�y�l-
lar��aras�nda�Almanya’da�misyon�koruma�görevinde,
2003-2007�y�llar��aras�nda�Malatya��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ünde,�2007-2014�y�llar��aras�nda�Kastamonu�Em-
niyet�Müdürlü�ünde,�2014-2015�y�llar��aras�nda�Ka-
çakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele�Daire�Ba�kan
Yard�mc�l����görevlerinde�bulundu.�2015�y�l�nda�1.S�-
n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbesine�terfi�ederek�Özel�Gü-
venlik�Denetleme�Ba�kanl���nda�ve�Tefti��Kurulunda
Polis�Ba�müfetti�i�olarak�görev�yapt�ktan�sonra�2016-
2019�y�llar��aras�nda�Konya��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�görev�yapt�.�19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��ka-
rarname�ile�Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürü�olarak�ata-
narak�göreve�ba�lam��t�r.�Evli�ve�3�çocuk�babas�d�r.

�stanbul�Emniyet�Müdürü�Say�n�Zafer�AKTA�
aslen�Bal�kesirli�olup�1964�y�l�nda�Çanakkale
ilinde�dünyaya�gelmi�tir.�1983�y�l�nda�Polis�Kole-
ji’nden,�1987�y�l�nda�ise�Polis�Akademisi’nden
mezun�olarak,�Komiser�Yard�mc�s��rütbesiyle
Gaziantep�ilinde�göreve�ba�lam��t�r.
Daha�sonra�s�ras�yla�1990-1995�Diyarbak�r,

1995-1997��stihbarat�Daire�Ba�kanl���nda,�1997-
2003� Ankara,� 2003-2006� Ordu,� 2006-2010
Mardin,�2010-2011�Bolu,�2011�y�l��içerisinde�2
ay�süreyle�Strateji�Daire�Ba�kanl���nda,�2011-
2016�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�görev�yap-
m��t�r.
Bu� tarihten� sonra� 2016-2018� y�llar�� aras�

Mu�� �l� Emniyet� Müdürü,� 2018-2020� y�llar�
aras�� ise� Adana� �l� Emniyet� Müdürü� olarak
görev�yapan�Say�n�Zafer�AKTA��son�olarak;
15.06.2020�tarih�2020/279�say�l��kararname�ile
�stanbul��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
Say�n�Zafer�AKTA��evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Zafer AKTA�
�stanbul �l Emniyet Müdürü

1965�y�l�nda�Elaz���ilinde�do�du.��lk�ve�Orta�tah-
silini�Elaz���ilinde�tamamlad�.�1983�y�l�nda�Polis�Ko-
leji,�1987�y�l�nda�ise�Polis�Akademisi'nden�mezun
oldu.�Çe�itli�rütbelerde�olmak�üzere�s�ras�yla;��zmir
Emniyet�Müdürlü�ü,�Batman�Emniyet�Müdürlü�ü,
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü,�Tokat�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Tekirda��Emniyet�Müdürlü�ü,�Diyarbak�r
Emniyet�Müdürlü�ü�ve�Gaziantep�Emniyet�Mü-
dürlü�ünde� de�i�ik� birimlerde� görev� yapt�.
14.07.2010�tarihinde�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne
terfi�etti.�Strateji�Geli�tirme�Daire�Ba�kanl���,�Özel
Güvenlik�Denetleme�Daire�Ba�kanl����ve�Karabük
Polis�Meslek�E�itim�Merkezi�Müdürlü�ünde�görev
yapt�.�20.09.2019�tarihinde�aç�klanan�Cumhurba�-
kanl����Kararnamesi�ile�Kilis��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�atand�.��l�Emniyet�Müdürümüz�bir�çocuk�ba-
bas�d�r.

Kilis �l Emniyet Müdürü

Mahmut KARABULUT

10 Şubat saat 02.55'te hain örgüt pkk unsurlarından gelebilecek saldırıların önünü kesmek maksadıyla kahraman mehmetçikle-
rimiz tarafından Pençe Kartal-2 Harekâtı başlatıldı.75 kilometre genişliğinde, 25 kilometre derinliğindeki bir alanda icra edilen

harekât 2000 km2 lik alan içerisinde bölücü hainlerin barınabilecekleri tüm mağara ve yerleşim birimlerini hedefledi.

Mu�’unda� aralar�nda� bulundu�u� 9� il’e� yeni� il� emniyet
müdürünün� atama� � karar�� geçti�imiz� günlerde� Resmi
Gazete’de�yay�nlanm��t�r.Cumhurba�kan��Recep�Tayip�Er-
do�an’�n�imzas�yla�yay�nlanan�atama�karar�na�göre�FETÖ’ile
yapt����mücadelerle�gündeme�gelen�Ahmet�Ar�ba��Mu��il�Em-
niyet�Müdürlü�ü’ne�atand�.Say�n�Müdürümüz�Ahmet�Ar�ba�
içi�leri�Bakanl���n�n�27.12.2018�tarihli�kararnamesiyle�Mu�
il�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.

Malatya �l Emniyet Müdürü

Ercan DA�DEV�REN
1969�y�l�nda�K�r�ehir�ili�Kaman��lçesi�Benzer�Köyünde

do�du.��lk�ve�ortaokulu�K�r�ehir’de�bitirdikten�sonra�1983�y�-
l�nda�Polis�Kolejine�girdi.1987�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1991
y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olan�Müdürümüz�Yük-
sek�Lisans�n��Elaz���F�rat�Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Ens-
titüsünde�tamamlam��t�r.�Müdürümüz,�Polis�Akademisinden
mezun�olduktan�sonra�s�ras�yla�1991�–�1996�y�llar��aras�nda
Ankara�Emniyet�Müdürlü�ünde,�1996�–�2003�y�llar��aras�n-
da�Elaz���Emniyet�Müdürlü�ünde,�2003�–�2006�y�llar��aras�nda
Alanya��lçe�Emniyet�Müdürlü�ünde,�2006�–�2012�y�llar��ara-
s�nda�Zonguldak�Emniyet�Müdürlü�ünde�ve�2012�–�2015�y�l-
lar��aras�nda�Denizli�Emniyet�Müdürlü�ünde�çe�itli�kade-
melerde�görev�yapm��t�r.�1998-2001�y�llar��aras�nda�Paris,
UNESCO’da�bulunan�Türk�temsilcili�inde�Güvenlik�Ata�e-
si�olarak�görev�yapan�Müdürümüz,�2008�y�l�nda�“E�itim���-
birli�i”�program��kapsam�nda�e�itim�vermek�üzere�Mo�o-
listan’da�bulunmu�tur.���18.08.2015�–�15.07.2016�y�llar��ara-
s�nda� Erzincan� Polis� Meslek� E�itim� Merkezi� Müdürü,
15.07.2016�–�27.10.2016�y�llar��aras�nda�Bal�kesir�Emniyet

Müdürü�ve�27.10.2016�–�25.09.2019�y�llar��aras�nda�Sinop�Em-
niyet�Müdürü�olarak�görev�yapan�Müdürümüz,�Cumhurba�-
kanl����Kararnamesi�ile�atand����Malatya�Emniyet�Müdürlü-
�ü�görevine�29.09.2019�tarihi�itibariyle�devam�etmektedir.�Mü-
dürümüzün,�2011�y�l�nda�“Dü�ünce”��ve�2015�y�l�nda�“Ye-
ter�ki�Yalan�Sevme”�isimli�iki��iir�kitab��yay�nlanm��t�r.Ba-
�ar�l��çal��malar�ndan�dolay��çok�say�da�ba�ar��belgesi�ve�tal-
tif�ile�ödüllendirilen��l�Emniyet�Müdürümüz�Ercan�DA�D-
EV�REN,�evli�ve�üç�çocuk�babas��olup�bir�torun�sahibidir.



2 HABER2021

“Polis Arama Kurtarma” Birimi
Açıldı.

“Polis�Arama�Kurtarma”�Birimi�Aç�ld�.
�çi�leri� Bakan�� Say�n� Süleyman� Soylu’nun

kat�l�mlar��ile�muhtemel�afetlerde�yürütülecek�ara-
ma�ve�kurtarma�faaliyetlerinde,�Afet�ve�Acil�Du-
rum�Yönetimi�Ba�kanl���’na�(AFAD)�ve�afetze-
de�vatanda�lar�m�za�destek�olunmas��amac�yla�ku-
rulan�“Polis�Arama�Kurtarma”�birimi�aç�l���töre-
ni,�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Güvenlik�Daire�Ba�-
kanl����Takviye�Haz�r�Kuvvet�Müdürlü�ü’nde�dü-
zenlendi.
Tören�program�na�ayr�ca�Bakan�Yard�mc�lar�

Say�n�Muhterem��nce�ve��smail�Çatakl��ile�Em-
niyet�Genel�Müdürü�Say�n�Mehmet�Akta�,�Jan-
darma�Genel�Komutan��Orgeneral�Say�n�Arif�Çe-
tin,�Sahil�Güvenlik�Komutan��Tu�amiral�Say�n�Ah-
met�Kendir,�Türk�Polis�Te�kilat�n��Güçlendirme
Vakf��Genel�Müdürü�Hasan�Kaan�Karal�,�Polis
Akademisi�Ba�kan��Prof.�Dr.�Say�n�Y�lmaz�Ço-
lak,�Emniyet�Genel�Müdür�Yard�mc�lar�,�Ba�kanlar
ve�Daire�Ba�kanlar��kat�ld�.
Aç�l���töreni�program�,��stiklal�Mar��’n�n�okun-

mas��ile�ba�lad�.
�çi�leri�Bakan��Say�n�Süleyman�Soylu,�afet�ha-

z�rl�k�çal��malar�na�dikkati�çekerek,�“D��ar�da�du-
ran�iki�t�r,�dört�tane�de�dorse�var.�Bunlar�n�olu�-
mas�na�Elaz���depreminde�karar�verdik.�Vatan-
da��m�za�haz�r�yemek�ikram�edecek�bir�arac�m�z
haz�r.��imdi�bir�ö�ünde�on�bin�ki�ilik�yemek�ve-
recek�mobil�a�evimiz�var.”�diye�konu�tu.
Emniyet�birimlerinin,�jandarma�arama�kurtar-

ma�birimlerinin,� sivil� toplum�kurulu�lar�n�n�ve
AFAD'�n�afet�an�na�çok�önemli�bir�disiplin�ge-
tirdi�ini�belirten��çi�leri�Bakan��Say�n�Süleyman
Soylu,�PAK�timleri�ile�afete�daha�haz�r�hale�ge-
len�bir�tabloyu�gerçekle�tireceklerini�söyledi.
Soylu,�afet�an��müdahale�kapasitesine�çok�bü-

yük�kurumsal�tecrübe�ve�güç�katt�klar�n��belirte-
rek,�PAK'�n,�afet�yönetimi�stratejisinin�bilinçli�bir
parças��oldu�unu�söyleyerek,�“�nan�yorum�ki;�Po-
lis�Arama�Kurtarma�ekibimiz,�afetlere�müdahale
konusunda�gücümüze�güç�katacakt�r.”�dedi.
Arama�kurtarma�konusunda�önemli�bir�eksik-

lik�olan�afet�kimliklendirme�çal��malar�na�de�i-
nen��çi�leri�Bakan��Say�n�Süleyman�Soylu,�Kri-
minal�Daire�Ba�kanl����bünyesinde�Afet�Krimi-
nal��nceleme�(AK�)�adl��bir�birim�kurarak�bu�alan-
da�da�bir�ilke�imza�att�klar�na�dikkati�çekti.
Soylu,�“AK��ekiplerimizin,�kulland�klar��tek-

noloji�itibariyle�bugün�dünyadaki�örneklerinden
bir�ad�m�önde�oldu�unu�rahatl�kla�söyleyebilirim.
Bunun�en�büyük�sebebi,�bu�ekiplerin�yaln�zca�fe-
laket�bölgesinde�hayat�n��kaybeden�canlar�m�z�n
kimliklerini�belirlemesi�de�il�ayn��zamanda�fela-
ket�bölgesindeki�suç�olaylar�n��ara�t�rma�yetene-
�ine�sahip�olmas��ve�teknik�konularda�tespit�ve�be-
lirleme�çal��mas��yapabilmesidir.”�dedi.
Türkiye'nin�afet�bölgesi�oldu�unun�unutulma-

mas��gerekti�ini�vurgulayan�Soylu,�bunu�herke-
sin�ba�ucu�cümlesi�yapmas��tavsiyesinde�bulun-
du.�Vatanda�lardan�binalar�n�n�deprem�dayanak-
l�l���n��test�ettirmelerini�isteyen��çi�leri�Bakan��Sü-
leyman� Soylu,� deprem� an�nda� yap�lmas�� gere-
kenlerin�de�tatbik�edilmesi�uyar�s�n��yapt�.
Emniyet�Genel�Müdürü�Say�n�Mehmet�Akta�,

“Emniyet�Te�kilat�m�z,�‘önceli�imiz�insan’�diyerek
her�durum�ve��art�alt�nda�insan�m�z�n�yard�m�na
ko�may��en�asli�görevi�kabul�etmektedir.�Vatan-
da��m�z�n�can�ve�mal�güvenli�ini�sa�laman�n�ya-
n�nda,�her�ba��
s�k��ana�uzanan�yard�m�elimiz�ile�vatanda��-

m�z�n�zor�an�nda�yan�nda�olmak�polislik�mesle-
�inin�temel�ilkesidir”�vurgusunu�yapt�.
Deprem�ve�di�er�afetlerde,�ilgili�kurum�ve�ku-

rulu�lar�n� gerekli� müdahaleleri� süratle� yapma
noktas�nda�yo�un�bir�gayret�sarf�etti�ini�vurgulayan
Akta��“Say�n�Bakan�m�z�n�talimat�yla�ülke�olarak
sahip�oldu�umuz�bu�kapasiteyi�daha�da�art�rmak
için�Polis�Te�kilat�m�z�bünyesinde�de,�deprem�ba�-
ta�olmak�üzere�do�al�afetlere�müdahale�edebile-
cek�bir�yap�y��kurarak,�çok�önemli�bir�ad�m�at�-
yoruz.�Güvenlik�Daire�Ba�kanl���m�z�koordine-
sinde�Ankara�ve��stanbul�Takviye�Haz�r�Kuvvet
Müdürlüklerinde�‘Arama�ve�Kurtarma��ube�Mü-
dürlükleri’,�Ankara,�Diyarbak�r,�Elaz��,�Erzurum,
�stanbul,��zmir,�Van��l�Emniyet�Müdürlüklerine
ba�l�� Çevik� Kuvvet� �ube�Müdürlüklerinde� de
‘Arama�ve�Kurtarma�Birlik�Amirlikleri’�kurul-
mu�tur”��eklinde�konu�tu.
Özel�Harekât�Ba�kanl����bünyesinde�de�Ada-

na,�Antalya,��stanbul,��zmir,�Konya,�Malatya,�Sam-
sun�ve�Trabzon’da�‘Polis�Arama�Kurtarma�Bir-
likleri”�olu�turuldu�una�dikkat�çeken�Say�n�Ak-
ta�,�“AFAD�Ba�kanl���m�z,�tam�teçhizatl��3�adet
orta�tonaj�arama�kurtarma�arac�n��te�kilat�m�za�hi-
be�ederek,�Polis�Arama�Kurtarma�birimimizin�kul-
lan�m�na�vermi�tir.�Bununla�beraber�afet�bölge-
lerinde�vatanda��m�z�n�acil�g�da�ihtiyac�n��kar��-
lamak�üzere,�ayn��anda�10�bin�ki�iye�s�cak�yemek
verebilecek�kapasiteye�sahip,�2�adet�mobil�mut-
fak�da�sat�n�al�narak,�hizmete�haz�r�hale�getiril-
mi�tir”�ifadelerini�kulland�.
Ayr�ca�yeni�araç�ve�ekipmanlar�n�temini�nok-

tas�nda�da�çal��malar�n�sürdü�ünü�dile�getiren�Ak-
ta�,�“Afet�ve�acil�durumlarda�araç,�gereç,�malze-
me�ve�personel�planlamalar�n��yaparak�merkezdeki
ve�sahadaki�ekiplerimiz�vas�tas�yla�afet�öncesi,�es-
nas��ve�sonras�nda�kamu�düzeni,�asayi�,�can�ve�mal
güvenli�i�ile�trafik�ak���n��kesintisiz�sürdürmek
amac�yla� te�kilat�m�z� taraf�ndan� yap�lacak� i�-
lemlerin�ve�koordinasyonun�planland����Emniyet
Genel�Müdürlü�ü�Afet�Müdahale�Plan�’n��da�gün-
celledik�ve�ilgili�birimlerimize�da��t�m�n��sa�la-
d�k.”�diye�konu�tu.
�çi�leri�Bakan��Say�n�Süleyman�Soylu,�arama

kurtarma� çal��malar�nda� kullan�lacak� araç� ve
malzemeleri�inceledi�ve�görevli�personelden�bil-
gi�ald�.
Kamuoyuna�sayg�yla�duyurulur.

Erdem YANIK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak CHP ve HDP'yi sert sözlerle eleştir-
di ve ''Bunlar öyle utanmaz ki, çıkıyor, şu anda, onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor'' dedi. ''Tarım Kredi Koope-
ratifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Piyasayı yağmalarsanız kusura bakma-
yın bu adımları atacağız'' diye konuştu. CHP'nin eleştirilerde bulunduğu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la
ilgili Erdoğan, ''CHP'nin bugünlerde sürekli itibar suikastleriyle saldırdığı Berat Bey'in bu süreçte gösterdiği gayretlerin
şahidiyiz'' şeklinde konuştu. 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme dönemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Siz-
lerden de normalleşme kriterlerinin bir an önce yakalanabilmesi için kendi illerinizdeki vaka ve aşılama süreçlerini ya-
kından takip etmenizi rica ediyorum'' çağrısında bulundu. Grup toplantısı çıkışında soruları yanıtlayan Erdoğan, Mec-
lis'e gelen HDP'lilerin fezlekeleri ile ilgili olarak ''Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda mü-
zakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel Kurul'da da hemen eller iner kalkar'' ifadelerini kullandı.

Cumhurba�kan��Erdo�an,�parti-
sinin�TBMM�Grup�Toplant�s�'nda
yapt����konu�mada,�3�y�l�önce,�21
�ubat�2018'de,�15�Temmuz�gece-
si�meydanlarda�kurduklar��Cumhur
�ttifak�'n�,�TBMM'ye�verdikleri�bir
kanun� teklifiyle� hukuki� zemine
kavu�turma�yolunda�ilk�ad�m��at-
t�klar�n��hat�rlatt�.
Geriye�do�ru�bak�ld���nda�Cum-

hur��ttifak�'n�n,�Türk�siyasi�haya-
t�n�n�sadece�en�ba�ar�l��de�il�ayn�
zamanda�en�ilkeli,�onurlu�ve�has-
bi� ittifak�� oldu�unu� gördüklerini
söyleyen�Erdo�an,�"Ülkemizin�bü-
tünlü�ü,�milletimizin�birli�i,�dev-
letimizin�bekas��çerçevesinde�olu�-
turdu�umuz�anlay���birli�inin,�Tür-
kiye'nin�uluslararas��alanda�yürüt-
tü�ü�tarihi�mücadelenin�ba�ar�s�n-
da�çok�büyük�katk�s��vard�r."�diye
konu�tu.�

Ayn���ekilde�terörle�mücadele-
den�ekonomik�tuzaklara�kadar�ni-
ce�sald�r�y��da�Cumhur��ttifak�'n�n
bu�güçlü�zemininde�kar��lay�p�bo-
�a� ç�kard�klar�n�� dile� getiren� Er-
do�an,� "Cumhur� �ttifak�'na� kar��
CHP'nin� lokomotifli�inde� kuru-
lan�yap�n�n�terörle�mücadele�ba�-
ta�olmak�üzere�ya�anan�her�hadi-
sede�tel�tel�dökülmesi,�oturdu�u�ze-
minin�çürüklü�ünden�kaynaklan�-
yor.�
CHP,�bir�yan�na�terör�örgütünün

güdümündeki�partiyi,�di�er�yan�na
yerli�ve�milli�hassasiyetlerini�ko-
rudu�unu�umut�etti�imiz�bir�ba�ka
yap�y��alarak,�ortaya�da�kimi�bu-
lursa�doldurarak,�kendince�bir�si-
yaset�terazisi�kurdu.�Bu�zoraki�it-
tifak�n� içinde,�ülkenin�bütünlü�ü
konusunda�fikir�birli�ine�rastlaya-
mazs�n�z."�ifadelerini�kulland�.

Mehmet ERDUGAN
12.01.1969�tarihinde�Gelibolu’da�do�du.�Lise�e�i-

timini� Bursa’da,� Üniversite� e�itimini� Ankara� Gazi
Üniversitesi�E�itim�Fakültesinde�tamamlad�ktan�son-
ra�1991�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�oldu.�
S�ras�yla��stanbul,�Bayburt,�Bilecik,�Bursa,�Van,�Bur-

sa�ve��stanbul��llerinde�de�i�ik�rütbelerde�görev�yapt�ktan
sonra�26.10.2016�tarihli�kararname�ile�Emniyet�Genel
Müdürlü�ü�Özel�Güvenlik�Denetleme�Ba�kan��olarak
atand�.�19.08.2017�tarihli�mü�terek�kararname�ile�Or-
du��l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�atanan�Say�n�Mü-
dürümüz�20.09.2019�tarihli�Cumhurba�kanl����Karar-
namesi�ile�Tekirda���l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
�l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Tekirda� �l Emniyet Müdürü

Ankara� Emniyet� Müdürü� Servet� Y�lmaz,
Trabzon,�Arakl�’da�do�mu�tur.�Babas�n�n�ad�
Hüseyin�Y�lmaz’d�r.�Servet�Y�lmaz,��stanbul��i-
le'de�Emniyet�Müdürlü�ü,��stanbul�Emniyet�Mü-
dür�Yard�mc�l����görevlerinde�bulundu.
Polis�Ba�müfetti�i�iken�20�Ocak�2015�tari-

hinde�Kahramanmara��Emniyet�Müdürü�olarak
atand�.�Servet�Y�lmaz,�26�Ekim�2016�tarihinde
kararname�ile�Kahramanmara���l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü� görevinden� Emniyet� Genel� Müdür
Yard�mc�l���na�Getirildi.�
Ankara�Emniyet�Müdürü�Mahmut�Karaaslan,

18�A�ustos�2017�tarihinde�emeklilik�dilekçesini
vererek�y�ll�k�izne�ayr�l�nca�yerine�19�A�ustos
2017�tarihinde�yay�mlanan�kararname�ile�Ser-
vet�Y�lmaz�Ankara�Emniyet�Müdürü�olarak�gö-
revlendirildi.�

Ankara �l Emniyet Müdürü

Servet YILMAZ

Cumhurba�kan� Erdo�an'dan 'normalle�me' 
ça�r�s�: 'Yak�ndan takip edin'

Kadim Dosta Ziyaret
Devlet�soyut�bir�kavramd�r.�Makamlarda�oturan�ki�i-

lerin�ki�ili�i�karakteri�ve�uygulamalar�yla�somut�bir�hal�al�r.
A��r�imtihanlara�tabi�tutulup,ba�ar�yla��bu�süreci�aln�n�n
ak�yla�destans��mücadele�vererek��stanbul�gibi�metropol
bir��ehre�Emniyet�müdürü�olarak�atanan�kadim�dostum�sa-
y�n�Zafer�Akta�� beyefendiyi�makam�nda� ziyarette� bu-
lundum.Ta��d����sorumluluk�yönü�ve�sergiledi�i�hizmet
anlay����yanan�katt����güler�yüz�ve�tatl��dilli�ile�dik�duru�lu

bir�ki�ili�e�sahip�olup,�görev�yapt����illerde�devlet�temsilcisi
olarak�devlet�millet�anlay���n��çok�daha�sa�lam�temeller
üzerinde�oturmu�tur.�Dil�,din,��rk�fark�etmeksizin�her�ke-
simi�kucaklayarak�her�daim�devletin�s�cak�yüzü�olmu�tur.
Adam�gibi�adam�olman�n�tüm�unsurlar�n��ta��yan��say�n
müdürüme�dosthane�sohbetinden�s�cak��ve�samimi�ilgi�ve
alakas��dan,göstermi��oldu�u��misafirperverli�inden�do-
lay��can��gönülden�te�ekkür�ederim



Geçti�imiz�günlerde�hepimizin�bildi�i�üzere�HDP�Esenyurt��lçe�Ba�kan-
l���’na�operasyon�yap�ld�.�Esenyurt�Belediyesi�temizlik�i�çilerinin,�ilçe�ba�kanl���
binas�nda�temizlik�faaliyetleri�esnas�nda�gördü�ü�Öcalan�posterleri�ve�terör�ör-
gütü�pankartlar�n�n�resmini�çekip�sosyal�medyada�yay�nlamas��üzerine�ba�la-
t�lan�operasyon�6�saat�kadar�sürdü.�

Elbette�hiçbirimiz�bu�i�e��a��rmad�k.�HDP�demek�hain�terör�örgütü�pkk’n�n
devletimize� gücü� yetmedi�i� için,� yapmak� istediklerini� siyaset� ad�� alt�nda
TBMM’ye�girerek�yapmas��demektir.�Bugün�bunu�dünyada�kime�sorsan�z�ay-
n��cevab��al�rs�n�z.�

Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti’nin�kanunlar�ndan�istifadeyle,�devletin�im-
kânlar�n��kullanarak,�devletin�maa��n��alarak,�lojman�nda�oturarak,�korumas�ndan
istifade�ederek,�dokunulmazl���ndan�yararlanarak�devletin�valisine,�kaymakam�na,
askerine,�polisine,�savc�s�na,�hâkimine,�güvenlik�köy�korucusuna,�ö�retmeni-
ne�kur�un�s�kmak,�s�rt�ndan�hançerlemektir.���in�tam�olarak�tan�m��budur.�

Siyasete� girmeleriyle� de� daha� rahat� hareket� kabiliyeti� kazanm��lard�r.
TBMM’ne�vekil�sokarak,�yerel�yönetimlerde�belediye�ba�kanlar��seçtirerek�her
türlü�imkânlar�m�zdan�sonuna�kadar�yararlanabilmektedirler.�Kim�sorarsa�biz
de�terörle�mücadele�ediyoruz�i�te.�

Da�da�askerimiz�polisimiz�güvenlik�köy�korucumuz�teröristi�koval�yor.�Te-
rörist�güvenlik�güçlerimizi��ehit�ettikten�sonra��ehire�inip�kravat�tak�p,�k�l�k�de-
�i�tirip�meclise�girip�milletvekili�olup�bir�de�üstüne�dokunulmazl�k�kazan�yor.
Belediye�Ba�kan��olup�özel�imkânlara�kavu�uyor.�Devletin�her�türlü�imkân-
lar�n��teröristlerin�ya�am�ko�ullar�n��iyile�tirmek�için�kullanmaya�ba�l�yor.

��te�bu�devlet�yakla��k�50�y�ld�r�böylesi�bir�k�s�r�döngünün�içinde�kim�so-
rarsa�terörle�mücadele�ediyor.�Bu�nas�l�bir�mücadeledir?�Bu�i�in�sonu�nereye
varacak?�Son�terörist�ne�zaman�temizlenecek?�

Bu�mücadele��ekliyle�bu�sorular�n�cevaplar�n��hiç�kimse�veremez.�Çünkü
bu�sistemle�terörist�bitmez.�Teröristle�de�il�terörizmle�sava�mal�y�z.�Aksi�tak-
dirde�olan�halk�m�za�olmaya�devam�edecek.�Beri�tarafta�analar�çocuk�yeti�ti-
rip�askere�gönderecek.�Askerimiz��ehit�olacak.�Di�er�tarafta�da�yine�kand�r�l-
m���olan�vatanda��m�z�n�çocu�u�bir��ekilde�da�a�ç�karak�güvenlik�güçlerimizce
öldürülecek.�Yani�milletimize�devletimize�kurulmu��olan�bu�oyun�sayesinde
bu�topraklarda�ya�ayan�insanlar�ölmeye�öldürmeye�devam�edecek.�Devletini
milletini�korumak�niyetiyle�asker,�polis�olan�vatanda�lar�m�z��ehit�olacak.�Da-
�a�teröristlik�yapmaya�gidenlerin�sonu�da�herkesçe�malum.�Cehennem�odu-
nu�olmaya�devam�edecek.�Soruyorum�size�kazanan�kim?�

Ayn��annenin�iki�evlad��var.�Biri�asker�di�eri�teröristtir.�Da�da�biri�di�eri-
ni�öldürecek.�Asker�ölürse��ehit�terörist�ölürse�cehennem�kütü�üdür.�Burada
anne�olarak�konumland�rd���m�z�ki�i�devlettir.�Her�iki�insan�da�ayn��devletin
vatanda��d�r.�Senelerdir�evlatlar�n��kaybeden�devlet�art�k�buna�bir�çare�bulmak
zorundad�r.

Terörle�mücadele�ederken,�teröristi�daha�da�büyütüp�besleyip�güçlendirip
kendi�kar��m�za�ç�kar�yoruz.�Onlara�y���nlarca�para�ödüyoruz.�Seçimlerde�se-
çim�yard�m��ad��alt�nda�milyonlarca�lira�para�yard�m��yap�yoruz.�Milletvekili
seçilenlere�22.200�TL�maa��veriyoruz.�Her�bir�vekile�3�er�tane�dan��man�al-

ma�hakk��tan�y�p�her�bir�dan��mana�mezuniyet�durumu�ve�kariyerine�göre�6.500
–�15.160�TL�maa��ödüyoruz.�

Bugün�bir�valinin,�bir��l�Emniyet�Müdürünün�maa��n��lütfen�internetten�ara�-
t�r�n.�Valilerimiz�ortalama�11.000�TL,��l�Emniyet�Müdürleri�de�ortalama�10.000
TL�maa��al�yorlar.�Bir�Vali,�bir�ilin�Emniyet�Müdürü�bu�paray��m��hak�ediyor
sizce?�Teröriste�bile�vekil�oldu�diye�dan��man�na�15.000�TL’nin�üzerinde�ma-
a��verirken�koskoca�bir�ilin�asayi�inden�sorumlu,�gecesini�gündüzüne�katarak
can�feda��ekilde�hizmet�eden�bir�Vali’nin�bir�Emniyet�Müdürü’nün�ald����pa-
raya�bak�n.�Ha�keza��l�Jandarma�Komutan��da�ayn���ekilde.�K�demine�göre�8.000
ile�16.000TL�aras��maa��al�yorlar.�Polis�ve�asker�aras��e�itsizli�in�anlams�zl�-
���bir�yana�teröristlere�verilen�paran�n�çok�alt�nda�olan�maa�lar��gerçekten�tra-
ji-komik�bir�vak�ad�r.�Bu�asil�ve�kaliteli�insanlar,�devlet�terbiyesi�alm���bu�soy-
lu�cengâverler�bu�fark�n�fark�ndalar�ve�asil��ekilde�hiçbir��ey�belli�etmeden�va-
zifelerine�devam�etmektedirler.

Devletimiz�en�k�sa�sürede�bu�i�e�bir�çözüm�bulmal�d�r.�
Terörist�vekillerin�konusuna�devam�edecek�olursak�araçlar�na�dokunulmazl�k

tan�y�p�rahatça�nakliye�hizmetleri�vermelerini�sa�l�yoruz.�Yanlar�na�polis�ko-
ruma�verip�teröristi�polise�korutuyoruz.�O�terörist�vekil�polise�ne�gözle�bak�-
yor�sizce?�Ya�polisimiz�orada�hangi�psikoloji�ile�görev�yap�yor?�Nas�l�çeli�-
kilere�dü�üyor?�Terörist�oldu�unda�da�da�kar��s�nda�olan�öldürecek�oldu�u�ki-
�i��u�anda�vekil�oldu�u�için�onu�korumak�zorunda.�Herhangi�bir�çat��ma�ol-
du�unda�polisimiz�orada�ölebilir�de.�

Medyada�görüyoruz�yollarda�herhangi�bir�uygulamaya�denk�geldiklerin-
de�ya�da�gösteri�yapacaklar��zaman�emniyet�müdürlerimizi,�komutanlar�m�z�
f�rçal�yorlar.�A�za�al�nmayacak�hakaretler�ediyorlar.�Emniyet�Müdürümüzü
tokatlayanlar�bile�oldu.�Dü�ünebiliyor�musunuz�benim�Emniyet�Müdürüm�te-
röristlikten�gelme�bir�vekilden�tokat�yedi.�Aslan�kediye�bo�durulur�mu?�La-
kin�bo�duruluyor�i�te.�Akl�m�alm�yor.�Bu�nas�l�olabilir?�

Terörist�ba���Öcalan�tutukland��ve�kendisine�bir�ada�tahsis�edildi.�Orada�ba-
k�l�yor.�Onbinlerce�ki�inin�katline�ferman�veren�bu�adama�verilen�cezaya�ba-
k�n.�Bir�de�Öcalan�ile�ilgili�çok�farkl��konu�malar�i�itiyoruz.�Üniversite�y�lla-
r�nda�bir�tak�m�kurumlara�hizmet�etti�ine�dair,�baz��devlet�görevlileriyle�beraber
bir�tak�m�çal��malar�yapt���na�dair�söylentiler�de�var.�Devletimiz�bu�cerahat�do-
lu�yaraya�da�kesinlikle�ne�ter�vurmak�zorundad�r.�Sonucu�ne�olursa�olsun�bu
i��yap�lmal�d�r.�

Hdp�bir�parti�de�ildir.�Terör�örgütüdür.�Parti;�devletine�ba�l�,�vatan�n�,�mil-
letini,�bayra��n�,�insanlar�n��seven�ve�ba�l��oldu�u�devleti�yönetmek,�hükümet
olmak�üzere�biraraya�gelen�insanlar�n�olu�turdu�u�toplulu�a�denir.�Bu�tan�ma
göre�sizce�hdp�parti�olabilir�mi?�Bu�kahpeler�vatan�n��milletini�bayra��n��in-
sanlar�n��seviyorlar�m�?�Kürt�sorunu�diyerek�ç�kt�klar��bu�yolda�kürtlere�en�bü-
yük�ihaneti�eden�yine�kendileri�de�il�midir?�O�insanlar��kullanarak,�evlatlar�-
n��da�a�göndererek,�korkutmak�suretiyle�oylar�n��alarak�meclise�girenlerden
bu�millete�vekil�olabilir�mi?�Bunlara�milletvekili�de�il�olsa�olsa�millethaini�de-
nir.�Kendi�çocuklar��yurtd���nda�en�iyi�imkânlarla�en�güzel�okullarda�okur.�Ha-
vuz�ba�lar�nda�keyf�ederken�resimler�payla��rlar.�Benim�gariban�halk�m�n�ev-
latlar�n��kand�r�p�da�a�gönderir�terörist�haline�getirirler.�Kendilerini�her�daim
nefret�ve�lanetle�yad�ediyoruz.�Yüce�Kitab�m�z�Kur’an-��Kerim’de�ALLAH(cc)
zalimler�hakk�nda�onlarca�ayetler�göndermi�tir.�Tüm�bu�ayetlere�muhatap�olan
zalimler�toplulu�undan�biri�de�hdp�ve�pkk’d�r.��uara�Suresi�227.�ayette�AL-
LAH(cc)�“O�zalimler�yak�nda�nas�l�bir�inkilabla�devrileceklerini�görecekler-
dir”�demektedir.�Siz�de�devrilecek�olan�o�zalimlerdensiniz�ey�HDPKK.

Hdp’nin�derdi�siyaset�yapmak�falan�de�ildir.�Devletin�kendilerine�verdi�i
siyasi�dokunulmazl�k�imkânlar�ndan�faydalanmak�suretiyle�pkk’ya�adam�dev-
�irmektir.�Bak�n�biz�güçlüyüz�meclisteyiz�diyerek�gövde�gösterisi�yapmak�su-
retiyle�da�a�gönderecekleri�zavall��vatanda�lar�m�z��kand�rmakt�r.�Bu�hainle-
rin�samimi�bir��ekilde�devlet�ve�milletin�sorunlar�na�e�ildiklerini�gördünüz�mü
hiç?�Göremezsiniz.�Çünkü�öyle�bir�dertleri�yoktur.�ALLAH(cc)’�n�laneti�siz

zalimlerin�üzerine�olsun.
Tüm�kalbimle�söylüyorum�ve�inan�yorum,�tüm�vatanda�lar�m�z�da�benimle

ayn��fikirdedir�ki�bu�terör�y�lan�n�n�ba���TBMM’de�kuyru�u�ise�kandildedir.
Takdir�edersiniz�ki�y�lan�n�kuyru�unu�da�kesseniz�hatta�y�lan��ortadan�ikiye�böl-
seniz�y�lan�yine�ya�am�na�devam�eder.�Yürür�gider.�Eksi�ini�tamamlar�y�lan-
l�ktan�ç�kmaz.�Yap�lmas��gereken�odur�ki�y�lan�n�ba���kesilip�ezilmelidir.�Te-
rör�örgütü�veya�örgütlerine�hizmet�etti�i�aç�kça�görülen�partilerin�faaliyetleri
sonland�r�lmal�d�r.�Hizmet�etmeyip�sempati�duyan�ve�yapt�klar�n��benimseyenleri
de�ayn��son�bulmal�d�r.

