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Osman Şahin GÜVEN
Polis Gazetesi Basın Genel Müdürü

Vatan�beslenip�doyula-
cak,� üzerinde� �erefsizce
,haince�kendi�h�rslar��u�-
runa�kan�ak�tmaya�doya-
mad�klar��bir� toprak�par-
ças�,�bir�tarla�,i�renç�ve�ap-
talca�bir�dü�ünce�u�runa
bat�n�n�itine�pe�ke��çeki-
lecek�d���mihraklar�n�sin-
si�planlar��ya�da�kimilerinin
siyasi�ç�karlar��,�ahsi�men-
faatleri�üzerine�namusunu
�erefini� haysiyetini� terör
belas�na�teslim�etmi��ka-
raktersiz�zavall��beyincik-
lerin�bir�arazi�parças��de-
�ildir.� 3’te

1964�y�l�nda�Çanakkale’de�do�du.�1983�y�l�nda
Polis�Kolejinden,�1987�y�l�nda�Polis�Akademi-
sinden�mezun�olarak�s�ras�yla�Gaziantep,�Diyar-
bak�r,��stihbarat�Daire�Ba�kanl���,�Ankara,�Ordu,
Mardin�ve�Bolu�Emniyet�Müdürlüklerinde�çe�it-
li�birim�ve�rütbelerde�görev�yapt�.� Sayfa�3’te

MHP�Genel�Ba�kan��Devlet�Bah-
çeli,�ba�kanl�k�sistemi�ve�Cumhur��t-
tifak�’na�ili�kin�Star�TV’den�Nazl��Çe-
lik’e�konu�tu.

Bahçeli,�MHP�Genel�Ba�kan�Yar-
d�mc�s��Semih�Yalç�n’�n,�Bahçeli’nin
11�y�l�önceki�konu�mas�ndaki�“Üç�hi-
lalin�tek�ba��na�iktidar��art�k�bir�zo-
runluluktur”�aç�klamas�yla�gelen�itti-
fakla� ilgili� sorunlar� ya�and���� yo-
rumlar�na� yan�t� verdi.� Bahçeli,� yo-
rumlarla�ilgili�“Kendimize�göre�par-
timizin� varl���n�� koruyaca��z,� güç-
lenmesini�ve�Cumhur��ttifak��ile�Cum-
hurba�kanl����Hükümet� Sistemi’nin
devam�n��temin�edece�iz. Sayfa�5’te

�stanbul �l Emniyet Müdürü
Dr. Mustafa ÇALI�KAN

1968�y�l�nda�Nev�ehir�ilinde�do�du.��lk�ve�ortaö�renimini�Kayseri’�de
tamamlayarak�1983�y�l�nda�Ankara�Polis�Koleji’ne�ve�1987�y�l�nda�da�Po-
lis�Akademisi’ne�girdi.1991�y�l�nda��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü’nde�Ko-
miser�Yard�mc�s��olarak�göreve�ba�lad�. Sayfa�3’de

Gazetemiz ücretsizdir

Bahçeli: Erdo�an’� incitmemeye çal���yoruz

Mu� �l Emniyet Müdürü
Ahmet ARIBA�

Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Erdo�an�imzas�y-
la�yay�nlanan�atama�karar�yla�fetö�ile�yapt����müca-
dele�ile�gündeme�gelen�Ahmet�ar�ba��Mu��il�Emni-
yet�müdürlü�ü'ne�atand�.Göreve�ba�lad���ndan�bu�ya-
na�ba�ar�l��bir��ekilde�görevini�sürdüren�te�kilat��ve�Mu�
halk��taraf�ndan�sevilen�il�emniyet�müdürümüz�Mu�'a
geldi�i�günden�beri��dinamizmi�devam�ettirerek�oldukça
ba�ar�l��i�lere�imza�att�.�Terörü�ve�terör�destekçileri-
nin�pe�ine�dü�üp�gösterdi�i�çabalarla�terörü�bitirme�nok-
tas�na�getirip�,�ehirde�huzuru�art�rd��.Halk�n�huzuru�ve
güveni�için�gece�gündüz�yo�un�bir�mesai�içerisinde
çal���p�,vatanda�lar�ile�iç�içe�olup,�alçakgönüllü�kali-
teli�bir�insan�olarak�Mu��halk�n�n�gönlünde�yer�ald�

Kaymakam� Mehmet Makas
Pandemide halkla el ele

Zeytinburnu�Kaymakam��say�n�Mehmet�Ma-
kas�bey�atand����günden�bu�yana�ilçe�halk��ve�ba�-
l��kurum�çal��anlar��taraf�ndan�oldukça�sevilen�sa-
y�lan�ve�tecrübeleri�ile�oldukça�isminden�söz�et-
tirmektedir.� Sayfa�6’da

Manisa �l Emniyet Müdürü
Ömer USLUSOY

Emniyet�te�kilat�n�n�çe�itli�kademelerinde�gö-
rev�alan�Ömer�Uslusoy,�Kütahya'da�Bölge�Trafik
Denetleme��ube�Müdürlü�ü�görevini�yürüttü.

Uslusoy,�Ocak�2014'te�Kütahya'da�Kaçakç�l�k
ve�Organize�Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü
görevine�getirildi. Sayfa�3’de

Adana �l Emniyet Müdürü

Zafer AKTA�

Cumhurba�kan�� Recep
Tayyip�Erdo�an,�Namaz�Da-
���üs�bölgesinde�askerlerle�if-
tar�yapan��çi�leri�Bakan��Sü-
leyman�Soylu� ile� telefonla
görü�erek�askerler�ve�ailele-
rinin�bayram�n��kutlad�.

Bakan�Soylu���rnak'taki
temaslar��kapsam�nda,�bera-
berinde� Bakan� Yard�mc�s�
Mehmet� Ersoy,� Jandarma
Genel�Komutan��Orgeneral
Arif�Çetin�ve�Emniyet�Genel
Müdürü�Mehmet�Akta��ile�Namaz�Da���üs�bölgesine�geçti.�Burada�Çak�r�sö�üt�Jandarma�Komando
Tugay�Komutan��Tu�general�Alper�S�r�taraf�ndan�kar��lanan�Soylu,�üs�bölgesindeki�askerleri�ziyaret
ederek�onlarla�sohbet�etti.� Sayfa�3’de

DÜNYANIN GÖZ BEBE��Y�Z
“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen, Cumhurbaşkanı
Erdoğan “Salgın sonrası kurulacak olan yeni dünyanın küre-
sel gücü olma yolunda gece gündüz çalıştığını yakın çehre-
sinden bizzat duymaktayız. Devlet, virüsle canla başla müca-
dele ederken, bir yandan da kriz sonrası dünya dinamikleri-
nin nasıl değişeceğinin farkında olup, onunla ilgili gerekli alt
yapıyı hazırlamaktalar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak… 

Dünyan�n�ekonomik�ve�askeri�en
güçlü�ülkesi�oldu�unu�söyleyenler,�s�-
raya�girerek�ülkemizden�yard�m� ta-
leplerinde� bulunmaktalar.� Bunlar�n
ba��nda� �srail,� S�rbistan,� �talya� tüm
Avrupa�ve�Balkan�ülkeleri�gelmekte.
Dünyada�onlarca�ülkeye�yard�m�etti-
�imiz�söylenmekte.�
Peki�seçim�döneminde�ne�olmu�tu!

�ehir�hastanelerinin�neden�yap�ld���,
buna� ne� gerek� oldu�uyla� ilgili,� in-
sanlar�n�kafalar��kar��t�r�lm���ve�mü-
kemmel� bir� karalama� kampanyas�
ba�lat�lm��t�.�Güya�hastanelerde�per-
sonel� s�k�nt�s�� oldu�u,� hatta� ameli-
yatlar�n� dahi� yap�lamad���� ile� ilgili
yanda�� medya� günlerce� ana� haber
bültenlerinde�gündem�olu�turmu�tur.
Peki�ya��imdi?�Covid-19�salg�n��s�ra-
s�nda�gördük�ki,�iyi�ki��ehir�hastane-
leri�in�a�edilmi�,�iyi�ki�sa�l��a�yat�r�m
yap�lm��t�.�Sadece��ehir�hastaneleri�de-

�il,�sa�l�kta,�doktor�ve�hastane�çal�-
�anlar��alan�nda�da�gerekli�ad�mlar�at�l-
m��t�.�Böylece�kaç�can�kurtar�ld�,�kaç
insan�m�z�sa�l���na�kavu�tu.�Dünya-
n�n�bir�numaral��ülkeleri�oldu�unu�id-
dia� eden� Ülkeler� s�navda� kalm��,
ABD�ba�ta�olmak�üzere�yüz�binler�in-
san�Salg�n�da�ölmü��sa�l��a�yat�r�m
yapmad�klar�� için� s�navdan� kalm��-
lard�.��Dünya�Sa�l�k�Örgütü�(WHO)
ve�di�er�ülkeler�bu�s�navdan�Türki-
ye’nin�örnek�al�nabilece�ini,�vatan-
da��ndan�hiçbir�ücret�almadan�vatan-
da��na�Türkiye’nin�nas�l�hizmet�etti-
�ini�görsel�ve�yaz�l��medyada�günlerce
haberle�tirmi�tir.�
Bu�bizim�için�gurur�verici�bir�tab-

loydu.�Fakat�dünya�bizi�takdir�ederken
hala�kendi�içimizde�biz�kendimizi�ka-
ralamay���srarla�sürdürmekteyiz.�Ar-
t�k�biraz�olsun�at�görü�lü�bak��lar�-
m�zdan�kurtulup,�Cumhurba�kan��Er-

do�an’�n� att���� ad�mlar�n� ne� karar
do�ru�ve�istikrarl��oldu�unu,�tüm�ül-
keyi�ne�kadar�do�ru�ve�koordineli�bir
�ekilde�yönetti�ini�bu�salg�n�hastal�k
esnas�nda�bizzat��ahitlik�etmekteyiz.
Gecesini�gündüzüne�katan�ba�ta�sn.
Cumhurba�kan��Erdo�an�olmak�üze-
re,�Sa�l�k�Bakan�na,��çi�leri�Bakan�-
na�ve�Tüm�Sa�l�k�çal��anlar�na�bura-
dan�bizzat�te�ekkürlerimi�iletmek�is-
terim.�Çok�güçlü�bir�ülkeyiz�fakat�bu-
nun�fark�nda�olmayanlar�m�z�var.�Biz
virüs�salg�n��ile�sa�l�k�alan�ndaki�ba-
�ar�m�z��ve�neler�yapabileceklerimizi
gördük.�Peki�sadece�sa�l�k�m�?�Dün-
yan�n�en�güçlü�istihbarat�na�sahip�ol-
du�umuzu�biliyor�musunuz?�Mit�Ba�-
kan�� Hakan� Fidan� ba�kanl���ndaki
istihbarat�gücümüzün�dünyan�n�göz
bebe�i� oldu�unu,� bir� ya�anm��l�kla
medyaya�çok�yans�mayan�olay��siz-
lerle�payla�mak�isterim.�Sayfa�2’de

Süleyman SOYLU
�çi�leri Bakan�

Süleyman� Soylu� 21� Kas�m
1969�y�l�nda��stanbul’da�do�du.
Plevne� Lisesi’nin� ard�ndan� �s-
tanbul�Üniversitesi���letme�Fakül-
tesi’nden�mezun�oldu.�1987�y�l�n-
da�DYP��stanbul��l�Gençlik�Kol-
lar�’nda�siyasete�ba�lad�.�1987-
1990�y�llar��aras�nda�DYP��stan-
bul��l�Gençlik�Kollar�’nda�Yöne-
tim�Kurulu� üyeli�i� ve� Te�kilat
Ba�kanl����görevlerini�üstlendi.
Süleyman�Soylu�6�Ocak�2008�tar-
ihinde� yap�lan� Demokrat� Par-
ti’nin�4.Ola�anüstü�kongresinde
Genel�Ba�kanl��a�seçildi.�Ard�n-
dan� 15� Kas�m� 2008� tarihinde
yap�lan�9.�Ola�an�kongre�sonu-
cunda� yeniden� Genel� Ba�kan-
l��a� seçildikten� sonra� partisi
ba��nda�29�Mart�Mahalli�Seçim-
lerine�kat�ld�. Sayfa�7’de

1964�y�l�nda�Yozgat-Çekerek’te�do�-
du.�1985�y�l�nda,�Çukurova�Üniversite-
si,���letme�Bölümü’nden�mezun�olduktan
sonra� üniversitede� ara�t�rma� görevlisi
olarak�çal��t�.�1990�y�l�nda,�ABD'de�o-
tomotiv�sektörünün�merkezi�Detroit'teki
Wayne� State� Üniversitesi’nde� imalat
mühendisli�i�ve�i�letme�alanlar�nda�yük-
sek�lisans�programlar�n��tamamlad�.�
Ayn��üniversitede�endüstri�mühendis-

li�i�alan�nda�doktora�derecesini�alarak,
havac�l�k� ve� otomotiv� endüstrisi� alan-
lar�nda�uzmanla�t�.�
Beykent�Üniversitesi’nde���letme�Bölüm

Ba�kanl����ve�Dekan�Yard�mc�l����yapt�.�Hem
kamu�hem�de�özel�olmak�üzere,�birçok��irkete
dan��manl�k�hizmetlerinde�bulundu,�bu��ir-
ketlerin� baz�lar�nda� genel� müdür,� ba�kan
yard�mc�s��ve�yönetim�kurulu�üyeli�i�görev-
lerini�üstlendi. Sayfa�7’de

Dr.� Fahrettin
Koca,� 2� Ocak
1965’te� Konya’da
do�du.� �lk�ve�orta
ö�renimini� do�-
du�u�kentte,�liseyi
Bursa� Erkek� Lis-
esi’nde� bitirdi.� �s-
tanbul�Üniversitesi
T�p� Fakültesi’ni
1988’de� tamamla-
yarak� t�p� doktoru
unvan�n��ald�.��hti-
sas�n�� �stanbul� Üniversitesi� Cerrahpa�a� T�p� Fakültesi� Çocuk� Sa�l���� ve
Hastal�klar��Ana�Bilim�Dal�’nda� tamamlayarak,� 1995’te� Çocuk� Sa�l���� ve
Hastal�klar��Uzman��oldu.�Çe�itli�sa�l�k�kurumlar�nda�hekimlik�ve�medikal�di-
rektörlük�görevlerinde�bulundu.�Kurdu�u�ve�ba�kanl���n��yürüttü�ü�sa�l�k�ku-
rumlar�nda�Türkiye’nin�sa�l�kta�dönü�üm�politikalar��do�rultusunda�önemli
at�l�mlar�gerçekle�tirdi.�Ba�kan��oldu�u�Türkiye�E�itim�Sa�l�k�ve�Ara�t�rma
(TESA)�Vakf��taraf�ndan�2009�y�l�nda�kurulan��stanbul�Medipol�Üniversite-
si’nin�Mütevelli�Heyeti�Ba�kanl���n��yürüttü. Sayfa�7’de

Fuat OKTAY
Cumhurba�kan� Yard�mc�s�

Fahrettin KOCA
Sa�l�k Bakan�

SOYLU MEHMETÇ�KLE �FTAR YAPTI

Ankara �l Emniyet Müdürü
Servet YILMAZ

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
�ile'de�Emniyet�Müdürlü�ü,��stanbul�Emniyet�Müdür�Yard�mc�l�-
���görevlerinde�bulundu. Sayfa�3’de
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VATAN AŞKI VAZGEÇİLMEZDİR

�nsanlar�n�yuvas��fert�olarak�ev,
millet�olarak�da�vatand�r.�Huzur�ve
emniyet�bak�m�ndan�evsiz�ya�amak
mümkün� olmad���� gibi,� vatans�z
ya�amak�da�mümkün�de�ildir.�Va-
tan�olmadan�bir�milletin�ayakta�dur-
mas��mümkün�de�ildir.�Bir�milletin
var�olmas�,�hayatiyetini�devam�etti-
rebilmesi�ancak�vatan�na�sahip�ol-
mas�yla�mümkündür.�Bizi��efkatli�bir
ana�kuca���gibi�ba�r�na�basan�bu�top-
raklar�� yabanc�lara� çi�netmemek,
ay� y�ld�zl�� bayra��m�z�� ebediyen
göklerde� dalgaland�rmak,� semay�
ç�nlatan� ezan�,� gönülleri� ye�erten
Kur’an�seslerini�susturmamak,�top-
ra��n� alt�ndakileri� rahats�z� etme-
mek,�üstündekileri�de�zillete�ve�esa-
rete�dü�ürmemek�için�canla�ba�la�ça-
l��mak�her�Türkün�görevidir.�Bir�in-
san�vatan�n��seviyorsa�vatan��için�ça-
l���r.�Gerekti�i�vaziyetlerde�can�n��bi-
le�vermeye�haz�rd�r.�Atalar�m�z�da�bu
mant�kla�bu�vatan��dü�man�elinden
kurtar�p�bizlere�b�rakabilmi�lerdir.
Canlar�n��bizler�ve�vatan�m�z�için�fe-
da�etmi�lerdir.�Milletimize�ba��m-
s�zl�k�yak��maktad�r�ve�atalar�m�z�bu
ba��ms�zl����sa�layabilmek�için�mil-
li�mücadeleyi�sürdürmü�lerdir.�Bay-
ra��m�z�böylece�gökyüzünde�hala
dalgalanabilir�olmu�tur.
Vatan�a�k�,�en�asil,�en�yüce�sev-

gilerden�biridir.�Gerekti�inde�vatan
için�sava�makta�vatan�a�k��bir�teza-
hürüdür.�Bizler�vatan�u�runda�kan-
lar�yla�destanlar�yazan,��ehitler�ve�ga-
zilerle�dolu�bir�milletin�çocuklar�y�z.
Ecdad�m�z�n�bu�vatan�topraklar�n�
bizlere�nas�l�emanet�etti�inin�bilin-
ci�içerisindeyiz.�hiç�unutmayal�m�ki,
vatan�için�ya�amas�n��bilmeyen,�va-

tan�için�ölmesini�de�bilemez.�Önce
bu�vatan�için�ya�amak,�bu�aziz�mil-
let�için�ya�amak.�Bu�de�erli�mille-
tin�ilerlemesi,�istiklal�ve�istikbali�için
�uurla�çal��mak��artt�r.�Millet�ve�va-
tan�m�z��seviyorsak,�ama�gerçekten
seviyorsak,��u�mübarek�Anadolu�top-
raklar��üzerinde�milli�bütünlük,�sulh
ve�selamet�içinde�ilelebet�ya�amak
istiyorsak,�öz�nefislerimiz�de�bulu-
nan�Türk�karakterini�muhafaza�et-
meliyiz.
Hepimiz�çok�iyi�bilmeliyiz�ki,�bu

vatan�her��eyiyle�bizimdir.�Maddi
manevi� s�k�nt�lar�m�z�� gidermek,
millet�fertlerini�inançta,�keder�ve�k�-
vançta� birbirleriyle� kayna�t�rmak
için�el�ve�gönül�birli�i�ile�çal���p,�iç
ve�d���dü�manlara�kar���vatan�m�za
sahip�ç�kmal�y�z.�Müslüman�Türk
milleti�için�vatan�n�ayr��bir�önemi�ve
ayr��bir�de�eri�vard�r.�Bu�yüzden�ta-
rihimiz,�vatan�savunmas��u�runda
verilmi�� nice� sava�larla� doludur.
Aziz�milletimiz�yurt�savunmas�n��ca-
n��pahas�na�say�s�z��ehitler�vererek
güzel�yurdumuzu�korumu��ve�biz-
lere�emanet�etmi�tir.�Allah�Rasûlü
Sevgili�Peygamberimiz�Efendimiz
(s.a.s.)� �öyle� buyuruyor:‘’Cennete
girdikten�sonra�hiçbir�kimse�dünyaya
gelmeyi�arzu�etmeyecektir.�Yaln�z
�ehitler�böyle�de�il.��ehit,�gördü�ü
ikramdan�dolay��dünyaya�dönme�ve
on� kere� �ehit� olmay�� temenni
eder.”(Tirmizî,�Cihad,�25)�Merhum
Akif�Ersoy�‘un�söyledi�i�gibi�;�Bay-
raklar��bayrak�yapan�üstündeki�kan-
d�r,�Toprak,�e�er�u�runda�ölen�var-
sa�vatand�r.”�Gerisi�teferruatt�r,�bu
yüzdendir�Vatan�a�k��vazgeçilmez-
dir.�Sayg�lar�mla

Ajda AKGÜL

Polis Gazetesi Basın Haber Müdürü

Emniyet�personeli,�moral�ve�motivasyonunun�art�r�lmas�
amac�yla�haz�rlanan�genelge�ile�evlilik�y�l�dönümlerinde�bir
gün�mazeret�izni�kullanabilecek.
Emniyet�personelinin�moral�ve�motivasyonunun,�mes-

leki�dayan��mas�n�n,�aidiyet�duygusunun�ve�verimlili�inin
art�r�lmas��ile�personel�memnuniyetinin�en�üst�seviyede�sa�-
lanabilmesi�için�çal��ma��artlar�nda�iyile�tirmeler�yap�ld�.
�çi�leri�Bakan��Süleyman�Soylu'nun�talimat�yla�81�il�em-

niyet�müdürlü�üne�genelge�gönderildi.
8�saat�çal���p�24�saat�istirahat�sistemine�geçilecek

Genelgeye�göre,�il�emniyet�müdürlüklerine�ba�l��polis
merkezi�amirlikleri�ve�resmi�ekiplerde�8�saat�çal���p�24�sa-
at�istirahat�sistemine�tamamen�geçilecek.�Di�er�birimlerde
de�bu�sisteme�geçilebilmesi�için�imkanlar�dahilinde�gerek-
li�planlama�ve�düzenlemeler�yap�lacak.
Personelin�senelik�izinleri,�k���ve�yaz�aylar�nda�olmak�üze-

re�iki�dönem�halinde�planlanacak�ve�y�ll�k�iznin�en�az�3'te
biri�k���aylar�nda�kulland�r�lacak.�Böylece�her�personelin�iz-
ninin�tamam�n��her�y�l�kullanmas��sa�lanacak.

