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GÜNDEM‹N ‹Ç‹NDEN
KIZILELMA YOLUNDA 

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Osman Şahin GÜVEN
Polis Gazetesi Basın Genel Müdürü

Aziz�hem�ehrilerim,�de-
�erli�dava�arkada�lar�m,�bu
bayrak�ve�topraklara�gönül
vermi��muhterem�vatanda�-
lar�m,�hepinizi�can��gönülden
selaml�yorum.ALLAH(cc)’�
n�selam�,�rahmeti,�bereketi,
üzerimize� olsun.� Rabbim;
bizlere�dünyada�ve�ahirette,
adaletiyle�de�il,�merhame-
tiyle�muamele�etsin.�
Nesillerimizi� de� AL-

LAh(cc)� yolundan� giden,
Peygamber�Efendimiz�Hz.
Muhammed�(SAV)’e��haki-
ki�manada�ümmet�olan,�sa-
lih�kimselerden�eylesin�in-
�allah.�� 3’te

Emniyet�Te�kilat�n�n�çe�itli�kademelerinde�görev�alan
Ömer�Uslusoy�,Kütahya’da�Bölge�Trafik�Denetleme��u-
be�Müdürlü�ü�görevini�yürüttü�.Uslusoy�ocak�2014’te
Kütahyada�Kaçakç�l�k�ve�organize�Suçlarla�Mücadele
�ube�Müdürlü�ü�görevine�getirildi.ba�ar�lar�yla�taktir
toplayan�Uslusoy�TEM�daire��ba�kan�yard�mc�l����gör-
evini�üstlendi.26�ekim�2016�‘da�TEM�Daire�ba�kan�yar-
d�mc�l����görevinden���rnak�Emniyet�Müdürlü�ü’ne�ter-
fi�edildi.Resmi�Gazetede�yay�mlanan�kararnameyle�Ma-
nisa��l�Emniyet�Müdürlü�üne�atand�.

“Hak�bildi�i�yolda�yaln�z�da�olsa�yürüyenin�yard�mc�s��ALLAH’t�r”�ha-
disi��erifinin�en�bariz�tezahürü�olan�Zafer�AKTA�,�y�llarca�FETÖ�taraf�n-

dan�bask��ve�y�ld�rmalara�gö-
�üs�gererek,�mücadelesinde
bir�ad�m�dahi�geri�atmad�.
Bahsekonu�hain�terör�örgü-
tü�fetö�ve�hain�eleba���Fe-
tullah�Gülen’in�ara�t�r�lma-
s�� için� görev� verilen� AK-
TA�’�n�haz�rlad����raporlar
sayesinde,� terör� örgütüne
ismini� veren� terörist� ba��
Fetulah�Gülen,�yurt�d���na
kaçt�.�Bir�daha�da�döneme-
di.�Say�n�Müdürümüz,�ha-
liyle�bu�süreçten�sonra,�bu�te-
rör�örgütünün�hedefi�haline

geldi.�O�y�llarda�hem�siyasi�dengeler,�hem�bürokratik�yap�,�kimsenin�tah-
min�dahi�edemeyece�i�kadar�kuvvetli�bir��ekilde,�hain�terör�örgütü�taraf�n-
dan�dizayn�edildi�inden�dolay�,�ellerindeki�tüm�imkanlarla�Say�n�Müdürü-
müz�ve�davas�na�samimi�olarak�ba��koymu�,�muhtelif�rütbelerdeki�hakiki
devlet�adamlar�m�za�sald�rmaktan�geri�durmad�lar.�Bu�süreçlerde�verdikle-
ri�mücadeleleri,�kendisine�sordu�unuzda�birkaç�k�sa�cümleyle,�mütevazi��e-
kilde�ifade�eden�Zafer�müdür,�zor�günlere�sab�r�ve�sebat�içerisinde�gö�üs�ge-
rip,�do�ru�bildi�i�duru�tan�asla�taviz�vermedi.�Hakk��güçten�alanlara�boyun
e�meyip,�HAK’ka�inanarak,�as�l�gücün�hakl�l�ktan�ve�HAKK’tan�al�nabi-
lece�inin�bilinci�içerisinde�bugünlere�eri�ti.�

Polis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mlama�Derne�i�Genel�
Ba�kan��Osman��ahin�GÜVEN��Sayfa�2’de

Gazetemiz ücretsizdir

Manisa �l Emniyet Müdürü
Ömer USLUSOY
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Mehmet AKTA�
Emniyet Genel Müdürü

1968�Elaz���do�umlu�olan�Mehmet�Ak-
ta�,� ilkö�renimi� Elaz���Merkez� Tad�m
Köyü��lkokulu'nda;�ortaokulu�ve�liseyi�E-
laz��� �mam� Hatip� Lisesi'nde� tamam-
lad�.1990� y�l�nda� �stanbul� Üniversitesi
Siyasal�Bilgiler�Fakültesi�Kamu�Yöneti-
mi� bölümünden� mezun� oldu.1994’te
Malatya�kaymakam�aday��olarak�Mülki��-
dare�Amirli�i�mesle�ine�ba�lad�.�Adayl�k
sürecinde�8�ay��ngiltere'de�bulundu.
1997'de�Aksaray-Güla�aç'ta�kaymakam

olarak�göreve�ba�layan�Akta�,�daha�son-
ra�da�Malatya-Kuluncak,�Mu�-Hasköy,
Düzce-Cumayeri,Rize-Çayeli�ilçelerinde
kaymakaml�k� yapt�.� 2010-2014� y�llar�
aras�nda��ller��daresi�Genel�Müdürlü�ü'nde��ube�Müdürü,�Daire�Ba�kan��ve�Genel�Müdür�Yard�mc�s��o-
larak�görev�yapt�.�2014-2016�y�llar��aras�nda��çi�leri�Bakanl�����dari�ve�Mali���ler�Dairesi�Ba�kan��olarak
görev�yapt�.�1�Haziran�2016�tarihli�Resmi�Gazete'de�yay�mlanan�Valiler�Kararnamesi�ile�Karabük�Val-
isi�olarak�atand�.�Son�valiler�kararnamesi�ile�21�Haziran�2017’de�Karabük�Valili�i’nden���rnak�Valili�i’ne
atand�.�21.06.2017�tarihli�Valiler�Karanamesi’yle���nak�Valili�i’ne�atanan�Akta���imdiyse�3�say�l��Cumhur-
ba�kanl����karar�yla�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü’ne�atanm��t�r.�Mehmet�Akta��evli�ve�3�çocuk�babas�d�r.

Ankara�Emniyet�Müdürü
Servet�Y�lmaz,�Trabzon,�Arak-

l�’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.
Polis�Ba�müfetti�i�iken�20�O-

cak� 2015� tarihinde�Kahraman-
mara��Emniyet�Müdürü�olarak
atand�.
Servet�Y�lmaz,�26�Ekim�2016

tarihinde�kararname� ile�Kahra-
manmara���l�Emniyet�Müdürlü�ü
görevinden� Emniyet� Genel
Müdür�Yard�mc�l���na�Getirildi.
Ankara�Emniyet�Müdürü�Mahmut�Karaaslan,�18�A�ustos�2017�tarihinde�emeklilik�dilekçesi-

ni�vererek�y�ll�k�izne�ayr�l�nca�yerine�19�A�ustos�2017�tarihinde�yay�mlanan�kararname�ile
Servet�Y�lmaz�Ankara�Emniyet�Müdürü�olarak�görevlendirildi.�

Mu�’unda�aralar�nda�bulundu�u�9�il’e�yeni�il
emniyet� müdürünün� atama� � karar�� geçti�imiz
günlerde�Resmi�Gazete’de�yay�nlanm��t�r.Cum-
hurba�kan��Recep�Tayip�Erdo�an’�n�imzas�yla�ya-
y�nlanan�atama�karar�na�göre�FETÖ’ile�yapt����mü-
cadelerle�gündeme�gelen�Ahmet�Ar�ba��Mu��il�Em-
niyet� Müdürlü�ü’ne� atand�.Say�n� Müdürümüz
Ahmet�Ar�ba��içi�leri�Bakanl���n�n�27.12.2018�ta-
rihli�kararnamesiyle�Mu��il�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�atanm��t�r.

Servet YILMAZ
Ankara Emniyet Müdürü Mu� �l Emniyet Müdürü

Sur Kaykamı ve Belediye başkanı  görevinde olan Sa-
yın kahraman  Abdullah Çiftçi beyle akrabalarla ziya-
ret ettik kendisini.

Toplum tarafından sayılan sevilen biri olarak bugüne
dek aldığı tüm görevleri hakkıyla yerine getirmiştir.Hiç
bir zaman makam mevki peşinde olmamıştır.Sürekli aziz
milletimizle iç içe olmuştur.Vatan sevgisi ile yaşa-
maktadır.

Pkk ve şer odaklı terör örgütleri tarafından  sayısız
tuzak kendisine kurulmasına rağmen Yüce rabbimiz ta-
rafından hepsi birer birer bertaraf olmuştur. Sayfa 4’te

Sur Kaymakam�
Abdullah Çifçi’yi

ziyaret ettik

Ahmet ARIBA�

Konya �l Emniyet Müdürü
Mustafa AYDIN

1961�y�l�nda�Gümü�hane�ili�Kelkit�ilçesinde�do�du.�1979�y�l�nda�Po-
lis�Koleji,�1983�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olduktan�sonra;�An-
kara,�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�Em-
niyet�Müdürlü�ü�rütbesine�terfi�etmi�tir.�Tekirda��Emniyet�Müdürü�ola-
rak�görev�yapmakta�iken�19.09.2019�Tarihli�ve�2019�/�320�Say�l��Ka-
rarname�ile�Konya��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.��l�Emniyet�Mü-
dürümüz�evli�ve�bir�çocuk�babas�d�r.

Bitlis �l Emniyet Müdürü
Yaman A�IRLAR

1969�Y�l�nda�Sakarya�ilinde
do�du.�1987�y�l�nda�Polis�Ko-
lejinden,� 1991� Y�l�nda� Polis
Akademisinden�mezun�olarak
s�ras��ile�Ankara,�Tunceli,�Ak-
saray,�Ankara� illerinde� çe�itli
rütbelerde�görev�yapt�.
18�Temmuz�2017�tarihinde

1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbe-
si�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�babas�d�r.

1964 yılında Çanakkale’de doğan, kolejli olan Zafer AK-
TAŞ, 1987 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak,
şerefli Emniyet Teşkilatı’mıza nasb oldu. Mesleğe atıldıktan
sonra, ülkemizin muhtelif şehirlerinde görev alan AKTAŞ,
2011 yılında 1. sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yüksel-
di. Bir müddet Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Po-
lis Başmüfettişi olarak görev yaptıktan sonra, İl Emniyet
Müdürü olarak ilk görev yeri olan Muş’a tayin oldu. Ken-
disiyle yolumuz memleketim olan Muş’a tayini ile kesişti. 

Polis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mla�ma�Der-
ne�i�Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Genel�Ba�kan�
Osman� �ahin� Güven,� Mu�� �l� Emniyet� Müdür
Yard�mc�s��Terörle�Mücadele��ube�Müdürü�Erol
Çengelcik’e�makam�nda�ziyaret�etti
Yakla��k�6�y�ld�r�yay�n�hayat�na�devam�eden�Po-

lis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mla�ma�Derne�i�Po-
lis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Genel�Ba�kan��Osman
�ahin�Güven,��Mu�’un�ba�ar�l���l�Emniyet�Müdür
Yard�mc�s��Terörle�Mücadele��ube�Müdürü�Erol
Çengelcik’e�ziyaret�etti.�Türkiye’de�huzur��ehri�ola-
rak�an�lan�Mu��yine�huzur�ve�güveni�için�meslek-
ta�lar��ile�birlikte�çal��malar�na�devam�ettiklerini
belirtti.�Polis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mla�ma
Derne�i�Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Genel�Ba�-
kan��Osman��ahin�Güven,�Mu���l�Emniyet�Müdür
Yard�mc�s��Terörle�Mücadele��ube�Müdürü�Erol
Çengelcik’e�makam�nda�ziyaret�etti� Sayfa�4’te

Osman �ahin Güven, Mu� �l
Emniyet Müdür Yard�mc�s�

Terörle Mücadele �ube
Müdürü Erol Çengelcik’e
makam�nda ziyaret etti
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Takdir�edersiniz�ki,�yer-
yüzünde�uygulanan�karar-
lar,� öncesinde� göklerde
al�nm��t�r.�A��r�imtihanla-
ra�tabi�tutulup,�ba�ar�yla�bu
süreci� tamamlayan�Zafer
AKTA�,�neticede�takdir-i
ilahidir�ki,�yüzy�llar�önce-
sinde�Peygamber�Efendi-
miz� taraf�ndan� methedi-
len��ehir��stanbul’un�Em-
niyet�Müdürü�oldu.��smi�ile
müsemma� bir� zafer� ka-
zand��Zafer�Müdür.�
Bu�necip�millete�silah

do�rultan,� hainlik� eden
mutlak� surette� cezas�n�
görmü�tür,�görecektir.�21
y�l�önce�haz�rlad����raporun
o�gün�için�devam��gelebil-
seydi,�belki�her�ey�çok�da-
ha�farkl��olabilirdi.�Fakat
her�ya�ananda�bir�hikmet
vard�r.�Devlet�soyut�bir�kavramd�r.�Ma-
kamlarda�oturan�ki�ilerin�ki�ili�i,�ka-
rekteri�ve�uygulamalar�yla,�somut�bir�hal
al�r.�O�gün�için�devlet�yetkilileri�böyle-
si�bir�rapora�f�rsat�vermediler.�Ellerin-
deki�imkanlarla,�bu�ekibi�susturdular.
Devlet� ve�millet� için� yap�lan� bu�hiz-
metler,�o�gün�k�ymetli�bulunmad�.Gün
geldi,�o�raporda�yaz�lanlar�fazlas�yla�ger-
çek�oldu.�15�Temmuz�2016�darbesi,�si-
linemeyecek�ve�unutulmayacak�bir�ka-
ra�leke�olarak�tarihimizdeki�yerini�ald�.
Halk�n�al�n�teriyle�al�nan�silahlar�,�tank
ve�uçaklar�,�halk��öldürmekte�kulland�-
lar.�Devletmizi�s�rt�ndan�hançerlediler.
Evlatlar�n��hiç�dü�ünmeden�öldürdüler.
Ak�llar�n��y�llard�r�hain�terörist�Fetullah
Gülen’e�kiralam���ve��erefli�üniforma-
m�z��giymi��hain�teröristler,�kanlar�n�n
gerektirdi�i��ekilde�hareket�edip,�dev-
letimize� ve�milletimize� ihanet� ettiler.
Bundan�önceki�darbeciler,�sadece�hü-
kümetleri�görevden�uzakla�t�rm��lard�.
Fakat�bu�hain�kahpeler,�halk��uçaklarla
bombalad�lar.� Yak�n� mesafeden,� va-
tanda�lar�m�z�n�aya��na�mermi�s�kt�lar.
Tankla,�trafikte�seyreden�içi�insan�dolu
araçlar�n� üzerinden� geçtiler.� Tankla
özellikle�hedef�alarak,�bir�vatanda��m�-
z��parçalayarak��ehit�ettiler.�Eminiz�ki
yapmak�istedikleri�bunlarla�s�n�rl��de�ildi.
Ve�yapabildikleri,�yapmak�istediklerinin
yan�nda,�devede�kulak�misali�kal�yordu.
Bu� hain� yap�� seneler� öncesinden

Zafer�müdürüm�ve�yak�n�mesai�arka-
da�lar�� taraf�ndan� fark� edilip� de�ifre
edilmi�ti.�Fakat�üzeri�örtüldü.�Hainlerin
önü�aç�ld�.�Beslendi,�büyütüldü.�Ve�so-
nunda�ak�llardan�asla�silinmeyecek�ha-
diseler�ya�and�.�
Fakat�ne�yapt�larsa�ba�aramad�lar.

Milletimizi� bölemediler.� Devletimizi
zaafa� dü�üremediler.� Acizlik� ya�ata-

mad�lar.�Darbe�sonras�,�ordumuz�zeytin
dal�,�Bar���P�nar��harekatlar�na�ç�kt�.�Ar-
t�k�dünyaya�meydan�okur�hale�geldi.
Böylece�senelerdir�hain�örgüt�pkk’n�n,
neden�bitirilemedi�i�de�anla��lm���oldu.
Nas�l�bitirilsin�ki?�H�rs�za�anahtar�teslim
edilmi�.�As�l�teröristler�içimizdeymi�.
Hainlerin�yardakç�lar��Emniyet�Te�-

kilat�’m�z�n�zaafa�dü�tü�ünü�söyleyip,
pasifize� etmeye� çal��t�kça,� polisimiz
ba�ar�dan� ba�ar�ya� ko�tu.� Hainler� te-
mizlendikçe,�te�kilat�rahat�nefes�alma-
ya�ba�lad�.�Ordumuzdaki�hainler�ay�k-
land�kça,�operasyonlar�daha�rahat�icra
edilir�oldu.
Zafer�müdürüm�ve�ekibinin,�bu�ha-

in�güruhu�de�ifre�etti�i�günlerde,�k�l�c�-
n�n�iki�yüzü�de�kesenler,�ast����ast�k�kes-
ti�i�kestik�olanlar,�art�k�kaçmak�için�t�p-
k��pkk�hainleri�gibi,�fistan�giyerek�k�l�ktan
k�l��a�girip�kaçmaya�çal��t�lar.
Gün�geldi�ve�devran�döndü.�Gücü-

nü�makamlardan�alarak,�devlete,�mille-
te� ihanet� edenlerin� yerlerine,� gerçek
vatanseverler�geçti.
Zafer�Müdürüm,�i�te�böyle�destans�

mücadelelerden�sonra,�bu�makama�gel-
di.�O�günlerde�her�türlü�imkan��ellerin-
de�bar�nd�rarak,�Zafer�Müdürü�sustura-
mayanlar�eminiz�ki��imdilerde�gecele-
ri�uyku�uyuyam�yorlard�r.�
Yeni�görevine�gelir�gelmez,�aya��n�n

tozuyla�h�zl��bir��ekilde�çal��malar�na
ba�layan�say�n�AKTA�,��stanbul’lula-
r�n�huzuru�ve�rahat��için�gecesini�gün-
düzüne�katarak,�bir�taraftan�birlikte�ça-
l��aca���ekip�arkada�lar�n��tanzim�eder-
ken,�di�er�taraftan�bu�faaliyeti�de�mev-
cut�hizmetleri�sekteye�u�ratmadan�bü-
yük�bir�hassasiyet�içerisinde�devam�et-
tirdi.��limizdeki�trafik�sorunlar�yla�da�özel
olarak�ilgilenen,�ula��m�s�k�nt�lar�n��en
aza�indirmeye�önem�veren�say�n�AK-

TA�,�kentteki�asayi�
olaylar�n��büyük�bir
titizlikle�takip�edip,
özellikle� terör� ve
narkotikle�ilgili�suç-
lulara�göz�açt�rma-
maktad�r.�Pkk,�ypg,
dea�,� dhkpc� ve� is-
mini�sayamad���m�z
tüm�terör�örgütleri,
nefes� alamaz� hale
gelmi�lerdir.� Ken-
disinin,� hain� terör
örgütü�fetö�ile�ilgili
çal��malar�� netice-
sinde,�elde�etti�i�bil-
gi�ve�tecrübeleriyle
eminiz�ki�gerek��s-
tanbul’da�gerek�Tür-
kiye�ve�gerekse�dün-
yan�n�her�taraf�nda-
ki� fetö� teröristleri,
k�sa�zaman�içerisin-

de�adalete�teslim�edilecektir.
Henüz�tam�olarak�temizlenememi�

olan�bu�hain�örgütün,�hali�haz�rda�pasif
de�olsa�mücadele�etti�inin�fark�nday�z.
Bu�vesile�ile�Zafer�Müdür’le�ilgili�ka-
ralama�kampanyalar��tanzim�etmeye�ça-
l��t�klar�n��da�görüyor,�biliyoruz.�Fakat
burdan�söyleyelim�ki;�o�gemi�çoktan�kaç-
t�.�Sa�da�solda�“Zafer�Müdür�kimin�ada-
m�”��eklinde�ba�l�klar�görüyoruz.�Yük-
sek�sesle,�büyük�harflerle,�can-��gönül-
den� cevap� veriyoruz:�Zafer�AKTA�,
TÜRK�YE� CUMHUR�YET�� DEV-
LET�’nin�adam�d�r.�Say�n�AKTA�;�fe-
raset�ve�basiretli�bir�devlet�adam��ol-
mas�n�n�yan�s�ra,�özel�hayat�nda�da�ki-
�i�ay�rd�etmeksizin,�mazlumun�ve�hak-
l�n�n�yan�nda�olan�yap�s�yla,�makam�
mevkisi�ne�olursa�olsun,�haks�z�n�ve�hai-
nin�de�yitesiye�kar��s�nda�duran,�yi�it,
mert�bir�insand�r.�Gerek�mahiyetindeki
personeline�ve�gerekse�halka�kar���ka-
p�s��her�daim�ard�na�kadar�aç�kt�r.�
Ayr�ca,�çal��t����illerde�emniyet�bi-

nalar�n�n�konfor�ve�ferahl����hususunda
titizlik�gösterip�gerekti�inde�yenileyerek,
personelinin�rahat�ortamlarda�görev�ya-
pabilmesini�sa�lam��t�r.��laveten�zat�-�ali-
si�ve�muhterem�e�i�hanfendi,�kimsesiz
ve�yetim�çocuklar��her�daim�koruyup�gö-
zetmekle�birlikte,��ehit�çocuklar��ve�ai-
lelerine�de�özel�bir�önem�göstermekte-
dir.
Kendisine�ve�ailesine,�sa�l�k�s�hhat

ve�hay�rl��uzun�ömürler�dilerken,�öm-
rünün�sonuna�kadar�devletimize�hizmet
nasip�etmesini�Yüce�ALLAH’tan�niyaz
ediyoruz.
�stanbul’umuza�ho�geldiniz,�sefalar

getirdiniz�Say�n�Müdürüm.
Polis�Emeklileri�Dayan��ma�
Yard�mla�ma�Derne�i�Genel�

Ba�kan��Osman��ahin�GÜVEN

1964 yılında Çanakkale’de doğan, kolejli olan Zafer AKTAŞ, 1987 yılında Polis Akademisi’nden mezun
olarak, şerefli Emniyet Teşkilatı’mıza nasb oldu. Mesleğe atıldıktan sonra, ülkemizin muhtelif şehirlerinde
görev alan AKTAŞ, 2011 yılında 1. sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi. Bir müddet Teftiş Kurulu
Başkanlığı bünyesinde Polis Başmüfettişi olarak görev yaptıktan sonra, İl Emniyet Müdürü olarak ilk gö-
rev yeri olan Muş’a tayin oldu. Kendisiyle yolumuz memleketim olan Muş’a tayini ile kesişti. 

ÇEVRE,DOĞA,HAYVAN
KORUMA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre,� Do�a,� Hayvan� Koruma� �ube� Mü-
dürlü�ü�kuruldu.�Bu�kapsamda�polisler�art�k�do-
�a�ve�hayvanlar��da�koruyacak.�
Ayr�ca�ihbarlar�n�daha�h�zl��yap�labilesi�için

"Haydi"�isimli�mobil�uygulama�da�hayata�ge-
çirilecek.
Emniyet�Asayi��Daire�Ba�kanl����içerisinde

Çevre,�Do�a�ve�Hayvanlar��Koruma��ube�Mü-
dürlü�ü�kuruldu.�Yeni�birimin�tan�t�m�n���çi�leri
Bakan��Süleyman�Soylu�yapt�.�Do�a�koruma�pol-
islerinin�görevlerini�anlatt�.
Bakan�Soylu,�"Hayvanlara�yap�lan,�suç�kap-

sam�na� giren� �iddet� ve� eziyet� bazen� sosyal
medyada�veya�haber�bültenlerinde�gördü�ümüz
ve� vicdanlar�m�z�� yaralayan� görüntüler,� hay-
vanlar��kasten�yaralama,�i�kence�etme�veya�ho-
roz�dövü�ü�gibi�suçlar,�bu�birimin�görev�tan�m�na
dahildir."�dedi.
Do�a�koruma�polisli�i�için�kursiyerler�e�iti-

mini�tamamlad�.�81�ilde�faaliyete�ba�lan�ld�.�Ki-
mi� Polisler� Veterinerlik� Fakültesi� ve� Ziraat
Fakültesi�Mezunudur.�Bunun� sebebi� ise�hay-
vanlar��koruma�bir�yana�an�nda�müdahele�etme
özelli�ine�sahip�özel�e�itimli�emniyet�mensup-
lar�m�z�olacakt�r.�Bu�gönüllü�polisler�için�ayr�-
ca�özel�tasar�m�k�yafatler�dü�ünüldü.
�çi�leri�Bakanl���,�ihbarlar�n�daha�h�zl��ya-

p�labilmesi�için�bir�de�mobil�uygulama�haz�rlad�.
Bakan�Soylu,�"Özellikle�irtibat�kurduk�hay-

van�dostlar��ile�onlar�da�bu�esnada�bana�bir�çok
ihbarda�bulunuyorlar.�
�hbar�yapabilmenin�kolayla�t�r�lmas��amac�yla

Haydi�adl��uygulaman�n�hayata�geçisi�ba�land�."
ifadelerini�kulland�.

Erdem YANIK

Polis Gazetesi Haber Müdürü

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Osman Şahin GÜVEN (Sponsor)

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

DERNEK YÖNETİMİ
Osman Şahin GÜVEN

Yakup DEMİRCİOĞLU - Mustafa ÖZDEMİR -  
Mehmet Hanifi KARAN - Atakan TAŞUR

Haber Müdürü: 
Sevda ÖZTÜRK
Zeytinburnu Bölge Temsilcilsi: 
Musa SEYLAN
Beylikdüzü Bölge Temsilcisi:
Seyit AYTULUM, 
Beykoz Bölge Temsilcisi:
Sabri AYAZ
Manisa/Akhisar Bölge Temsilcileri:
Mustafa BARLIK
Muş ‹stihbarat Şefi:
Emrah YA⁄IZ
Muş Bölge Temsilcisi:
Harun AKOVA                                                                                                                                                                                                                                                   
Pendik Bölge Temsilcisi:
Arslan SEV‹NÇ
Erzincan Bölge Temsilcisi:
Mahmut KILIÇ
Güngören Bölge Temsilcisi:
Yunus ULUAĞAÇ
Urfa Bölge Temsilcisi: 
Halil ÖZBAY
Urfa Haliliye Bölge Temsilcisi: 
Fuat FELHAN
Şanlı Urfa Bölge Temsilcisi: 
Harun DENGİZ
Karaman Bölge Temsilcisi: 
Tefik DOĞAN
Kartal Bölge Temsilcilsi: 
Arda Burak GENÇ
Avrupa Bölge Temsilcilsi:
Bengü Betül DEMİRCİOĞLU

Ümraniye Bölge Temsilcilsi:
Burak DEMİRCİOĞLU
Konya Bölge Temsilcisi: 
Mehmet ÖDEMİŞ
Alanya Bölge Temsilcisi: 
Mesut KAPLAN
Keçiören Bölge Temsilcisi: 
Fatih KAYHAN
Mersin Bölge Temsilcisi: 
Cenk Cansun DOGEN
Hasköy Bölge Temsilcisi: 
Murat GÜVEN
Kadıköy Bölge Temsilcisi: 
Lara Nisa GENÇ
Tuzla Bölge Temsilcisi: 
Çetin GENÇ
Niğde Bölge Temsilcisi: 
Ramazan ÜNLÜ
Nevşehir Bölge Temsilcisi: 
Ahmet AÇIKGÖZ
Merter Bölge Temsilcisi: 
Yılmaz ULUAĞAÇ
Diyarbakır Bölge Temsilcisi: 
Mehmetcan TEKGÜL
Beyoğlu Bölge Sorumlusu: 
Ahmet AĞAOĞLU
Şişli Bölge Temsilcisi: 
Derya MENTEŞ- Tanju MENTEŞ
Kocaeli Bölge Temsilcilsi:
Bahattin ÖZGÜL

BÖLGE TEMS‹LC‹LER‹

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

Tel: 0212 493 24 67

Bask› Türü : 2 Ayl›k Süreli Yay›n

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

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

Aydın ÖZGÜN - Ercan YILMAZ
POL‹S GAZETES‹ YÖN.KUR. BŞK.YRD.