Bugün�hep�birlikte�pkk’ya�terör�örgütü�diyemeyenleri�görüyoruz.�Kahpe
terörist�Selahattin�Demirta�’a�terörist�diyemeyenleri,�onun�neden�tutuklu�ol-
du�unu�anlayamad���n��söyleyenleri�duyuyor�okuyoruz.�Selahattin�kimdir�ve
karde�i�nerde?�Söyleyelim�karde�i�kandilde.�Kandil�da��’nda.�Ne�mi�yap�yor?
Teröristlik�yap�yor.�Karay�lan’�n�yan�nda�teröristlik�yap�yor.�Karde�i�ve�ken-
disinin�terörist�oldu�u�kesin�olan�birilerine�terörist�diyemiyorlar.�Terörist�ce-
nazelerine�gidip�onlara�ba�sa�l����dileyenleri,��ehit�cenazelerini�görmezden�ge-
lenleri�biliyor�ibretle�seyrediyoruz.�

Bak�n�z�aç�kça�söylüyorum�ki�devlet�bu�hainlere�çok�yüz�vermi�tir.�Dev-
letin�cayd�r�c��yüzüyle�kar��la�mad�kça�bunlar�bu�faaliyetlerine�devam�ede-
ceklerdir.�Terörizmle�mücadelede�teröriste�hak�etti�i�cezay��k�sas�yoluyla�ver-
mek�gerekir.�Ya�att���n��ya�atmak�gerekir.�Do�du�u�ve�ya�ad����topra�a�iha-
net�edenleri�topra��n�alt�yla�tan��t�rmak�orada�toprak�sahibi�yapmak�gerekir.

Bak�n�z�geçti�imiz�günlerde�muhalefetin�sözde�vekillerinden�birisi�çok�ta-
lihsiz�aç�klamalarda�bulundu.�“�Recep�Tayyip�ERDO�AN’�n�seçimi�kaybet-
mesi�için�can�m��bile�veririm”�dedi.�Soruyorum�size�Say�n�Cumhurba�kan�-
m�z�bu�millete�devlete�hizmet�etmekten�ba�ka�ne�yapt�?�Beyefendinin�gitme-
si�için�can�n��vermek�ne�demek?�Bak�n�kesin�bir��ekilde�inan�yorum�ki�bu�adam
s�rf�kameralar�kar��s�nda�oldu�u�ve�daha�ilerisini�söyleyemedi�i�için�bu�kadar�n�
söyledi.�Çok�daha�ileri�seviyede�haince�dü�üncelere�sahip�oldu�u�ve�suç�te�-
kil�etmemesi�için�bu�kadar�n��söyleyebildi�ine�zerrece��üphem�yoktur.�

Normal�bir�insan�n,�vatan�millet�sevdal�s��bir�insan�n�Say�n�Cumhurba�-
kan�m�z�n�gitmesi�için,�O’ndan�daha�iyi�birisinin�gelece�ine�ikna�olmas��ve�onu
seçmesi�gerekmektedir.��u�gün�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�giderse�yerine�ge-
lebilecek�bir�insan�görebiliyor�musunuz?�Kimi�seçece�iz?�Kermal�K�l�çdaro�lu’nu
mu?�Yahu�onu�seçersek�ba��m�za�neler�gelir�bu�devleti�milleti�ne�hale�sokar
hiç�dü�ünebiliyor�musunuz?�ALLAH�Say�n�Cumhurba�kan�m�za�sa�l�kl��s�h-
hatli�huzurlu�uzun�ömürler�nasip�etsin�de�devletimizin�ba��nda�kalmaya�devam
etsin.�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�bugün�hangi�ülkeye�gitse�o�ülke�halk��taraf�ndan
seçilebilecek�sevgi,�sayg��ve�itibara�sahiptir.�Hain�tüm�devletlerin�korkulu�rü-
yas��halindedir.�Ve�ALLAH�O’ndan�daha�iyi�birisini�göndermeden�Say�n�Cum-
hurba�kan�m�z��görevden�almas�n�in�ALLAH.�

�unu�da�ifade�etmek�istiyorum.�Herhangi�bir�yak�n��da�da�terörist�faaliyet
içerisinde�olan�bir�kimsenin�b�rak�n�milletvekili�olmas�n�,�mahalle�muhtar��bi-
le�olamamas��laz�md�r.�Bak�yoruz�ki�karde�i�da�da�oldu�u�halde�kendisi�gü-
venlik�köy�korucusu�olanlar�var.�Belediye�Ba�kan��olanlar�var.�Vekil�olanla-
r�n�zaten�neredeyse�hepsinin�yak�n��e�i�çoluk�çocu�u�da�dad�r.�Yak�n��terörist
olan�ki�i�devlete�gerçekten�hizmet�edebilir�mi?�Çat��maya�girebilir�mi?�Girse
de�karde�ini�ye�enini�yak�n�n��vurabilir�mi?�B�rak�n�vurmay��devlet�taraf�ndan
kendilerine�istihkak�olarak�verilen�mermilerini�bile�onlara�gönderip�payla�-
maktad�rlar.�Devletimiz�bu�konuda�da�çok�hassas�ve�duyarl��olmal�d�r.�Bu�ko-
nudaki�dikkatsizlikler�do�udaki�halk�m�z��dü�üncelere�sevketmektedir.�Dev-
letimizin�terörle�mücadeledeki�samimiyetini�sorgulat�r�hale�getirmektedir.�Bu
konunun�üzerine�de�titizlikle�gidilip�bu�tan�mlara�uyan�ki�ilere�süratle�görev-
den�el�çektirilmelidir.

Kürt�sorunu�diye�ortaya�ç�kar�lan�bu�oyun,�kimler�taraf�ndan�ne��ekilde�or-
taya�ç�kar�lm��t�r.�Bu�husus�en�yal�n�haliyle�halk�m�z�n�gözleri�önüne�serilmelidir.
T�pk��bir�gömle�in�ilk�dü�mesinin�yanl���iliklendikten�sonra�di�er�dü�mele-

rin�yanl���iliklere�ili�tirilmesi�gibi�en�ba��ndan�yap�lan�bu�yanl���n�üzerine�gi-
dilip�bu�konu�art�k�gündemimizden�bir�daha�girmemek�üzere�dü�ürülmelidir.

Say�n�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey�devletimizi�yö-
netmeye�ba�lad����18�y�ll�k�süre�zarf��içerisinde�bu�konunun�üzerine�çok�ce-
surca�gitmi��ve�sayesinde�epey�yol�kat�edilmi�tir.�Fakat�henüz�istedi�imiz�se-
viyeye�gelinememi�tir.�Bu�seviyeye�gelinebilmesi�için�de�Say�n�Cumhur-
ba�kan�m�z�n�t�pk��kendisi�gibi�cesur�yüreklerce�desteklenmesi��artt�r.�

Say�n��çi�leri�Bakan�m�z�Süleyman�SOYLU�beyefendinin�de�terörle�mü-
cadeledeki�duyarl�l����takdire��ayand�r.�Gecesini�gündüzüne�katarak�neredeyse
hiçbir�siyasinin�bürokrat�n�gitmeye�cesaret�edemedi�i�yerlere�gidip�askerimize
polisimize�deste�ini�sürdürmektedir.

Milli��stihbarat�Ba�kanl���m�z�n�da�çal��malar��fevkaladenin�de�fevkinde
bir��ekilde�seyrine�devam�etmektedir.�Sayg�de�er�Hakan�F�DAN�beyefendi
te�kilat��dünyay��titretecek�seviyeye�getirmi�tir.�Fakat�as�l�mesele�terörle�mü-
cadele�kanunlar�d�r.�Teröristi�de�il�terörizmi�bitirmeye�yönelik�kanunlar�üre-
tilmelidir.�Suçlar�n�çok�cayd�r�c��cezalar��olmal�d�r.�Vatana�ihanetin�cezas��ölüm-
dür.�Bu�seviyede�cezalar�getirilmelidir.�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�n�eli�kanunlarla
güçlendirilmelidir.�Kolluk�Kuvvetlerimiz�ve��stihbarat�Te�kilat�m�z�n�man-
evi�kuvveti�kanunlarla�peki�tirilmelidir.

Bu�yap�lmad����sürece�da�dan�kovalanan�terörist��ehre�iner�vekil�olarak
kar��m�za�ç�kar.�Belediye�Ba�kan��olur�daha�fazlas�n��yapar.�Biz�de�vekilin�ve-
killi�ini�dü�ürür,�belediyelere�kayyum�atar�z�bu�k�s�r�döngü�devam�eder�gi-
der.�

Do�udaki�halk�m�z�hükümetimiz�sayesinde�art�k�daha�cesur��ekilde�ha-
reket�etmeye�ba�lad�.�Diyarbak�r�anneleri�bunun�en�bariz�örne�idir.�Devleti-
mizin�halka�güven�ve��efkat,�teröriste�de�olanca�cayd�r�c��yüzü�görünmeye�de-
vam�ederse�terör�örgütü�iyice�kö�eye�s�k��acakt�r.�Terörle�Mücadeleyi�kanunlarla
da�bahsetti�imiz��ekilde�destekledi�imizde�bu�konu�ALLAH’�n�izniyle�çok
k�sa�sürede�bitip�gidecektir.

Türkiye’nin�gücünden�korkan,�kendine�gelmesini�engellemeye�çal��an,�ener-
jisini�içe�harcay�p�dünyaya�aç�lmas�na�engel�olunmak�için�kurdurulmu��bu�te-
rör�örgütü�ve�bunlar�gibi�di�er�terör�örgütlerinin�art�k�sonu�gelmelidir.�Ak�l
yoluyla�ülkeyi�ç�kmazlardan�ç�kmazlara�sokan�bu�sistemin�kökü�kaz�nmal�-
d�r.�Bunun�için�bizler�halk�n�her�bir�ferdi�olarak�devletimizin�her�türlü�yan�nday�z.
Ne�gerekiyorsa�var�z.�Gerekli�bedelleri�ödemeye�raz�y�z.�Yeter�ki�devletimiz
bu�sorunun�üzerine�cesaret�ve�ak�lla�gitmeye�devam�etsin.

Yaz�m�n�sonlar�na�do�ru�yakla��rken�Esenyurt�Hdp�ilçe�Te�kilat�’n��ba-
san��stanbul�Polisine�tüm�kalbimle�sevgi�sayg��ve�hürmetlerimi�bir�borç�bili-
yorum.�Esenyurt��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü�personeline,�Terörle�mücadele�po-
lisine,�onlara�destek�veren�Özel�Harekât�Polisine�ve�tüm�ekiplere�ALLAH’tan
güç�kuvvet�ve�sa�l�klar�diliyorum.�

Özellikle�belirtmek�istiyorum�ki��stanbul�Emniyet�Müdürü�Say�n�Zafer�AK-
TA��Bey�göreve�geldi�inden�beri��stanbul’da�çok��eyler�de�i�mi�tir.�De�i�-
meye�de�devam�edecektir.�Özellikle�terör�ve�narkotikle�ilgili�suçlar�n�üzeri-
ne�yitesiye�giden�Zafer�Müdürümü�yürekten�kutluyorum.�Geceleri�tebdili�k�-
yafet��stanbulun�tüm�polis�noktalar�n��gezdi�i�kula��m�za�gelen�bilgiler�ara-
s�ndad�r.�Allah�k�l�c�n��keskin�ömrünü�uzun�etsin�Zafer�Müdürüm.�Allah�sen-
den�raz��olsun.�

Bu�vesile�ile�yaz�ma�son�verirken�ba�ta�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep
Tayyip�ERDO�AN�beyefendi�olmak�üzere,��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman
SOYLU�beyefendiye,�Milli��stihbarat�Ba�kan�m�z�Hakan�F�DAN�beyefen-
diye,�Emniyet�Genel�Müdürümüz�Say�n�Mehmet�AKTA��beyefendiye,�tüm
Emniyet�Te�kilat��ve�Silahl��Kuvvetler�mensuplar�m�za�ALLAH’tan�sa�l�k-
l��huzurlu�uzun�ömürler�diler,�devletimizin�k�yamete�kadar�payidar�olmas�n�
niyaz�ederiz.

K�z�l�Elmaya�kadar�durmak�yok�yola�devam.
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Mehmet Murat ULUCAN
1987� y�l�nda�Ankara� Polis�Koleji’nden,

1991�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�ola-
rak�Komiser�Yard�mc�s��rütbesiyle�1991�y�l�nda
mesle�e�ba�layan�Sn.�Mehmet�Murat�ULU-
CAN,�s�ras�yla;�1991-2004�y�llar��aras�nda�An-
kara��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi���ube�Mü-
dürlü�ünde,�2004-2008�y�llar��aras�nda�Sivas
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi���ube�Müdürlü�ü
ve�Çocuk��ube�Müdürlü�ünde,�2008-2012�ta-
rihleri�aras�nda��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü
Polis�evi�ve�Sancak�Tepe��lçe�Emniyet�Mü-
dürlü�ünde,�2012-2013�y�l��tarihleri�aras�nda
�stanbul�Adile�Sadullah�Mermerci�Polis�Oku-
lu�(Kilyos)�Arnavutköy�Polis�Okulu�Müdür-
lü�ünde,�2013-2016�tarihleri�aras�nda��stanbul
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi�ten�sorumlu��l

Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��görevinde�ve�2016-
2018�tarihleri�aras�nda�Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ü�Asayi��Dairesi�Ba�kan��olarak�görev
yapm��t�r.��Meslek�hayat��boyunca�ba�ar�l��ça-
l��malar�ndan�dolay��çe�itli�zamanlarda�TBMM
Ba�kanl���,��çi�leri�Bakanl���,�Emniyet�Genel
Müdürlü�ü�ve�Valilik�Makamlar�nca�çok�sa-
y�da�taltif�ve�takdirname�ile�ödüllendirilmi�tir.
25.05.2018�tarihli�Bakanl�k�Oluru�ile�Antal-
ya��l�Emniyet�Müdür�Vekili�olarak�atanm���ve
26.05.2018� tarihinde� göreve� ba�lam��� olup
26.12.2018�tarihinde�de�Antalya��l�Emniyet�Mü-
dürü� olarak� asaleten� atanmas�� yap�lm��t�r.
Say�n�Mehmet�Murat�ULUCAN�aslen�Kay-
seri’�li�olup;�08.01.1969�Ankara�do�umlu,�ev-
li�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

Antalya �l Emniyet Müdürü

Hasan ONAR
21.06.1967�tarihinde�Afyonkarahi-

sar��li�Dinar��lçesinde�do�mu�tur.�1985
y�l�nda�Polis�Koleji,�1989�y�l�nda�Po-
lis�Akademisinden�mezun�olarak��zmir
Emniyet�Müdürlü�ü�kadrosunda�Ko-
miser� Yard�mc�s�� rütbesiyle� göreve
ba�lam��t�r.����

De�i�ik�rütbelerde�s�ras�yla��zmir,
Tunceli,��zmir,�Manisa�illerinde�görev
yapm��,�2012�y�l�nda�Manisa�ilinde�1.S�-
n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�etmi�,
�zmir�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���,�K�r�k-
kale��l�Emniyet�Müdürlü�ü�ve�Mardin
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevlerini�yü-
rütmü�tür.� Mardin� Emniyet� Müdürü

olarak� 2� y�l� 11� ay� görev� yapt�ktan
sonra�20.09.2019�tarih�ve�2019/320�sa-
y�l��Kararname�ile�Bal�kesir��l�Emniyet
Müdürü�olarak�atanm��t�r.�

Say�n�Emniyet�Müdürümüz,�2008
y�l�ndan�Celal�Bayar�Üniversitesi�Sos-
yal�Bilimler�Enstitüsünde�Yüksek�Li-
sans�E�itimini,�2014�y�l�nda�ise�Ana-
dolu�Üniversitesi��ktisat�Fakültesi�Ka-
mu�Yönetimi�bölümünde�ikinci�Lisans
e�itimini�tamamlam��t�r.�Ayr�ca�Ana-
dolu�Üniversitesi�Adalet�Meslek�Yük-
sekokulu� mezunudur.� �yi� derece� de
�ngilizce�bilmekte�olup,�evli�ve�üç�ço-
cuk�babas�d�r.

Bal�kesir �l Emniyet Müdürü

Yaman A�IRLAR
1969�Y�l�nda�Sakarya�ilinde�do�du.

1987�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1991
Y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun
olarak�s�ras��ile�Ankara,�Tunceli,�Ak-
saray,�Ankara�illerinde�çe�itli�rütbe-
lerde�görev�yapt�.�18�Temmuz�2017�ta-

rihinde�1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�rüt-
besi� ile� Polis� Ba�müfetti�li�ine,
19.08.2017�tarihli�Kararname�ile�Bit-
lis� �l�Emniyet�Müdürü�olarak� ilimi-
ze�atanm���olup;�evli�ve�iki�çocuk�ba-
bas�d�r.

Bitlis �l Emniyet Müdürü

YAVUZ B�R VAL� SEDDAR YAVUZ
Bu yazımda memleketim olan Muş’ta halkın gönlüne imza atmış gönül adamlarından biri olan gönül-
lerin valisi Seddar YAVUZ beyefendiden bahsedeceğim. Fakat bu yazı kronolojik bilgilerden oluşan bir
yazı olmaktan ziyade, saygıdeğer valimizin üzerimizde bıraktığı intibalardan müteşekkil olacaktır.

1�Eylül�2015�tarihinde�Mu�’ta�vazifesine�ba�layan�Say�n
Valimiz�geldi�i�ilk�günden�itibaren�tüm��ehrimizi,�ilçeleri-
mizi,�köylerimizi�tek�tek�gezmeye�ba�lad�.�Do�u�Bölgemi-
zin�y�llard�r�ya�ad����terör�belas�ndan�dolay��k�rg�n�olan�gö-
nüllerini�ve�y�k�lm���psikolojilerini�tedavi�etmek�için�devle-
tin��efkatli�yüzünü�her�daim�seve�seve�gösterdi.�

Memleketimle�ilgili�her�yaz�mda�ifade�etti�im�gibi,�Mu�
Anadolu’nun�kap�lar�n�n�bizlere�aç�ld����ilk�göz�a�r�m�z�olan
bir� memlekettir.� Ne� hikmettir� bilinmez� memleketimize
gönderilen�neredeyse�her�Vali,�her�Emniyet�Müdürü,�her�Jan-
darma�Komutan��t�pk��Anadolu’ya�ak�n�eden�Alparslan’�n
seçkin�askerleri�gibi�son�derece�cesur,�vatansever,�bayrak�a��-
���ve��ahadete�sevdal��insanlar�olmu�tur.�

Mu��halk��olarak�biz�böylesi�de�erlere�sahip�devlet�bü-
yüklerimizi�hep�çok�sevdik.�Bu�insanlar�bizden�biri�oldular.

Hep�aram�zdayd�lar.�Devleti�bize�benimsettiler.�Gönlümü-
zü�ald�lar.�“Ben�devletim”�diyen�baz�lar��gibi�olmad�lar.”�n-
san��ya�at�ki�devlet�ya�as�n”�dediler.�“Devlet�sizsiniz�bizler
sizlerin�hizmetkâr�y�z”�dediler.

Onlar�böyle�mü�fik�davrand�kça�biz�onlara�daha�fazla�ba�-
land�k.�Onlar�böyle�cesur�oldukça�bizler�onlar�n�askeri�po-
lisi�olduk.�Onlar�böyle�samimi�oldukça�bizler�onlar��unutmad�k,
unutamad�k.�Asla�da�unutamayaca��z.�

Gece�gündüz�demeden�her�daim�Mu�’umuzun�ba��nda
duran�Seddar�Valim�bizler�taraf�ndan�çok�sevildi�i�gibi,�dev-
let�dü�man��vatan�hainlerini�de�dü�man�edindi.�Devletle�hal-
k�n�aras�n�n�düzelmesini�asla�istemeyen�hain�bölücüler,�Va-
limizin�bu�yönetim�biçimi�kar��s�nda�tam�bir��oka�u�rad�lar.
Halk��kand�ramaz�hale�geldiler.�Say�n�Valimiz�gelir�gelmez
operasyonlara�ba�lad�.�Bu�kapsamda�Varto’da�pkk�le�leri-
ne�ait�mezarlar�n�hemen�yan�nda�kurulan�sözde�mahkeme-
leri,�haraç�toplama�merkezlerini,�sözde�akademileri,�sözde
�ehitlikleri�darmada��n�ettirdi.�Bu�arada�hain�teröristler�bu
operasyonlar��engelleyebilmek�için,�milletimizin�en�kutsal
de�eri�olan�dini�de�erleri�ile�oynayarak�mezarl�klara�devlet
taraf�ndan�sald�r�lar�düzenlenece�i�türden�as�ls�z�haberler�yay-
maya�ba�lad�.�Halk�m�z�n�sa�duyusu�ve�devletimizin�engin
ho�görülü�tav�rlar��bulu�unca�i�in�gerçe�i�meydana�ç�km��
oldu.�Y�llard�r�gerek�korku�gerekse�bu�tarz�manipülasyon-
larla�halk�m�z��sömüren�hain�pkk�örgütünün�iç�yüzü�daha�iyi
anla��lmaya�ba�land�.

Ne�yapt�larsa�Say�n�Vali’mize,�devletimize�güçleri�yet-
medi.���i�art�k�kahpeli�in�son�noktas�na�kadar�vard�rd�lar.�Çal-
d�klar��bir�balc��vatanda��m�za�ait�minübüse�yüklü�miktar-
da�patlay�c��düzene�i�kurup�say�n�valimizin�geçi��güzergâ-
h��üzerine�pusu�kurdular.�Allah’�n�bir�hikmeti�ile�minübüs-
teki�bal�n�a��r��s�caktan�dolay��eriyip�yola�akt���n��gören�bir
vatanda��m�z�n�ihbar��neticesinde�minibüs�güvenlik�güçle-
rimizce�uygun�bir�noktada�kontrollü�bir��ekilde�patlat�ld�.�Bu

tuzaklar��da�bo�a�ç�kar�lm���oldu.
Vatan�,�milleti�için,�Allah�r�zas��için�çal��an��Allah(cc)�ke-

sinlikle�yaln�z�b�rakmaz.�Say�n�Valimizi�de�b�rakmad��ko-
rudu�kollad�.�Bu�bilinci�hayat�düsturu�haline�getirmi��olan
Say�n�Valimiz�cesurca�çal��malar�na�devam�ettikçe�önü�aç�l-
d�.�Ba�ar�dan�ba�ar�ya�ko�tu.�Her�eyin�ötesinde�de�bizlerin
gönlünde�asla�y�k�lmayacak�bir�taht�kurdu.

Ülkemizin�hain�kahpe�dü�manlar��y�llar�boyu�halk�ile�dev-
letin�bulu�mas�n��engellemek�için,�devletimizin�güçlenme-
sini�önlemek,�ilerleyi�ini�durdurmak�için�ard��arkas��gelme-
yen�ihanet�planlar��yapt�.�Tuzaklar�kurdu.�Senelerce�do�u�ve
güneydo�uya�gönderilen�devlet�görevlileri�bu�hain�emelle-
re�hizmet�edecek�hain�ki�ilerden�seçildi.�Gittikleri�heryeri�kan
gölüne�çevirdiler.�Gönülleri�yang�n�yeri�haline�getirdiler.�Hal-
k�n�devlete�olan�güveninin�temeline�dinamit�koydular.�Bir
taraftan�pkk�di�er�taraftan�devlet�kadrolar�ndaki�fetö�teröristleri
aras�nda�kalan�halk�m�z�y�llarca�ezildi�durdu.

�smini�anmadan�edemeyece�im�rahmetli�ve�bizce��ehit
Cumhurba�kan�m�z�Turgut�Özal�Beyefendi�zaman�nda�bi-
raz�olsun�durumlar�olumlu�yönde�de�i�meye�ba�lam��t�.�Fa-
kat�Say�n�Özal’��haince��ehit�ettiler.�Onunla�birlikte�hizmet
eden�üst�düzey�devlet�görevlilerimiz�de�birbirinin�pe�i�s�ra
�ehitler�kervan�na�kat�ld�.�

Say�n�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN
Bey�göreve�geldi�i�günden�itibaren�bölgemizde�dengeler�hal-
k�m�z�n�lehine�de�i�meye�ba�lad�.�18�y�ld�r�tüm�Türkiye’de
oldu�u�gibi�bölgemiz�de�daha�önce�görmemi��oldu�u�hiz-
metleri�görmeye�ba�lad�.�Maddi�yat�r�mlar�h�z�kesmeden�de-
vam�etti.�

Onun�da�ötesinde�Say�n�Valimiz�Seddar�YAVUZ�Bey
gibi�yi�it,�mert,�cesur,�vatan�a����,�bayrak�sevdal�s��devlet�gö-
revlilerimiz�bölgemizde�görevlendirilmeye�ba�lad�.�Engin�tec-
rübeleri�sayesinde�bölge�halk�n�n�nabz�n��tutup�gere�ine�gö-
re�hizmet�eden�ve�tav�r�tak�nan�Valilerimiz,�Kaymakamla-

r�m�z,�Emniyet�Müdürlerimiz�sayesinde�bölgemiz�art�k�hu-
zur�ve�refah�içerisinde�ya�ar�hale�geldi.�Devletine�bayra��-
na�ba�l��bir��ekle�dönü�tü.�

Art�k�halk�m�z�gerçe�i�gördü.�Son�olarak�15�Temmuz�ha-
in�darbe�giri�imiyle�de�üzerimize�oynanan�oyunlar�tüm�ç�p-
lakl���yla�gözler�önüne�serilmi��oldu.�O�talihsiz�gece�say�n
valimiz�ilimizde�hain�darbecilerin�önüne�set�oldu.�Geçit�ver-
medi.�Valimizin�cesur�ve�dik�duru�u�kar��s�nda�kalk��maya
f�rsat�bulamad��hain�darbeciler.�Gerçek�yüzlerini�de�göster-
mi��oldular.�Bizlere�unutmayaca��m�z�iki�y�l�ya�atan�say�n
valimiz�ilimizden�ayr�l�rken�gözya�lar��sel�oldu.�

Halk�m�z�kendisinden�çok�memnun�ve�raz�d�r.�Özellik-
le�benim�a�iretim�olan�Bidri�a�ireti�olarak�Say�n�Valimizin
her�daim�emrindeyiz.�Kendisini�görev�yapt����her�yerde�ta-
kip�ediyoruz.�Gözümüz�ve�gönlümüz�kendisiyle�beraberdir.
Bunu�tüm�kalbimizle�ifade�ediyoruz.�Biz�kendisinden�raz�-
y�z�ALLAH(cc)�da�raz��olsun.

Devletimiz�gerçek�gücünün�fark�na�Cumhurba�kan�m�z
Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey�sayesinde�varm��t�r.
Geldi�i�günden�itibaren�gece�gündüz�uyumadan�çal��an�Sa-
y�n�Cumhurba�kan�m�z�ülkemizi�tüm�dünya�ülkeleri�aras�nda
bir�y�ld�z�haline�getirmi�tir.�Art�k�devletimiz�dünyada�oyun
kuruculardan�biri�haline�gelmi�tir.�Özellikle�Ortado�u’da,�Ak-
deniz’de,�Afrika’da�bizim�sözümüz�geçerlidir.�Y�llar�y�l��sö-
mürgeci�Avrupa�Ülkeleri�ve�özellikle�Amerika�taraf�ndan�ezi-
len�horlanan�ve�sömürülen�Afrika,�Türkiye�sayesinde�insan
oldu�unun�fark�na�varm��t�r.�Devletimiz,�bölge�ülkelerinin

tüm�maddi�de�erlerini�öncelikle�kendilerine�fayda�sa�laya-
cak��ekilde�ülkeler�aras��ticaret�geli�tirmektedir.�Y�llard�r�ezi-
len�sömürülen�halk�art�k�Osmanl�’n�n��efkatini�hissetmeye
ba�lam��t�r.�

Tüm�dünyadaki�bu�ba�ar�lar�n�n�yan�nda�Say�n�Cum-
hurba�kan�m�z�n�bir�ba�ar�s��da�her�bölgeye,�bölge��artlar�-
na�uygun�yönetici�ve�bürokratlar�n�özellikle�seçilerek�gön-
derilmesidir.��limize�de�Say�n�Valimiz�Seddar�YAVUZ�Be-
yi�titiz�bir�çal��ma�ile�seçerek�gönderdi�ine�inand���m�z�Sa-
y�n�Cumhurba�kan�m�z��bu�seçiminden�dolay��yürekten�kut-
luyor�ve�kendisine�en�kalbi�hürmetlerimizi�te�ekkürlerimi-
zi�sunuyoruz.�Beraberinde��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süley-
man�SOYLU�beyefendiye�de�ba�ar�lar�n�n�devam��ile�birlikte
sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�diliyoruz.�Ha�keza�yine��limizde
kaymakam�olarak�görev�yapm���ba�ar�lar��ve�beyefendili�iyle
her�daim�hat�rlanan�Emniyet�Genel�Müdürümüzü�de�unut-
muyor�ba�ar�lar�n�n�devam�n��yürekten�temenni�ediyoruz.

Say�n�Valimiz�Seddar�YAVUZ�Beyi�anlatacak�kelime-
lerin�sadece�bir�k�sm�n��yazmaya�f�rsat�bulabildi�im�bu�ya-
z�ma�son�verirken�kendisine�ailesiyle�birlikte�sa�l�kl�,�huzurlu,
uzun�ömürler�ve�ba�ar�lar�n�n�devam�n��Yüce�ALLAH’tan
diliyorum.�Ba�ar�lar�n�z�n�devam��bizleri�yürekten�memnun
etmektedir�Say�n�Valim.�Gitti�iniz�her�yerde�gözümüz�ve�gön-
lümüz,�dualar�m�z�sizinle�beraberdir.�Yüce�ALLAH�sizi�her
daim�korusun.�ALLAH’a�emanet�olun.�

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN
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EVLATLARIMIZA
SAHİP ÇIKALIM

Öncelikle�bu�düzlemde�tek�tek�hesapla��lacak�bir-
çok�sorunun�oldu�unu�söyleyebilirim.�Bu�yaz�da
baz��kendi�ba��na�kapsaml��tart��malar�,�uzatmak
niyetinde�de�ilim.���lk�olarak�tart��abilce�imiz�ge-
nel�çerçevenin��yerine�konmas��gerekiyor.Türkiye
bir�kriz��ülkesi.Varaca��m�nokta�ise�temel�ilkesi�sö-
mürüye�ve�rekabete�dayal��olan�bat�l��emperyalist
güçlerin�sömürdükleri�topraklar�n�insanlar�n��ezmek
için�binlerce�masum�insan��yok�eden�terör�belas�-
d�r.
Benim�aziz�milletimide�bunca�sene�küçümsediler

,benim�aziz�milletimin�polisinide�bunca�sene�kü-
çümsediler.�Ele�tirmekle�kalmad�lar�ta��att�lar,�mo-
lotof�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�,oda�hal-

k�n�çocu�u.�O�da�sizden��bizden�biri.�Aziz�mille-
timin�polisini,�bu�topraklar�n�gariban�evlatlar�n��kü-
çük�dü�ürmeye�kimin�hakk��olabilir.�Bak�n�z�dik-
katinizi�çekerim�ele�tiri�ile�hakareti�lütfen�birbi-
rinden�ay�ral�m.�Biz�elbette�ele�tiriyide�iyi�biliriz
ve�yap�lmas�n��da�te�vik�ederiz.�
Neymi��efendim�polis�orant�s�z��iddet�uygulu-

yormu�?
Böyle�bir��ey�olabilir�mi?
benim�polisim�ne�zaman��iddet�uygulam���da

bu��iddet�orant�s�z�olacak.�Görüyoruz�haberlerde
biliyorsunuz�Birçok�olaylar�oluyor�gençlerimiz�po-
lise�do�ru�bayrak�sallamak�ve�slogan�atmak�sure-
tiyle�polisin�ruh�sa�l���n��bozuyor�polis�de�o�ruh�ha-
liyle�bu�harekete�kar���dayanamay�p�havaya�ate��edi-
yor…..
Sonuçta�benim�polisim�kaç�Zaman�uykusuz�kal-

d��bu�kendini�bilmezler�yüzünden�ona�ra�men�en
güzel��ekilde�görevini�yerine�getirdi.�Bunlar�zor-
la� kendilerini� yera� at�p� sonra� da� foto�raflay�p
sosyal�medyada�payla�anlar�de�ilmidir,�polisime
iftira�atanlar,
Görüyoruz�Twitter�ve�Facebook�ad�nda�belli

mecralar�var,�bu�mecralarda�ele�tiri�hakaret�g�rla.
Bunlar�benim�polisimin�zor��artlarda�çal��t���ndan
bahsetmez�tabii…�varsa�yoksa�tutturmu�lar�bir�.”po-
lis�simit�sat�onurlu�ya�a.”�çok�biliyorsun�,sen�sat
simidi.�Böyle�bir��ey�olabilir�mi.�sevgili�arkada�-
lar�kimse�Aziz�milletimin�güvenli�inin�ve�namus
bekçisi�polisine�böyle�bir�hakaretler�yapamaz,�ol-
maz�buna�müsade�etmeyiz�.Böyle�bir�eylemi�ger-
çekle�tirenler�hiç�kusura�bakmas�nlar�hesab�n�da�ve-
receklerdir.�Aziz�milletim�polisine�sahip�ç�kacak-
t�r.�keyfi�bilir�tabii,�kafaya�bir�gaz�kapsülü�yeme-
sine��bakar,�isterse�sahip�ç�kmas�n,�benim�aziz�mil-
letime� güveninim� tam.Her� görü�e� her� fikre� de-
mokrasi�ölçülerinde�kald����sürece�sayg�m�z�var�ama
böyle�olmaz�bu��ekilde�olmaz�Aziz�milletim�bu�ya-
p�lanlara�oynanan�bu�kirli�oyunlara�prim�verme-
yecektir.
Sayg�lar�mla…

Selman TOPBAŞ

Polis Gazetesi istihbarat Şefi

Bülent �ENSOY
22.03.1968�tarihinde�Mersin��li

Tarsus��lçesinde�do�du.�1990�y�l�nda
Polis�Akademisini�bitirerek�Komi-
ser�Yard�mc�s��rütbesi�ile�Emniyet
Te�kilat�nda�göreve�ba�lad�.
S�ras�yla� de�i�ik� rütbelerde� Is-

parta,�Bayburt,�Antalya,�Gümü�ha-
ne,�Tekirda��Emniyet�Müdürlükle-
ri� ile� Özel� Güvenlik� Denetleme

Ba�kanl���� ve� Tefti��Kurulu�Ba�-
kanl���nda�görev�yapt�.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Tef-

ti��Kurulu�Ba�kal���nda�Polis�Ba�-
müfetti�i�iken,�25.10.2016�tarih�ve
(2016/759)�say�l��kararname�ile�Er-
zincan� �l�Emniyet�Müdürü�olarak
atand�.���Say�n�Bülent��ENSOY�ev-
li�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

Erzincan �l Emniyet Müdürü Selçuk DO�U�
1987� y�l�nda� Polis� Kolejinden,

1991�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun�oldu.�TODA�E�(Türkiye�Or-
tado�u� Amme� �daresi� Enstitüsü)
Kamu� Yönetimi� Bölümü� Yüksek
Lisans� Program�n�� tamamlayarak
mezun�oldu.
Yurdumuzun�de�i�ik�bölgelerin-

de�Terörle�Mücadele,�Kaçakç�l�k,�Or-
ganize,�Narkotik,�Mali�suçlar�ba�ta
olmak�üzere,�suçla�mücadele�yürü-

ten�birçok�farkl��birimde�görev�yap-
t�.�Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla
Mücadele�Daire�Ba�kan�Yard�mc�-
l���� görevini� yürütürken� 1.� S�n�f
Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek
2015� y�l�nda� Polis� Ba�müfetti�i,
2017�y�l�nda�K�r�kkale�Polis�Meslek
Yüksekokulu�Müdürü,�Eylül�2019�ta-
rihi�itibariyle�de��anl�urfa��l�Emni-
yet�Müdürü�olarak�atand�.
Evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

�anl�urfa �l Emniyet Müdürü

Metin ALPER
1988�y�l�nda�Polis�Akademisi'ne�geçti.