Evlilik�y�l�dönümlerinde�mazeret�izni

Personel,�657�say�l��"Devlet�Memurlar��Kanunu"nda�dü-
zenlenen�mazeret�izninin�bir�gününü�yetkili�amirlerin�izniyle
evlilik�y�l�dönümlerinde�kullanabilecek.
Mesle�e�yeni�ba�layan�ya�da�atama�ve�yer�de�i�tirme�so-

nucu�yeni�bir�ilde�görevlendirilen�personel,�oryantasyon�e�i-
timine�tabi�tutulacak.�Ayr�ca�emniyet�personeli,�yeni�görev
yeri,��artlar��ve�özel�ya�am�n��ilgilendiren�konularda�ihtiyaç
duyabilece�i�hususlarda�ayr�nt�l��olarak�bilgilendirilecek�ve
kendisine�gerekli�destek�verilecek.
Görev�da��l�m�nda�ve�birimlerdeki�istihdamda�adil�olu-

nacak.�Ek�görevlendirmelerde�e�itlik�ve��effafl��a�önem�ve-

rilecek,�görevlendirme�çizelgelerinin�birimlere�da��t�larak
personele�duyurulmas��sa�lanacak.
"Personel�Görü��Günü"�uygulamas��mümkün�oldukça�il

emniyet�müdürlerince�yap�lacak.�Bunun�mümkün�olmad�-
���zamanlarda�ise�en�az�il�emniyet�müdür�yard�mc�s��sevi-
yesinde�yerine�getirilecek.

Senede�en�az�bir�defa�psikologla�görü�ecekler

Tüm�personelin�her�y�l�en�az�bir�defa�Rehberlik�ve�Psi-
kolojik�Dan��ma�Büro�amirliklerinde�görevli�psikologlar-
la�zorunlu�bireysel�görü�meye�kat�lmas��sa�lanacak.�Psi-
kolo�un,�zorunlu�bireysel�görü�me�sonras��personelin�gö-
rü�me�sürecine�devam�etmesini�gerekli�görmesi�halinde,�2
Aral�k�2019'da�ç�kan�genelge�ve�di�er�ilgili�mevzuatta�ön
görülen�hususlar�devreye�sokulacak.�Bu�i�lemlerin�eksik-
siz�ve�zaman�nda�yap�lmas��hususunda�bütün�s�ral��amirler
gerekli�hassasiyeti�gösterecek.
Y�ll�k�zorunlu�bireysel�görü�meler�için�emniyet�te�kila-

t�nda�görevli�psikologlar�n�yetersiz�kalmas��durumunda�va-
lilikler�koordinesinde�ilde�bulunan�di�er�kamu�kurum�ve�ku-
rulu�lar�ndaki�görevli�psikologlardan�görevlendirme�yap�-
larak�istifade�edilecek.
Üniversiteler�ve�ilgili�di�er�kurumlar�ile�i��birli�i�yap�-

larak�aile�içi�ileti�im,�stres�ile�ba��etme,�öfke�kontrolü,�prob-
lem�çözme�becerileri,�ileti�im�becerileri,�çocuk�ve�ergen�ile
ileti�im,�aile�içi��iddet�ve�çocuk�istismar�,�bütçe�yönetimi,
psikolojik��iddet,�ruhsal�bozukluklar�gibi�konularda�e�itim
faaliyetleri�düzenlenecek�ve�belirli�periyotlarla�e�itimler�tek-
rarlanacak.

Personel�yaln�z�b�rak�lmayacak

Kültürel�ve�sosyal�etkinlikler�kapsam�nda,�halk�oyunla-
r��ve�koro�etkinlikleri,�do�a�yürüyü�leri,�piknik�gibi�çe�itli
faaliyetler�ile�spor�turnuvalar��düzenlenecek.�Yap�lan�et-
kinliklere�personelin�e��ve�çocuklar��da�dahil�edilecek.�Ay-
r�ca�illerde�bulunan�di�er�kamu�kurum�ve�kurulu�lar�yla�i�
birli�i�yap�larak�bilgi�ve�beceri�art�rmaya�yönelik�faaliyet-
ler�düzenlenecek.
Evlilik,�do�um,�hastal�k�ve�vefat�gibi�durumlarda�personel

yaln�z�b�rak�lmayacak,�zaman�nda�yap�lacak�ziyaretlerle�bir-
likte�gerekli�maddi�ve�manevi�destek�verilecek.
�l�emniyet�müdürleri,�personelin�görev�yapt����birimle-

ri�daha�s�k�ziyaret�ederek,�denetim�ve�rehberlik�görevini�et-
kin�bir��ekilde�yerine�getirecek.�Personelin�hem�görevle�il-
gili�hem�de�ki�isel�sorunlar�n��yerinde�ve�zaman�nda�tespit
ederek,�çözümüne�yönelik�daha�yak�n�ve�s�cak�bir�ili�ki�or-
tam��sa�lanacak,�s�ral��tüm�amirler�de�ayn��hassasiyeti�gös-
terecek.

"Psikolojik�Dan��ma�Hatt�"�kurulacak

Polislerin,�sorunlar�n��çözmek�amac�yla�Sosyal�Hizmetler
ve�Sa�l�k�Daire�Ba�kanl����bünyesinde�günün�24�saati�ula-
��labilecek�"Psikolojik�Dan��ma�Hatt�"�kurularak�hizmete
sunulacak.
Ö�renci�aday�al�m�sürecinde�yap�lan�mülakatta�komis-

yon�üyesi�olan�psikologlar�taraf�ndan�mevzuat�dahilinde�da-
ha�detayl��inceleme�yap�lacak.
Ö�rencilerle�ilgili�sa�l�k�raporlar��okula�ba�lamadan�ön-

ce�ald�r�larak�gerekli�de�erlendirmeler�yap�lacak.
�ntibak�(uyum)�e�itimi�amac�na�uygun�ve�daha�ve-

rimli�olarak�gerçekle�tirilecek.

Hizmet�içi�e�itim�programlar�n�n�say�s��ve�çe�itlili�i�ar-
t�r�larak,�daha�fazla�personelin�bu�programlara�kat�l�m��sa�-
lanacak�ve�ders�programlar�na�stres�yönetimi,�öfke�kontro-
lü�ve�etkili�ileti�im�gibi�konular�eklenecek.
Rehberlik�ve�Psikolojik�Dan��ma�Büro�amirliklerinin�faa-

liyetleri�okul�idarelerince�ö�rencilere�tan�t�lacak.
Komiser�yard�mc�lar�na�hizmet�içi�e�itim

Tüm�komiser�yard�mc�lar�,�alanda�edindikleri�tecrübe-
nin�payla��m�,�polislik�uygulamalar�nda�yeknesakl���n�sa�-
lanmas��ve�mevzuat�bilgilerinin�peki�tirilmesi�amac�yla�Po-
lis�Akademisi�Ba�kanl���nca�bir�haftal�k�hizmet�içi�e�itim
program�na�tabi�tutulacak.
Polis�ba�müfetti�leri�ve�müfetti�ler,�yapt�klar��genel�ve

özel�tefti�lerde�bu�talimatlar,�ilgili�di�er�mevzuat�hükümleri
ve�disiplin�kurallar�na�uyulup�uyulmad���n��denetleyecek.
Polislerin�moral�ve�motivasyonunu�art�rmaya�yönelik�ya-

p�lan�faaliyetler,�birimler�taraf�ndan�alt��ayda�bir�Sosyal�Hiz-
metler�ve�Sa�l�k�Daire�Ba�kanl���na�gönderilecek.
Yukar�daki�Olumlu�iyile�tirmeler�için�ba�ta�Say�n�Cum-

hurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�Erdo�an�ve�Say�n��çi�leri�Ba-
kan�m�z�Süleyman�Soylu’ya�ayr�ca�eme�i�geçen�Devlet�Er-
kan�na��Sayg�lar�m�z��Sunar�z.

POLİSLERİN ÇALIŞMA
KOŞULLARI

İYİLEŞTİRİLİYOR.

Erdem YANIK

Polis Gazetesi Haber Müdürü

Zor günde Yi�it belli olur!
2019�y�l�� son-

lar�nda� ba�layan
2020�y�l�n�n�ilk�ay-
lar�ndan� itibaren
küresel�olarak�dün-
yan�n� büyük� ço-
�unlu�unu�etkile-
yen,� covid-� 19
Mart�ay��içerisinde
türkiye'mizde� de
etkin� bir� �ekilde

hayat�m�za�girdi.�Türkiye,�Darbe,�Sava�,�Terör
,Deprem�ile�yüz�yüze�iken�birden��sa�l�k�tehdidi
ile� kar��� kar��ya
kald�.� Bu� zorlu
dönemde�çok�da-
ha�fazla�dayan��-
ma�ve�yard�mla�-
ma�içinde�olmaya
ihtiyac�m�z� var.
Devlet,�hükümet
ve� ilgili� tüm�ku-
rumlar�bir�yandan
etkin� mücadele
içinde� olup� öte
yandan�da�halk�n�do�ru�bir�biçimde�ayd�nlanmas�
için�desteklerde�bulunarak�oldukça�özverili�ve�ba-

�ar�l�� çal��malar
sergiliyorlar.� Sa-
y�n�cumhurba�ka-
n�m�z�Recep�Tay-
yip�Erdo�an�,�çi�-
leri�bakan�m�z�Sa-
y�n� Süleyman
soylu�,�Sa�l�k��ba-
kan�m�z� say�n
F a h r e t t i n
Koca,Emniyet�te�-

kilat�m�z,�Jandarma�te�kilat�m�z�ve�Bilim�kurulu
üyelerimiz�bu�sanc�l��dönemde�ülkemiz�için�can-
la�ba�la�mücadele
edip� emek� sarf
ediyorlar.
Dünya�salg�n-

la� u�ra��rken� biz
hem� salg�n� hem
ruhlar�n�� �eytana
satm���terör�örgü-
tü�PKK�ile�müca-
dele�ediyoruz.�Sal-
g�n�nedeniyle�ola-
s�� bir� istikrars�z-
l�k,�irade�zafiyeti,�zay�flama�veya�güç�çökü�ü�an�n-
da�PKK/�YPG/�FETÖ�ba�ta�olmak�üzere�bütün�te-

rör�örgütleri�hain�sald�r�ya�geçerler.Malesef�bu�zor
ve�sanc�l��günlerde��S�rt�m�zdaki�en�a��r�kambur
olan�PKK,�insanl�k�d����lanetli�terör�eylemlerine
devam�ediyor.�Biz�kahraman��bol�oldu�u�kadar�s�r-
t�m�zda�hançer�saplamaya�haz�r�koyan�da��bol�bir
co�rafyada�ya��yoruz.Çok��ükür�devletimiz�çok
güçlü�birlik�ve�beraberli�imiz�sa�lam.�Her�dört�bir
yan��de�il,�alttan�ve�üstten�de�sarm��lar.Çok��ü-
kür��biz�hepsine�yeteriz,�Allah'�n�izniyle�s�rt�m�z-
daki�bu�en�a��r�kamburu�en�k�sa�sürede�söküp�ata-
r�z.
Büyük�âlim�ve�ariflerden��mam-��Rabbani�haz-

retleri�buyuruyorki�“Bir�sava��iki�Ordu'nun�ittifak�
ile�kazan�l�r.�biri�le�ker-i�gaza�(Serhat�ordusu)�de-
�eri�le�ker-i�dua(�dua�ordusu)�dur.�Biz�millet�ola-
rak�mayas��temiz�bir�milletiz.�Bizim�mayam�z�da
ihanet�yoktur.�Ba��m�zda�inançl�,� imanl��Cum-
hurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�Erdo�an,�te-
röristlerin�korkulu�rüyas���çi�leri�bakan�m�z�Say�n
Süleyman�Soylu,�sa�l���m�z��emanet�etti�imiz�sa�-
l�k�sektörünün�kahraman��Fahrettin�Koca,�toplu-
mumuzun� demokratik� koruyucusu� olan� polis
te�kilat�m�z�n�genel�müdürü�Say�n��vali�Mehmet
Akta��ve�peygamber�oca��m�z�diye�and���m�z�or-
dumuzu�emanet�etti�imiz�say�n�Arif�çetin�ve�Hu-
lusu�akar�gibi�sa�lam,�vicdan��temiz,�yüre�i�yuf-
ka,�merhamet��bol�adam�gibi�adamlar�oldukça�Al-

lah'�n�izniyle�s�rt�-
m�z�yere�gelmez.
Biz�güçlü�bir�dev-
let,� kocaman� bir
Türkiye’yiz�birlik
oldu�umuz�sürece
bizi� kimse� y�ka-
maz,�ba��ms�zl�k
ruhumuzu� yok
edemezler.�Cum-
hurba�kan�m�zla

devletimizle�bakanlar�m�zla�ve�bütün�te�kilat�m�zla
gurur�duyuyoruz.�Anlamayan�,duymayan�i�ine�gel-
meyen�münaf�klar�bu
devletin�büyüklü�ü-
nü�görüp�bundan�ders
ç�kars�nlar.� Zama-
n�nda� bebek� katli-
amlar�� yap�l�rken
�imdi�ise�Uzakdo�u
denilen� yerden� am-
bulans� uçak� bebe�i
al�p�Türkiye'ye�geti-
riyor.�Nereden�nere-
ye.�Durmak�yok�yola�devam�Türkiyem.

Osman��ahin�GÜVEN

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.

DÜNYANIN GÖZ BEBE��Y�Z

Devletin yiğitliği liderinin ve milletinin yiğitliği ile  belli olur.Lider mert  olmazsa devlet namertlere diz çöker el pençe durur.
Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü Corona denilen illetin tüm dünyayı rehin aldığı bir dönemde bir kez daha gördük. 

Bir�toplumun�gelece�i�her��eyden�önce�aile�ku-
rumunun�sa�lam�temeller�üzerinde�yükselmesi-
ne�ba�l�d�r.�Bizi�biz�yapan�en�saf�sevginin,�feda-
karl���n�,�efkat�ve�merhametin�kar��l�k�buldu�u
yans�mad�r�anne�olmak.�Hayat�m�zdaki�ilk�ö�-
retmenlerimiz�olup�bizi�hiçbir�zaman�yaln�z�b�-
rakmayan�mutlulu�umuzda�sevincimizde�ve�ac�-
m�zda�her�daim�bizimle�bir�olan�en�en�kutsal�var-
l�klar�m�zd�r�annelerimiz.�Ailenin�ve�toplumun�te-

melini�olu�turan�milli,�manevi�ve�kültür�de�erle-
rimizde�birle�tirici�olan�her�türlü�zorlu�a�gö�üs�ge-
rerek,�vatana�ve�millete�hay�rl��evlatlar�yeti�tirip,
topluma�sa�l�kl��çocuklar�kazand�rmak�için�ken-
dilerinden�birçok�fedakarl�klarda�bulunurlar.�On-
lar�için�en�büyük�mutluluk�,emeklerinin�bo�a�git-
medi�i,�vatana�millete�hay�rl��olan�gurur�duya-
caklar��evlat�yeti�tirmektir.�Türkiye'ye�büyük�bir
lider�yeti�tirmenin�ülkemiz�için�dünya�bar����için

çal��an�böyle�kahraman�Yi�it�bir�evlat�yeti�tirmek,
Bir�annenin�en�büyük�hayalidir.�Ne�mutlu�böylesine
nur�yüzlü�bir�anneye.�Çok�güzel�evlatlardan�biri-
ni�yeti�tirdin,�çok�dualar�ald�n�Tenzile�anne.�Sa-
y�n�cumhurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�Erdo�an�
ülkeye�kazand�r�rken�verdi�i�emekler�için�sonsuz
te�ekkür�ediyoruz.�Hiçbir�zaman�evlad��ile�bü-
yüyenlerden�olmad�n.�merhumenin��ahs�nda�bü-
tün�insanl��a�hizmet�eden�hay�rl��evlatlar�yeti�ti-
ren�bütün�annelere�Rabbim�rahmet�eylesin.�Ebe-
diyete�intikal�etmi�,�rahmet-i�rahman'a�yürümü�
güzel�insan�ruhun��ad,�mekan�n�cennet�olsun.