Yakup DEMİRCİOĞLU
‹ST‹HBARAT ŞEF‹ 

Nimet GÜVEN-Mustafa ÖZDEMİR -
Fehmi ŞAHİN-Mehmet KALKAN-
Evren KARAHANLI- Ali BOYBEYİ
Ali YALÇIN-Umut Yılmaz KEÇECİ

GENEL ‹ST‹HBARAT MÜDÜRÜ 
Felemez YA⁄IZ

HUKUK DANIŞMANI 
Av. Mehmet TUNÇ
Av. Uğur ÇAKMAK

Av. Kerem AKİL
Av. Naim Uğur KADİFECİ

POL‹S GAZETES‹ YAYIN EDİTÖRÜ
Erdem BAŞARAN

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Lokman YILMAZ

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

karşısı) TEL 0212 551 80 19 - 0532 418 09 89    www.poliseydd.com 

Mehmet Murat ULUCAN
1987�y�l�nda�Ankara�Polis�Koleji’nden,�1991�y�l�nda�Po-

lis�Akademisi’nden�mezun�olarak�Komiser�Yard�mc�s��rüt-
besiyle�1991�y�l�nda�mesle�e�ba�layan�Sn.�Mehmet�Murat
ULUCAN,�s�ras�yla;�1991-2004�y�llar��aras�nda�Ankara��l�Em-
niyet�Müdürlü�ü�Asayi���ube�Müdürlü�ünde,�2004-2008�y�l-
lar��aras�nda�Sivas��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi���ube�Mü-
dürlü�ü�ve�Çocuk��ube�Müdürlü�ünde,�2008-2012�tarihle-
ri�aras�nda��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Polis�evi�ve�Sancak
Tepe��lçe�Emniyet�Müdürlü�ünde,�2012-2013�y�l��tarihleri
aras�nda��stanbul�Adile�Sadullah�Mermerci�Polis�Okulu�(Kil-
yos)�Arnavutköy�Polis�Okulu�Müdürlü�ünde,�2013-2016�ta-
rihleri�aras�nda��stanbul��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi�ten�so-
rumlu��l�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��görevinde�ve�2016-2018
tarihleri�aras�nda�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Asayi��Daire-
si�Ba�kan��olarak�görev�yapm��t�r.��Meslek�hayat��boyunca
ba�ar�l��çal��malar�ndan�dolay��çe�itli�zamanlarda�TBMM�Ba�-
kanl���,��çi�leri�Bakanl���,�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�ve�Va-
lilik�Makamlar�nca�çok�say�da�taltif�ve�takdirname�ile�ödül-
lendirilmi�tir.��25.05.2018�tarihli�Bakanl�k�Oluru�ile�Antal-
ya��l�Emniyet�Müdür�Vekili�olarak�atanm���ve�26.05.2018�ta-
rihinde�göreve�ba�lam���olup�26.12.2018�tarihinde�de�Antalya
�l�Emniyet�Müdürü�olarak�asaleten�atanmas��yap�lm��t�r.
Say�n�Mehmet�Murat�ULUCAN�aslen�Kayseri’�li�olup;

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

1964�y�l�nda�K�rklareli�ilinin�Babaeski�ilçesinde�do�an�Sa-
y�n�Müdürümüz;��lkokul�ve�Ortaokul�ö�renimini��stanbul�ilin-
de�tamamlad�ktan�sonra,�1983�y�l�nda�Polis�Koleji’nden,�1987
y�l�nda�ise�Polis�Akademisi’nden�mezun�olarak��stanbul�ilin-
de�göreve�ba�lam���ve�s�ras�yla�Batman,�Ankara,�Bursa,�Hak-
kâri��li��emdinli��lçesi�ile�Trabzon,�Çanakkale�illerinde�çe-
�itli�rütbe�ve�kademelerde�görev�yapm���ve�2010�y�l�nda�1.S�-
n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbesine�terfi�ederek,�Tefti��Kuru-
lu�Ba�kanl���’n�n�ard�ndan�Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürü
olarak�görevlendirilmi�tir.�19�Eylül�2019�tarihli�Resmi�Ga-
zete’de�yay�nlanan�2019/320�say�l��karar�ile�Bursa��l�Emni-
yet�Müdürü�olarak�atanm���ve�28.09.2019�tarihinde�ilimiz-
de�göreve�ba�lam��t�r.��l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Tacettin
ASLAN,�evli�ve�2�k�z�çocu�u�babas�d�r.

Antalya �l Emniyet Müdürü

Tacettin ASLAN
Bursa �l Emniyet Müdürü

TÜRKİYE AZERBAYCAN
MİLLET KARDEŞLİĞİ

Erdem BAŞARAN

POLIS GAZETESI GENEL YAYIN YÖN.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Bat� Asya ile Do�u Avrupa'n�n
kesi�im noktas� olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir.

Para Birimi olarak Azerbaycan Manat� kullan�l�r. Ye-
rel saati Türkiye saatine göre 2 saat daha ileridir. Azer-
baycan, dünyan�n en eski petrol ihracatç�s� olup Dünya-
daki ilk petrol sondaj�, 1847 y�l�nda Ab�eron'da yap�lm��t�r.

Sovyetler Birli�i'nin da��lmas�ndan sonra ba��ms�zl���n�
ilan eden birçok ülkeden biri olan Azerbaycan'�n ba��m-
s�zl���n� tan�yan ilk ülke Türkiye olmu�tur (9 Kas�m 1991)

“Azerbaycan halk� kadim ve zengin bir edebiyata sa-
hiptir. �ifahî halk edebiyat�m�z mevzuu, türleri, mazmunlar�,
Fuzulisinden Molla Suleymana, kahramanlar� ve tefekkürü
bak�m�ndan son derece orijinal olup Azerbaycan’�n as�r-
lard�r süregelen tarihî inki�af yolunu, millî ve manevî var-
l���n� ifade eder. Kitab-� Dede Korkut destanlar� Azer-
baycanl�lar�n kadim ecdatlar� olan O�uz Türklerinin ha-
yat tarz�n�, dünya görü�ünü ve tarihini aksettiren muhte-
�em edebî abidelerdir.”

Türkiye ile Azerbaycan as�rlar boyunca el ele kol ko-
la olmu� ayn� de�erleri savunmu� iki Devlet Tek Millet ol-
mu�tur. Eylül ay�nda Ermenistan�n sivilleri vurmas� ile ba�-
layan gerilim Azerbaycan�n yeniden 1992 y�l�nda Ermeniler
taraf�ndan i�gal etti�i öz topraklar�n� geri almak için yo-
�un mücadele içine girmesiyle devam etmektedir. Türkiye
ile Azerbaycan aras�nda askeri ve savunma alanlar�nda da
çok say�da i�birlikler yap�l�yor. Örnek verecek olur isek Azer-
baycan Devleti yeri geldi�inde kendi vatanda��na verdi�i
petrol fiyatlar�ndan çok daha ucuzunu ülkemize vererek
milli ekonomimize her zaman destek olmu�tur. Yine sa-
vunma sanayisinde geli�tirdi�imiz a��r silahlar� ilk alan ül-
kelerden olup ekonomimize oldukça fazla destek ver-
mektedir. Türkiyenin ba��nda ne zaman bir afet, terör vb.
olaylar hadise edinse ilk Azerbaycan yan�m�zda oldu�u-
nu maddi manevi desteklerini esirgemediklerini biliriz. �ki
karde� ülke siyasi ve askeri alanda bir çok destekleyici ifa-
delerde de bulunmaktad�r. Türk devletinin Azerbaycan hal-
k�n�n geçmi�te oldu�u gibi yeniden yan�nda oldu�unu, bu
konuda Cumhurba�kan�m�z Recep Tayyip Erdo�an ve yü-
ce Türk meclisinin kesin kararlar� oldu�unuda biliyoruz.
Bir an önce Ermenistan�n haks�z yere sahiplendi�i Azer-
baycan topraklar�n�n yeniden iade edilmesini arzu ediyoruz.

Öz garda�lar�m�z olan Azerbaycan� ne kadar anlatsak
sayfalar�n yetmeyece�i bir gerçektir. K�saca ifade etti�i-
miz üzere Azeri karde�lerimizi yürekten selaml�yor, her
zaman yanlar�nda oldu�umuzu bir kez daha ifade ediyo-
ruz.

A�lama naçar a�lama! 
Gün gelir geçer a�lama! 
Felek ba�layan kap�n�, 
Bir gün de açar a�lama! (Azerbaycan Atasözü)
Yah�i günde yar yah�idir
yaman günde yeti� garda� (Azerbaycan Atasözü)

CUMHURBA�KANI ERDO�AN AÇIKLAMADA BULUNDU
AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Mil-
li Ordusu güçlerine saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğine işarettir. ABD'nin Suriye'nin Irak sınırı bo-
yunca oluşturmaya çalıştığı yapının yeni çatışmaların, trajedilerin habercisi olduğu da açıktır." ifadelerini kullandı. 
Erdo�an,�Frans�z�Charlie�Hebdo�dergisinin�çir-

kin�karikatürüne�de�"Benim�Peygamberime�hakaret
eden�bu�namussuzlarla�ilgili�benim�herhangi�bir��ey
söylememe�de�gerek�yok.�Üzüntüm�ve�öfkem��ah-
s�ma�yap�lan�i�renç�sald�r�dan�de�il,�ayn��mecra-
n�n�can�m�zdan�aziz�bildi�imiz�Peygamber�Efen-
dimize�yönelik�terbiyesizliklerin�kayna���olmas�-
d�r.�Hedefin��ahs�m�de�il,�savundu�umuz�de�er-
ler�oldu�unu�biliyoruz."�diye�konu�tu.�Erdo�an,
Azerbaycan-Ermenistan�konusunda�Putin�ile�yap-
t����görü�meyi�de�anlatt��ve�"'K�rm�z��çizgimiz�a��-
l�rsa�gözümüz�babam�z�n�o�lunu�görmez�dedik."
dedi.
Cumhurba�kan��ve�AK�Parti�Genel�Ba�kan��Re-

cep� Tayyip� Erdo�an,� partisinin� TBMM� Grup
Toplant�s�'nda,�sözlerine�geçti�imiz�günlerde�ha-
yat�n��kaybeden�AK�Parti��stanbul�Milletvekili�Mar-
kar�Esayan'a�Allah'tan�rahmet�dileyerek�ba�lad�.
Erdo�an,�"Bizlerle�birlikte�bu�ülkede�gerçekten

demokrasi�mücadelesinde�çok�ayd�nl�k�gelece�e
imzalar�atan�bu�karde�imiz�iki�dönem�milletveki-
li,�sonunda�da�bizimle�Merkez�Karar�Yönetim�Ku-
rulu�üyesi�olarak�çal��t�.�Son�dönemde�gerçekten
çok�çile�çekti.�Kendisini�arkada�lar�m�zla�birlikte
ebedi�aleme�u�urlarken�dünyaya�da�bir�mesaj��ver-
dik.�O�mesaj�da�bizim�birlikteli�imizin,�kadim�me-
deniyetimizin�gere�i�neyse,�orada�dayal��oldu�u�an-
lay���yd�.�Kendisine�rahmet,�ailesine�ve�yak�nlar�-
na�sab�rlar�diliyorum."�diye�konu�tu.
Hatay�ve��skenderun'a�"geçmi��olsun"�dilekle-

rini�ileten�Erdo�an,�önceki�gün�Amanoslardan�Tür-
kiye'ye�eylem�için�giren�iki�teröristin,�güvenlik�güç-
lerinin�dikkati�ve�feraseti�sayesinde�k�sa�sürede�tes-
pitinin,�büyük�bir�felaketin�önüne�geçti�ini�söyle-
di.�Erdo�an,�"Her�ikisi�de�güvenlik�güçlerimizce
etkisiz�hale�getirilen�teröristlerin,�daha�önce�belir-
lenen�bir�grubun�son�üyeleri�oldu�u�anla��lm��t�r.
Kahraman� güvenlik� güçlerimizi� tebrik� ediyor,
her�birinin�al�nlar�ndan�öpüyorum."�ifadesini�kul-
land�.� Erdo�an,� bu� olay�n,� Türkiye'nin� Suriye
merkezli�terör�sald�r�lar��konusundaki�hassasiye-
tinin�ne�kadar�do�ru�oldu�unu�bir�kez�daha�gös-
terdi�ini�belirtti.�F�rat�Kalkan�,�Zeytin�Dal�,�Bar��
P�nar�,�Bahar�Kalkan��harekatlar��ile��dlib'deki��s-
rarl��duru�un�bir�bahane�veya�vehim�de�il,�somut

güvenlik�kayg�lar�na�dayand���n��hiç�kimsenin�in-
kar�edemeyece�ini�vurgulayan�Erdo�an,��unlar�
söyledi:�"Suriye�s�n�r�m�z�boyunca�kontrolümüz�al-
t�nda�bulunmayan�yerlerdeki�terör�örgütü�varl���-
n�n�ve�ülkemize�yönelik�tehditlerinin,�bize�verilen
tüm�sözlere�ra�men�artarak�sürdü�ünü�görüyoruz.
�ayet�bize�verilen�sözler�tutularak�buralardaki�tüm
teröristler�belirledi�imiz�hatt�n�d���na�ç�kar�lmaz-
sa�ihtiyaç�duydu�umuz�her�an�harekete�geçmek�için
me�ru�sebebe�sahip�oldu�umuzu�bir�kez�daha�tek-
rarl�yorum."�Erdo�an,�Suriye'den�Türkiye'ye�ge-
len�terör�örgütü�DEA��mensuplar�n�n�eylem�ara-
y��lar�n�n�sürdü�ünü,�geçti�imiz�günlerde�yakalanan
çok� say�daki� teröristten� bildiklerini� belirterek,
"Suriye'deki� varl�klar�n�� DEA�'la� mücadeleye
ba�layanlar�n� bahanesinin� alt�� da� bo�tur.� DE-
A�'la�gerçek�anlamda�yaln�zca�Türkiye�mücade-
le�ediyor."�dedi.

"TEK GAYEMİZ GÜVENLİĞİMİZİ
SAĞLAMAK"

Rusya'n�n,��dlib�bölgesindeki�Suriye�Milli�Or-
dusu�güçlerinin�e�itim�merkezine�yönelik�sald�r�-
s�n�n,�bölgede�kal�c��bar���ve�huzurun�istenmedi-
�inin�i�areti�oldu�unu�ifade�eden�Erdo�an,��öyle
konu�tu:�"Amerika'n�n,�Suriye'nin�Irak�s�n�r��bo-
yunca�olu�turmaya�çal��t����yap�n�n,�yeni�çat��-

malar�n,�ac�lar�n,�trajedilerin�habercisi�oldu�u�da
aç�kt�r.�Suriye�halk�,�bölge�d���ndan�gelen�güçler-
le�onlar�n�güdümündeki�terör�örgütlerinin�ve�reji-
min�strateji�oyunlar�n�n�bedelini�kan�yla,�can�yla
ödüyor.�Biz�bu�riyakarl��a,�bu�haks�zl��a,�bu�ada-
letsizli�e�seyirci�kalamay�z.�Çünkü�s�n�rlar�m�z�n
hemen�yan��ba��nda�ya�anan�her�hadisenin�sanc�-
s�n��biz�de�hissediyoruz.�Hatay'daki�olay�bunun�en
son�ve�mü�ahhas�örne�idir.�Suriye�topraklar�na�çö-
reklenen�ama�DEA�'la�bizim�kadar�mücadelesi�ol-
mayan�güçler,�art�k�bu�orta�oyununu�bir�kenara�b�-
rakmal�d�r.�Türkiye'nin�gücü�gerekiyorsa�Suriye'yi
tüm�terör�örgütlerinden�temizlemeye�yeterlidir.�Ama
biliyoruz�ki�Suriye�üzerinde�yap�lan�hesaplar�n,�ül-
ke�halk�n�n�ya�ad����zulmü�sona�erdirmekle�uzak-
tan�yak�ndan�ilgisi�yoktur.�Bizim�tek�gayemiz�ken-
di�güvenli�imizi�sa�lamak,�Suriye�halk�n�n�huzu-
ra�ve�esenli�e�kavu�mas�n��sa�lamakt�r.�Bunun�d�-
��nda�kimsenin�ne�topra��nda�ne�petrolünde�ne�hak-
k�nda�ne�de�hukukunda�gözümüz�bulunmuyor."

"SORUMLULUĞUMUZ AĞIR"
Bir�as�rd�r�emperyalistlerin�oyun�sahas��haline

dönü�en�bu�kadim�co�rafyan�n�art�k�içine�sokul-
du�u�cendereden�kurtulma�vaktinin�geldi�inin�al-
t�n��çizen�Erdo�an,��öyle�devam�etti:�"�n�allah�bu
kutlu�ç�k���n�en�büyük�destekçisi�de�Türkiye�ola-
cakt�r.� Suriye'yi� dilim� dilim� bölme� çabalar�na
kar��� ortaya� koydu�umuz� tav�r� bunun� içindir.
Libya'n�n�gelece�ini�kukla�darbeciler�eliyle�karartma
giri�imlerinin�önünü�kesmemiz�bunun�içindir.���-
gal�alt�ndaki�Azerbaycan�topraklar�n�n�kurtar�lma
mücadelesine�verdi�imiz�destek�bunun�içindir.�Ku-
zey�K�br�s�Türk�Cumhuriyeti'nin�ve�ülkemizin�Do-
�u�Akdeniz'deki�haklar�n��savunma�kararl�l���m�z
bunun�içindir.�Siyasi,�ekonomik,�kültürel�ve�askeri
gücümüzü�art�rmaya,�kendimiz�yan�nda�karde�le-
rimize�ve�dostlar�m�za�destek�olmak�için�de�ihti-
yac�m�z� bulunuyor.� Velhas�l� sorumlulu�umuz
a��rd�r.�AK�Parti�olarak�Meclis�grubumuzla,�genel
merkezimizle,� te�kilat�m�zla,� belediyelerimizle
bu��uur�etraf�nda�çal��mak�mecburiyetindeyiz.�Ka-
binemiz�de�ayn��anlay��la�gece�gündüz�çal���yor.
�n�allah�ülkemizi�hedeflerine�ula�t�rarak,�halk�m�z�n
güvenine�lay�k�olaca��z."�Dedi.



Aziz�hem�ehrilerim,�de�erli�dava�arkada�lar�m,�bu�bayrak�ve�top-
raklara�gönül�vermi��muhterem�vatanda�lar�m,�hepinizi�can��gönülden
selaml�yorum.�ALLAH(cc)’�n�selam�,�rahmeti,�bereketi,�üzerimi-
ze�olsun.�Rabbim;�bizlere�dünyada�ve�ahirette,�adaletiyle�de�il,�mer-
hametiyle�muamele�etsin.�Nesillerimizi�de�ALLAh(cc)�yolundan�gi-
den,�Peygamber�Efendimiz�Hz.�Muhammed�(SAV)’e��hakiki�ma-
nada�ümmet�olan,�salih�kimselerden�eylesin�in�Allah.�
�u�anda�memleketim�olan�Mu��ziyareti�dönü�ünde,�Bitlis�ile�Bay-

kan�aras�nda�bulunan�bir�tünelden�geçmekteyiz.��Ayn��güzergahta
yakla��k,�7�tane�tünel�var.�Bu�yollar,�bu�tüneller�sayesinde�yolcu-
lu�umuzu�rahatça�yaparken,�tüm�bu�hizmetlerin�ba��ndaki�ki�i�olan
devlet�ba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�beyefendiyi�yad
etmemek�mümkün�de�ildir.�Sevgili�dostlar�m,�ancak�ya�ayan�bilir.
Bizler�bu�yolu,�yakla��k�8�saatte�güç��artlar�alt�nda�anca�tamamla-
yabiliyorduk.�Do�unun�co�rafi�ko�ullar��ve�iklim��artlar�n��az�çok
hepiniz�bilirsiniz.��u�an�üzerinde�ilerledi�imiz�yol�ve�tünel�sayesinde,
bu�yolculuk�tam�1.5�saate�dü�tü.�Ayr�ca�yolun�güzelli�ini�ve�kon-
forunu�da�katacak�olursak,�1.5�saatlik�bir�istirahat,�bir�e�lence,�bir
ferahlama�seans��da�diyebiliriz�bu�yolculu�un�ad�na.�ALLAH�(cc)
ba�ta�reisimiz�olmak�üzere,�eme�i�geçen�i�çisinden�müteahhidine,
bekçisinden�bürokratlar�m�za,�korucusundan�bölge�komutanlar�m�za,
polisimizden�de�erli�bakanlar�m�za�kadar�hepsinden�raz��olsun.�
Yakla��k�20�y�ll�k�iktidarlar��süresince,�evvelki�iktidarlar�n�yap-

mad���,�yapamad����birçok�hizmeti�yapm��,�üzerine�gidilemeyen�ko-
nular�n�resmen�içinden�geçmi��bir�ki�i�olarak,�Say�n�Reisimiz�Re-
cep�Tayyip�ERDO�AN�beyefendiyi,�biz�halk�olarak�ba�r�m�za�bas-
t�k.�Yi�it�f�trat�,�korkusuz�ki�ili�i,�merhametli�bak���aç�s��ve�ALLAH
korkusu�ile�örnek�bir��ahsiyet�olan�reisimize,�ALLAH’tan�sa�l�k-
l�,�uzun�ömürler�diliyoruz.�Türk-�slam�ülkeleri�ba�ta�olmak�üzere,
tüm�dünyan�n�imrenerek�bakt���,�ba�ar�lar�n��takdir�etti�i,�yüzy�llard�r
kendilerine� göre� dünya� düzeni� kurmu�� olan� siyonistlerin� tüm
planlar�n�,�ALLAH’�n�izniyle�altüst�eden�ki�inin�ad�d�r�Recep�Tay-
yip�ERDO�AN.�Fakat,�trajikomiktir�ve�ne�ac�d�r�ki,�içimizdeki�ba-
siretsiz,�ferasetsizler,�vatan�hainleri,�bu�insandan�son�derece�rahat-
s�z�olmaktad�r.�Hem�ülkemizin�insan��olup,�hem�de�ülkemiz�ve�mil-
letimizin�lehine�olan�her�türlü�hizmetten�rahats�z�olanlara,�“hain”�de-
mekten�ba�ka�bir�s�fat�bulam�yorum.�Ba�kan�m�z�n�hizmetleri�art-
t�kça,�resmen�ate�in�odunu�yedi�i�gibi�bu�ki�iler�eriyor�bitiyor,�san-
ki�i�kence�görüyorlar.�Yap�lan�hizmetleri�görmezden�gelmenin�ya-

n�nda�bir�de,�kötüleyecek,�karalayacak�bahaneler,�sebepler�ar�yor-
lar.�Hiç��üphemiz�yoktur�ki,�ALLAH�(cc)�adil-i�mutlakt�r.�
Özellikle�son�zamanlarda�yeni�yeni�türeyen,�Say�n�Ba�kan�m�-

z�n�treninden�indirdi�i�birkaç�i�güzar,�Reisimizi�ve�hizmetlerini�kö-
tülemeyi,�sanki�birilerinden�emir�alm��cas�na�a��z�birli�i�yaparak�de-
vam�ettiriyorlar.�Tutarl��olup�olmad���na�bakmaks�z�n,�kendilerinin
de�komik�duruma�dü�tüklerinin�fark�nda�olmadan,�kafalar�na�göre
veryans�n�ediyorlar.�Peki�sormazlar�m��adama;�bu�bahsetti�iniz�ha-
diseler�oldu�unda,�sizler�bakand�n�z,�Ba�bakan�yard�mc�s�yd�n�z.�O
zaman�niye�bu�durumlar��de�i�tirip�düzeltmediniz?�Niye�müdaha-
le�etmediniz?�Niye��imdi�konu�up�üstelik�saçmal�yorsunuz?�Sizler,
o�süreçlerde�icraa�makamlar�ndayd�n�z�ve�demek�oluyor�ki�yanl��
i�ler�yapt�n�z.��imdi�nas�l�bu�milletten�devleti�yönetmeye�muvaf-
fakat�talep�edebiliyorsunuz?�Üstelik,�Reis�hayattayken�ve�bir�de�onu
kötüleyerek�öyle�mi?�Unutmay�n�ki,�bu�memleket�çok�hain�gördü.
Bu�millet,�hepsini�sand��a�gömdü.�Üstelik�onlar,�sand�ktan�bir��e-
kilde�ç�km��lar�ve�bir�tak�m�görevleri�kendi�ba�lar�na�hak�etmi�lerdi.
Sizler�ki,�sadece�ve�sadece�Recep�Tayyip�ERDO�AN�beyefendi-
nin�gölgesinde,�onun�partisinde,�ona�verdi�imiz�oylar�sayesinde�o
makamlara�geldiniz.�Siz�tek�ba��n�za�ç�ksayd�n�z,�asla�kimse�size�oy
vermez,�hatta�yüzünüze�bakmazd�.���te��imdi,�hepinizin�boyunu�gö-
rece�iz.�Arkan�zda�mutlaka,�birilerinin�oldu�unu�biliyoruz.�Ve�fa-
kat�görüntüde�kim�sorarsa�kendi�ba��n�za�ç�kt�n�z�meydana.�Bu�halk
sizin�sand�ktan�kafan�z��bile�ç�karman�za�asla�müsaade�etmeyecektir.
Sizde�zaten�o�liyakat�kesinlikle�yok.�Ama�ç�kt���n�z�da�iyi�oldu.�Hep
beraber�görece�iz�sonunuzu.�Siyaset�tarihin�kadim�çöplü�ünde,�he-
piniz�yerinizi�alacaks�n�z.
Say�n�Ba�kan�m�z�ERDO�AN,�göreve�gelene�kadar�y�llard�r�ih-

mal�edilen�Do�u�ve�Güneydo�u�Anadolu�bölgemizde�yap�lan�hiz-
metleri�görenler,�bölgenin�eski�haliyle�k�yaslanmas�n�n�kesinlikle
mümkün�olmad���n��ifade�etmektedirler.�Say�n�Ba�kan�m�zdan�ön-
ceki�iktidarlar,�senelerce�bölgeye�hizmet�getirmedikleri�gibi,�bölgeye
ad�m�dahi�atmam��lard�r.�Yollar�m�z�n,�ko�ullar�m�z�n�eski�halleri-
ni�bilmiyorlar�ki�yenisiyle�k�yaslayabilsinler.�Hizmet�getirmedikleri
gibi,�bölgeyi�istikrars�zla�t�rmak�ve�bölmek�isteyen�d���güçlerin�or-
taya�att����hain,�kahpe�pkk�gibi,�kürt�halk�yla�kesinlikle�alakas��ol-
mayan�hainler�sürüsünü�destekleyip�büyüttüler.�Nice�canlar�gitti�kan-
lar�akt�.�Bölge�halk�n�n�asla�içinden�ç�kmayacak�ac�lar��kald��geri-
ye.
Güzide�bölgemize�y�llard�r�eksik�kalan,�ula��m,�sa�l�k,�e�itim�gi-

bi�hizmetlerin�yap�labilmesi�için�takdir�edersiniz�ki�öncelikle,�gü-
venlik�sorununun�çözülebilmi��olmas��laz�md�r.�Muhtelif�zaman-
larda��antiyelere�zarar�vererek,�i��makinalar�n��yakan,�i�çileri�öldüren,
kaç�ran�ve�bölgenin�refaha�kavu�mas�n��istemeyen�hain�örgüt�pkk
ve�türevlerinin�türlü�engellemelerinin�bertaraf�olmas��gerekir.
Bu�gereklili�i�yerine�getiren,�örgüte�nefes�ald�rmayan�ba�ta��e-

refli�ordumuz�TSK�ve�emniyet�te�kilat�m�z,�beraberinde�bölgede�ca-
n�n��di�ine�takarak�görev�yapan�güvenlik�korucular�m�z��da�unut-
mamak�gerekir.�

Gerek�Genel�Kurmay�Ba�kanl����döneminde�ve�gerekse�Milli�Sa-
vunma�Bakanl����döneminde�gözünü�budaktan�sak�nmadan�hizmet
yapan�Say�n�Bakan�m�z�Hulusi�AKAR�beyefendi�silahl��kuvvetle-
rimizin�ba��nda�görev�yaparak,�personeline�her�daim�bir�baba��ef-
katiyle�yakla�m��,�teröristlerin�de�korkulu�rüyas��haline�gelmi�tir.
Ba�ar�l��meslek�hayat��ile�her�daim�göz�doldurarak,�siyasi�hayat�na
da�ayn��ba�ar�larla�devam�etmektedir.
Milletimizin�gözbebe�i�olan,�Emniyet�Te�kilat�m�z�n�da�yap�lan

bu�hizmetlere�olan�katk�s�n��zikredecek�olursak,�gerek��ehir�içinde
asayi�i�sa�layan�personeli�ve�gerekse�da�larda�teröristlere�göz�aç-
t�rmayan�Özel�harekat�Polisi�karde�lerimizle�gönüllerimizde�taht�kur-
mu�tur.�Kuruldu�u�günden�itibaren,�terör�örgütünün�sözde�liderle-
ri�taraf�ndan�çok�cayd�r�c��bulundu�u�için�örgüt�elemanlar�na�“ke-
sinlikle�özel�harekatla�çat��maya�girmeyin”�talimat�,�hat�rlar�m�zda
her�daim�gö�sümüzü�kabartarak,�tazeli�ini�korumaktad�r.�
Ba�ar�lar�yla�daimi�olarak�göz�dolduran,�devlet�s�cakl���n�n�te-

zahürü�olan�Emniyet�ve�Mülkiye�Te�kilat�m�z�n�ba��nda,�hepimi-
zin�bildi�i�üzere�muhte�em�Bakan�m�z�Süleyman�SOYLU�beyefendi
bulunmaktad�r.�Gecesini�gündüzüne�katarak,�kar�k���demeden,�bay-
ram,�seyran�gözetmeksizin,�her�zaman�vazifesinin�ba��nda�ve�ko-
muta�etti�i�personelinin�sürekli�yan�ndad�r.�Telefonunu�kendisi�açar.
Gece�gündüz�arayan�kim�olursa�olsun�konu�ur.�Polis�Te�kilat�m�-
z�n�vazifesini�en�iyi��ekilde�yapabilmesi,�halk�m�z�n�refah��ve�gü-
venli�i�konusunda�say�n�Bakan�m�z�n,�güvenlik�güçlerimizi�getir-
di�i�nokta�takdire��ayand�r.�O�yüzdendir,�sayg�de�er�Bakan�m�z��her
daim�y�pratmaya�çal��malar�.�O�yüzdendir,�bir�yol�bulup�vazifesinden
al�nmas�n�n�gerçekle�mesi�için�çal��malar�.�Fakat�kimsenin��üphe-
si�olmas�n�ki,�vazifesini�do�ru�yapan��ALLAH(cc)’da�sever�kulla-
r��da.�Hiç�bo�una�u�ra�may�n.�Say�n�Bakan�m�z,�uzun�y�llar�in�al-
lah,�milletimiz�ve�devletimize�hizmet�etmeye�devam�edecektir.
Say�n�Bakan�m�zdan�sonra�Emniyet�Te�kilat�m�z�n�ba��ndaki�ki-

�i�Say�n�Emniyet�Genel�Müdürümüz�Mehmet�AKTA��beyefendi
akla�gelir.�Mülkiye�Te�kilat�m�zda,�önce�kaymakam�aday��ve�kay-
makam,�muhtelif�devlet�kademelerinde�üst�düzey�yöneticilik�ve�pe-
�ine�vali�olarak�görev�yapan�say�n�genel�müdürümüz,�Polis�Te�ki-
lat�’n��yönetirken,�mülkiyeden�de�gelen�tecrübeleriyle,�personelin
ve�hizmetlerinin�kalitesinin�art�r�lmas��noktas�nda,�yönetici�olarak
do�ru�ki�idir.
Kolluk�kuvvetlerimizden,�ülkemiz�genelinde,�özellikle�k�rsal�ke-

simde�görev�yapan�jandarmam�z�ve�Jandarma�Genel�Komutan�m�z
Orgeneral�Arif�ÇET�N�beyefendiyi�de�yad�etmek�istiyorum.�40�y�l-
d�r,�TSK�bünyesinde�hem�da�da�terörle�mücadele�kadrolar�nda,�hem
büyük��ehirlerde�jandarma�yönetim�kadrolar�nda�hizmet�veren�tec-
rübeli�komutan�m�z�Arif�ÇET�N,�aktif�ve�atak�karekteriyle,�Jandarma
Te�kilat�’m�z��bulunmu��oldu�u�noktadan�çok�daha�ilerilere�ta��yan,
ender��ahsiyetlerden,�cefakar�komutanlar�m�zdan�biridir.
Arif�Pa�am�n�de�erli�kadrolar�ndan�olan,�Diyarbak�r�jandarma

Bölge�Komutan�m�z�Fuat�GÜNEY�beyefendiyi�de�ileride�in�allah
Arif�Pa�am�n�makam�n�n�en�güçlü�adaylar�ndan�olmas��gönlümden

geçmektedir.�Üste�menli�i�zaman�ndan�beri�iyi�tan�d���m�ve�bir-
likte�görev�yapma��erefine�eri�ti�im�Fuat�Pa�a,�aktif,�dinamik�ka-
rekteriyle�ve�kutsal�görev�bilinciyle,�Do�u�ve�Güneydo�u�Anado-
lu�bölgemize,�hükümetimiz�taraf�ndan�getirilmi��olan�yat�r�mlar�n
güvenli�inin�sa�lanmas�,�halk�m�z�n�refah��ve�pkk�ve�türevi�terör�ör-
gütlerinin�bitirilmesi�hususunda,�bölgedeki�geçmi��tecrübelerinden
istifadeyle�görev�yapabilecek�en�do�ru�ki�idir.
Say�n�Devlet�Ba�kan�m�z�Recep�Tayyip�Erdo�an�beyin�liderli-

�inde,�ismini�burada�yazd���m�z�ve�yazamad���m�z�tüm�siyasiler�ve
bürokratlar�m�z�ekip�olarak,�içimizdeki�hainlerin�ve�d���dü�manla-
r�m�z�n�korkulu�rüyas��haline�gelmi�lerdir.�Özellikle�son�y�llarda�Su-
riye,�Libya,�Akdeniz�ve�son�olarak�da�Azerbaycan’da�devletimizin
kurulan�oyunlar��bertaraf�edip,�kendi�istedi�i��ekle�dönü�türmesi�bu
kutlu�ekibin�ba�ar�lar�d�r.�Art�k�eski�Türkiye�yok.�Oyun�bozan�ve
kendi�oyununu�kuran�kurallar��belirleyen�Türkiye�var.
Art�k�liyakata�göre�yönetici�atamak�var.�Torpille�i��ba��na�gelen,

geldi�i�günden�itibaren��ahsi�ikbali�için�de�il,�milleti�devleti�için�ça-
l��an�Emniyet�Müdürleri,�Valiler,�Jandarma�Komutanlar�,�Kayma-
kamlar,��stihbaratç�lar�var.�
Özellikle��stanbul’umuzun�güzide�müdürü�ismi�ile�müsemma�Za-

fer�AKTA��beyefendiden�söz�etmeden�geçemeyece�im.�Y�llarca
di�ini�t�rna��na�takarak�sab�r�ve�sebatla�görevine�devam�eden�Za-
fer�AKTA��müdürüm,�göreve�geldi�i�günden�beri�en�basitinden�en
büyü�üne�do�ru�tüm�suçlular�n�ve�suç�dünyas�n�n�korkulu�rüyas�
haline�gelmi�tir.�Hiçbir�terör�örgütüne�nefes�ald�rmayan�ekibi�ile,
mahallelerden�tutun�havaliman��s�n�r�kap�lar�na�kadar�her�yeri�k�-
sa�zamanda�kontrol�alt�na�alm��t�r.�Hükümetimiz�nezdinde�say�n�Ba�-
kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�beyefendi�yakla��k�20�y�ld�r,
bu�devleti�ba�ar�yla�yöneterek,�ve�özellikle�içi�leri�Bakanl����em-
rindeki�vali,�emniyet�müdürü,�jandarma�komutanlar�,�kaymakam�ve
di�er�her�makamdaki�üst�düzey�bürokratlar��iyi�tan�yarak,�her�ilin
ihtiyaç�ve�kapasitesine�göre,�en�do�ru�ki�ileri�en�do�ru�yere�atamak
konusunda�da�gayet�ba�ar�l�d�r.�Görev�yerlerine�atanan�tüm�üst�dü-
zey�yöneticilerimiz,�ald�klar��vazifeleri�hakk�yla�yerine�getirip�her
biri�ayr��ayr��yeri�geldikçe�medyada�adlar�ndan�söz�ettirmektedir-
ler.�
Ayr�ca�Zafer�müdürümün�kendisi�ve�muhterem�e�i�yetimlerin�ve

�ehit�ailelerinin�her�daim�bizzat�yanlar�nda�olmu��ve�olmaya�devam
etmektedir.�Daha�nice�hizmetleri�ömrü�ve�vazifesi�kafi�geldi�i�sü-
rece�bu�kutlu��ehrimizde�görmek�istiyoruz�ALLAH(cc)’�n�izniyle.
Art�k,�ülkemiz�s�n�rlar�n��misak��milli�s�n�rlar��de�il,�dilimizin�ko-

nu�uldu�u�ve�hatta�dinimizin�ya�and����her�yerle�özde�le�tiren,�ne-
redeyse�dünyan�n�tamam�yla�kurdu�u�gönül�köprüleriyle,�Türkiye’yi
dünya-ülke�konumuna�getiren�Say�n�Ba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ER-
DO�AN�bey�ve�sayd���m�z�sayamad���m�z�tüm�ekip�arkada�lar�-
na,��ükranlar�m�z��iletiyoruz.�Rabbimiz�yar�ve�yard�mc�lar��olsun.
Kendilerine�ve�ülkemize,�devletimize�kurulan�tüm�tuzaklar��berta-
raf�edip,�devletimizi�k�yamete�kadar�payidar�etsin.�Sayg��ve�hür-
metlerimle…
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E�er�kar��n�zda�sizden�çok�güçlü,�çok�ak�ll�,�kur-
du�unuz�düzenleri�bozan�ve�tüm�bunlar�,�a��r�ya�kaç-
mayan�bir�tak�m�hareketlerle�yapan,�aç�kça�dü�man-
l�k�ilan�edemeyece�iniz�türden�çizgiler�takip�eden,�ulus-
lar�aras��hukuka�ve�ahlaka�ayk�r��davranmadan�mü-
dahalelerde�bulunan�bir�dü�man�n�z�varsa�i�iniz�çok�zor.
Kendisine�aç�ktan�sald�ram�yorsunuz.�Yapt����tüm�ham-
lelerde�her�bak�mdan�hakl��ç�k�yor.�Ak�lla�hareket�edi-
yor.�Üstelik�çok�güçlü�ve�bu�gücünün�kendisini�ze-
hirlemesine�asla�müsaade�etmiyor.��sti�are�ve�ak�lla�ha-
reket�ediyor.���te�Fransa�böyle�bir�rakiple�kar���kar��-
ya.�Bu�rakibin�ad��TÜRK�YE�CUMHUR�YET�
Uzun�zamand�r�Türkiye�ile�Fransa�kar���kar��ya.�Su-

riye’de,�libya’da,�Lübnan’da,�Do�u�Akdeniz’de,�Azer-
baycan’da.�Ve�hep�kaybeden�taraf.
Macron,�2�Ekim’de�Frans�z��slam��diye�bir�kavram

ortaya�att�.�“Fransa’daki��slam’��d���etkilerden�kurta-
raca��z.�Cami�imamlar�n��kendimiz�yeti�tirece�iz��ek-
linde�bir�yasa�tasar�s��haz�rl�yoruz”�dedi.�9�Aral�k’ta�bu
tasar�n�n�parlamentoya�getirilece�ini�söyledi.�Çocuk-
lar�3�ya��ndan�itibaren�okullarda�e�itilecek��eklinde�aç�k-
lamalar�yapt�.�Ayr�ca�o�günlerde�bir�tarih�ö�retmeni�okul-
da�ders�anlat�rken�Peygamber�Efendimiz’e�atfedilerek
yap�lan�karikatürü�ö�rencilere�göstererek�okulda�infi-
al�uyand�rmaya�çal��t�.�Ba�ar�l��da�oldu.�Bu�olaydan�son-
ra�toplumda�dinimiz��slam’a�yönelik�sald�r�lar�h�zlan-
maya�ba�lad�.
Fransa’da�yakla��k�6�milyon�Müslüman�var.�Bu�ra-

kam�nüfusunun�%9�una�tekabül�etmektedir.�Nüfus�ya�-
l�.�Gençleri�de�büyüklerinin�inand����dinden�git�gide
uzakla��yor.�Fakat�Müslümanlarda�böyle�bir�durum�söz
konusu�de�il.�Gayet�sa�lam�köklere�dayanan�bir�aile
kültürü� mevcuttur.� Müslüman� gençlerin� say�s�� da
Frans�z�gençlerinin�say�s�ndan�fazla.�Ve�Fransa�bu�du-
rumdan�çok�rahat�sz.
Fransa�tarihine�bakt���m�zda,�sadece�sömürgecilik

görürüz.�Gitti�i�yerlere�peri�anl�k�ve�ölüm�götürmü�-
tür.�Mevcut�zenginliklerinin�yegane�sebebi�sömürge-
ciliktir.��leti�imin,�özellikle�sosyal�medyan�n�hayat�m�zda
bu�kadar�yer�almad����zamanlarda,�bu�durum�hep�giz-
li�kalm��t�r.�Fransa�sessiz�sedas�z�gitti�i�yerlerde�sö-
mürgecili�ine,�h�rs�zl���na�devam�etmi�,�o�garip�halk-

lar�n�tüm�kaynaklar�n��kendi�ülkesine�götürmü�tür.
Fransa�Cumhurba�kan��Macron’un�geçmi�ini�iyi�in-

celemek�gerekir.�Bu�adam�Rothschild’lerin�muhase-
becisiydi.�Kendisinden�25�ya��büyük�olan�kar�s��hala
orada�yönetici�konumundad�r.�Rothchild�ailesi,�yahu-
di�bir�bankac��olan�Mayer�Amschel�Rothschild�tara-
f�ndan�kuruldu.�S�rlarla�dolu�ya�amlar�yla,�dünyan�n�en
karanl�k�ailesi�kabul�edilen�Rothschild�ailesi,�birçok�si-
yasi�ve�ekonomik�olayda�parma���oldu�u�konu�ulan,
dünyan�n�gördü�ü�gelmi��geçmi��en�karanl�k�aileler-
den�birisi�olarak�kabul�edilir.�Uluslararas��finans�ala-
n�nda�Rotschild�kadar�etkili�oldu�u�dü�ünülen,�bir�ai-
le�daha�yoktur.�Neredeyse�tüm�dünya�ülkelerinin�fi-
nansal,�bürokratik�ve�siyasal�olaylar�n��dizayn�eden�bu
aile,�Fransa’da�da�Macron’u�ba�a�getirmi�tir.�
Seçim�öncesi�birçok�vaadlerde�bulunan�Macron,�gel-

di�i�günden�itibaren�kendisinden�beklenen�ba�ar�y��el-
de�edemedi.�Gerek�legal,�gerekse�illegal�muhalefetle
kar��la�t�.�Sar��yeleklilerle�ba���derde�girdi.�Suriye�olay-
lar��ba�lat�ld���nda,�Paris’te�terör�olaylar��meydana�gel-
di.�
Fransa’da�ya�anan�halk�ayaklanmalar��da�ispat�et-

mektedir�ki�halk�ve�devlet�birbirinden�çok�kopuktur.
Devletlerinin�gerçekte�ne�yapmak�istedi�inden�haber-
siz�olan�halk,�kendi�devletleri�taraf�ndan�sürekli�olarak

kand�r�lmaktad�r.��leti�im�ça��nda�olu�umuz,�bilgiye�h�z-
l��eri�imi�sa�laman�n�yan�nda�art�k�hiçbir�hadisenin�giz-
li�kalamay���n��da�beraberinde�getirdi.�Kimi�zaman�vij-
dan�na�yenik�dü�en�bir�devlet�görevlisi�eliyle,�kimi�za-
man�interneti�iyi�kullanan�bir�hacker�vas�tas�yla�ken-
di�halklar��ve�dünya�üzerinde�oynad�klar��kirli�oyun-
lar,�birer�birer�de�ifre�olmaya�ba�lad�.�Bu�vesile�ile�Fran-
sa�hem�kendi�ülkesinde�hem�dünyada�birçok�konuda
bask��ve�muhalefete�maruz�kalmaya,�mahçubiyetler�ya-
�amaya�ba�lad�.�Y�llard�r�dünyaya�tabiri�caizse�kök�sök-
türen,�gitti�i�her�yerde�hiçbir�itirazla�kar��la�madan�di-
ledi�i�gibi�tasarrufta�bulunan�Fransa’n�n�karizmas�,�son
y�llarda�Türkiye�taraf�ndan�fena�halde�çizildi.�Suriye,
Libya�ve�Lübnan’da�askeri�güç�olarak�da�Türkiye’nin
alt�nda�iyice�ezilen�Fransa,�Türkiye’yi�önce�Do�u�Ak-
deniz’de,�pe�inden�Ege�Denizi’nde�Yunanistan’la,�aka-
binde�do�uda�Ermenistan’��k��k�rtarak�Azerbaycan’a
sald�rtmas�yla�s�k��t�rabilece�ini�zannetti.�Ve�her�ham-
lesinde�ald����ba�ar�s�z�netice�ile�iyice�ç�ld�rm���hale�gel-
di.�Yüce�Kitab�m�z�Kur-an’��Kerim’de�ALLAH(cc)’�n
buyurdu�u�gibi�küfür�tek�millettir.�Ülkemizin��u�süreçte
maruz�kald����iç�ve�d���dü�manl�klar�iyice�incelenirse,
her�hamlenin�birkaç�ad�m�gerisinde,�tüm�haçl��zihni-
yetinin�beraberce�hareket�etti�i�görülecektir.�ABD,�AB
ülkeleri,�Rusya;�Ermenistan,��ran,�Güney�K�br�s�hep-

si�bir�olmu�,�Türkiye’yi�ku�at�p�i�gal�etme�pe�indeler.
Bu�hain�emellerini�gerçekle�tirmek�için�att�klar��her
ad�m,�Türkiye�taraf�ndan�ba�ar�yla�bertaraf�edildince,
milletimizin�en�hassas�oldu�u�konular�n�ba��nda�olan
Peygamber�Efendimize�hakaretle�ortal����kar��t�rma-
ya�çal��maktad�rlar.��slam�en�saf�ve�gerçek�haliyle,�en
iyi�Türkiye’de�ya�anmaktad�r.�Laz�,�çerkezi,�kürdü�ile
birlikte�her�bir�ferdimiz,�dinine�son�derece�ba�l�d�r.�Pay-
gamberine�a��r��derecede�dü�kündür.�Bunu�bilen�bu�hay-
dut� devletler� ve� ba�lar�ndaki� e�kiyalar,� kurduklar�
planlar�bozulunca�i�i�Peygamber�Efendimize�dil�uzat-
maya�kadar�getirip,�bu�alçakl��a�cüret�etmi�lerdir.�Mak-
satlar�,�Türkiye’yi�k��k�rtmak,�hataya�sevketmek,�so-
�ukkanl��halini�bozmaya�çal��makt�r.�Bu�millet,�bu�dev-
let,�o�uzat�lan�dilleri,�uzat�lan�elleri�tutup�koparmaya
her�platformda�muktedirdir.�Herkes�bilmektedir�ki�Tür-
kiye�Cumhuriyeti�2200�y�ll�k�köklü�devlet�kültürüne
sahiptir.�Ceddinden�gelen�yeteneklerle,�so�ukkanl�l�-
��yla,�yüzlerce�y�ll�k�sava��tecrübesi�ve�sabr�yla�i�in�so-
nunu�beklemeyi�çok�iyi�bilir.�Kukladan�çok�kuklac�y�
tespit�ve�te�his�edip,�hak�etti�i�cezayla�bulu�turmala-
r��tarihin�sat�rlar�nda�alt�n�harflerle�yaz�l�d�r.
Türkiye’nin�s�n�rlar�,�mevcut�s�n�rlar�m�zdan�ibaret

de�de�ildir.�Türkler�dünyan�n�heryerinden�mevcuttur.
Birçok�ülkede�kritik�pozisyonlarda�istihdam�edilen,�kim-
se�taraf�ndan�bilinmeyen�nice�cengaverlerimiz�vard�r.
E�er�Türk�Devleti�sava�a�kalkarsa,�dü�manlar��nere-
den,�hangi��ekillerde,�kimlerle�kar���kar��ya�kalaca��-
n��tahmin�dahi�edemezler.�Bu�cengaverlerin�her�biri�de
ALLAH’�na,�Peygamberine�ba�l�,��ehitlik�mertebesi-
ni�hasretle�bekleyen�serdengeçtilerdir.
Bu�vesile�ile�tüm�dünya�ülkeleri�ak�llar�n��ba�lar�-

na�dev�irsinler,�Türkiye�ile�asla�boy�ölçü�meye�kalk-
mas�nlar.�Hele�ki�hassas�oldu�umuz�de�erlere�el�uzat-
maktan�vazgeçmedikleri�takdirde�devletimiz�bile�bu�cen-
gaverleri�durduramayabilir.�Uyuyan�dev�uyand�.�Ba-
ri�hatalar�yaparak�devi�üzerinize�sald�rtmay�n.�Alt�n-
da�kalmay�n.�Bizden�söylemesi.
K�z�l�elma�yolunda�durmak�yok,�yola�devam.

Polis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mla�ma
Derne�i�Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.

Osman��ahin�GÜVEN

Süleyman Suvat D�LBERO�LU

1967�y�l�nda�Kocaeli�ilinde�dünyaya�gelen��l
Emniyet� Müdürümüz� Say�n� Süleyman� Suvat
D�LBERO�LU,��1985�y�l�nda�Polis�Koleji’�nden,
1989�y�l�nda�ise�Polis�Akademisi’�nden�mezun�ola-
rak,�Komiser�Yard�mc�s��rütbesiyle�meslek�haya-
t�na�ba�lam��t�r.
Te�kilat�m�z�n�çe�itli�birimlerinde�de�i�ik�rüt-

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

Mu�la �l Emniyet Müdürü

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

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

Adana �l Emniyet Müdürü
Nurettin GÖKDUMAN
Emniyet�Müdürümüz�Ad�yaman’�n�Çelikhan�ilçesi�nüfusuna�ka-

y�tl��olup�1968�Malatya�do�umlu.�1989�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun�oldu.�Komiser�Yard�mc�s��olarak��stanbul�Emniyet�Mü-
dürlü�ünde�göreve�ba�lad�.�2000�y�l�nda�Türkiye�ve�Ortado�u�Am-
me�idaresi�Enstitüsünde�(TODA�E)��Kamu�Yönetimi�bölümünde
“Tezli�Yüksek�Lisans”�yapt�.�S�ras�yla��stanbul,�Hakkâri,�Ankara,
Sakarya,��anl�urfa,�Tekirda��ve�Kayseri�illerinde�çe�itli�birimle-
rinde�görev�yapt�.�2012�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�ter-
fi�ederek�Polis�Ba�müfetti�i�görevine�atand�.�11.02.2014�tarihin-
de�Erzurum�Polis�Meslek�Yüksekokulu�Müdürü�olarak�atand�.
19.01.2015�tarihinde�Osmaniye��l�Emniyet�Müdürü,��26/12/2018
tarihinde�ise�Cumhurba�kanl����Kararnamesinin�2018/262�say�l��ka-
rar��ile�Rize���l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
Rize��l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Nurettin�GÖKDUMAN�ev-

li�üç�çocuk�babas�d�r.

Rize �l Emniyet Müdürü

Mehmet ERDUGAN

12.01.1969�tarihinde�Gelibolu’da�do�du.�Lise�e�itimini�Bur-
sa’da,�Üniversite�e�itimini�Ankara�Gazi�Üniversitesi�E�itim�Fa-
kültesinde�tamamlad�ktan�sonra�1991�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun�oldu.�S�ras�yla��stanbul,�Bayburt,�Bilecik,�Bursa,�Van,�Bur-
sa�ve��stanbul��llerinde�de�i�ik�rütbelerde�görev�yapt�ktan�sonra
26.10.2016�tarihli�kararname�ile�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Özel
Güvenlik�Denetleme�Ba�kan��olarak�atand�.���������������������
19.08.2017�tarihli�mü�terek�kararname�ile�Ordu��l�Emniyet�Mü-

dürlü�ü�görevine�atanan�Say�n�Müdürümüz�20.09.2019�tarihli
Cumhurba�kanl����Kararnamesi�ile�Tekirda���l�Emniyet�Müdü-
rü�olarak�atanm��t�r.
�l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Tekirda� �l Emniyet Müdürü

KIZILELMA YOLUNDA
DURMAK YOK YOLA DEVAM

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

FRANSA NEY�N PE��NDE

�çi�leri Bakan� Soylu,
Silivrili muhtarlar ile

bir araya geldi
�çi�leri� Ba-

kan��Süleyman
Soylu,� �stan-
bul'un�Silivri�il-
çesinden�gelen
muhtarlar� ile
Bakanl�kta� bir
araya�geldi.��ç-
i�leri� Bakan�
Süleyman�Soy-
lu,� �stanbul'un
Silivri� ilçesin-
den�gelen�muh-
tarlar� ile� Ba-
kanl�kta� bir
araya�geldi.�Si-
livri�Muhtarlar�Derne�i�Ba�kan��Muharrem
Eren� ba�kanl���ndaki� Silivrili� muhtarlar,
Soylu'dan�bakanl���n�muhtarl�k�kurumu�ile
ilgili�çal��malar��hakk�nda�bilgi�ald�.�Prog-
ramda�AK�Parti��stanbul�Milletvekili�Tülay
Kaynarca�ve��ller��daresi�Genel�Müdürü�Kür-
�at�K�rb�y�k�da�haz�r�bulundu.
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EMNİYET-POLİS

Ba�a�gelebilecek�kötülüklerden,�kendini�güvende�hissetmek�ya�da
ya�anm���olan�bir�s�k�nt��veya�sorundan�kurtulmay��tarif�eden�gelen
emniyet,�insan�n�en�önemli�ihtiyaçlar�n�n�ba��nda�gelmektedir.
Kök�itibariyle�eman,�emin�kelimelerinin�türetilmesiyle�olu�mu�-

tur.�Eman;�Emin�olmak,�güvenmek,�korkmamak,�endi�eden�kurtulmak
demektir.�Emanet,�bir�kimsenin�güvenilir�olmas��anlam�na�geldi�i�gi-
bi,�güvenilen�bir�kimseye�b�rak�lan�herhangi�bir�e�ya�anlam�na�da�ge-
lir.�Bir�sava��hukuku�terimi�olarak�da�eman;�dü�mana�emniyet�alt�n-
da�oldu�una�dair�verilen�söz�de�demektir.�“Size�eman�verdik�derken,
bizden�size�bir�zarar�gelmeyecek.�Güvendesiniz.”�anlam�nda�kullan�-
l�r.�Günümüz�devletler�hukukunda,�s���nma�veya�iltica�talebinde�bu-
lunma,�asl�nda�o�devletten�eman�istemek�niteli�indedir.
Mes’eleyi�getirmek�istedi�im�nokta,�takdir�edersiniz�ki�“POL�S”’tir.