1992�y�l�nda�Komiser�Yard�mc�s��olarak
mezun�olduktan�sonra�20.�Dönem��ç�Gü-
venlik�ve�Özel�Hareket�Kursunu�bitirerek
Ardahan�ilinde�Özel�Harekat��ube�Müdür
vekili�olarak�göreve�ba�lad�.
1995�Nisan�döneminde�243.�dönem�Ye-

dek�subay�olarak�askerlik�hizmetine�Tuz-
la� 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�Müdürlü�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�in-
de�2002�y�l�na�kadar�Ata�e�olarak�görev�al-
d�.�2002�y�l�ndan�itibaren�Osmaniye�ilin-
de�s�rayla�Kaçakç�l�k�ve�Organize��uçlar
�ube�Müdür�Vekili,��Personel��ube�Müdür
Vekili,�Asayi���ube�Müdürü��ve�en�son�ola-
rak�da�Kadirli�ilçe�Emniyet�Müdürlü�ü�gör-
evi�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-Timor�misyonuna
kat�larak�Türk�Polis�Kontenjan�nda�1.5�y�l

süreyle�görev�ald�.
2013�May�s�ay�nda�Afganistan�–�Ka-

bil’de�bulunan�NATO-�ISAF�misyonunda
8�ay�süreyle�NATO��Komutan��Orgeneral
Joseph��Dunford’un�Polis�Dan��manl����gör-
evini�yürüttü.
25�Aral�k�2013��itibariyle�de��stanbul’da

Önleyici�Hizmetler�ve�Güven�Timlerinden
sorumlu�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��ola-
rak�göreve�ba�lad�.��stanbul’da�Koruma��u-
be�Müdürlü�ünden,�Trafik��ube�Müdür-
lü�ünden�ve�Gaziosmanpa�a��lçesinden�so-
rumlu� �l� Emniyet� Müdür� Yard�mc�l���
görevlerinde�bulundu.�14�Nisan�2016�ta-
rihinde�Afganistan�Mezar-���erif’te�bulu-
nan�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�–�25.09.2019�tarihleri�aras�n-
da�Ad�yaman�ilinde��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�görevini�yürüttü
19.09.2019�tarih�ve��çi�leri�Bakanl���-

n�n��2019/320�say�l��kararnamesi��ile�Trab-
zon� �l� Emniyet� Müdürü� atanarak
26.09.2019�tarihinde�Trabzon�ilinde�göre-
ve�ba�lam��t�r.
Kezban�ALPER�ile�evli�olan�Metin�Al-

per��Saniye��eyma,�Ahmet�Bahad�r�ve�Zey-
nep�Zülal’in�babas�d�r.��yi�derecede�Rus-
ça�ve��ngilizce�bilmektedir.�

Trabzon �l Emniyet Müdürü

Dünya�genelinde�ya�anan�COV�D-19
virüsü�nedeniyle�ülkemiz�çok�zorlu�bir
süreçten� geçiyor.Bu� süreçte� seferber
olan�sa�l�k�çal��anlar�m�z�ve�emniyet�ge-
nel�müdürlü�ü� gelece�imiz,güvenli�i-
miz,huzurumuz�ve�sa�l���m�z�için�gece
gündüz�demeden�görevlerinin�ba��nda-
lar.Tehlike�nereden�gelirse�gelsin,olay�ne-
rede�olursa�olsun�her�zaman�hâli�haz�r-
da�bekleyip�müdahale�eden�polislerimi-
ze�ayn��zamanda�kendi�canlar�n��hiçe�sa-
yarak�sabah�ak�am�çal��an�sa�l�kç�lar�-
m�za�minnettar�z.Dar�ca�Emniyet�Güç-
leri,Osmangazi� Mahallesinde� soka�a
ç�kma�k�s�tlamas�nda�kontrollü�denetim
gerçekle�tirirken,sa�l�k�çal��anlar�m�zda

her�an�tetikte�durup�evlerde�sa�l�k�hiz-
metlerini� sürdürmeye� devam� ediyor-
lar.Sa�l�k� çal��anlar�m�z,polislerimiz
sosyal�mesafe�ve�maske�kurallar�na�uya-
rak�her�zaman�göreve�haz�rlar.Rabbim
canlar��pahas�na�görev�yapan�emniyet�te�-
kilat�m�z��jandarma�te�kilat�m�z��sa�l�k
çal��anlar�n��ve�canlar��pahas�na�çal��an
herkezi�korusun�güç�kuvvet�versin.Biz
devletçe�milletçe�hep�bir�olup�kenetlenip
üstümüze�dü�en�ne�varsa�eksiksizce�ya-
p�p�emniyet�güçleri�ve�sa�l�k�çal��anla-
r�na�destek�verirsek�milletçe�a�am�ya-
ca��m�z�bir�zorluk�yoktur.

Polis�gazetesi�muhabiri
Muhammed�Yasin�Bingöl

COV�D-19'A RA�MEN GÖREVLER�N�N BA�INDALAR!

Karda kayan araçlara 
polisler yard�mc� oldu
Kocaeli'nin�Dilovas��ilçesinde�karl��yollarda�iler-

lemekte�güçlük�çeken�araçlara,�polis�ekipleri�yar-
d�m�ederek�yolda�kalmalar�n��engelledi.
Kocaeli�genelinde�yakla��k�5�gün�süren�kar�ya-

�����hayat��ve�ula��m��olumsuz�etkiledi.�Karla�kap-
lanan�yollarda�kalan�sürücüler�zor�anlar�ya�ad�.�Ka-
ra�saplanan,�yoldan�ç�kan,�karda�kayan�araçlar�ba-
z��alanlarda�trafikte�yo�unlu�a�sebep�oldu.�Araç-

lar�yla�karl��yollarda�ilerlemekte�güçlük�çeken�sü-
rücülerin�yard�m�na�ise�trafik�polisleri�ko�tu.�Dilovas�
ilçesinde�karl��yollarda�ilerlemekte�güçlük�çeken
araçlara�el�atarak�omuz�veren�polis�ekipleri,�iterek
ilerlemelerine�e�yard�mc��oldular.�Araçlar�n�yolda
kalmamas��için�görevlerinin�yan�nda�insani�bir�va-
zifeyi�yerine�getirerek�sürücülere�yard�m�eden�po-
lis�ekipleri,�vatanda�lar�n�takdirini�kazand�.

Yola savrulan lahanalar� polis toplad�
Antalya'da�çarp��t�ktan�sonra�takla�atan

kamyonet�otomobilin�üzerine�dü�tü.��ans
eseri�yaralan�n�olmad����kazada�yola�sav-
rulan�lahanalar��polis�toplarken,�otomobil
sürücüsü�Emrah�Çiçek�1.15�promil�alkol-
lü�ç�kt�.�Saat�19.00�s�ralar�nda�Kepez�ilçesi
Göksu�Mahallesi�Gazi�Bulvar��üzerinde
meydana�geldi.�Ayd�n�Cirim�(47),�ak�am
saatlerinde�toplad����lahanalar��sand�klay�p
07�YR�394�plakal��kamyonetinin�kasas�na
yükledi�ve�Büyük�ehir�Belediyesi�Toptanc�
Hali’ne�do�ru�yola�ç�kt�.�Hal�kav�a��na�yak-
la�an�Cirim’in�arac�n�n
önüne,�Emrah�Çiçek’in
kulland����(28)�07�ANE
168�plakal��otomobil�bir
anda�ç�kt�.�Çarp��an�iki
araç�kontrolden�ç�karak
Gazi�Bulvar��yan�yola�ç�-
karken,� kamyonet� çar-
p��man�n�etkisiyle�takla
att�.� Sürücüler� Ayd�n� Cirim� ve� otomo-
bil�sürücüsü�Emrah�Çiçek�ile�karde�i�Ha-
run�Çiçek,�kazadan��ans�esere�hafif�s�y-
r�klarla�kurtuldu.�Kazay��görenler�durumu

hemen�112�Acil�Ça�r��Merkezine�bildirdi.
�hbarla�bölgeye�polis,�itfaiye�ve�sa�l�k�ekip-

leri� sevk� edildi.polis
ekipleri�bir�ba�ka�ka-
za�olmamas��için�yol-
da� güvenlik� önlemi
ald�.� Takla� atan� ve
otomobilin� üzerinde
olan�kamyonet,�polis
ekipleri�ve�çevredeki
vatanda�lar�taraf�ndan

el�birli�iyle�kald�r�ld�.�Kazan�n�ard�ndan�ya-
p�lan�alkol�muayenesinde,�otomobil�sürü-
cüsü�Emrah�Çiçek'in�1.15�promil�alkollü
oldu�u�belirlendi.�Alkollü�araç�kullanan�Çi-
çek’e�cezai�i�lem�uyguland�.�Ters�dönen
kamyonetten�etrafa�saç�lan�lahanalar��po-
lis�ekipleri�ve�kazazede�Ayd�n�Cirim�san-
d�klara� yükleyerek� toplad�.� Sand�klara
toplanan�lahanalar�Cirim’in�ça��rd����bir
ba�ka�kamyonete�yüklenerek�hale�götü-
rüldü.�Lahanalar�n�kazaya�neden�olan�oto-
mobilin�içine�de�girdi�i�görüldü.

�stanbul�Trafik�Denetim��ube�Müdürlü�ü’ne�ba�l��ekip-
ler,�Fatih�Sultan�Mehmet�Köprüsü’nün�Anadolu�yakas�ndan
Avrupa� yakas�na� geçi�inde� çakarl�� araç� denetimi� yapt�.
Araçlar�nda�çakar�kullananlar,�emniyet��eridini�ihlal�edenler
tek�tek�durdurularak�belgeleri�kontrol�edildi.�Emniyet��eridini
çakar�lambalar��aç�k�olarak�kullanan�hasta�nakil�ambulans-
lar��da�durdurularak�kontrol�edildi.�Durdurulan�2�hasta�nakil
ambulans�nda�hasta�olmad����tespit�edildi�ve�bu�araçlara�ce-
za�kesildi.�Sürücülerden�biri�araçta�inmek�istemedi,�di�eri�ise
cezay��kabul�etmedi.�Emniyet��eridini�ihlal�eden�bir�sürücü-
ye�de�ceza�yaz�ld�.�Yap�lan�denetimde�toplam�137�araç�dur-
durularak�evraklar��kontrol�edildi,�4�araca�ceza�yaz�ld�.

ARAÇTAN İNMEK İSTEMDİ, “GEÇ KALDIM” DEDİ
Emniyet��eridinden�bo��oldu�u�halde�çakar�lambalar��aç�k

ilerleyen�bir�hasta�nakil�ambulans��durduruldu.�Ambulans��o-
förü�evraklar�n��verdikten�sonra�araçtan�inmek�istemedi.�Tra-
fik�polisinin��srar��sonucunda�araçta�indi.
Sürücüye�emniyet��eridini�ihlalden�bin�483�lira,�hasta�na-

kil�arac��bo��oldu�u,�geçi��üstünlü�ü�olmad����halde�çakar�kul-
land����için�ise�144�lira�ceza�kesildi.

BOŞ HASTA NAKİL AMBULANSI 
CEZAYI KABUL ETMEDİ

Denetimde�yine�hastas��olmad����halde�emniyet��eridini
çakar�lambalar��aç�k�olarak�kullanan�bir�hasta�nakil�ambulans�
durduruldu.�Sürücüsü�hastaya�gitti�ini�belirterek�durdurul-
mas�na�itiraz�etti,�“Ben�kötü�bir��ey�yapmad�m�i�imi�yap�-
yorum”�derken,�polis�“Hastan�yok�emniyet��eridini�ihlal�edi-
yorsun,�hastan�olmad����zaman�bu�çakar��kullanamazs�n,�yö-
netmeli�inde�de�yaz�yor
senin� bu”� uyar�s�nda
bulundu.��oför�kesilen
ceza� evrak�na� polisin
imza� istemesi� üzerine
ise,�“Kabul�etmiyorum
nas�l�imza�atay�m”�ya-
n�t�n��verdi.�Polisin�tek-
rar�“�mza�atm�yor�mu-
sun?”� sorusu� üzerine
sürücü�yine�“Kabul�et-
miyorum”�yan�t�n��verdi.�Bunun�üzerine�de�polis�memuru�ce-
za�evrak�n��imzalayarak�teslim�etti.�Bu�s�rada�sürücü�kendi-
sini�görüntüleyen�gazetecilere�de�“Televizyonda�m��yay�n-
lanacak�bu?”�diye�sordu.

RUHSATSIZ, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ EMNİYET
ŞERİDİNİ İHLAL ETTİ

Denetimde�emniyet��eridini�ihlal�eden�bir�otomobil�sürücüsü
de�durduruldu.�Sürücünün�üzerinden,�kimlik,�ehliyet,�ruhsat
da�ç�kmad�.�Sürücüye�bunlar�n�yan��s�ra�emniyet�kemerini�tak-
mad����için�de�ceza�kesildi.�Sürücü,�“Biraz�aceleyle�ç�kt�m,
ço�u�benim�hatam�zaten.�Emanet�araç�oldu�u�için�ruhsat�n
nerede�oldu�unu�hiç�sormad�m”�dedi.�

�stanbul’da çakar denetimi

Polisten Tokat-Sivas Kara Yolunda Bekletilen
Çekici ve T�r Sürücülerine Çay ve Simit �kram�
Tokat-Sivas�kara�yolunda�kar�ya�����ne-

deniyle�bekletilen�çekici�ve�t�r�sürücülerine�po-
lis,�çay�ve�simit�ikram�na�bulundu.
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�ekipleri,�kent�mer-

kezi�ç�k���ndaki�benzin�istasyonunda�bekletilen
çekici�ve�t�r�sürücülerine,�"Bir�simit�bir�çay�bi-
raz�mola"�ad��verilen�etkinlik�kapsam�nda�çay
ve�simit�ikram�etti.
Polis�ekipleri,�sürücülere�Tokat-Sivas�ka-

ra�yolunun�durumu�hakk�nda�da�bilgi�verdi.
�l�Emniyet�Müdürü�Göksel�Topalo�lu,�ga-

zetecilere,� sürücüleri� kar� ya����� nedeniyle

zorunlu�olarak�beklettiklerini�söyledi.
Tokat-Sivas�kara�yolunda�tipi�ve�kar�n�et-

kili�oldu�unu�anlatan�Topalo�lu,�"Karayollar�
ekiplerimiz�cansiparane�çal���yor.�Yolu�açmaya
çal���yoruz.�
Burada�dururken�de�kendilerini�bir�nebze

rahatlatmak�için�simit�ve�çay�ikram�ediyoruz.
Hem�kendileri�dinlenmi��oluyor�hem�de�ar-
kada�lar�m�zla�vatanda�lar�m�z�aras�nda�duy-
gusal�ba��olu�uyor.�Uygulama�güzel�de�oldu."
ifadelerini�kulland�.��Sürücüler�de�polis�ekip-
lerine�te�ekkür�etti.
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Yeni�bir�yaz�ma�ba�larken�tüm�dostlar�ma�selam
sevgi�ve�hürmetlerimi�sunuyorum.�Bayra��m�z�n�dal-
galand����tüm�topraklardaki�vatan�millet�sevdal�s�,�bay-
ra��n��devletini�seven�ve�ba�l��olan�tüm�insanlar�m�-
z��seviyorum.�Yurt�d���nda
bulunup� bayrak� ve� ezan
hasreti�çeken,�vatan�topra-
��� sevdas�� ya�ayan� tüm
vatanda�lar�m�z�� da� yü-
rekten�kucakl�yor�hasretle
ba�r�ma�bas�yorum.
Dünyan�n�neresine�gi-

derseniz�gidin�bedenen�ve
yürek�olarak�bu�topraklara
ait�olan�insanlar�n�hali�tav-
r��bir�ba�kad�r.�Vefas��sev-
gisi�bir�ba�kad�r.�Hasretini
çekti�i�de�erlerin�k�ymetini
bilen,�onlar��can��pahas�na
koruyan�insan�m�z�dünyan�n�hiçbir�milletine�benze-
mez.�Çok�ba�kad�r�bizim�insan�m�z.
Bugün,�bu�sayd���m�vas�flar��ta��yan,�karekteri�dev-

let�olan,�sevgi,��efkat,�ho�görüde�zirve�yapm��,�vefal�,
asil,�misafirperver�bir�dost�ziyareti�gerçekle�tirdim.
Polis�Gazetesi�Konya�Haber�Müdürümüz�Selahattin
TEK�N� Bey� ve� bas�n� muhabirlerimizle� Mustafa
Ya�ar�ve�Selman�Tobba��ile�gerçekle�tirmi��oldu-
�umuz�ziyaret�çok�samimi�bir�havada�geçti.�Kendi-
si�bizlerin�çok�sevdi�i,�birço�unuzun�yaz�lar�mdan�ta-
n�d����iyi�yeti�mi��bir�devlet�adam��Konya��l�Emni-
yet�Müdürü�Mustafa�AYDIN�Bey.
Memleket� ziyaretimin� dönü�ünde� k�ymetli� va-

kitlerini�ay�rarak�bizleri�onurland�rd�.�Geçmi�in�has-

retle�yâd�edildi�i�ve�günlük�hasbihalden�ibaret�olan
ziyaretimiz� bizi� ziyadesiyle� memnun� etti.� Say�n
Mustafa�AYDIN,�Emniyet�Te�kilat�’n�n�en�gözde�mü-
dürlerinden�biridir.�Kendisini�takriben�1990�y�l�ndan

bu�yana�iyi�tan�r�m.
De�erli�bir�dost�ve
tam�bir�görev�ada-
m�d�r.� Görevinin
gerektirdi�i�disipli-
ni�ve�insani�yönünü
senkronize��ekilde
hayata� geçirmeyi
çok� iyi� bilen� biri
olan�Say�n�AYDIN,
görev� yapt���� yer-
lerde� gerek�perso-
neli,� gerekse� halk
taraf�ndan� çok� se-
vilen� bir� ki�idir.

Hakl�n�n�daima�yan�nda,�haks�z�n�da�kim�olursa�ol-
sun�kar��s�nda�olan�yap�s�yla�tan�nmaktad�r.�Bir�ön-
ceki�görev�yeri�olan�Tekirda�’da�terör�örgütlerine�göz
açt�rmam��t�r.�Pkk,�dea�,�ypg�gibi�kahpe�örgütler�Sa-
y�n�AYDIN’�n�demir�yumru�undan�nasibini�alm��-
lard�r.�Tekirda�’da�22�Ocak�2017’de,��l�Emniyet�Mü-
dürü�Say�n�Mustafa�AYDIN�beyefendinin�bizzat�yö-
netti�i�operasyonda,�daha�önce��stanbul’da�Ak�Par-
ti��l�Ba�kanl����ve��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�bi-
nalar�na� lav� silah�yla� terör� eylemi� gerçekle�tiren
DHKP-C’li�iki�teröristten�biri�sa��di�eri�ölü�olarak�ele
geçirilmi�tir.�Görev�yapm���oldu�u�Konya’da�uyu�-
turucu,�kumar,�trafik�terörü�ve�terör�konusunda�mü-
cadeleyi�art�rarak,�halk�n�n�her�daim�emrinde�olduk-

lar�n��beyan�etmi�tir.�
Konya’da�göreve�ba�lad���ndan�bu�yana�yasa�d�-

���i�lerle�u�ra�anlar�n�korkulu�rüyas��olmu�tur.��çi�-
leri�ve�Milli�E�itim�Bakanl����i�birli�inde,�erken�ya�-
taki�çocuklara,�trafik�bilinci�ve�fark�ndal���n�n�olu�-
turulmas��amac�yla�hayata�geçirilen�“Mobil�Trafik�E�i-
tim�T�r�”�ile�çocuklara�e�itim�verilmesi�hususunda�ön-
cülük�etmi�tir.�Bununla�birlikte,�ayn��hizmeti�veren
Narkotik�T�r��da�yine�ayn���ekilde,��ehirde�uyu�turucu
ile�mücadele�konusunda�halk�n�bilinçlendirilmesi�hu-
susunda,�Konya’ya�hizmet�için�organize�edilmekte-
dir.�Özellikle,�raflardaki�tozlu�dosyalar�diye�tabir�edi-
len�faili�meçhul�olaylar�hususunda�da�ayr��bir�hassa-
siyete�sahip�olan�Say�n�AYDIN,�bu�dosyalar�n�da�üze-
rine�ciddiyetle�gidilip�ayd�nlat�lmas�n��sa�lamaktad�r.�
Hain�örgüt�Fetö�konusunda�da�oldukça�hassas�olan

Say�n�AYDIN�ve�mesai�arkada�lar��sayesinde,�FE-
TÖ'nün�15�Temmuz�2016'daki�hain�darbe�giri�imi-
nin�ard�ndan�prensip�edindi�i�gizlilik�ilkesi,�gözalt�-
na�al�nan�bir�askerin�itiraflar�yla�ba�lanan�"ankesör-
lü�telefon"�operasyonlar�yla�aç��a�ç�kar�ld�.
Hain�darbe�giri�iminin�ard�ndan�FETÖ�mensubu

ki�ileri� yakalamak� için� dü�meye� basan� Emniyet
Te�kilat�,�bir�yandan�da�darbe�giri�imini�gerçekle�-
tiren�üst�düzey�ki�ilerin�örgüt�içerindeki�konum�ve
mevkilerini�ara�t�rmaya�ba�lad�.�O�dönemde,�polis�ba�-
müfetti�li�inden�Tekirda�'a�Emniyet�Müdürü�olarak
atanan�ve��u�an�Konya��l�Emniyet�Müdürü�olan�Mus-
tafa�AYDIN,�Çetin�Mungan�(Konya��l�Emniyet�Mü-
dür�Yard�mc�s��ve�mesai�arkada�lar�,�I�d�r'da�gözal-
t�na�al�nan�bir�kripto�askerin�anlatt�klar�yla�örgütün
ilk�mahrem�yap�s�n��de�ifre�ettiler.
Say�n�AYDIN,�kamuoyunun�“ankesörlü�arama”

diye�bildi�i�gizli�haberle�me�metodunun�de�ifresini
Tekirda�’dan�ba�latt�.�
Tekirda��merkezli�yürütülen�ve�15�ki�inin�gözal-

t�na�al�nmas�yla�ba�layan�ilk�ankesörlü�telefon�ope-
rasyonlar�,�daha�sonra�tüm�illere�yay�ld�.�FETÖ'nün
k�lcal�damarlar�na�inen�yolu�açan�bu�operasyonlar�sa-
yesinde,�yakla��k�20�bin�FETÖ'cü�kripto�sözde�asker
tespit� edildi.� Bunun� yan�� s�ra,� binlerce� mahrem
imam�da�aç��a�ç�kt�.�
Say�n� AYDIN,� 17-25� Aral�k� sürecinde,� FE-

TÖ'nün�emniyet�içerisindeki�elemanlar�n�n�de�ifre�edil-
mesi�çal��malar�na�ilk�olarak�Polis�Ba�müfetti�i�ol-
du�u�s�rada�ba�lad�.�Bu�süre�içerisinde,�Emniyet�Te�-
kilat�’na�s�zm���olan�örgüt�mensuplar�n�n�temizlen-
mesi�için�büyük�bir�çal��ma�içerisine�giren�AYDIN
ve�mesai�arkada�lar��sayesinde,�14�Temmuz�2016'ya
kadar�olan�emniyetteki�FETÖ'cülerin�büyük�k�sm��tes-
pit�edildi.�
Say�n�Mustaya�AYDIN,�milletini�ve�bayra��n��çok

seven,�hak�bildi�i�yolda�kesinlikle�geri�ad�m�atmayan,
mert,�dik�duru��sahibi�ve�mütevaz��bir�ki�idir.��yi�bir
devlet�terbiyesi�alm���tam�bir�devlet�adam�d�r.�Cesa-
reti,�feraseti�ve�vakar�n�n�yan�nda�gönül�ehli�biridir.
Ülkemizde�her�geçen�gün�artan�kad�na��iddet�suçu-
nun�da�s�f�ra�indirilmesi�için�hassasiyet�gösteren�Sa-
y�n�AYDIN,�bu�yönüyle�de�sosyal�olaylara�duyarl�,
her�türlü�toplumsal�konulara�hâkim�ve�merhametli�bir
insand�r.�Gücünü�makam�ndan�alan�de�il,�bulundu-
�u�makama�güç�ve�de�er�katan�müstesna�bir��ahsi-
yettir.
Tüm�bu�sayd���m�z�ve�sayamad���m�z�vas�flar�yla

yeti�tirdi�i�meslekta�lar��için�ideal�bir�örnek�te�kil�eden
Say�n� AYDIN� ve� ailesine� sa�l�kl�� huzurlu� uzun
ömürler� diler,� ba�ar�lar�n�n� devam�n�� Yüce� AL-
LAH’tan�temenni�ederim.�Böylesi�devlet�adamlar�-
n�n� say�lar�n�n� artmas�� dileklerimle� hepiniz� AL-
LAH’a�emanet�olunuz.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN

Yakup
DEMİRCİOĞLU

Polis Gazetesi Basın Müdürü

Rekabetçi ve dinamik ekonomik ortamda,
kurulu�larda üretilen tüm ürün ve hizmetlerin
kalitesinin artmas� ve ayn� zamanda maliyet-
lerin azalmas� hedefiyle ortaya ç�kan geli�meler
sonucunda, günümüzde endüstri 4.0 olarak ad-
land�r�lan dördüncü sanayi devrimi ya�an-
maktad�r. Devrim, do�as� gere�i tüm toplumu
etkisi alt�na alan bir olgudur. 

Bu nedenle üretim süreçlerinde ya�anan tek-
nolojik devrim, çok daha küçük ve pratik ürün-
lerin de hayat�m�za girmeye ba�lamas�yla
günlük ya�ant�m�z� da etkilemektedir. Nesne-
lerin interneti (Internet of Things – loT) olarak
da isimlendirilen endüstri 4.0; makine gücü-
nün insan gücünün yerini alarak üretim sü-
reçlerini kendili�inden yönetebilir hale getir-
mekte ve insanlar aras�ndaki bilgi al��veri�ini
ticarile�tirmektedir.

Endüstri 4.0’ la dijital ya�am, fiziksel ya�a-
m�n ayr�lmaz bir parças� haline gelmi�tir. En-
düstri 4.0 kapsam�nda farkl� alanlarda uygu-
lanmaya ba�lanan birçok yeni teknolojik sis-
tem bulunmaktad�r. Bunlardan biri de siber-fi-
ziksel sistemlerdir. Bu sistemle sensörler, ak�l-
l� robotlar, dronelar, 3D yaz�c�lar gibi cihazlar
yard�m�yla, fiziksel kontrol ve izleme kabiliye-
ti geli�tirilmi�tir. 

Fiziksel bile�enler; veri analiti�i ve sensör tek-
nolojisi gibi dijital yaz�l�m bile�enleri ile fizik-
sel bir bile�eni tarayarak dijital ortama aktarabilir
yada dijital bir gösterimi 3D yaz�c�larla fiziksel
ortama ta��yabilirler.

Yapay zekan�n yo�un olarak kullan�lmas�yla
insan gibi dü�ünüp hareket edebilen cihazlar,
robotlar ve sensörlerle donat�lm�� bir çevrede
sorunsuz çal��abilen birçok cihaz, yenilenebi-
lir enerji kaynaklar�, siber güvenlik ve simü-
lasyon uygulamalar� da endüstri 4.0 kapsam-
da geli�en di�er uygulamalard�r. 

Yapay zekaya entegre edilmi� kameralarla,
davran��lar takip edilerek, Çin’ deki sosyal kre-
di sistemindeki ‘sosyal güven’ ba�l�kl� model uy-
gulamas�nda oldu�u gibi davran��lar puan-
land�r�larak, vatanda�lar�n trafik ���klar�nda
k�rm�z�da geçmesi, yasak alanlarda sigara iç-
mesi vb. tüm davran��lar�n�n puanland�r�ld���
bir sistem kullan�labilir hale gelmektedir. Bu sis-
temdeki yüz tan�ma prensibine entegre ka-
meralar ayn� zamanda yüklenen algoritmalarla,
ki�inin sakin mi sinirli mi oldu�unu, yüzünde-
ki mutluluk oran� gibi psikolojik analizleri da-
hi anl�k olarak tespit edebilmektedir. Bu ana-
lizler özellikle güvenlik uygulamalar�nda dün-
ya’ n�n birçok ülkesinde aktif olarak kullan�l-
maktad�r.

Endüstri 4.0’ dan yani dördüncü sanayi dev-
riminden en yo�un olarak etkilenen alanlardan
biri de hiç �üphesiz ki sa�l�k sistemidir. Hata
yapmamas� istenen ve hata yapmamas� için çok
ciddi maliyet gerektiren faaliyetlerle destekle-
nen insangücü yerini, makinelerin, robotlar�n,
yapay zekan�n ve dijitalle�menin hakim oldu-
�u bir sisteme b�rakmaya ba�lam��t�r. Sa�l�k ala-
n�nda da uygulanmaya ba�lanan simülasyon;
gerçek sistemin d���nda deney yapma olana-
�� sa�layan bir yöntemtir. Sanal uygulamala-
r�n d���nda, insan bedenine müdahale gerek-
tirecek operasyonlar için de ileri teknoloji im-
kanlar�yla donat�lm�� hibrit ameliyathaneler kul-
lan�lmaktad�r. 

Da Vinci robotu olarak bilinen ve son de-
rece karma��k bir robotik teknolojinin ürünü
olan robotic cerrahi, cerrahi müdahalelerin bir-
ço�unda kullan�labilir durumdad�r. Robotik kol-
lara ba�l� cerrahi aletlerin kullan�ld��� mikro ro-
botlarla insan elinin ula�amad��� noktalara ka-
dar ula��labildi�i ve insan elindeki do�al titre-
menin robotik cerrahi aletlere hiç yans�mad�-
��ndan hata pay�n�n minimize edildi�i, hassas
ve kritik operasyonlar�nda daha ba�ar�l� so-
nuçland��� yads�namaz bir gerçektir.

Endüstri 4.0’ la kullan�lmaya ba�lanan 3D
yaz�c�lar ve beraberinde getirdi�i teknolojik im-
kanlarla, insan sa�l��� aç�s�ndan ç���r açacak
nitelikte, devrimsel bir geli�me sa�lanmakta-
d�r. 

3D yaz�c�lar�n sadece fiziksel nesneleri de-
�il; biyobask� tekni�i ile organ üretimi yapa-
bilmesi mümkün olmaktad�r. Farkl� bile�imler
kullan�larak organlar�n katmanl� bir �ekilde ba-
s�lmas�n�n öngörüldü�ü sistemde, kemik yap-
mak için titanyum tozunun kullan�lmas� gibi ge-
li�meler de kaydedilmektedir.

Endüstri 4.0 esasl� kurulan sa�l�k sistemle-
ri, hastalar�n mümkün olan her yerde sa�l�k ve-
rilerinin kaydedilebildi�i, tedavi görmelerini sa�-
layan ve tedaviyi en üst düzeye ç�karan te�his,
kontrol ve iyile�tirmenin birle�ti�i sistemlerin,
hastanelerin d���nda da sürdürülmesine imkan
tan�yan

ENDÜSTRİ 4.0’ LA PSİKOLOJİK 
ANALİZLER YAPAN MOBESE 

KAMERALARINDAN YAZICILARLA ORGAN 
BASIMINA İLERİ DÜZEY TEKNOLOJİ KULLANIMI

Salim CEBELO�LU
Salim� CEBELO�LU� 1967� y�l�nda� Ela-

z��'da�dünyaya�geldi.�1990�y�l�nda�Polis�Aka-
demisinden�Komiser�Yard�mc�s�� rütbesiyle
mezun�olarak�göreve�ba�lad�.�Say�n�CEBE-
LO�LU�mesleki�kariyerinde�s�ras�yla;�Ak-
saray,�Van,�Ankara,�Giresun,�Bingöl�Emniyet
Müdürlüklerinde� ve� �stanbul� Arnavutköy
POMEM'de�farkl��rütbelerde�görev�yapt�.�
Van�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��olarak�gö-

reve� devam� ederken� 2016� y�l�nda� 1.S�n�f

Emniyet� Müdürlü�üne� terfi� ederek� Tefti�
Kurulu�Ba�kanl���nda�Polis�Ba�müfetti�i�ola-
rak�görevini�sürdürdü.�
Ni�de��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yap-

makta�iken�15.06.2020�tarih�ve�2020/279�sa-
y�l��kararname�ile�Kahramanmara���l�Emni-
yet� Müdürü� olarak� atanmas�� sonras�
22.06.2020�tarihi�itibariyle�Kahramanmara�
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�ba�lad�.�Ev-
li�ve�1�çocuk�babas�d�r.

Kahramanmara� �l Emniyet Müdürü 
Mehmet ARTUNAY

1962�y�l�nda�Sivas�–Zara’da�do�mu�tur.
�lk�ve�orta�ö�renimini�Zara’da�tamamlad�k-
tan�sonra,�1980�Y�l�nda�Polis�Koleji,�1984�y�-
l�nda� Polis� Akademisinden�Komiser� Yar-
d�mc�s��rütbesiyle�mezun�olmu�tur.�
Daha�sonra��stanbul�Üniversitesi��ktisat

Fakültesi�Yeni�Türk�Cumhuriyetleri�Bölü-
münde�Yüksek�Lisans�yapm��t�r.�Yurtiçi�ve
yurtd���nda�çe�itli�görevlerde�bulunmu�tur.
2007�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rüt-
besine�terfi�etmi�tir.�2007-2014�y�llar��ara-
s�nda�Polis�Ba�müfetti�i,�16�May�s�2014-28
Ekim�2016�tarihi�aras�nda��Amasya��l�Em-
niyet� Müdürü� olarak� görev� yapm��t�r.

26/10/2016�tarih�ve�29869��say�l��Resmi�Ga-
zetede� yay�mlanan� �çi�leri� Bakanl���n�n
2016/759�say�l��kararnamesi�ile�Nev�ehir��l
Emniyet� Müdürü� olarak� atamas�� yap�l-
m��,��28/10/2016��tarihi�itibari�ile�görevine
ba�lam��t�r.� Türkiye-Özbekistan� ili�kileri
konulu� Yüksek� Lisans� Tezi� ile� Osmanl�
Ar�iv�Belgelerinde�Zara-1�ve�Zara-2�isimli
Ali�LAFÇI�ile�birlikte�yazd����2�kitab��bu-
lunmaktad�r.���Galatasaray�Spor�Kulübü�Kon-
gre�Üyeli�i�ve�Cadde�Bostan�Bal�k�Adam-
lar�Kulübü�Onur�Üyesidir.��l�Emniyet�Mü-
dürü�Mehmet�ARTUNAY�evli,�3�çocuk�ba-
bas��ve�2�torun�sahibidir.

Nev�ehir �l Emniyet Müdürü

KONYA Z�YARET�

�çi�leri�Bakanl����bünyesinde�81�ildeki
kurumlarda�koruma�görevi�yapan�polis�ve
jandarma�personeli,�Ankara'da�2.5�ay�süren
zorlu�bir�e�itimden�geçiyor.�Koruma�aday-
lar�,�her�türlü�at���ve�yak�n�dövü��e�itimin-
den�istihbarat,�ilk�yard�m�ve�protokol�gör-
gü�kurallar�na�kadar�49�farkl��konuda�teo-
rik�ve�uygulamal��olarak�e�itiliyor.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�(EGM)�Ko-

ruma�Daire�Ba�kanl���'na�ba�l��Koruma�E�i-
tim�Akademisi,�15�Kas�m�2019�tarihinde�ku-
ruldu.� Pandemi� döneminde� 10� A�ustos
2020�tarihinde�faaliyete�ba�layan�akademi-
de�1'inci�dönemde�500,�2'nci�dönemde�500
olmak�üzere�toplam�1000�koruma�personeli

e�itildi.�3'üncü�dönemde�470'i�polis,�50'si�ast-
subay�ve�uzman�çavu��toplam�520�koru-
man�n�e�itimi�ise�sürüyor.

3 AYLIK ZORLU EĞİTİM
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�ve�Jandarma

Genel�Komutanl����bünyesinde�görev�yap�p,
belli�kritirlere�göre�seçilen�koruma�personeli,
2.5�ay�süren�zorlu�bir�e�itimden�geçiyor.�Ko-
ruma�adaylar�,�Elmada��ilçesindeki��ehit
Mustafa�Büyükpoyraz�Polis�Meslek�E�itim
Merkezi�Müdürlü�ü�kampüsünde,�akade-
mide�görev�yapan�130�e�itmen�taraf�ndan
e�itiliyor.�Koruma�adaylar�na�protokol�gör-
gü� kurallar�ndan,� ilk� yard�ma,� istihbarat
derslerinden� koruma� hukukuna,� yaya� ve
araçl��koruma�uygulamalar�ndan,�her�türlü
at���ve�fiziki�kabiliyetlerin�geli�tirilmesine
kadar�49�farkl��konuda�e�itim�veriliyor.�E�i-
timi�ba�ar�yla�tamamlayan�koruma�polis�ve
jandarmalar,��çi�leri�Bakanl���'nda�ve�ba-
kanl��a�ba�l��81�ilde�bulunan�valilikler,�em-
niyet,�jandarma�ve�di�er�kurumlarda�koru-
ma�olarak�görev�yap�yor.