“Art�k�hiçbir��ey�eskisi�gibi�olmayacak”�di-
yen,�Cumhurba�kan��Erdo�an�“Salg�n�sonras�
kurulacak�olan�yeni�dünyan�n�küresel�gücü�ol-
ma�yolunda�gece�gündüz�çal��t���n��yak�n�çeh-
resinden�bizzat�duymaktay�z.�Devlet,�virüsle�can-
la�ba�la�mücadele�ederken,�bir�yandan�da�kriz
sonras��dünya�dinamiklerinin�nas�l�de�i�ece�i-
nin�fark�nda�olup,�onunla�ilgili�gerekli�alt�yap�y�
haz�rlamaktalar.�Art�k�hiçbir��ey�eskisi�gibi�ol-
mayacak…�Dünyan�n�ekonomik�ve�askeri�en
güçlü�ülkesi�oldu�unu�söyleyenler,�s�raya�girerek
ülkemizden�yard�m�taleplerinde�bulunmaktalar.
Bunlar�n�ba��nda��srail,�S�rbistan,��talya�tüm�Av-
rupa�ve�Balkan�ülkeleri�gelmekte.�Dünyada�on-
larca�ülkeye�yard�m�etti�imiz�söylenmekte.�Pe-
ki�seçim�döneminde�ne�olmu�tu!��ehir�hasta-
nelerinin�neden�yap�ld���,�buna�ne�gerek�oldu-
�uyla�ilgili,�insanlar�n�kafalar��kar��t�r�lm���ve
mükemmel�bir�karalama�kampanyas��ba�lat�l-
m��t�.�Güya�hastanelerde�personel�s�k�nt�s��ol-
du�u,�hatta�ameliyatlar�n�dahi�yap�lamad����ile
ilgili�yanda��medya�günlerce�ana�haber�bül-
tenlerinde�gündem�olu�turmu�tur.�Peki�ya��im-
di?�Covid-19�salg�n��s�ras�nda�gördük�ki,�iyi�ki
�ehir�hastaneleri�in�a�edilmi�,�iyi�ki�sa�l��a�ya-
t�r�m�yap�lm��t�.�Sadece��ehir�hastaneleri�de�il,
sa�l�kta,�doktor�ve�hastane�çal��anlar��alan�nda
da�gerekli�ad�mlar�at�lm��t�.�Böylece�kaç�can�kur-
tar�ld�,�kaç�insan�m�z�sa�l���na�kavu�tu.�Dün-

yan�n�bir�numaral��ülkeleri�oldu�unu�iddia�eden
Ülkeler�s�navda�kalm��,�ABD�ba�ta�olmak�üze-
re�yüz�binler�insan�Salg�n�da�ölmü��sa�l��a�ya-
t�r�m�yapmad�klar��için�s�navdan�kalm��lard�.
Dünya�Sa�l�k�Örgütü�(WHO)�ve�di�er�ülkeler
bu�s�navdan�Türkiye’nin�örnek�al�nabilece�ini,
vatanda��ndan�hiçbir�ücret�almadan�vatanda��-
na�Türkiye’nin�nas�l�hizmet�etti�ini�görsel�ve�ya-
z�l��medyada�günlerce�haberle�tirmi�tir.�Bu�bi-
zim�için�gurur�verici�bir�tabloydu.�Fakat�dün-
ya�bizi�takdir�ederken�hala�kendi�içimizde�biz

kendimizi�karalamay���srarla�sürdürmekteyiz.
Art�k�biraz�olsun�at�görü�lü�bak��lar�m�zdan�kur-
tulup,�Cumhurba�kan��Erdo�an’�n�att����ad�m-
lar�n�ne�karar�do�ru�ve�istikrarl��oldu�unu,�tüm
ülkeyi�ne�kadar�do�ru�ve�koordineli�bir��ekil-
de� yönetti�ini� bu� salg�n� hastal�k� esnas�nda
bizzat��ahitlik�etmekteyiz.�Gecesini�gündüzü-
ne�katan�ba�ta�sn.�Cumhurba�kan��Erdo�an�ol-
mak�üzere,�Sa�l�k�Bakan�na,��çi�leri�Bakan�na
ve�Tüm�Sa�l�k�çal��anlar�na�buradan�bizzat�te-
�ekkürlerimi�iletmek�isterim.�Çok�güçlü�bir�ül-
keyiz�fakat�bunun�fark�nda�olmayanlar�m�z�var.
Biz�virüs�salg�n��ile�sa�l�k�alan�ndaki�ba�ar�m�z�
ve�neler�yapabileceklerimizi�gördük.�Peki�sadece
sa�l�k�m�?�Dünyan�n�en�güçlü�istihbarat�na�sa-
hip�oldu�umuzu�biliyor�musunuz?�Mit�Ba�ka-
n��Hakan�Fidan�ba�kanl���ndaki�istihbarat�gü-
cümüzün�dünyan�n�göz�bebe�i�oldu�unu,�bir�ya-
�anm��l�kla�medyaya�çok�yans�mayan�olay��siz-
lerle�payla�mak�isterim.�Sosyal�yard�m�kurulu�u
"Africa�Milele’nin”�gönüllüsü�olarak�gitti�i�Ken-
ya’da�20�Kas�m�2018'de�kaç�r�lan��talyan�va-
tanda���Silvia�Romano,�18�ayl�k�esaretin�ard�ndan
M�T�taraf�ndan�kurtar�ld�.�Güvenlik�kaynakla-
r�ndan� al�nan� bilgiye� göre,� Kas�m� 2018'de
Kenya'n�n�Chakama�bölgesinde�kaç�r�l�p�So-
mali'ye�götürülen�25�ya��ndaki��talyan�vatanda��
Silvia� Constanzo� Romano� için� �talyan� ma-
kamlar�,�M�T'e�talepte�bulunuyor.��stihbarat�te�-

kilat�m�z�gerekli�altyap�y��yap�p�ba�ar�l��bir�ça-
l��ma�ile��talyan�vatanda��n��kurtar�p,�Ülkesine
Ailesi�teslim�ediyor.�Dünyan�n�göz�bebe�i�olan
ülkeler�bir��eyler�yapamazken,�biz�en�ufak�ör-
nekte�gördü�ünüz�olay��çözebilmekteyiz.�Dev-
letimiz�kurtulu��sava��nda�verdi�i�mücadeleyi
milletiyle�beraber�15�Temmuz�gecesi�vermi��ve
halen�vermeye�devam�etmektedir.��çte�ve�d��-
ta�var�olan�dü�manlara�kar���amans�z�bir�kor-
ku�salmaktay�z.�Y�llarca�PKK�ile�çarp��an�or-
dumuz�neredeyse�terör�örgütü�PKK’n�n�kökü-
nü�kurutma�a�amas�na�gelmi�tir.�Bugün�15�Tem-
muz�giri�imi�ile�devleti�ele�geçirmeye�çal��an
FETÖ�terör�örgütü�en�büyük�darbeye�u�rat�l-
m��t�r.�Bunlar�kolay��eyler�de�il.�Bu�konuda�ka-
rarl��ad�mlar�atan��çi�leri�Bakan��Süleyman�Soy-
lu,�terör�örgütlerinin�korkulan�rüyas��olmu�tur.
Ordumuz�çok�güçlü,�Emniyet�güçlerimiz�çok
güçlü�ve�ba�ar�l��bunlarla�övünelim�ve�birbiri-
mize�destek�olal�m.��zmir’de�olmam�sebebiy-
le,�çal��malar�na�bizzat��ahit�oldu�um��zmir�Va-
limiz�Erol�Ayy�ld�z,�Emniyet�Müdürü�Sn.�Dr.
Hüseyin�A�k�n�ve�ekiplerinin��zmir’e�yapt�klar�
hizmetler�takdire��ayand�r.�Ülkenin�lafla�yö-
netilmedi�ini�ba�ta�sn.�Cumhurba�kan�m�z�Er-
do�an,�Bakanlar�,�Valileri,��stihbarat�Te�kilat�
ve�Emniyet�güçleriyle�bize�göstermektedirler.

Polis�Haber�Gazetesi��zmir
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SÖZ KONUSU VATANSA
BİR DAHA DÜŞÜN

Vatan�üzerinde�inanc�n�gere�i�ya�am�n��sürdürdü�ün
bir�toprak�parças��de�il,�namus�ve�haysiyetini�güven�için-
de�muhafaza�edebilece�in�bir�ana�kuca��n�n,�insan�n��ba�-
r�na�basan��efkat�dolu�kollar�,�kendimiz�olman�n�hainlik�ol-
mad����yerdir�.Vatan�beslenip�doyulacak�,üzerinde��eref-
sizce�,haince�kendi�h�rslar��u�runa�kan�ak�tmaya�doya-
mad�klar��bir�toprak�parças�,�bir�tarla�,i�renç�ve�aptalca�bir
dü�ünce�u�runa�bat�n�n�itine�pe�ke��çekilecek�d���mihraklar�n
sinsi�planlar��ya�da�kimilerinin�siyasi�ç�karlar��,�ahsi�men-
faatleri�üzerine�namusunu��erefini�haysiyetini�terör�bela-
s�na�teslim�etmi��karaktersiz�zavall��beyinciklerin�bir�ara-
zi�parças��de�ildir.
Vatan�nedir�bilir�misiniz,�Ey�vatans�zlar???
Evlatlar�n�n�kan�ve�Can�bedelini�vatan�ve�namus�diye

sahiplendi�i�bu�topraklar�için,�Vatan�sa�olsun�diyen�Ana-
d�r,�Babad�r,�E�tir�,Evlatt�r�.Yüre�i�ayn��iman�ve�inanc��pay-
la�an��ehittir�gazidir.
Kan�ve�can�ba���ile�ayn��yüre�i�ayn��ülküyü�payla�an,

Malazgirt'ten��stanbul'un�fethine,Sar�kam��'tan�Kurtulu��sa-
va��'na�,Çanakkale'den�sakarya'ya,15�temmuz'da�Türküy-
le,�Kürdüyle,�Çerkezi,�Arap'��,Alevisi�ile��anl��tarihimizi�din-
ü�devlet,�mülk-ü�millet�,�stiklal�ve�istikbalimiz�için�kendilerini
siper�edip�hayatlar�n��feda�eden,��ehadet��erbetini�içip�kan-
lar��ile��anl��tarihimizi�yazanlar�n�emanet�ettikleri�yerdir.
Ey�gafiller,�kendini�bilmez�vatan�hainleri�,Vatan�için�ge-

rekti�inde�Bir�ölüp�Bin�dirilen�Türk�milletinin�vatanse-
verli�ini��sak�n�s�nama,�hafifede�alma.�Türk�milleti�olarak
genlerimizden�gelen�kavramla�tarih�yazan�bu�nitelikleri-
miz�ile�büyük�bir�ulus�oldu�umuzu�birlik�ve�beraberli�i-
miz�ile�her�s�navdan�ba�ar��ile�ç�kaca��m�z��sak�n�unutma.
Unutsanda��anl��tarihimiz�her�zaman�hat�rlat�r.
Yürekleri�mangal�gibi�korkusuz�iman�gücü�ve�vatan�sev-

gisi�ile�çarpan�“tek�devlet,�tek�millet,�tek�vatan,�tek�bay-
rak”�için�her�daim�bir�ve�beraber�olan�Kahraman�vatan�ev-
latlar�m�za�yi�itlerimize�selam�olsun...�Bu�topraklar��bize
vatan�yapan,�rahmet�ve��ükran'la�ruhlar�n���ad�ile�and���-
m�z��ehitlerimize�selam�olsun…�“�korkma�sönmez�bu��a-
faklar�bu��afaklarda�yüzen�al�sancak”.

NE�MUTLU�TÜRKÜM�D�YENE

Osman Şahin
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Hürmet,�sayg�,��eref,gurur�sev-
gimizle�selamlad���m�;Say�n��“Aziz
Y�ld�r�m”� Tekirda�� valimiz� dile
getiremedi�im�nice�ba�ar�lara�imza
atm��t�r.�Devletine,vatan�na,�halk�-
na�vb�daha�nice��milletinin�arkas�n-
da�durup�s�rt�ndan�vurmayan�vali-
mizdir.�cani�gönülden�i�ini�severek
mücadele�ederek�yapm���ve�yap�yor
bulunmakta.�Sizinle�gurur�duyuyo-
ruz.�Tekirda�'dan�önce�mu��valimiz
olarak�tan�nan�bir��ah�s't�n�z�hep�gü-
zel�hat�rlanacaks�n�z�mu�'ta�sizin�ye-
rinizi�kimse��dolduramad���uana�dek
mu��için�büyük�kay�plars�n�z.��biz
mu��halk��ve�di�er�halklar�olarak�si-
zin�tüm�davran��lar�n�z�n�takdir-e��a-

yan�bir�durum�oldu�unu�da�dile�ge-
tiriyoruz.�Ve�söyleyemeden�geçe-
mem�;Say�n�“Seddar�Yavuz”�vali-
miz�siz'de�bizim�için�çok�de�erlisi-
niz.�Tatmin�edilemez�bir�biçimde
kavranm��.�Çok�zorlu�süreçlerden
geçiyoruz� Covid-19� hastal���yla
mücadele�ederek�yenmeye�çal���-
yoruz�ve�inan�yorum�ki�bunu�da�ye-
nece�iz.���bu�hastal�kta�bile�;Sayg�
De�er�valimiz�“Aziz�Y�ld�r�m”�Ve
;Sayg��de�er�“Seddar�Yavuz”�vali-
miz�bizlere,�sizlere,�sana,�bana�he-
pimize�yard�m�ediyor�ve�bundan�as-
la�çekinmiyor.�Bunca��eyleri�göz
önünde� bulundurularak'ta� anlaya-
biliriz�ki�güç�yetenindir.�Bizler�çok

güçlüyüz�sizler�gibi�valilerim'iz�ol-
du�u�müddetçe�asla�geri�dönmeyiz.
As�l�virüs�pkk'lar�terör�örgütleri�ve
daha�nice�soysuz�köpekler'dir.�Biz-
ler�bu�soysuz�köpeklerin�bile�hak-
k�ndan�geldik�ve�hala�da�geliyoruz
bu� virüsü� de� atlataca��z.� ;Say�n
Valimiz�“Aziz�Y�ld�r�m”��ve�;Say�n
valimiz� “Seddar� Yavuz”� var� ol-
dukça�bizler�de�var�olaca��z�birli-
�imiz�dirli�imiz�içindir.�Her�zorlu-
�a�gö�üs�gererek�kazand�k,�kazan-
maya'da� devam� edece�iz.� Ya�a-
d�klar�m�z�dile�kolay�gelecek� an-
latsam�tesiri�yok,sussam�gönül�ra-
z��de�il�Rabbim�bizleri�vatan�sever
gibi�görünen�ama�gerçekten��hain
olan�insanlardan�korusun�ve�Allah

;Say�n�“Aziz�Y�ld�r�m”�ve�;Say�n
“Seddar�Yavuz”�valilerimizi'de�ve
di�er�vatan�,milleti,halk��için�mü-
cadele�eden�valilerimze�de�burdan
hürmetle�selaml�yoruz.�ayr�ca�vatan
sever�tüm�insanlar�m�z���ba��m�zdan
eksik�etmesin�her�zaman�gururumuz
oldunuz.��ALLAH�Devletine,vata-
n�na,milletine,� bayra��na� sayg�s�
sevgisi� olan� herkesi� Ba��m�zdan
eksik�etmesin��yar�ve�yard�mc�n�z�ol-
sun�Pkk�örgütlerine�yatakç�l�k�ya-
panlar��ve�destek�ç�kanlar��da�k�n�-
yor,ve�lanetliyoruz�

Osman��ahin�GÜVEN
Polis�Gazetesi�Yönetim�
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Gurur timsali Valilerimiz AZ�Z YILDIRIM ve SEDDAR YAVUZ

SOYLU MEHMETÇ�KLE �FTAR YAPTI
Cumhurba�kan�� Recep� Tayyip

Erdo�an,�Namaz�Da���üs�bölgesinde
askerlerle�iftar�yapan��çi�leri�Bakan�
Süleyman�Soylu�ile�telefonla�görü-
�erek�askerler�ve�ailelerinin�bayram�n�
kutlad�.
Bakan�Soylu���rnak'taki�temasla-

r�� kapsam�nda,� beraberinde� Bakan
Yard�mc�s��Mehmet�Ersoy,�Jandarma
Genel�Komutan��Orgeneral�Arif�Çe-
tin�ve�Emniyet�Genel�Müdürü�Meh-
met�Akta��ile�Namaz�Da���üs�bölge-
sine�geçti.�Burada�Çak�r�sö�üt�Jan-
darma�Komando�Tugay�Komutan�
Tu�general�Alper�S�r�taraf�ndan�kar-
��lanan� Soylu,� üs� bölgesindeki� as-
kerleri�ziyaret�ederek�onlarla�sohbet
etti.

MEHMETÇİKLE İFTAR YAPTI
�ftarda�Cumhurba�kan��Erdo�an

ile�telefonda�görü�en�Soylu�gün�bo-

yu�süren�temaslar�yla�ilgili�bilgi�ver-
di.�Mehmetçikle�iftar�yapan�Bakan
Soylu�ve�beraberindeki�heyet�Meh-
metçikle�tek�tek�sohbet�etmeyi�de�ih-
mal�etmedi
"Teröre�kar���verilen�bu�mücade-

le�teröristleri�tamamen�y�ld�rd�"

Bakan� Soylu’nun� telefonundan
askerlere�hitap�eden�Erdo�an,�asker-
lerin� ramazan� ay�n�� ve� bayram�n�
tebrik�etti.
"Terörle�mücadelenin�en�uç�nok-

tas�ndas�n�z.�Allah�yar�ve�yard�mc�-
n�z�olsun.�Sizin�ortaya�koydu�unuz

duru�,�mücadele�bizleri�çok�farkl��bir
noktaya�getirdi."�ifadelerini�kullanan
Erdo�an,��unlar��kaydetti:
"�nan�yorum�ki�teröre�kar���veri-

len�bu�mücadele�teröristleri�tamamen
y�ld�rd���,� yoklu�a� mahkum� etti�i
gibi�özellikle�milletimizin�size�olan
sevgi�ve�muhabbetini�devaml��art�r-
maktad�r.�Tabii�ki�bu�korona�virüs�be-
las�n�n�oldu�u�bir�dönemde�hakika-
ten�çok�farkl��bir�mücadele�sürüyor.
Sizler�bu�mücadelenin�yap�ld����dö-
nemde�hem�bu�mücadeleyi�veriyor
hem�de�di�er�taraftan�teröre�kar���mü-
cadele� sürdürüyorsunuz.� Ben� tüm
askerlerimizin� gözlerinden� öpüyo-
rum.�Komutanlar�m�za��ükranlar�m�
ifade�ediyorum.�Rabb'im�iki�bayram�
birlikte�kutlamay��nasip�etsin.�Hay�rl�
iftarlar�diliyorum.�

Haber�Merkezi�
Süleyman�BADEMC�

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı

Dr. Mustafa ÇALI�KAN
�stanbul �l Emniyet Müdürü 

1968�y�l�nda�Nev�ehir�ilinde�do�du.��lk
ve�ortaö�renimini�Kayseri’�de�tamamlaya-
rak�1983�y�l�nda�Ankara�Polis�Koleji’ne�ve
1987� y�l�nda� da� Polis� Akademisi’ne� gir-
di.1991�y�l�nda��stanbul�Emniyet�Müdürlü-
�ü’nde�Komiser�Yard�mc�s��olarak�göreve
ba�lad�.�S�ras�yla;�•��stanbul�(Çevik�Kuvvet
�ube�Müdürlü�ü,��stihbarat��ube�Müdürlü-
�ü,� Terörle� Mücadele� �ube� Müdürlü�ü,
�i�li��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü,�Organize�Suç-
larla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü)� •�Yalo-
va� (�stihbarat� �ube� Müdürlü�ü)� � •� Bat-
man�(Kozluk��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü)�•�K�r-
�ehir�(Personel��ube�Müdürlü�ü,�Muhabe-
re��ube�Müdürlü�ü)�•�Sakarya�(Erenler�ve
Karasu��lçe�Emniyet�Müdürlükleri,�Devlet
Büyüklerini�Koruma��ube�Müdürlü�ü,�Asa-
yi���ube�Müdürlü�ü)�•�Adana�(Kemal�Ser-
hadl��Polis�Meslek�E�itim�Merkezinde�Ö�-
retmen�Emniyet�Müdürü)�illerinde�görev�yap-
t�.� 2001-2002� y�llar�� aras�nda� Do�u� Ti-
mor’da�BM�Polis�Bar���Gücü’nde,� 2005-
2006�y�llar��aras�nda�Kosova’da�BM�Polis
gücünde�görev�ald�.�1995�y�l�nda�E�irdir�Da�
Komando�Okulunda�e�itimini�tamamlaya-
rak�“Da��Komando�Brövesi”�alan�Mustafa
ÇALI�KAN�12�ay�süresince�Van��li�Erci�
�lçesi�Jandarma�Bölük�Komutanl���nda�Ko-
mando�Aste�men�olarak�Vatani�Görevini�ifa
etti.�•�Yeralt��ve�Y�k�c��Faaliyetlerle�Müca-
dele,�•�Terörle�Mücadele�Temel�E�itimi,�•
Meslek��çi�Orta�Kademe�Yöneticilik�E�iti-
mi,�•�V.I.P.�Önemli�Ki�ileri�Koruma,�•�Po-
litik�Psikoloji�ve�Kriz�Yönetimi,�•�KBRN�Te-
mel�ve�Fark�ndal�k�E�itimi�kurslar�n��ba�a-
r�yla� tamamlad�.� 2010� y�l�nda� “�stanbul

Üniversitesi� Adli� T�p
Enstitüsü� Sosyal� Bi-
limler�Anabilim�Dal�”
Yüksek�Lisans�progra-
m�ndan�mezun�olduk-
tan�sonra�2012�y�l�nda
“Anadolu�Üniversitesi
Aç�kö�retim�Fakültesi
Adalet� Meslek� Yük-
sekokulu”nu� bitiren
Mustafa�ÇALI�KAN,
2016�y�l�nda�“Sakarya
Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitüsü�Fel-
sefe�ve�Din�Bilimleri�Anabilim�Dal��Din�Sos-
yolojisi�Bölümü”nde�doktoras�n��tamamla-
d�.�17-25�Aral�k�darbe�giri�iminin�hemen�ar-
d�ndan�04�Ocak�2014�tarihinde��stanbul�Em-
niyet�Müdürlü�ü� Terörle�Mücadele� �ube
Müdürü� olarak� atanan� Dr.� Mustafa� ÇA-
LI�KAN,�14�Temmuz�2014�ile�2�Eylül�2015
tarihleri�aras�nda�Terörle�Mücadele��ube�Mü-
dürlü�ü�ve�Bomba��mha�ve��nceleme��ube
Müdürlü�ünden�sorumlu��l�Emniyet�Müdür
Yard�mc�l����görevini�ifa�etti.�2�Eylül�2015
tarihi�itibariyle�de��stanbul��l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�görev�yapmaktad�r.�Dr.Musta-
fa�ÇALI�KAN,�•�21.11.2018�Tarihinde�Bi-
li�im�Zirvesi�2018�Ödül�Töreninde�patenti
�stanbul� Emniyet� Müdürlü�ü’ne� ait
olan�“Mobil�Emniyet�Teknolojileri”�(ME-
TE)�isimli�projesi�ile�“Y�l�n�Teknoloji�Kap-
tan�”�ve�“Y�l�n��novasyon�Projesi”�Ödülle-
rine,�•�27.04.2017�Tarihinde�Türk�Emniyet
Te�kilat���ehitleri,�Malulleri�Dul�ve�Yetim-
leri�E�itim�Yard�m�Vakf��TEYEV�‘in�35.�Ge-
leneksel� Balosu’nda� 15� Temmuz� gecesi

gösterdi�i�gayret�ve�azim�sebebiyle�“Y�l�n
Polisi”�Ödülüne��•�25.03.2018�Tarihinde�Ha-
liç� Üniversitesi� Gönüllülük� Kulübü'nün
2017’ye�damgas�n��vuran�en�etkili��ahsiyetler
Ödül� töreninde� “2017� Kamu� Güvenli�i
Alan�nda�Y�l�n�En�Ba�ar�l��Yöneticisi”�Ödü-
lüne�lay�k�görülmü�tür.�“Kendini�Patlatan
Bombac�y��Tespit�Eden�Ak�ll��Sistem�“(Av-
rupa�Birli�i�Destekli)�projesinde�‘Proje�Or-
ta��’�olarak�yer�alan�Dr.�Mustafa�ÇALI�-
KAN’�n�çok�say�da�ulusal�ve�uluslararas��ha-
kemli�dergilerde�yay�nlanm���makaleleri�ve
ulusal�ve�uluslararas��bilimsel�toplant�larda
yer� alan� bildirileri� de� bulunmaktad�r.�Dr.
Mustafa�ÇALI�KAN’�n�ayr�ca,�•�15�Tem-
muz�K�yam(et)� Gecesi� ve�Milli� Vuru�,� •
Madde�Ba��ml�l���n�n�Biyo�–Psiko-Sosyal
ve� Hukuksal� Analizi,� •� Kutsal� Günlerin
Suç�Olgusu�Üzerine�Etkileri,�•��stanbul’da
Suçla�Mücadelenin�Niteliksel�Dönü�ümü�ve
Bran�la�maya�Tesiri�isimli�kitaplar��bulun-
maktad�r.� �yi� derece� �ngilizce� bilen� Dr.
Mustafa�ÇALI�KAN,�evli�ve�2�çocuk�ba-
bas�d�r.