Polis,�latin�kökenli�bir�kelimedir.�Kelime�manas��itibariyle�Polis,�“�e-
hir”�demektir.�Zaman�içerisinde�polis;�yukar�da�bahsedilen�emniyet�ke-
limesi�ile�ilgili�manalar��da�içerisinde�bar�nd�rarak,��ehrin�güvenli�inden
sorumlu,�insanlar�n�can�ve�mal�hususunda,�kötülüklerden�emin�olmas�n�
sa�layan,��güvenilir�olan,�güven�duyulan,�eman�istenen,�eman�veren,
emanet�edilebilecek,�emin�ki�i�anlamlar�na�tekabül�eder�hale�gelmi�-
tir.�

Polis,�güven�demektir.�Güvendir.�Güvenilendir.�Herhangi�bir�du-
rum�kar��s�nda,�insanlar�n�ku�ku�ve�tereddüt�duymadan,�inand���,�s�-
��nd����ki�idir.�Polis,�devlet�demektir.�Kalabal�k�bir�toplulukta�anket
yap�lsa�ve�devlet�deyince�akl�n�za�ne�geliyor�dense�büyük�ço�unlu�unun
mutlaka�“polis”�cevab��verece�i�görülecektir.
Polis�halkt�r.�Halktand�r.�Halk�m�z,�polisi�kendinden�görür.�Bugün

kap�m�z�herhangi�bir�ki�i�taraf�ndan�çal�n�p�bir�yard�m�istense,�bu�du-
rum�tereddütle�kar��lan�r�ve�büyük�ihtimalle�de�ki�i�geri�çevirilir.�Fa-
kat,�kap�m�zdaki�ki�i�bir�polis�olursa,�seve�seve�evimize�misafir�eder
elimizden�gelen�ne�varsa�yapar�z.�Çünkü�polis,�bizden�biridir.�Polis,
kar��l���,�ald����maa��olan�bir�i�i�yapmamaktad�r.�Yapt����i�in�maddi
olarak�bir�kar��l����yoktur�desek�yeridir.
Herhangi�bir�s�k�nt�yla�kar��la�an�insanlar�n,�akl�na�ilk�gelen�nu-

mara,�155’tir.�Can�ve�mal�güvenli�inin,�yegane�adresidir�155.�Kimi
zaman�hayatt�r.�Hayatta�kalabilmenin�k�sa�yoludur.�Can��yanan�n�mü-
racaat�edece�i,�kurtulu��kap�s�d�r.�Gece�gezen,�devriye�ekip�araçlar�-
n�n�tepe�lambas�ndaki�k�rm�z��mavi����klar,�korkular��gideren�ayd�n-
l�klard�r.
Özel�Harekat�Polisi;�kad�n�erkek�tüm�halk�m�z�n�hayranl�kla�iz-

ledi�i,�onlar�n�yerinde�olmak�istedi�i,�üniformalar��göz�al�c�,�onlar�var-
sa�tüm�çat��malar�n�hatta�sava�lar�n�bile�kazan�laca��n�n�dü�ünüldü-
�ü,�teröristin�kaçacak�delik�arad���,�örgüt�yöneticileri�taraf�ndan�“özel
harekatla�kesinlikle�çat��maya�girmeyin”�diye�tembihte�bulunulan,�at-
t���n��vuran,�isimsiz�kahramanlard�r.
Terörle�Mücadele�Polisi;�Terörist�deyince�akla�gelen�türlü�kahpe

ve�hainlerin�korkulu�rüyas��olup,�gizemli�halleriyle�halk�m�z�n�gö�sünü
kabartan,�dosta�güven�dü�mana�korku�veren�gözü�kara�cengaverler-
dir.
Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele�Polisi;�Halk�n,�gerek

televizyonda,�gerek�medyada�gördü�ü,�haval��mafya�babalar�n��dize
getiren,�onlara�ad�m�att�rmayan,�onlar��adam�eden,�kendilerine�“ba-
ba”diyenlere,�gerçek�“baba”’n�n�devlet�oldu�unu�ö�reten,�havada,�ka-
rada�kimsenin�kendilerinden�kaçamayaca��,�bir�eyler�kaç�ramayaca-
����gönül�fedaileridir.
Çevik�Kuvvet�Polisleri;�Boy,�pos�ve�k�yafetleriyle�her�daim�gö�-

sümüzü�kabartan,�kalabal�k�olmalar�na�güvenerek,�toplumda�infial�uyan-
d�rmaya�çal��an�düzensizleri,�düzene�sokan�istikamet�veren,�sava�ç�-
lard�r.
Sivil�Polisler;�ise�en�gizemli�birimlerdendir.�Her�an�heryerde�ola-

bilen,�nereden,�kim�olarak�kar��m�za�ç�kaca���belli�olmayan,�“yerin�ku-
la���vard�r”�darb-��meselini�söyleten�cefakarlard�r.
Olay�Yeri��nceleme�Polisi;�Herhangi�bir�hadise�vuku�buldu�un-

da,�olay�mahallini�çevirip,�girilemeyece�i�söylenen�yerlere�girip�ç�kabilen,
s�n�r�çizen,�yelekleriyle�me�hur�canlard�r.
�stihbarat�Polisi;�ise�kimse�taraf�ndan�bilinmeyen,�görülmeyen�ama

herkesi�görüp�bilen�tan�yan,�duyan�teknolojik�kulaklard�r.
Gerek�büro�içinde�gerek�d��ar�da,�gerek�yurtd���nda�bulunan�tüm

polisimiz�dosttur,�karde�tir,�cand�r.
Birçok�insan�polise�hayranl�k�duyup�ve�yerlerinde�olmak�istese�de,

polisin�meslek�hayat�nda�ya�ad����s�k�nt�lar��tam�olarak�bilmeleri�du-
rumunda,�bu�i�i�yapmaya�cesaret�dahi�edemeyeceklerdir.�
Bir�çok�yönüyle�bak�ld���nda�da�polislik�büyük�risktir.�O��erefli

üniforma�üzerlerindeyken,�her�daim�tehtid�alt�ndad�rlar.�Suç�ve�suç-
luyla�mücadele�eden�polis,�üzerinde�üniformas��varken�tüm�suçlular
taraf�ndan�rahatça�görülebilmektedir.�Bu�yönüyle�de�kolay�i��de�ildir.
Her�babayi�idin�harc��de�ildir.�Polis,�bir�taraftan�da�adaleti�temsil�eder.
Adaletli�davranmayanlar�n,�suç�i�leyenlerin�de�korkulu�rüyas�d�r�ay-
n��zamanda.�Adalet,�adl;�ALLAH(cc)’�n�s�fatlar�ndand�r.�Güven�ve�ada-
leti�temsil�eden�polis,�bu�yönüyle�ALLAH’�n�bu�s�fat�n��da�k�smen�üze-
rinde�ta��r.�O�yüzdendir�ki,�bir�vatanda�,�emniyet�taraf�ndan�telefon-
la�aransa,�ya�da�bir��ekilde�davet�edilse,�herhangi�bir�suçu�olsun�veya
olmas�n�korkar�çekinir.��nsana�bu�gibi�korku�ve�endi�eyi�ya�atan�se-
bep,�i�te�bu�“Adl”�s�fat�n�n�verdi�i�a��rl�kt�r.�Evet�polis�ALLAH’�n�(cc)
ordular�ndand�r.�Her�meslekte�oldu�u�gibi,�Emniyet�Te�kilat�’m�zda
da,�meslek�ahlak�na�uygun�davranmayan�ki�iler�olabilir.��nsand�r�so-
nuçta.�Hem�Adem’i,�hem�iblisi�içinde�ta��maktad�r�insan.�Her�insan�n,
nefs�mücadelesi�dedi�imiz�bu�sava��,�ömrünün�sonuna�kadar�devam
edecektir.�Polis�karde�lerimiz�de�bu�mücadelenin�en�a��rlar�ndan�bi-
rini�yapmaktad�r.�Üzerlerinde,�kendini�di�er�insanlardan,�baz��konu-
larda�üstün�ve�farkl��bir�kisve�bar�nd�rmaktad�rlar.�Bu�üstünlük�ve�fark-
l�l�k,�nefsle�mücadele�noktas�nda�dezavantaja�dönü�ebilir.�Kimi�kar-
de�lerimiz�de�bu�sava���kaybedebilir.�Bu�ola�and�r.�Bu�kaybedi��ha-
linin�gerektirdi�i�ölçüde,�en�basitinden�en�a��r�na�kadar�muhtelif�ce-
zalarla�kar��la�abilirler.�Bu�vesile�ile,�yanl���bir�i��yapm���veya�yap-
makta�olan�bir�polis�karde�imizin�suçunu,�tüm�te�kilat��ba�layacak��e-
kilde�tarif�etmek�son�derece�yanl��t�r.�
Unutmayal�m�ki�onlar�bizim�karde�lerimiz,�abilerimiz,�ablalar�m�zd�r.

Onlar�ölürse��ehit,�kal�rsa�gazi�denecek��ekilde�bir�meslek�icra�et-
mektedirler.�Ameller�niyetlere�göredir.�Bir�polis,�niyeti�her�daim�AL-
LAH�r�zas��için,�vatana�millete�hizmet�düsturuyla�hareket�ederken,�at-
t����her�ad�m�na�sevap�vard�r.�Nöbetinde�sevap�vard�r.�Nöbet�tutarken
bak���ndan�sevap�kazan�r.�Bu�yönüyle�de�bizim�asla�elde�edemeye-
ce�imiz�makamlar,�bu�insanlara�ALLAH�taraf�ndan�bah�edilir.�Bu�ko-
nuya�somut�bir�örnek�vermek�istiyorum.��steyen�internetten,�gazete-
lerin�08.05.2020�tarihli�haberlerini�kontrol�edebilir.�Yer�Kars,�Sar�ka-
m���ilçesi�Karakurt�Köyü�mezarl���.�Burada�yap�lan�baraj�dolay�s�y-
la�bu�mezarl�ktaki�kabirler�bulunduklar��yerden,�ailelerin�istedikleri�yer-
lere�nakledilmesi�esnas�nda�hiç�bozulmam���bir�cesetle�kar��la��ld�.�Ve-
fat�edeli�tam�41�y�l�olmu��ve�beden�ilk�günkü�tazeli�ini�koruyor.�Bel-
li�ki�bu�ki�i�bir��ehit.��Kabirde�yatan�ki�inin�kimli�ine�bakt���m�zda�Te-
rörle�Mücadele�Ba�komiseri�Nat�k�KARADEN�Z.�Bir�terör�hadise-
sinde��ehit�olmu�.�Hem�de�hakiki��ehit.�Öyle�ya�her�ölenin��ehit�ola-
mayabilece�i�söyleniyor�Peygamberimiz�taraf�ndan.���te�ALLAH(cc)
bize��ehit�kuluna�edece�i�muameleyi�gösteriyor.��bret�vesikas��olarak
ak�llar�m�zda�kals�n�da�ona�göre�ya�ayal�m�diye�y�llar�sonra�kar��m�-
za�ç�kar�yor.�Bu�a�abeyimizin�cesedi�de�il�41,�4100�y�l�sonra�da�aç�l-
sayd��ayn���ekilde�dururdu.�Çünkü�onu�muhafaza�eden�ALLAH(cc).
Ailesi�mezar�n��memleketi�olan�Mersin’e�götürmek�istemi�.�Ve�ka-

bir�aç�ld���nda�Nat�k�a�abeyin�cesedi�oldu�u�gibi�duruyor.�ALLAH
kendisine�gani�gani�rahmet�eylesin.�Mekan��cennet�olsun.�ALLAH�biz-
lere�de�o�makam��nasip�eylesin.�Evet�de�erli�karde�lerim;�sonunda�böy-
le�bir�makam�olan�bir�meslek�icra�ediyorsunuz.��ehit�olmazsan�z�da
ya�ant�n�za�göre�gazisiniz.�Peygamber�Efendimiz�bir�hadis-i��erifin-
de�“Gazinin�geçmi��ve�gelecek�tüm�günahlar��affolmu�tur”�buyur-
maktad�r.�Bu�da�az�bir��ey�de�ildir.�Eceli�geldi�inde�bir�insan�n�affe-
dilmi��olarak�vefat�etmesi,�hepimizin�hasretle�bekledi�i�bir��eydir.�
Rabbim�bu�zorlu�yolunuzda,�arzu�edilen�en�hay�rl��hedefe,�ba�a-

r�dan�ba�ar�ya�ko�arak�eri�tirsin.�Her�daim�helal�lokma�yiyerek,�nef-
se�galip�gelerek,�en�az�kendiniz�kadar�ba�ar�l�,�kabiliyetli,�güvenilir�po-
lisler�ve�evlatlar�yeti�tirmenizi�nasip�etsin.

�nsan��ya�atal�m�ki�devlet�ya�as�n.�ALLAH(cc)�devletimizi�k�yamete
kadar�payidar�etsin.

Bahadır İZGİ

Polis Gazetesi İstihbarat Şefi

Sur Kaymakam� Abdullah 
Çifçi’yi ziyaret ettik

Sur�Kaykam��ve�Belediye�ba�kan���görevinde�olan
Say�n�kahraman��Abdullah�Çiftçi�beyle�akrabalar-
la�ziyaret�ettik�kendisini.Toplum�taraf�ndan�say�lan
sevilen�biri�olarak�bugüne�dek�ald����tüm�görevle-
ri�hakk�yla�yerine�getirmi�tir.Hiç�bir�zaman�makam
mevki�pe�inde�olmam��t�r.Sürekli�aziz�milletimiz-
le�iç�içe�olmu�tur.Vatan�sevgisi�ile�ya�amaktad�r.Pkk
ve��er�odakl��terör�örgütleri�taraf�ndan��say�s�z�tu-
zak�kendisine�kurulmas�na�ra�men�Yüce�rabbimiz

taraf �ndan
hepsi�birer�bi-
rer�bertaraf�ol-
mu�tur.Çün-
kü� kendisi
yapt����görevi
boyunca� sü-
rekli� pkk� �er
odaklar�� ve
vatan�hainle-
rine�hiçbir�za-

man�taviz�vermemekle�birlikte�çok�büyük�ba�ar�lar
elde�etmi�tir.Gecesini�gündüzüne�katip�durmadan
vatan�ve�bayra��m�z�için�çal��m��t�r.Yüce�rabbimiz
böyle�vatan�bayrak�sevdal�lar��kaymakamlar��,vali-
leri� devlet� çal��anlar�n�� ba��m�zdan� eksik� etme-
sin.Vatan�a�����ile�ya�ayan�aziz�milletimiz�için�say-

g��de�er�say�n�Abdullah�Çiftçi�beyi�Yüce�rabbimiz
onun�yar�ve�Yard�mc�s��olsun�in�allah.Diyarbak�r�hal-
k�n�n�ve�tüm�turkiyenin��kalbindedir�say�n�Abdul-
lah�Çiftçi�bey.Aziz�milletimiz�böyle�vatani�ve�bay-
ra���için�ya�ayan�Memleket�kahramanlar�na�çok�ih-
tiyaç�vard�r.Allah�m�yard�mc�s��olsun�in�allah�

KONYA HABER
MERKEZ� AÇILI�I
Haber�müdürü-

müz�olan�say�n�sü-
leyman� bademci-
nin�polis�emeklileri
dayan��ma� yar-
d�mla�ma�derne�i
ve� polis� gazetesi
bünyesinde�açt���
konya� �ubesinin
aç�l���n�� gerçek-
le�tirdik.Gazetemizi�temsilen�yapt����haberlerle��devle-
timiz�ve�emniyet�te�kilat�m�z�yan�nda�olup�devletçi�ve�mil-
liyetçi�kimli�iyle�var�olmu�tur.hassasiyetlerinden�dola-
y��süleyman�beyi�tebrik�eder�muvaffakiyetler�dilerim

Polis� Emeklileri� Dayan��ma� Yard�mla�ma
Derne�i�Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Genel
Ba�kan��Osman��ahin�Güven,�Mu���l�Emniyet
Müdür� Yard�mc�s�
Terörle� Mücadele
�ube� Müdürü� Erol
Çengelcik’e� maka-
m�nda�ziyaret�etti
Yakla��k�6�y�ld�r

yay�n� hayat�na� de-
vam� eden� Polis
Emeklileri�Dayan��-
ma� Yard�mla�ma
Derne�i�Polis�Gaze-
tesi�Yönetim�Kurulu
Genel� Ba�kan�� Os-
man� �ahin� Güven,
Mu�’un� ba�ar�l�� �l
Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��Terörle�Mücadele��u-
be�Müdürü�Erol�Çengelcik’e�ziyaret�etti.�Türki-
ye’de�huzur��ehri�olarak�an�lan�Mu��yine�huzur
ve�güveni�için�meslekta�lar��ile�birlikte�çal��ma-
lar�na�devam�ettiklerini�belirtti.
Çengelcik�"Ba�ta�terör�örgütleri�olmak�üzere

her�türlü�suç�odaklar�na�yönelik�mücadelemiz�so-
nuna�kadar�devam�edecektir.�Sonuna�kadar�Mu�

halk�m�z�n�huzur�ve�güvenli�i�için�mücadelemiz
devam�edecektir.�Hedefimiz�çal��mak,�Mu�’u�hal-
k�m�z�n�tehlikelerden�muhafaza�edebilmek�için�24

saat�çal���yoruz.�"�diye
konu�tu..
Ba�kan� Güven� de

çal��malar�� hakk�nda
Müdür�Çengelcik’e�bil-
gi� verdi.� Salg�n� döne-
minde�polisin�zor��art-
lar�alt�nda�görevini�en
iyi��ekilde�yapma�gay-
reti�içinde�oldu�unu�be-
lirterek,� ya�anan� hain
terör� sald�r�s�na� kar��
duyars�z�kalmayan�Ba�-
kan�Güven,�ziyaret�s�-
ras�nda�teröre�kar���bir-

lik�mesaj��vererek�polisimizin�yan�nda�oldukla-
r�n��belirtti.�Türkiye,�polisi,�askeri,�vatanda���ile
bölünmez�bir�bütündür�diyen�Ba�kan�Güven,�bu
birlikteli�imizi�kimse�bozamaz.�Gün�millet�ola-
rak�polisimizle,�askerimizle,�vatanda��m�zla�bir-
likte�s�k��s�k�ya�sar�lma�günüdür�dedi.
Güven�aç�klamas�nda;�Birçok�ba�ar�ya�imza�at-

m���Mu���l�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��Terörle

Mücadele��ube�Müdürü�Erol�Çengelcik�Yapm��
oldu�u�terörle�mücadelede�ve�uyu�turucu�ope-
rasyonlar�nda�Mu��halk�n�n�gönlünü�kazanm��-
t�r.�Gece�gündüz�demeden�terör�ve�suç�örgütle-
rinde�operasyonlara�kat�larak�çetin�bir�mücade-
le�vermi�tir.�Da�larda�PKK��ehirde�FETÖ�terör
örgütlerini� inlerinden� ç�karm��,� y�lmadan� b�k-

madan�suç�örgütlerinin�korkulu�rüyas��olmu�,�ol-
maya�devam�ediyor�dedi.
Ba�kan�Güven,�Polis�te�kilat�na��l�Emniyet�Mü-

dür�Yard�mc�s��Terörle�Mücadele��ube�Müdürü
Erol�Çengelcik�nezdinde�ba�ar�lar�diledi.Yakla-
��k�bir�saat�sohbet�ortam�nda�geçen�ziyaret,�ha-
t�ra�foto�raf��ile�son�buldu

Osman �ahin Güven, Mu� �l Emniyet Müdür Yard�mc�s� Terörle 
Mücadele �ube Müdürü Erol Çengelcik’e makam�nda ziyaret etti

VATAN SEVDASINA GÖNÜL VERENLER
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Say�n�Müdürümüz�1964�y�l�nda�Kahramanmara�/Gök-
sun�ilçesinde�do�mu��ilk�ve�orta�ö�renimini�Kahraman-
mara��ilinde�tamamlad�ktan�sonra�1989�y�l�nda�Marmara
Üniversitesi��ktisadi�ve��dari�Bilimler�Fakültesi�Kamu�Yö-
netimi�bölümünden,1990�y�l�nda�Polis�Akademisinden�me-
zun�olmu�tur.
Komiser�Yard�mc�s��olarak�Isparta�Emniyet�Müdürlü-

�ünde�göreve�ba�lam���s�ras�yla�Diyarbak�r��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,Gaziantep�Emniyet�Müdürlü�ü,�Mersin�Emniyet
Müdürlü�ü,�tekrar�Diyarbak�r�Emniyet�Müdürlü�ü,�Ni�-
de�Emniyet�Müdürlü�ü,�Hatay�Emniyet��Müdürlü�ünde�de-
�i�ik�birimlerde�ve�çe�itli�rütbelerde�görev�yapm���2015�y�-
l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Tefti���Ku-
rulu�Ba�kanl���nda�görevine�devam�etmi�tir.
19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��kararname�ile�Bat-

man��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanan��l�Emniyet�Müdü-
rümüz�Say�n�Köro�lu�KIRAÇ�evli�ve�üç�çocuk�babas�d�r.

Köro�lu KIRAÇ
Batman �l Emniyet Müdürü 

1988�y�l�nda�Polis�Akademisi'ne�geçti.�1992�y�l�n-
da�Komiser�Yard�mc�s��olarak�mezun�olduktan�sonra�20.
Dönem��ç�Güvenlik�ve�Özel�Hareket�Kursunu�bitirerek
Ardahan�ilinde�Özel�Harekat��ube�Müdür�vekili�olarak
göreve�ba�lad�.�1995�Nisan�döneminde�243.�dönem�Ye-
dek� subay� olarak� askerlik� hizmetine� Tuzla� Piyade
Okulunda�ba�lad�.�1996�y�l��Temmuz�ay�nda�Te�men
rütbesi�ile�Van�Özalp�2.Jandarma�s�n�r�taburundan�ter-
his�oldu.�1996-1998�y�llar��aras�nda�Gaziantep�Emniyet
Müdürlü�ü�Özel�Hareket��ube�Müdürlü�ünde�görev�yap-
t�.�1998�y�l�nda�Osmaniye�Emniyet�Müdürlü�üne�ata-
nan�Alper,�Osmaniye'de�Özel�Hareket��ube�Müdürlü-
�ünde�görev�ald�.�1999�y�l�nda�Misyon�Koruma�S�na-
v�n��kazanarak�T.C.�Bi�kek�Büyükelçili�inde�2002�y�-
l�na�kadar�Ata�e�olarak�görev�ald�.�2002�y�l�ndan�itiba-
ren�Osmaniye�ilinde�s�rayla�Kaçakç�l�k�ve�Organize��uç-
lar��ube�Müdür�Vekili,��Personel��ube�Müdür�Vekili,
Asayi���ube�Müdürü��ve�en�son�olarak�da�Kadirli�ilçe
Emniyet�Müdürlü�ü�görevi�yapt�.�Alper�buradaki�gör-
evinden�sonra�2007�y�l�nda�Sivas�Trafik�Tescil�Denet-
leme�ve��ube�Müdürü�olarak�atand�.��2010�y�l�nda�Bir-
le�mi��Milletler�Do�u-Timor�misyonuna�kat�larak�Türk
Polis�Kontenjan�nda�1.5�y�l�süreyle�görev�ald�.�2013�Ma-
y�s�ay�nda�Afganistan�–�Kabil’de�bulunan�NATO-�ISAF
misyonunda�8�ay�süreyle�NATO��Komutan��Orgeneral
Joseph��Dunford’un�Polis�Dan��manl����görevini�yürüttü.
25�Aral�k�2013��itibariyle�de��stanbul’da�Önleyici�Hiz-

metler�ve�Güven�Timlerinden�sorumlu�Emniyet�Müdür
Yard�mc�s��olarak�göreve�ba�lad�.��stanbul’da�Koruma
�ube�Müdürlü�ünden,�Trafik��ube�Müdürlü�ünden�ve
Gaziosmanpa�a��lçesinden�sorumlu��l�Emniyet�Müdür
Yard�mc�l����görevlerinde�bulundu.�14�Nisan�2016�ta-
rihinde�Afganistan�Mezar-���erif’te�bulunan�NATO�Ka-
rarl��Destek�Misyonda��K�demli�Polis�Dan��man��ola-
rak�görev�yapt�.�26.10.2016�tarih�ve��çi�leri�Bakanl���-
n�n��2016/759�say�l��kararnamesi��ile�Ad�yaman��l�Em-
niyet�Müdürü�atanarak�29.10.2016�–�25.09.2019�tarih-
leri�aras�nda�Ad�yaman�ilinde��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�görevini�yürüttü�19.09.2019�tarih�ve��çi�leri�Ba-
kanl���n�n��2019/320�say�l��kararnamesi��ile�Trabzon��l
Emniyet�Müdürü�atanarak�26.09.2019�tarihinde�Trab-
zon�ilinde�göreve�ba�lam��t�r.
Kezban�ALPER�ile�evli�olan�Metin�Alper��Saniye

�eyma,�Ahmet�Bahad�r�ve�Zeynep�Zülal’in�babas�d�r.
�yi�derecede�Rusça�ve��ngilizce�bilmektedir.�

Metin ALPER
Trabzon �l Emniyet Müdürü 

1964�y�l�nda��zmir’de�do�du.��lkokul
ve�ortaokulu��zmir’de�okudu.�1983�y�l�n-
da�Polis�Kolejinden,�1987�y�l�nda�Polis
Akademisinden�mezun�oldu.
S�ras�yla�;�1987-1991�y�llar��aras�nda

Ankara� �l� Emniyet� Müdürlü�ü,� 1991-
1996�y�llar��aras���anl�urfa��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�1996-2002�y�llar��aras���stanbul
Emniyet�Müdürlü�ü,�2002-2006�y�llar��ara-
s��Konya��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�2006-
2008�y�llar��aras���anl�urfa�ili�Siverek��l-
çe�Emniyet�Müdürlü�ü,�2008-2010�y�lla-
r��aras���anl�urfa��l�Emniyet�Müdürlü�ü
kadrolar�nda�görev�yapm��t�r.�2010�y�l�n-
da�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbesine
terfi�ederek�EGM�Strateji�Geli�tirme�Dai-
resi�Ba�kanl����ve�Polis�Tefti��Kurulu�Ba�-

kanl���nda� Polis� Ba�müfetti�li�i,� 2016-
2019�y�llar��aras��Bingöl��l�Emniyet�Mü-
dürü,�19.09.2019�tarihinde�Isparta��l�Em-
niyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
Yer�Alt��ve�Y�k�c��Faaliyetlerle�Mü-

cadele,�Etkili�Liderlikte�Stresle�Mücade-
le�ve�Problem�Çözme�Teknikleri,�Meslek
�çi�Yüksek�Kademe�Yöneticilik�E�itim�ve
Önemli�Tesisleri�Koruma�ve�Sald�r�ya�Kar-
���Koyma�E�itimi�bulunmaktad�r.
Bugüne�kadar�çok�say�da�kurs,�semi-

ner�ve�sempozyuma�kat�lm���ve�görevin-
deki�ba�ar�l��çal��malar�ndan�dolay��say�-
s�z�taltif�ve�takdirname�belgeleri�ile�ödül-
lendirilmi�tir.� �l� Emniyet� Müdürümüz
Say�n�Metin�AKAY�Evli�ve�3�çocuk�ba-
bas�d�r.