Korumalar�n film sahnelerini
aratmayan zorlu e�itimi!

Dünya genelinde  COVID-19 salg�n�
ya�am� ciddi anlamda tehdit

Dünya�genelinde�yayg�n�bir�pandemi�olu�turan�COVID-
19�salg�n��ya�am��ciddi�anlamda�tehdit�etmeye�devam�et-
mektedir.�Asl�nda�beklenmeyen�bir�zamanda,�Aral�k�2019’da
Çin’in�Hubei�eyaleti�Wuhan�kentinden�ba�layan�bu�hastal�k
hakk�nda�var�olan�bilgiler�her�gün�de�i�irken,�hastal���n�h�z-
l��bula�ma��ekli,�hasta�ve�ölüm�say�lar�n�n�sürekli�artmas��se-
bebiyle�var�olan�panik�ve�endi�e�bir�tür�korkuya�dönü�mü�
durumdad�r.
Korona�virüs�(covid-19)�salg�n�sebebiyle�ülkemizde�al�-

nan�tedbirler�do�rultusunda�hafta�sonu�soka�a�ç�kma�k�s�t-
lamas�nda�Emniyet�Te�kilat�Görevlileri��so�uk�k���günlerin-
de�büyük�bir�hassasiyet�ile�gecelerini�gündüzlerine�katarak�bü-
yük�hassasiyet�ve�özveriyle�milletin�güvenli�i�için��sosyal�me-
safe�kurrallar��çerçevesinde�çal��maktad�rlar.Tüm�Emniyet�Te�-
kilat��ve�sa�l�k��elemanlar�na�ba�ar�l��çal��malar�ndan�ötürü
sonsuz�minnet�duyar�ve�te�ekkürlerimiz�sunar�z.
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Celal SEL
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n;�Celal�SEL,�aslen�Kütahya�ili�Simav�ilçesi�nüfusuna�ka-

y�tl��olup�1968�y�l�nda�do�mu�tur.�Polis�Akademisi'nden�1990�y�l�nda�mezun�olarak���z-
mir�ilinde�Komiser�Yard�mc�s��rütbesinde�mesle�e�ba�lam��,�s�ras��ile�Kahramanmara�
ilinde,�Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele�Dairesi�Ba�kanl���nda�ve��stanbul�ilin-
de�görev�yapt�ktan�sonra�Özel�Güvenlik�Denetleme�Ba�kanl���nda�Polis�Ba�müfetti�i�ola-
rak�göreve�ba�lam��t�r.���rnak��l�Emniyet�Müdürlü�ü�ve�Çanakkale��l�Emniyet�Müdür-
lü�ü�görevlerinden�sonra�19.09.2019�tarihinde�Mü�terek�Kararname�ile�Elaz����l�Emni-
yet�Müdürlü�üne�atanm���ve�01.10.2019�tarihinde�ilimizde�göreve�ba�lam��t�r.

Say�n��l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�bir�çocuk�babas�d�r.

Elaz�� �l Emniyet Müdürü
Ali KARABA�

1971�Y�l�nda�Konya��li�Bey�ehir��lçesinde�do�du.�1994�Y�l�nda�Polis�Aka-
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Isparta �l Emniyet Müdürü

TÜRKİYE DÜNYA İLE
SAVAŞIYOR!

Erdem BAŞARAN

POLIS GAZETESI GENEL YAYIN YÖN.

Daha geçen hafta Irak’�n kuzeyindeki Gara
bölgesinde çok önemli ve kritik bir harekat ger-
çekle�tirildi. PKK terör örgütü lanetli yüzünü bir
kez daha gösterip y�llardan beri elinde rehine bu-
lundurdu�u 13 masum vatanda��m�z� hunhar-
ca katletti.

Türkiye 1983 y�l�ndan bu zamana PKK te-
rör örgütü ile askeri bir sava� yürütüyor. Gö-
rünürde PKK olmas�na kar��n, Türkiye gerçekte
ba�ta ABD olmak üzere asl�nda tüm dünya ile
sava��yor.

Bilindi�i gibi bu sava��n arka yüzünde ABD
ile AB ülkelerinin büyük ço�unlu�unun da bu-
lundu�u sadece birkaç� hariç tüm kom�ular�m�zla
ve bunlar�n etekleri ile uzun soluklu bir örtülü,
örtüsüz sava� halindeyiz.

Asl�nda bak�l�r ise bir bak�ma Türkiye, bir as�r
öncesini yeniden ya��yor. Yüz y�l öncesinde ye-
di düvel bir olarak üzerimize sald�rd�klar�nda el-
de edemedikleri bu vatan topraklar�n� bugün sa-
va��n konseptini de�i�tirerek ayn� melaneti te-
rör örgütleri vas�tas�yla yerine getirmekteler.

Amerika Birle�ik Devletleri önce Irak daha
sonra da Suriye’yi parçalay�p istikrars�z hale ge-
tirdi. Türkiye’nin Irak ile 380, Suriye ile 911 ki-
lometre olan s�n�rlar� terör örgütlerinin emrine
verildi. �ran ise kendi nefsi duygular� ve anla��-
lamayan hareketleriyle terör örgütleri ile i�bir-
li�i tutarak gerçek melanetlerini maalesef icra
ediyorlar.

Türkiye’nin gerçekle�tirdi�i Kartal-2 harekât�
akabinde �ran, 3000 ki�ilik Ha�di �aabi milis-
lerini Sincar bölgesine gönderdi. Türkiye ise ken-
di s�n�r güvenli�ini sa�lamak için Irak ve Suri-
ye s�n�rlar� boyunca 30-35 kilometre derinli�e
inerek, terör örgütlerinin sahip olduklar� silah-
lar�n menzilinden ç�kmak zorunda kalarak yo-
�un mücadele içerisine girmi�tir.

Türkiye bir NATO ülkesi olmas�na ra�men
sözde müttefiki olan NATO ülkeleri yard�m ede-
ce�ine aksine terör örgütlerine destek olmak-
tad�r. Zira Türkiye’nin çarp��t��� terör örgütle-
rinin arkas�nda ABD ve di�er birçok NATO ül-
kesinin bulundu�unu da biliyoruz.

PKK terör örgütü, NATO ülkelerinin verdi-
�i silahlarla Türkiye’ye sald�rmakta ve ayn� ül-
kelerin hibe etti�i ve e�itimini verdi�i paramo-
torlarla Türkiye’ye s�zmaktalar.

Bu nas�l NATO’dur ki, bir yandan PKK’y� te-
rör örgütü ilan ediyorlar, di�er yandan ayn� ör-
gütün paçavralar�n� ülkelerinde dalgaland�r�p, ör-
gütlenmelerine müsaade ediyorlar.

En vah�i oyunu ise ABD oynuyor, bir yan-
dan �ran’la dü�man görünüyor, di�er yandan
�ran’�n Pers yay�lmac�l���na göz yumuyor. Bü-
tün arzusu, bir Sünni–�ii sava��n�n ç�kmas�d�r.
Arap yar�m adas�nda hangi ülkeyi birbirine dü-
�ürmek istedilerse de, Türkiye asla bu oyunla-
ra alet olmad�.

Fakat Abd ve onun piyonlar� asla vazgeçmi�te
de�ildir.

D�� destekli bu terör örgütleri Türkiye’yi par-
çalamak için her biri bir yandan üzerimize sal-
d�r�rken, muhalefet yapmak ad�na birilerinin,
“Irak’ta, Suriye’de ne i�imiz var? demeye hak-
lar� var m�? Muhalif taraf� gerçekten anlamak o
kadar zor ki.

ABD ve onun destekçilerinin plan�nda Irak’�,
Suriye’yi, Türkiye’yi ve �ran’� bölüp önce her bi-
rini toparl�yor �eklinde görüntü verip, daha son-
ras�nda ise bunlar� birle�tirip büyük bir Kürdis-
tan kurmak istedikleri cümle âlemin malumudur.

Türkiye gerek co�rafi gerek ise askeri yap�-
lanmas� ile Dünya devletleri aras�nda güçlü bir
yap�ya sahip istikrar ve disiplinini hiç kaybet-
meden ilerleyen bir devlettir. Türkiye’nin dost-
lar� oldu�u kadar dü�manlar� da tarihte oldu�u
gibi her zaman var olacakt�r.

Allah Devletimizi, asker ve polisimizi dü�man
�errinden korusun. Bu vesile ile �ehitlerimize rah-
met diler, aile e�raf� ve sevenlerine ba�sa�l��� di-
lerim.

Devlet Bahçeli'den gençlere fla� ça�r�: Ay�rt etmeden
hepinize elimi uzat�yorum, yanl��ta olan dönsün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli ko-
nuşmasına, "Bugün sizlerle sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, görüşlerimi açıklamak istiyo-
rum" sözleri ile başladı. Bahçeli, gençlere önemli uyarılarda bulundu, flaş bir çağrı yaptı. 
MHP� Lideri� Devlet� Bahçeli,� partisinin

TBMM�grup�toplant�s�nda�konu�tu.�Bahçeli,
gençli�e�önemli�uyar�larda�bulundu.�Bahçe-
li,� terör� örgütlerinin,� iç� ve� d���mihraklar�n
gençlerin�pe�inde�oldu�unu�ifade�etti.�Bahçeli,
Bo�aziçi�Üniversitesi�olaylar�nda�bu�durumun
de�ifre�oldu�unu�ifade�etti.�Bahçeli�gençlere
fla��bir�ça�r�da�bulunarak,�"Hiç�ay�rt�etmek-
sizin� hepinize� elimi� uzat�yorum.� Sevgili
gençler�hiçbirinizi�kaybedemeyiz,�tesadüfle-
re�teslim�edemeyiz.�Öfkeniz,�k�zg�nl���n�z�ola-
bilir.�Fakat�sizler�milletimiz�için�paha�biçil-
mez�öneme�sahibiz.�Analar�n�z�sizleri�ne�zor-
lukla�büyüttü�biliyorsunuz.�Biz�de�bu�ça�-
lardan�geçtik,�ne�ya�ad�ysan�z�az�çok�ya�ad�k.
Bir�anl�k�öfkeyle�gelece�inizi�heba�etmeyin,
analar�n�z�gözya�lar�n��ak�tmay�n,�babalar�-
n�z�n�ah�n��almay�n."�dedi.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE YEŞEREN
OLAYLAR TÜRK GENÇLİĞİ ÜZERİNDE

OYNANAN OYUNLARI DEŞİFRE ETMİŞTİR"
MHP�Genel�Ba�kan�'n�n�aç�klamalar�ndan

öne� ç�kanlar� �öyle:Bugün� sizlerle� sadece
Türk�gençli�i�üzerine�konu�mak,�görü�leri-
mi�aç�klamak�istiyorum.�Gelecek�demek�va-
rolmak,�hayata�tutunma�iddias��demektir.�
Gelene�i�ve�gelece�i�aras�nda�ba��kura-

mayan�toplumlar�n�hazin�sonlar�na�tarih�ib-
retle� �ahitlik� etmektedir.�Özellikle� 4�Ocak
2021'den�itibaren�Bo�aziçi�Üniversitesi'nde
ye�eren�olaylar�Türk�gençli�i�üzerinde�oy-
nanan�oyunlar��yeniden�de�ifre�etmi�tir.�Ga-
zi�Mustafa�Kemal�Atatürk,�"genç�fikirler�de-
mek,�gerçek�fikirler�demektir"�sözüyle�gö-
rü�ümüzü� do�rulamaktad�r.� Biz� ku�aklar�
X,�Y,�Z�ile�ele�alm�yoruz.�Bu�ayr�m�n�alfa-
benin�di�er�harflerine�kadar�ula�aca��n�,�bu-
radan�da�sonuç�ç�kmayaca��n��görüyoruz.�
Gençlikten�taviz�vermemiz,�onlara�kulak

t�kamam�z� söz� konusu� olamayacakt�r.�Dü-
�üncesi�ne�olursa�olsun,�Türk�gençli�i�bizim
has�bahçemiz,�parlak�yüzümüz,�muazzam�ha-
zinemizdir.�Biz�Türk�gençli�inin�ruh�kökünü,
yüre�inde�kopan�f�rt�nal��sahilleri,�kendimi-
zi�bildi�imiz�kadar�iyi�biliyoruz.�Hiç�ay�rt�et-
meksizin,�her�genç�karde�ime�elimi�uzat�yor,
alay�n�� birden� hasretle� kucakl�yorum.� Diri
umutlar�m�z��Türk�gençli�i�ile�örtü�türdük.�Bu
zaman�diliminde�cari�imkanlar�m�z�nispetin-
de� üzerimize� dü�en� görevleri� yerine� getir-
menin�heyecan��ile�dolduk.

"İÇ VE DIŞ MİHRAKLARIN ANA GAYESİ BU
GÜÇTEN ÇEKİNMELERİNDEN DOLAYIDIR"
Gençler�üzerinde�hesap�yapan�çakal� su-

retlerini�görüyor,�emellerini�takip�ediyoruz.
15-24�ya��grubunda�yakla��k�13�milyon�kar-
de�imiz� bulunmaktad�r.� Türkiye'nin� genç
nüfus�oran��AB�ülkelerininkinden�çok�daha
fazlad�r.�Bu�stratejik�gücümüzün�apaç�k�de-
lilidir.�Türk�gençli�inin�akl�n��buland�rmaya,
duru�unu�bozmaya�çal��an�iç�ve�d���mihrak-
lar�n�ana�gayesi,�bu�güçten�çekinmelerinden
dolay�d�r.

TEMİNATIMIZ VE TESELLİMİZ TÜK
GENÇLİĞİDİR"

Hayat�n�ola�an�ilerleyi�inde�her�birimizin
kar��s�na�zorluklar�ç�kabilir�fakat�Atatürk'ün
dedi�i� gibi,�muhtaç� oldu�umuz� kudret� da-
marlar�m�zdaki�asil�kanda�sakl��oldu�u�süre-
ce�hayallerimizi�hüsrana�hiç�kimse�döndüre-
mez.�Nas�l�ki�istiridye�zoru�görmeden�inci�ya-
pamazsa,�zorluklar��görmeden�de�irademiz�siv-
rilemeyecektir.� Teminat�m�z� ve� tesellimiz
Türk�gençli�idir.

"BİZİM DAĞA GÖNDERECEK 
TEK BİR GENCİMİZ YOKTUR"

Y�k�m� gündelikçileri,�mukallit� ayd�nlar,
kimliksiz�siyasetçiler,�terör�örgütlerine�ta�e-
ronluk�yapan�köksüzler,�gençli�e�musallat�olan
cinayet�ve�suç��ebekeleri�bilsinler�ki,�bizim
ne�da�a�gönderecek,�ne�hücre�evine�yollaya-
cak,�ne�üniversite�kap�lar�ndaki�eylemlerde
kaybeden�tek�bir�gencimiz�dahi�yoktur.
Sis�bulutu�da��l�p,�pi�manl�k�yerini�ald�-

��nda�akl��kiralanan,�aldat�lan,�hayat��sönen
gençlerimizin�müteessir�ve�muhtaç�hallerine

en�ba�ta�analar��ve�babalar��kahrolacakt�r.�Türk
gençli�i�uyan�k�ve�dikkatli�bir��uura,�devle-
tine�kar���sorumlulu�a,�ailesine�ve�arkada�-
lar�na�kar���sayg�l�d�r.Türk�gençli�i�uyan�k�ve
dikkatli�bir��uura,�ailesine�ve�arkada�lar�na
kar���sayg�l��bir�üsluba�sahiptir.�Bunun�aksi
iktimatinde�olanlar�kandan�faydalanan�vam-
pirlerdir.Hak�ve�özgürlük�mücadelesi�me�ru
ve� hukuki� s�n�rlar� içinde� insan� onurunun
parças�d�r.� Özgürlü�ün� s�n�r�� ba�kalar�n�n
özgürlü�üdür.�Hayat��ya�as�n�ve�kahrolsun�slo-
ganlar��aras�na�s�k��t�rmak�insansa�ya�ama�s�rt
çevirmektir.

"HER KÖTÜ KORKAKTIR"
Bir�anl�k�gaflet,�bunal�m,�yanl���ad�m�ha-

yat��boyunca�tesirini�koruyacak�maliyet�ç�-
karacak�demektir.�Kötü�arkada�l�k�yayg�n�kö-
tülük�demektir.�Her�kötü�korkakt�r.�Önemli
olan�kötülükleri�söküp�atacak�olan�dirayete�sa-
hip�olmakt�r.�Hepimize�dü�en�vazifeler�var-
d�r.� Yanl��� bir� yolda� olan� varsa� dönsün.
Gençlik�üzerinde�kumar�oynayanlar��çözsün.
Kitap�okumaya�davet�edene�gitsin

"BOĞAZİÇİ'NDE HER OLAY ÇARPITILDI, HAİN
ÇEVRELERCE KULLANILMAK İSTENİLDİ"

Bo�aziçi� Üniversitesi'ndeki� her� geli�me
aç�kça�çarp�t�lm��t�r.�Bu�i�in�içinde�ne�yaz�k
ki�baz��siyasi�partiler�de�yer�alm��t�r.�Ba�ka-
lar�n�n�evlatlar�n��siyasal�ihtiraslar��için�kav-
gaya� yönlendiren� zilletin� dipsiz� çukuruna
dü�en�sorumsuz�ve�kirli�zihniyetlerdir.�Yasa
d���� ak�mlar,� terörizmin� ajanlar�� gençlerin
pe�indedir,�kafeslemenin�emelindedir.�Sevgili
gençler�hiçbirinizi�kaybedemeyiz.�Hiçbirini-
zin�hayat�n��tesadüf�ak�nt�lara�teslim�edeme-

yiz.��tirazlar�n�z�sinirli�olabilir,�siz�bizim�ve�mil-
letimiz�için�istiklal�ve�istikbalimiz�için�paha-
biçilemez�öneme�sahipsiniz.�Hayat�n�belli�bir
a�amas�ndan� sonra� baz�� aksiliklerin,� eksik-
liklerin�telafisi�mü�külatl�d�r.��htimaldir�ki�her
�ey�için�çok�geç�kal�nm��t�r.�Böyle�bir�açma-
za�sürüklenmemek�için�hayat�n�erken�döne-
minde�yap�lmas��gereken�ödevler�ve�görevler
vard�r.�Bu�konuda�erken�davranmak�yerine�geç
kal�n�rsa�hayat�n�zorlu�yollar�,�sanc�l��süreç-
leri�belirginle�ecektir.�Gençlik�manevi�bir�ser-
vet,�gelece�in�be�eri�sermayesidir.�Gençleri-
mizin� safiyane� dü�ünceleri,� hakl�� istekleri
muteberdir.� Konu�mak,� tart��mak,� payla�-
mak,�daha�iyiyi�ve�güzeli�amaçlamak�insan�ol-
man�n�alametifarikas�d�r.�Mücadeleyi�ahlaki
hükümler�halinde�formüle�edersek�ne�yoldan
ç�kmam�z�ne�yolu��a��rmam�z�söz�konusudur.

"YASADIŞI ÖRGÜTLER GENÇLERİN
PEŞİNDEDİR"

Tarih�bize�diyor�ki,�ahlaki�ilkelerine�de�er
vermeyen�toplum�ve�milletlerin�uzun�süre�ya-
�amalar��imkans�zd�r.�Türk�gençli�inin�dev-
letine�ve�milletine�söyleyece�i�her�söz�ak�l�ve
ahlakla�perçinlenmelidir.�Ufkun�ötesini�gören
ve�gösteren��uur,�dü�ünülmeyenleri�dü�üne-
ceklerdir.�Çünkü�Türk�gençli�i�f�trat��gere�i
zekidir,� çal��kand�r.� Bu� yüzden� yozla�m��
ak�mlar,�yasad����örgütler,�marjinal�çevreler,
organize�suç��ebekeleri�gençlerin�pe�indedir.

"ANALARINIZIN GÖZYAŞLARINI AKITMAYIN,
BABANIZIN AHINI ALMAYIN"

Sevgili�gençler�hiçbirinizi�kaybedemeyiz,
tesadüflere� teslim� edemeyiz.�Öfkeniz,� k�z-
g�nl���n�z� olabilir.� Fakat� sizler� milletimiz
için�paha�biçilmez�öneme�sahibiz.�Analar�n�z
sizleri�ne�zorlukla�büyüttü�biliyorsunuz.�Biz
de�bu�ça�lardan�geçtik,�ne�ya�ad�ysan�z�az�çok
ya�ad�k.�Bir�anl�k�öfkeyle�gelece�inizi�heba
etmeyin,�analar�n�z�gözya�lar�n��ak�tmay�n,�ba-
balar�n�z�n�ah�n��almay�n.

"YANLIŞ BİR TERCİHİN İÇİNDE 
OLAN VARSA DÖNSÜN"

Gelin�yanl���bir�tercihin�içinde�olan�varsa
dönsün.�Gençlik�üzerinde�kumar�oynayanla-
r��görün.�Kavgaya�de�il,�kitap�okumaya�ça-
��ranlara�ko�sun.�Üniversite�kap�lar�nda�terör
örgütünün�dolduru�una�gelmeyin.�Sizin�ye-
riniz�kap��da�il,�içeridir,�anfilerdir,�hocalar�-
n�n�dizinin�dibidir.

Bo�aziçi�üniversitesi'nde�ya�anan�pro-
testolar�s�ras�nda�bir�polisin�gruptakilere
"a�a���bak"�dedi�i�iddialar��yalan�ç�kt�.�Po-
lisimiz�orada�asla�"a�a���bak"�diye�bir�cüm-
le�kurmam��t�r.sadece�a�a��dan�a�a��dan
�eklinde�kelimeler�vard�r.
Ülkemizin�birlik�ve�beraberli�e�ihtiyac�

oldu�u�bu�zor�günlerde�a�a���bak�ya�da
a�a��dan�yürü�denmesi�ne� farkeder.�Bu
provokasyon�malzemesi�yap�lmas��.
Burada�polisin�tutumunun�do�ru�olup

olmad���n��dü�ünmek�yerine�birazda�bu�ül-
kede� her� istedi�ini� her� yerde� protesto
edebilece�ini�zanneden�ve�bunun�da�hak
ve� özgürlük� kapsam�nda� de�erlendiril-
mesini�isteyen�ki�ilerin�tutumlar�n�n�do�-
rulu�unun�de�erlendirilmesi�gerekir.�Biz-
ler�hep�medyadan�gördüklerimizle�bir�fi-

kir�sahibi�oluyoruz.
Bundan�iki�sene�evvel�Zorlu�performans

sanatlar��Turkcell�sahnesinde�Teyev�ya-
rar�na�bir�konser�veren�ve�Biletix�gelirle-
rinin�tamam�n��Türk�emniyet�te�kilat���e-
hitleri,�malülleri�,dul�ve�yetimlerin�e�itim
ve�yard�m�vakf�'na�ba���lam���bir�sanatç�
olarak� polisimizin� de�ersizle�tirilmeye
çal���lmas�n�n�tamam�yla�kar��s�nday�m�.
Gençlerin�ve�özellikle�okuyan�ve�çal�-

�an�bireylerin�yan�nda�oldu�um�gibi��erefli
Türk�polislerinin�de�yan�nda�oldu�umun
bilinmesini�isterim.�Gençler�nas�l�evlat-
lar�m�zsa��polislerimiz�de�bu�vatan�n�ev-
latlar�d�r.
Ülkenin�can�ve�mal�güvenli�inden�so-

rumlu�olan�ve�bizlerin�huzuru�ve�bar����için
canlar�n��ortaya�koyan�polislerimiz�bizim

ba��tac�m�zd�r.Lütfen�a��r��artlarda�çal�-
�an�polisimize�ho�görülü�olup�halk�olarak
sahip�ç�kal�m.�Emniyetimizin�Temel�da-
yana���olan�polisimizi�Allah��ba��m�zdan
eksik� etmesin.Özellikle� bu� konuda� Di-
yarbak�rda�görev�ba��nda��ehit�olan�em-
niyet�müdürümüz�Gaffar�Okan�bu�u�ur-
da�çok�önemli�bir�modeldir�Y�llarca�ül-
kemde� müzik,sinema� ,tiyatro,radyo� ve
televizyonlarda� hizmet� vermi�� ve� ver-
meye�devam�eden�bir�sanatç��olarak�,po-
lis�gazetesinde�polis�muhabiri�olarak�gö-
rev�yapmaktan�onur�duyuyorum.Erzincan
da�vatani�görevi�mi�yaparken�orada�bulu-
nan� polis� okulunda� okuyan� ve� e�itim
alan�polislerimizin�ne�kadar�zor��artlarda
bu�görev�için�çal��t�klar�n��bilen�biri�ola-
rak�tüm�ülkemdeki�polislerimizi�ve�aile-
lerini�sevgi�ve�sayg�yla�selaml�yorum.

Polis�Gazetesi�Muhabiri�
Bora�Gencer

POL�S�M�ZE SAH�P ÇIKALIM
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S�rr� TU�
1962�y�l�nda�Gümü�hane�ili��iran�ilçesinde�do�mu�tur.�Polis�Akademisinden

1986�y�l�nda�mezun�olup�Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde�Komiser�Yard�mc�-
s��rütbesinde�mesle�e�ba�lam��,�s�ras���ile�Ankara,�Malatya,�Bursa,�Tokat,�Bur-
sa� �lleri� ve� Strateji�Geli�tirme�Daire�Ba�kanl���nda� görev� yapt�ktan� sonra
25.09.2009�tarihinde�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbesine�yükselerek�Polis
Ba��Müfetti�i�olarak�Tefti��Kurulu�Bursa�Bölge�Ba�kanl���nda�görev�alm��-
t�r.� 27.12.2018� tarihinde� Karabük� �l� Emniyet� Müdürü� olarak� atanm��� ve
02.01.2019�tarihinde�ilimizde�göreve�ba�lam��t�r.
Say�n��l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.��

Karabük �l Emniyet Müdürü
Atanur AYDIN

1973�y�l�nda�Kars�ilinde�dünyaya�gelen��l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Ata-
nur�AYDIN,�1994�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�olarak,�Komiser�Yar-
d�mc�s��rütbesiyle�meslek�hayat�na�ba�lam��t�r.�
S�ras�yla�Ankara��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Artvin��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Ad�-

yaman��l�Emniyet�Müdürlü�ü,��zmir��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Tekirda���l�Em-
niyet�Müdürlü�ü,�Terörle�Mücadele�Daire�Ba�kanl����ve�Tefti��Kurulu�Ba�-
kanl���nda�de�i�ik�birimlerde�ve�çe�itli�rütbelerde�görev�yapm��t�r.
19.09.2019�tarih�2019/320�say�l��kararname�ile�Hakkari��l�Emniyet�Mü-

dürü�olarak�atanan��l�Emniyet�Müdürümüz,�25.09.2019�günü�görevine�ba�-
lam���olup�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

Hakkari �l Emniyet Müdürü Necati DEN�ZC�
1962�y�l�nda�Amasya�Suluova’da�dünyaya�geldi.�Önce�1980�y�l�nda�Polis

Koleji�ard�ndan�1984�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olmu�tur.�S�ras�y-
la�Trabzon��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Sinop
�l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Adana��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Gümü�hane��l�Emni-
yet�Müdürlü�ü,�Samsun��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Samsun�19�May�s�Polis�Mes-
lek�Yüksek�Okulunda�Emniyet�Müdürü(Ö�retim�Görevlisi)�görevini�yapt�k-
tan�sonra�2008�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�etmi�,�daha�sonra,
Tefti��Kurulu�Ba�kanl���,�Strateji�Daire�Ba�kanl���,�Batman��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�ve�son�olarak�Kocaeli��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görevini�ifa�ederken
19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��Emniyet�Müdürleri�Kararnamesi�ile�Kas-
tamonu��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.�
1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�Say�n�Necati�DEN�ZC��evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Kastamonu �l Emniyet Müdürü

1�Ocak�2021�tarihinde�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO-
�AN�yay�mlad����kararnameyle�Prof.�Dr.�Melih�BULU’yu�Bo�aziçi�Üni-
versitesine�rektör�olarak�atad�.�Hemen�akabinde�üniversite�ö�rencileri�bu�ka-
rara�tepki�mahiyetinde�protesto�gösterilerine�ba�lad�lar.�Bo�aziçi�Dayan��ma-
s��ad��verilen�ö�rencilerin�olu�turdu�u�topluluk�protesto�gösterilerini�günlük
olarak�düzenlemeye�ba�lad�.�Rektörlük�binas��önünde�cüppeleriyle�toplanan
ö�retim�üyeleri�de�her�gün�periyodik�olarak�devam�ettirdikleri�protestolar�na
rektörün�istifas�n��istemeye�vard�rd�lar.�Rektörün�istifas�n�n�istenmesine�yönelik
ilk�geni��kapsaml��protesto�4�Ocak�Pazartesi�günü�yap�ld�.�Uyar�lar��dikkate
almayan�izinsiz�gösteri�yapan�topluluktan�159�ki�inin�gözalt�na�al�nmas��ile�bir-
likte�102�ki�inin�okulla�ili�kili�olmay�p�d��ar�dan�geldi�i,�bunlardan�15’inin�de
üniversite�düzeyinde�e�itim�görmedi�i�anla��ld�.
Yap�lan�izinsiz�gösteriye�dâhil�olan�sergide��slam’�n�merkezi�ve�biz�müs-

lümanlar�n�en�hassas�de�erlerinden�biri�olan�Kâbe�foto�raf�n�n�yere�serilme-
si�bu�hareketin�rektör�atamas�n�n�çok�daha�fevkinde�bir�maksad��oldu�unu�aç�k
bir��ekilde�izaha�yetiyordu.�T�pk��gezi�olaylar�ndaki�gibi�göstericilere�müda-
hale�edildi�i�andan�itibaren�söz�birli�i�edilmi�cesine�dünyan�n�farkl��yerlerin-
den�gelen�tepkiler�meselenin�rektör�meselesi�olmad���n��desteklemekteydi.
Türkiyedeki�yüzlerce�üniversitede�yap�lan�uygulaman�n�Bo�aziçi�Üni-

versitesi’nde�de�olmas�n�n�gerek�ülke�içinde�gerek�yurtd���nda�bu�denli�tepki-
lere�yol�açmas��insan��haliyle�dü�ündürüyor.�Ö�renciler�ve�ö�retim�üyelerin-
den�tutun�da�AB�ülkeleri,�Newyork,�Boston,�Seattle�ve�Kanada’n�n�Vancou-
ver��ehrine,��sveç’te�Malmo,�Göteborg�ve�Halmstad,�Belçika’da�Brüksel,�Al-
manya’da�Münih,�Hollanda’da�Amsterdam,�Fransa’da�Paris,��rlanda’da�Dub-
lin�ve�Dubai’de�da�ayn��süreçte�destek�mahiyetinde�gösterilerin�yap�lmas��nor-
mal�bir�durum�de�ildir.�Ço�u�ki�iye�göre�bu�yazd�klar�m�z�bir�komplo�teori-
si�olabilir.�Lakin�bahsekonu�üniversitenin�geçmi�i�biraz�ara�t�r�ld���nda�kar��-
m�za�çok�farkl��resimler�ç�k�yor.�Robert�Koleji�ço�unuz�duymu�sunuzdur.�Ro-
bert�Kolej,�bugün�resmi�ad���STANBUL�ÖZEL�AMER�KAN�ROBERT�L�-
SES�,�ABD�d���nda�halen�varl���n��sürdüren�en�eski�Amerikan�e�itim�kurumudur.
Vehbi�Koç�Vakf��(VKV)�ba���lar�yla�okula�destek�olmu�tur.
1863’te�erkek�ö�rencilere�hizmet�vermek�amac�yla�kurulan�okulu,�1871�y�-

l�nda�k�z�ö�rencilere�e�itim�veren�bir�okulun�(daha�sonra�Arnavutköy�Ame-
rikan�K�z�Koleji)�aç�lmas��izledi.�1971�y�l�nda�iki�okulun�birle�mesiyle�Robert
Kolej’de�karma�e�itime�geçildi.�1878-79�tarihli�Kolej�Katalo�u’nda�okulun�ama-
c�,�“�rk�ya�da�din�fark��gözetmeksizin�tüm�ö�rencilere�her�bak�mdan�birinci�s�-
n�f�bir�Amerikan�okulunda�verilen�e�itim�gibi�ve�ayn��genel�ilkelere�dayal��kap-
saml��bir�e�itim�vermek”�diye�tan�mlanm��t�.�Amerikal��misyoner�ve�e�itim-
ci�Cyrus�Hamlin’in�ba�latt����giri�ime�hay�rsever�i��adam��Christopher(hine-
lander)�Robert’�n�maddi�destek�sa�lamas��sonucu�kurulan�Robert�Kolej,�16�Ey-
lül�1863�tarihinde�Bebek’te�eski�bir�ah�ap�binada�dört�erkek�ö�renciyle�e�iti-
me�ba�lad�.�1869’da�okulun�Bebek�s�rtlar�ndaki�ilk�kampüsü�in�a�edildi�(bu-

gün�Bo�aziçi�Üniversitesi�Güney�Kampüsü).�1871’de�ise�Gedikpa�a’da�Ame-
rikal��bir�grup�taraf�ndan�desteklenen�bir�k�z�okulu�aç�ld�.�1876�y�l�nda�Üskü-
dar’da�in�a�edilen�kampüse�ta��nan�bu�okul,�1914�y�l�nda�Üsküdar’dan�Arna-
vutköy'e,�daha�geni��bir�araziye�kurulmu��olan�yeni�kampüsüne�geçti.
1878’de�vefat�eden�Christopher�Robert�servetinin�büyük�bölümünü�Robert