Mustafa AYDIN
1961�y�l�nda�Gümü�hane�ili�Kelkit�ilçesinde�do�-

du.�1979�y�l�nda�Polis�Koleji,�1983�y�l�nda�Polis
Akademisinden�mezun�oldu.�
Ankara,�Van,�Bolu,�K�r�kkale,�Edirne,�Sivas�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.�Tekirda��Em-
niyet� Müdürü� olarak� görev� yapmakta� iken
19.09.2019�Tarihli�ve�2019�/�320�Say�l��Kararna-
me�ile�Konya��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��-
t�r.��l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�bir�çocuk�ba-
bas�d�r.

Konya �l Emniyet Müdürü

Köro�lu KIRAÇ
Say�n�Müdürümüz�1964�y�l�nda�Kahramanma-

ra�/Göksun�ilçesinde�do�mu��ilk�ve�orta�ö�renimini
Kahramanmara��ilinde�tamamlad�ktan�sonra�1989
y�l�nda�Marmara�Üniversitesi��ktisadi�ve��dari�Bi-
limler�Fakültesi�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,Gaziantep� Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Mersin�Emniyet�Müdürlü�ü,�tekrar�Di-
yarbak�r� Emniyet� Müdürlü�ü,� Ni�de� Emniyet
Müdürlü�ü,�Hatay�Emniyet��Müdürlü�ünde�de�i-
�ik�birimlerde�ve�çe�itli�rütbelerde�görev�yapm��
2015�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi
ederek� Tefti�� � Kurulu� Ba�kanl���nda� görevine
devam�etmi�tir.

19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��kararname
ile�Batman��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanan��l�Em-
niyet�Müdürümüz�Say�n�Köro�lu�KIRAÇ�evli�ve
üç�çocuk�babas�d�r.

Batman �l Emniyet Müdürü

Ömer USLUSOY
Emniyet�te�kilat�n�n�çe�itli�kademelerinde�gö-

rev�alan�Ömer�Uslusoy,�Kütahya'da�Bölge�Trafik
Denetleme��ube�Müdürlü�ü�görevini�yürüttü.
Uslusoy,�Ocak�2014'te�Kütahya'da�Kaçakç�l�k

ve�Organize�Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü
görevine�getirildi.
Ba�ar�lar�yla� takdir� toplayan� Uslusoy� TEM

Daire�Ba�kan�Yard�mc�l����görevini�üslendi.
Ömer�Uslusoy,�26�Ekim�2016'da�TEM�Daire

Ba�kan�Yard�mc�l����görevinden���rnak�Emniyet
Müdürlü�ü'ne�terfi�edildi.
��rnak�Emniyet�Müdürü�Ömer�Uslusoy,�Resmi

Gazete'de�yay�mlanan�Emniyet�Müdürleri�Atama
Kararnamesi�ile�Manisa'ya�atand�.

Manisa �l Emniyet Müdürü

�ükrü YAMAN
1969�y�l�nda�Ankara’da�do�du,�Çank�r��ili�Ilgaz

ilçesi��kikavak�Köyü�nüfusuna�kay�tl�d�r.�1988�y�-
l�nda�Polis�Kolejinden,�1992�y�l�nda�Polis�Aka-
demisinden�mezun�olduktan�sonra�s�ras��ile�1992-
2003�y�llar��aras�nda�Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde,
1998-2001�y�llar��aras�nda�Almanya’da�misyon�ko-
ruma�görevinde,�2003-2007�y�llar��aras�nda�Malatya
�l�Emniyet�Müdürlü�ünde,�2007-2014�y�llar��ara-
s�nda�Kastamonu�Emniyet�Müdürlü�ünde,�2014-
2015�y�llar��aras�nda�Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suç-
larla�Mücadele�Daire�Ba�kan�Yard�mc�l����görev-
lerinde�bulundu.
2015�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rüt-

besine� terfi� ederek� Özel� Güvenlik� Denetleme
Ba�kanl���nda�ve�Tefti��Kurulunda�Polis�Ba�mü-
fetti�i�olarak�görev�yapt�ktan�sonra�2016-2019�y�l-
lar��aras�nda�Konya��l�Emniyet�Müdürü�olarak�gö-
rev�yapt�.

19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��kararname
ile�Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanarak
göreve�ba�lam��t�r.�Evli�ve�3�çocuk�babas�d�r.

Diyarbak�r �l Emniyet Müdürü

Zafer AKTA�
1964�y�l�nda�Çanakkale’de�do�du.
1983�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1987�y�l�nda�Po-

lis�Akademisinden�mezun�olarak�s�ras�yla�Gazi-
antep,� Diyarbak�r,� �stihbarat� Daire� Ba�kanl���,
Ankara,�Ordu,�Mardin�ve�Bolu�Emniyet�Müdür-
lüklerinde�çe�itli�birim�ve�rütbelerde�görev�yapt�.
2011�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rüt-

besine�terfi�ederek�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�Po-
lis�Ba�müfetti�i,��çi�leri�Bakanl���n�n�26.10.2016
tarihli�kararnamesi�ile�Mu���l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�olarak�görev�yapt�.�
�çi�leri�Bakanl���n�n�27.12.2018�tarihli�karar-

namesi�ile�Adana��l�Emniyet�Müdürü�olarak�ata-
nan�Say�n�Müdürümüz�Zafer�AKTA��Bal�kesir�nü-
fusuna�kay�tl��olup�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Adana �l Emniyet Müdürü

Servet YILMAZAnkara �l Emniyet Müdürü 
Ankara�Emniyet�Müdürü

Servet� Y�lmaz,� Trabzon,
Arakl�’da�do�mu�tur.�Baba-
s�n�n�ad��Hüseyin�Y�lmaz’d�r.
Servet� Y�lmaz,� �stanbul

�ile'de�Emniyet�Müdürlü�ü,
�stanbul�Emniyet�Müdür�Yar-
d�mc�l���� görevlerinde� bu-
lundu.
Polis� Ba�müfetti�i� iken

20�Ocak�2015�tarihinde�Kah-
ramanmara�� Emniyet� Mü-
dürü�olarak�atand�.
Servet�Y�lmaz,�26�Ekim

2016�tarihinde�kararname�ile
Kahramanmara���l�Emniyet
Müdürlü�ü�görevinden�Em-
niyet�Genel�Müdür�Yard�m-
c�l���na�Getirildi.
Ankara�Emniyet�Müdürü

Mahmut�Karaaslan,�18�A�us-
tos�2017�tarihinde�emeklilik
dilekçesini�vererek�y�ll�k�iz-
ne�ayr�l�nca�yerine�19�A�us-
tos�2017�tarihinde�yay�mla-
nan� kararname� ile� Servet
Y�lmaz�Ankara�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�görevlendirildi.
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PANDEM� SÜREC�NDE TÜRK�YE

Korona� virüs� (covid-19)� salg�n� sebebiyle,� Ülkemiz-
de�al�nan�tedbirler�do�rultusunda�hafta�sonlar��soka�a�ç�k-
ma�yasa��na�Ba�kentimiz�ANKARA�yasaklara�uyma�ko-
nusunda�örnek�olmu�tur.�Ayr�ca�kolluk�kuvvetlerine�ba�-
l��Emniyet�Te�kilat�görevlileri�;�gecesini�ve�gündüzünü�ka-

t�p�büyük�hassasiyetle�ve�özveriyle�çal��m��lard�r.�Tüm�Em-
niyet�mensubu�Polislerimize;�Polis�Gazetesi�ad�na�te�ek-
kürlerimizi�sunuyoruz.�

POL�S�GAZETES��HABER�MÜDÜRÜ�
AJDA�AKGÜL

Ümraniye�kaymakaml�k�binas�nda�görev�ba��nda�canla�ba�la
görev�yapan�emniyet�güçlerimize�polis�gazetemiz�ad�na�koruyucu
siperlik�da��tt�k.Ola�an�üstü�bir�güçle�çal���p�kimi�zaman�sa�l�kç�
olup�ate��ölçen�kimi�zaman�postac��olup�evlere�ihtiyaç�sahiple-
rine�yard�m�götüren�kimi�zaman�i�çi�olup�yard�ma�ihtiyaç�duyanlara
yard�m�eden�tüm�emniyet�te�kilat�na�minnettar�z.Bir�kez�daha�gör-
dükki,Türkiye�cumhuriyetinin�her�zorlu�un�alt�ndan�birlik�ve�be-
raberlik��uur�ve�bilinciyle��ba���dik�bir��ekilde�üstesinden�geldi-
�ini.tüm�emniyet�güçlerimize�sevgilierimizi�sunuyoruz.

POL�S�GAZETES��BASIN�YAYIN�GENEL�MÜDÜRÜ
YAKUP�DEM�RC�O�LU

Dünyay��etkisine�alt�na�alan�koronavirüsle�mücade-
lede�ülkemizin�her�bir�kö�esinde�ba�ar�l��çal��malar�yü-
rüten�emniyet�te�kilat�m�z�,verilen�bütün�görevleri�me-
sai�kavram��gözetmeden�kendilerinden�çok�toplumun�sa�-
l���n��dü�ünerek�özverili�bir��ekilde�çal���yorlar.Ankara
k�z�lc�hamam’da�yolda�kalan�gazetemizin�bas�n�men-
suplar�na�benzin�götürerek�yard�mc��olan�polis�te�kilat�-
m�za�sonsuz�te�ekkür�edip�sayg�lar�m�z��sunar�z.

CORONAYLA
MÜCADELE

Dünya’n�n� büyük� bölümünü� etkisi� alt�na
alan�corona��virüsünün�dünya�genelinde��mad-
di-manevi� y�k�mlara� neden� oldu�unu� görü-
yoruz.Türkiye’de�bu�olumsuzluklardan�fazla
etkilenmemek� için� salg�n�n� toplum� sa�l���
aç�s�ndan�olu�turdu�u�riski�en�alt�seviyeye�in-
dirip�yönete�bilmek�,ortak�alanlar�m�zda�ya-
�anan�sosyal�hareketlili�i�ve�insanlar�aras��te-
mas��azaltarak�sosyal�izolasyonu�tesis�etmek
amaçl��bu�güne�kadar�birçok�tedbirler�ald�.
Ço�u�zaman�zorlan�lsada��kontrollü�sosyal

hayat�tarz�n��kendi�sa�l���m�z�için�yak�nlar�-
m�z�n�sa�l����için�benimseyip�uygulay�p�top-
lum�olarak�bu�konuda�mücadeleci�olmal�y�z.�
Milletimizin�soka�a�ç�kma�yasa��nda�önem-

li�tedbirler�alarak,�corona�virüs�salg�n�n��in-
sanlar�m�za�bula�mamas��için�sosyal�mesafe�ku-
rallar�na�uyulmas�nda�sürekli�uyar�larda�bu-
lunarak�vatanda�lar�m�z�n�sa�l�kl��bir�ya�am
sürmeleri� için� ellerinden� geleni� yapan� bu
u�urda� 24� saat� canla� ba�la� çal��an� ba�ta,
Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�tayyip�ER-
DO�AN,��ç���leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman
SOYLU,� Sa�l�k� bakan�m�z� Say�n� Fahrettin
KOCA’ya�ve�bu�mücadelenin�ön�saflar�nda
canlar�n��hiçe�sayarak�zorluklar�içinde�mesai
mefumu�gözetmeksizin�fedakarca�çal��an�za-
man�m�z�n�gerçek�kahramanlar��sa�l�kç�lar�-
m�za,�Tüm�Emniyet�Te�kilat��ve�Jandarma�Te�-
kilat�na�ba�ar�l��çal��malar�ndan�ötürü�minnet
duyar�sonsuz�te�ekkürlerimizi�sunar�z�

Yakup
DEMİRCİOĞLU

Polis Gazetesi Basın Müdürü

Koronavirüs
salg�n�na�kar���al�-
nan�önlemler�do�-
rultusunda�karan-
tina� döneminde
adada�asayi�i�sa�-
layan� adalar� ilçe
emniyet� müdürü
say�n�Murat�Bin-
göl�ve�ekibine�son-
suz� te�ekkürleri-
mizi�sunar�z.

Antalya�Lara�bölgesinde�ekiplerimiz�gece�gündüz�de-
meden�pandemi�sürecinde�halk�m�z�n�yan�nda�olarak�65�ya�
üstü�ve�20�ya��alt��kontrollerini�yaparak�hizmet�ediyor-
lar.rabbim�eksikliklerini�vermesin��er�odaklar�ndan�korusun

Tüm�dünyada�oldu�u�gibi�Türkiye'de
de�etkisini�gösteren�koronavirüse�kar��
mücadeleler�h�z�kesmeden�devam�edi-
yor.Bu�tedbirler�kapsam�nda�denetim-
leri�s�kla�t�ran�Bursa�emniyet�müdürlü-
�ü�araçlar��tek�tek�durdurup�sürücülerin
ate�lerini�ölçüp�ate�i�yüksek�ç�kan�sü-
rücüleri�en�yak�n�sa�l�k�ocaklar�nda�yön-
lendirdiler.Özverili�çal��malar�ndan�do-
lay�� Emniyet� Te�kilat�m�za� te�ekkür
ederip��ükranlar�m�z��sunar�z.

Kanunlar�n�uygulanmas�n��gözetmek�,kamu�düzenini�,�vatanda�lar�n�huzur�ve�güvenini�ko-
rumak�ad�na�görev�yapan�emniyet�te�kilat�m�z��Gaziantep�kontrol�noktas�nda�ziyarette�bulunduk.
Polis�gazetemiz�ad�na�dezenfektan,maske�ve�eldiven�da��tarak�bir�nebzede�olsa�bu�zorlu�süreçte
birlik�ve�bereberlik�ruhu�içinde�yanlar�nda�oldu�umuzu�hissettirmek�istedik.tüm�polis�güçlerim-
ze�sonsuz��ükranlar�m�z��sunuyoruz.

Türkiye'deki� koronavirüs� vakalar�n� art��� aç�klamas�ndan
sonra�tüm�yurtta�oldu�u�gibi�izmir’dede�koronavirüs�tedbirleri
üst�düzeyde�s�k��bir��ekilde�devam�ediyor.Bu�zorlu�süreçte�me-
sai�mefhumu�gözetmeden�gece�gündüz�çal��an�emniyet�güçle-
rimize�Rabbim�güç�kuvvet�versin�.

ADANA BURSA

�ZM�R

D�YARBAKIR

KONYA

MAN�SA MARD�N TEK�RDA�

MALATYA
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Gazetemizin� bundan� sonraki� say�la-
r�nda�bir�süre�bu�kö�eden�sizlerle�birlikte
olaca��z.
-�nsan�ili�kileri�konusunda�sohbetlerde

bulunaca��z.
Sohbet�konular�m�z
-Tebessüm�Etmek� -�ltifat� ederek�ko-

nu�abilmek�-sayg�l��davranabilmek
-Karar�Verme�konusu�-ölçü�-teknolijiyi

kullanmak�-Renklerle�insanlar��tan�ma�-�k-
na�etme�yetene�i�-Dikkatli�olmak�konusu
-Gibi�daha�bir�çok�önemli�konularla�il�ili
sohbetler� edece�iz.� burada� yapaca��m�z
sohbetler�-Asl�nda�bildi�imiz�ama�hayat�-
m�zda�uygulamad���m�z�konular.Ve�bun-
lar��uy�ulamaya�ba�lad���m�zda�-hayat�-
m�zda�da�ge�i�iklikler�olmaya�ba�lad�n���ö-
recegiz.ba�ar��ve�mutluluk�dileyerek�ilk�ko-
numuz-Tebessüm� etmeninin� önemi� ve
faydalar��ile�ba�layal�m.ve�bir�kaç�tebessüm
sözlerini�hat�rlayal�m.�-Tebessüm�Kana�en
h�zl��kar��an�ilaçt�r,�Bir�solgun�tebesüm�bin
ah��gizler,�Tebessüm�etmek�sadakad�r.
Tebessüm�kendimizi�iyi�hissetmemizi

sa�lar.Gülümsemek�vücudumuzun�kana
endorfin�ve�seretonin�salg�lamas�n��sa�lar.
Buda�ac�y��azalt�r�ve�ba����kl�k�sistemini
ve�vücudun�savunma�sistemini�güçlendi-
rir.Gülümsemek� ruhumuzu� güçlendirir.
Gülümsedi�imiz�zaman�ba�kalar�na�iletti-
�imiz�bütün�mesajlar,�olumlu�bir��ekilde�ka-
bul�edilir.
Hatta� kendimizi� daha� iyi� tan�mam�-

za,ba�kalar�yla� ba�lant�� kurmam�za� ve
genel�anlamda�daha�iyi�hissetmemize�yar-
d�mc��olur.

Di�er� yandan� gülümseme� s�ras�nda
vücut�da�beyne�mesaj�gönderir.�Gülümse-
mek�için�belli�bir�nedenimiz�olmayabilir
ama��beynimiz�bu�bilgiyi�yüz�kaslar�m�z-
dan�al�r.gülümsedi�imizi�ve�bir��eyin�bi-
zi�mutlu�etdi�ini�anlar.Yani�tutarl��olmak
ad�na�duygusal�durumumuz�iyimserlik�ve
mutluluk�yönünde�de�i�ir.
Bir�hata�yapd�ysan�z�af�dileyin�ve�bu-

nu�gülümseyerek�yap�n.Hatas�z�kul�yok-
tur.Hatalar��kabullenip�af�dilemek�de�insan
olman�n� bir� parças�d�r.Af� diledi�inizde
bunu�gülerek�de�il�gülümseyerek�yap�n:iç-
ten�bir�tebessüm�olsun�bu�gülümseyen�bi-
rini�affetmenin�daha�kolay�oldu�unu�gös-
teren�bir�çok�örnekler�var.
Bir�çocu�a�gülümsedi�inizde�neler�ol-

du�unu�hiç�fark�etdinizmi?�Genel�olarak�ne-
redeyse�otamatik�bir��ekilde�tebessümünüze
kar��l�k�al�rs�n�z.yeti�kinler�hatta�sokakta-
ki� yabanc�larsöz� konusu� oldu�unda� da
ayn���ey�gerçekle�ebilir.
Dolay�s�yla,gülümsemek,ba�kalar�na

pozitif�duygulara�yol�açar.gülümsemek�bi-
zi�ve�çevremizdekileri�mutlu�eder.
Çünkü�gülümseyerek�onlara�sosyal�ve

ula��labilir�bir�ki�i�oldu�umuzu�göstermi�
oluruz.Allah�yüzümüzden�tebessümü�ek-
sik�etmesin�diyerek�bu�say�m�zdaki�konu-
muzu�burada�sonland�rmak�istiyorum�bir
dahaki� say�m�zda�ba�ka� bir� konuda�bu-
lu�ma�üzere�Allah,a�emanet�olun�Ho�ca-
kal�n.