Metin AKAY
Isparta �l Emniyet Müdürü 

�çi�leri�bakan��Süleyman�Soylu��stanbul�Afet�Koor-
dinasyon�ve�de�erlendirme�toplant�s��sonras�nda�günde-
me�ili�kin�sorular��yan�tlad�.�ABD’nin�Türkiye�Büyük-
elçili�i��stanbul’da�terör�sald�r�s��olabilece�ine�dair�güvenlik
uyar�s��yay�mlamas�na�ili�kin�soru�üzerine�Bakan�Soylu,
“Büyük�devlet�olman�n�sorumluluklar��vard�r.�Büyük�dev-
let,�istedi�im�davran����istedi�im�ülkede�istedi�im��ekil-
de�yapar�m��eklinde�bir�düzensizlik�içerisinde�olmama-
l�d�r.�Elbette�istihbari�de�erlendirmeler�söz�konusu�ola-
bilir.�Al�nacak�kararlar��kendi�internet�sitesi�üzerinden�ya-
y�nlamak,�ba�ka�bir�ülkeyi�töhmet�alt�nda�b�rak�c��bir�yak-
la��m�do�ru�bir�yakla��m�de�ildir.�Anla��lan�usul�erkan
adap�kalmam��”�dedi.

“YAPMASI GEREKEN BUNU YETKİLİ 
MAKAMA BİLDİRMESİDİR”

Bakan�Soylu�devamla,�“Elbette�biz�de�hem�kendi�ül-
kemizle�ilgili�hem�de�ba�ka�ülkelerle�ilgili�birçok�istihbari
bilgiler�elde�ediyoruz.�ABD�Büyükelçili�i�b�rak�n�diplo-
matik�gereklilikleri�usul,�erkan�ve�adaptan�yoksun��ekil-
de�bunu�ortaya�koymu�tur.�Bizim�görevimiz�her�yerin�gü-
venlili�ini�temin�etmektir.�D��i�leri�Bakanl����ile�de�ko-
nu�tum.�M�T�ba�kan�m�zla�da�konu�tum.�Bize�haftada�bin
200�istihbari�duyum�geliyor.�Bunlar�n�yüzde�30’u�eyle-
me�yöneliktir.�Ciddi�bir�devletin�yapmas��gereken�bunu
bulundu�u�ülkenin�yetkili�makam�na�bildirmesidir.�Bu�is-
tihbarat�n�mu�lak�bir�bilgi�notuyla�de�il,�en�az�ndan�irti-
batta�bulundu�unuz�diplomatik�kanallar��ile�görü�meniz
isabetli�oland�r.�Her�meseleyi�siyasi�bir�de�erlendirme�ola-
rak�ele�almaya�çal���nca�maalesef�ortaya�böyle�durumlar
ç�k�yor.�Bu�konudaki�süreç�kendi�s�n�rlar�m�zdan�kaynakl�
bir�süreç�de�ildir.�Onlara�gelen�istihbari�bilgisi�Irak�ve�Su-
riye�eksenli�istihbarat�oldu�una�yönelik�de�erlendirme�söz
konusu”�ifadelerini�kulland�.

“DURUMUMUZ AVRUPA’DAN DAHA İYİ”
Bakan�Soylu,�Sa�l�k�bakan��Fahrettin�Koca�5�gün��s-

tanbul’da�olacak.�Koordineli�çal��ma�hakk�nda�bilgi�ve-
rir�misiniz��eklindeki�soru�üzerine�“Biz�bu�konuda�Sa�-
l�k�Bakan�m�z�n�emrindeyiz.�Salg�n�n�ba��ndan�beri�be-
raber�çal���yoruz.�Do�ru�tedbirleri�almak�ve�do�ru�bilgi-
leri�vermek�bizim�sorumlulu�umuzdur.�Bize�ne�derse�onu

yap�yoruz.�Yapmaya�da�devam�edece�iz.�Denetimin�s�k-
la�t�r�lmas��istenirse�s�kla�t�r�r�z.�Ne�istenirse�yapar�z.�Bun-
lar�bizim�sorumlulu�umuzdur.�Vatanda�lar�m�z�n�da�bu
süreçlere�riayet�etmesini�istiyoruz.�Biz�denetim�yaparken
vatanda��n�hakk�na�sahip�ç�k�yoruz.�Bu�sürekli�yap�lan�bir
�ey�de�il.�Burada�birbirimizin�hakk�na�sahip�ç�kmam�z�ge-
rekir.�7�günde�7�ayr��denetim�gerçekle�tiriyoruz.�Biz�el-
de�etti�imiz�verileri�ve�bilgileri�ad�m�ad�m�takip�diyoruz.
Bunlar��Sa�l�k�Bakan�m�z�ile�payla��yoruz.�Herkes�üze-
rine�dü�enler�yap�yor.�Belediyelerimizin�biraz�daha�sahaya
basmas��gerekiyor.�Buna�çok�ihtiyac�m�z�var.�Vatanda-
��m�za�yumu�ak�dille�telkinlerde�bulunmam�z�gerekiyor.
Bunu�beraber�yenece�iz.�Durumumuz�Avrupa’dan�daha
iyi”�dedi.

“BU TERÖRİSTİ 6 AYDIR TAKİP
EDİYORDUK”

�çi�leri�bakan��Süleyman�Soylu,�Kayseri’de�15�aske-
rin��ehit�olmas��olay�n�n�faailinin�yakalanarak�Türkiye’ye
getirilmesine�ili�kin�ise�“Bu�teröristi�6�ayd�r�takip�ediyorduk.
Türkiye’ye�getirebilmek�için�iyi�bir�çaba�sarf�ettik.�Özel-
likle�emniyetimize�ve�M�T�ba�kanl���m�za�te�ekkür�edi-
yorum.�Israr�ettik.��yi�bir�çal��ma�ile�getirdik.�Getirilme-
sini�bir�sonuç�olarak�görmeyelim.�Biz,�canl��yakalad���-
m�zda�daha�iyi�sonuçlar��yakalamaya�çal���yoruz”�diye�ko-
nu�tu.

Yaz�m�n ba��nda, Ermenistan’�n �ehit etti�i Azerbaycan Türk’ü kar-
de�lerimize, Cenab-� Allah’tan rahmet diliyorum. Sivillere zarar vermek,
mazlumlar� �ehit etmek, tarih boyunca Ermenistan’�n en iyi yapt��� i�-
lerin ba��nda gelir. Özellikle senelerce, masum diplomatlar�m�z� muh-
telif yer ve zamanlarda haince �ehit etmeleri hepimizin yüre�inde de-
rin yaralar açm�� olup,  ac�s� her daim taze kalacakt�r. Ermeniler, bu
ve benzeri konumlarda Ruslar, Almanlar, �ngilizler, Frans�zlar, Ameri-
kal�lar taraf�ndan kullan�lm��t�r. Terör hususunda, ta�eron bir devlettir
Ermenistan. Bu hususu destekler mahiyette Ermenistan 1. Ba�baka-
n�’n�n “Biz bat�l� güçlerin dolduru�una geldik, Türklerle tarihi dostlu�umuzu
bozduk. Büyük hata ettik.” sözü bulunmaktad�r. Bu büyük itiraf, asl�n-
da nas�l bir ahlaka karektere sahip olduklar�n�n yegane göstergesidir.
Ayn� zamanda bu itiraf, Ermenistan ermenileri aras�nda arada s�rada
da olsa, akil ve vicdanl� insanlar�n da ç�kabildi�ini gösteriyor olmas� aç�-
s�ndan da umut! vericidir.

Yukar�da kurmu� oldu�um cümlelerin, bugün s�n�rlar�m�z içerisin-
de ya�ayan Ermeni vatanda�lar�m�zla kesinlikle bir alakas� yoktur. Tür-
kiye’de ya�ayan Ermeni kökenli vatanda�lar�m�z�, bu tariflerden münezzeh
tutuyorum. Bugün kendilerine, dünyada ya�amak için hangi ülkeyi se-
çersiniz diye sorulsa, eminim ki hepsi yine Türkiye’yi tercih edeceklerdir.
Ermenistan halk�n�n da �u anki Ermeni yönetimini büyük ço�unlukla
desteklemedi�i de kula��m�za gelen bilgiler aras�ndad�r. Ermenistan’�n
gerek �u süreçte Azerbaycan’la ve gerekse kronikle�mi� Türk-Ermeni
sorunu, daha çok Fransa �ngiltere ve Amerika’daki ermenilerle ilgilidir.

Ermenistan, yakla��k 2 milyon nüfusu olan bir ülkedir. Ülke s�n�r-
lar�n�, hava meydanlar�n�, Rus askerleri korumaktad�r. Yokluk ve sefalet
içerisinde ya�ayan, bat� ülkelerinden gelen yard�mlarla ayakta kalan bir
ülkedir. Bu yüzden de birçok ülkenin ma�a olarak kulland��� bir ta�e-
ron devlettir Ermenistan. 

Ermenistan-Azerbaycan aras�nda uzun y�llard�r süre gelen çat��malar,
hep Ermenilerin Azerbaycan’a sald�rmas�yla ba�lar, Türkiye ve Azer-
baycan’�n ate�ke� hususundaki çabalar�yla son bulurdu. Fakat bu sefer
dü�ünüldü�ü gibi olmad�. Bu defa Ermenistan, kendi sald�r�lar�yla ba�-
latt�klar� sava� ortam�n� kendileri de�i�tirmeye, düzetlmeye çal���yor. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin Azerbaycan’�n arkas�ndaki sa�lam duru-
�u, hem sahada hem masada her türlü deste�i kendilerinden esirge-
memesi, tüm ezberleri bozdu ve dengeleri de�i�tirdi. �u an tüm dün-
yan�n gözleri önünde, Azerbaycan’a sald�rd���na bin pi�man ve her gün
a��r kay�plar vermeye devam eden, rezil olmu� bir Ermenistan var. Ate�-
kes için devreye soktuklar� devletler de gidi�at� durduram�yor.

Dünyada hiçbir ülke veya kurulu�un ba��ms�zl���n� tan�mad��� Ka-
raba�, Da�l�k Karaba� Cumhuriyeti olarak an�lmaktad�r. Güney Kaf-
kasya'da yer alan ve hukuken Azerbaycan'a ait Da�l�k Karaba� ve çev-
resindeki 7 Azerbaycan ilini kapsayan topraklar üzerinde, i�gal sonra-
s� kurulmu� fiilen ba��ms�z bir ülkedir. �ubat 2017 tarihinde gerçekle�tirilen
referandum ile Da�l�k Karaba� Cumhuriyeti olan ülkenin ismi, Artsah
Cumhuriyeti olarak de�i�tirilmi�tir. Ço�unlukla Ermenilerin ya�ad��� böl-
gede, Sovyetler Birli�i'nin da��lmas�ndan sonra yükselen etnik gerilim,
Ermenistan'�n destekledi�i Ermeni militanlarla Azerbaycan aras�nda ça-
t��malar�n ç�kmas�na neden oldu. Ermeni güçlerinin bölgeye giri�iyle bir-
likte Azerbaycan Türkleri’ne yönelik ba�latt�klar� katliamlar, halk� gö-
çe zorlad�. Akabinde Karaba� bölgesi tamamen i�gal edildi. 10 Aral�k
1991'de Azerbaycan Türkleri’nin boykot etti�i ve yaln�z Ermenilerin

kat�ld��� referandum sonucuna göre ba��ms�zl�k karar� al�nd�. 6 Ocak
1992'de de ba��ms�zl�k resmen ilan edildi. Ermenistan dahil hiçbir ül-
ke veya uluslararas� kurulu�, devletin ba��ms�zl���n� tan�mad�.

Bundan önceki sald�r� ve tacizlerindeki gibi bir netice alabilecekle-
rini dü�ünen Ermeniler, bu defa Türk istihbarat�n�n s�k� çal��mas� neti-
cesinde, sald�r�y� erken haber alan Azerbaycan’�n tedbirleri ve son za-
manlardaki Türkiye ile birlikte askeri alanda ve savunma sanayiinde bir-
likte hareket etmeleri sayesinde, bu sald�r�ya umulmad�k �iddet ve ba-
�ar�yla kar��l�k verdiler. Vermeye de devam etmektedirler. �stihbarat�-
m�z, Ermenistan’�n Azerbaycan’a sald�r� ile ilgili haz�rl�klar�n�, Suriye’deki
Fransa’n�n destekledi�i Ermeni tugay�n�n Süleymaniye ve �ran üzerin-
den Karaba�’a geçti�ini tespit etti. Ayr�ca Macron Lübnan’a gitti�in-
de, baz� gruplar� ve pkk’y� da yönlendirdi�ini haber ald�.

Milli �stihbarat Te�kilat�, can�n� di�ine takarak bu çal��malar� ortaya
ç�kar�p tedbir almaya çal���rken, içimizdeki hainler olarak nitelendirdi-
�imiz ve ne talihsizliktir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmeye
talip olan baz� politikac�lar, devletimizi zora sokacak, asl� astar� olma-
yan aç�klamalar yapmaktad�rlar. Kime çal��t�klar� asl�nda bilinen bu ki-
�iler, elbette hukuk önünde hak ettikleri cezalar� alacaklard�r. Devleti-
miz, binlerce y�ll�k tecrübeye sahip bir devlettir. Senelerdir, içeride ve
d��ar�da, yedi düvelin üzerimize sald��� hainlerle, ba�ar�l� �ekilde müca-
dele etmi� ve sava� tecrübesini en üst noktalara getirmi� orduya sahiptir.
Ve bir o kadar ba�ar�l�, ordusunu her platformda destekleyebilen, tüm
ba�ar�lar�nda hak sahibi olan Milli bir istihbarat te�kilat�m�z mevcuttur. 

Dikkatlice bak�ld���nda, Ermenistan’�n Azerbaycan’a sald�rmas� da
t�pk� son y�llarda Suriye, Libya, Güney K�br�s Rum Yönetimi ve Yunanistan
sorunlar�nda görüldü�ü gibi, Türkiye’ye kurulmu� bir tuzaktan ibaret-
tir. Fakat iç ve d�� dü�manlar�m�z�n att��� her hain ad�m, devletimizin
i�ine yaray�p lehimize sonuçlanmaktad�r. Savunma Sanayii’nde, bilinen
seviyenin çok üzerinde bulunan devletimiz, tüm dünyaya ayn� anda mey-
dan okuyarak, adeta �ov yaparak ba�ar�lar elde etmektedir. Bir taraf-
tan da elindeki gücün ve silahlar�n da reklam�n� yapmaktad�r. Türkiye’nin
elindeki silahlara, tüm dünya ülkeleri dikkat kesilmi� ve sat�n almak is-
temektedirler. Hainler tuzak kurup Türkiye’yi zora sokmak istedikçe,
Allah’�n (cc) yard�m�yla bu tuzaklar bozulup, aleyhimize yap�lan plan-
lar tersine dönmektedir.

Ermenistan denilen bölgede, tarihte bulunan milletlere bakt���m�z-
da, Persler,Ruslar, Mo�ollar zaman zaman bulunmu�lard�r. Fakat ge-
nel olarak bölge, Türk bölgesidir. 1870 lerde Erivan’da bulunanlar�n
yar�s�ndan fazlas� Türk’tü. Ruslar�n planl� organizasyonlar� neticesinde,
dünyan�n çe�itli bölgelerindeki Ermeniler o bölgeye getirilip Ermenis-
tan kuruldu. Türkiye’nin Osmanl�’dan sonra yükselmesini engellemek
için, bu ta�eron devlet sürekli desteklendi. Uluslar aras� arenada özel-
likle Fransa ve Amerika’da bu devletin ciddi lobi faaliyetleri var. Osmanl�’n�n
y�k�lmas�nda rol ald�klar� gibi 21. yüzy�lda da Türkiye’nin önünü kes-
mek için, birçok ülke parlamentolar�nda Ermeni soyk�r�m� yalan�yla dün-
ya gündemini me�gul edip, ta�eronluk yapmaktad�rlar. Devletimizin,
bu soyk�r�m yalan�n� çürütmek için ispat ortam�nda yüzle�me teklifle-
rine de, haliyle s�cak bakmay�p yana�m�yorlar.

T�pk� Karaba�’�n Azerbaycan’a ait oldu�unu BM ve tüm dünya ül-
kelerinin kabul etti�i ve ses ç�karmad��� gibi, soyk�r�m yalan�na da ay-
n� tepkiyi gösteren birçok dünya ülkesi, bu devleti ta�eron olarak önü-
müze koyuyorlar. Fakat senelerdir oynanan bu oyunlar�n sonu geldi.
Yapm�� olduklar� bu son sald�r� hatas� ile tüm oyunlar� bertaraf olmak
üzere. 

Allah’�n izniyle, Karaba� tekrar Azerbaycan Türkleri’nin olacakt�r.
Bu gerçekle�ene kadar, ate�kes ça�r�lar� kesinlikle dikkate al�nmayacakt�r.
Devletimiz ve özellikle Say�n Ba�kan�m�z Recep Tayyip ERDO�AN,
bu süreci profosyönelce yönetip, Karaba�’da tek bir Ermeni kalmayana
dek, bu ça�r�lara kulak vermeyecektir. Bunu da aç�kça ifade etmekte-
dirler.

Silah�n� Rusya’dan, enerjisini �ran’dan, bat�dan gelen parayla sat�n
alan Ermenistan, haliyle para ald��� yerlerden de emir almaktad�r. 

Azerbaycan, Çin’in bir ku�ak bir yol projesinin hem kara hatt�, hem
denizden karaya hatt�nda çok önemli bir co�rafi konuma sahiptir. Çin’in
Avrupa konteyner tren hatt�n�n, en önemli noktas� Bakü’dür. Deniz yo-
luyla Bakü’ye gelen konteynerlar, trenle Bakü-Tiflis-Kars yoluyla Av-
rupa’ya gider. �lk tren, geçen y�l seferine ba�lad�. �laveten, Azerbaycan
üzerinden Avrupa’ya giden do�algaz hatt� vard�r. Avrupa’n�n enerji gü-
venli�inde, Azerbaycan’�n önemi çok büyüktür. Bu avantajlar dolay�-
s�yla, art�k eskiden oldu�u gibi Ermenistan’�n her sald�r�s�nda, Avrupa’n�n
Ermenistan’� tutarak Azerbaycan’a istikamet vermesi mümkün de�il-
dir. Özellikle de arkas�nda Türkiye’nin, hem sahada hem masada dim-
dik durup destek verdi�i dü�ünülecek olursa. Fransa her ne kadar des-
tekler gibi görünse de, birçok hususta bunu mecburiyetten yap�yor. Ar-
t�k hemen hemen tüm dünya Azerbaycan’�n hakl�l���n� dillendirir hale
gelmi�tir.

�u anda dünyada iki büyük süper güç vard�r. Bunlardan biri ABD
di�eri ise Çin’dir. Rusya oldukça güçlü olsa da, ekonomik olarak bu iki
ülkeyle yar��abilecek durumda de�ildir. Amerika, Çin’in bir ku�ak bir
yol projesini durdurmak istemektedir. E�er durduramazsa, �ampiyonluk
kürsüsünü Çin’le payla�mak zorunda kalacakt�r. Çin’in bu projesini du-
yuruldu�unda yol güzergahlar� belliydi. Srilanka’daki otel patlamalar�,
Myanmar’daki olaylar, Katar, Afganistan ve Pakistan’daki olaylar, bu
projeyi engellemek için suni olarak ortaya ç�kar�lan olaylard�r. Son dö-
nemde Do�u Akdeniz’de ya�anan hadiseleri de ayn� kategoride saya-
biliriz. 

Hint Okyanusu’ndan K�z�ldeniz’e ve oradan Süvey� Kanal�’n� kul-
lanan gemiler, Akdeniz’den Atlas Okyanus’una gider. Dünyadaki ge-
mi ticaret yollar�n�n en önemli ve en k�sa olan�, bahsetti�imiz bu Do-
�u Akdeniz güzergah�d�r. Y�ll�k 200.000 den fazla gemi bu güzergahtan
geçmektedir. Hint Okyanusu ile Atlas Okyanusu aras�ndaki en k�sa yol
da yine buras�d�r. ABD büyük bir güçle Do�u Akdeniz’de bulunmak-
tad�r.

ABD’nin, Rusya ile de büyük bir mücadelesi vard�r. Rusya’n�n Al-
manya ile, Balt�k Denizi’nin alt�ndan geçerek Avrupa’ya uzanan iki ta-
ne boru hatt� mevcuttur. Bu hatlar, Kuzey Ak�m-1 ve Kuzey Ak�m-2
boru hatlar�d�r. ABD Kuzey Ak�m-2 boru hatt�na yapt�r�m uygulaya-
ca��n� söyleyerek, bu hatta destek veren ülkeleri tehtid etti. Niyeti Rus-
ya’n�n do�al gaz�n�n Avrupa’ya gidi�ini önlemek, Rusya ve Avrupa’n�n
ili�kilerinin sa�lamla�mas�na engel olmakt�r. Bu gerçekle�irse, Avrupa’ya
kendisi gaz satabilecektir. Azerbaycan’�n da, enerji kaynaklar� ve Av-
rupa’ya uzanan yol güzergah�na sahip olmu� olmas�, Azerbaycan ve
dolayl� olarak da Türkiye’ye kurulan tuza��n izah�na muktedirdir.

Dü�ünüldü�ünde ABD e�er isteseydi, senelerdir süren Karaba� so-
rununu çok basit bir �ekilde çözebilirdi. Keza Rusya’da ayn� �ekilde bu
gidi�e dur diyebilirdi. Her iki ülkenin de Ermenistan’a, Karaba�’� ter-
ketmesini söylemeleri durumunda, Ermenistan arkas�na bakmadan bu
bölgeyi terkederdi. Ki haks�z bir i�gal oldu�u tüm dünya taraf�ndan bi-
lindi�i ve bu topraklarda kurulan devletin, hiçbir ülke taraf�ndan tan�n-
mad��� halde. Bu bölgedeki sorunu çözmek için M�NSK üçlüsü (ABD,
Rusya, Fransa) kuruldu�u halde, çözüme yönelik hiçbir ad�m atmad�klar�
gibi, Ermenistan’� da Azerbaycan’a kar�� k��k�rtarak, desteklediler.

ABD, Azerbaycan üzerinden geçmekte olan, Çin’in bir ku�ak bir
yol projesine kar�� ç�kmaktad�r. Azerbaycan do�algaz�n�n, Avrupa’ya
sat�lmas�na da kar�� durmaktad�r. Bugünkü sald�r�lar� ABD el alt�ndan
destekledi�i gibi, Temmuz ay� içerisinde, Ermenistan’�n Tovuz kenti-
ne yapt��� sald�r�y� da desteklemi� ve k��k�rtm��t�r. Çin’in bahse konu
projesi ve do�algaz boru hatlar�n�n güzergah� Tovuz’dan geçmektedir.
Türkiye’nin Ortaasya karayolu da ayn� �ekilde Tovuz’dan geçer.

Genel olarak bak�ld���nda, Ermenistan’�n var edildi�i günlerde, ha-
ritan�n o �ekilde çizilmesinin as�l nedeni Türklerin Ortaasya’ya gidi�ini
engellemektir. T�pk� Suriye’de karayoluyla önümüzün kesilmek isten-
mesi, Akdeniz ve Ege’deki ku�atma çal��malar� gibi. Tüm bunlar�n se-
bebi, Türkiye’nin art�k gücünü farketmesi ve dünyada süpergüç olma
yolunda ilerlemesini engellemektir. Kapitalizm art�k son nefesini ver-

mek üzeredir. Kapitalist ülkeler, bunun fark�ndad�rlar. Türkiye’nin ön-
lenemez yükseli�ini de görmektedirler. Bunu engellemezlerse Türkiye
Afrika’da Tanzanya’ya kadar, Asya’da da Do�u Türkistan’a kadar ge-
rek dini, gerek milletsel ba�lar� sayesinde çok rahat hareket edebilir ha-
le gelecektir. Cumhurba�kan�’m�z 2013’te Afrika’ya ilk gitti�inde, “Gö-
nül Köprüsü kurmaya geldik” diyerek tüm bölge devletlerinin gönlünü
kazanm��t�r. Senelerdir muhtelif ülkeler taraf�ndan sömürülmü� olan Af-
rika Ülkeleri, Osmanl� s�cakl��� ve samimiyetini, say�n Cumhurba�ka-
n�’m�zda görmü�lerdir. Senelerdir Fransa taraf�ndan sömürülen bu ül-
keler, kurtulu�un Müslüman Türk insan�nda oldu�unu bilmektedirler. 

Türkiye Afrika’ya giderek, yüzy�llard�r o bölgeleri sömüren Fransa’n�n,
menfaat çarklar�n� bozmu�tur. Bu ziyaretlerin bölge insan�nda fark�n-
dal�k olu�turmas�n�n yan�nda, gerek resmi kanaldan gerekse i� adam-
lar�m�z vas�tas�yla, muhtelif maddi destekler ve projeler gerçekle�tirilmek
suretiyle, samimi oldu�umuzu göstermeye ba�lad�.

Pe�inden yine, Libya’da oyun kuran Fransa’yd�. Kaddafi sonras�nda,
Hafter diye bir darbeci kukla general buldular. Türkiye, Libya’da da Fran-
sa’n�n oyununu bozdu. Libya’y� sahiplendi. Fransa’y� d��ar� ç�kard�. Su-
riye’de de ayn�s� oldu. Ard�ndan Akdeniz’de Türkiye kar��s�nda hiçbir
varl�k gösteremedi Fransa. Tüm bunlarla birlikte Fransa’da kuvvetli bir
Ermeni lobisi vard�r. Haliyle bu kadar kuyruk ac�s�na bir tak�m kar��l�klar
vermek isteyeceklerdir.  Fakat eskiden oldu�u gibi Ermeni soyk�r�m� ya-
lanlar� art�k eskisi gibi itibar görmemektedir.