Kolej’e�b�rakt�.�Okul�daha�sonra�da�büyük�ölçüde�hay�rsever�ki�iler�ile�VKV,
Hisar�E�itim�Vakf��gibi�kurumlar�n�ba���lar�yla�desteklendi.�
Robert�Kolej�ile�Arnavutköy�Amerikan�K�z�Koleji�uzun�y�llar�özerk�ola-

rak�faaliyet�göstermi�se�de�1932�y�l�nda�tek�müdürün,�1959’da�ise�ortak�bir�mü-
tevelli�heyetinin�yönetimi�alt�na�girdi.�1957�y�l�nda�yüksekö�retim�izninin�ve-
rilmesi�üzerine�Bebek�Kampüsü’nde�Robert�Kolej�Yüksek�K�sm��ö�retime�geç-
ti.�1971�y�l�nda�Robert�Kolej�ile�Amerikan�K�z�Koleji,�Arnavutköy�Kampü-
sü’nde�Robert�Kolej�ad��alt�nda�birle�tirildi�ve�karma�e�itime�geçildi.�Ayn��y�l
Bebek�Kampüsü’ndeki�binalar�devlete�devredildi,�Yüksek�K�s�m�da�Bo�azi-
çi�Üniversitesi�ad�yla�bir�devlet�üniversitesine�dönü�türüldü.
1997�y�l�nda�ilkö�retimin�sekiz�y�la�ç�kar�lmas�yla�birlikte�Robert�Kolej’in

ortaokulu�kapand��ve�e�itim�lise�düzeyinde�sürdürülmeye�ba�lad�.�Günümüz-
de�ö�renciler�okulda�ilk�y�l���ngilizce�haz�rl�k�s�n�f��olmak�üzere,�be��y�ll�k�çift
dilli�lise�e�itimi�görmektedir.�Yirmi�alt��hektarl�k�bir�alanda�kurulu�Arnavut-
köy�kampüsünde�yer�alan�Robert�Kolej’in�mezunlar��aras�nda�Türkiye’nin�iki
ba�bakan��yan�nda�dört�Bulgaristan�ba�bakan�,�pek�çok�önde�gelen�i��insan�,
politikac�,�diplomat�ve�sanatç��bulunmaktad�r.�G20�Okul�Grubu�üyesi�olan�ko-
lej�New�York�Eyaleti�Ba��ms�z�Okullar�Derne�i’nin�akreditasyonuna�sahip-

tir.�Okul�her�y�l�200�dolay�nda�ö�renci�al�yor.(Bilgiler�VKV�web�sitesinden�al�n-
m��t�r.)�Buraya�kadar�her�ey�normal�gibi�görünüyor.�Forbes�Dergisi�“En�zen-
gin�100�Türk”�listesi�yay�nlad�.�Listedeki�Türklerin�e�itim�durumlar��da�yer�al�-
yor.��lk�30�ki�i�detayl�ca�incelenmi�.�Ço�u�Amerikan�Okullar�ndan�mezun�ol-
mu�.�Listedeki�dikkat�çeken�isimlerden�baz�lar��“�Rahmi�KOÇ,�Ömer�KOÇ,
�brahim�BODUR,�Ömer�D�NÇKÖK,�Mehmet�Emin�KARAMEHMET,�Hüs-
nü�ÖZYE��N,�Orhan�PAMUK,�Cem�BOYNER,�Bülent�ECEV�T,�Haldun
DORMEN,�gibi�birçok�zengin�ve�ünlü�bu�kolejin�masalar�nda�dirsek�çürütmü�.
Me�hur�gazetelerin�birinde�yay�nlanan,�M�T�Kontrterör�Dairesi�Eski�Ba�-

kan��Mehmet�EYMÜR�Bey’in�bir�ropörtaj�ndaki�ifadelerine�de�inmek�istiyorum.
“1972�de�Robert�Kolej’e�düzenlenen�bask�nda�ben�de�vard�m.�Prof.�Sumner
BOYD�ile�konu�tum.�Ba��nda�perukla�yakalanan�ve�sa��r�dilsiz�gibi�davranan
Aydo�an� BÜYÜKÖZDEN’i� emniyete� götüren� ekipteydim.� CIA,� Prof.
BOYD’un�evinde�karargâh�kurmu�tu.�Bu�operasyonda�266�örgüt�mensubu�ya-
kaland�.�Kamuoyunda�ABD’li,��ngiliz�ve�Rus�casuslar�n�n�yuvas��iddialar�y-
la�an�lan�Robert�Kolej�hiç�ara�t�r�lmad�.�Müthi��bir�iddia�sat�r�aralar�nda�kay-
nad��gitti.�Prof.�John�FREELY�mesela.�O�Amerkan�Deniz�Kuvvetleri’nde�gö-
rev�yapm���bir�komando�subay�.�Bir�komando�subay��Robert�Kolej’de�ne�der-
si�verir�ki?�“�Engin�ARDIÇ�da�Kolej�mezunudur.�17.12.2005�tarihinde��öyle

bir�yaz��yazm��.�“Bizim�A�s�n�f�na�Charles�GILCHR�ST�gelirdi.�Sava��y�lla-
r�nda�SOE�(�ngiliz�Özel�Harekât�Dairesi)�ajan��olarak�komandoluk�yapm��t�.
Görevi�köprü�uçurmak,�nöbetçi�Alman�askerlerinin�g�rtla��n��ç�t�ç�karmadan
jiletle�kesmek.�Köprü�uçurmay��geçtim.�Jiletle�ç�t�ç�karmadan�g�rtlak�kesme
uzman�.�Robert�Kolej’de.�Çok�ilginç�yahu.�Bayan�MARY.�Do�an�NAD�’nin
e�i.�Sava��y�llar�nda�OSS�ajan�ym��.�Yani�FBI’a�ba�l��ilk�Amerikan�D���istihbarat
Örgütü.�Çok�ilginç�bir�okul�buras�.�Ya�zengin�f��k�r�yor�ya�da�casus.�Derse�gi-
riyorsunuz�ö�retmen�komando�subay��yahut�g�rtlak�kesen.��yi�mi?”
“Türkiye�ve�Dünyada�Casuslar"�isimli�kitab�n�yazar��olan�Aytunç�AL-

TINDAL�bir�söyle�ide�diyor�ki;�"Robert�Kolej'in�kurulmas�nda�büyük�casus-
luklar�ya�and�.�Okul,�Osmanl�'daki�Amerikal�,��ngiliz�ve�Rum�casuslar�n�yu-
vas��olmu�tu.�Birçok�casus�bu�okulda�ö�retmen�kisvesi�alt�nda�faaliyet�göstermi�ti.
O�dönemde�bu�okulda�okuyan�çok�say�da�Türk�genci�de�h�ristiyan�olmu�tu."
Peki,�Robert�Kolej�nas�l�kuruldu?�1839'lara�gidelim.�O�dönemde��stanbul'a

gelen�ABD'li�misyoner�Cyrus�Hamlin�Türkiye'de�Protestan�Okulu�açmak�için
faaliyete�ba�l�yor.�Okulu�New�York’lu�Christoper�Robert�finanse�ediyor.�1863'te
Robert�Kolej�aç�ld���nda�ABD'nin�kendi�topraklar��d���ndaki�ilk�okulu�oluyor.
Ve�bir�de�Robert�Kolej'in�Yüksek�Okulu�faaliyete�geçiyor.�12�Mart�dönemin-
de�Yüksek�Okul'a�Darbeciler�el�koyup�Bo�aziçi�Üniversitesi�yap�yor.���te�i�in
edinebildi�imiz�bilgiler������nda�derununa�indi�imizde�kar��m�za�ç�kan�durum
budur.�Kim�bilir�belki�de�bu�bilgileri�deruna�inebilmemiz�için�kasten�de�ifre
etmi�lerdir.�Biraz�ara�t�rma�yaparsan�z�çok�daha�ilginç��eyler�bulabilirsiniz.�
Espiyonaj�faaliyetlerinin�en�kullan��l��platformu�e�itim�müesseseleri�de�il

midir?�Yak�n�zamanda�çok�sa�lam��ekilde�gördük�bunu.�Fetö’nün�ç�k���nok-
tas��ve�yuvaland����en�derin�merkez�e�itim.�E�itime�müdahale�ederek�hem�tah-
sil�hayat�n��hem�dini�hayat��hem�sosyal�mecralar��diledi�iniz�gibi�tahrip�ede-
bilirsiniz.�Biz,�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�bu�üniversiteye�malum�tarihte�rek-
tör�atamasayd��buran�n�sadece�elit�bir�üniversite�oldu�unu�dü�ünmeye�devam
edecektik.�Kimbilir�biraz�incelendi�inde�ba�ka�özel�üniversitelerden�de�birçok
ilginç�bilgiler�durumlar�f��k�rabilir.�Rektör�atanmas�nda�kopard�klar��k�yamet
konunun�de�ifre�olmas�na�sebep�oldu.�Bo�una�her��erde�bir�hay�r�vard�r�den-
miyor.�Sükûnetle�oturup�i�in�sonunu�beklemek�görmek�laz�md�r.�Gezide�ne�ka-
dar�pkk’l�,�sorosçu,�karanl�k�odac��varsa�toplan�verdiler.�
Anla��lan�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�sadece�rektör�atamam��.�Ar��kovan�-

na�çomak�sokmu�.�Eylemin�organizatörlerinden�Cem�SAY’�n�ifadelerine�gö-
re�Bo�aziçi’nde�öyle�bir�düzen�kurmu�lar�ki,�kitab�na�uydurup�istedikleri�rek-
törü�seçip�d��ar�dan�kimseyi�sisteme�dâhil�etmiyorlarm��.�Bu�vesileyle�men-
faat�çarklar��haliyle�tahrip�edilmi��oldu.��Eski�Türkiye’de,�gelecek�10�y�l�n�ko-
muta�kademesi�belirlenir�atama�bile�gerçekle�meden�tebrik�kartlar��bas�l�rd�.
Eski�bilgilerimizi�biraz�tazeleyecek�olursak;�TSK�tarihinde�en�çok�tart���lan�olay-
lardan�biri�olan�olay�1987'de�ya�and�.�Tarihe�3�N'ler�olay��olarak�yans�d�.�Ge-
nelkurmay�Ba�kan��Orgeneral�Necdet�ÜRU��1987�A�ustos�YA��toplant�s�ndan

önce�sürpriz�bir��ekilde�emekli�oldu.�
Teamüllere�göre�Kara�Kuvvetleri�Komutan��Orgeneral�Necdet�ÖZTORUN'un

Genelkurmay�Ba�kan��olmas��gerekiyordu.�Hatta�Org.�ÖZTORUN,�Genelkurmay
Ba�kan��olmas��durumunda�verece�i�resepsiyonun�davetiyesini�dahi�bast�rm��t�.
Cumhurba�kan��Kenan�EVREN�ve�Ba�bakan�Turgut�ÖZAL,�YA��toplant�-
s�nda�Genelkurmay�Ba�kan��Org.�ÜRU�'un�talebinin�aksine�Org.�ÖZTORUN'un
emekliye�sevkedilmesine�karar�verdiler.�1.�Ordu�Komutan��Orgeneral�Necip
TORUMTAY�önce�1�A�ustos'ta�Kara�Kuvvetleri�Komutanl���'na,�30�A�us-
tos'tan�itibaren�de�Genelkurmay�Ba�kanl���'na�getirildi.
Neye�niyet�neye�k�smet.�Devlet�geleneklerimizde�bir�tak�m�teamüller�el-

bette�ki�vard�r.�Lakin�takdir�edersiniz�ki�devlet�terbiyesi�ve�“edep”�hepsinden
önce�gelmelidir.�Org.�ÖZTORUN’un�üstlerine�emrivaki�yaparcas�na�bast�rd���
o�davetiye�kendi�sonu�oldu�u�gibi,�gönüllerimizde�her�daim�dik�duru�u�ve�ce-
saretiyle�silinmez�yer�edinmi��olan�Ba�bakan�Turgut�ÖZAL’�n�eline�geçince
tüm�planlar�da�haliyle�bozuldu.�Komutan��makam�na�ça��ran�Say�n�ÖZAL,�ta-
biri�caizse�f�rça�atarcas�na�konu�tu�u�pa�ay��emekli�etme�karar�n��o�gün�ken-
disine�bildirdi.�Pa�a’n�n�“hiç�de�ilse�1�gün�Genelkurmay�Ba�kanl����yapabil-
me”�talebini�de�net�bir�dille�reddeden�Say�n�ÖZAL,�tarihe�mal�olan�o�karar�
imzalam���oldu.�Tarih�cesurlar�taraf�ndan�yaz�l�r.�Korkaklar�sadece�seyreder.�
��te�Bo�aziçi�Üniversitesi’nde�de�durumlar�bu�anlat�lan�gibiymi�.�Senelerdir

al���lageldi�i�gibi�nas�lsa�yeni�rektör�de�bizden�diyerek�diledikleri�gibi�hareket
ediyorlarm��.��Y�llard�r�Bo�aziçi’nde�bir�hoca�dostu�olan�haber�kayna��mdan
edindi�imiz�bilgilere�göre�çevrilen�dolaplardan�bahsedecek�olursak;�Melih�Bey
gelir�gelmez�önüne�bir�zam�listesi�koyup�imzalamas�n��istemi�ler.�Melih�Bey
de�efendi�bir�adam,�bana�arkan�z��dönüp�benim�rektörüm�de�ilsin�diyorsunuz
�imdi�de�getirip�benden�zam�istiyorsunuz�demeyip�dosyay��incelemeye�ba�-
lam��.��Maa�lar��görünce��ok�geçirmi��tabi.�5�y�ld�r�üniversitede�çal��an�bir�ö�-
retim�görevlisine�toplamda�mesaisi,�ek�göstergesi,�vs�ile�birlikte�1�ayda�24�bin
TL�para�vermi�ler.�Üniversitenin�e�itimde�kulland����kitaplar�n�neredeyse�ta-
mam��d��ar�dan�al�n�yormu�.�O�kadar�akademisyen�bar�nd�ran�bir�kurum�ken-
di�kitab�n��neden�kendi�haz�rlamaz�da�d��ar�dan�sat�n�al�r?�Menfaat�çark�n�n�di�-
lilerinden�biri�bu�i�te.��Konular�tabi�sadece�maddi�ç�kar�ili�kileriyle�s�n�rl��de-
�il.�Bir�tanesini�daha�izah�edip�ba��n�z��fazla�a�r�tmayal�m.�
Hat�rlarsan�z�2016’da�Ankara’daki�askeri�servis�araçlar�na�yönelik�bom-

bal��sald�r�da�28�ki�i��ehit�olmu�,�61�ki�i�ise�yaralanm��t�.�Emniyet�istihbarat
ve�M�T,�pkk’n�n�ayn��eylemi��stanbul’da�da�gerçekle�tirmek�istedi�ini�tespit
etti.���Aranan�bir�araç�Bo�aziçi�Üniversitesi�otopark�nda�ele�geçirildi.�Üniver-
site�içine�bomba�düzenekli�araç�sokan�ki�inin�R�dvan�Ürper�isimli�terörist�ol-
du�u,��ahs�n�Bo�aziçi�Üniversitesi’nde�çal��t����tespit�edildi.�Adli�soru�turman�n
yan��s�ra�kurum�içi�soru�turma�ba�lat�ld�.�Bo�aziçi�Üniversitesi’nin�soru�tur-
mas�ndan�ne�ç�km���olabilir�tahmin�edin?
Bomba�yüklü�arac��kampüse�sokan��ah�s,�terör�örgütü�üyeli�ine�ili�kin�de-

�il�de,�“10�gün�mazeretsiz�i�e�gelmedi�i”�gerekçesiyle�at�ld�.���
Durumlar�genel�hatlar�yla�böyle�sevgili�dostlar.�Bizim�k�s�tl��imkânlarla�ve

birkaç�kadim�dostumuz�sayesinde�edinebildi�imiz�bilgiler�bu�kadar�yla�s�n�r-
l�.�Lakin�eminim�ki�devletimizin�elinde�hududu�bize�meçhul�bilgiler�vard�r.�Dev-
let�bekler.�Beklemesini�bilir.��zler,�düzelmesi�için�f�rsat�verir,�imkân�tan�r.�Ama
bakt��gördü�ki�düzelmeye�meyil�ve�istidat�yok�o�zaman�gerekeni�kendi�me-
todlar�yla�yerine�getirir.�Bu�vesile�ile�yaz�ma�son�verirken�Say�n�Cumhurba�-
kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey�ba�ta�olmak�üzre�ve�O’nun��ahs�n-
da�tüm�devlet�görevlilerimizi�can-��gönülden�selaml�yor,�hayatta�olanlara�sa�-
l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�temenni�ederken,��ehitlerimize�ve�ahirete�irtihal�et-
mi��olanlara�Cenab-��Hakk’tan�rahmet�diliyorum.�Devletimiz�daim�olsun.��n-
san��ya�at�ki�devlet�ya�as�n.
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7��ubat�2012�tarihine�Cumhuriyet�tarihinin�devletimiz�ad�na�en�kara�gü-
nü�diyebiliriz.�Y�llard�r�içimize�ur�gibi�yerle�mi��olan�terör�örgütü�fetö’nün
gücünü�zirvede�hissetti�i�gündür�7��ubat�günü.�Devletin�dibine�yerle�tiri-
len�dinamitlerin�patlat�lmaya�yeltenildi�i�gündür.�
Ne�yapt�larsa�alt�edemedikleri�seçilmi��Türkiye�Cumhuriyeti�Hüküme-

ti’ni,�Milli��stihbarat�Te�kilat��Müste�ar�’n��terörle�irtibatl��göstermeye�ça-
l��mak�suretiyle�hedef�tahtas�na�oturtup�dü�ürmeye�çal��t�lar.�Çok�büyük�bir
cürettir�bu.�Bu�yönüyle�15�Temmuz�darbesinden�daha��edittir�bu�hareket.
Devlet�deyince�akla�ilk�gelen�bir�kuruma�kafadan�sald�rmak�kolay�bir�i��de-
�il�elbette.�Kimbilir�bu�sürece�ne�kadar�uzun�antremanlar�yaparak�haz�rland�lar.
Nice�ince�hesaplar�planlar�gözden�geçirdiler.�Lakin�hesap�edemedikleri�bir
konu�vard�.�O�da��üphesiz�tüm�planlar�n�O’nun�plan�na�hizmet�etti�ini�bil-
di�imiz�Yüceler�Yücesi�cenab-��ALLAH’�n�plan�.
Haftan�n�son�günü�olan�Cuma�gününün�son�saatlerini�ve�özellikle�Ba�-

bakan�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN’�n�ameliyata�girecek�oldu�u�saat-
leri�dikkate�alarak�kurulmu��olan�plan,�Allah’�n�lütfu�sayesinde�bertaraf�ol-
du.�
Hükümetin,�Milli�Karde�lik�Projesi�ad�yla�bilinen,�çözüm�süreciyle�ger-

çekle�tirilmek�istenen�terörü�tümden�bitirme�çabas�,�alg��oyunlar��sayesin-
de�hükümet�terörle�ili�kilendirilmek�suretiyle�kafalarda�istifham�uyand�r�l-
maya�çal���ld�.
�lk�olarak�M�T’e�ait�oldu�u�iddia�edilen�ses�kay�tlar��ortaya�ç�kar�ld�.�Kur-

gu�oldu�u�anla��lan�bu�kay�tlarda�Say�n�Hakan�F�DAN�yabanc��devletler-
le�ili�ki�içerisindeymi��gibi�gösterilmeye�çal���l�yordu.�O�süreçte�yine�PKK’y�
M�T�yönlendiriyormu��gibi�haberler�bas�na�servis�edilerek�bu�çabalar�pe-
ki�tirildi.�
FETÖ’cü�Özel�Yetkili�Savc��Sadrettin�SARIKAYA,�7��ubat�2012�sa-

at�17.00’de�Hakan�F�DAN�ve�4�M�T�görevlisini�telefonla�arayarak�ifade�ver-
mek�üzere�bekledi�ini�söyledi.��fadeye�ça�r�lma�an��bile�hesaplanm��t�.�Amaç,
F�DAN�ve�4�görevliyi�PKK’yla�ili�kilendirmekti.�Cuma�günü�gözalt�na�al�-
nacak�olan�M�T’in�üstü�düzey�yöneticileri,�2�gün�gözalt�nda�kalacak�ve�o
süreçte�yap�lan�haberlerle,�alg��operasyonlar�yla�ortal�k�iyice�kar��t�r�lacakt�.
Dönemin�Cumhurba�kan��Abdullah�Gül,�F�DAN’�n�ifadeye�gidebile-

ce�ini,�herkangibir�sak�nca�görmedi�ini�söyledi.�Hain�plan��uygulamaya�ko-
yan�ekibe�göre�o�saatlerde�Ba�bakan�ameliyatta�olacak�ve�kendine�geldi�inde
Say�n�F�DAN�çoktan�gözalt�na�al�nm���olacakt�.�Lakin�yeryüzünde�bir�ha-
disenin�gerçekle�ebilmesi�için�o�karar�n�önce�göklerde�al�nm���olmas��ge-
rekmetkedir.�Göklerdeki�karar�ise�farkl���ekilde�tezahür�etti.�Ba�bakan�ER-
DO�AN�hesapta�olmayan�bir�gecikme�vesilesiyle�ameliyata�girmemi�ti.�Böy-
lece�Say�n�F�DAN�kendisine�ula�abildi.�Ve�tüm�hesaplar�çok��ükür�ki�alt
üst�oldu.
M�T’e�yönelik�kumpas�oldu�u�anla��lan�operasyonu�yürüten�dönemin

polis�müdürü�Ali�Fuat�YILMAZER’di.�Fetö’nün�emniyete�s�zd�rd����ilk�s�-
radaki�isimlerden.�Ergenekon�ve�Balyoz�kumpaslar�n�n�da�organizatörü,�Hrant
D�NK�cinayetinin�planlay�c�lar�ndan�oldu�u�ortaya�ç�kt�.�2015�y�l�nda�ce-
zaevine�konuldu.
Say�n�F�DAN’��ifadeye�ça��ran�ki�i�ise�savc��Sadrettin�SARIKAYA.�Se-

lam�Tevhid�kumpas�nda�dahli�buludu�u�ortaya�ç�k�nca�2015’te�aç��a�al�n-
d�.�15�Temmuz�hain�darbe�giri�imi�sonras�nda�bir�hücre�evinde�ele�geçiril-

di.
Muammer�AKKA��ise�Say�n�F�DAN’��ifade�vermeye�gitmedi�i�ge-

rekçesiyle�hakk�nda�yakalama�karar��ç�kartan�isim.�Özdemir�SABANCI�ve
Hrant�D�NK�suikastleri�soru�turmalar�n��karartt�.�17-25�Aral�k’�n�da�mi-
marlar�ndan�olan�bu�ki�i�2015’te�yurtd���na�kaçt�.
M�T’i�hedef�tahtas�na�oturtan�fetö�tetikçileri�bilumum�yay�nlarda�kum-

pasa�destek�verip�köpürttüler.�Güç�zehirlenmesi�ya�ayan�bu�hainler�tüm�med-
ya�platformlar�nda�M�T’e�dair�akla�hayale�gelmedik�karalama�kampanya-
lar��düzenlediler.
10��ubat�günü�ifadeye�gitmeyen�M�T�mensuplar��için�gözalt��karar��ve-

rildi.�Al�nan�karar�medyaya�çoktan�servis�edilmi�ti�bile.�M�T’in�pkk’n�n�bir
parças��olarak�hareket�etti�ine�dair�kuvvetli�deliller�oldu�u�bilgileri�ortal�kta
uçu�uyordu.��fade�talimat�n�n�pe�inden�gözalt��karar��devleti�aya�a�kald�r-
m��t�.�Nihai�hedef�herkesin�bildi�i�üzere�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN’d�.�
F�DAN’��gözalt�na�almak�için�al�nan�karar�Ankara�Cumhuriyet�Ba�-

savc�l���n��ula�t�r�ld�.�Ve�bu�karar�son�dakikaya�kadar�herkesten�gizlendi.�Is-
rarla�sorulan�sorulara�“Henüz�bize�gelen�bir�bilgi�yok”�cevab��veriyorlard�.
Mesai�saati�bitimine�ramak�kala�ulusal�yarg��a��na�kaydedilen�yaz�dan�son-
ra�Ankara�Özel�Yetkili�savc�s��Say�n�F�DAN’��bir�daha�aray�p�ifade�için�tek-
rar�ça��r�ld�.�Ankara’daki�Özel�Yetkili�Savc��Hüseyin�GÖRÜ�EN.�
Ankara’da�bu�hadiseler�cereyan�ederken��stanbul’da�Savc��SARIKAYA

polisi�M�T�Bölge�Ba�kanl���’na�gönderdi.��stanbul�Polisine�mezkûr�M�T’çi-
lerin�görüldü�ü�yerde�yakalanmas��emredilmi�ti.�Ayn��dakikalarda�Ba�ba-
kanl�k�Dolmabahçe�Çal��ma�Ofisi�önünde�bulunan�terör�ekipleri�de�acil�ola-
rak��stanbul�M�T�Bölge�Ba�kanl���'na�gönderildi.�Ba�kanl���n�kap�s�na�ge-
len�ekip�M�T�mensuplar�n�n�teslim�edilmesini�isterken�ortam�bir�anda�ge-
rildi.�Destek�için�çevredeki�tüm�yak�n�ekipler�ça�r�ld��ve�k�sa�süre�içerisin-
de��stanbul�M�T�Ba�kanl���'n�n�etraf��polis�ablukas�na�al�nd�.�
M�T'te�ise�"k�rm�z��alarm"�verildi.�Çevredeki�istihbarat�görevlileri�'Acil

Durum'�koduyla�Ba�kanl��a�ça�r�ld�.�Yüzleri�maskeli�korumalar�tam�teç-
hizatl���ekilde�Ba�kanl�k�etraf�nda�etten�duvar�ördü.�M�T�Ba�kanl�k�bina-
s�nda�bulunan�iki�M�T�görevlisi�ise�arkada�lar�n�n�yard�m�yla�binadan�giz-
lice�ç�kar�larak�güvenli�bir�adrese�götürüldü.�E��zamanl��olarak�di�er�adreslere
gönderilen�polisler�eski�M�T�Müste�ar��Emre�Taner�ve�emekli�Müste�ar�Yar-
d�mc�s��Afet�Güne�'in�de�kap�s�n��çal�yordu.
M�T,�polisten�h�zl��davranm��,�42�y�ld�r�te�kilata�hizmet�veren�ve�"Çö-

züm�Süreci"�için�inisiyatif�alan�Say�n�TANER�ve�Say�n�GÜNE�'i�güvenli

evlere�nakletmi�ti.�Adreslerden�bo��dönen�polis�memurlar��savc�n�n�talimat�yla
daha�geni��bir�ara�t�rma�ba�latt�.
Bu�anlatt�klar�m�z�rüyada�bile�olamayaca���dü�ünülen��eylerdi.�Lakin

gözü�dönmü��vatan�hainleri�hiç�dü�ünmeden�at�lmayacak�ad�mlar��pe�pe-
�e�at�yorlard�.��
“Müste�ar'��alamasak�bile�hiç�olmazsa�iki�M�T�görevlisini�al�r�z,�daha

sonra�F�DAN'a�kadar�var�r�z"�dü�üncesiyle�bir�deneme�daha�yap�ld�.�Sav-
c�,�gece�yar�s���stanbul'daki�M�T�Lojmanlar��için�arama�karar��ç�kartt�.�Nö-
betçi�Mahkeme'den�al�nan�kararda�sadece�iki�M�T�mensubunun�dairesi�de-
�il,�ayn��kattaki�bütün�dairelerin�de�aranmas��isteniyordu.�Saatler�23.00'ü�gös-
terdi�inde�ellerinde�arama�kararlar�yla�lojmanlar�n�kap�s�na�gelen�polis�içe-
ri�al�nd�.�Dairelere�giren�polis�memurlar��saatler�süren�aramada,�ailelerin�mah-
remiyetini�dahi�didik�didik�etti.�Bu�arada�M�T�mensuplar�n�n�yakalanmas�
için�her�gün�Müste�arl��a�ait�resmi�binalara�birer�ekip�gönderilmeye�de�de-
vam�edildi.
Bu�hararetli�günlerde�hükümet�de�bo��durmam���gerekli�yasal�düzenle-

meleri�gerçekle�tirmi�ti.�10��ubat’ta�yeni�yasa�teklifi�meclise�sunuldu.�Tek
maddelik�teklif�Devlet��stihbarat�Hizmetleri�ve�Milli��stihbarat�Te�kilat��Ka-
nunu'nun�26'nc��maddesinde�de�i�iklik�öngörüyordu.�"Soru�turma��zni"�ba�-
l�kl��maddeye�göre,�M�T�mensuplar�n�n�veya�Ba�bakan�taraf�ndan�özel�bir
görevi�ifa�etmek�üzere�görevlendirilenlerin;�görevlerini�yerine�getirirken,�gör-
evin�niteli�inden�do�an�veya�görevin�ifas��s�ras�nda�i�ledikleri�iddia�olunan
suçlardan�dolay��veya�Ceza�Muhakemesi�Kanunu'nun�250.�maddesinin�bi-
rinci�f�kras�na�göre�kurulan�a��r�ceza�mahkemelerinin�(Özel�Yetkili)�görev
alan�na�giren�suçlar��i�ledikleri�iddias�yla,�haklar�nda�soru�turma�yap�lma-
s��Ba�bakan'�n�iznine�ba�l��olacakt�.�Meclis'e�gelen�teklif,�17��ubat'ta�kabul
edildi.�18��ubat'ta�ise�yasa�Resmi�Gazete'de�yay�mland�.
M�T�Yasas�'ndaki�de�i�ikli�in�ard�ndan�Ba�bakanl�k�24��ubat�2013�ta-

rihinde�soru�turmaya�izin�verilmedi�ine�ili�kin�yaz�s�n��savc�l��a�gönderdi.
Savc�l�k,�22�Mart�2013'te�kovu�turmaya�yer�olmad���na�karar�verdi.�Böy-
lece�kriz�son�buldu.�
Evet�Türkiye�böyle�bir�süreci�çok��ükür�zor�da�olsa�atlatt�.�Fakat�bu�da-

ha�ba�lang�çt�.�Birbiri�ard�na�15�Temmuz’a�kadar�süren�birçok�hadise�ya-
�and�.�Sonuç�olarak�devleti�diz�çökertmeye�yeltenilen�her�hadiseden�dev-
letimiz�çok��ükür�Allah’�n�izniyle�daha�da�güçlenmi��olarak�ç�kt�.�Fetö�te-
rör�örgütü�her�hamlesinde�güç�kaybettikçe�devletin�gücü�artt�.�Devletin�ana
arterlerine�ve�hatta�k�lcal�damarlar�na�kadar�yerle�mi��olan�örgüt�mensup-
lar��birer�birer�temizlendikçe�damarlarda�kan�dola�maya�ve�beden�güçlen-
meye�ba�lad�.�
Art�k�TSK�tükendi�bitti�dendi�i�süreç�olan�15�Temmuz’dan�bir�hafta�son-

ra�ordumuz�operasyonlara�ç�k�p�tozu�dumana�katarak�geri�döndü.�Kadro-
lar�ndaki�hainler�temizlendikçe�art�k�hiçbir�bilgi�de�ifre�olmuyor�operasyonlar
istenen�nihai�hedefe�ba�ar�yla�ula��yordu.�Emniyet�Te�kilat��da�ayn���ekil-
de.�Te�kilattaki�fetöcüler�ay�kland�kça�te�ilat�kendine�geliyor�ve�gerçekte�ne
halde�oldu�u�daha�iyi�anla��l�yordu.�
Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti�kuruldu�u�günden�beri�say�s�z�hainlere�ve

hainliklere�maruz�kalm���fakat�gerek�içimizdeki�hainler�gerek�d���dü�man-
lar�devlete�diz�çöktürememi�tir.�Bu�sefer�tamam�dedikleri,�kendilerini�en�kuv-
vetli�zannettikleri�zamanlarda�bile�Allah�cc�bir�ç�k���kap�s��nasip�etmi��ve

milletimizi�devletimizi�kurtarm��t�r.
Tabi�ki�bu�kurtulu�lar�her�ne�kadar�bat�ni�destek�sayesinde�oluyor�idi�ise

de�zahiri�kahramanlar��zikretmek�büyük�haks�zl�k�olur.�
Tüm�hamlelerin�ba��hedefi�olan�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tay-

yip�ERDO�AN�Beyefendi�tüm�bu�hamleleri�cesaret,�dirayet�ve�dik�duru�-
la�gö�üslemeseydi�acaba�neler�olurdu?�Beyefendinin�sert�ve�oturakl��mizac�
Allah’�n�yard�m��ile�birle�ince�çok��ükür�bu�günlere�gelindi.�Siyasi�hayat�-
n�n�yan�nda�devlet�tecrübesi�ba�lad����günden�itibaren�birçok�ihanetle�kar-
��la�an�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�her�hain�hamleden�güçlenerek�ç�kt�.�Bu
ç�k��lar��anlamland�ramayanlar�ihanetlerine�devam�ettikçe�teker�teker�ber-
taraf�oldular.�Olmaya�da�devam�edeceklerine�olan�inanc�m�z�tamd�r.
�unu�hiç�kimse�unutmas�n�ki�Devletimiz�insanl���n�son�kalesidir.��sla-

m�n�amiral�gemisidir.�Bu�gemiyi�bat�rmaya�kimsenin�gücü�yetmemi��yet-
meyecektir.�1400�y�l�öncesinden�Peygamber�Efendimiz�taraf�ndan�i�aret�edi-
len�bu�topraklar�bo�una�i�aret�edilmemi�tir.��slam��en�güzel�ya�ayan,�mer-
hamet,�vefa,�güzel�ahlak�timsali�olan�insanlar�hep�bu�topraklardan�ç�km��-
t�r.�Her�devrin�kutb’ül�aktab’lar�n�n�neredeyse�tamam��bu�topraklarda�ya-
�am��t�r.�Osmanl�’n�n�kurulu�unda�maddi�manevi�hizmet�eden�bu�mana�adam-
lar�n�n�dualar��ve�maneviyatlar��Allah’�n�izniyle�devletimize�deste�e�devam
etmektedir.�Yeter�ki�bizler�bu�dua�le�kerlerinin�dualar�n��hak�edebilen�ga-
za�le�kerleri�olarak�devletimize�hizmet�etmeye�devam�edelim.�Yeter�ki�dev-
letimize�biat�edip�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�bey-
efendinin�etraf�nda�kenetlenip,�DEVLET’imize�sahip�ç�kal�m.�SOYLU�dev-
let�adamlar�n�n,�art�k�koca�ç�nara�dönü�mü��F�DAN’lar�n�k�ymetini�bilelim.
Engelleri�sert�sular��AKAR’ak�bertaraf�eden�nehirlerin,�devletin�temelinde
sapasa�lam�duran�AKTA�’lar�n,�kutlu��ehrimiz��stanbul’umuzun�etraf�n-
da�y�k�lmaz�surlar�gibi�duran,�zaferden�Zafere�ko�an�AKTA�’lar�m�z�n�far-
k�nda�olal�m.
Say�n�Cumurba�kan�m�göreve�geldi�iniz�günden�itibaren�yapt���n�z�tüm

hizmetlerle�birlikte�o�geceki�dik�duru�unuzu�hiç�unutmayaca��z.�Say�n�Ha-
kan�F�DAN�Bey,�o�gece�sizi��ehit�etmek�için�te�kilat�binas�na�at�lan�mer-
mileri�hiç�unutmayaca��z�ve�te�kilat�n�ba��ndaki�omurgal��efsane�duru�u-
nuz,�makam�n�z�n�hakk�n��veri�iniz�her�daim�hafsalam�zda�kalacak.�Say�n
Milli�Savunma�Bakan�m�Hulusi�AKAR�Beyefendi,�darbe�gecesi�boynunuzdaki
o�izi�hiç�unutmayaca��z.�Mah�er�günü�kurtulu��ni�aneniz�olur�o�iz�in�allah.
Say�n��çi�leri�Bakan�m�Süleyman�SOYLU�Beyefendi,�o�gece�aram�zda�ce-
saretle�bulunu�unuzu�hiç�unutmayaca��z.�Burada�sayd���m�ve�sayamad���m
tüm�devlet�büyüklerimizden�o�gece�cansiperane�sava�an�tüm�vatan�evlad�
cengâverlerimizden�ALLAH�(cc)�ebeden�raz��olsun.
Bu�millet�devletçi�bir�millettir.�Her�bir�ferdi�hiç�gözünü�k�rpmadan�ge-

rekti�inde��ahadet�mertebesine�ula�mak�için�can�atar.�Devletimiz�binlerce
y�ll�k�köklü�gelene�e,�tecrübeye�sahiptir.�BU�geleneklerin�temelinde�de�edep
vard�r.�Biz�gerek�mayam�zda�gerek�elimizdeki�devlete�sahip�ç�karsak�AL-
LAH�(cc)�her�daim�bizimledir.�
Ba�ta�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�olmak�üzere�ve�O’nun��ahs�nda�tüm�sa-

mimi�ve�halis�niyetli�devlet�adamlar�m�za�ALLAH’tan�sa�l�kl��huzurlu�uzun
ömürler� diliyor,� ahirete� irtihal� edenlerimiz� ve� �ehitlerimize� de�Cenab-�
HAKK’tan�rahmet�diliyorum.�Devletimiz�k�yamete�kadr�daim�olsun.

7 ŞUBAT DARBESİ

Bahadır İZGİ
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Biz�pirincin�içindeki�beyaz�ta�lardan�muzdaribiz
asl�nda.�Pkk’y��terör�örgütü�olarak�tarif�edemeyenler,
Demirta�’�n�neden�hapiste�oldu�unu�hala�anlayama-
d���n��utanmadan�beyan�edenler,�terörist�taziyeleri-
ne�gidip�biz�sizin�yan�n�zday�z�diyenler�bizim�as�l�dü�-
man�m�z.�Devletin�köküne�dinamit�koymay��hedef-
leyenlerin�ba��nda�bu�münaf�klar�gelmektedir.�Mu-
halefet�partisi�olmay��bu�ki�iler�herhalde�yanl���an-
lad�lar.�Mecvut�hükümetin�yönetimdeki�usül�hatala-
r�na�muhalefet�etmeleri�gerekirken,�resmen�devletin
kar��s�nda�bulunup,�devletin�evlatlar�n���ehit�eden,�dev-
leti�s�rt�ndan�hançerleyenlerin�yan�nda�saf�tutarak�dev-
lete�muhalefet�etmekteler.
Kesinlikle�unutulmas�n�ki�devlet�her�daim�18�ya-

��ndad�r.�Bugün�içinde�bulundu�umuz�kritik�süreç-
lerdeki�denge�gözetimlerinden�f�rsat�bilerek�a�z�n�zdan
ç�kan��kula��n�z�duymayacak��ekilde�konu�uyorsu-
nuz.�Ama�birgün�mutlaka�bu�yapt�klar�n�z�n�hesab�-
n��kanun�önünde�vereceksiniz.�Bu�millete�devlete�ha-
inlik�edenin�iflah�oldu�unu�tarih�kaydetmemi�tir.�Ta-
rihin�hainler�sayfas�na�isminiz�silinmeyecek��ekilde
yaz�lacakt�r.�Torunlar�n�z�çocuklar�n�z�sizlerden�uta-
nacak.�Belki�de�sizin�nesliniz�olduklar��için�insan�içi-
ne�ç�kamayacaklar.
Tekrar�tekrar�söylüyorum�ki�Hdp�bir�parti�de�il-

dir.�Terör�örgütüdür.�Parti;�devletine�ba�l�,�vatan�n�,
milletini,�bayra��n�,�insanlar�n��seven�ve�ba�l��oldu-
�u�devleti�yönetmek,�hükümet�olmak�üzere�biraraya

gelen�insanlar�n�olu�turdu�u�toplulu�a�denir.�Bu�ta-
n�ma�göre�Hdp�kesinlikle�bir�parti�olamaz.�Bu�kah-
peler�vatan�n��milletini�bayra��n��insanlar�n��sevmi-
yorlar.�Kürt�sorunu�diyerek�ç�kt�klar��bu�yolda�kürt-
lere�en�büyük�ihaneti�eden�yine�kendileridir.�O�insanlar�
kullanarak,�evlatlar�n��da�a�göndererek,�korkutmak
suretiyle�oylar�n��alarak�meclise�girenlerden�bu�mil-
lete�vekil�olmaz.�Kendi�çocuklar��yurtd���nda�en�iyi
imkânlarla�en�güzel�okullarda�okur.�Havuz�ba�lar�n-
da�keyf�ederken�resimler�payla��rlar.�Benim�gariban
halk�m�n�evlatlar��da�da�da�peri�an�olur�ve�hazin�bir
�ekilde�hayata�veda�eder.
Hdp’nin� derdi� siyaset� yapmak� falan� de�ildir.