�aban�SALAR
Emekli�E�itimci�Polis�Gazetesi

Ankara�Çankaya�Temsilcisi

K�ymetli Polis Gazetesi okurlar�;

Adana’da polis sosyal mesafe 
uyar�s� yaparak maske da��tt�!
Adana�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi���ube

Müdürlü�üne�ba�l��yunus�ekipleri,�yeni�tip�co-
rona�virüsün�vatanda�lara�bulu�mamas��için
sokak�sokak�gezip�uyar�da�bulunuyor.�Polis
ara�sokaklara�bile�girerek�hem�vatanda�lara�vi-
rüsle�mücadelenin�önemini�anlat�yor�hem�de
tedbirsiz� d��ar�� ç�karanlar�� uyar�yor.� Polis
ayr�ca�durdurdu�u�toplu�ta��ma�araçlar�nda
maske�ve�sosyal�mesafe�kontrolü�de�yapt�.�Po-
lis�sokakta�maskesiz�olanlara�da�maske�da��tt�.
Polisin�sosyal�mesafe�kural�na�uyarak�ger-

çekle�tirdi�i�bu�çal��mas�n��gören�çevredeki
vatanda�lar�da�kendilerini�alk��layarak�te�ekkür
etti.�Bu�arada�polis�ekipleri,�20�ya��ndaki�bir
ki�inin�de�soka�a�ç�kt���n��görüp�uyararak�eve
gitmesini�sa�lad�.�Vatanda�lar�polisin�çok�ça-
l��t���n�,�maske�bile�da��tt���n�,�belediyenin
yapmas��gereken�görevleri�bile�polisin�yapt�-
��n��söyledi.

KIRKLAREL�'nin� Ba-
baeski� ilçesinde� polis� ve
zab�ta�ekipleri�koronavirüs
tedbirleri� kapsam�nda�ku-
rulan�pazarda,�vatanda�la-
r�n�ate�lerini�ölçüp,�maske
ve�eldiven�da��tt�.�Babaes-
ki'de��lçe�Emniyet�Müdür-
lü�ü�ekipleri�ile�zab�ta,�ko-
ronavirüs�tedbirleri�kapsa-
m�nda�çal��malar�n��sürdü-
rüyor.�Polis�ve�zab�ta�kapal�
pazar� yerinde� pazarc�� es-
naflar�n� sosyal� mesafeye

uymas�n��sa�lad�.�Ekipler�da-
ha� sonra� pazarc�� esnaf�� ar-
d�ndan�da�gelen�vatanda�lar�n
ate�lerini�ölçtü,�ücretsiz�mas-
ke�ve�eldiven�da��tt�.�Kapal�
pazar� yerine� giri�te,� el� de-
zenfektanlar��konulurken�va-
tanda�lar��uyarmak�için,�"Ko-
ronavirüs� salg�n�� nedeniyle
al��veri��yaparken�ihtiyac�m�z
olan�ürünleri�dokunarak�seç-
meden�almam�z�toplum�sa�-
l����aç�s�ndan�önem�ta��mak-
tad�r"�yaz�s��as�ld�.

Konya’da�Narkotik�Suçlarla�Mü-
cadele�ekipleri�taraf�ndan�496�gram
uyu�turucu�madde�ile�104�adet�uyu�-
turucu�hap�ele�geçirilirken,�uyu�turucu
kullanan,�ta��yan�ya�da�satan�21�ki�i-
ye�de�i�lem�yap�ld�.
Edinilen� bilgiye� göre,� Narkotik

Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü
ekipleri,�“uyu�turucu�madde�ticareti
yapan�ve/veya�nakleden”��ah�slara�yö-

nelik�çal��ma�ba�latt�.�Yap�lan�çal��-
malarda,�496�gram�uyu�turucu�mad-
de�ile�104�adet�ele�geçirilirken;�1�adet
hassas�terazi,�1�adet�uyu�turucu�kul-
lanma�aparat��ve�30�adet�paketleme
aparat�na�da�el�konuldu.�Öte�yandan,
17�ki�iye�uyu�turucu�madde�kullan-
maktan,�4�ki�iye�de�uyu�turucu�mad-
de�ticareti�yapmak�ve�ya�nakletmek
suçundan�i�lem�yap�ld�.�

Devlet Adamı ve
Siyasetçi

Bir göreve gelmek kolay, ancak ba�ar�l� ol-
mak, orada kalmak zordur. �ahs�m ad�na her
zaman özel görevler özel insanlar gerektirir
kanaatindeyim. Özellikle de devlet adaml���
ve siyasetçili�i kar��t�r�p, ayn� kefeye koy-
mayal�m . Devlet adaml���, devletin herhangi
bir yerinde makam ve ünvan sahibi olmak ol-
mad��� gibi, makam�n çok yüce, ünvan�n çok
�a�aal� olmas�da de�ildir. Bunlar olsa bile gör-
evin herhangi bir alan�nda yanl�� yapt���n�zda
kendileriyle  beraber devlet de bedel ödemek
zorunda kal�r.

Siyasette ise siyasetçinin, ba�ar� sa�layan
iyi laf etmek, insanlar� �u ya da bu yöne çe-
kebilmek, komplolar� bozup siyasi ve mad-
di güç kullanarak kazanan siyasetiçinin ey-
lemlerine ve söylemlerine bakarak siyasete
neden girdi�ini pekala anlamak mümkündür.
Hatta siyasetin bir ülkeye nas�l bir yön ver-
di�ine bakarak o toplumun nas�l bir ruh ha-
linde oldu�unu alg�layabiliriz. Asl�nda siyaset
bir maharet bir sanatt�r. Çünkü bir toplum-
da her türlü dü�ünceye sahip insanlar vard�r.
�nsan f�trat� olarak çe�itli din, dil ,fikir ve kül-
türe sahiptir. Siyasetçide  ülkeye hizmet için
önemli bir araçt�r ancak hizmetin tek adre-
si siyaset de�ildir. Siyasi tercihler do�ru ya-
p�lmad��� ehline verilmedi�i taktirde amac�
d���na ç�k�p hem �ahsa hem devletimize za-
rar verir.Evet  iç siyasette ba�ar� sa�lamak ba-
�ar�l� politikac�l�kt�r ama devlet adaml��� de-
�ildir. Devlet adaml��� yönetilen ba�ar� ile öl-
çülür.

Devlet nedir? Devlet babad�r, anad�r,
devlet kutsald�r. Devleti olu�turanda bireylerdir
ki  öyle herkeste devlet adam� olamaz. Me-
ziyet ister, yürek ister, her �eyden önce in-
san olmay� ister .Her siyasetçinin devlet ada-
m� olmas� �art de�ildir, ancak devlet adam�
çok yönlü insanlar olup son derece iyi bir si-
yasetçidir.Son olarak dokunmak istedi�im ko-
nu bayrak konusudur.Türk bayra�� siyasi bir
amaçla kullan�lmamal�, kulland�r�lmamal�-
d�r. �nsano�lunun �erefi ve onur'u bayrak ile
vatand�r. Vatan� olmayan�n hürrüyeti olmaz,
hürriyeti olmayan�n ,onuru olmaz onuru ol-
mayan da ha ya�am�� ha ya�amam�� hiç öne-
mi yoktur

Mustafa ÖZDEMİR

POLIS GAZETESI İSTİHBARAT ŞEFİ

MAKAM SAHİBİ OLUP
İNSAN OLAMAMAK

Ne�olursan�ol,�kendini�nas�l,�nerede�görürsen
gör,�kendine�hangi�s�fatlar��yak��t�r�rsan�yak��-
t�r,�hangi�mevki�ve�makamda�bulunursan�bulun,
onur�ve��eref�yoksa�neye�yarar�ki.��nsan�hangi
durumda�olursa�olsun�,hangi��artlarda�bulunur-
sa�bulunsun,�onurlu�ve��erefli�tutumundan�taviz
vermemelidir.�Onur�ve��erefini�kimsenin�istek
ve�arzular�na�teslim�etmemelidir�.Duru�u�ve�tu-
tumunu�kendine�yak���r�bir�biçimde�sergileme-
lidir.�Farkl��taraf�ve�yerlerden�gelen�çe�itli�is-
teklere�göre�de�il,�kendi�insani,�ahlaki�,vicda-
n��de�erlere�bir�davran���göstermelidir.
Bir��lin�valisi,��bir�kurumun�genel�müdürü,

il�sorumlusu�olabilirsiniz�ama�geldi�iniz�bu�ma-
kam�ve�mevkiler�sizi���martmas�n.�Bütün�ma-
kam�ve�mevkiler�halka�hizmet�amaçl�d�r,�ama
maalesef� baz�� kendini� bilmezler� makam� ve
mevkilerini�hizmet�amac��d���nda,�kötü�amaçl�
kulland���na��ahitlik�ediyoruz.�Halka�hizmet�an-
lay����yerine�halk�n�n�üzerinde�bask��kurup�on-
lara�tepeden�bakan,�makamlar�n�n�vermi��oldu�u
güç�ve�kuvvetlerine�güvenerek�mahiyetindeki�ça-
l��anlar��a�a��layan�kendini�bilmezler�var.�Yok-
sul�ve�hak�aramas�n��bilmeyen�halk�m�z�bir�ku-
rum�veya�kurulu�un�kap�s�n��çald���nda�birçok
kez�Kar��s�nda�muhatap�olacak�insan�bulama-
d�klar�ndan� muzdaripler.� Çünkü� baz�lar�� va-
tanda�a�hizmet�yerine�bulunduklar��konumu�ç�-
karlar���amaçlar�do�rultusunda�kullan�p��u�iha-
leyi�hangi�yanda�c�ma�versem�bu�ihaleyi�kime
pe�ke��çeksem�hesaplar��do�rultusunda�olduk-
lar�ndan�hizmet�için�geldi�i�halk�na�vakit�ay�r-
maktan�aciz�oluyorlar.Bu�zihniyetteki�insanlar
devletçi�milliyetçi�olamaz�olsa�olsa�vatan�hainleri
olur.�Sizden�ricam�bu�tür�insanlar�n�önünde�sin-
miyelim,�sindirilmiyelim.�Her�türlü�hak�ve�hu-
kukumuzu�arayal�m.�Gerekiyorsa�da�üst�mer-
cilere�müracaat�edelim.�Bu�bizim�en�do�al�va-
tanda�l�k� hakk�m�zd�r.� E�er� insanlara� kar��
böyle�ciddi�bir�tutum�sergiliyenlere��kar���göz
yumarsak�o�tutumu�sergiliyenlerle�ortak�olmu�
say�l�r�z.�Korkmay�n�sonuna�kadar�hakk�n�z��ara-
y�n.Bu�devlet�kimsenin�babas�n�n�mal��kimse-
nin�çiftli�i�de�ildir.
Bütünlükten�bi�haber,�topra��na�ihanet�eden

,�uursuz�y�kanm���beyinler�insan�olmaktan�se-
beplenememi��duygu�yoksunlar�,��erefi�sadece
bir�erkek�ad��olarak�bilen�ac�nasal��insan�müs-
veddeleri,�yalanc��bar���yanl�lar�,�sa��gösterip�sol
vuran�sahtekar�vatan�hainleri,�dünyevi�makam
ve�mevkiler�sizin�üstünlük�sa�layabilece�iniz�de-
�erler�de�ildir.�Art�k�ayak�denk�almak�ne�demek
anlaman�z�n�zaman��geldi.�Bu�millet�art�k�size
kim�oldu�unu�gösterecek.�Lay�k�olmadan�ma-
kam�sahibi�olup,�adam�olamayanlar,�astlar�n���s�-
r�p�üstlerine�kuyruk�sallay�p�i�gal�etti�iniz�ma-
kam��çiftlik�gibi�kullanmaya�da�hakk�n�z�yok.
Kimileri�yalakal����ve�dönemin��dalkavuk-

lu�unu�yapar,�kimi�de�onurlu�ve��erefli�bir�ya-
�am�için�kellesini�ve�her��eyini�kaybetmek�u�-
runa�hakk�n�ve�hakl�n�n�yan�nda�durmaya�çal�-
��r�.Rabbim�bizi�son�nefesimize�kadar�izzetli�ve
�erefli�bir�ya�amdan�al�koymas�n.

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurulu Bşk.

Bahçeli: Erdo�an’� incitmemeye çal���yoruz

MHP�Genel� Ba�kan�� Devlet� Bahçeli,
ba�kanl�k�sistemi�ve�Cumhur��ttifak�’na�ili�-
kin�Star�TV’den�Nazl��Çelik’e�konu�tu.
Bahçeli,�MHP�Genel�Ba�kan�Yard�mc�s�

Semih�Yalç�n’�n,�Bahçeli’nin�11�y�l�önce-
ki�konu�mas�ndaki�“Üç�hilalin�tek�ba��na
iktidar��art�k�bir�zorunluluktur”�aç�klama-
s�yla�gelen�ittifakla�ilgili�sorunlar�ya�and���
yorumlar�na�yan�t�verdi.
Bahçeli,�yorumlarla� ilgili�“Kendimize

göre�partimizin�varl���n��koruyaca��z,�güç-
lenmesini�ve�Cumhur��ttifak��ile�Cumhur-
ba�kanl����Hükümet�Sistemi’nin�devam�-
n��temin�edece�iz.�Böyle�bir�durum�kar��-
s�nda�bir�politika�takip�etmemiz�laz�m.�Ama
bütün�bunlar��yaparken�biz�Recep�Tayyip
Erdo�an’�� incitmemeye�çal���yoruz�daha
do�rusu�güçlü�k�lmaya�çal���yoruz”�dedi.
CHP� Genel� Ba�kan�� Kemal� K�l�çda-

ro�lu’nun,�Gelecek�Partisi�ve�DEVA�Par-
tisi’nin�seçime�girebilme�yeterlili�i�sa�la-
mas��için�CHP’li�milletvekillerinin�bu�par-

tilere�geçebilece�i�aç�klamas�n��de�erlen-
diren�Bahçeli,�“139�milletvekili�aras�ndan
15-20�ki�iyi�verebilir.�Fakat�verilenlerden
sonra�Meclis’te�grubu�olan�partiler�olacak.
Bunlardan�bir�tanesi�Gelecek�Partisi,�bir�ta-
nesi�Babacan’�n�partisi,��Y��Parti�ve�CHP…
HDP’yi� de� biraz� dinlenmeye� alacaklar.

Çünkü�HDP�gündemde�oldu�u�müddetçe
bunlara� kar��� bir� alerji� do�uyor� Türki-
ye’de.�Burada�Cumhur��ttifak�’n�n�ya�da�Re-
cep�Tayyip�Erdo�an’�n�y�pratacak�tarzda�bir
muhalefete�a��z�birli�ine�gidecekler.�Bu-
nun�ad�na�da�millet�dediler�olmad��mem-
leket�masas��diyecekler.”�dedi.

KONYA’DA
UYU�TURUCU
OPERASYONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın bozulma aşa-
masında olduğu yorumlarına ilişkin ‘Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı in-
citmemeye çalışıyoruz daha doğrusu güçlü kılmaya çalışıyoruz’ dedi.

Polis ve zab�ta ate� ölçtü, maske da��tt�

�eytan�n�bile�akl�na�gelmicek��ey,
uyu�turucu�kaçakç�lar�n�n�akl�na�gel-
di.��stanbul’da�hasta�oldu�unu�bahane
edip,valilikten� izin� ka��d�� al�p�Di-
yarbak�r'a� esrar� ve� uyu�turucu� ka-

ç�rmak�için�özel�ambulans�kiralay�p
,� �ehir� k�s�tlamalar�na� tak�lmadan
Diyarbak�r�sur�ilçesine�kadar�gelen
zehir�tacirleri�jandarman�n�dikkati�sa-
yesinde�tespit�edildi.�Sur�ilçe�komu-

tanl���� merkez� karakolu� personeli
ba�ar�l��bir�operasyonla�uyu�turucu-
ya�el�koyup��ah�slar��gözalt�na�ald�-
lar.� Jandarmam�z�n� dikkati� ve� bu
ba�ar�l�� operasyonlar�ndan� dolay�

Sur� ilçe� jandarma�komutan��Say�n
Cem�Ta��ve��personelini�tebrik�edi-
yoruz� .Rabbim�devletimize�askeri-
mize�polisimize�zeval�vermesin�ko-
ruyup�yar�ve�yard�mc�s��olsun.

K�RALIK AMBULANSTA UYU�TURUCU KAÇAKÇILI�I
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Güzel çal��malara imza atan Hakan Y�lmaz ve
Alpaslan Atasoy  müdürlerimize te�ekkür ediyoruz

Emniyet�te�kilat�m�z�içerisinde�sevilen,�say�lan�görevlerini
en�iyi��ekilde�icra�eden,�devletçi�mücadeleleri��ile�güzel�çal��-
malara�imza�atan�ve�ba�ar�l��ki�ilikleri�ile�tan�n�nan��Fatih�ve�Ka-
��thane�emniyet�müdürlüklerinden�sorumlu�il�emniyet�müdür
yard�mc�s��say�n�Hakan�Y�lmaz�ve�fatih�ilçe�emniyet�müdürü
say�n�Alpaslan�Atasoy��müdürlerimiz�fatih�ilçesinde�asayi��ve
huzurun�sa�lanmas�nda�sahada�ekibi�ile�birlikte��ba�ar�l��çal��-
malara�imza�atm��lard�r.��say�n�müdürlerimizi�ve�ekiplerini�teb-

rik�ediyor,�ba�ar�lar�n�n�devam�n��diliyoruz.Böyle�vatan�sever
devletçi�milliyetçi�müdürlerimiz�oldukça�allah�n�izniyle�s�rt�m�z
yere�gelmez.�Fatihimizde��Asayi��ve�huzuru�sa�l�yan�müdür-
lerimize�ve�salg�n�döneminde�çal��malar�n��titizlikle�yürütüp�ter-
temiz�bir�fatih�için�çal��an�belediye�ba�kan�m�z�say�n�.M.Ergün
Turan�bey�efendiye�sonsuz�te�ekkürlerimizi�sunar�z.

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

Devletçi,�milliyetçi,milli�duy-
gular��yüksek�olan,�görev�yapt�k��
yerlerde�saat�fark��gözetmeksizin
çal��an,�insan�n�yüre�ine�sevgi�ile
gönlüne�gönülden�dokunabilen,
hayat�n�ak����içinde�her�kesime�her
ya�taki�insanlara�gönül�veren�el
veren�milletin�derdi�ile�dertlenen
güzel�yürekli�insan.�Göreve�ba�-
lad����günden�bu�yana�tüm�kamu
kurum�ve�kurulu�larla�büyük�bir
uyum�ve�i�birli�i�ile�çal��an�,gü-
ler�yüzlü�enerjisi�ve�ilçeye�yap-
t�klar��ile�örnek�bir�devlet�adam�
olarak�gönüllere�taht�kuran,�ma-
kam�ndan�güç�alan�de�il�oturdu-
�u�makama�güç�veren�adam�gibi

adam�büyük�bir�de�er.�Yöre�hal-
k�yla�iç�içe�olup,devletin��efkati-
ni,s�cak�yüzünü�halka�sunup�,hal-
k�n�sorunlar�yla�bizzat�yak�ndan
ilgilenip�çözen�güzel�yürekli�in-
san.Halk�n�sevgisini�kazanan�sa-
y�n� kaymakam�m�z� � taziyeler-
de,hasta�ziyaretlerinde�ve�esnaf�zi-
yaretlerinde�her�zaman�halkla�iç
içedir.�Sur�kaymakam��belediye
ba�kan� vekili� say�n� Abdullah
çiftçi��Rabb'im�her�daim�seninle
olsun,güç�ve�kuvvet�versin

Osman��ahin�GÜVEN
Polis�Gazetesi�Yönetim

Kurulu�Ba�kan�

EMEKLİ POLİSİN HALİ...