Rusya’n�n bu sava�taki durumu ve konumunu inceleyecek olursak,
Rusya her iki ülkeye de silah satmaktad�r. Ayn� zamanda M�NSK gru-
bunun da e�ba�kan�d�r. Her ne kadar, Ermenistan’a da silah satarak
maddi menfaat elde etse de dünya dengelerinin, Ermenistan aleyhine
i�ledi�ini biliyor. Ayr�ca Rusya, Kafkasya’da bir çat��ma istemez. He-
men s�n�r�nda peydah olacak olan bu çat��ma, Rusya’ya gereksiz �e-
kilde yük getirir. Haliyle Rusya Ermenistan için bunu göze almaz. Özel-
likle Suriye ve Libya’da birkaç kez Türkiye ile kar�� kar��ya gelmi�ken
ve Türkiye’nin Azerbaycan’�n yan�nda kay�ts�z �arts�z yer ald���n� bil-
mekteyken böylesi bir sava�a kesinlikle s�cak bakmaz.

�ran’� da k�saca ele alacak olursak, gizli bir �ekilde Ermenistan’� des-
tekledi�ini biliyoruz. Karaba� e�er Azerbaycan’a giderse, �ran’�n Er-
menistan’la s�n�r� kalmayacak. Bu durumda Ermenistan’la olan ticareti
de darbe alm�� olacak. Ayr�ca �ran’da çok say�da Azerbaycan Türk’ü
bulunmaktad�r. Devlet yönetiminde de söz sahibi olan bu Türkler, e�er
Azerbaycan güçlenir ve büyürse �ran’�n bütünlü�üne gölge olur dü�üncesi
de �ran’da hakim. 

Bir taraftan da �ran, kendine göre �slam dünyas�n�n lideri oldu�u-
nu iddia etmektedir. Ama bu denklemde, gayrimüslim olan bir ülkeye
yard�m etti�i de görülmektedir. Hepimiz biliyoruz ki bu durum, �ran’�n
içinde bulundu�u ilk abesle i�tigal durumu de�ildir. Tarihinde hep müs-
lümanlarla sava�m�� ve hiç gayri müslimlerle sava�mam�� olan �ran’�n
bu tutumu, bizleri �a��rtmam��t�r. Ayr�ca bu süreçte Ermenistan’a, Ka-
raba�’da destek olmak maksad�yla, t�rlarla silah gönderdikleri de orta-
ya ç�kt�. Ve �ran’daki Azeri Türkü karde�lerimiz bu t�rlar� yakt� ve art�k
yard�m etme imkanlar� kalmad�. 

Türkiye Suriye’de, nas�l ki pkk boru hatt� engeline, Do�u Akdeniz
engeline, Ege ku�atmas�na izin vermediyse, Azerbaycan üzerinden ya-
p�lan bir ku�atmaya da asla izin vermeyecektir. 

Azerbaycan-Ermenistan sava��n�n çözümlemesini, basit olarak �u
yazd���m�z menfaat ili�kilerini az da olsa bilen bir ki�i bile, çok rahat ya-
pabilir. 1400 y�l öncesinden Peygamber Efendimiz’in i�aret etti�i va-
kitler art�k gelmi� çatm��t�r. Türkiye öncelikle, tüm �slam dünyas�n�n li-
derli�ini hakk�yla ifa edecek, daha sonra umuyor ve ALLAH’tan dili-
yoruz ki tüm dünya insanl���na faydal� olacak plan ve projeleri hayata
geçirecektir. 

Bu vesile ile öncelikle Cumhurba�kan�m�z Recep Tayyip ERDO�AN
beyefendi’ye, akabinde tüm devlet görevlilerimize sa�l�kl�, huzurlu, uzun
ömürler diler, devletimizin k�yamete kadar payidar olmas�n� Yüce Al-
lah’tan niyaz ederiz.

AZERBAYCAN-
ERMENİSTAN SAVAŞI

Yakup
DEMİRCİOĞLU

Polis Gazetesi Basın Müdürü

SOYLU’DAN SERT TEPK�

Hatay'da�teröristlerle�girilen�çat��ma�ve�patla-
ma�an�na�ili�kin�görüntüler�ortaya�ç�kt�
Hatay'da�teröristlerle�girilen�çat��ma�sonras��pat-

lama�meydana�geldi.�Olayda�herhangi�bir�can�kay-
b��ya�anmazken,�çat��ma�ve�patlama�an�na�ili�kin
görüntüler�ortaya�ç�kt�.
Hatay'�n��skenderun�ilçesinde�polis�ekiplerinin

al�nan�istihbarat�üzerine�takibe�ald�klar��araçta-
ki�teröristlerle�s�cak�çat��ma�ya�an�rken,�araçta-
ki�patlama�sonucu�1�polis�yaraland�.�Teröristler-
le�girilen�çat��ma�2�Teröristten�biri�etkisiz�hale�ge-
tirildi�ve�patlama�an�na�ili�kin�görüntüler�ise�bir
vatanda��n�telefonu�ile�kaydedildi.
Öte�yandan,�sald�r�yla�ilgili�aç�klama�yapan�Ha-

tay�Valisi�Rahmi�Do�an,�aç�klamas�nda��u�ifa-
deleri�kulland�:
"Güvenlik�birimlerimizin�Payas�kontrol�nok-

tas�nda��üphelendi�i�2�teröristten�biri�takip�so-
nucunda��skenderun�da�etkisiz�hale�getirilmi��ve
bu�esnada�bir�patlama�meydana�gelmi�tir.�Her-
hangi�bir�can�kayb��bulunmamaktad�r.�Operasyon
devam�etmektedir.�Kamuoyu�bilgilendirilecektir"

ABD'DEN TERÖR SALDIRISI UYARISI 
ABD�Ankara�Büyükelçili�i�Türkiye'de�terör

sald�r�s��ihtimali�nedeniyle�tüm�vize�i�lemlerini
ask�ya�alm��t�.�Vatanda�lar�n��uyaran�Büyükelçilik,
"AVM'lerden�ve�kalabal�k�yerlerden�uzak�durun"
demi�ti.

Hatay'da terör sald�r�s�
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Polis�gazetesi�haber�müdürü�Sü-
leyman�Bademci�Konya�Emniyet
Müdürü�Yard�mc�s��Trafik�den�so-
rumlu�müdür�Çetin�Mungan’��ma-
kam�nda�ziyaret�etti.
Konya�Emniyet�Müdürlü�ünün

tüm�birimlerinin�oldu�u�gibi�Trafik
biriminin� de� son� derece� ba�ar�l�
çal��malara�imza�att���n��söyleyen
Bademci� ‘�ehrimiz� her� anlamda
oldu�u�gibi�trafik�konusunda�da�hu-
zurlu�ve�güvenli�bir�kent.�Bu�ba�a-

r�n�n�mimar��ba�ta��l�Emniyet�Mü-
dürümüz� Mustafa� Ayd�n� olmak
üzere� Trafikten� sorumlu� emniyet
müdür�yard�mc�m�z�Çetin�Mungan
ve�görevlerini�canla�ba�la�yapan�tra-
fik�polislerimizdir.�Say�n�Emniyet
Müdürümüz�ba�ta�olmak�üzere�Sa-
y�n�Mungan�ve� trafik�polisi�arka-
da�lar�m�za�te�ekkür�ediyor�görev-
lerinde�ba�ar�lar�n�n�devam�n��dili-
yorum’�dedi.
Bademci� ikinci� ziyaretini� ise

görevine� yeni� atanan�bölge� trafik
müdürü�Hakan�ibi�o�luna�gerçek-
le�tirdi.� Süleyman� Bademci� �bi-
�o�luna� görevinde� ba�ar�lar� dile-
yerek� ‘Say�n� �bi�o�lunun�ba�ar�s�
zaten� belli.� Konya� Bölge� Trafik
Müdürlü�ündeki�yeni�görevinde�de
bu�ba�ar�lar�n�n�artarak�devam�ede-
ce�ine�inanc�m�z�sonsuz.�Kendisi-
ne�yeni�görevinin�hay�rl��olmas�n�
diliyor� ba�ar�lar� temenni� ediyo-
rum’�dedi.�Her�iki�ziyaret�çekilen�ha-
t�ra�foto�raf��ile�son�buldu

Polis�gazetesi�haber�müdürü�Süleyman
Bademci�Karatay��lçe�Emniyet�Müdürü�2.
S�n�f� Emniyet�Müdürü� ve�Hikmet�De-
mirciyi�makam�nda�ziyaret�etti.�Demirci
Bademcinin�haber�müdürlü�ü�yapt����po-
lis�gazetesini�yak�ndan�takip�etti�ini�be-
lirterek� çal��malar�nda� ba�ar�lar� diledi.
Bademci�de�yapt�klar��çal��mamalar�hak-
k�nda�Hikmet�Demirciye�bilgi�verdi.�Kon-

ya’n�n�asayi��aç�s�ndan�son�derece�huzurlu
bir�kent�oldu�unu�ifade�eden�Süleyman�Ba-
demci�‘�Sizlerinde�Karatay�ilçesinde�son
derece�ba�ar�l��bir�çal��ma�yürüttü�ünüzü
gururla�takip�ediyoruz.�Sizin�nezrinizde�Ka-
ratay�ilçesinde�görev�yapan�tüm�polis�ar-
kada�lar�m�za�bekçilerimize��ükranlar�m�
sunuyorum’�’�dedi�sohbet�ortam�nda�ge-
çen�ve�yakla��k�1�saat�süren�ziyaret�çeki-

len�hat�ra�foto�raf��raf��ile�son�buldu.

CEYLAN BADEMCİYİ 
MİSAFİR ETTİ

Polis�gazetesi�Haber�Müdürü�Süleyman
Bademci,�2.�S�n�f�Emniyet�Müdür�olan
Meram��lçe�Emniyet�Müdürü��rfan�Cey-
lan�� makam�nda� ziyaret� etti.� Bademci
Meram�ilçesinde�yap�lan�asayi��çal��ma-
lar�na�de�inerek�‘Konya’m�z�n�göz�bebe-
�i�Meram�ilçesinde�polisimizin�halk�n�hu-
zur�ve�güveni�için�gece�gündüz�yapt����ça-
l��malar��taktirle�takip�ediyoruz.�Yap�s��aç�-
s�ndan�son�derece�kozmopolit�bir�duruma
sahip�olan�meram�ilçesinde�sizin�gibi�de-
neyimli�bir�müdürümüzün�görev�yapma-
s��büyük�bir��ans�ba�ta�siz�olmak�üzere�Me-
ram�ilçede�görev�yapan�tüm�güvenlik�güç-
lerimize�ba�ar�lar�diliyoruz�‘�ifadelerini�kul-
land�.� Sohbet� ortam�nda� geçen� ziyaret
yakla��k�1�saat�sürdü

BADEMCİ VE ÖZDEMİR
ZİYARET ETTİ

Selçuklu��lçe�Emniyet�Müdür�2.�S�n�f

emniyet�müdürü�Gökhan�Özdemir�tara-
f�ndan�misafir�edilen�Polis�gazetesi�haber
müdürü�Bademci�Selçuklu�ilçesinde�gö-
rev� yapman�n� zorlu�unu� ‘Gecesi� farkl�
gündüzü�farkl��nüfusa�sahip�olan�bir�ilçe-
miz.�Nüfus�aç�s�ndan�birçok�ilden�bile�da-
ha�büyük.�Sanayi�bölgesi�ve�e�lence�me-
kânlar�n�n�büyük�bir�k�sm�n�n�bu�bölgede
olmas��i�inizi�daha�da�zorla�t�r�yor.�Ancak
bu�kadar�zor�bir�bölgede�asayi��olaylar�-
n�n�nüfusa�oranla�çok�dü�ük�olmas��Sel-

çuklu�‘da�da�polisimizin�ne�kadar�özveri-
li�çal��t���n��gösteriyor.�Konya�polisimize
çal��malar�nda�ba�ar�lar�diliyorum’�dedi.
Özdemir�ise�Konya’da�görev�yapman�n
kendisi� için� mutluluk� verici� oldu�unu
ifade�ederek’�Görev�verilen�her�yerde�se-
ve�seve�vazife�yapar�z.�Önemli�olan�görev
yapt���n�z�yerlerde�b�rakt���n�z�intibad�r.
Biz�halk�m�z�n�güvenli�i�ve�huzuru�için�ge-
ce�gündüz�çal���yoruz.�Bundan�böyle�de
çal��maya�devam�edece�iz�dedi.

BADEMC� DEN DEM�RC�YE Z�YARET

BADEMC�, MUNGAN VE �B��O�LUNU Z�YARET ETT�

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Ba�-
kan�� Osman� �ahin� Güven� ve� haber
müdürü�Süleyman�Bademci�Konya’n�n
Sarayönü�ilçe�Kaymakam��Abdulkadir
Okay’��ziyaret�etti.
Polis�Gazetesi�kurucu�imtiyaz�sahi-

bi�ve�Yönetim�Kurulu�Ba�kan��Osman
�ahin�Güven�ile�haber�müdürü�Süley-
man�Bademci,�Konya’n�n�Sarayönü�il-
çe�kaymakam��Abdulkadir�Okay’��zi-
yaret�etti.�1998�y�l�nda�yerle�ti�i��stan-
bul�Üniversitesi�Siyasal�Bilgiler�Fakül-
tesi�Kamu�Yönetimi�Bölümünden�2003
y�l�nda�mezun�olduktan�sonra�2004�y�-
l�nda�Maliye�Bakanl���’nda�denetmen
olarak�çal��ma�hayat�na�ba�lad�.��2007
y�l�nda�Edirne�Kaymakam�aday��olarak
Mülki� �dare� s�n�f�na� geçti.� S�ras�yla
Gaziantep'in�Karkam��,�Edirne'nin�Me-
riç�ve�Enez,�Sakarya'n�n�Kaynarca�il-
çelerinde�kaymakam�vekilliklerini�yap-
t�.��2009�y�l�nda�bir�y�l�süreli�olarak�Ame-
rika�Birle�ik�Devletleri�University�Of
Central�Florida�Üniversitesinde�yaban-

c�� dil� ve� liderlik� program�na� kat�ld�.
Okay,�08.08.2019�tarihli�Resmi�Gaze-
tede�yay�mlanan�2019/268�say�l��Mül-
ki��dare�Amirleri�Kararnamesi�ile�Sa-
rayönü�Kaymakaml����görevine�atand�.
Polis� gazetesi� heyetini� misafir� et-

mekten�mutluluk�duydu�unu�dile�geti-
ren�Kaymakam�Abdulkadir�Okay,�‘Ya-
y�nlar�n�z��takip�ediyorum.��lkeli,�dev-
letinin�yan�nda�ve�do�ru�habercilik�an-
lay���n�z��taktir�ediyor�ve�bundan�sonraki

yay�n�hayat�n�zda�ba�ar�lar�diliyorum’
dedi.
Polis�Gazetesi�kurucu�imtiyaz�sahi-

bi�ve�Yönetim�Kurulu�Ba�kan��Osman
�ahin�Güven�ise�kaymakam�Okay’a�gör-
evinde�ba�ar�lar�dileyerek�‘�Her�zaman
genç�yöneticilerimizin�yan�nda�onlar�
destekleyen�devletçi�çizgimizden�ödün
vermeden�çal��malar�m�za�devam�ede-
ce�iz.��Rabbim�sizlerin�yar�ve�yard�m-
c�s��olsun’�dedi

BADEMC�DEN ÖNAL’A 
HAYIRLI OLSUN Z�YARET�

Polis�gazetesi�haber�müdürü�Süleyman�Bademci
Konya��l�Emniyet�Müdürü�Mustafa�Ayd�n’��ma-
kam�nda�ziyaret�etti�Yakla��k�6�y�ld�r�yay�n�haya-
t�na�devam�eden�Polis�gazetesinin�haber�müdürü
Süleyman�Bademci,�Konya’n�n�ba�ar�l���l�Emniyet
Müdürü�Mustafa�Ayd�n’��ziyaret�etti.�Geçti�imiz
y�l�n�Eylül�ay�ndan�bu�yana�Konya��l�Emniyet�Mü-
dür�olarak�görev�yapan�Ayd�n�yakla��k�1�y�ld�r�gö-
rev� yapt���� Konya’y�� çok� sevdi�ini� ifade� etti.
Türkiye’de�huzur��ehri�olarak�an�lan�Konya’n�n�yi-
ne�huzur�ve�güveni�için�meslekta�lar��ile�birlikte�ça-
l��malar�na�devam�ettiklerini�belirtti.�Ayd�n�‘Sel-
çuklunun�payitaht��Konya’da�görev�yapmak�elbette
büyük�bir�Mutluluk�Mevlana�diyar�nda�göreve�ba�-
lad���m�günden�bu�yana�yakla��k1�y�l��a�k�n�geç-
mi�.�Zaman�bu��ehirde�su�gibi�ak�yor;’�ifadeleri-
ni�kulland��Polisin�gazetesi�haber�müdürü�Süley-
man�Bademci’de�çal��malar��hakk�nda�müdür�Ay-
d�n’a�bilgi�verdi.�Salg�n�döneminde�polisin�zor��art-
lar�alt�nda�görevini�en�iyi��ekilde�yapma�gayreti�için-
de�oldu�unu�belirterek�polis�te�kilat�na�il�emniyet
müdürü�Mustafa�Ayd�n�nezdinde�ba�ar��diledi.�Yak-
la��k�1�saat�sohbet�ortam�nda�geçen�ziyaret�Ba-
demci’nin�Ayd�n’a�Türk�bayra���hediyesi�ile�son
buldu

HEPİMİZ ERMENİYİZ’
DİYENLER NEREDE 

�eref�ve�haysiyet�yoksunu,�insanl�ktan�bir�neb-
ze�nasibini�almam��.�Azerbaycan�ordusunun�boz-
guna� u�ratt���,� bat�n�n� gayrime�rular�ndan� biri
olan�Ermenistan,�sava��alan�ndaki�hezimetini�si-
villere�yönelik�düzenledi�i�insanl�k�d����sald�r�lar-
la�yok�saymaya�çal���yor.�Gence�ve�Mingeçevir’de
sivil�halka�yönelik�yapt����füzeli�sald�r�da,�12�sivil
�ehit�olurken�45�ki�i�de�yaraland�.�Bat��devletleri�ba�-
ta� Yunanistan� olmak� üzere� Ermenistan,� �srail,
K�br�s�Rum�kesimi�gibi�gayrime�ru�evlatlar�na�yö-
nelik�en�ufak�sözlü�ele�tiri�de�bile�aya�a�kalkerken,
Gence�ve�Mingeçevir’de� sivil�halka�yönelik�dü-
zenlenen�insanl�k�suçunda�kör,�sa��r�ve�dilsiz�ol-
dular.�Fakat�onlara�en�güzel�cevab��yine�Azeri�or-
dusu�verdi.�Kö�eye�s�k��an�Ermeni�askerleri�bir�bir
teslim�olurken�Azeri�güçleri�soyda�lar�n�n�kan�n�
yerde�b�rakmad�.�Ermeni�sald�r�lar��bir�bir�geri�püs-
kürtülüp�i�gal�alt�nda�olan�yerle�im�yerleri�Azer-
baycan’�n�kahraman�ordusu�taraf�ndan�kurtar�ld�.
Dünyan�n�kula���sa��r�gözü�kör�sivil�halk�ermeni
ordusu� taraf�ndan� yap�lan� sald�r�larda� katledildi.
Gazeteci�Hrant�Dink’in�katledilmesinden�sonra

elbette�hepimiz�büyük�tepki�göstermi�tik.�Birileri
özellikle�sözde�sanatç��ve�yine�sözde�baz��ayd�nlar
bu�cinayeti�kullanmaya�çal���p�soka�a�ç�km���“He-
pimiz�Ermeni’yiz”�pankart��yaz�lar��ta��m��lard�.�O
pankartlar��ta��yan�sözde�ülkenin�������sönmü��ba-
z��ayd�n�ve�sanatç�lar��Gence’de�ve�Mingeçevir’de
yap�lan�sald�r�larda�neden�sus�pus�kald�lar.�D��ar�-
dakilerden�daha�tehlikeli�olan�içerdeki�hainler,�er-
meni�soyk�r�m��var�diye�sosyal�medya�hesaplar�n-
dan�tarih�payla��p�alg��yapmaya�çal��an�karakter-
siz,�vatan�hainleri�26��ubat�1992�tarihi�desek�ne�der-
ler�acaba..�‘Hepimiz�Ermeni’yiz’�diyen�her�f�rsat-
ta�renk�de�i�tiren�Türk�vatan�nda�ya�ay�p,�her�tür-
lü�imkan�ndan�faydalanan,�fakat�her�f�rsatta�Türk
dü�manl���,�vatan�hainli�i�yapan.,�bir�Yunan� to-
humu,�bir�Amerikan�u�a��,��bir�ermeni�olan�ne�ol-
du�u�belli�olmayan�gayrime�rular��Genceye,�Min-
geçevir’e�neden�tepki�göstermedi�?�Çünkü�onlar�bi-
rilerinin�kuklalar��Onlar�gerçek�vatan�haini�ve�ha-
kikaten�ERMEN�LER….
Sivil�halk�n�oldu�u�yerle�im�bölgelerine�Erme-

nilerin�yapt����sald�r�lar�,�Fransa,�ABD,��ngiltere�gi-
bi�birçok�ülkenin�destekledi�i�biliniyor.�Birileri�Av-
rupa’n�n�gayri�me�ru�çocu�u�olan�Ermenistan’��des-
teklerken�Ermenistan,�kad�n,�erkek,�genç,�ya�l��de-
meden�yine�yine�yine�sald�rd�.

Çocuklardan�geriye�oyuncaklar�,�annelerden�ge-
riye�hat�ralar��kald�.�Babalar�evlatlar�n��verdi�kara
topra�a,�anneler�a��tlar�yakt��giden�çocuklar�n�n�ar-
d�ndan….�Tüm�bu�ya�ananlar��görmezden�gelen�Bir-
le�mi��Milletler�ise�Genel�Sekreter�sözcülerinden
Farhan�Haq’�n�arac�l����ile�bu�insanl�k�suçunu�sa-
dece�k�nad�…��
‘Ermeni�soyk�r�m��yap�lm��t�r’�diyen�PKK’n�n

siyasi�kanad��olan�HDP�ile,�bu�tak�m�elbiseli�terö-
ristler�ile�el�s�k��anlar�n�ne�Ermenilerden�fark��var-
d�r,�ne�eli�kanl��teröristlerden…�Dünya�üzerinde��s-
lam�ve�Türk�devletlerini�sözde�yok�etmek�için�bir-
çok�oyunlar�oynan�rken,�bu�oyunlar�n�fark�na�va-
ran�Bölgesinde�her�gün�güçlenen�ve�büyüyen�Tür-
kiye,�Azeri�halk�n�n�sonuna�kadar�yan�nda�olmaya
devam�edecek.�
Ermenistan’a,��PKK’ya�ve�d���odakl��teröre�des-

tek�verenlere�de�gelecek�s�ra,�onlar�da�yapt�klar�-
n�n�bedelini�elbet�ödeyecekler.�Ve�içerdeki�Erme-
niler�sizlerde�tarih�ve�vicdanlarda�her�zaman�suç-
lu�kalacaks�n�z.�Bu�ülkenin�ekme�ini�yiyip�suyu-
nu�içen�siz�hainler�her�zaman�ermeni�çocu�u�ola-
caks�n�z.�Biz�ise�2�devlet�1�millet�olarak�ebediye-
te�kadar�baki�kalaca��z

Süleyman BADEMCİ

Polis Gazetesi Haber Müdürü

Uçaklarda "hava polisi" 
dönemi ba�l�yor

Türk�tescilli�sivil�hava�araçlar�nda�bu-
lundurulan�özel�e�itimli�silahl��güvenlik�gö-
revlilerinin�görev,�yetki�ve�sorumlulukla-
r�na�dair�yönetmelik�ile�uçaklarda�"hava�po-
lisi"�dönemi�ba�l�yor.�Türkiye��çi�leri�Ba-
kanl���nca�yay�mlanan�yönetmelikte,�Türk
tescilli�sivil�hava�araçlar�nda�bulundurulan
özel�e�itimli�silahl��güvenlik�görevlileri-
nin�görev,�yetki�ve�sorumluluklar�na�dair
yönetmelik�ile�uçaklarda�"hava�polisi"�dö-
nemi�ba�l�yor.Bakanl���m�zca�yay�mlanan
yönetmelikte,�Türk�tescilli�sivil�hava�araç-
lar�nda,�hava�arac�n�n�ve�hava�araçlar�ndaki
yolcular�n�güvenli�ini�tehlikeye�atan�ya-
sa�d����müdahale�eylemlerine�kar��,�ulus-
lararas��uçu�larda�sivil�hava�araçlar�n�n,�yol-
cular�n�ve�mürettebat�n�güvenli�inin�sa�-
lanmas�na�yönelik�özel�e�itimli�silahl��em-
niyet�te�kilat��personelinin�görevlendiril-
mesine� ili�kin� usul� ve� esaslar� belirlen-
di.Buna� göre,� hava� polislerinin� görev,
yetki� ve� sorumluluklar��Emniyet�Genel
Müdürlü�ü�Koruma�Dairesi�Ba�kanl����ile
uluslararas��uçu�u�olan�havalimanlar�n�n
bulundu�u�illerin�emniyet�müdürlükleri
bünyesinde� kurulacak� birimler� taraf�n-
dan�yürütülecek.Polis�memuru�ve�daha�üst
rütbedeki�emniyet�hizmetleri�s�n�f��perso-
neli�aras�ndan�seçilecek�hava�polislerinin,
te�kilatta�fiilen�5�y�l�çal��m���olmas��ge-
rekiyor.Hava�polisi�olmak�isteyen�perso-
nelin�en�az�ön�lisans�mezunu�olmas�,�k�-
deme�etkili�ceza�almamas�,�ikinci�bölge�hiz-
metini�bir�kez�tamamlamas�,�son�iki�per-
formans�de�erlendirme�puan�n�n�iyi�veya
çok�iyi�olmas�,�son�üç�performans�at���n-
da�ayr��ayr��90�puan�ve�üzeri�puan�alma-
s�,�birimin�en�üst�dereceli�amirinin�muva-
fakat�vermesi�ve�havac�l�k�personeli�için
düzenlenen�sa�l�k�raporuna�sahip�olmas�
gerekecek.Ayr�ca� Koruma� Daire� Ba�-
kanl����ba�vuru�duyurusunda�sivil�havac�l�k
alan�nda�e�itim�ve�mevzuat�yeterlilikleri,
havaliman�nda�çal��ma�süresi�ve�ya��aç�-
s�ndan�ek��artlar�belirleyebilecek.