Devletin�kendilerine�verdi�i�dokunulmazl�k�imkân-
lar�ndan�faydalanmak�suretiyle�pkk’y��kuvvetlendir-
mektir.�Kimi�zaman�adam�toplamak,�kimi�zaman�ey-
lemlerine�destek�olmak,�kimi�zaman�da�darda�kalan
teröristin�cep�telefonu�çakt�rmadan�ald���n��zannederek
komik�durumlara�dü�mektir.
Terör�y�lan�n�n�ba���TBMM’de�kuyru�u�ise�kan-

dildedir.�Takdir�edersiniz�ki�y�lan�n�kuyru�unu�da�kes-
seniz�hatta�y�lan��ortadan�ikiye�bölseniz�y�lan�yine�ya-
�am�na�devam�eder.�Eksi�ini�tamamlar�hayat�na�de-
vam�eder.�Yap�lmas��gereken�odur�ki�y�lan�n�ba���ke-
silip�ezilmelidir.�Terör�örgütü�veya�örgütlerine�hiz-
met�etti�i�aç�kça�görülen�partilerin�faaliyetleri�son-
land�r�lmal�d�r.�Hizmet�etmeyip�sempati�duyan�ve�yap-
t�klar�n��benimseyenleri�de�ayn��son�bulmal�d�r.

Utanmadan�meclis�kürsüsünde�ucuz�kahramanl�k
yaparak� Say�n� Cumhurba�kan�m�za� istifa� ça�r�s�
yap�yorlar.�Madem�o�kadar�yürekliyseniz�kendiniz�o
makamlardan�istifa�edin.�Cumhurba�kan�m�za�istifa
teklif�etmeyi�yüreklilik�göstergesi�sayan�ki�i�o�yü-
reklili�i�vekillikten�istifa�ederek�göstersin.�Ama�on-
lar�istifa�etmez�ancak�vekillikten�istifade�ederler.
Bu�13��ehit�karde�imiz�bana�fetönün�bir�ihaneti-

ni�hat�rlatt�.�Fetö,�Paralel�Devlet�Yap�lanmas��soru�-
turmalar�� sürecinde� istihbarat� birimlerimizin� 329
eleman�n�n�isimlerini�de�ifre�ederek��ehit�olmalar�-
na�sebep�olmu�tu.�Personelin�gerçek�isimleri,�soyadlar�
ve�kulland�klar��kod�adlar��ile�faaliyet�yürüttükleri�böl-
geleri�kapsayan�bilgileri�içeren�listeleri�hiç�dü�ünmeden
hain�örgüte�teslim�ettiler.�
Can�n��ba��n��koltuk�alt�na�alarak�görev�yapan�bu

13�karde�imiz�derecelerin�en�büyü�üyle��ereflendi-
ler.�Onlara�ihanet�eden�bu�kans�z�hainleri�bekleyen�ha-
zin�sonu�çok�merak�ediyorum.�Cehennemin�en��id-
detli�yerinde�sonsuza�kadar�yanmalar�n��yüce�AL-
LAH’tan�diliyorum.
Bugün�yasanan�bu�hadisede�13�evlad�m�z�n�kur-

tulmas��için�sarfedilecek�her�türlü�yöntemin�ve�çaban�n
s�rf�evlatlar�m�z�n�can��söz�konusu�oldu�u�için�tüke-
tildi�ini�bütün�vatandaslarimiz�bilmelidir.�Fakat�pkk
canileri�meclisteki�temsilcileri,�da�daki�eleba�lar�,��e-
hirdeki�sempatizanlar��ve�yurtd���ndaki�hamileri�va-
s�tas�yla�tam�da�kendilerine�yak��an�ve�kendilerinden

beklenen�bir�yöntemle�t�pk��Elaz��-Bingöl�yolunda�si-
lahs�z�erlerimizin�otobüslerden�indirilerek�katledildi�i
bir�yöntemle�bu�eylemi�gerçekle�tirmi�lerdir.�O�gün
oldu�u�gibi�bugün�de�Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti
bunun�hesab�n��soracak�azim�ve�kararl�l�ktad�r.�Bu-
gün�bebek�katilinin�veliahtlar��olan�Murat�Karay�lan,
Duran�Kalkan,�Cemil�Bay�k�vb.�gibi�terörist�eleba��lar
ya�ad�klar��sap�k�ve�zengin�hayat��uzun�süreli�devam
ettiremeyeceklerinden�kulland�klar��Türkçe�isimler�ka-
dar�emin�olmal�d�rlar.�Say�n��çi�leri�Bakan�m�z�Sü-
leyman�SOYLU�Bey’in�de�ifade�etti�i�bin�parçaya�bö-
lünecek�sözü�Say�n�Bakan�m�z�n�devlet�terbiyesi�için-
de�ifade�etmi��oldu�u�en�hafif�sözdür.�Esasen�bunlar�n
le�leri�yap��t�klar��topraktan�dahi�kaz�namayacakt�r.
Bizler�bu�co�rafyan�n�insan��bu�topraklarda�her�da-
im�bedel�ödeyen�de�il�bu�co�rafyan�n�gere�ini�yeri-
ne�getirmeyenlere�bedel�ödetenler�olduk.�Tarih�hak-
l�l���m�z��her�daim�bizzat�bizim�taraf�m�zdan�kanla�ya-
z�lan�ve�muhakkak�suretle�dü�manin�kan�yla�yazd�-
��m�z�sayfalarla�tarihe�geçirdi.�Ne�yaz�k�ki�son�sözü
kader�söylüyor.�Onlar��ahadet�mertebesine�lay�k�gö-
rüldüler.�Rabbim�bizleri�de��ehitlerimizin��efaatleri-
ne�nail�eylesin�in�Allah.�
Özellikle�hain�darbe�te�ebbüsü�sonras��Emniyet

Te�kilat�m�z�ve�Ordumuzdan�ay�klanan�fetö�men-
suplar��vesilesiyle�terörle�mücadelede�büyük�ba�ar�-
lar�elde�edilmeye�ba�land�.�Kadrolar�m�z��bu�hainlerle
doluyken�yap�lan�bütün�operasyonlar�akamete�u�-
ruyordu.�Art�k�askerimiz�ve�polisimiz�çok�h�zl��ve�et-
kili�manevra�kabiliyetine�kavu�tu.�
Devletimiz�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tay-

yip�ERDO�AN�Bey�döneminde�her�konuda�oldu�u
üzere�terörle�mücadele�konusunda�da�çok�yol�kat�et-
ti.�Eski�hükümetler�döneminde�savunma�sanayiinde
çok�kötü�durumdayd�k.�Operasyon�ypacak�uçaklar�-
m�za�tedarikçi�devletler�mühimmat�vermezlerse�uçu-
rup�operasyon�yapam�yorduk.�Gerçi�o�dönemlerde�de
meclis�içindeki�hain�güruh�hava�harekât��haberlerini
an�nda�kandile�bildirip�tedbir�al�nmas�n��sa�l�yordu
ya�neyse.��u�gün�tüm�silah�ve�mühimmatlar�m�z�yer-
li�ve�milli�imkânlar�dâhilinde�tedarik�edilmektedir.�Bu
da�d��a�ba��ml�l���m�z��ortadan�kald�rd����gibi�terör-
le�mücadelemizi�son�derece�ba�ar�l��bir��ekle�dönü�-
türmü�tür.Yaz�ma�bu�vesile�ile�son�verirken��ehitle-
rimize�Cenab-��ALLAH’tan�rahmet,�geride�kalanla-
r�na�sabr-��cemil�dilerken,�Say�n�Cumhurba�kan�m�z
Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey’e,�Milliyetçi�hareket
partisi�genel�ba�kan��say�n�Devlet�BAHÇEL�,�M�T
Müste�ar��say�n�Hakan�F�DAN,��Savunma�Bakan�-
m�z�Say�n�Hulusi�AKAR�Bey’e,��çi�leri�Bakan�m�z
Say�n�Süleyman�SOYLU�Bey’e,�Genelkurmay�Ba�-
kan�m�z� Org.� Ya�ar� GÜLER’e,� Sayin� Jandarma
Genel�komutan�m�z�Org.�Arif�ÇET�N’e,�Emniyet�Ge-
nel�Müdürümüz�Vali�Mehmet�AKTA��Bey’e� te-
�ekkürlerimizi�bir�borç�bilir,�devletimizin�k�yamete
kadar� payidar� olmas�n�� Yüce� ALLAH’tan� niyaz
ederim.K�z�l�Elma’ya�kadar�durmak�yok�yola�devam.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN

Vedat YAVUZ
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Vedat�YAVUZ,�aslen�Ankara�ili

nüfusuna�kay�tl��olup,�1961�y�l�nda��stanbul’da�do�mu�tur.��lk�ve�or-
ta�e�itimini��stanbul’da�tamamlam��,�1977�y�l�nda�ba�lad����Polis�Ko-
lejinden�1980�y�l�nda�mezun�olarak�Polis�Akademisindeki�e�itimi-
ne�ba�lam��t�r.�1984�y�l�nda�Komiser�Yard�mc�s��rütbesinde�Sinop’ta
mesle�e�ba�lam��,�s�ras�yla�Malatya,�Ankara,�Bursa,�Manisa,�Bal�-
kesir,��stanbul,�Ankara�illerinde�görev�yapt�ktan�sonra�2003�y�l�n-
da��stihbarat�Dairesi�Ba�kanl���nda�Daire�Ba�kan�Yard�mc�l����gör-
evine�atanm��t�r.�2007�y�l�nda�Yüksek�De�erlendirme�Kurulu�ka-
rar��ile�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Emniyet�Genel
Müdürlü�ü�Strateji�Geli�tirme�Dairesi�Ba�kanl����ve�2008�y�l�ndan
itibaren�Polis�Ba�müfetti�i�olarak�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�gö-
rev�yapm��t�r.��l�Emniyet�Müdürü�olarak�2014�y�l�ndan�itibaren�Sam-
sun’da��l�Emniyet�Müdürü�Olarak��görev�yapm��t�r.19/09/2019�ta-
rihinde�ç�kan�kararnameyle�Hatay��l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine
atanan��l�Emniyet�Müdürümüz�30/09/2019�tarihindi�göreve�ba�la-
m��t�r.

Hatay �l Emniyet Müdürü

Süleyman Suvat D�LBERO�LU
1967�y�l�nda�Kocaeli�ilinde�dünyaya�gelen��l�Em-

niyet� Müdürümüz� Say�n� Süleyman� Suvat� D�LBE-
RO�LU,��1985�y�l�nda�Polis�Koleji’�nden,��1989�y�-
l�nda�ise�Polis�Akademisi’�nden�mezun�olarak,�Komiser
Yard�mc�s��rütbesiyle�meslek�hayat�na�ba�lam��t�r.
Te�kilat�m�z�n�çe�itli�birimlerinde�de�i�ik�rütbelerde

görevini�ba�ar�yla�yerine�getiren�Müdürümüz,�son�ola-
rak�Hakkari��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapmakta
iken,�19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��kararname
ile�Mu�la��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.

Mu�la �l Emniyet Müdürü Göksel TOPALO�LU
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Göksel�TOPALO�LU,��Ordu��li�Per-

�embe�ilçesi�nüfusuna�kay�tl��olup,�1963�y�l�nda�Trabzon�ilinde�do�-
mu�tur.��lk�ve�orta�e�itimini�Ankara�ilinde�tamamlam��t�r.�1981�y�l�n-
da�Polis�Koleji,�1985�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olarak�K�rk-
lareli�ilinde�Komiser�Yard�mc�s��olarak�mesle�e�ba�lam��t�r.��anl�ur-
fa,�Samsun,�Malatya,�Sakarya�illerinde�görev�yapt�ktan�sonra,�2008�y�-
l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ü�Strateji�Geli�tirme�Daire�Ba�kanl���na�atanm��,�2008-2016�y�l-
lar��aras�nda�Polis�Ba�müfetti�i�olarak�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�gö-
rev�yapm��t�r.� 26.10.2016� tarihli� kararname� ile� �limize� atanm��� ve
27.10.2016�tarihinde�göreve�ba�lam��t�r.�Say�n��l�Emniyet�Müdürümüz
evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Tokat �l Emniyet Müdürü

TÜRKİYE’NİN DIŞ
POLİTİKADAKİ

BAŞARISI

Türkiye,�Do�u�Akdeniz’de�ba�ar�l��bir�poli-
tika� ile� geli�meleri� kendine� çevirdi.� Türki-
ye’nin�Libya�ile�yapt����MEB�Anla�mas�,�Lib-
ya’da�yeni�seçilen�hükümetin�de�olumlu�yakla-
��m�yla�devam�ediyor.
TÜRK�YE’YE�KAR�I�OLU�AN� BLO-

KAJ�L�BYA��LE�YAPILAN�ANLA�MA��LE
TUZLA�BUZ�OLDU
Do�u�Akdeniz’de,�Yunanistan,�Güney�K�b-

r�s�ve�Fransa’n�n�i�birli�i�çerçevesinde,�Türki-
ye’yi�Akdeniz’den�mahrum�etme�çabas��kar��-
s�nda,�Libya�ile�yapt����anla�ma�neticesinde,�Do-
�u�Akdeniz��eridinde�hakimiyeti�elimize�alm��
bulunuyoruz.�Bu�çok�önemli�bir�geli�medir.
��MD���SRA�L�VE�MISIR’LA�ANLA�-

MALIYIZ
Tarihi�aç�dan��imdi�bunun�tam�anlam�yla,�ba-

�ar�ya�ula�abilmesi�için�K�br�s�Türk�Cumhuri-
yeti’nin�(KTC)�tan�nmas�,��srail�ve�M�s�r’la�ili�-
kilerin�geli�tirilmesi�gerekmektedir.�Bu�konu-
da� ülkemiz,� ba�ar�l�� i�birli�ini� geli�tirme� ko-
nusunda�çok�çabalar�göstermektedir.
TÜRK�YE� ULUSLARASI� AÇIDAN

HAKLI�GÖRÜLEN�TARAF
Cumhurba�kan��Erdo�an’�n�bu�ba�ar�l��poli-

tikas�,� AB� nezdinde� Türkiye’yi� hakl�� ç�kar-
maktad�r.�Yunanistan�ve�Güney�K�br�s’�n�Tür-
kiye’ye�yapt�r�m�politikalar�na�da�izin�verme-
mektedir.�Mavi�Vatan�Doktrini,�Do�u�Akde-
niz’de�hakl�l���m�z��ortaya�ç�karan,�ortaya�ko-
yan�bir�projedir.
KIBRIS� TÜRK� CUMHUR�YET�’N�N

TANINMASI�YÖNÜNDE�ADIMLAR�ATIL-
MALIDIR
�imdi�at�lacak�önemli�ad�m,�KTC’nin�K�br�s

Türk�Cumhuriyeti�olarak�belirli�dostlar�m�z�ta-
raf�ndan�öncelikle�Azerbaycan,�Katar,�Malezya
ve
Pakistan�gibi�ülkeler�taraf�ndan�tan�nmas�n-

dan�geçmektedir.�Böylece�Türkiye,�iki�devlet�çer-
çevesinde�K�br�s’ta� yeni�müzakerelere� ba�la-
yabilir.�5+1�görü�melerinde�Türkiye,�Yunanis-
tan,�Güney�K�br�s,�KTC,��ngiltere�ve�Birle�mi�
Milletler�görü�meleri�çerçevesinde�Do�u�Ak-
deniz’in�kal�c��bir��ekilde�bar���denizi�haline�gel-
mesi�sa�lan�r.

İlyas YILMAZ

Polis Gazetesi Kartal Böl. Tem.

Muhammed�Emin�Saraç�ömrünü�hadis�ilmine
adam��t�.�Say�s��yüzleri�bulan�ö�renci�yeti�tirdi.�Ya-
kaland����koronavirüs�hastal���n��atlatamay�p�hayat�n�
kaybetti.�Muhammed�Emin�Saraç�için�dün�ö�le�vak-
ti�Fatih�Camisi’nde�cenaze�töreni�düzenlendi.�Saraç’�n
tabutu�ö�rencileri�taraf�ndan�Fatih’teki�evinden�al�-
narak�Fatih�Camisi’ne�kadar�omuzlarda�ta��nd�.�O�ul-
lar��Yekta�Saraç�ve�Fatih�Saraç�da�ö�rencilere�e�lik
etti.�Muhammed�Emin�Saraç’�n�tabutuna�aile�yadi-
gar��özel�yap�m�minber�örtüsü�serildi.�Örtünün�ba�
k�sm�na�da�Kabe’nin�siyah�örtüsünden�bir�parça�ko-
nuldu.�Muhammed�Emin�Saraç��slam�alimi�oldu�u

için� tabutunun� üzerine� sar�k� yerle�tirildi.� YÖK
Ba�kan��Prof.�Dr.�Yekta�Saraç�babas�n�n�tabutu�ba-
��nda�dua�etti,�gelenlerle�tek�tek�ilgilendi,�taziyele-
ri�kabul�etti.

CAMİ AVLUSUNDA HATİM
Muhammed�Emin�Saraç’�n�beyaz�takkeler�giyen

talebeleri,�cami�avlusunda�Kuran-��Kerim�okuyup�ha-
tim�indirdi.�Ö�rencileri�temsilen�6�ki�i�de�cenaze�na-
maz�nda�en�ön�safta�yer�tutup,�hocalar�na�son�gö-
revlerini� yerine� getirdi.� Aralar�nda� Muhammed
Emin�Saraç’�n�torunlar��da�vard�.

CUMHURBAŞKANI ANKARA’DAN GELDİ
Cumhurba�kan��Tayyip�Erdo�an�cenaze�töreni�için

Ankara’dan� �stanbul’a� geldi.� Cenazeye� TBMM
Ba�kan��Mustafa��entop,�Cumhurba�kan��Yard�m-
c�s��Fuat�Oktay,�TBMM�Eski�Ba�kan���smail�Kah-
raman,�MHP’li�TBMM�Ba�kanvekili�Celal�Adan,��Y�
Partili�TBMM�Ba�kanvekili�Lütfü�Türkkan,�Eski�Ba�-
bakanlar�Binali�Y�ld�r�m,�Tansu�Çiller,�Gelecek�Par-
tisi�Genel�Ba�kan��Ahmet�Davuto�lu,�AK�Parti�Ge-
nel�Ba�kanvekili�Numan�Kurtulmu�,��çi�leri�Baka-
n��Süleyman�Soylu,�Ula�t�rma�ve�Altyap��Bakan��Adil
Karaismailo�lu,��slam���birli�i�Te�kilat��Eski�Genel
Sekreteri�Ekmeleddin��hsano�lu,�Fener-
bahçe�Kulübü�Ba�kan��Ali�Koç�ba�ta�ol-
mak�üzere�siyaset,�i��ve�e�itim�dünya-
s�ndan�çok�say�da�isim�kat�ld�.

'KENDİSİNDEN ÇOK İSTİFADE
ETTİM'

Cumhurba�kan��Erdo�an,�cenaze�na-
maz�n�n�ard�ndan�yapt����k�sa�konu�ma-
da,�Muhammed�Emin�Saraç’�n��slami�ilim-
lerde�öncü�bir�isim�oldu�unu�belirterek,
“Muhterem�hocam�z��imam�hatip�okulu
y�llar�ndan�itibaren�tan�d�m.�O�günden�son

dönemdeki�ya�ad����s�k�nt�lara�kadar�f�rsat�buldukça
ziyaretlerine�hep�gittim.�Bu�ziyaretlerimde�kendisin-
den�çok�ama�çok�istifade�ettim”�dedi.

ÖZEL İZİNLE DEFİN
Cenaze�namaz�n�n�k�l�nmas��ve�helallik�al�nma-

s�n�n�ard�ndan�Muhammed�Emin�Saraç’�n�tabutunu
ilk�omuzlayan�isim�Cumhurba�kan��Tayyip�Erdo-
�an�ve�o�lu�Bilal�Erdo�an�oldu.�Fatih�Camisi’nde
65�y�l�boyunca,�tefsir,�hadis�ve�f�k�h�dersi�veren,�yur-
tiçinden�oldu�u�kadar�yurtd���nda�da�yüzlerce�tale-
be�yeti�tiren�Muhammed�Emin�Saraç�verilen�özel
izinle�Fatih�Camisi’nin�haziresine�defnedildi.

65 y�l görev yapt��� Fatih Camisi’ne defnedildi...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden babası, hadis alimi Muhammed Emin Sa-
raç (92), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 65 yıl görev yaptığı Fatih Camisi’nin haziresine defnedildi.

PENÇE KARTAL-2
Narkotik 

polisleri, 'En �yi
Narkotik 

Polisi Anne' 
projesini 

vatanda�a anlatt�

KADIKÖY'de��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü
Narkotik�ekipleri�vatanda�lara,�'En��yi�Narko-
tik�Polisi�Anne'�projesiyle�ilgili�tan�t�c��bro�ürler
da��tarak�proje�hakk�nda�bilgiler�verdi.
�çi�leri�Bakan��Süleyman�Soylu'nun�hayata

geçirdi�i�'En��yi�Narkotik�Polisi�Anne'�projesi
kapsam�nda��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Nar-
kotik�Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü�Tür-
kiye�Uyu�turucu�ve�Uyu�turucu�Ba��ml�l�����z-
leme�Merkezi�(TUB�M)�ekipleri�Kad�köy'de�va-
tanda�lara�projeyi�anlatt�.�Ayr�l�kçe�me�Metro
�stasyonuna�gelen�ekipler�buradaki�vatanda�lara
tan�t�c��bro�ürler�da��tt�.�Ekipler�ayr�ca�Uyu�-
turucuyla�Mücadele�Uygulamas��(UYUMA)'y�
vatanda�lara�nas�l�kullanabileceklerini�anlatt�.

"BEN ÇOCUĞUMUN HER ŞEYİNİ KONTROL
EDİYORUM" UYUMA NEDİR?

Uyu�turucu�ile�mücadele�kapsam�nda��çi�-
leri�Bakanl����'Gözümüz�olun'�slogan�yla�uy-
gulama� geli�tirdi.� Uyu�turucuyla� Mücadele
Uygulamas�(UYUMA)'yla� vatanda�lar� uyu�-
turucu�ticareti�ile�kar��la�t�klar��zaman�uygulama
üzerinden� ihbarda� bulunabiliyor.�Ak�ll�� tele-
fonlara�indirilen�UYUMA'ya�giri��yapan�kul-
lan�c�lar�uyuma�butonuna�bas�p�ihbarda�bulu-
nabiliyor.��hbarda�bulunan�kullan�c�lar�n�da�kim-
lik�bilgileri�gizli�tutuluyor.
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TÜRK POL�S�N�N BA�ARISI

Erdemli polisinden
uyu�turucu operasyonu

“68 ADET KAÇAK
CEP TELEFONU

ALINDI”
Mersin'in� Erdemli� il-

çesinde�son�1.5�ayda�ya-
p�lan�operasyonlarda�top-
lam� 2� kilo� 664� gram
uyu�turucu� madde� ele
geçirilirken,�5�ki�i�de�tu-
tukland�.
Mersin'in� Erdemli� il-

çesinde�son�1.5�ayda�ya-
p�lan�operasyonlarda�top-
lam� 2� kilo� 664� gram
uyu�turucu� madde� ele
geçirilirken,�5�ki�i�de�tu-
tukland�.� Erdemli� �lçe
Emniyet�Müdürlü�ünce
yap�lan�aç�klamada�2021
y�l�nda� uyu�turucuyla
mücadele� kapsam�nda

toplam�2�kilo�664�gram
uyu�turucu� madde� ele
geçirildi�i,� 53� �ahsa
uyu�turucu�madde� kul-
lanmaktan,�9��ahsa�uyu�-
turucu�ticareti�yapmaktan
i�lem�yap�l���,�5��ahs�n
ise� ç�kar�ld���� mahke-
mece�tutukland����bildi-
rildi.Öte� yandan� 5607
say�l��Kaçakç�l�kla�Mü-
cadele� Kanununa� kap-
sam�nda� yap�lan� çal��-
malar�sonucunda�ise�top-
lam�63�kilo�k�y�lm���tü-
tün,�37�paket�nargile�tü-
tünü�ve�130�kutu�maka-
ron�ele�geçirildi.�-�

KOM��ube�Müdürlü�ünce�ka-
çakç�l�k� fiillerinin� önlenmesi� ve
tespit�edilmesine�yönelik�yap�lan
çal��malar�kapsam�nda�Ad�yaman
merkez,� Besni� ve� �anl�urfa’da
kaçak�cep�telefonu�ticareti�yapt�-
���tespit�edilen;
-�S.S,�E.Y,�A.B,�A.Y,�E.A,�B.A,

A.Ç�ve��.H.H��simli��ah�slara�yö-
nelik�farkl��tarihlerde�yap�lan�15
ara� yakalamada� 68� adet� kaçak
cep�telefonu�ele�geçirildi.
�üpheli��ah�slara�ait�7�ikamet�ile

cep�telefonu�üzerine�faaliyet�gös-
teren�6�i��yerinde�18��ubat�2021
Per�embe�günü�Ad�yaman�ve��an-
l�urfa’da�e��zamanl��yap�lan�ope-
rasyon�neticesinde�B.A.�isimli��a-
h�s�
hariç�7��üpheli��ah�s�yakaland�.
�üphelilerin�ikamet�ve�i��yeri

adresinde�yap�lan�aramada�8�adet
kaçak�cep�telefonu�ve�1�adet�ku-
rus�k�� tabanca� ele� geçirilmi�tir.
�üpheliler� hakk�nda� yasal� i�lem
ba�lat�ld�.

Gaziantep/��ahinbey�ekiplerinin�bir��üpheli��ahsa�ait�Alaybey�Mahal-
lesinde��bulunan�1�i�yeri�ve�2�depoda�gümrük�kaça���makaron�ve�sigara�ka-
��d��bulundu�unun�tespit�edilmesi�üzerine�operasyon�yap�ld�.
Operasyon�kapsam�nda;
-�242.500�adet�gümrük�kaça���Makaron
-21.700�adet�gümrük�kaça���sigara�ka��d��ele�geçirildi.
Olayla�ilgili�inceleme�devam�ediyor.

GAZ�ANTEP

Narkotik�Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ünce��limiz�Çankaya�Ihlamurkent
Mahallesinde�1��ahs�n�arac��ile�uyu�turucu�madde�sat����yapt����bilgisi�üzerine�ça-
l��malara�ba�lan�lm��,�22��ubat�tarihinde�yap�lan�çal��malar�kapsam�nda�bölgede�3
�ahsa�ve�uyu�turucu�sat�c�s�na�ait�bir�araca�müdahale�edilerek;
Kavanoz�içerisinde�sat��a�haz�r�kilitli�po�et�içerisinde�18,17�gram�ESRAR�mad-

desi�ele�geçirildi.�2��üpheli��ahsa�Uyu�turucu�Madde�Kullanmak�(TCK.191)��su-
çundan�i�lem�ba�lat�ld�.�1��üpheli��ahsa�ise�Uyu�turucu�Madde�Ticareti�Yapma
(TCK188)�suçundan�mevcutlu�olarak�yasal�i�lem�yap�lm��t�r.��Uyu�turucu�Madde
Ticareti�Yapmak�suçundan�hakk�nda�i�lem�yap�lan�G.S.�23.02.2021�günü�Cumhu-
riyet�Ba�savc�l���’na�sevk�edilerek�ç�kar�ld����adli�makamlarca�tutuklanm��t�r.

ANKARA

KOM��ube�Müdürlü�ünce��kaçakç�l�k�suçlar�n�n�önlenmesine�yönelik
yap�lan�çal��malar�kapsam�nda�Çukurova��lçesi�Belediye�evleri�ve�Yüre-
�ir�ilçesi�Seyhan�Mahallesinde�bulunan�depolarda�yap�lan�aramalarda;�

� 1.323�litre�içki�yap�m�nda�kullan�lan�etil�alkol,�
� 990�adet�içki�yap�m�nda�kullan�lan�alkol�kiti,�
� 5.000�adet�içki�yap�m�nda�kullan�lan�etil�alkol�etiketi�ele�geçirilmi�tir.

ADANA

Narkotik�Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ünce��15�–�21��ubat�2021
tarihleri�aras�nda�il�genelinde�yap�lan�çal��malar�kapsam�nda;�

�117�olayda�161��üpheli�yakalanm��,�Uyu�turucu�madde�ticareti�suçundan
20��üpheli�tutuklanm��t�r.
Yap�lan�Aramalarda;�
1�kilo�924�gram�sentetik�kannabinoid,
1.598�adet�uyu�turucu�hap,�
405�gram�esrar,
200�gram�sentetik�kannabinoid�hammaddesi,�
126�gram�metamfetamin,�
38�gram�eroin,
1�gram�kokain,
3�adet�tabanca,�10�adet�fi�ek�ele�geçirildi. ADANA

Osmaniye�Narkotik�Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü*�olarak�yap�lan�çal��-
ma�sonucu�*23.02.2021*�tarihinde;�39�Ekip,�129�Personel�ve�Özel�Harekat�Timle-
rinin*�kat�l�m�yla�daha�önceden�belirlenen�*15�Farkl��Adreste�Torbac��Tabir�Edi-
len��üphelilerin�Yakalanmas�na�Yönelik��Planl���afak�Operasyonu*�gerçekle�tiril-
mi�tir.�Operasyon�Sonucunda�*15��üpheli��ah�s*�yakalannd�.�*Yakalanan�15��üp-
heliden�toplamda;�*1�Adet�K�l�ç�diye�tabir�edilen�Kesici�aletin�Kabza�k�sm��içeri-
sinde�Zulalanm���vaziyette�6.45�Gram�METAMFETAM�N�Maddesi*�27.43�Gram
METAMFETAM�N�Maddesi*�57.04�Gram�BONZA��Maddesi* 13.22�Gram�ERO-
�N�Maddesi* 10�Adet�Extacy�Hap* 58�Adet�Ye�il�Reçeteye�Tabii�hap*�1�Adet
Namlu�k�sm��de�i�tirilmi��Kurus�k�dan�bozma�Tabanca*�1�Adet�Ruhsats�z�Pompal�
Tüfek*�1�Adet�Çal�nt��Motorsiklet*�1�Adet�Çal�nt��Bisiklet*�ele�geçirilmi�tir.��üp-
heli�*15��ah�s�Emniyetteki�Sorgular�*�yap�ld�ktan�sonra�*Adli�Mercilere*�sevke-
dilecektir.��*Uyu�turucuyla�Mücadelemiz�Kararl�l�kla�Devam�Edecektir"�denildi.

ADANA

Karkam��'ta�bin�200�paket�kaçak�sigara�ve�16�adet�cep�telefonu�ele�ge-
çirildi
Gaziantep'te�Karkam���S�n�r�Kap�s�'nda�yurda�kaçak�yollarla�sokulmak

istenen�bin�200�paket�sigara�ile�16�adet�cep�telefonu�ele�geçirildi.
Karkam���Gümrük�Muhafaza�Kaçakç�l�k��stihbarat�Bölge�Amirli�i�ekip-

leri�Suriye'den�Türkiye'ye�giri��yapmak�üzere�olan�bir�t�r��durdurdu.�Ekip-
lerin�t�rda�yapt����aramarda�yurda�kaçak�yollarla�sokulmak�istenen�bin�200
paket�kaçak�sigara�ile�16�adet�kaçak�cep�telefonu�ve��arj�aleti�ele�geçiril-
di.�T�r�sürücüsü�hakk�nda�Nizip�Cumhuriyet�Ba�savc�l����taraf�ndan�so-
ru�turma�ba�lat�ld�.

KARKAMI�

Eski�ehir��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele��u-
be�Müdürlü�ü�(KOM)�görevlilerince�devletin�vergi�kayb�n�n�önlenmesi,�haks�z�ka-
zanc�n�engellenmesi�ve�halk�sa�l���n�n�korunmas��amac��ile�yap�lan�çal��malarda;

Kaçak�tütün�ve�tütün�mamullerini�piyasaya�sürmeye�çal��an��ah�slara�yönelik
yap�lan�çal��malarda�ekiplerimizin�ilimiz�s�n�rlar��içerisinde�3��ahsa�ait�ikamet�ve
i�yerinde�yapt�klar��aramada;�-160.000�dal�makaron�-2.620�dal�sar�lm���sigara�-148
kg�tütün�-16�kg�nargile�tütünü�ele�geçirilmi��olup,�3��ah�s�yakaland�.
KOM��ube�Müdürlü�ümüzce�kaçakç�l�k�suçunu�önlemeye�yönelik�mücadele-

miz;�vatanda�lar�m�z�n�ihbarlar��ve�te�kilat�m�za�yard�mc��olmalar��sayesinde�azim
ve�kararl�l�kla�devam�edecektir"�denildi.

ESK��EH�R

Terörle�Mücadele��ube�Müdürlü�ünce�Aksaray�Cumhuriyet�Ba�savc�-
l����koordinesinde�FETÖ�Silahl��Terör�Örgütü�mensuplar�n�n�yakalanma-
s�na�yönelik�yap�lan�çal��malar�kapsam�nda;�
FETÖ�Silahl��Terör�Örgütüne�Üye�Olma�suçundan�haklar�nda�6�y�l�3�ay

ile�6�y�l�8�ay�aras�nda�de�i�en�kesinle�mi��hapis�cezas��bulunan�B.Ç.T.�(37),
Z.Ö.�(38)�ve�Y.B.�(46)�ilimizde�yakalanarak�gözalt�na�al�nm��lard�r.�
�ah�slar�Aksaray�Cumhuriyet�Ba�savc�l���nda�tamamlanan�i�lemlerinin

ard�ndan�TUTUKLANARAK�Aksaray�T�Tipi�Kapal��Ceza��nfaz�Kurumuna
teslim�edilmi�lerdir.

AKSARAY

Bodrum�Narkotik�Suçlarla�Mücadele�ekiplerince,�sahte�rapor�ve�reçetelerle
eczanelerden�ald�klar��"Sentetik�Ecza"�olarak�tabir�edilen�uyu�turucuyu,�sat-
t�klar��iddias�yla�gözalt�na�al�nan�5�zanl�,�i�lemlerinin�ard�ndan�adliyeye�ç�kar�ld�.
Haklar�nda�uyu�turucu�madde�ticareti,�kamu�kurum�ve�kurulu�lar��zarara�u�-
ratacak��ekilde�nitelikli�doland�r�c�l�k�ve�resmi�belgede�sahtecilik�suçlar�ndan
i�lem�yap�lan�zanl�lar,�sevk�edildikleri�mahkemece�tutukland�.

"UYUMA" 
Düzenlenen�operasyonda,�gözalt�na�al�nanlar�n�ikametinde�ve�araçlar�nda

bin�850�kapsül�sentetik�ecza�hap�ele�geçirilmi�ti.�Ele�geçirilenler�görüntüle-
nirken,�haplar�n�bir�k�sm��ile�mobil�uygulama�ad��"UYUMA"n�n�yaz�ld����gö-
rüldü.