Çal���rken�gerek�maddi�,gerek�psikolojik�birçok
problemle�mücadele�eden�polis�emeklilikte�rahat�bir
nefes�al�yormu?�

Can�n�� ortaya� koyarak� çal��an� emniyet� men-
suplar�n�n�emeklerinin�kar��l����para�ile�ölçülmez
amenna�ama�henüz�daha�iyide�motive�edebilecek�pa-
ran�n�d���nda�geli�tirilmi��bir�iyile�me�yok.

dil�sussa�vicdan�susmaz.
Ülkemizin�emniyet�ve�asayi�ini�teslim�etti�imiz

üçbin�be�yüz�çal��an�,�yüz�bin�emeklisi�olan�bir�te�-
kilata�ne�kadar�sahip�ç�kabiliyoruz?�

Bu�ülkenin�vatanda��n�n�sevdi�i�güvendi�i�po-
lis�te�kilat��sahipsiz�olmaktan�kendine�sahip�olma-
s�nada�izin�verilmemesinden,�umut�verip�yerine�ge-
tirilmemesinden�art�k�b�kt�.�Unutmayal�mki�polis�sa-
hipsiz�ise��halkta�sahipsizdir,�asayi��de�sahipsizdir.

Polis�ve�emeklisinin�durumunu�düzeltece�iz�di-
ye�vaadlerde�bulunanlar�n�halen�evlerini,�kendile-
rini,�e�ini�ve�çocuklar�n��koruyan,�bir�dokununca��bin
ah�i�itti�imiz�polislerimize�Bir�derdin�bir�sorunun
var�m��diye�sorulmad����gibi�emekli�a�amas�na�ge-
len�polisimize�toplu�ta��ma�haklar�da�ellerinden�al�-
n�p�hiçbir�yerde�kullanamayacaklar��emekli�polis
kimli�i�verilip,�aile�yard�m��kald�r�l�yor.�Maalesef
ki�çal��an�polis��ile�emekli�polis�aras�nda�maa��yö-
nünden�büyük�bir�uçurum�olu�uyor.

Her�devlet�memurunun�maa���emekli�oldu�un-
da�belli�bir�oranda�dü�er�ancak�polisler�için�bu�dü-
�ü��çok�daha�keskin�oluyor.�Görev�ba��ndaki�pol-
islerin�almakta�oldu�u�maa��n�önemli�bir�k�sm��em-
niyet�hizmetleri�tazminat�ndan�olu�tu�u�için,�emek-
li�olundu�unda�büyük�bir�dü�ü��ya�an�yor.�Tam�pa-
raya�ihtiyaç�duyduklar�nda�üniversitede�okuyan,�ev-
lenecek�olan�ya�da�i��kuracak�olan�çocu�una�des-
tek�olaca���bir�zamanda�yüzde�altm���oran�nda�maa-
��nda�dü�ü��oluyor.�Maalesef�polisimizde�emekli
olunca,�ya�amlar�n��sürdürebilmek�için�çe�itli�ara-
y��lar�içine�giriyor�.Yetkililerimizin�ülkemizin�dört
bir�yan�nda�can��pahas�na�halk�m�z�n�huzurunu�na-
musunu�can�ve�mal�güvenli�ini�koruyan�polisimi-
ze,�polis�te�kilat�m�za�ve�emeklilerimize�sahip�ç�-
k�p�bir�çözüm�yolu�bulaca��n��umut�ediyorum�say-
g�lar

İlyas YILMAZ

Zeytinburnu�Kaymakam��say�n�Mehmet
Makas�bey�atand����günden�bu�yana�ilçe�hal-
k��ve�ba�l��kurum�çal��anlar��taraf�ndan�ol-
dukça�sevilen�say�lan�ve� tecrübeleri� ile�ol-
dukça�isminden�söz�ettirmektedir.�Pandemi
süreci�geçirdi�imiz�bu�zor�zamanlarda�say�n
kaymakam�m�z�adeta�gece�gündüz�demeden
sahada�el�birli�i�ile�çal��malara�imza�atmaya
devam�ediyor.�Her�gün�semt�pazarlar�nda,�hal-
k�n�yo�un�oldu�u�alanlarda,�esnaf�ile�iç�içe
adeta�ya�l�s��genci�demeden�yo�un�bir�tem-
po�ile�görevini�icra�etmektedir.�

Zeytinburnu�Kaymakam�m�z�son�zaman-
larda�ilçe�de�bulunan�Sivil�toplum�kurulu�lar�
ile�sürekli�temas�halinde�olarak��u�günlerde
geçirdi�imiz�zor�günleri�el�ele�vererek�a�a-
ca��z�diyerek�Stk�lar�m�zada�yo�un�destek�ver-
di�ini�görmekteyiz.

Say�n�kaymakam�m�z�n�duyarl��oldu�u�bir
konuda�teziye�ziyaretleridir.zeytinburnu�ilçe
halk�n�n�her�zaman�taziyelerinde�bulunup�ac�

günlerinde�halk�n�yan�nda��ac�lar�na�ortak�ol-
mu�tur.�

Kaymakam�beyin�daha�güzel�hizmetler�ya-
parak�zeytinburnu�ilçemizde�güzel�an�lar�b�-
rak�p�çok�daha�verimli�çal��malara�imza�ata-

ca��na�yürekten�inan�yoruz.�Bu�vesile�ile�Dev-
letimizin�varl���n��hissettiren�bütün�kamu�ida-
recilerimize�te�ekkür�ediyoruz.

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

Zeytinburnu Kaymakam� Mehmet
Makas Pandemide halkla el ele

Fark�ndal�k�oluşturmak�ve�duyar-
l�l�g ̆��artt�rmak�amac�yla��l�Emniyet
Müdürümüz�Say�n�Mustafa�AYDIN
öncülü�ünde�motosiklet�su ̈rücu ̈leri-
mize�Koruma�Başl�g ̆��(Kask)�dag ̆�t�-
m��yap�lm��t�r.�Karatay�ilçesi�Yarma
Mahallesinde�15�adet�trakto ̈rün�arka
römorklar�na�gece�görüşünü kolay-
laşt�ran� Reflekto ̈r� hediye� edilerek,
uyulmas��gereken�trafik�kurallar��ko-
nusunda�bilgilendirme�yap�lm�s ̧t�r

Polis�Gazetesi�Bas�n�Muhabiri�
Süleymen�Bademci

Sur Kaymakam�’n� Ziyaret Ettik

PANDEMİDEN KURTULUŞ
MÜCADELESİ VE KÜRESEL

GÜÇLERİN DÜNYA 
ÜZERİNDEKİ SİLAHSIZ OYUNU

Erdem BAŞARAN

POLIS GAZETESI GENEL YAYIN YÖN.

Evet sevgili okurlar�m�z, öncelikle ülkemiz ve dünya dev-
letlerinin geçirmekte oldu�u covid -19 pandemisi ile mü-
cadelesini umar�z en k�sa sürede sona erdirerek yeniden
sa�l�kl� ve ekonomik olarak daha güzel yar�nlar�n olmas�-
n� umut ediyoruz.

Bu süreçte salg�n hastal��� sebebi ile vefat eden va-
tanda�lar�m�za rahmet diler, �ifa bekleyen tüm hastalar�-
m�za acil �ifalar dileriz. Tekrar aziz milletimizin ba�� sa� ol-
sun.

Aylard�r dünya bas�n�nda ve ülkemizde bilim kurulumuz
gerekse devletimiz birçok gerekli aç�klamalar ve uygula-
malar ile salg�ndan kurtulmak için yo�un çaba göster-
mektedir. Bu vesile ile canla ba�la çal��an ba�ta Devleti-
miz, sa�l�k çal��anlar�m�z, güvenlik güçlerimiz, özellikle has-
tane vb. kurumlar�m�zda çal��an temizlik, hasta bak�c�, ce-
naze hizmetlerinde çal��an alt-üst kademe i�çi statüsünde
çal��arak emek veren tüm insan�m�za, bu süreçte devleti-
mizin vergi sisteminin ayakta kalmas�n� sa�layan gece gün-
düz çal��arak katk� sunan muhasebe mesle�ini icra eden
Mali Mü�avirlerimize’ de �ükranlar�m�z� sunuyoruz.

Emeklerinden dolay� Polis Gazetesi ekibi olarak onla-
r� yürekten tebrik ediyoruz.

K�ymetli okurlar�m�z bu süreçte oldukça farkl� görü�ler
edindik. Dünyadaki silahs�z küresel sava�lar�n art�k var ola-
ca��n� görmeye ba�lad�k. Oyun kuranlar ile oyuncular�n
ayn� aktirislerden oldu�unu hep birlikte gördük. Devleti-
miz gerekli tüm çal��malar�n� en iyi �ekilde yürütmeye ça-
l��t��� gibi bende birkaç konuya de�inmek isterim.

Polis Akademisi Ba�kanl���nca haz�rlanan raporda, Tür-
kiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kar�� ba�ar�l� mü-
cadelesinde ön safta yer alan Türk sa�l�k çal��anlar�n�n, sal-
g�n sonras� geli�mi� ülkeler taraf�ndan yüksek ücret ve uy-
gun f�rsatlar sunularak çekilmeye çal��abilece�i uyar�s� ya-
p�ld�.

Salg�n�n uluslararas� düzeydeki muhtemel sosyoekonomik
ve siyasal etkilerinin ele al�nd��� "Kovid-19 Salg�n� ve Son-
ras� Uluslararas� Siyasette Süreklilik ve De�i�imler” ba�l�kl�
raporda, Kovid-19'un, ABD-Çin rekabetine, Avrupa
Birli�i'nin (AB) yap�s� ile Türkiye ve bölgeye etkilerine ili�-
kin de�erlendirmelere yer verildi.

Kovid-19'un, askeri ve ekonomik düzeyde en büyük
iki devlet olan ABD ve Çin'in içinde bulunduklar� rekabette
geleneksel olmayan yeni bir kriz sürecinin ba�lamas�na or-
tam haz�rlad��� belirtilen raporda, her iki devletin de Ko-
vid-19'u birbirlerine kar�� propaganda arac� olarak kul-
land�klar�na i�aret edildi. Raporda, ABD ve Çin'in, virüse
kar�� tedavi üretim sürecinde Ar-Ge faaliyet ve bütçelerinde
h�zl� bir art��a gitmesiyle teknolojik yar���n h�zland��� ak-
tar�larak, bu geli�melerin, mevcut tart��malar�n sürdürül-
dü�ü yeni bir so�uk sava� ba�lang�c�n� da tetikleyici nite-
liklere sahip göründü�ü kaydedildi. Salg�nla mücadele sü-
recinde uluslararas� örgütlerin sessizli�i ve yetersizli�inin,
bu kurumlara olan güveni sarst��� ve varl�klar�n�n sorgu-
lanmas�na yol açt��� belirtilen raporda, AB'nin de bu sü-
reçten en a��r hasar� alan uluslararas� aktörlerden biri ola-
ca�� dü�üncesinin yayg�n, kabul gören görü�ler aras�nda
oldu�u bildirildi. Raporda, �unlar kaydedildi: "Avrupa Bir-
li�i'nin 'hukukun üstünlü�ü' ve 'demokrasi' gibi temel de-
�erleriyle çeli�ir biçimde s�n�rlar�n kapat�lmas�, t�bbi ekip-
man dola��m�n� içeren ticari faaliyetlerin ask�ya al�nmas�,
hatta d��ar�dan sipari� edilen t�bbi ürünlere hedef ülkeye
ula�mas�ndan, di�er üyeler taraf�ndan el konulmas� gibi ka-
l�c� iz b�rakabilecek yollara ba�vurabilmi�tir. Bu geli�meler,
AB'nin bir de�erler ailesi olmaktan ziyade, tipik uluslararas�
örgütlerde oldu�u gibi rasyonel ç�kar birli�i oldu�unu gös-
termi�tir. AB'nin en çok ihtiyaç duyulan dönemde dahi et-
kisiz kalmas�, üye ülkelerin süreçte yaln�z b�rak�lmas� ve da-
yan��ma gösterilememesi, salg�n sonras�nda üye ülkelerin
daha çok tek tarafl� politikalara yönelmesini beraberinde
getirme potansiyeli ta��maktad�r. Bu durumun, AB bün-
yesinde zaman zaman gündeme ta��nan me�ruiyet krizi-
ni daha da derinle�ece�ini söyleyebiliriz."

"Türkiye Kovid-19 sonras� dünyan�n 
önemli ülkelerinden biri olabilir"
Dünyada önemli ülkeler yard�m talebinde bulunurken

Türkiye'nin tedarikçi ülke olarak ortaya ç�kmas�n�n kamu
diplomasisi aç�s�ndan yararl� oldu�u aktar�lan raporda, Tür-
kiye'nin 50'den fazla ülkeye t�bbi malzeme yard�m�nda bu-
lundu�u an�msat�ld�. AB'nin gev�emesi iç gerilimler ve çe-
ki�meler yasamas�n�n, Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak
daha da ileriye ta��yabilece�i tespitinde bulunulan rapor-
da, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin, salg�nla mücadelesini
ba�ar�yla yönetmeye devam ederken, ba�ta bölge ülkele-
ri olmak üzere gelen talepleri kar��lamay� sürdürebilmesi
halinde Kovid-19 sonras� dünyan�n önemli ülkelerinden
biri olarak yerini alaca�� ifade edildi. Kovid-19 sürecinin,
Türk d�� politikas� aç�s�ndan ortaya ç�kard��� f�rsat ve teh-
ditler �öyle s�raland�: "Türkiye, salg�n ile mücadele süreci-
ni ba�ar�l� bir �ekilde yönetmektedir. Ba�ar�da, geli�mi� eç-
hizat ve altyap�yla donat�lm��  sa�l�k sistemi ve iyi e�itim
alm�� tecrübeli sa�l�k personelinin kalitesi belirleyici ol-
maktad�r. Dikkat çeken ba�ar�l� tecrübe neticesinde, sal-
g�n sonras�nda Avrupa ba�ta olmak üzere geli�mi� ülke-
ler, Türk sa�l�k çal��anlar�n� yüksek ücretler ve uygun f�r-
satlar sunarak çekmeye çal��abilirler. Sagl�k güvenli�inde
yakalanan ba�ar�l� konumun korunabilmesi için sa�l�k sek-
töründe i� gücünü tutabilecek önlemlerin al�nmas� ihtiya-
c� do�abilir. Türkiye'nin salg�nla mücadele kapsam�ndaki
d�� yard�mlara devam etmesi yerinde olacakt�r. Devletle-
rin salg�nla mücadelede yaln�z kald�g"� bu dönemde, yap�-
lan yard�mlar önemli yumu�ak güç araçlar�na dönü�ebi-
lir. G�da üretimi ve tedariki meselesinin stratejik bir me-
sele olarak ele al�nmas�, Türkiye'ye gelecekte siyasi ve ik-
tisadi yararlar sa�layacakt�r. Türkiye bu süreçte her ne ka-
dar kar��t görü�lerin tepkisini alsada görünmeyen fakat si-
yasal amaçta ülkemize oldukça yararlar sa�layacak ak�lc�
politikalar üretti�imizi biliyoruz. Dünya ülkeleri içerisinde
Türkiye ‘nin oldukça ba�ar�l� bir pandemi süreci geçirdi-
�ini tüm dünya bilmektedir. Bu ba�ar�l� sürecin devam� ve
sekteye u�ramamas� için asla kontrolü elden kaybetme-
meliyiz. Bu zor günlerde siyasi hangi dü�ünceye sahip olur-
sak olal�m devletimizin yan�nda maddi ve manevi katk� sa�-
layabilmeyi kendimize bir görev edinmeliyiz. Bu zor gün-
lerde geçecek daha güzel yar�nlar bizleri bekliyor olacak-
t�r. Bahar�n güzelli�ini, açan çiçe�in kokusunu, sümbülün
güzel sesini, sevdiklerimize sar�lmay�, büyüklerimizin elle-
rini öpmeyi ne kadar özlemi� olsak ta bu sanc�l� günlerin
de geçece�i umudunu hiç kaybetmemeliyiz.

Evde kal güzel ülkemin güzel insanlar�
Evde kal ki sa�l�cakla kal……

Trafik Haftas� Etkinlikleri kapsam�nda;

Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele��ube�Mü-
dürlü�ümüzce�medikal�malzemelerin�yasa�d����yollardan
üretilmesine�yönelik�yap�lan�çal��malarda;

Selçuklu�ilçemizde,�tekstil�alan�nda�faaliyet�gösteren
bir�i��yerinde,�yetkili�makamlardan�izin�almadan�cerrahi
maske�üretilip�sat�ld����bilgileri�al�nm��,�i�yerinde�yap�lan
aramada�(68.000)�adet�3�katl��cerrahi�maske,��l�Sa�l�k�Mü-
dürlü�üne�teslim�edilmek�üzere�muhafaza�alt�na�al�nm��t�r.

Soka�a� ç�kma� k�s�tlamas�nda� görev
ba��nda�olan�Konya�polisi�iftar�n��görev�yap-
t����noktalarda�aç�yor.�Bunlardan�biri�de
Mevlana�kav�a��nda�görevde�olan�ekipti

Ramazan�ay�nda�herkes�evinde�ailesi�ile
birlikte�iftar�açarken�her�zorlukta�görev�ba-
��nda�olan�ve�hangi��artta�olursa�olsun�gör-
evini�lay�k��ile�yapmaya�gayret�gösteren
Konya�polisi�korona�virüs�salg�n��döne-
minde�de�fedakârca�çal��maya�devam�et-
ti.�Soka�a�ç�kma�k�s�tlamas�n�n�oldu�u�haf-
ta�sonunda�oruçlar�n��evlerinde�aileleriyle
birlikte�huzur�içinde�yapanlar�n�aksine�ai-
lelerinden�uzak�görev�noktalar�nda�açan�po-

lis�ekipleri�her�zaman�oldu�u�gibi�güler�yüz-
lerinden�de�taviz�vermedi.�Bunlardan�biri
de�Mevlana�müzesi�kav�a��nda�görev�ya-
pan�polis�ekibi�oldu.��ftar�saatinin�gelme-
si�ile�birlikte�Müze�önündeki�banklarda�if-
tar�açan�Konya�polisinin�bu�durumunu�cep
telefonu�ile�çeken�ve�sosyal�medya�hesa-
b�nda�payla�t�.�Payla��m�binlerce�güzel�yo-
rum�ve�be�eni�ald�.�Konya�Emniyet�Mü-
dürü�Mustafa�Ayd�n�ise�her�f�rsatta�görev
ba��ndaki�polisleri�ziyaret�ederek�hem�ça-
l��malar�hakk�nda�bilgi�al�yor�hem�ekiplerle
sohbet�edip�onlara�moral�veriyor.�

Haber��Süleyman�BADEMC�

KONYA’DA YASA DI�I “MASKE” OPERASYONU!