Hava� polisi� olmak� için� ba�vuracak
adaylar�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�tara-
f�ndan�belirlenen�yer�ve�tarihte,�Koruma
Daire�Ba�kanl����taraf�ndan�olu�turulacak
komisyonlarca�fiziki�yeterlilik�ve�at���s�-
nav�na�tabi�tutulacak.S�navlarda�ba�ar�l�
olan�personel�Hava�Polisi�Temel�E�itimi
Kursu'na� kat�larak� Sivil� Havac�l�k� Gü-
venli�i�Temel�Güvenlik�E�itimi,�Havac�-
l�k�Terminolojisi�ve�Hava�Arac��Özellik-
leri�E�itimi,�Uçak��çi�Kapsaml��At���Tek-
nikleri�ve�Silah�E�itimi,�Polis�Müdahale
Yöntem� ve� Teknikleri� Temel� E�itimi,
Rehine�Müzakere�E�itimi,�Havac�l�k�Gü-
venli�inde� Yolcu� Profili� ve� Davran��
Analizi�E�itimi,�Silahs�z�Sald�r�� ve�Sa-
vunma�Amaçl��Yak�n�Dövü��Teknikleri
konular�nda�derslere�kat�lacak.Kursu�ba-
�ar�yla�bitiren�emniyet�te�kilat��mensup-
lar�na�Hava�Polisi�Temel�E�itimi�Sertifi-
kas��verilecek.�
Hava�polisleri,�kanunsuz��ekilde,��id-

det� veya� �iddete� ba�vurma� tehdidi� ile
uçaktaki�bir�veya�birden�fazla��ahs�n�uçu�
halindeki�bir�uça��n�faaliyetini�engelledi-
�i,�uça��n�kontrolünü�ele�geçirmeye�te-
�ebbüs�etti�i�veya�kontrolü�alt�na�ald����du-
rumlarda�uçu��güvenli�ini�sa�lamak�ama-
c�yla�uça��n�kontrolünü�yetkili�kaptan�pi-
lota�geri�vermek,�ayr�ca�kokpit,�mürette-
bat,�yolcu�can�güvenli�ini�sa�lamak�ve�ya-
sa� d���� müdahale� eylemlerini� önlemek
için�orant�l��olarak�uygun�koruyucu�gü-
venlik� tedbirleri� almakla� sorumlu� ola-
cak.Sivil�k�yafetle�görev�yapacak�hava�pol-
isleri,�söz�konusu�tehditlere�yönelik�makul
�üphe�olmas��halinde�kokpiti�koruyacak.
Kurals�z�yolculara�ve�potansiyel�tehlike�arz
eden�yolculara�görev�tan�m�nda�belirtilen
durumlar� olu�mad���� sürece� müdahale
etmeyecek.Hava�polisleri�uçu��sonunda
göreviyle�ilgili�hususlar�hakk�nda�görev�so-
nu�dönü��raporu�haz�rlayacak.�Haz�rlanan
raporlar�ilgili�birimlerdeki�yetkili�amire�su-
nularak�ar�ivlerde�saklanacak.

GÜVEN VE BADEM’C� SARAYÖNÜ
KAYMAKAMI OKAY’A KONUK OLDU

BADEMC�DEN AYDIN’A Z�YARET

ASAY�� �UBE MÜDÜRÜ ANAMUR’A
BADEMC�’DEN Z�YARET

Konya’da�koronavirüs�tedbir-
leri�kapsam�nda�denetimlerini�s�k-
la�t�ran�Konya�Asayi���ube�mü-
dürlü�ü�ekipleri�tedbirlere�uyma-
yan� ve� kurallar�� ihlal� edenlere
göz�açt�rm�yor

KAFELERE GECE BASKINI
Konya��l�Emniyet�Müdürlü�ü

Asayi���ube�Müdürlü�ü�ekipleri
koronavirüs�mücadelesinde�de�yi-
ne�ön�safta�yerini�al�yor.�Haklar�
asla�ödenmeyecek�olan�ve�bu�sü-
reçte�canlar�n��ortaya�koyarak�ça-
l��an�sa�l�k�çal��anlar�na�en�büyük
destek�güvelik�güçlerinden�geli-
yor.�Sa�l�k�çal��anlar�n�emekleri-
nin�bo�a�ç�kmamas��için�Bilim�Ku-
rulu�tavsiyeleri�ile�Cumhurba�kan�
Recep�Tayyip�Erdo�an�onay��ile
al�nan�tedbirlere�uyulup�uyulma-
d����Konya�polisi�taraf�ndan�kont-
rol�ediliyor.
Polis� gazetesi� haber� müdürü

Süleyman�Bademcini�ziyaret�etti
Konya�Emniyet�Müdürlü�ü�Asa-
yi���ube�Müdür�yard�mc�s��Hasan
Fatih� Anamur� halk�n� güvenli�i
için�çal��malar�na�bu�yönde�de�h�z

verdiklerini�söyledi.�Kurallara�ve
tedbirlere� uymayana� nargile� sa-
lonlar�,�restoranlar�ve�kafeler�ba�-
ta�olmak�üzere�i�letmeleri�sürek-
li� denetlediklerini� belirten�Ana-
mur,�tespit�edilen�kural�ihlallerinde
de�gerekli�yasal�i�lemlerin�yap�l-
d���n�� ifade� etti.� Koronavirüsle
mücadele�kapsam�nda�ba�ta�sa�-
l�k�çal��anlar��olmak�üzere�emni-
yet� te�kilat�n�n�da�zor�bir�görev

üstlendi�ini�ifade�eden�polis�ga-
zetesi� haber� müdürü� Süleyman
Bademci� ‘Sa�l�k� çal��anlar�m�-
z�n� özverili� çal��malar�na� bizler
ancak�dua�ve�minnet�duygular�m�z
ile�kar��l�k�verebiliyoruz.�Bu�zor
süreçte�sizlere�de�görevinizde�ba-
�ar��diliyorum’�dedi.�Ziyaret�Ba-
demcinin�taktim�etti�i�Türk�bay-
ra��� hediyesi� ve� çekilen� hat�ra
foto�raf��ile�son�buldu

Polis�gazetesi�haber�mü-
dürü� Süleyman� Bademci,
Emniyet�Müdür�yard�mc�l�-
��� görevine� atanan�Ertunç
Önal’��makam�nda� ziyaret
etti.�2015�y�l�nda�Erzurum
un�A�kale�ilçe�Emniyet�Mü-
dürü� iken�Konya�Emniyet
Müdürlü�üne�atanan�2.�S�-
n�f�emniyet�müdürü�Ertunç
Önal,�geçti�imiz�günlerde��l
Emniyet�Müdür�yard�mc�l�-
��� görevine�getirildi.�Polis
gazetesi�haber�müdürü�Sü-
leyman�Bademci�Önal’��ma-
kam�nda�ziyaret�ederek�ha-
y�rl��olsun�dile�inde�bulun-
du.�Yakla��k�1�saat�süren�ve
s�cak�bir�sohbet�ortam�nda
geçen� ziyaret� Bademcinin
Önal’a�Türk�bayra���hediye
etmesi�ile�son�buldu
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Enerji,��yeryüzündeki�tüm�canl�lar�n�hayat-
lar�n��devam�ettirebilmeleri�için�gerekli�olan�un-
surlar�n�ba��nda�gelmektedir.�Maddi�ve�manevi
olarak�da�bu�böyledir.�Maddi�olarak�enerjiniz�ola-
bilmesi�için�yemek�yemelisiniz.�Su�ve�benzeri
s�v��g�dalar�almal�s�n�z.�Sonuç�olarak,�belli�bir
toplam�enerji�ile�hayat�m�z�devam�etmektedir.
Uykudayken�bile�vücudumuzun�enerjiye�ihtiyac�
vard�r.�
Manevi�olarak�da,�moral�ve�psikolojik�des-

tek�unsurlar��enerji�s�n�f�na�girer.�Ne�kadar�güç-
lü�olursa�olsun,�bir�insana�enerji�verecek�moral
deste�i�sa�lamazsan�z,�o�insan�n�enerjisi�gere-
ken�faaliyetleri�yapabilmesine�kafi�gelmez.�
Bu�durum,�devletler�için�de�böyledir.�Dün-

yada�geli�mi��devletlerin�ço�u,�kendi�enerjisi-
ni�üretebilme�imkan�ve�kabiliyetine�sahiptir.�Bu
enerji�kaynaklar�n�n�en�ba��nda�ise�petrol�ve�do-
�algaz�gelmektedir.�Küresel�güçler,�dünyadaki
tüm�enerji�kaynaklar�n�,�y�llard�r�kendi�kontrolleri
alt�nda�tutmaktad�r.�Dünyadaki�sava�lar�n�hemen
hemen�hepsinin�perde�arkas�ndaki�sebep,�ener-
ji�kaynaklar��payla��m�d�r.
Dünyada�7�büyük�petrol-do�algaz��irketi�var-

d�r.�Tüm�dünyada�bu��irketlerden�habersiz�ara-
ma�faaliyetleri�yapan�ülkeler,�ciddi�sorunlarla�kar-
���kar��ya�kalm��lard�r.�Bu��irketler;�British�Pet-
roleum,�Shell,�Mobil,�Exxon,�Gulf,�Texaco�ve
Chevron.�Bu��irketlerden�ba�ka��irketler�de�el-
bette�mevcuttur.�Lakin�en�güçlü�ve�aktif�olan-
lar��bunlard�r.�Petrol�ve�do�algaz�ç�karmak�için
en�ileri�teknolojiye�sahip�olanlar��bu��irketlerdir.

Ba�ka��irket�ve�devletlerin,�sondaj�ve�ç�karma
teknolojisine�sahip�olmalar�n��engellemek�için,
ellerinden�gelen�her�eyi�yapmaktad�rlar.�Herhangi
bir�ülkede,�bu��irketlerin�izni�ve�pay��olmadan,
arama-ç�karma�faaliyeti�yap�ld���nda�mutlaka�o
ülkede�her�türlü�kar���kl�klar,�suikast,�darbe�ve
türlü�terör�olaylar��meydana�geliverir.
Cennet�mekan�Abdülhamit�Han�da,�as�l�ola-

rak�petrol�yüzünden�tahttan�indirilmi�tir.�Fera-
setli�padi�ah,�Irak,�Suriye,ve�güneydo�u�bölge-
lerimiz�ba�ta�olmak�üzere� tüm�Osmanl�� top-
raklar�nda�petrol�aratt�.�Petrolün,�devletin�de-
vaml�l����için�ne�kadar�önemli�bir�kaynak�ol-
du�unu�bildi�i�için,�bu�konuya�çokça�a��rl�k�ver-
di.�Yeterli�teknolojiye�sahip�olamad���m�z�için
de,�yurtd���ndan�birçok�uzman�getirtti.�Ve�pet-
rol��irketlerini�birbirine�dü�ürecek�faaliyetlere�ba�-
lad�.�Bu��irketler�Amerika�Rockefeller�Standart
Oil��irketi�ve��ngilizlerin�Royal�Dutch-Shell��ir-
ketleriydi.�Elinden�geldi�i�kadar�direndi.�Sonunda
maalesef�tahttan�indirildi.�Fakat,�o�dönem�pet-
rol�bulunan�tüm�bölgelerin�haritas��elindeydi.�Bu-
gün�o�haritalar�devletimizin�elindedir.�Ve�nok-
ta�nokta,�her�bölgedeki�petrol�kuyular��tespit�edil-
mi��durumdad�r.
Bu�haritalara�göre,�Güneydo�u�Anadolu�böl-

gemiz�tam�bir�petrol�cennetidir.�Y�llard�r�iç�ve
d���hainlerin,�devletimizin�geli�mesini�engelle-
yebilmek�için�yapt�klar��faaliyetler�sonucu�bu�pet-
rol,�maalesef�taraf�m�zdan�de�erlendirilemedi.
Fakat�geldi�imiz�bu�günde,�Say�n�Cumhur-

ba�kan�m�z� Recep� Tayyip� ERDO�AN� bey-
efendi�liderli�inde�devletimiz,�konunun�üzerine
ehemmiyetle�gitmektedir.��Ülkemizdeki�tüm�pet-
rol�kaynaklar��tespit�edilmi��olup,�do�ru�ve�za-
man�nda�at�lacak�ad�mlarla�milletimiz�ve�dev-
letimizin�menfaatine�sunulacakt�r.�Bu�i��için�el-
bette�ciddi�finans�destekleri�ve�teknik�yeti�mi�
eleman�gerekmektedir.�Uluslar�aras��dengeleri

de�göz�ard��etmemek�laz�m�takdir�edersiniz�ki.�
��in�tuhaf�taraf�,�içimizdeki�vatan�hainlerine

d���dü�manlara�sarf�edece�imiz�enerjiden�çok�da-
ha�fazlas�n��sarfetmek�zorunda�kal�yoruz.�Ney-
se�ki�art�k�y�llarca�yetecek�enerjiyi�de�bulmu�-
ken,�bu�hainler�de�elbette�art�k�yava��yava�,�dev-
letimizin�görmeleri�gereken�yüzünü�göreceklerdir.
Bu�süreçte,�millet�olarak�da�çok�uyan�k�olup

devletimizin�yan�nda�yer�almal�y�z.�Özellikle�önü-
müzdeki�günlerde�iç�karga�alar�ç�kar�lmak�is-
tenecektir.�Sa�duyulu�ve�so�ukkanl��olup�poli-
simizin�yan�nda�yer�almal�y�z.�Geçti�imiz�haf-
talarda,�tüm�kamu�oyunun�gördü�ü�üzere�mas-
ke�takmama�bahanesiyle�halk�ile�polisimizi�kar-
���kar��ya�getirme�çabalar�ndan�birine��ahit�ol-
duk.� Tahminimiz� odur� ki� bunlar� ba�lang�ç
ad�mlar�d�r.�Muhtelif�denemeler�pe�pe�e�gele-
cektir.
Bu�süreçte�halk�m�z,�nas�l�ki�sa�duyulu�ve

so�ukkanl��olmak�durumunda�ise,�göz�bebe�i-
miz�polis�karde�lerimiz�de�çok�dikkatli�ve�uya-
n�k�olmal�d�rlar.�Bu�hainlerin�istedikleri�cevap-
lar��vermeyerek�ve�polisimizi�tahrik�ederek,�yap-
mas�n�� bekledikleri� hareketleri� yapmayarak,
hedeflenen�kar���kl��a�mahal�vermemelidirler.
�nan�yoruz�ki�devlet-millet�el�ele�bu�süreçleri�de
atlataca��z.�Güçlü�ve�Büyük�Türkiye�hedefimiz,
fazla�uzun�olmayan�süre�içerisinde�tüm�dünya
taraf�ndan�mü�ahade�edilecektir.
Özellikle�son�y�llarda�ya�ananlara�bak�l�rsa,

ALLAH�(cc)�devletimizin�ve�milletimizin�yar�ve
yard�mc�s�d�r.�Biz�de�manevi�ve�milli�çizgimizden
asla�taviz�vermeyerek,�ALLAH’a�lay�k��kullar,
Peygamber�Efendimize�lay�k�bir�ümmet�olup,
devletimizi�en�üst�noktalara�ç�karabilmek�için�ge-
ce�gündüz�var�gücümüzle�çal��aca��z.�Devleti-
miz�Türk�ve��slam�aleminin�amiral�gemisidir.
Ve�bu�gemi�ALLAH’�n�izniyle�k�yamete�ka-

dar�batmayacakt�r.

Ercan DA�DEV�REN
Malatya �l Emniyet Müdürü 

1969�y�l�nda�K�r�ehir�ili�Kaman��lçesi�Benzer�Köyün-
de�do�du.��lk�ve�ortaokulu�K�r�ehir’de�bitirdikten�sonra�1983
y�l�nda�Polis�Kolejine�girdi.1987�y�-
l�nda�Polis�Kolejinden,�1991�y�l�n-
da� Polis� Akademisinden� mezun
olan�Müdürümüz�Yüksek�Lisans�n�
Elaz���F�rat�Üniversitesi�Sosyal�Bi-
limler� Enstitüsünde� tamamlam��-
t�r.� �Müdürümüz,�Polis�Akademi-
sinden�mezun�olduktan�sonra�s�ra-
s�yla�1991�–�1996�y�llar��aras�nda
Ankara� Emniyet� Müdürlü�ünde,
1996�–�2003�y�llar��aras�nda�Elaz��
Emniyet� Müdürlü�ünde,� 2003� –
2006� y�llar�� aras�nda� Alanya� �lçe
Emniyet� Müdürlü�ünde,� 2006� –
2012� y�llar�� aras�nda� Zonguldak
Emniyet�Müdürlü�ünde�ve�2012�–
2015�y�llar��aras�nda�Denizli�Em-
niyet�Müdürlü�ünde�çe�itli�kademelerde�görev�yapm��t�r.
1998-2001�y�llar��aras�nda�Paris,�UNESCO’da�bulunan�Türk
temsilcili�inde�Güvenlik�Ata�esi�olarak�görev�yapan�Mü-

dürümüz,�2008�y�l�nda�“E�itim���birli�i”�program��kapsa-
m�nda�e�itim�vermek�üzere�Mo�olistan’da�bulunmu�tur.

18.08.2015� –� 15.07.2016� y�llar�
aras�nda� Erzincan� Polis� Meslek
E�itim� Merkezi� Müdürü,
15.07.2016� –� 27.10.2016� y�llar�
aras�nda�Bal�kesir� Emniyet�Mü-
dürü�ve�27.10.2016�–�25.09.2019
y�llar�� aras�nda� Sinop� Emniyet
Müdürü�olarak�görev�yapan�Mü-
dürümüz,�Cumhurba�kanl����Ka-
rarnamesi� ile� atand���� Malatya
Emniyet� Müdürlü�ü� görevine
29.09.2019� tarihi� itibariyle� de-
vam� etmektedir.�Müdürümüzün,
2011�y�l�nda�“Dü�ünce”��ve�2015
y�l�nda�“Yeter�ki�Yalan�Sevme”
isimli�iki��iir�kitab��yay�nlanm��-
t�r.���Ba�ar�l��çal��malar�ndan�do-

lay��çok�say�da�ba�ar��belgesi�ve�taltif�ile�ödüllendirilen��l
Emniyet�Müdürümüz�Ercan�DA�DEV�REN,�evli�ve�üç�ço-
cuk�babas��olup�bir�torun�sahibidir.

Dr. Ömer URHAL
Samsun �l Emniyet Müdürü 

1966�y�l�nda�Ankara’da�do�du.�1989�y�l�nda�Polis�Aka-
demisi�Ba�kanl���ndan�mezun�olduktan�sonra�s�ras�yla�1989-
1994�y�llar��aras�nda�Konya�Em-
niyet�Müdürlü�ünde,�1994-1998
y�llar�� aras�nda� Sivas� Emniyet
Müdürlü�ünde,�1998-2003�y�l-
lar�� aras�nda� Ankara� Emniyet
Müdürlü�ünde,�2003-2010�y�l-
lar�� aras�nda� Polis� Akademisi
Ba�kanl���nda,�2010-2012�y�llar�
aras�nda� Erzurum� Polis� Oku-
lunda,�2012-2014�y�llar��aras�n-
da� Emniyet� Genel�Müdürlü�ü
Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�Po-
lis� Ba�müfetti�i,� 17.02.2014-
15.05.2014�tarihleri�aras�nda�El-
mada�� Polis� Meslek� Yüksek-
okulu� Müdürü,� 16.05.2014-
26.09.2019� tarihleri� aras�nda
Malatya��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapm��t�r.�19�Ey-
lül�2019�tarihli�Cumhurba�kanl����2019/320�say�l��karar-
namesi�ile�ilimize�atanm��,�27.09.2019�tarihi�itibari�ile�Sam-

sun��l�Emniyet�Müdürü�olarak�göreve�ba�lam��t�r.�E�itimi
ve�Bilimsel�Çal��malar�:�1988�y�l�nda�Ankara�Üniversite-

si,�Dil� ve�Tarih-Co�rafya� Fa-
kültesinden�mezun�oldu.�1993
y�l�nda� Selçuk� Üniversitesi,
Sosyal� Bilimler� Enstitüsünde
Kamu�Yönetimi�Anabilim�Da-
l�nda�Yüksek�Lisans�n��ve�1998
y�l�nda� da� ayn�� üniversitenin
Sosyal�Bilimler�Enstitüsünün,
Tarih�Anabilim�Dal�,�Atatürk��l-
keleri�ve� �nk�lap�Tarihi�Bilim
Dal�nda�Doktora� e�itimini� ta-
mamlad�.�2007�y�l�nda�“Devlet-
Güvenlik-�stihbarat-Terörizm”,
2009� y�l�nda� “Küreselle�en
Dünyada�Güvenlik�(Milli�Gü-
venlik,� Kamu� Güvenli�i,� Ör-
gütlü�Suçlar�ve�Suç��stihbarat�)”

ad�yla�eserleri�yay�nlanm��t�r.�Ayr�ca,�2010�y�l�nda�“Ata-
türk��lkeleri�ve��nk�lap�Tarihi”,�isimli�kitap�çal��mas�n�n�edi-
törlü�ünü�yapm���ve�bu�çal��maya�da�7�bölüm�yazm��t�r.

Terör;�kelime�anlam��olarak,�herhangi�bir�sebe-
be�matuf�olmak�üzere,�insanlar�aras�nda�korku�ve�pa-
nik�yaratmak,�belli�bir�amaç�u�runa�huzur�kaç�rmak,
infial�uyand�rmak�diyebiliriz.�Bu�sayd���m�z�mak-
satlarla,� bire� bir� i�lenen� bir� suçtan� tutun,� ulusal
ve/veya�uluslar�aras��boyutta�gerçekle�tirilen�her�tür-
lü�eyleme�kadar�çe�itli�kademeleri�mevcuttur.�
Asl�nda�bir�eylem,�bu�fiili�gerçekle�tiren�ki�i�ya

da�ki�ilerin�niyetiyle�do�ru�orant�l�d�r.�Örne�in;�bir
yerde�bir�terör�örgütü�ad�na�bir�bomba�patlat�ld���n-
da�bu�bir�terör�eylemidir.�Fakat�ayn���iddette�bir�tüp
patlad���nda�ya�da�herhangi�bir�i��kazas��dolay�s�yla
patlama�oldu�unda,�buna�terör�eylemi�demeyiz.�El-
de�edilmeye�çal���lan�maksat,�bu�hususta�belirleyici
unsurdur.�Teröristlerce�giri�ilen�bir�bombal��eylem�te-
rör�faaliyeti�iken,�güvenlik�birimlerimizin�ülkemizi
savunmaya�yönelik�benzer�ya�da�daha�büyük��iddetli
savunma�hamleleri�me�ru�müdafaad�r.
Devlet,�ilk�ça�lardan�beri�insanlarca�hep�kutsal

bir�güç�say�lm��,�insanlar�bu�gücü�elde�etmek�için�ge-
rek�legal,�gerek�illegal�faaliyetler�içerisinde�olmu�-
lard�r.�Me�ru�yollardan�devleti�yönetmek�istemeye�yö-
nelik�çal��malar�kanuni�bir�hak�iken,��gayrime�ru�tüm
niyet�ve�eylemler�suç�say�lm��,�en�basitinden�büyü-
�üne�do�ru�bu�hareketler,��devletin�bölünmez�bü-
tünlü�üne�yönelik�i�lenen�suçlar�kapsam�na�al�nm��t�r.
Yukar�da�bahsetti�imiz�bilgiler������nda�devam

edecek�olursak,�Türkiye�15�Temmuz�2016�da�tarihinin
en�büyük�terör�eylemini�ya�ad�.�Bu�olaya�kadar�ger-
çekle�en�terör�eylemlerinde,�belki�say�ca�bu�olayda-
kinden�çok�daha�fazla��ehitler�verdik.�Fakat�bu�ha-
dise,�y�llar�boyu�süren�sistemli�ve�gizli�çal��malar�ne-
ticesinde,�devlet�imkanlar�yla�devletin�bölünmez�bü-
tünlü�üne�yap�lm���en�büyük�sald�r��niteli�indeydi.
1960�y�l�nda��zmir’de�ortaya�ç�kan�bu�virüs,�70�ler-
de�kendini�Allah�r�zas��için�birbiriyle�yard�mla�an�bir
topluluk,�80�lerde�devletine�sad�k�bir�hizmetkar,�90
larda�elinde�devletin�k�smen�de�olsa�bir�k�s�m�gücü-
nü�tutan�ve�kendini�halka�kar���bu�vasf��ile�cazip�k�-
lan�dünyaya�yay�lm���bir�hizmet�hareketi,�nihayetinde
de�nerdeyse�devletin�tüm�kademelerinde�kritik�nok-
talar��elinde�tutmaya�muktedir�olmu��bir�güç�olarak
kar��m�za�ç�kt�.
10�y�lda�bir�yap�lan�tüm�darbelere�insan�m�z�al��-

k�n� olmakla� birlikte,� Türkiye� böylesini� ilk� defa
görmü�tü.�Öncekilerde�sadece�yönetimi�ele�almak�için,
sadece�hükümetlere�kar���yap�lan�darbeler,�bu�defa
halk�n�imkanlar�yla�al�nm���olan�tüfe�iyle,�tank�yla,
uça��yla,�topyekün�halka�kar���yap�lm���kanl��bir�te-
rör�eylemi�haline�geldi.�Bu�olu�umu�y�llard�r�birile-
ri�asl�nda�farketmi�ti.�Ama�maalesef�bu�ki�iler�nedense
hep�susturuldu.
Cumhuriyet�tarihimizin�en�kara�günü�vasf�n��ta-

��yan�bu�tarih�sonras�nda,�devletimizin�ba�latt����ar�n-
ma�çal��malar�yla�birlikte,��tahminlerin�çok�üzerin-
de�bir�yap�lanma�ile�kar���kar��ya�oldu�umuz�görül-
dü.�Samimi�bir�niyetle�yola�ç�kt���na�inan�lan�küçük
bir�olu�um,�içinde�gizledi�i�art�niyetle�birlikte�deva-
sa�bir�canavara�döndü�ü�esnada,�niyetini�ortaya�ko-
yarak,�asl�nda�bir�terör�örgütü�oldu�unu�tüm�dünya-
ya�hayk�rd�.�Yap�lan�inceleme�ve�ara�t�rmalar�sonu-
cunda,�devlet�ar�ivlerimizde�suç�kayd��bulunan�terör
örgütlerinin�neredeyse�tamam�n�n,�fetö�ismini�ver-
di�imiz�bu�hain�örgütün�yeti�tirdi�i,�eylemlerini�muh-
telif�kurumlarda�bulunan�hain�elemanlar�ndan�ald�-
���destekler�vas�tas�yla�devam�ettirebildi�i�anla��ld�.
Kendini�kürt�halk�n�n�temsilcisi�olarak�isimlendiren
ve�30�y�l��a�k�n�süredir,�eylemlerine�bir�türlü�son�dar-
beyi�vuramad���m�z�hain�pkk�terör�örgütünün�neden
bitirilemedi�i�sorular��da�bu�vesileyle�cevap�bulmu�
oldu.�Y�llar�y�l�,�kolluk�kuvvetlerimiz�içerisinde�yu-
valanan�hainlerin�deste�iyle�üzerlerine�gidilemedi�i,
eylemleri�hakk�nda�do�ru�neticelere�ula�abilecek�ara�-
t�rmalar�yap�lamad����için�devam�edebildi�i,�büyük
bir�üzüntü�ile�ö�renildi.�Senelerdir,�polis,�asker,�ö�-
retmen,� doktor,� korucu� gibi� görevlerde� bulunan
yüzlerce�iyi�yeti�mi��insan�m�z�n�kanlar�na�girdikle-
ri�anla��ld�.�
��in�üzücü�taraflar�ndan�bir�tanesi�de,�kullan�lmaya

en�müsait�de�erlerin�ba��nda�gelen�dini�duygular�n
suistimal�edilerek�bu�sistemin�hayatiyetini�sürdürüp
geli�ti�iydi.�Halk�m�z�n�neredeyse�tamam�na�yak�n�n�n,
bir��ekilde,�bir�yerlerde�adam�zannettikleri�bu�hain-
lerle�temas�etti�i�de�üzücü�bir�gerçekti.�Türk�halk�-
n�n�d��ar�dan�kesinlikle�y�k�lamayaca��n��anlayan�dü�-
man�üst�ak�llar,�öyle�bir�sistem�kurmu�lard��k,i�bu�sis-
temin�d���nda�kalmak�nerdeyse�imkans�z�hale�gelmi�ti.�
1980�sonras��tam�bir�istihbarat�örgütü�gibi�çal�-