BODRUM
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Kenan AYDO�AN
�l�Emniyet�Müdürümüz,�1964�y�l�nda�Trabzon'da�do�du.��lk�ve�Orta�ö�-

renimini�Sakarya�ve�Kahramanmara��illerinde�tamamlad�ktan�sonra,�Polis�Ko-
lejini�1981'de,�Polis�Akadem�isini�ise�1985�y�l�nda�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�Müdürlü�ü�ve�Er-
zurum'da�görev�yapt�.�2008�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi
etti.�2008-2016�y�llar��aras�nda�Polis�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda,�Polis�Ba�-
müfetti�i�olarak�önemli�soru�turmalarda�görev�ald�.�26.10.2016�tarihinde�Tra-
fik� Uygulama� ve� Denetleme� Daire� Ba�kan�� görevini� yürütmekteyken,
19.08.2017�tarihli�kararname�ile�Sivas��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.
Say�n�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Sivas �l Emniyet Müdürü
Mehmet Suat EK�NC�

1969�y�l�nda�Denizli��linin�Çal��lçesinde�do�du.��lk�ve�Orta�Ö�renimini��zmir��lin-
de�tamamlad�ktan�sonra�1983�y�l�nda�Ankara�Polis�Koleji’ne�girdi.�1987�y�l�nda�Polis
Koleji’nden,�1991�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�olduktan�sonra�ilk�görev�yeri
olan��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü’ne�Komiser�Yard�mc�s��olarak�atand�.�1991-1994��s-
tanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�(�i�li��lçe�Emniyet�Amirli�i),�1994-1996�Ba�bakanl�k�Ko-
ruma�Müdürlü�ü,�1996-2000�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ü�(Asayi���ube�Müdürlü�ü),
2000-2003�KOM�Daire�Ba�kanl����(Organize�Suçlar��ube�Müdürlü�ü),�2003-2004�UN-
M�K�(Birle�mi��Milletler�Kosova�Misyonu),�2004-2009�Diyarbak�r�Emniyet�Müdür-
lü�ü�(Koruma�ve�Güvenlik��ube�Müdürü),�2009-2010��stanbul�Etiler�POMEM�(Ö�-
renci���leri��ube�Müdürü),�2010-2011��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�(Bas�n�ve�Halkla
�li�kiler��ube�Müdürü),�2011-2012��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�(Fatih��lçe�Emniyet
Müdürü),�2012-2014��stanbul�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��(Kad�köy,�Ata�ehir,�Malte-
pe�ve�Adalar��lçelerinden�sorumlu),�2014-2016��stanbul�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��(Gü-
venlik,�Spor�Güvenlik�ile�Radyo�Tv�ve�Foto�Film��ube�Müdürlüklerinden�sorumlu)�gö-
revlerinde�bulunmu�,�15.03.2016�tarih�2016/135�say�l��kararname�ile�Van��l�Emniyet
Müdürü�olarak�atanm��,�26.09.2019�tarihine�kadar�Van��l�Emniyet�Müdürü�olarak�gö-
rev�yapm��t�r.�2000-2003�KOM�Daire�Ba�kanl����bünyesinde�birçok�yurt�içi�ve�yurt�d�-
���operasyonda�görev�alm��,�Nükleer�madde�kaçakç�l����konusunda�Uluslararas��Atom
Enerjisi�Kurumu�(IAEA)�ile�yap�lan�yurt�d����ve�yurt�içi�toplant�larda�Emniyet�Genel
Müdürlü�ü’nü�temsil�etmi�tir.�2010�y�l�nda�Bahçe�ehir�Üniversitesi’nde�Toplumsal�Olay-
lar�konusunda�yüksek�lisans�yapm��t�r.�19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��kararname
ile�Ayd�n��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm���olup,�30.09.2019�tarihinde�Ayd�n��linde
göreve�ba�lam��t�r.��yi�derece��ngilizce�bilen��l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Mehmet�Su-
at�EK�C�,�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

Ayd�n �l Emniyet Müdürü

Kamil KARABÖRK
1966�y�l�nda�Osmaniye’nin�Kadirli�ilçesinde�do�du.�1989�y�l�nda�Polis�Aka-

demisi’nden�mezun�olarak�Komiser�Yard�mc�s��rütbesi�ile�Emniyet�Te�ki-
lat�nda�göreve�ba�lad�.
De�i�ik�rütbelerde�farkl��illerde�görev�yapt�ktan�sonra,�2012�y�l�nda�1.S�-

n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�ederek�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���na�atan-
d�.�2014-2016�tarihleri�aras�nda�Erzurum��l�Emniyet�Müdürü,�2016-2019�ta-
rihleri�aras�nda�Hatay��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapm��t�r.
Hatay��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapmakta�iken,�19.09.2019�tarihli

Cumhurba�kanl����2019/320�say�l��kararnamesi�ile�Kayseri��l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�göreve�ba�lam��t�r.�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Kamil�KA-
RABÖRK�iki�k�z�çocuk�babas�d�r.

Kayseri �l Emniyet Müdürü

POLİS GÖREV
YETKİ VE

SORUMLULUKLARI

Bir kurumda tedavi,e�itim ve �slah� için kanunlar-
la belirtilen esaslara uygun olarak al�nan tedbirlerin ye-
rine getirilmesi amac�yla toplum için tehlike te�kil eden
ak�l hastas�,uyu�turucu ve uyar�c� madde veya alkol tut-
kunu,serseri veya hastal�k bula�t�rabilecek ki�iler hal-
k�n rahat�n� bozacak veya rezalet c�karak derecede sar-
ho� olanlar� veya sarho�luk halinde ba�kalar�na sald�-
ranlar halk�n huzur ve sükünunu bozanlardan yap�lan
uyar�lara ragmen bu hareketlerine devam edenler ile
ba�kalar�na sald�r�ya yeltenenleri veya kavga edenleri
haklar�nda yetki ve mercilerce verilen yakalanma em-
ri,yakalama ve tutuklama karar� bulunanlar� veya ka-
nunla istenilen bir mükellefiyeti yerine getirmedikleri
için yakalanmas� gerekenleri uyu�turucu veya uyar�c�
maddeleri alan,satan,bulunduran ve kullananlar� hak-
lar�nda mahkemece cocuk bak�m ve yeti�tirme yurt-
lar�na veya benzeri resmi özel kurumlara yeti�tirilme-
sine veya yetkili merci önüne c�kar�lmas�na karar ve-
rilen,çocuklar� usulune ayk�r� �ekilde ülkeye girmek is-
teyen veya giren veya hakk�nda s�n�r d��� etme veya
geri verme karar� al�nan ki�ileri do�rudan yakalama hak-
lar�na sahiptir.

Art�k Türkiyede hiç bir�ey eskisi 
gibi olmayacak!!! 
15 Temmuz 20016 darbe giri�iminden sonra FE-

TÖ terör örgütü mensuplar� temizlenip içeride ve d�-
�ar�da yap�lan operasyonlarla terör örgütlerinin inle-
rine girilerek belleri k�r�lm�� ve yap�lan bu operasyon-
lar Türk milletinin gö�sünü kabartm��t�r.Y�llard�r bu va-
tan üzerinde oynanmak istenen oyunlar� ba�ta
Sn.Cumhurba�kan�m�z ve �ç ��leri Bakan�m�z�n dira-
yetli ve mücadeleci ruhuyla bertaraf edilmi�tir.En ya-
k�n�m�zdan daha yak�n olan tabir-i caizse ailemizden
biri olan heran hayati tehlikesi bulunan kelle koltukta
görev yapan polis ve askerimiz terör örgütlerine aman
vermemektedir.

Sn �çi�leri Bakan�m�z SÜLEYMAN SOYLU nun
bütçe görü�meleri s�ras�nda yapt�g� konusma y�llard�r
bu milletin kan�n� emen terör örgütlerine ve onlar�n de-
�irmenlerine su tas�yan kesimleri adeta c�ld�rtm��t�r ama
ne yaparlarsa yaps�nlar TÜRK�YE CUMHUR�YET�
devleti resmi kurumlar�yla (askeri,polisi ve milletiyle) tek
çat� alt�nda güçlü ad�mlarla ileriye do�ru yürümekte-
dir.

Vatan ve millet a�k�yla görev yapan polisimiz ve as-
kerimiz kanlar�n�n son damlas�na kadar hainlerin kar-
��s�nda cesur,güçlü ve dik bir �ekilde durmaktad�rlar...

Mustafa ÖZDEMİR

POLIS GAZETESI İSTİHBARAT ŞEFİ

Derne�imiz ve gazetemiz dünden bugüne; po-
lis emeklilerini, polisleri ve sivil vatanda�lar� bir
araya getirmek için kurulmu� ve bunun için ça-
l��an bir kurumdur. Ancak, gündemde ve ce-
miyetimizde de kar��la�t���m�z bu kronik prob-
lem ne kadar çabalansa da somut bir sonuca ula-
�amamaktad�r. Genelde meslek içinde manevi
birliktelikten uzak ve son zamanlarda vatanda�la
polis aras�ndaki endi�e verici gerginlik de poli-
sin imaj�n� zedelemektedir. Asl�nda polis herkesin
kendi vicdan�d�r. Toplumun vicdan muhase-
besine bak�lacak olursa vatanda��n hakk�n� ve
hukukunu gözeten, din, dil, �rk ayr�m� yapma-
dan mal�n� ve can�n� gece gündüz demeden, be-
densel ve ruhsal sa�l���n� hiçe sayarak korumay�
�iar edinmi� polislerin bu denli problemlerin ya-
n�nda bir de meslekta�lar�ndan ve sosyal çev-
resinden göremedi�i destek yoksunlu�u olum-
suz yönde etkiler ya�atmaktad�r. Polislerimize
ve polis emeklilerimize ���k olmak amac�yla Po-
lis Emeklileri Dayan��ma ve Yard�mla�ma Der-
ne�imiz kurulmu�tur.

Bildi�iniz üzere derne�imiz gazetesinin biz-
lere tan�d��� bir ayr�cal�k olan Fahri üye ve ta-
n�t�m kartlar� bizlerin birer dernek gazetesi tem-
silcisi oldu�unun göstergesidir. Derne�imiz
polis emeklilerince kurulan bir dernek oldu-
�undan; siz de�erli üyelerimize, kendilerinizi ta-
n�tmak ve derne�imizi temsil etmeniz amac�y-
la polis amblemi içeren dernek üye kartlar�, mu-
habir tan�t�m kartlar� ve polis gazetesi görev oto-
su kart� verilmektedir. Bu tan�t�m kartlar�ndan
üyelik kart� sadece dernek Fahri ve asil üyele-
rine verilirken polis gazetesi muhabir kart� ve
polis gazetesi görev otosu kart� sadece derne-
�imizin yay�n organ� olan polis gazetesinde gö-
rev alan ki�ilere haber toplamak amac�yla ve-
rilmektedir. 

Derne�imizce verilen kartlara istinaden dik-
kat çekmek isteriz ki; 3201 Say�l� EMN�YET
TE�K�LAT KANUNU Ek madde 10 “Polis
emeklilerince kurulan derneklerin yay�nlar� d�-
��nda, di�er gerçek veya tüzel ki�iler taraf�ndan
"polis" veya "emniyet" adlar� ile ya da e� anla-
ma gelen ya da bu sözcüklerin ba� ve sonlar�-
na getirilen eklerle olu�turulan adlar� kullanarak
dergi ve gazete yay�mlanamaz ve dergilerde, du-
var ve el ilanlar� ile di�er her türlü bas�l�larda em-
niyet hizmetleri s�n�f� k�yafet yönetmeli�inde be-
lirtilen ve resmi k�yafet üstüne tak�lan polis y�l-
d�z� sembol olarak kullan�lamaz.” hükmü uya-
r�nca; derne�imiz, polis emeklilerine yard�m ve
destek amac�yla kurulan bir dernek oldu�undan,
siz de�erli üyelerimize verilen i�bu kartlardaki
polis amblemini yasal ve hukuki çerçevede kul-
lan�lmaktad�r.  

Geçti�imiz günlerde de�erli bir üyemizin ya-
�ad��� sorundan bahsetmek isterim. Kolluk kuv-
vetlerince yap�lan kimlik sorgusunda; üyemizin
dernek kart�n� kolluk kuvvetlerine sunmas� so-
nucu dernek kart�m�zda bulunan polis ambleminin
bulunmas�ndan kaynakl� “özel belgede sahteci-
lik” suçunun olu�turuldu�u dü�üncesi ile konu yar-
g�ya ta��nm��t�r. Yarg�lama sonucu mahkeme ta-
raf�ndan derne�imizin ara�t�r�lmas� ve suça ko-
nu edilen dernek kartlar�m�z�n sahte olmad��� der-
ne�imizin tamamen hukuki düzen içerisinde ku-
ruldu�u anla��ld���ndan “BERAAT” karar� ve-
rilmi�tir. Hukuki aç�dan da kesinle�ti�i üzere der-
ne�imiz tamamen yasal çerçevede kuruldu�u ke-
sinle�mi�tir. Kolluk kuvvetleri ve sivil vatanda�
taraf�ndan derne�imiz halen tam olarak bilin-
medi�inden siz de�erli üyelerimizin zaman za-
man sorun ya�ad���n�n fark�nda ve yan�n�zday�z. 

DERNEĞİMİZİN
HUKUKİ KAZANIMI

Hukuk Köşesi
Av. Deniz KADİFECİ

POLIS GAZETESI HUKUK DANIŞMANI

Bakan Soylu'dan K�l�çdaro�lu'na tepki: Meseleyi
Cumhurba�kan�'na y�kmak PKK'y� aklamakt�r

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'nda Gara'da terör örgütü PKK'nın katliamına ilişkin konuştu. HDP Grup
Başkanvekili Pervin Buldan'ın "Bir süre misafir edilir, bırakılır." sözlerine değinen Soylu, "Birilerinin dediği gibi misafir etmediler, doğrudan işkence ettiler, sonunda
da öldürdüler." ifadelerini kullandı. Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Gelmişiz, anlatmışız, ne kadar sorunuz varsa buyurun cevaplamaya hazırız de-
mişiz. Ondan sonra sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır." diye konuştu.

Soylu,�107.�Dönem�Kaymakam-
l�k�Kursu�Aç�l���Program�'nda,�Irak'�n
kuzeyindeki� Gara� bölgesinde� �ehit
olanlar��and�.�Tarihin�zaman�zaman�in-
sanl���n� kar��s�na� ç�kard���� benzer
foto�raflarla�bir��eyler�anlatt���n��be-
lirten� Soylu,� 150� y�l� önce�Düyunu
Umumiye'nin�ekonomi�merkezli�kü-
resel�vesayet�kurumu�oldu�unu�dile
getirdi.�Türkiye'nin,�IMF�adl��küresel
ekonomik�kurumdan�yakla��k�10�y�l
önce�kurtuldu�unu�ifade�eden�Soylu,
bir� as�r� önce� de� milletin� kar��s�na
"Sevr"�gibi�kabul�edilemez�bir�hari-
tan�n� ve� anla�man�n� dayat�ld���na
dikkati�çekti.�Soylu,�bugün�ise�"Sevilla
haritas�"�gibi�bir�ucubeyle�gelindi�i-
ni,�asil�milletin�bunu�da�kabul�etme-
di�ini�belirtti.� � �Türk-Ermeni�çat��-
mas�n��körükleyerek�Zeytun�isyan�n�
ç�karanlar�n� bir� as�r� sonra� Kahra-

manmara�'ta�tarihe�"Mara��Olaylar�"�olarak�geçen�fit-
neyi�ortaya�koydu�unu�dile�getiren�Soylu,�"Pek�çok
örne�ini�verebilece�im�bu�hadiselerin�anlatt�����udur,
bizi�sürekli�bir�yerlere�çekmeye,�bir�yerlerde�s�k��-
t�rmaya,�dar�bir�alana�hapsetmeye,�k�m�ldayamaz,�üre-
temez,�hükmedemez�ve�muhtaç�bir�hale�getirmeye
çal���yorlar."�de�erlendirmesinde�bulundu.�Soylu,�eko-
nomik�olarak�yo�un�bak�mda,�çelimsiz,�dokunduk-
lar�nda�her�an�y�k�labilecek,�uluslararas��ili�kilerde�de�eli
kolu�ba��ml��ve�ba�l��bir�Türkiye'nin�arzu�edildi�i-
ni�dile�getirdi.��

"ALDANAN VARSA BURNUNUN ÖNÜNÜ
GÖREMEYENLERDİR"

Kendi�insan�na�mahcup,�tarihine,�medeniyete,�kül-
türe,�de�erlere�uzak,�öz�güveninden�yoksun�Türkiye
istendi�ini�söyleyen�Soylu,��öyle�devam�etti:�"Etra-
f�ndaki�co�rafyaya,�olan�bitene�sa��r,�tarihinde,�bü-
yük�co�rafyas�nda,�gönül�co�rafyas�nda�beraber�ol-
du�u,�ayn��kaderi�payla�t�klar��bütün�dünyaya�ada-
leti,�insanl���,�hakkaniyeti�gösterdikleri�o�milletlerden
uzak,�onlar�n�cari�durumlar�ndan�uzak,�onlara�el�uzat-
maktan�uzak,�binlerce�kilometre�öteden�onlar�için�ya-
z�p�çizen,�onlar�için�gelecek�belirleyen,�karar�veren-
lere�mahcup�mahcup�bakan�ve�boynunu�e�en�bir�Tür-
kiye�istiyorlar.�Kendi�üretemeyen,�d��ar�ya�muhtaç
bir�Türkiye�istiyorlar.�Do�ruyu,�yanl���,�hakk�,�hak-
s�zl����hayk�rarak�söyleyemeyecek�bir�Türkiye�isti-
yorlar.�S�k��t�r�lmas�na�ra�men�sesini�ç�karmayan,�ç�-
karamayan,�vesayetleriyle�boyunduruk�alt�na�ald�k-
lar��bir�Türkiye�istiyorlar.�Bu�politikadan�asla�vaz-
geçmediler,�bu�politikadan�asla�vazgeçmeyecekler.
Vazgeçeceklerini�dü�ünen�yani�'çiçek,�böcek,�insan
haklar�,�dünya,�ye�il,�beyaz'�gibi�kavramlara�aldanan
varsa,�onlar�n�insanl�k�tarihini�oylamak�için�üretti�i
kavramlara�aldanan�varsa�burnunun�önünü�göreme-
yenlerdir,�tarihte�olup�bitenleri�anlayamayanlad�r,�ga-
fildirler.�E�er�bunlar��görüyorsa�ve�tabi�oluyorlarsa
da�haindirler.�Bunlar��sürekli��srarla�deniyorlar.
Bunu�uzun�y�llar�darbe�yöntemleriyle,�vesayet�ku-

rumlar�yla,�darbe�ürünü�anayasalarla�yapt�lar.�Bugün
bunu�göç�politikalar�yla,�'Pronteks'�anlay���yla�meseleyi
saham�za�y�karak�yapmaya�çal���yorlar."�Geri�kabul
anla�malar�nda�maddi� yard�m� taahhütlerine� uyul-
mad���n��hat�rlatan�Soylu,�baz��ülkelerin�kendi�im-
zalad�klar��taahhütlerden�vazgeçtiklerini,�bu�taahhütleri
görmezden�geldiklerini�bildirdi.�Türkiye'nin�hiçbir�çö-
züm�önerisine�yana��lmad���na�i�aret�eden�Soylu,�göç-
menlere�ülkelerine�girmesinler�diye�her�türlü�zalim-
li�in�yap�ld���n�,�göçmenlerin�ülkelerindeki�istikrar-
s�zl���n� da� sürekli� körüklendi�ini� belirtti.� Süley-
man�Soylu,��dlib'de�tehdidin�ve�trajedinin�biriktiril-
di�ini,�çocuklar�n,�ya�l�lar�n,�annelerin�ve�babalar�n
hayatlar�n�n� tehdit� alt�nda� oldu�unu,� uluslararas�
küresel�göç�rotas�na�bak�ld���nda�gelir�e�itsizli�inin
buna�yol�açt���n�n�görüldü�ünü�ifade�etti.�Dünya�so-
kaklar�nda�neyin�ya�and���n��görenlerin,�bu�kaos�ne
zaman�bitecek�diye�bekle�enlerin�göç�yollar�na�ç�k-
t���n��anlatan�Soylu,�ailesiyle�binlerce�kilometre�yo-

la�dökülenlerin,�yar�n�n�ne�olaca��n��bilmeyenlerin�al-
d�klar��riskin�Bat��medeniyetinin�umurunda�olmad�-
��na�dikkati�çekti.�Soylu,�konu�mas�n���öyle�sürdür-
dü:�"Bilgisayar�n�ba��ndaki�tu�la�ortaya�konulan�ve
istedikleri�gibi�yönlendirilmeye�müsait�olan,�bir�ku-
ru��kaybetmemek�için�binlerce�can��feda�etmeye�ça-
l��an�kötücül�bir�anlay���n�sahibi�olduklar�n��biliyo-
ruz.�Terör�örgütleriyle�petrol�pazarl����yapabilecek�ka-
dar�as�llar�n��unutan,�insanl�ktan�uzakla�an�bir�anla-
y���içinde�olduklar�n��biliyoruz.�Kendi�halklar�na�ve
milletlerine�tehdit�olarak�gösterilen�terör�örgütleriy-
le�masaya�oturup,�tüm�terör�örgütlerini�uzla�t�r�p�dün-
yaya�ç�kard�klar��öcüler�aras�nda�anla�ma�yapabile-
cek�kadar�t�ynetsiz�olduklar�n��biliyoruz.�Bundan�hiç
vazgeçmediler,� vazgeçmeyecekler."� Kaymakam
adaylar�na�seslenen�Soylu,�"Nas�l�bir�co�rafyada,�et-
ki�alt�nda�görev�yapaca��n�z�,�bir�gün�dahi�uyursan�z
memleketin�gelece�ine�halel�getirece�inizi�söylemek
ve�anlatmak�için�bunlar��sizinle�payla�t�m.�Hayat�n�z�
planlamak�sizin�hakk�n�z�ama�bütün�bunlar��yapar-
ken�nelerle�kar���kar��ya�kalaca��n�z�,�en�ufak�bir�ih-
malinizin�sizlerin�ve�milletimizin�çocuklar�n��nas�l�bir
noktaya�ta��yaca��n��bilmenizi�istedi�iniz�için�bu�de-
�erlendirmeleri�yapt�m."�ifadesini�kulland�.�Süley-
man�Soylu,�kaymakamlar�n�kendileri�için�k�ymetli�ol-
du�unun�alt�n��çizdi.

"GENÇLİĞİNDEN VAZGEÇİYOR, TERÖR
ÖRGÜTÜNDEN VAZGEÇMİYOR"

"Bugün�bu�s�k��t�rmay�,�uyu�turucu�konusunda�ta-
k�nd�klar��rahat�tav�rla�i�in�tahribat�n��üzerimize�y�-
karak�yapmaya�çal���yorlar."�diyen�Soylu,�uyu�tu-
rucudan�en�çok�Avrupa'daki�gençlerin�zarar�gördü-
�ünü�söyledi.�Türkiye'de�2020'de�15-64�ya��aral���nda
milyon�ki�i�ba��na�uyu�turucu�ba�lant�l��ölüm�ora-
n��3,65�olurken�bu�oran�n�Avrupa�Birli�i�ülkelerin-
de�23,7�olarak�belirlendi�ine�i�aret�eden�Soylu,��un-
lar��kaydetti:�"Ürettikleri�sentetik�uyu�turucular�ken-
di�gençlerini�öldürürken�adamlar�havaya�bak�p��sl�k
çal�yorlar�çünkü�uyu�turucu�onlar�n�i��birli�i�içinde
oldu�u�ve�kendi�tarihlerine�kara�leke�olarak�geçen
PKK'n�n�ana�gelir�kayna��.�Terörün�finansman�n��bu
�ekilde�sa�l�yorlar.�Y�ll�k�1,5�milyar�dolar�gelir�elde
etti�i�tahmin�ediliyor�ve�o�PKK�y�llard�r�Bat�'n�n�si-
yasi�partneri.�Gençli�inden�vazgeçiyor,�terör�örgü-
tünden�vazgeçmiyor.�Bugün�bu�s�k��t�rmay��aile�ya-
p�m�z��çökertecek�anlay��lar��alabildi�ine�destekleyerek
yap�yorlar.� �ki� tane� göçmen,� ülkelerine� gelecek,
milli�gelirinde�iki�ekmek�eksilecek�diye�ak�llar��giden
Bat�l��ülkelerden�Türkiye'deki�LGBT�derneklerine�mil-
yon�dolarlar�yard�m�geldi.�Ölseniz�bir�bardak�su�ver-
meyecek�adamlar�acaba�bunu�niye�yap�yorlar?�Öz-
gürlüklerini�gerçekten�önemsedikleri�için�mi�yap�-
yorlar?�Elbette�hay�r.�Bunu�yap�yorlar�çünkü�em-
peryalist�anlay��lar�n�n�yay�lmas��ve�ba�ar��kazanmas�
için�sistemin�kar��s�nda�insan��yaln�zla�t�rmak�zo-
rundalar.�Bunun�için�de�bu�topraklar�n�en�güçlü�ku-
rumu�olan�aile�kavram�n��olabildi�ince�tahrip�etmek
zorundalar."� Soylu,� 107.� Dönem� Kaymakaml�k
Kursu�Aç�l���Program�'nda,�Eurostat�(Avrupa��statistik
Ofisi)�verilerine�göre�Avrupa�Birli�i�ülkelerinde�ev-
lilik� d���� gerçekle�en� canl�� do�umlar�n� oran�n�n
2000�y�l�nda�yüzde�27�oldu�unu,�2016'da�ise�yüzde
40,3'e�ula�t���n�,��zlanda'da�bu�oran�n�yüzde�70,�Fran-
sa'da�yüzde�60,��ngiltere'de�ise�yüzde�50�oldu�unu�be-
lirtti.�OECD'nin�2018�verilerine�göre,�Türkiye'de�ise
bu�oran�n�yüzde�2-3�aras�nda�oldu�una�dikkati�çeken
Soylu,�Türkiye'nin�OECD�ülkeleri�aras�nda�bu�ora-
n�n�en�dü�ük�oldu�u�üç�ülke�aras�nda�yer�ald���n��söy-
ledi.�Birtak�m�protestolar�yap�l�rken,�sözde�gündemin
bir�anda�bu�konuya�ba�lanmas�n�n�bo��yere�olmad���n�
ifade�eden�Soylu,�"Biz�buna�kar���ç�k�nca,�oyunlar�-
n��fa��edince,�de�erlerimizi�savununca�hep�bir�a��z-
dan�bizi�ta�lamalar�,�bu�büyük�gayretleri�herhalde�bo�
yere�de�ildir.�Hepsinin�bir�amac�,�maksad�,�ula�mak
istedikleri�bir�hedefi�var.�Türkiye'ye�kar���bu�s�k��-
t�rmay��içeride�ve�s�n�r�m�z�n�dibinde�terör�örgütle-
rini�alenen�destekleyerek�yapmaya�çal���yorlar."�di-
ye�konu�tu.�Bugün,�eskiden�ya�ananlar��hat�rlama-

yanlar,�ya���yetmedi�i�için�PKK'n�n�ya�att����ac�lar�
bilmeyenler�olabilece�ini�dile�getiren�Soylu,�"PKK,
1984'ten�bugüne�kadar�tam�6�bin�21�sivil�vatanda��
katletti.�Birileri�rahats�z�olsun,�bunu�her�yerde�söy-
leyece�im."�dedi.�Soylu,�1984'ten�bu�yana�PKK'n�n
Türkiye'nin�çe�itli�illerinde�sivil�vatanda�lara�yöne-
lik�katliamlar�ndan�baz�lar�n��sayarak,��unlar��kaydetti:
"Biz�alelade�bir�terör�örgütü�ile�kar���kar��ya�de�iliz.
Bat�'n�n�bütün�h�nc�n��almak�için�üzerimizi�her�gün
t�rnaklamak�istedi�i�bir�terör�örgütüyle�kar���kar��yay�z.
Bunu�çiçek,�böcek�görenlere�tavsiyem��u,�katliam�lis-
tesinin�bir�parças�n��al�p�okusunlar.�Sonra�da�di�le-
rimizi�s�kt�k�diye�bizi�devlet�adab��konusunda�ele�-
tirenler,�dü�üncelerini�tekrar�ortaya�koysunlar.�Kim-
se�kusura�bakmas�n,�o�tahta�be�ikteki�çocu�un�fo-
to�raf�n��gördü�ümüz�andan�itibaren�bizim�di�leri-
miz�s�k�kt�r.�Ne�zaman�bu�örgütün�son�ferdi�bitecek,
son�terörist�bitecek�o�zaman�normal�halimize�gele-
ce�iz."
Soylu,�PKK'n�n�sivil�vatanda�lara�yönelik�katli-

am� listesinin� çok� uzun� oldu�una� i�aret� ederek,
"Evinde,� çocu�unun� yan�ndan� d��ar�� ç�kar�larak,
�emdinli'de�sadece�AK�Parti'li�diye�onlar�n�gözü�önün-
de�katledilen�arkada�lar�m�z�var.�Bunlar��normalle�-
tirmeye�çal��anlar,�onlar�da�Bat��medeniyetinin�ken-
dilerine�b�rakt����miras�gibi�insanl�ktan�uzakla�m��-
lard�r.�Bunun�üzerinden�siyasi�hesap�yapanlar,�siya-
si�manevra�yapmaya�çal��anlar,�bunu�bir�manivela�ara-
c��olarak�kullanmaya�çal��anlar,�biz�do�ru�yapt���m�z
için�s�k��t�r�ld�klar��kö�eden�onlar��çekip�ç�karmaya
ve�kurtarmaya�çal��anlar,�insanl���n�vicdanlar�nda�gö-
müleceklerdir."�ifadelerini�kulland�.�Hakkari'de�da-
ha�3�ay�önce�çocuklar�n�,�karde�lerini�bu�dünyada�b�-
rakarak�giden�ve�katledilen�2�masum�insan�için�kim-
senin�bir�tek�söz�söylemedi�ini�aktaran�Soylu,�"An-
cak�onlar�,�o�çocuklar��yan�m�za�al�p,�devletimizin,
milletimizin,� tarihimizin,� insanl���m�z�n,� sizlerin,
bizlerin�hepimizin�s�cak�elleriyle�bulu�turdu�umuz-
da,�ac�m�z�n�h�nc�m�z�n�geçti�ini�zannedenler�yan�-
l�yorlar.�O�çocuklar��büyütece�iz,�onlar��okutaca��z,
onlar��bütün�dünyaya�ba�ar�lar��ile�örnek�k�laca��z.
A��zlar�nda�ve�ellerinde�kan�olanlara�insanl���n�na-
s�l�oldu�unu�onlar�n�tertemiz�zihinleriyle�ve�o�güzel
al�nlar�yla�beraber�gösterece�iz.�Bu�konuda�ac�m�z
büyük,�yaram�z�derindir."�de�erlendirmesinde�bu-
lundu.

"BUNA ŞEYTAN DENGESİ DENİR"
PKK'y��anlamayanlara,�anlayana�kadar�tekrar�an-

lataca��n��belirten�Soylu,�sadece�toplant�da�aç�klad���
katliamlarda�öldürülenlerin�288�oldu�unu�söyledi.
Gençlerden,�büyüklerine�bu�ya�ananlar��sormalar�-
n��isteyen�Soylu,��öyle�devam�etti:�"Bir�tanesi�için�Av-
rupa'dan,�insan�haklar��örgütlerinden,�alenen�söylü-
yorum,�bugün�PKK'n�n�avukatl���na�soyulmu��olan
HDP'den,�HDP'nin�önceki�kimliklerinden,�bu�katli-
amlar�n�bir�tanesi�için�ne�bir�k�nama,�ne�bir�tepki�ha-
t�rlayan�var�m�?�Ödleri�patlar.�PKK'n�n�o�insanl�k�yok-
sunu,�namus�yoksunu�vah�i�katilin�eleba�lar�ndan�sa-
dece�bir�söz�i�itecekler�diye.�Kalpleri�mini�minnac�kt�r
bunlar�n�ürkerler�ve�korkarlar.�Bu�milletin�ayakta�kal-
mas�n�n�da�bir�tek�nedeni�vard�r,�ürkmemek�ve�kork-
mamak."�Soylu,�geçen�y�l�aralar�nda�i�çilerin,�esna-
f�n�oldu�u�toplam�28�sivilin�katledildi�ini�de�an�m-
satarak,�sözlerini��öyle�sürdürdü:�"Hangisi�tepki�ver-
di,�utand�,�üzüldü?�Gündemlerine�bile�almad�lar.�K�-
z�lay'da�bir�polis�kimlik�sordu�unda�en�ufak�bir�ek-
sikli�i�ve�ihmali�kötü�niyet�olmasa�bile,�kötü�niyet-
liler�taraf�ndan�Türkiye�Büyük�Millet�Meclisi�s�ra-
lar�nda�dahi,�oralara�iletilmeye�çal���lan�ve�ayn��siyasi
parti�taraf�ndan,�HDP�taraf�ndan�hemen�gündeme�ge-
tirilen�meseleler�kar��s�nda�bu�kadar�olay�oluyor,�bir
tanesinin� k�l�� k�p�rdam�yor.� 'Soru�turma� açal�m,
ara�t�rma�yapal�m,�komisyon�kural�m'�demiyorlar,�da-
ha�do�rusu�diyemiyorlar.�Kimisi�ortakl�klar�ndan�kor-
kuyor,�'Acaba�2023�seçiminde�1�tane�oy�kaybederim,
acaba�Kandili�küstürürüm�de�bize�kar���farkl��bir�dav-
ran��lar��m��olur'�korkusuyla,�ölçüsüyle�hareket�edi-
yorlar.�Buna��eytan�dengesi�denir."
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Dönemin�Genelkurmay�ba�kan��olan�Milli�Sa-
vunma�Bakan�m�z�Say�n�Hulusi�Akar�söylemi�ti�bu-
nu�15�temmuzda�bombalanan�Ankara�Emniyeti�ve
özel�harekat�dairelerini�ziyaretinde.�Evet�güvenlik
bir�bütündür.�Bu�ülkenin�askeri,�polisi,�jandarma-
s��korucusu,� istihbaratç�lar�� �u�anda�hep�birlikte
omuz�omuza�vermi�,�milletimizin�güvenli�i�için
canla�ba�la�çal���yorlar.�Fakat�bundan�rahats�z�olan-
lar�olmayacak�m��elbette�olacak�hatta�hali�haz�rda
var�ne�yaz�k�ki.�Kim�mi,�çok�uzak�de�il�hemen�ya-
n��ba��m�zda,�muhalefet.
Daha� evvelki� askeri� vesayetlerden� ve� asker

polis�yar�lmas�ndan�beslenenlerin��imdiki�bu�sis-
temli�güvenlik�i�leyi�inden�rahats�z�olmas��bana�gö-
re�art�k�pek�de�anormal�de�il.�
Birlikte�s�rt�s�rta�verip�ülkemizi�iç�ve�d���tehli-

kelere�kar���savunmakla�beraber�nice�zor�durum-
daki�insanlara�yard�mc��olan,�ya�l��çiftin�tarlas�n�
süren�jandarma,�s�n�r�ötesi�operasyonlarda�rejim�zul-
münden�kurtar�lm���Suriyeli�çocuklara�çikolata�da-
��tan�Türk�askeri,�Edirnede�koronavirüs�salg�n�n�n
ilk� zamanlar�nda� vatanda��n� al��veri�ini� yapan
polis�ve�il,�ilçelerdeki�mülki�idare�amirleri�vali�kay-
makamlar�millete�olanca�gücüyle�hizmet�edip�gü-
venli�i�sa�larken�birileri�taraf�ndan�'militan'�ilan
edilmi��durumda.
O�zaman��u�soruyu�sorup�bitirmek�istiyorum�ön-

ceden�birbirinden�ayr��gayr��i�leyen�ve�milletten
uzak�olan�bu�güvenlik�mimarisi��imdi�sistematik
bir��ekilde�i�lerken�ve�vatanda�lar�n�hizmetini�de
görürken� bu� sistemin� elemanlar�n�� 'militan'� ilan
edenler�belli�ki�bu�durumdan�neden�bu�kadar�ra-
hats�zlar?
Sayg�larla.

Sinan BULUT

Polis Gazetesi Fethiye  Böl. Tem.