GÖREV
BA�INDA

�FTARDr. Hüseyin A�KIN
1967�y�l�nda�Çank�r��ili,�Kur�unlu�ilçesi,�Hac�muslu�Kö-

yü’nde�do�du.��lk�ve�orta�ö�renimini�Ankara’da�tamamla-
d�ktan�sonra�1986�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1990�y�l�nda�Po-
lis�Akademisinden�mezun�oldu.�1990-1991�y�llar��aras�nda
ABD’nin�Minnesota�Eyaletinde�yabanc��dil�e�itimi�ald�.�Ay-
n��tarihlerde�asayi��hizmetleri�konusunda�Eyalet�Polisiyle�bir-
likte�çal��malar�yapt�.�Komiser�Yard�mc�l���nda,�Ankara�Em-
niyet�Müdürlü�ü�Asayi���ube�Müdürlü�ü�Ekipler�Amirli-
�inde,�Cinayet�ve�Gasp�Büro�Amirliklerinde�ekip�amiri�ola-
rak�görev�yapt�.�Komiser�rütbesinde�Ba�bakanl�k�Koruma
Müdürlü�ü�ve�Esenbo�a�Havaliman��Koruma��ube�Mü-
dürlü�ünde�çal��t�.�1994�y�l�nda�ABD’nin�Georgia�Eyaleti
Federal�Güvenlik�E�itim�Merkezinde�terörle�mücadele�ve
özel�operasyonlar�konusunda�programa�kat�ld�.�1997-1998
y�llar�nda�Hakkâri�ili,�Çukurca�ilçesi,�Hakantepe�S�n�r�Jan-
darma�Bölü�ünde�Yedek�Subay�Tim�Komutan��ve�Bölük�Ko-
mutan�Vekili�olarak�askerlik�hizmetini�tamamlad�.�Ba�ko-
miser�rütbesinde�Ankara�Asayi���ube�Müdürlü�ü�H�rs�zl�k
ve�Gasp�Büro�Amirliklerinde�büro�amiri�olarak�görev�yap-
t�.�2000�y�l�nda�Kanada�Kraliyet�Atl��Polis�Te�kilat�nda�önem-
li�suçlar�n�soru�turulmas��konusunda�çal��malarda�bulundu.
Emniyet�Amirli�i�rütbesinde�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ünde
Terörle�Mücadele��ube�Müdür�Yard�mc�s��ve�Emniyet�Ge-
nel�Müdürlü�ü�Güvenlik�Dairesi�Ba�kanl���nda�Toplumsal
Olaylar��ube�Müdür�Vekili�olarak�çal��t�.�2002�y�l�nda�Tür-
kiye�ve�Orta�Do�u�Amme��daresi�Enstitüsünde�“Polisin��ma-

j�”�konusunda�yazd����tezle�yüksek�lisans�e�itimini�tamamlad�.
4.�S�n�f�ve�3.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbelerinde�s�ras�yla
Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde�Ula�t�rma,��ç�Hizmetler,�Fab-
rika�ve�Kademeler��ube�Müdürü�ve�Malatya�Emniyet�Mü-
dürlü�ünde�E�itim��ube�Müdürü�olarak�görev�yapt�.�2.�S�-
n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesinde,�Yozgat�ve�Elmada��Polis
Meslek�Yüksekokullar�nda�ö�retmen�emniyet�müdürü�ola-
rak�çal��t�.�2009�y�l�nda��zmir�Rü�tü�Ünsal�Polis�Meslek�Yük-
sekokulu�taraf�ndan�düzenlenen�proje�yar��mas�nda�“Poli-
sin�Hitap�Tarz�”�konulu�çal��mas��en�iyi�proje�seçildi.�2011
y�l�nda� Gazi� Üniversitesi� Sosyal� Bilimler� Enstitüsünde
ba�lad����doktora�çal��malar�n�,��2019�y�l�nda�“Bölücü�Te-
rörle�Mücadelede�Alg��Yönetimi”�konusunda�yazd����teziyle
tamamlad�.�2014�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesi-
ne�terfi�ederek�K�r�kkale�Polis�Meslek�Yüksekokulu�Müdürü
olarak�görevlendirildi.�26.10.2016�günlü�kararname�ile��z-
mir�Emniyet�Müdürü�olarak�görevlendirildi.��yi�derecede��n-
gilizce�bilmektedir.�Evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.�

�zmir �l Emniyet Müdürü
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Süleyman�Soylu�21�Kas�m�1969�y�l�nda��s-
tanbul’da�do�du.�Plevne�Lisesi’nin�ard�ndan
�stanbul�Üniversitesi���letme�Fakültesi’nden
mezun� oldu.� 1987� y�l�nda�DYP� �stanbul� �l
Gençlik�Kollar�’nda�siyasete�ba�lad�.
1987-1990�y�llar��aras�nda�DYP��stanbul��l

Gençlik�Kollar�’nda�Yönetim�Kurulu�üyeli�i
ve�Te�kilat�Ba�kanl����görevlerini�üstlendi.�Sü-
leyman�Soylu�6�Ocak�2008�tarihinde�yap�lan
Demokrat�Parti’nin�4.Ola�anüstü�kongresinde
Genel�Ba�kanl��a�seçildi.�Ard�ndan�15�Kas�m
2008� tarihinde� yap�lan� 9.� Ola�an� kongre
sonucunda�yeniden�Genel�Ba�kanl��a�seçildik-
ten� sonra� partisi� ba��nda� 29�Mart� Mahalli
Seçimlerine�kat�ld�.�16�May�s�2009′da�kendi
talebi�ile�gerçekle�en�kongrede�Genel�Ba�kan-
l�k�görevi�sona�erdi.
Recep� Tayyip� Erdo�an� taraf�ndan� aktif

siyasete�yeniden�davet�edilen�Süleyman�Soy-
lu�5�Eylül�2012�tarihinde�Adalet�ve�Kalk�n-
ma�Partisi’ne�kat�ld�.�30�Eylül�2012�tarihinde
yap�lan�Ak�Parti�4.�Ola�an�Genel�Kurulunda

Merkez�Karar�ve�Yönetim�Kurulu�üyeli�ine
ve� ard�ndan� da� Ak� Parti� Genel� Ba�kan
Yard�mc�l���’na�seçilen�Süleyman�Soylu,�1,5
y�l�Ar-Ge�Ba�kanl���� görevini� üstlendikten
sonra� 14� Nisan� 2014� tarihinde� Te�kilat
Ba�kanl����görevine�getirildi.
Süleyman�Soylu,�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

GÜVENL�K KORUCULARIMIZA SAH�P ÇIKALIM

Do�u�ve�Güneydo�u�bölgele-
rinde�görev�yapan�,vatan�m�z�n�bir
kar���topra��na�göz�diken�hain�al-
çakça��erefsizce�sald�rmaya�çal�-
�an�terör�örgütlerine�kar���müca-
delede�en�etkileyici�vurucu�güç
olan�hiç��üphesiz�güvenlik�koru-
cular�m�zd�r.� Vatan�m�za,� bay-
ra��m�za� birlik� ve� beraberli�i-
mize�olan�sevgileri�ile�gönülden
gelen�bir�a�kla,�askeri�bir�disiplin
içerisinde�zorlu�e�itim�al�p�göre-
ve�haz�rlan�yorlar.� jandarma�ve
polis�ile�omuz�omuza�çok�zor��art-
larda� terörle�mücadelede�görev
yapan� korucular�m�z,� yaln�zca
terörle�mücadelede�de�il,�bulun-

duklar��bölgelerde�asayi�in�sa�-
lanmas�nda�da�önemli�görev�üst-
leniyorlar.�Güvenlik�korucular�-
m�z�n�bulunduklar��bölge�arazi-
sine�hakim�olmalar�ndaki�etken-
leri,�terör�faaliyetlerinin�azalma-
s�nda� büyük� � bir� rol� te�kil� et-
mektedir.

Oldukça�zor��artlarda�gece-
gündüz,�kar-�k���demeden�Can�pa-
has�na�çal��an�korucular�m�z�maa-
lesef�asgari�ücretin�alt�nda�dü�ük
maa��al�yolar.�Yanl���anla��lma-
s�n,�kimse�maa��almak�için�ko-
ruyucu�olmuyor�.Hepsi�birbirin-
den�devletçi,�birbirinden�milliyetçi
olup,�vatan�için�canlar�n���vermeye

haz�rlar.�Ama�maalesef�kalabal�k
bir�nüfusa�bakan�korucular�m�z
mevcut�maa�lar��ile�bu�ekonomik
ko�ullarda�geçinemeyip�ma�dur
durumda�kal�p,�çocuklar�na�oku-
tam�yor,� ailelerinin� temel� ihti-
yaçlar�n��kar��layam�yorlar.�Dev-
letten� en� dü�ük� maa�� alan� gü-
venlik�korucular��emekli�olunca
toplu�ikramiye�alma��anslar��ol-
mad����gibi�aile�yard�m��da�ala-
m�yorlar.� Terörle� ,teröristlerle
gece�gündüz�mücadele�eden�gü-
venlik�korucular��maa��durumla-
r�n�� bile� konu�mak� do�ru� bir
yakla��m�de�ildir�ama��bu�vatan
için�canlar��ile�bedel�ödeyen�in-
sanlar�m�za� iyi� imkanlar� sunup

�artlar�� en� iyi� �ekilde� iyle�tiril-
melidir.��Sadece�ailelerini�insan-
ca�giçindirebilecekleri,�çocukla-
r�n��rahatça�okutabilecekleri�iyi�bir
maa�.��Devlet�büyüklerimizin�te-
rör� örgütlerinin� korkulu� rüyas�
olan� güvenlik� korucular�m�z�n
ma�duriyetlerini�en�k�sa�zaman-
da�gidereceklerine��olan�inanc�m�z
tamd�r.Cumhurba�kan�m�z�nez-
dinde� ve� �çi�leri� bakan�m�z�n
deste�i�ile�bugüne�kadar�güven-
lik�korucular�m�z�için�birçok�iyi-
le�tirme�yap�lm��t�r�bu�husustada
cumhurba�kan�m�z�ve��çi�leri�ba-
kan�m�za�güvencemiz�tamd�r

Osman��ahin�GÜVEN
Polis Gazetesi Yönetim Kurulu Bşk.

POLİS OLMAK

Polis�te�kilat�n�n�son�y�llarda�ya�ad����de�i�im
zihniyet�ve�yakla��m�hizmet�kalitesi�olarak�hem�de
teknik�donan�m�bak�m�ndan�çok�iyi�yerlere�gelip
dünyan�n�ba�ar�l��emniyet�te�kilatlar��aras�nda�yer
ald���n��rahatl�kla�söylenebilir.

Toplumumuzda�her�i�in�çok�büyük�önemi�var-
d�r�ama�polis�olmak�ba�ka�bir�gurur�ve��ereftir.�Ba-
zen�böyle�gururlu�ve��erefli�bir�mesle�i�yapmak�için
her��eyde�oldu�u�gibi�fedakarl�klarda�bulunmak�ge-
rekir,�s�k�nt�lara�gö�üs�germek�gerekir�ki�Türk�po-
lisi�bunun�bilincinde�ve�fark�nda.�

Polis�mesle�i�toplumsal�aç�dan�üstlendi�i�görev
ve�bu�görevin�ki�iye�sorumluluk�bak�m�ndan�zor
ve�stres�alt�nda�geçen�ölüm�kal�m�riski�aras�nda�in-
san�n�psikolojisini�zedeleyen�bir�meslek.�

Ama�bir�o�kadar�da�onurlu��erefli�meslek.Her
meslekte�oldu�u�gibi�polis�mesle�ini�zorluklar��var-
d�r�mesle�in�aç�s�ndan�sabittir�zorlu�bir�süreçtir.
Hem�zihinsel�hem�de�fiziksel�bir�güç�gerektirir.�So-
rumluluk�ve�yetkileri�toplumda�oynad����rol�için-
de�ya�ad�klar��toplumun�kirli�ve�suç�dolu�yüzü�ile
çal���rlar.�Suça�kar���çal���yor�olman�n�güzelli�i�ve
insana�verdi�i�vicdani�huzurun�yan�nda�birçok�zor-
luk�bar�nd�rmas��da�gayet�do�ald�r.�

Polis�olman�n�zorluklar�nda�kendisi�ile�beraber
ailesi�de�etkilenir�ve�bu�durum�da�mesle�in�en�zor
k�sm�d�r.�

Polis�olmak�me�akkatli�oldu�u�gibi�herkesin�ih-
tiyaç�duydu�u�bazen�de�k�zd����polisin�sorunlar�-
n�n�ba��nda�öncelikle�bas�nla��ilgili�tepkiler�üze-
rindeki�soru�turma�bask�s��ve�güven�problemi�ne-
deniyle�rahatça��anlatacaklar�n�n�dinlenip�dikkate
al�n�p�al�nmayaca���konusundaki�mutsuzluklar�d�r.

Zorluklar��saymakla�bitmeyecek�olan�mesle�in
güzel�taraflar�n�n�ba��nda�da�toplumsal�huzuru�sa�-
l�yor�olman�n�verdi�i�hakl��gurur�ve�vicdani�rahatl�k
gelir.�

Bir�polis�önledi�i�her�suçtan�yakalanan�her�suç-
lunun�ard�ndan�tarifsiz�bir�huzur�ya�ar.�Vatan�ve
halk�ad�nda�çal��mak�,polisin�oldu�u�yerde�insan-
lar�n�kendilerini�daha�güvende�hissetmelerini�ve-
sile�olmak,�polislik�mesle�inin�en�güzel�taraf�d�r
unutmayal�m�ki�polisin�ba�ar�s��ülkemizin�ba�ar�-
s�d�r.sayg�lar.

Mehmet CAN

Polis Gazetesi İstihbarat Şefi

1969�Y�l�nda�Sakarya�ilinde�do�du.�1987�y�l�nda
Polis�Kolejinden,�1991�Y�l�nda�Polis�Akademi-
sinden�mezun�olarak�s�ras��ile�Ankara,�Tunceli,�Ak-
saray,�Ankara�illerinde�çe�itli�rütbelerde�görev�yap-
t�.
18�Temmuz�2017�tarihinde�1.S�n�f�Emniyet�Mü-

dürü�rütbesi�ile�Polis�Ba�müfetti�li�ine,�19.08.2017
tarihli�Kararname�ile�Bitlis��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�ilimize�atanm���olup;�evli�ve�iki�çocuk�baba-
s�d�r.

Yaman A�IRLAR
Bitlis �l Emniyet Müdürü 

Hakan ÇET�NKAYA
Mardin �l Emniyet Müdürü 

Süleyman SOYLU
�çi�leri Bakan�

Dr.�Fahrettin�Koca,�2�Ocak�1965’te�Konya’da
do�du.��lk�ve�orta�ö�renimini�do�du�u�kentte,�liseyi
Bursa�Erkek�Lisesi’nde�bitirdi.��stanbul�Üniversitesi
T�p�Fakültesi’ni�1988’de�tamamlayarak�t�p�doktoru
unvan�n��ald�.��htisas�n���stanbul�Üniversitesi�Cer-
rahpa�a�T�p�Fakültesi�Çocuk�Sa�l����ve�Hastal�k-
lar��Ana�Bilim�Dal�’nda� tamamlayarak,�1995’te
Çocuk�Sa�l����ve�Hastal�klar��Uzman��oldu.
Çe�itli�sa�l�k�kurumlar�nda�hekimlik�ve�medikal

direktörlük� görevlerinde� bulundu.� Kurdu�u� ve
ba�kanl���n�� yürüttü�ü� sa�l�k� kurumlar�nda
Türkiye’nin�sa�l�kta�dönü�üm�politikalar��do�rul-
tusunda�önemli�at�l�mlar�gerçekle�tirdi.�Ba�kan�
oldu�u�Türkiye�E�itim�Sa�l�k�ve�Ara�t�rma�(TESA)
Vakf�� taraf�ndan� 2009� y�l�nda� kurulan� �stanbul
Medipol�Üniversitesi’nin�Mütevelli�Heyeti�Ba�kan-
l���n��yürüttü.
Evli�ve�dört�çocuk�babas��olan�Koca’n�n�Türk�Pe-

diatri�Kurumu,�Pediatrik�Metabolizma�ve�Beslen-
me�Derne�i,��stanbul�Ticaret�Odas��(�TO)�Sa�l�k
Meslek�Komitesi,�Özel�Hastaneler�Sa�l�k�Kuru-

lu�lar��Derne�i�(OHSAD)�üyelikleri�bulunmaktad�r.
Ayn�� zamanda�D���Ekonomik� �li�kiler�Konseyi
(DE�K)� E�itim� Komitesi� ��� Konseyi� Ba�kan
Yard�mc�s�,� Vak�f� Üniversite� Hastaneleri
Derne�i’nin�Ba�kan��ve�Hizmet��hracatç�lar��Bir-
li�i�Sa�l�k�Hizmetleri�Komitesi�Ba�kan�d�r.

Kamu� düzeninin,� Vatan�m�z�n� ve� Milletimizin
bekas��için�çal��an,�hiçbir�fikrin�,ki�inin�dü�üncelerinin
esiri�olmadan�hak�hukuk�ve�adalet�içinde�milletine
hizmet�eden�Diyarbak�r�Ba�lar�ilçe�emniyet�müdürü
say�n�Fatih�Çingi�müdürümüzü�makam�nda�ziyaret
ettik.�
Vatansever�milliyetçi�devletçi�müdürümüz�kendini

milletine�devletine�adam���,personeline�amir�de�il
a�abey�olup�koruyup�kollam��.�Böylesine�devletçi�mil-
liyetçi�sevilen�say�lan�bir�müdürümüzü�tan�maktan
çok�mutlu�oldum.�
Yüce��gönüllülü�ü�ve�misafirperverli�i�ile�bizlere

onure�etti.�Rabb'im�sizin�gibi�devletiçi�milliyetçi�y-
i�itlerimizi�korusun�yar�ve�yard�mc�s��olsuni

Fahrettin KOCA
Sa�l�k Bakan�

1964�y�l�nda�Yozgat-Çekerek’te�do�du.�1985
y�l�nda,�Çukurova�Üniversitesi,���letme�Bölümü’n-
den�mezun�olduktan�sonra�üniversitede�ara�t�rma
görevlisi�olarak�çal��t�.�1990�y�l�nda,�ABD'de�oto-
motiv�sektörünün�merkezi�Detroit'teki�Wayne�S-
tate�Üniversitesi’nde�imalat�mühendisli�i�ve�i�letme
alanlar�nda�yüksek�lisans�programlar�n��tamamlad�.
Ayn��üniversitede�endüstri�mühendisli�i�alan�nda
doktora�derecesini�alarak,�havac�l�k�ve�otomotiv
endüstrisi�alanlar�nda�uzmanla�t�.
Beykent�Üniversitesi’nde���letme�Bölüm�Ba�kan-

l����ve�Dekan�Yard�mc�l����yapt�.�Hem�kamu�hem
de�özel�olmak�üzere,�birçok��irkete�dan��manl�k
hizmetlerinde�bulundu,�bu��irketlerin�baz�lar�nda
genel�müdür,�ba�kan�yard�mc�s��ve�yönetim�kuru-
lu�üyeli�i�görevlerini�üstlendi.
2008-2012�y�llar��aras�nda�Türk�Hava�Yollar�

(THY)�Stratejik�Planlama�ve����Geli�tirme,�Sat���ve
Pazarlama,�Üretim�Planlamas��ve�Bilgi�Teknolo-
jilerinden� sorumlu� Genel� Müdür� Yard�mc�l���
görevini�yürüttü.�Bu�görevi�boyunca�çok�say�da�or-
tak�giri�im�projesini�hayata�geçirdi.

2�Ocak�2012�tarihinden�19�Haziran�2016�tarihine
kadar� T.C.� Ba�bakanl�k� Afet� ve� Acil� Durum
Yönetimi�Ba�kanl����görevini�yürüttü.�19�Haziran
2016-9� Temmuz� 2018� tarihleri� aras�nda� da
Ba�bakanl�k�Müste�arl����yapt�.�Cumhurba�kan��Re-
cep�Tayyip�Erdo�an�taraf�ndan�9�Temmuz�2018�tar-
ihinde� Cumhurba�kan�� Yard�mc�s�� olarak
görevlendirildi.��ngilizce�biliyor.�Üç�çocuk�babas�d�r.

Fuat OKTAY
Cumhurba�kan� Yard�mc�s�

Diyarbak�r Ba�lar �lçe
Emniyet Müdürünü Ziyaret

Adana’da, 410
polisi kat�l�m�yla

narkotik uygulamas�
gerçekle�tirildi

Adana�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suçlarla�Mücadele
Müdürlü�ü�ekipleri,�Emniyet�Müdürü�Zafer�Akta�'�n�ta-
limat��do�rultusunda,�Seyhan�ilçesine�ba�l�,��akirpa�a,�Uçak,
Ye�iloba,�Onur�ve�Ova�Mahallerinde�34�farkl��adreste�410
polisle�uygulama�düzenlendi.�Düzenlenen�uygulamada,
1556�ki�inin�Genel�Bilgi�Tarama�(GBT)�bak�l�rken�897�araç
sorguland�.�16�araç�trafik�yönünden�27�bin�347�TL�para
cezas��i�lem�uygulan�rken�4�araç�trafikten�men�edildi.�Yok-
lama�kaça���5�ki�iye�tebli��i�lemi�uyguland�.Uygulama-
da�üzerleri�aranan�ki�ilerden,�8.01�gram�esrar�maddesi,�3
adet�sentetik�hap,�0.87�gram�sentetik�kannabinioid�katk�-
l��toz�maddesi�ele�geçirildi.�Üzerlerinden�uyu�turucu�mad-
de�elde�edilen�7�ki�iyle�alakal��soru�turma�ba�lat�ld�

1962�y�l�nda�Adana�ilinde�do�du,��lkö�retimini�Ada-
na’da�tamamlad�ktan�sonra,�1980�y�l�nda�Polis�Kolejin-
den,�1984�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�oldu.�Ay-
r�ca����Sa�l����ve�Güvenli�i�konusunda�Yüksek�Lisans
yapt�.�S�ras�yla;�K�r�ehir,�Rize,�Edirne,�Kahramanmara�
�l�Emniyet�Müdürlüklerinde�de�i�ik�rütbe�ve�birimlerde,
Koruma�Birim�Amiri�olarak�Ata�e�unvan�yla�3�y�l�süreyle
�sveç-Stokholm’da,�Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde�Asa-
yi��Dairesi�Ba�kan�Yard�mc�s��olarak,�Merkez�Emniyet
Müdürü�olarak,�Polis�Ba�müfetti�li�i�görevlerinde�bu-
lunmu�tur.�Resmi�Gazetede�yay�nlanan�mü�terek�karar-
namelerle;�18�Haziran�2009�tarihinde�Kars��l�Emniyet�Mü-
dürü,�10�Kas�m�2011�tarihinde�Polis�Ba�m

Tacettin ASLAN
Bursa �l Emniyet Müdürü 

Say�n�Müdürümüzün�Özgeçmi�i;�1964�y�l�nda�K�rklareli�ili-
nin�Babaeski�ilçesinde�do�an�Say�n�Müdürümüz;��lkokul�ve�Or-
taokul�ö�renimini��stanbul�ilinde�tamamlad�ktan�sonra,�1983�y�-
l�nda� Polis� Koleji’nden,� 1987� y�l�nda� ise� Polis� Akademi-
si’nden�mezun�olarak��stanbul�ilinde�göreve�ba�lam���ve�s�ra-
s�yla�Batman,�Ankara,�Bursa,�Hakkâri��li��emdinli��lçesi�ile�Trab-
zon,�Çanakkale�illerinde�çe�itli�rütbe�ve�kademelerde�görev�yap-
m���ve�2010�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbesine�ter-
fi�ederek,�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���’n�n�ard�ndan�Diyarbak�r��l
Emniyet�Müdürü�olarak�görevlendirilmi�tir.�19�Eylül�2019�ta-
rihli�Resmi�Gazete’de�yay�nlanan�2019/320�say�l��karar�ile�Bur-
sa��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm���ve�28.09.2019�tarihinde
ilimizde�göreve�ba�lam��t�r.��l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Ta-
cettin�ASLAN,�evli�ve�2�k�z�çocu�u�babas�d�r.