�STANBUL��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Top-
lum�Destekli�Polislik��ube�Müdürlü�ü�ekip-
leri,��stanbul�Cerrahpa�a�T�p�Fakültesi�Çocuk
Bölümü'nde�tedavileri�devam�eden�64�çocu-
�a�moral�vermek�amac�yla�oyuncak�hediye�et-
ti.��STANBUL��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Top-
lum�Destekli�Polislik��ube�Müdürlü�ü�ekip-
leri,��stanbul�Cerrahpa�a�T�p�Fakültesi�Çocuk
Bölümü'nde�tedavileri�devam�eden�64�çocu-
�a�moral�vermek�amac�yla�oyuncak�hediye�et-
ti.���stanbul��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Toplum
Destekli�Polislik��ube�Müdürlü�ü�görevlile-
ri,��l�Emniyet�Müdürü�Zafer�Akta�'�n�emir�ve
talimatlar�� do�rultusunda� pandemi� süreci
nedeniyle��stanbul�Cerrahpa�a�T�p�Fakülte-
si�Çocuk�Bölümü'nde�tedavileri�devam�eden
64�çocu�u�ziyaret�etti.�Tedavi�gören�çocuk-
lara�destek�olmak,��moral�vermek�amac�yla

"Mutluluk�Paketi"�uygulamas��hayata�geçi-
rilirken,�paket�içerisinde�polis�maskot�bebe-
�i,�emniyet�kemeri�aparat��ve�polis�maskot

anahtarl�k��stanbul�Cerrahpa�a�T�p�Fakülte-
si�Çocuk�Bölümü'nde�yatarak�tedavi�gören�ço-
cuklara�hediye�edildi.

�stanbul'da 11
ilçede uyu�turucu
operasyonu! 17
ki�iye gözalt�

Terör �üphelisi �stanbul 
Havaliman�'nda yakaland�

Do�an �NC�
Do�an��NC�,�aslen�Gümü�haneli�olup,�6�Ocak�1967�tarihin-

de�Ankara'da�dünyaya�geldi.��lk�ve�orta�ö�retimini�Ankara’da�ta-
mamlad�ktan�sonra;�1985�y�l�nda�Polis�Koleji’nden,�1989�y�l�n-
da�ise�Polis�Akademisi’nden�mezun�olarak,�Komiser�Yard�mc�-
s��rütbesiyle�görev�hayat�na�ba�lad�.��Mesleki�kariyeri�çerçevesinde;
s�ras�yla�Polis�Akademisi,�Finlandiya/Helsinki�Güvenlik�Ata�e-
li�i�ile�Diyarbak�r,�Ad�yaman�ve�Mu�la�Emniyet�Müdürlüklerinde
çe�itli�rütbelerde�görev�yapt�.�2012�y�l��Temmuz�ay��itibariyle,�1.
S�n�f� Emniyet� Müdürlü�üne� terfi� ederek,� 12.02.2014-
25.10.2016�tarihleri�aras��Erzincan��l�Emniyet�Müdürü,�29.10.2016-
22.06.2020� tarihleri� aras��Kahramanmara�� �l� Emniyet�Müdü-
rü�olarak�görev�yapt�.�Son�olarak;�15.06.2020�tarih�2020/279�sa-
y�l��kararname�ile�Adana��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm���olup,
22.06.2020�tarihinde�Adana��l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�ba�-
lam��t�r.�Say�n��NC��evli�ve�3�çocuk�babas�d�r.�

Adana �l Emniyet Müdürü Murat KOLCU
1968�y�l��Çanakkale��Eceabat��ilçesi�do�umludur.�1982�y�l�nda�Po-

lis�Koleji�Müdürlü�üne�girerek,�1990�y�l�nda�Polis�Akademisi�Ba�-
kanl���ndan�mezun�olmu�tur.�S�ras�yla�Aksaray��l�Emniyet�Müdür-
lü�ü�(Asayi���b.),��Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürlü�ü�(�stihbarat��b.),
�stihbarat�Dairesi�Ba�kanl���,�Burdur��l�Emniyet�Müdürlü�ü�(�stih-
barat,�Güvenlik�ve�Terörle�Mücadele��b.),�Diyarbak�r��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�(Pasaport�ve�Yabanc�lar,�Trafik�Denetleme��b.),�30.06.2011-
15.08.2013� tarihleri�aras�nda�Diyarbak�r� �l�Emniyet�Müdür�Yar-
d�mc�l���,�Konya�Ere�li�PMYO�Müdürlü�ünde�Ö�retmen�Emniyet
Müdürlü�ü�görevlerinden��sonra,�01.07.2014�tarihinde�1.S�n�f�Em-
niyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Özel�Güvenlik�Denetleme�Ba�kan-
l���na�atanm��t�r.�06/04/2015�tarihinde�Siirt�Polis�Meslek�Yüksek�Oku-
lu�Müdürü�olarak�atanm��t�r.�25/05/2015��tarihinden�20/09/2019�Ta-
rihine�kadar�Çorum��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapm��t�r.�l�Em-
niyet�Müdürümüz�Say�n�Murat�KOLCU�20.09.2019�Tarihli�Cum-
hurba�kanl����Kararnamesi�ile�Aksaray��l�Emniyet�Müdürü�olarak
atanm��t�r.�Say�n�Müdürümüz��Evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Aksaray �l Emniyet Müdürü Fahri AKTA�
1968��zmir�do�umlu�olan�Say�n��l�Emniyet�Müdürümüz�1987�y�-

l�nda�Polis�Koleji’nden,�1991�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun
oldu.�S�ras�yla�Adana,�Van,�Erzurum,���rnak�illerinde�de�i�ik�rütbelerde
TEM,��stihbarat,�KOM,��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü,�Çevik�Kuvvet��u-
be�Müdürlü�ü,�PMYO�Ö�retmen�Emniyet�Müdürü�görevlerinde�bu-
lundu.�Askerli�ini�1994-1996�y�llar��aras�nda�Kayseri�1.Komando�Tu-
gay����rnak�Cudi�üs�bölgelerinde�Aste�men�rütbesinde�tamamlad�.
2005-2006�Mersin�Ça��Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitüsünde
(MBA)�alan�nda�Yüksek�Lisans�E�itimi�yapt�.�BM�Polis�Bar��gücünde
(UNPOL),�Haiti�(M�NUSTAH)�ve�Fildi�i�Sahili�(ONUC�)�ülkele-
rinde�yurtd����görevler�alm��,�Güney�Kore��ile�Almanya’da�resmi�top-
lant��ve�temaslarda�bulunmu�tur.�2015�y�l�nda�Adana��linde�“TEM,
Güvenlik�ve�Çevik�Kuvvet”�birimlerinden�sorumlu��l�Emniyet�Mü-
dür�Yard�mc�s��iken,�EGM�Yüksek��De�erlendirme�Kurulu�Karar�
ile�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�etti.�Polis�Ba�müfetti�i�ola-
rak�Özel�Güvenlik�Denetleme�Adana�Bölge�Ba�kan��görevinden
19.08.2017�tarihli�Kararname�hükmü�gere�i�Giresun��l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�atanm��,�24.08.2017�tarihinde�göreve�ba�lam��t�r.�Fah-
ri�Akta��ve��2�k�z�babas�d�r.��yi�derecede�Frans�zca�bilmektedir.

Giresun �l Emniyet Müdürü

�stanbul Emniyetinden
çocuklara hediyeli moral

POLİS GAZETESİ DAYANIŞMA
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE

POLİS GAZETESİNİ TANIYALIM

Sevgili�okurlar�m�bu�yaz�mda�siz�de�erli�okur-
lar�m�z�derne�imiz�ve�gazetemiz�hakk�nda�detay-
l��bir��ekilde�bilgilendirmek�istedim.�Polis�emek-
lileri�dayan��ma�yard�mla�ma�derne�i�polis�gaze-
tesi�muhabir�tan�t�m�kart�ve�polis�gazetesi�görev�oto-
su�tan�t�m�kart��sadece�derne�imizin�yay�n�organ
olan� polis� gazetesinde� görev� alan� ki�ilere� veril-
mektedir.�Bizim�polis�emeklilikleri�yard�mla�ma�der-
ne�imize�makbuz�kar��l����ba����yap�l�r.�Ba����n�bi-
zim�bas�n�kartlar�yla�bir�alakas��yoktur.�Kartlar�m�z
tamamen�ÜCRETS�Z�verilmektedir.�Ayr�ca�bas�n
kartlar�m�z�n�ÜCRETS�Z���verildi�i�kartlar�m�z�n
arka�yüzünde�belirtilmektedir.�Polis�gazetesini�ve
polis�emeklileri�dayan��ma�yard�mla�ma�derne�i-
mizi�tam�olarak�bilmeyen�polis�memuru�arkada�-
lar�m�z�var.�Derne�imizin�bünyesinde�bas�n�mu-
habiri�olarak�görevli�olan�arkada�lar�m�zdaki�polis
gazetesi�tan�t�m�bas�n�kartlar��emniyet�te�kilat��3201
ek�10.�Maddeye�göre�verilmektedir�Kanun�Num-
aras�� :�3201�Kabul�Tarihi� :�4/6/1937�yay�nlad���
R.Gazetede:�Tarih:�12/6/1937�Say:�3629�Yay�mland�
Düstur�:�Tertip:�3�Cilt:�18�Sayfa:�317�Ek�Madde�10
–�(19/2/1980�–�2261/2�md.�ile�gelen�Ek�7�nci�mad-
de� hükmü� olup�madde� numaras�� teselsül� ettiril-
mi�tir.)�Polis�emeklilerince�kurulan�derneklerin�ya-
y�nlar�d���nda,�di�er�gerçek�veya�tüzel�ki�iler�tara-
f�ndan�“polis”�veya�“emniyet”�adlar��ile�ya�da�e��an-
lama�gelen�ya�da�bu�sözcüklerin�ba��ve�sonlar�na
getirilen�eklerle�olu�turulan�adlar�kullanarak�der-
gi�ve�gazete�yay�mlanamaz�ve�dergilerde,�duvar�ve
el�ilanlar��ile�di�er�her�türlü�bask�larda�emniyet�hiz-
metleri�s�n�f�k�yafet�yönetmeli�inde�belirtilen�ve�res-
mi�k�yafet�üstüne�tak�lan�polis�y�ld�z�sembol�ola-
rak�kullan�lamaz.�Bizim�üyelerimizde�bulunan�ba-
s�n�tan�t�m�kartlar��ve�derne�imizin�fahri�üye�tan�-
t�m�kartlar�m�z�yasald�r.�Üyelerimize�ücretsiz�ve�he-
diye�olarak�verilmektedir.�Derne�imize�fahri�üye-
lerimiz�ve�polis�gazetesi�bas�n�muhabirlerimiz�ta-
rih�günü�ve�üyeli�i�biten�ki�iler�tan�t�m�kartlar�m�z
ta��yamazlar,�suçtur.�Polis�derne�imize�gelip�ye-
nilemesi�gerekmektedir.�Yenilemek�istemeyen�ba-
s�n� muhabirlerimiz� ve� fahri� üyelerimiz� tan�t�m
kartlar�n��derne�imize�iade�etmekle�mükelleftir.�Ta-
rihi�geçen�bas�n�kartlar�n�n�geçerlili�i�yoktur.�Üye-
li�i�bitmi�tir.

Lokman YILMAZ

Halkla İlişkiler Müd. (Genel Koodinatör)

�stanbul’da�11�ilçede�düzenlenen�uyu�turucu
operasyonunda�17��üpheli�gözalt�na�al�nd�.
Operasyon�anlar��kameralara�yans�rken,�ele�ge-

çirilen�uyu�turucular��stanbul�Emniyet�Müdür-
lü�ü'nde�sergilendi.�
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suçlarla

Mücadele��ube�Müdürlü�ü�ekipleri,�8�ve�22��u-
bat�tarihleri�aras�nda�Üsküdar,�Sultangazi,�San-
caktepe,��i�li,�Esenyurt,�Fatih,�Kad�köy,�Malte-
pe,�Büyükçekmece,�Kâ��thane�ve�Kartal�ilçele-
rinde� uyu�turucu� operasyonu� düzenledi.� Ope-
rasyonda�17�ki�i�gözalt�na�al�n�rken,��üphelile-
rin�evlerinde�yap�lan�aramalarda,�113�kilo�191
gram�sentetik�kannabinoid,�47�kilo�826�gram�hint
keneviri�bitkisi,�2�kilo�311�gram�kokain,�6�bin�800
adet�extacy�hap,�2�adet�tabanca�ele�geçirildi.��
"Uyu�turucu�veya�uyar�c��madde�imal�veya�ti-

careti"�suçundan�adliyeye�sevk�edilen��üpheli-
lerden�10’u�hakk�nda�adli�kontrol�hükümleri�uy-
gulanarak�serbest�b�rak�ld�.�7��üpheli�ise�tutuk-
lanarak�cezaevine�konuldu.

�stanbul�Havaliman�'nda,�yurt�d���na�ç�-
k���yasa���bulunan�ve�PKK/KCK�terör�ör-
gütü�üyeli�inden�kayd��olan�S.O.�k�z�kar-
de�inin�pasaportuyla�yurt�d���na�ç�kmaya�ça-
l���rken�yakaland�.�Kad�n�n�havaliman�nda
yakalanarak�polis�ekiplerince�götürülme�an-
lar��güvenlik�kameralar�na�yans�d�.
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü'nden�ya-

p�lan�aç�klamada,�"Kamu�Görevlisine�Ya-
lan�Beyanda�Bulunmak"�ve�"Yurt�D����Ç�-

k���Yasa���Bulunan��ah�s"�konumundaki
S.O.'nun,�14�Ocak�günü�saat�11.00'de�k�z
karde�i� B.O.� ismine� düzenlenmi�� pasa-
portla�Casablanca'dan� �stanbul� aktarmal�
olarak�Saopaolo'ya�gitmek�üzere�i�lemle-
rini�yaparken�yakaland����belirtildi.�
Aç�klamada,�S.O.�isimli�kad�n�n�yap�lan

sorgulamas�nda;� PKK/KCK� terör� örgütü
üyeli�inden�kayd�n�n�oldu�u�ve�yurt�d����ç�-
k���yasa��n�n�bulundu�u,�k�z�karde�i�B.O.

ad�na�düzenlenmi��olan�pasaportu�kulla-
narak�seyahat�etmeye�çal��t���n�n�tespit�edil-
di�i�bildirildi.
�üphelinin� i�lemlerinin� ard�ndan� 15

Ocak�günü�sevk�edildi�i�adli�makamlarca
tutuklanarak�cezaevine�gönderildi�i�kay-
dedildi.
Kad�n�n�havaliman�nda�yakalanarak�po-

lis�ekiplerince�götürülme�anlar��güvenlik�ka-
meralar�na�yans�d�.

�stanbul'da uyu�turucu
operasyonu! 'Daltonlar'

çetesinin lideri de
dahil 45 gözalt�

�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suç-
larla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü�ekiplerinin�5
ilde�bu�sabah�gerçekle�tirdi�i�uyu�turucu�ope-
rasyonunun�detaylar��ortaya�ç�kt�.�Operasyon-
da�'Daltonlar'�diye�bilinen�örgütün�üyeleri�H.�K.
ve�E.Ö.,� ile� örgüt� lideri� konumunda� bulunan
S.G.'nin�de�aralar�nda�bulundu�u�toplam�45�ki-
�i�gözalt�na�al�nd�.�Operasyon�anlar��da�kame-
raya�yans�d�.
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suç-

larla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü�ekipleri,�bugün
saat�06.00'da��stanbul'un�Bahçelievler,�Ba�c�lar,
Güngören,�Beylikdüzü,�Ümraniye�ilçeleri�ba�-
ta�olmak�üzere�Kastamonu,�Mu�,�Tekirda�,�K�rk-
lareli� illerinde� "Uyu�turucu� madde� ticareti"
yapt����de�erlendirilen��üphelilere�yönelik�ope-
rasyon�düzenledi.
Operasyon�kapsam�nda�59��üpheliden�8'inin

cezaevinde�oldu�u�tespit�edildi.�51��üphelinin
yakalanmas�na�yönelik�39�adrese�150�emniyet
mensubunun� kat�l�m�yla� gerçekle�tirilen� bas-
k�nlarda�"Daltonlar"�diye�bilinen�örgüt�üyeleri
H.�K.,�ve�E.Ö.�ile�örgüt�lideri�konumunda�bu-
lunan�S.G.'nin�de�aralar�nda�bulundu�u�toplam
45�ki�i�gözalt�na�al�nd�.
Bask�nda�adreslerde�yap�lan�aramalarda�692

gram�sentetik�kannabinoid�uyu�turucu�madde�ile
uyu�turucu�madde�ticaretinden�kazan�ld����de-
�erlendirilen�11�bin�700�lira�para�ele�geçirildi.
Öte�yandan�aramalara�narkotik�köpekleri�de�ka-
t�ld�.�Gözalt�na�al�nan��üpheliler��stanbul�Em-
niyet�Müdürlü�ü'ne�götürülürken,�di�er��üphe-
lilerin�yakalanmas��için�çal��malar�sürüyor.



Polis�demokratik�düzenin
kararl›�koruyucusudur.

Toplum�güvenli�inin
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Polis�asker�kadar�disiplinli,
hukukçu�kadar�hukuk�adam›
bir�anne�kadar��evkatli
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BU�KANUN�KAPSAMINDA�DERNE��M�Z�N�
VE�GAZEEM�Z�N�LOGOSU�VE�BASIN�
KARTLARIMIZ�A�A�IDAK��G�B�D�R

Evet, temiz emniyet. Hala daha kripto denilen art�klar tek
tük olsa bile �u an an�nda enseleniyor ve uzakla�t�r�lmakla kal-
may�p hakk�nda gere�i yap�l�yor. Peki neden söyledim �imdi
bunu? 

40 y�ll�k yap�lanma olan fetonun yo�un olarak yerle�ti�i em-
niyet birimleri deyim yerindeyse onlar�n kontrolü alt�ndayd� ve
o zamanlar yo�un yerle�tikleri için gücü elinde tutan bu art�k-
lar yüzünden operasyonlar yap�lm�yor haliyle örgütün di�er ku-
rumlara el at�lmas�na engel olunmuyordu. 

Di�er kurumlara yerle�en bu kripto art�klar� yüzünden di�er
organlar da tabii ki i�levlerini tam anlam�yla yerine getiremi-
yor dolay�s�yla bunun zarar� ülkemize oluyordu. 

17 25 Aral�k emniyet yarg� darbe giri�iminden sonra her ge-
çen gün yo�un bir �ekilde artan feto ile mücadele meyvesini
bütün kurumlarda oldu�u gibi emniyette de verdi. Bana göre
bunun en büyük ispat� 15 temmuzdur. 15 temmuz gecesi o al-
çak giri�imde askeriyenin sadece ele geçirilmi� küçük bir bö-
lümü d���ndaki bölümüyle beraber tüm emniyet te�kilat� o ge-
ce de milletiyle birlikte büyük bir mücadele verdi. �ehitlerimiz
oldu.

Lakin 17 25 Aral�ktan sonra 15 temmuzda h�zlanarak ar-
tan bu mücadele sayesinde art�k polis te�kilat�n�n önüne ç�kan
engel ta�lar� bir bir ortadan kalk�p as�l i�in ehli olan bu mille-
tin evlatlar� emniyet te�kilat�ndalar ve her türlü kirli i�in kar��-
s�nda dimdik durup o kirli i�lerin ba�lar�ndaki isimlere ope-
rasyonlar yap�l�yor. 

Örnek olarak çok vermeyeyim feto pkk yap�lanmalar� ve uyu�-
turucu sat�c�lar�na yap�lan operasyonlar bu büyük ba�ar�l� ope-
rasyonlardan sadece birkaç�. 

K�sacas� tüm kurumlar gibi emniyet de prangalar�n� k�rd� ve
sa�l�kl� bir �ekilde i�liyor. 

Bu ba�ar�l� operasyonlar�n önünde duranlar varsa da bun-
dan duydu�u rahats�zl�k zira kendisinin de�il ba�l� oldu�u bir-
tak�m üstlerinin rahats�zl���d�r.

�stese rahats�z olmayabilir ama o piyonlu�u da kendisi seç-
mi�tir. 

Sayg�lar�mla 

TEMİZ EMNİYET, HIZLI 
ve DOĞRU 

OPERASYON 

Nimet GÜVEN

POLIS GAZETESI İSTİHBARAT ŞEFİ

1963� y�l�nda� �zmir’de� do�-
du.�1981�y�l�nda�Polis�Kolejini,
1985�y�l�nda�Polis�Akademisini
bitirdi.
1985� y�l�nda� Komiser� Yar-

d�mc�s��olarak�göreve�ba�lama-
s�n�n�ard�ndan�ülkemizin�birçok
farkl�� ilinde� farkl�� görevlerde
bulunmu�tur.�2008�y�l�nda�1.�S�-
n�f� Emniyet� Müdür� rütbesine
terfi�ederek�Polis�Tefti��Kurulu
Ba�kanl���’nda�Polis�Ba�müfet-
ti�i�olarak�göreve�ba�lad�.�2016
y�l��Ekim�ay�nda�Batman��l�Em-
niyet�Müdürlü�ü’ne��l�Emniyet

Müdürü�olarak�atamas��yap�ld�-
���tarihe�kadar�geçen�sürede�Po-
lis�Tefti��Kurulunda�ki�görevini
yürüttü.
19.09.2019�tarih�ve�2019/320

say�l��Cumhurba�kanl����Karar-
namesi� ile� Düzce� �l� Emniyet
Müdürü� olarak� atanm��� olup,
30.09.2019� tarihinde� ilimizde
göreve�ba�lam��t�r.�Yurtd���nda
mesleki�gezi�ve�incelemelerde�bu-
lundu.�Yurtiçinde�mesleki�birçok
kurs�ve�seminere�kat�ld�.�Orta�dü-
zeyde��ngilizce�bilmektedir.�Ev-
li�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

1964�y�l�nda�K�rklareli� ilinin
Babaeski� ilçesinde�do�an�Say�n
Müdürümüz;��lkokul�ve�Ortaokul
ö�renimini� �stanbul� ilinde� ta-
mamlad�ktan�sonra,�1983�y�l�nda
Polis�Koleji’nden,�1987�y�l�nda�ise
Polis�Akademisi’nden�mezun�ola-
rak��stanbul�ilinde�göreve�ba�lam��
ve�s�ras�yla�Batman,�Ankara,�Bur-
sa,�Hakkâri��li��emdinli��lçesi�ile
Trabzon,�Çanakkale�illerinde�çe-
�itli�rütbe�ve�kademelerde�görev
yapm��� ve� 2010� y�l�nda� 1.S�n�f

Emniyet�Müdürlü�ü�rütbesine�ter-
fi�ederek,�Tefti��Kurulu�Ba�kan-
l���’n�n� ard�ndan� Diyarbak�r� �l
Emniyet� Müdürü� olarak� görev-
lendirilmi�tir.
19�Eylül�2019�tarihli�Resmi�Ga-

zete’de�yay�nlanan�2019/320�say�l�
karar�ile�Bursa��l�Emniyet�Müdü-
rü�olarak�atanm���ve�28.09.2019�ta-
rihinde�ilimizde�göreve�ba�lam��-
t�r.��l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n
Tacettin�ASLAN,�evli�ve�2�k�z�ço-
cu�u�babas�d�r.

Mehmet Ali AKKAPLAN
Düzce �l Emniyet Müdürü 

Tacettin ASLAN
Bursa �l Emniyet Müdürü 

Yavuz SA�DIÇ
Kars �l Emniyet Müdürü 

Kades aç�l�m� nedir? Kades
uygulamas� nas�l kullan�l�r?

1972�y�l�nda�Ankara�ilinde�do�du.1990
y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1994�y�l�nda�Po-
lis�Akademisi’nden�mezun�oldu.�S�ras�y-
la� Ankara� Emniyet� Müdürlü�ü,� Was-
hington�Büyük�Elçili�i,�Gümü�hane�Em-
niyet�Müdürlü�ü,�Bal�kesir�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Sakarya�Emniyet�Müdürlü�ü,�Ko-
caeli�Emniyet�Müdürlü�ünde�de�i�ik�bi-
rimlerde�ve�çe�itli�rütbelerde�görev�yapt�,

2017�y�l�ndan�itibaren�Terörle�Mücadele
Daire�Ba�kan�Yard�mc�l����görevinde�bu-
lundu.�02.07.2018�tarihinde�Emniyet�Ge-
nel�Müdürlü�ü�Yüksek�De�erlendirme�Ku-
rulu�Karar��ile�1.�S�n�f�Emniyet�Müdür-
lü�üne�terfi�etti.�19.09.2019�tarihli�mü�terek
kararname�ile�atand����Kars��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�görevine,�30.09.2019�tarihinde�ba�-
lad�.�Evli�ve�2�Çocuk�sahibidir.

25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü bugün yaşanıyor. Konuya ilişkin paylaşımlar sık sık yapılıyor. Bu-
gün konuyla bağlantılı olan Kades uygulaması hakkında da arayış başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Top-
lum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uy-
gulaması (KADES) nedir, nasıl kullanılır? soruları ilgiyle araştırılıyor. İşte Kades hakkında bilinmesi gerekenler...

�stanbul�Emniyet�Müdürlü�üne�ba�-
l�� Toplum� Destekli� �ube� Müdürlü�ü
ekipleri� 'Kad�na�Kar����iddetin�Önlen-
mesi'� amac�yla� geli�tirilen�Kad�n�Acil
Destek�Uygulamas��(KADES)�hakk�nda
Taksim�Meydan��ve��stiklal�Caddesi'nde
bilgilendirme�bro�ürü�da��tarak�kad�nlara
karanfil�verdi.�Son�dakika�haberleri�ara-
s�na�giren�KADES�uygulamas��birçok�va-
tanda���merakland�rd�.�Peki�KADES�ne-
dir,�nas�l�kullan�l�yor?���te�KADES�hak-
k�nda�merak�edilenler...

Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım
Kad�na�Yönelik��iddete�Kar���Ulus-

lararas��Mücadele�Günü�1999�y�l�nda�ka-
d�na�yönelik��iddete�kar���toplumda�far-
k�ndal�k�yaratmak�amac�yla�BM�Genel
Kurulu� karar�� ile� ilan� edilen� gündür.
BM�Genel�Kurulu�1999�y�l�nda�25�Ka-
s�m� gününü� Kad�na� Yönelik� �iddete
Kar���Uluslararas��Mücadele�Günü�ola-
rak�ilan�etti.�Bu�günün�25�Kas�m�olarak
belirlenmesinin�nedeni�1960�y�l�nda�Do-
minik�Cumhuriyeti'nde�meydana�gelen
bir�olaya�dayanmaktad�r.�Ülkeyi�dikta-
törlükle�yöneten�Rafael�Trujillo'ya�kar-
��tl���yla�bilinen�Mirabal�Karde�ler�adl�
üç�k�z�karde�,�Trujillo'nun:�"Ülkede�iki
tehlike�var:�Kilise�ve�Mirabal�Karde�ler"
�eklinde� yapt���� aç�klamadan� günler
sonra�bo�azlan�p�dövülerek�vah�ice�öl-
dürüldüler.

KADES NEDİR? Kadın Destek
Uygulaması (KADES)

KADES,� kad�nlar�n� ve� çocuklar�n
maruz�kald�����iddet,�taciz�gibi�kötü�ey-
lemleri�birazda�olsun�engellemek�ad�na
kullan�c�lara�sunulmu��resmi�bir�uygu-
lamad�r.�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�ta-
raf�ndan�haz�rlanm���ve�acil�durumlarda
ilk�akl�n�za�gelecek�acil�müdahale�uy-
gulamas�d�r.
KADES�uygulamas�,�son�y�llarda�gi-

derek� artan� kad�na� �iddet� olaylar�n�n
önüne�geçebilmek�ve�kad�nlara�yard�m
edebilmek�amac�yla�geli�tirilmi�.�
E�inden�veya�bir�ba�kas�ndan��iddet

gören�ya�da��iddete�maruz�kalma�ihtimali

olan�kad�nlar,�ak�ll��telefonlar��üzerinden
yapacaklar��ihbarlarda�h�zl��bir��ekilde�bu
i��için�kurulan�Kad�n�Acil�Destek��hbar
Sistemi’ne�ula�abiliyorlar.
Ak�ll��telefon�kullan�c�s��bir�kad�n�n,

Google�Play�Store�ve�Apple�Store�uy-
gulamas�ndan�indirece�i�“Kad�n�Destek
Uygulamas�n��(KADES)”,�T.C.�Kimlik
Numaras�n��girerek�ve�sonras�ndan�EGM
serverlar�ndan� gelen� aktivasyon� kodu
ile�aktif�hale�getirebilece�i�uygulama�ile
aile�içi�ve�kad�na�yönelik��iddet�ma�du-
ru�kad�nlar�n�acil�durumlarda�cihaz�ko-
num�bilgisini�açarak�bir�tu�la�155�Polis
�mdat�Acil� Ça�r��Merkezine� ula�arak,
yard�m�ça�r�s�n�n�yap�ld����olay�yerine�en
yak�n�ekip�veya�devriyenin�sevk�edilerek
olaya�müdahalesi�sa�lanacakt�r.
Bakan�Soylu,�KADES�uygulamas�y-

la�kad�na�yönelik�risk�ve�tehdit�unsuru
olu�turabilecek�durumlar�n�önüne�geçe-
bilmeyi�ve�acil�durumlarda�müdahale�sü-
relerinin�k�salt�lmas�n��hedeflediklerini
bildirdi
Tamamen�yerli�ve�milli�bir�yaz�l�ma

sahip�KADES'in�24�Mart'tan�itibaren�test
a�amas�nda�oldu�una�i�aret�eden�Soylu,
"Bu�uygulama�sayesinde�kad�nlar�m�z�n
herhangi�bir�tehdit�an�nda�bir�dokunu�-
la,�en�h�zl���ekilde�kolluk�birimlerimize
ula�arak�yard�m�almalar��sa�lamaktad�r."
dedi.
Uygulamay�� 24� bin� 584� ki�i� indir-

di.Uygulaman�n�çal��ma��eklini�anlatan
Bakan�Soylu,��öyle�devam�etti:
"Asl�nda�mart�ay�ndan�itibaren�pilot

uygulama�olarak�aç�k�bulunan�KADES
uygulamas�,�bugüne�kadar�24�bin�584�ki-
�i�taraf�ndan�indirilmi�tir.�Acil�durumla
kar���kar��ya�kalan�31�kad�n�taraf�ndan�ih-
barda�bulunulmu��ve�al�nan�ihbarlara�kar-
���gerekli�müdahale�yap�lm��t�r.�Polis�so-
rumluluk�bölgesindeki�vakalarda�ihbar
al�nd�ktan�sonra�olaya�müdahale�süresi�or-
talama�5�dakikad�r."
Bakan�Soylu,�kad�na�yönelik��iddeti

önlemeye�ilgili�ald�klar��tedbirlerin�KA-
DES� ile� s�n�rl�� olmad���n�� belirterek,
merkezde�ve�ta�rada�aile�içi�ve�kad�na
kar����iddetle�mücadele�birimleri�kurul-
du�una�de�indi.
Aile�ve�Sosyal�Politikalar�Bakanl���-

na�ba�l���iddet�Önleme�ve��zleme�Mer-
kezlerinde�(�ÖN�M)�emniyet�birimleri�ile
irtibat��sa�lamak�üzere�polis�memurlar�-
n�n�bulundu�unu�anlatan�Soylu,�Aile�ve
Sosyal�Politikalar�Bakanl���,�Adalet�Ba-
kanl���� ve� �çi�leri� Bakanl���� aras�nda
19�Nisan�2016�tarihinde�imzalanan�pro-
tokol� kapsam�nda� elektronik� kelepçe
uygulamas�n�n�pilot�illerde�devam�etti�ine
dikkati�çekti.
Bakan�Soylu,��unlar��ifade�etti:
"2018�y�l�n�n�ilk�4�ay�nda�6284�say�-

l��Kanun�kapsam�nda�51�bin�361�kad�n�n
müracaat�n� al�nm��,� 27� bin� 400� �iddet
ma�duru�kad�n�hakk�nda�koruyucu�ted-
bir,�37�bin�147��iddet��uygulayan�erkek
hakk�nda� ise�önleyici� tedbir�karar��ve-
rilmi�tir.�
Ayr�ca�Aile�ve�Sosyal�Politikalar�Ba-

kanl���na�ba�l��konukevlerine�yerle�ti-
rilmek�üzere�kad�na�ve�beraberindeki�ço-
cu�a�yönelik�olarak�5�bin�517�bar�nma�ye-

EMEKLİ POLİSİN HALİ…

Çal���rken�gerek�maddi�gerek�pisikolojik�bir
çok�problemle�mücadele�eden�polis�emeklilik-
te�rahat�bir�nefes�al�yormu?
Can�n��ortaya�koyarak�çal��an�emniyet�men-

suplar�n�n�emeklerinin�kar��l����para�ile�ölçü-
lemez�amenna,ama�henüz�daha�iyide�motive�ede-
bilecek�paran�n�d���nda�geli�tirilmi��bir�iyle�me
yok.
Dil�sussa�vicdan�susmaz.
Ülkemizin�emniyet�ve�asayi�ini�teslim�etti-

�imiz�350�bin�çal��an��100�bin�emeklisi�olan�bir
te�kilata�ne�kadar�sahip�ç�kabiliyoruz?
Bu�ülke�vatanda��n�n�sevdi�i�güvendi�i�Po-

lis�te�kilat��sahipsiz�olmaktan�kendine�sahip�ç�k-
mas�nada�izin�verilmemesinden,umut�verip�ye-
rine�getirilmemesinden�art�k�b�kt�.�
Unutmayal�mki�polis�sahipsizse�halkta�sa-

hipsizdir,asayi�te�sahipsizdir…
Polis�ve�emeklisinin�durumunu�düzeltece�iz

diye�vaadlerde�bulunanlar�n�halen�evlerini,ken-
dilerini,e�ini� ve� çocuklar�n�� koruyan,� bir� do-
kununca�bin�ah�i�itti�imiz�polislerimize�bir�der-
din� bir� sorunun� varm�� diye� sorulmad���� gibi
Emekli�a�amas�na�gelen�polisimize�toplu�ta��-
ma� haklar�da� ellerinden� al�n�p� hiçbir� yerde
kullanam�yacaklar��emekli�polis�kimli�i�verilip
ald����aile�yard�m��kald�r�yor.malesefki�çal��an
polis�ile�emekli�polis�aras�nda�maa��yönünden
büyük�bir�uçurum�mevcut.
Her�devlet�memurunun�maa���emekli�oldu-

�unda� belli� bir� oranda� dü�er.ancak� polisler
için�bu�dü�ü��çok�daha�keskin�oluyor.
Görev�ba��ndaki�polislerin�almakta�oldu�u

maa��n�önemli�bir�k�sm��emniyet�hizmetleri�taz-
minat�ndan�olu�tu�u�için�emekli�oldu�unda�bü-
yük�bir�dü�ü��ya�an�yor.
Tam�paraya�ihtiyaç�duyduklar�nda�,�üniver-

sitede�okuyan,evlenecek�olan�yada�i��kuracak
olan�cocu�una�destek�olaca���bir�zamanda�%�60
oran�nda�maa��nda�dü�ü��oluyor.�
Malesefki�emekli�polisimizde�Ya�amlar�n�

sürdüre�bilmek�için�çe�itli�aray��lar�içine�giri-
yor.��yetkililerimizin�ülkemizin�dört�bir�yan�n-
da�can��pahas�na�halk�m�z�n�huzurunu,namusunu
can�ve�mal��güvenli�ini��koruyan�polisimize,po-
lis�te�kilat�m�za�ve�emeklimize��sahip�ç�k�p�bir
çözüm�yolu�buluca��n��umut�ediyorum.�
Sayg�lar.

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

ri�tedbir�karar��al�nm��t�r.�
Toplumsal�fark�ndal���n�ve�ba�ta�güvenlik�güçlerimiz�olmak�üze-

re�devlet�kurumlar�na�olan�güvenin�artt�r�lmas�,�elektronik�kelepçe
uygulamas�n�n�yayg�nlanla�t�r�lmas�,�personele�yönelik�verilen�e�i-
timler�ile�6284�say�l��Kanun�kapsam�nda�polis�ve�jandarmam�z�ta-
raf�ndan�zaman�nda�ve�etkin�koruyucu/önleyici�tedbirlerin�al�nma-
s��sonucunda�2017�y�l��ile�2018�y�l�n�n�ilk�4�ay��mukayese�edildi�inde
polis�sorumluluk�bölgesinde��iddet�kaynakl��kad�n�ölümlerinde�yüz-
de�39�azalma�oldu�u�görülmü�tür.�
Çal��malar�m�z�n�olumlu�netice�vermesi�umut�verici�olmakla�bir-

likte�kad�na��iddet�tamamen�ortadan�kalkmadan�elbetteki�hiçbir�ista-
tistik�bizim�içinmemnuniyet�verici�olmayacakt�r."
Kad�na�yönelik��iddet�mücadelede�fark�ndal����art�rmak�amac�yla

düzenlenen�konferans�ve�e�itimler�hakk�nda�bilgi�veren�Soylu,�bu
sorunun�toplumun�bütün�kesimlerinin�kat�l�m�yla�çözülebilece�ini
vurgulad�.