Göksel TOPALO�LU
Tokat �l Emniyet Müdürü 

�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�nda�Po-
lis�Koleji,�1985�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olarak�K�rklare-
li�ilinde�Komiser�Yard�mc�s��olarak�mesle�e�ba�lam��t�r.

�anl�urfa,�Samsun,�Malatya,�Sakarya�illerinde�görev�yapt�ktan�son-
ra,�2008�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Emniyet
Genel�Müdürlü�ü�Strateji�Geli�tirme�Daire�Ba�kanl���na�atanm��,�2008-
2016�y�llar��aras�nda�Polis�Ba�müfetti�i�olarak�Tefti��Kurulu�Ba�-
kanl���nda�görev�yapm��t�r.

26.10.2016�tarihli�kararname�ile��limize�atanm���ve�27.10.2016�ta-
rihinde�göreve�ba�lam��t�r.

Say�n��l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Mehmet ARTUNAY
Nev�ehir �l Emniyet Müdürü 

�l� Emniyet� Müdürü� Say�n� Mehmet� ARTU-
NAY’�n�Özgeçmi�i�1962�y�l�nda�Sivas�–Zara’da
do�mu�tur.� �lk� ve� orta� ö�renimini� Zara’da� ta-
mamlad�ktan� sonra,� 1980�Y�l�nda� Polis�Koleji,
1984�y�l�nda�Polis�Akademisinden�Komiser�Yar-
d�mc�s��rütbesiyle�mezun�olmu�tur.�Daha�sonra��s-
tanbul�Üniversitesi� �ktisat� Fakültesi�Yeni� Türk
Cumhuriyetleri�Bölümünde�Yüksek�Lisans�yap-
m��t�r.

Yurtiçi� ve� yurtd���nda� çe�itli� görevlerde� bu-
lunmu�tur.�2007�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdü-
rü�rütbesine�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�Emniyet�Müdü-
rü�olarak�görev�yapm��t�r.� �26/10/2016�tarih�ve
29869��say�l��Resmi�Gazetede�yay�mlanan��çi�le-
ri�Bakanl���n�n�2016/759�say�l��kararnamesi� ile
Nev�ehir��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atamas��ya-
p�lm��,��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�yaz-
d����2�kitab��bulunmaktad�r.���Galatasaray�Spor�Ku-
lübü� Kongre� Üyeli�i� ve� Cadde� Bostan� Bal�k
Adamlar�Kulübü�Onur�Üyesidir.��l�Emniyet�Mü-
dürü�Mehmet�ARTUNAY�evli,�3�çocuk�babas��ve�2
torun�sahibidir.



Polis�demokratik�düzenin
kararl›�koruyucusudur.

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

Polis�asker�kadar�disiplinli,
hukukçu�kadar�hukuk�adam›
bir�anne�kadar��evkatli
olmal›d›r. M.Kemal�ATATÜRK
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DERNE��M�Z�N�VE�GAZETEM�Z�N�FAHR��ÜYE�VE�TANITIM�KARTLARI�
ABONELER�M�ZE�UCRETS�Z�HED�YE�OLARAK�VER�LMEKTED�R.�

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

Türkiye olarak zor ve sanc�l� bir dönemden geçiyo-
ruz. �çinde bulundu�umuz bu Zor günlerde özellikle ço-
cuklar�n evden ç�kamad��, anne babalar�n kayg�lar�n�n
yo�unla�t��� ve çocuklar taraf�ndan bu kayg�lar�n his-
sedildi�i bu dönemde çocuklar�m�z ruhsal çöküntü  ya-
�ayabilir, agresif olabilirler. Anne babalar çocuklar�na
söz geçiremeyip  ikna etmede yetersiz kald�klar� durumda
maalesef onlar� korkutmay� tercih ediyorlar. Korkuta-
rak çocuklara dediklerinizi daha kolay yapt�rabilirsiniz
ama unutmay�n ki korku ile büyüyen çocu�un her za-
man cesareti k�r�l�r ,daha pasif ve daha korkak ve öz-
güvensiz bir çocuk olur.Özelliklede onlar� polis geliyor
seni polise verece�im diyerek korkutmay�n. Polise say-
g� zoraki olabiliyor ,ama sevgi her zaman eksik kal�yor.
Çocuklar�n�z� polis geliyor, seni polise verece�im diyerek
korkuttu�unuz zaman ba��na olumsuz bir �ey geldi�inde
polise ba�vurmaktan korkar çekinir. Onlara polislerin
her zaman çocuklar� çok sevdi�ini ve korumak istedi-
�ini anlatt�n ki ba��na gelen bir olay kar��s�nda polisle-
re gönlü rahatl��� ile ba�vurabilsinler. Çocuklar�m�za gör-
dükleri polis amcalar�na do�ru ko�up  selam vermeyi
a��lay�n. Görecekler ki ayn� derecede sevgi ile kar��l�k
bulacaklard�r. Onlarda bizden birileri içimizden birile-
ri.Kimimizin babas�, abisi, amcas�, day�s�. Çocuklar�m�za
lütfen �unu aç�klayal�m, ya�am�m�z�n her alan�nda en
büyük güvencemiz polisimizdir. Sahip ç�k�p sevelim, sev-
direlim ,moral verelim .Can ve mal güvenli�imizi on-
lar�n sa�lad���n� unutmayal�m.

ÇOCUKLARIMIZI POLİSLE
KORKUTMAYALIM

Nimet 
GÜVEN

POLIS GAZETESI İSTİHBARAT ŞEFİ

POLİSİMİZE 
HAKKI VERİLSİN

Geçirdi�imiz�Zor�günlerde�fedakarca�mü-
cadele�eden,�vatan�m�z�n�çe�itli�bölgelerinde�öz-
verili�bir��ekilde�görev�yapan,�canlar��pahas�na
bizleri�koruyan�ve�koruyan�polis�te�kilat�m�z�n
art�k�hak�ettikleri�ya�am�ko�ullar�na�ve�özlük
haklar�na� kavu�mas�n�� istiyoruz.� 657� kapsa-
m�nda�kamu�görevi�yapan�polislerimizin�maa�
ve�birçok�özlük�haklar��bu�kanuna�göre��ekil-
lenir�ancak�çal��ma��artlar��di�er�kamu�görev-
leri�ile�k�yaslanamayacak�kadar�farkl�d�r�ve�a��r-
d�r.Devlet�memurlar��haftada�40�saat�mesai�ya-
par�bunun�d���nda�istisnai�hallerde�fazla�mesai
yapar�ve�kar��l���nda�fazla�mesai�ücreti�al�r,�an-
cak�polisimiz�için�ayn���eyler�söz�konusu�de-
�ildir.�Mesai�mefhumu�gözetmeden�çal��an�po-
lisimiz�normal�memura�göre�neredeyse�iki�ka-
t��çal���yor�ama�bu�çal��t�klar��ek�süreler�için�öde-
nen�bir�ücret�yok�ve�bu�durumda�polisimiz�için
biraz�adaletsiz�oluyor.��ç�i�leri�bakanl����bün-
yesinde� jandarma�astsubaylar� ile�görev�yap-
malar�na�ra�men�görevlerinde�denklik�sa�lanan
ancak�aradaki�gösterge�fark��nedeniyle�ma�dur
oluyorlar.�Dünya�ülkelerini�etkisi�alt�na�alan�ko-
ronavirüs�günlerinde�de�canla�ba�la�24�saat�gö-
rev�yap�p�mücadele�veren�polislerimiz�sürekli
bir�i��bask�s��alt�nda�kald�klar��için�kaç�n�lmaz
bir�stres�alt�na�girip�düzenli�bir�hayattan�yok-
sun�kald�klar��için�bu�durumlar�da�aile�içinde-
ki�güvenirli�ini�olumsuz�yönde�yans�tmaktad�r.
A��r�ve�y�prat�c��çal��ma�ko�ullar��göz�önüne
al�narak�polislerin�senelik�ve�haftal�k�izinleri�ile
fazla�mesai�ücretleri�mutlaka�yeniden�düzenlenip
özlük�haklar�n�n�bah��edilmesinin�daha�da�bü-
yük�bir�emniyet�arz�etti�i�kan�s�nday�m.�Cum-
hurba�kan�m�z�say�n�Recep�Tayyip�Erdo�an,��ç
çi�leri�bakan�m�z�say�n�Süleyman�soylu'nun�ve
hükümetimizin�de�erli�mensuplar�n�n�jandar-
mam�z� ile� e�itlik� kapsam�� alan�nda� kol� kola
omuz�omuza�çal��an�polisimizin�ayn��haklara
sahip�olmas��için�çal��malar�yap�p�en�iyi�çözü-
mü�bulacaklar�na�en�içten�duygular�mla�inan�-
yorum�sayg�lar�mla

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurulu Bşk.

�l� Emniyet� Müdürümüz� Say�n
Nurettin�GÖKDUMAN’��n�özgeç-
mi�i;

Emniyet� Müdürümüz� Ad�ya-
man’�n� Çelikhan� ilçesi� nüfusuna
kay�tl��olup�1968�Malatya�do�umlu.
1989�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun� oldu.� Komiser� Yard�mc�s�
olarak��stanbul�Emniyet�Müdürlü-
�ünde�göreve�ba�lad�.�2000�y�l�nda
Türkiye�ve�Ortado�u�Amme�idare-
si�Enstitüsünde�(TODA�E)��Kamu
Yönetimi�bölümünde�“Tezli�Yüksek
Lisans”� yapt�.� S�ras�yla� �stanbul,
Hakkâri,�Ankara,�Sakarya,��anl�ur-

fa,�Tekirda��ve�Kayseri�illerinde�çe-
�itli�birimlerinde�görev�yapt�.�2012
y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne
terfi�ederek�Polis�Ba�müfetti�i�gör-
evine�atand�.�11.02.2014�tarihinde�Er-
zurum�Polis�Meslek�Yüksekokulu
Müdürü�olarak�atand�.�19.01.2015�ta-
rihinde�Osmaniye��l�Emniyet�Mü-
dürü,��26/12/2018�tarihinde�ise�Cum-
hurba�kanl���� Kararnamesinin
2018/262�say�l��karar��ile�Rize���l�Em-
niyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.

Rize��l�Emniyet�Müdürümüz�Sa-
y�n�Nurettin�GÖKDUMAN�evli�üç
çocuk�babas�d�r.

1987�y�l�nda�Polis�Kolejinden,
1991�y�l�nda�Polis�Akademisin-
den�mezun�oldu.�TODA�E�(Tür-
kiye� Ortado�u� Amme� �daresi
Enstitüsü)�Kamu�Yönetimi�Bö-
lümü�Yüksek�Lisans�Program�-
n��tamamlayarak�mezun�oldu.

Yurdumuzun�de�i�ik�bölge-
lerinde�Terörle�Mücadele,�Ka-
çakç�l�k,� Organize,� Narkotik,
Mali�suçlar�ba�ta�olmak�üzere,
suçla�mücadele�yürüten�birçok

farkl��birimde�görev�yapt�.
Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suç-

larla� 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� Yüksek-
okulu�Müdürü,�Eylül�2019�tari-
hi�itibariyle�de��anl�urfa��l�Em-
niyet�Müdürü�olarak�atand�.

Evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Nurettin GÖKDUMAN
Rize �l Emniyet Müdürü 

Selçuk DO�U�
�anl�urfa �l Emniyet Müdürü 

Atanur AYDIN
Hakkari �l Emniyet Müdürü 

1973�y�l�nda�Kars�ilinde�dünyaya�gelen��l�Emniyet�Müdürümüz
Say�n�Atanur�AYDIN,�1994�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�me-
zun�olarak,�Komiser�Yard�mc�s��rütbesiyle�meslek�hayat�na�ba�-
lam��t�r.��S�ras�yla�Ankara��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Artvin��l�Em-
niyet�Müdürlü�ü,�Ad�yaman��l�Emniyet�Müdürlü�ü,��zmir��l�Em-
niyet�Müdürlü�ü,�Tekirda���l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Terörle�Mü-
cadele�Daire�Ba�kanl����ve�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�de�i�ik
birimlerde�ve�çe�itli�rütbelerde�görev�yapm��t�r.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Akta�, Gölba��’ndaki trafik
uygulama noktas�n� ziyaret ederek çal��malar hakk�nda bilgi ald�

ASLAN PARÇALARINI BARI� PINARI BÖLGES�NE 
KONYA EMN�YET MÜDÜRÜ AYDIN U�URLADI….

Burada�görev�yapan�emniyet�mensuplar��ile�vatan-
da�lara� karanfil� veren� Akta�,
COVID-19�tedbirlerini�yerinde
inceledi.�Türkiye�genelinde�tra-
fik�kazalar�n��en�aza�indirmek
için�mücadele�ettiklerini�vurgu-
layan�Akta�,�“Özellikle�son�bir-
kaç�y�lda�ortaya�konulan�müca-
dele� sonucunda� istatistiklerde
çok�iyi�noktalara�geldik.�Allah’�n
izniyle�ülkemiz�birkaç�y�lda�tra-
fikle�mücadelede�örnek�gösterilecek�bir�ülke�konumu-

na�gelecektir.��çinde�bulundu�umuz�bu�hafta�Trafik�Gü-
venli�i�Haftas�.�Bu�kapsamda�ar-
kada�lar�m�z�ülke�genelinde� in-
sanlar�m�z�n�can�ve�mal�güvenli-
�ini�sa�lamak�için�büyük�bir�gay-
ret�ortaya�koymaktalar.�Tüm�tra-
fik�polislerimizi�ortaya�koyduklar�
büyük�fedakarl�ktan�ve�özveriden
dolay��can��gönülden�tebrik�edi-
yorum”�dedi.�Akta�’a�Ankara��l
Emniyet�Müdürü�Servet�Y�lmaz

da�e�lik�etti.�

YEN� DÖNEM RESMEN BA�LADI

Polis�Akademisi�Ba�kanl����Döner
Sermaye���letmesi��Yönetmeli�i,�Res-
mi�Gazete'de�yay�mland�.��Yönetme-
likle,�Polis�Akademisi�Ba�kanl����Dö-
ner� Sermaye� ��letmesinin� � faaliyet
alanlar�na,� yönetimine,� i�letilmesine,
mali�ve�idari�i�lemleri�ile��denetimine
ili�kin�usul�ve�esaslar�düzenlendi.��Bu-
na�göre,�Emniyet�Te�kilat��ile�tüm�ka-
mu�ve�özel�kurum�ve��kurulu�lar�n�n�ih-
tiyaç�duyduklar��her�türlü�hukuki,�ida-
ri,�e�itimsel�ve��uygulamaya�yönelik
alanlarda,�bilimsel�görü��ve�proje�ha-
z�rlanabilecek,�seminer,��kurs,�sertifika
ve�e�itim�programlar��düzenlenebilecek,
s�nav�ve�di�er��faaliyetler�yap�labilecek.
Güvenlikle�ilgili�her�türlü�bilimsel�ve�uy-
gulamaya�yönelik��ara�t�rmalar�yapmak,
sonuçlar�n�n� yay�mlanmas�,� bas�m�,
uygulanmas��ve�denetimi��sa�lanacak.

Polis�Akademisi�bünyesinde�bulunan
yak�n�savunma�salonu,�at���poligonu,
yüzme�havuzu,�spor�tesisleri�gibi�e�i-
tim�amaçl��yerler�i�letilebilecek.��Polis
Akademisi�Ba�kanl����ve�ba�l��birim-
lerin�e�itim,�ö�retim�ve��di�er�görevleri
ile�ilgili�faaliyetlerine�destek�sa�lanacak.

Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Özel�Gü-
venlik�Denetleme�Ba�kanl���nca�veri-
len,��Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�mer-
kez�ve�ta�ra�te�kilat�nda�özel�güvenlik
hizmetlerinin��geli�tirilmesi,�özel�gü-
venlik�e�itimi,�s�nav�ve�belgelendirme
hizmetlerinin� � yürütülmesi� sa�lana-

cak.���letmenin�sermaye�limiti�287�bin
123�lira�30�kuru��olarak�belirlendi.��Bu
miktar�Genel�Müdürün�önerisi�ve�Ha-
zine�ve�Maliye�Bakanl���n�n�uygun�gö-
rü�ü��üzerine�art�r�labilecek.���

��letmede�üretilen�mal�ve�hizmetle-
rin�ücret�tarifesinin�tespitinde,��maliyet
fiyatlar�n�n�alt�nda�olmamak�kayd�yla
piyasa�fiyatlar��göz�önünde��tutulacak.
Ancak,�sosyal� içerikli�hizmetlerin�fi-
yatland�r�lmas�nda�piyasa��fiyatlar��ya-
n�nda�özellikle�kamu�yarar��dikkate�al�-
nacak.�Mal�ve�hizmetlerin��fiyatlar�,�il-
gili�birim�yöneticilerinin�teklifi�al�narak
yönetim� kurulunca� tespit� � edilecek.
25/6/2003�tarihli�ve�25149�say�l��Res-
mi�Gazete'de�yay�mlanan�Polis��Aka-
demisi�Ba�kanl����Döner�Sermaye���-
letmesi�Yönetmeli�i�yürürlükten�kal-
d�r�ld�.�

Yeni dönem resmen başladı.Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak. Po-
lis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, mali ve idari işlem-
leri ile denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Emniyet teşkilatı ile tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının
ihtiyaç duydukları her türlü hukuki, idari, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alanlarda, bilimsel görüş ve proje hazır-
lanabilecek, seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlenebilecek, sınav ve diğer faaliyetler yapılabilecek.

Bar���P�nar��Harekat�bölgesine�görevlen-
dirilen�Konya�Emniyet�Müdürlü�ü�Özel�Ha-
rekat��ube�Müdürlü�ünde�görevli�Polis�Özel
Harekat�(PÖH)�Timleri,�düzenlenen�törenle�ha-
rekat�bölgesine�u�urland�.�Özel�Harekatç��k�-
yafetiyle�törende�polisleri�selamlayan�Konya
�l�Emniyet�Müdürü�Mustafa�Ayd�n,�"Bölgedeki
huzur�ve�güvenli�in�sa�lamas�nda�büyük�öne-
mi�olan,�kahraman�silah�arkada�lar�m�z�n�gö-
revlerinde�muvaffak�olmalar��ve�sa��salim�tek-
rar�aram�za�dönmelerini�diliyoruz"�dedi.�Tö-
rende�kurban�kesilerek�dualar�edildi

Emniyet�personelimiz�taraf�ndan�denetinimler�s�-
k��bir��ekilde�yap�lmaktad�r.�Dünyada�koronavirüsün
son�görüldü�ü�ülkelerden�biri�olan�ülkemizde�salg�n�n
yay�lmas�n��engellemek�amac�yla�al�nan�tedbirler�do�-
rultusunda,Tokat��li�Kapal��PazaryerindePazaryeri�gi-
ri�inde�Vatanda�lar�n�ate�leri�ölçülüp�maskesi�ol-
mayanlara� maske� da��t�m�� yap�lmaktad�r.sosyal
mesafe�çal��malar�na�önem�veren�tüm�emniyet�te�-
kilat�m�za�te�ekkür�ederiz.

POL�S�GAZETES��BASIN�MUHAB�R�
O�UZHAN�KAYA

Emniyet personelimiz taraf�ndan 
denetinimler s�k� bir �ekilde yap�lmaktad�r