�an�örgüt,�öyle�sistemli�çal��m���ki,�en�mahrem�ki�i-

leri�inceledi�inizde�bile�en�fazla�birkaç�kademe�ge-
riye�gidilebilmektedir.�Zaten,�hain�giri�im�sonras��Tür-
kiye’den�kaçan�hainleri�kabul�eden�ülkelere�bakt���-
m�zda,�bu�olu�umun�uluslar�aras��anlamda�bir�üst�ak�l-
la�hareket�etti�i�anla��lmaktad�r.�Öyle�ki,��anl��ordu-
muzda�general�seviyesine�ula�m���ki�iler,�y�llard�r�mü-
cadele�etti�ini�zannetti�imiz�hain,�kahpe�pkk’ya�s�-
��n�p�yer�bulmu�lard�r.��nan�l�r�gibi�de�il.�Nas�l�bir
ahlak�ve�nas�l�bir�vicdana�sahipler�insan�inanam�yor.
Ak�l�alm�yor.
Ülkenin�tamam�n��etkisi�alt�na�almas��hedeflenen

bu�örgütü�3�ana�ba�l�kta�inceleyebiliyoruz.�
1.�Sivil�Birim
2.�E�itim�Birimi
3.�Ünite�Birimi
S�V�L�YAPI:�Tepede�malum,�hain�terörist�ba��

Fetullah�Gülen�bulunuyor.�Sonras�nda�ise�sözde�ül-
ke�yöneticileri.�Onlar�ülke�imam��diye�tabir�ediyor-
lar.�Fakat�imaml�k,�bu�hain�olu�umla�ayn��amaca�hiz-
met�edemeyecek�kadar�kutsal�bir�meslek�oldu�u�için
biz�sözde�yönetici�demeyi�uygun�gördük.�Sivil�yap�
mahallelere,�hatta�evlere�kadar�uzan�yor.�Birbirini�ta-
n�yan�ki�ilerden�olu�uyor.�Siyasetçilerle�de�kontak-
ta�olan�bu�ekip,�örgüte�maddi�manevi�destek�sa�l�yor..
E��T�M�YAPISI:�Tam�bir�gizlilik�içerisinde�ha-

reket�eden�bu�yap�,�uzun�y�llar�devlet�bask�s��ve�ope-
rasyonuna�maruz�kald�klar��için,�mahrem�yap�lanma
hususunda�oldukça�tecrübelidirler.�Sessiz�ve�derin-
den�yürüme�kabiliyetleri�oldukça�geli�mi�tir.�Örgü-
te�eleman�yeti�tirmek�bu�birimin�i�idir.
ÜN�TE�YAPISI:�Harp�okulu�ve�Polis�akademi-

si�bitirilip�rütbeli�personel�olduktan�sonra�ki�i,�örgütte
ünite�yap�lanmas�na�geçiyor.�Gizlili�e�son�derece�ria-
yet�eden�birimde,�görü�meler�birebir�yap�l�yor.
Gelir�seviyesi�dü�ük,�ihtiyaç�sahibi�aileler�içeri-

sinden,�çocuklar��zeki�olanlar�seçilip,�bir�nevi�eleman
dev�iriliyor.�Çocuk,�al�nd�ktan�meslek�hayat�na�at�-
lana�kadar�geçen�süredeki�masraflar�,��örgüt�taraf�n-
dan�kar��lan�yor.�Bir�taraftan�da�dini�motiflere�dikkat
eden,�ahlakl��insan�yeti�tiriliyor�alg�s��da�veriliyor.�Or-
duda�bu�gibi�insanlara�ihtiyaç�oldu�u�dü�üncesi�em-
poze�ediliyor.�Di�er�taraftan,�ailenin�güven�içerisin-
de�evlatlar�n��teslim�edebilece�i�bir�olu�um�oldukla-
r��intiba�n��uyand�r�rlarken,�di�er�taraftan�da�örgüte
kar���minnet�duygular��içerisinde�kalmalar�n��sa�la-
yacak�endi�e�ve�korkular�,�ufak�çapl��olarak�verilmeye
ba�lan�yor.�Çocu�u�böylesi�sa�lam�bilinen�bir�olu�um
içerisinde�olan�aile,�zaten�çocu�unu�oradan�koparmak
istemeyece�i�gibi,�di�er�taraftan�herhangibir�aksilik
ç�kma�duruma�kar��n�da�gerek�tazminat,�gerek�fark-
l��cezalarla�aba�alt�ndan�sopa�gösterilerek��korkutu-
luyor.
Tam�bir�devlet�kültürü�ve�terbiyesi�ile�eleman�ye-

ti�tiren�örgütün,�y�llar�içerisinde�yapt�klar�na�bakacak
olursak,�ba�taki�hain�terörist�ba��n�n�sadece�bir�sem-
bol�oldu�u,�örgütün�farkl��bir�üst�ak�l�taraf�ndan�yö-
netildi�i,�her�seviyedeki�ak�l�sahiplerine�ispata�kafi
gelecek�kadar�a�ikar.���in�tuhaf�taraflar�ndan�biri�de,
gerek�TSK�da�general�seviyesine�kadar�yükselebil-
mi��personellerin,�gerek�mülkiyede�ve�kolluk�kuv-
vetlerinde�en�üst�mertebelere�kadar�eri�mi���ah�sla-
r�n,�böyle�hain�bir�adam�n�pe�inden,�niyeti�alenen�or-
tada� oldu�u� halde� nas�l� gidebildikleridir.� Çocuk
ya�larda,�veya�harbiye�dönemlerinde�bir�genç�iken,
bunu�farkedememi��olabilirler.�Ya��ve�rütbeler�iler-
leyip,�hayati�tecrübeleri�her�tür�insan��analiz�edebi-
lecek�seviyeye�geldi�i�halde,�nas�l�farkedemediler�ya
da�farkettikleri�halde�bile�bile�nas�l�alet�oldular�ak�l
al�r��ey�de�il.��Fakat�maalesef�dini�duygular�ve�ahi-
ret�hayat��ile�ilgili�olarak�kontrol�alt�na�al�nan�bir�in-
san,�tüm�iradesini�kar��ya�teslim�edebiliyor.��nanm��
bir�defa.�Üstelik�bu�inanç�bir�korku�temeli�üzerine�in-
�aa� edilmi�.� Ahireti� kaybetme� korkusu.� Asl�nda
Yüce�Kitab�m�z�Kur’an��Kerim’de�ALLAH�cc�mü-
teaddid�defa�“akl�n�z��kullanmayacak�m�s�n�z?”�di-
ye�uyar�larda�bulunuyor.�ALLAH�(cc)�nsana�irade�ver-
mi��ve�yarat�lan�en�yüce�insan,�Peygamber�Efendi-
miz’e�bile�belli�bir�seviyede�ba�lan�lmas�n��sal�k�ve-
riyor.�Hal�böyle�iken,�Peygamberimizin�hayat�ve�ah-
lak�na�kesinlikle�uymayan�bir�insan�,�nas�l�neredey-
se�o�makama�uygun�bir�hal�içerisinde�görebildiler�ak�l-
lar�alm�yor.
Dinimizin�ve�Peygamber�Efendimizin�gerçek�ma-

nada�insanlara�ö�retilememesinin�olu�turdu�u�bo�-
luktan�içeri�girebilen�birileri,�insanlar��al�p�tam�bir�suç
makinas�na�çevirebiliyor.��nsan�ayn��bedende�hem
Adem’i�ta��r,�hem��eytan�.�Gerçek�manada�rahmani
de�erleri�bilmeyen�bir�insan,�birilerinin�ö�retilerini�rah-
mani�de�er�zannederek�k�y�dan,�karay��bir�daha�gö-
remeyecek�kadar�uzakla�abiliyor.�
Devletimizin,�terörizmle�mücadelede�teröristin�bi-

tirilmesi�yönünde�al�nan�polisiye�tedbirleri�yan�nda,
dini�e�itim�hususunda�da�faaliyetleri�olmal�d�r.�Bu�ba-
takl�k�kurutulmad����müddetçe,�yeni�sivrisinekler�ve
türevleri�ortaya�ç�kacakt�r.�Devletimiz�halkla�her�hu-
susta,�özellikle�dini�hususlarda�bütünle�ip,�araya�hiç-

bir�suistimalcinin�giremeyece�i�kadar�iç�içe�olmal�-
d�r.�Aksi�takdirde�ya�ananlar�ortada.�Allah�r�zas�n�
umarak,� Peygamber� Efendimizin� hayat�n�� örnek
alarak,�faaliyet�gösteren�olu�umlar�d���ndaki�tüm�top-
luluklar�n,�insan�m�z�n�üzerindeki�kirli�ellerinin�çe-
kilmesi�sa�lanmal�d�r.�Faaliyetlerine�son�verilmeli-
dir.�Paravan��irket�haline�bürünmü��cemaatler,�de-
tayl�ca�incelenmeli,�kontrol�alt�na�al�nmal��ve/veya�ka-
pat�lmal�d�r.�
Osmanl��dönemindeki�tasavvuf�kap�lar�na�bak-

t���m�zda,�devletle�ilgili�olarak�tek�faaliyetleri,�sade-
ce�herhangi�bir�sava��oldu�unda�cepheye�gönüllü�ola-
rak�en�önde�ko�malar�d�r.��ahadet��erbetine�talip�ol-
malar�d�r.�Do�ru�olan�da�budur.�Ama�günümüzde-
ki�dergahlara�bak�ld���nda�tamam�na�yak�n�,�oy�po-
tansiyellerini�kullanarak�rant�elde�etme�pe�ine�dü�-
mü�lerdir.�Bu�çok�yanl��t�r.�Gerçek�anlamda�bir�im-
tihana�tabi�tutulsalar,�herhande�Hac��Bayram-��Veli
hz.�nin�1.5�müridinin�kalmas��gibi�çok�az�say�da�der-
gah�ve�müntesibi�kalmas��ola�and�r.
Bu�güzel�örneklerden�sonra�tüm�terör�örgütleri�ele-

manlar�na,�özellikle�de�fetöye�mensup,�hiç�oynan-
mayacak�de�erler�olan�dini�de�erleri�gerek�sömürü-
lerek,�gerek�gerçekten�öyle�inand����için�bu�örgütün
içine�girmi��ve/veya�kendini�bir��ekilde�örgütün�için-
de�bulmu��ki�ilere�sesleniyorum.�Hangi�seviyede�ce-
za�alm���olursan�z�olun.��ster�müebbet,�ister�belli�sa-
y�da�y�l�hapis�cezas��alm���olun.�Ya�da�en�önemlisi
henüz�devlet�taraf�ndan�fark�edilmemi��olup�herhangi
bir��eye�bula�mam��,�ne�yapaca��n��bilmeyen,�özel-
likle�de�bu�örgütün�dini�duygular�n��istismar�edip,��ahi-
ret�korkusuyla�etki�alt�na�ald����ve�hala�da�bir��ekil-
de�manipüle�etmeye�çal��t����ki�ilere,�önemli�bir�tav-
siyede�bulunuyorum.��Henüz�can�bedendeyken�gir-
di�iniz�bu�yolun�yanl���oldu�unun�fark�na�var�n.�Hiç-
bir��ey�gizli�kalmaz.�Devletimize�yard�mc��olun.�Bil-
diklerinizi�anlat�n.
Ba��m�za�ne�geliyorsa,�dinimizi�Peygamber�Efen-

dimizden�de�il�de�kendini�onun�yerine�koyup,�onun
varisi�olma�hadsizli�i�ile�insanlar��etkileyen�insanlardan
ö�renmekten�geliyor.�E�er�biz�gerçekten�Peygam-
berimizi�tan�m���olsak,�bu�adamlar�n�foyas�n��çok�k�-
sa�sürede�ortaya�ç�kar�r,�bu�hazin�durumlara�da�dü�-
mezdik.�Ama�maalesef�olan�oldu.
Yapt�klar�n�z�n�bedelini�bu�dünyada�elbette�çe-

keceksiniz.�Unutmay�n�ki�bu�dünyada�da�çekilecek
olan�her�türlü�bela�eza�ve�ceza�ALLAH�(cc)�taraf�n-
dan�takdir�edilerek�kullar�n�ba��na�gelmektedir.�Ger-
çekten�do�ru�yolda�olsayd�n�z,�bu�durumlarla�kar��-
la�maz,�samimi�niyetinizin�kar��l���n��hay�rl��bir�aki-
betle�nasip�ederdi�size�ALLAH�(cc).��Son�nefesini-
zi�vermeden�önce�kesinlikle�tövbe�edin.�Bu�toprak-
lar�n�insan�n��birbirine�dü�man�edip�k�rd�ran,�hain�emel-
li�insanlar�n�yapmak�istediklerine,�yard�m�ve�yatak-
l�k�etti�iniz�için�tövbe�edin.�Bu�hain�cemiyete�ilk�gir-
di�iniz�günden�bu�yana�ya�ad���n�z�yanl��lar��tek�tek
dü�ünüp,�yüzle�ip�ALLAH’a�tövbe�edin.�Bu�dünyan�n
cezas��mahduttur.�Fakat�ahiretin�cezas�n�n�nas�l�ve�za-
man�olarak�hangi�yo�unlu�a�tekabül�edebilece�ini
kimse�bilmiyor.�Sonsuza�de�in�yanmak�var.�ALLAH
affedicidir.�Hiç�de�ilse�ahiretinizi�kurtarmaya�çal���p
müslüman�olarak�vefat�edin.
�unu�asla�kimse�unutmamal�d�r.�Dinimiz�asla�ve

kat’a�hiç�kimsenin�tekelinde�de�ildir.�ALLAH�(cc),
yüce�kitab�m�z��gönderdi�i�Peygamber�Efendimize
dahi�birçok�yetkiyi�vermemi�tir.�Ayetlerde�bu�çok�aç�k
ortadad�r.�ALLAH�(cc)�Efendimize�birçok�ayette�sa-
dece�uyar�c��ve�tebli��edicilik�vazifesi�vermi�tir.�Hi-
dayet,�sadece�ALLAH’�n�(cc)�elindedir.�Diledi�i�kim-
seyi�eri�tirir.
Hal�böyle�iken�birilerinin�ç�k�p�kendini�her�eyin,

herkesin�üzerinde�görerek,�payidar�oldu�unu�beyan
etmesi,�insanlara�dünyevi�ve�uhrevi�olmak�kayd�yla
manevi�makam�ve�mevkiler�verdi�ini�söylemesi,�cen-
nete,�cehenneme�dahil�etti�ini�söylemesi�en�basit�ta-
birle�büyük��irktir.�O�ki�inin�dinimizi�Peygamberi-
mizi�ve�ALLAH’�(cc)�hiç�anlayamad���,�tan�yama-
d����anlam�na�gelir.�Trajikomiktir.�Bu�insanlara�al-
danarak�pe�lerinden�gitmek,�söylediklerini�ahiretin-
den�olma�korkusuyla�yerine�getirmek,�de�bu�ba�lamda
daha�büyük�bir�günaht�r.�ALLAH(cc)�varken,�insandan
medet�veya�paye�beklemek,�insan��cehennemin�or-
tas�na�götürür.���te�buna�benzer�15�Temmuz�öncesi
ve�sonras�nda,�bu�kisveyle�ortaya�ç�kanlar��ve�onla-
ra�uyanlar��hayret�ve�ibretle�izliyoruz.��nan�lacak�bir
tek�ALLAH�(cc),�O’nun�Peygamberi�Hz�Muhammed
ve�yüce�kitab�m�z�Kuran’��Kerim’dir.�Bu�sayd�kla-
r�m�zdan�ba�kalar�na�uyanlar�n�hali�ortadad�r.�Bu�ve-
sile�ile�yaz�ma�son�verirken,�gerek�hain�terör�örgütü
fetö�mensuplar�n�n,�gerek�samimi�olmayan�hiçbir�ce-
maate�ba�lanmam���kimselerin,�tüm�insanlar�m�z�n,
ya�ad���m�z�bu�elim�hadiseden�ders�al�p�bundan�son-
raki�hayat�n��ona�göre�tanzim�edip,�ak�llar�n��kimse-
ye�kiraya�vermeden,�dinimizin�ve�güzel�ahlak�n�uy-
gun�gördü�ü��ekilde�ya�amas�n�,�yüce�ALLAH(cc)’tan
niyaz�ediyorum.

Ordu'da �ehit evi yeniden yap�ld�
Ordu'nun�Aybast��ilçesinde�ya�ayan��ehit

Piyade�Sözle�meli�Er�Salih�Altunta�'�n�aile-
sinin�evi,��çi�leri�Bakan��Süleyman�Soylu'nun
talimat�yla�yeniden�yap�ld�.
Ordu�Valili�inden�yap�lan�yaz�l��aç�kla-

maya� göre,� 9� Temmuz� 2019'da� Hakkari
�emdinli'de�terör�örgütü�mensuplar�nca�askeri
araca�yap�lan�sald�r�da�yaralanan�ve�tedavi�gör-
dü�ü�Ankara'da��ehit�olan�Piyade�Sözle�meli
Er�Salih�Altunta�'�n�Aybast��ilçesi�Uzundere
Mahallesi'nde�ikamet�eden�ailesinin�içinde�otu-
rulamayacak�durumda�olan�evi,��çi�leri�Ba-
kanl���n�n�deste�i�ile�yeniden�yap�ld�.
Bakan�Soylu,��ehit�babas��Kenan�Altun-

ta�'��telefonla�arayarak�konu�ile�bizzat�ilgi-
lendi�ini,�evin�yeni�ba�tan�yap�laca��n��ifade
etmi�ti.
Soylu'nun,��ehit�babas�na�verdi�i�sözün�ar-

d�ndan�evin�yap�m��3�ay�içerisinde�tamam-
lanarak�aileye�teslim�edildi.
Vali�Tuncay�Sonel,�konuya�ili�kin�"Hak-

kari��emdinli'de�2019�tarihinde��ehit�olan�Sa-
lih�Altunta��evlad�m�z�n�Aybast�'da�ya�ayan
ailesine�yeni�yapaca��m�z�evin�üç�ay�içerisinde

bitirilme�sözünü�vermi�tik.��çi�leri�Bakan�m�z
say�n�Süleyman�Soylu'nun�destekleriyle�ver-
di�imiz�sözü�tutarak��ehit�ailemizin�evinin�ya-
p�m�n��3�ay�gibi�k�sa�bir�sürede�tamamlaya-
rak�aileye�teslim�ettik.�Hay�rl��olsun.��ehit�ai-
lelerimiz�ve�gazilerimiz�bizim�ba��tac�m�zd�r.
Devlet�olarak�her�daim�onlar�n�yan�nday�z.�Bu
vesileyle��ehidimizi�de�rahmet�ve�dua�ile�an�-

yorum."�ifadesini�kulland�.
Baba�Kenan�ve�anne�Sultan�Altunta��da

"Devletimiz�bizi�yaln�z�b�rakmad�.�Allah�ra-
z�� olsun.� Bizlere� her� zaman� de�er� veren
devlet�büyü�ümüz��çi�leri�Bakan�m�z�say�n
Süleyman�Soylu'ya,�Valimiz�say�n�Tuncay�So-
nel'e�yak�n�ilgi�ve�destekleri�dolay�s�yla�te-
�ekkürlerimi�sunuyorum."�ifadesini�kulland�.

1962�y�l�nda�Adana�ilinde�do�du,��lköğrenimini�Adana’da
tamamlad�ktan�sonra,�1980�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1984�y�-
l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�oldu.�Ayr�ca����Sa�l����ve
Güvenli�i�konusunda�Yüksek�Lisans�yapt�.
S�ras�yla;�K�rşehir,�Rize,�Edirne,�Kahramanmara���l�Em-

niyet�Müdürlüklerinde�de�i�ik�rütbe�ve�birimlerde,�Koruma
Birim�Amiri�olarak�Ata�e�unvan�yla�3�y�l�süreyle��sveç-Stok-
holm’da,� Emniyet� Genel� Müdürlü�ünde� Asayi�� Dairesi
Ba�kan�Yard�mc�s��olarak,�Merkez�Emniyet�Müdürü�olarak,
Polis�Ba�müfetti�li�i�görevlerinde�bulunmu�tur.�Resmi�Ga-
zetede� yay�nlanan� mü�terek� kararnamelerle;� 18� Haziran
2009�tarihinde�Kars��l�Emniyet�Müdürü,�10�Kas�m�2011�ta-
rihinde�Polis�Ba�müfetti�i,�08�Ocak�2014�tarihinde�Adana��l
Emniyet�Müdürü,�26�Ekim�2016�tarihinde�Bal�kesir��l�Em-
niyet�Müdürü�ve�19�Eylül�2019�tarihinde�Gaziantep��l�Em-
niyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.�Çe�itli�ülkelerde�görevli�ola-
rak�çal��malarda�bulunmu�tur.�“Fuhu�la�Mücadele�Projesi-
nin”,�“Polisin�Asayi��Suçlar�yla�Mücadele�Stratejisinin�Ge-
li�tirilmesi�ve�Güçlendirilmesi�(Güven�Timleri)�Projesinin”,
“Vatanda��Polis�Akademisi�Projesinin”�haz�rlanmas�n��ve�uy-

gulamas�n��sa�lam��t�r.�Özel�Güvenlik�Hizmetlerine�Dair�Ka-
nunun�Uygulanmas�na��li�kin�Yönetmeli�in�taslak,�Türk�Ce-
za�Kanunu,�Ceza�Muhakemesi�Kanunu,�Çocuk�Koruma�Ka-
nunu,�Ceza�ve�Güvenlik�Tedbirlerinin��nfaz��Hakk�nda�Ka-
nun,�Adlî�Sicil�Kanunu,�Denetimli�Serbestlik�Hizmetleri�Ka-
nununun�tasar��taslak�çal��malar�,�Adlî�ve�Önleme�Aramala-
r��Yönetmeli�i’nin�taslak,�Adlî�Kolluk�Yönetmeli�i’nin�tas-
lak,�Ceza�Muhakemesinde�Beden�Muayenesi,�Genetik��n-
celemeler�ve�Fizik�Kimli�in�Tespiti�Hakk�nda�Yönetmeli�in
taslak,�Yakalama,�Gözalt�na�Alma�ve��fade�Alma�Yönetme-
li�i’nin�taslak,�2559�Say�l��Polis�Vazife�ve�Selahiyet�Kanu-
nu'nun,�umuma�aç�k�yerlerin�ruhsatland�rma�yetkisinin�ma-
halli�idarelere�devrini�sa�layan�24.11.2004�tarih�ve�5259�sa-
y�l��kanunla�yap�lan�taslak�sürecine,�2559�Say�l��Polis�Vazi-
fe�ve�Selahiyet�Kanunu'nda,�03.07.2005�tarih�ve�5397�say�-
l��kanunla�yap�lan�de�i�ikliklerin�haz�rl�k,�6136�Say�l��Ate�-
li� Silahlar� ve� B�çaklar� ile� Di�er� Aletler� Hakk�nda� Ka-
nun’daki�29.06.2006�tarih�ve�5529�say�l��kanunla�yap�lan�de-
�i�iklikle�ilgili�haz�rl�k�sürecine,�2559�Say�l��Polis�Vazife�ve
Selahiyet�Kanunu'nun,�baz��önleyici�polis�görev�ve�yetkile-
rinin� yeni� ceza� adaleti� reformlar�na� uyumu� amac�yla
02.06.2007�tarih�ve�5681�say�l��kanunla�yap�lan�köklü�de�i-
�ikliklerin�haz�rl�k�sürecine,�6136�Say�l��Ate�li�Silahlar�ve�B�-
çaklar�ile�Di�er�Aletler�Hakk�nda�Kanun’daki�23.01.2008�ta-
rih�ve�5728�say�l��kanunla�yap�lan�de�i�iklik�tasar��taslak�ça-
l��malar�na,�5729�Say�l��Ses�ve�Gaz�Fi�e�i�Atabilen�Silahlar
Hakk�nda�Kanun'un�tasar��tasla���ve�Silah�Kanunu�tasar��tas-
la��n�n�haz�rl�k�çal��malar�na�kat�lm��t�r.�Mesleki�konularda
çok�say�da�yay�nlanm���makalesi�bulunmaktad�r.�Çal��ma-
lar�ndan�dolay���çi�leri�Bakanl���,�Emniyet�Genel�Müdürlü-
�ü�ve��l�Valilikleri�taraf�ndan�çok�say�da�taltif,�takdirname�ve
ba�ar��belgeleri�ile�ödüllendirilmi�tir.�Evli�ve�üç�çocuk�ba-
bas�d�r.

Cengiz ZEYBEK
Gaziantep �l Emniyet Müdürü

TERÖR

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

ENERJİ

Lokman YILMAZ

Polis Gazetesi Halkla İlişkiler Müd.
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Konya’da�koronavirüs�ile�mücadele�kap-
sam�nda�polis�ekiplerinin�denetimlerinde�ku-
rallara�uymayan�i��yerleri�hakk�nda�yasal�i�-
lem�ve�sosyal�mesafe�kural�n��ihlalden�cezai
i�lem�uyguland�.
Konya� polisinin� ba�ta� koronavirüs� ile

mücadele�olmak�üzere�kent�genelindeki�de-
netimleri�devam�ediyor.�Bu�kapsamda�Asa-
yi���ube�Müdürlü�ü�ekiplerince,�sigara�tü-
ketildi�i�ve�belgelerinin�eksik�oldu�u�tespit
edilen�4�umuma�aç�k�i��yerine�denetim�ger-
çekle�tirildi.

Denetimlerde� i��yerlerinde�bulunan�167
�ahsa�"Sosyal�Mesafe�Kural�"n��ihlalden�i�-
lem�yap�ld�.�Ayr�ca�karantina�kurallar�n��ih-
lal�etti�i�tespit�edilen�1�ki�i�de�yakalanarak�fil-
yasyon�ekiplerine� teslim�edildi.� ���yeri� sa-
hipleri�hakk�nda�ise�"Bula��c��Hastal�klara��li�-
kin� Tedbirlere� Ayk�r�� Davranmaktan� adli
i�lem�ba�lat�l�rken,�3�i��yeride�faaliyetten�men
edildi.
Asayi�� �ube� müdürlü�ü� taraf�ndan� ara-

nanlara�yönelik�yap�lan�çal��malarda�toplam
125��ah�s�yakaland�.

Konya�Ak�ehir�de�bir�kargo�firmas�nda�ya-
p�lan�aramalarda�7�adet�ruhsats�z�av�tüfe�i�ve
2�adet�tabanca�ele�geçirildi.
Konya�Sarayönü’nde��üpheli�bir�araçta�ya-

p�lan�aramada�165�gram�"Uyu�turucu�Mad-
de"�ele�geçirilirken,�olayla�ilgili�2��ah�s�ya-
kaland�.
Ayr�ca;�H�rs�zl�k��üphelisi�10��ah�s�ve�fu-

hu��yapt����tespit�edilen�4��ah�s�yakalanm��-
t�r.

POL�S�GAZETES��HABER�MÜDÜRÜ
SÜLEYMAN�BADEMC�

�stanbul’da�Terörle�Mücadele��ube�Mü-
dürlü�ü�ekipleri,�DEA��ad�na�faaliyet�yü-
rüttükleri�iddia�edilen��üphelilerin�yakalan-
mas�na�yönelik�çal��ma�ba�latt�.
Ekiplerce�belirlenen�adreslere�özel�hare-

kat�timlerinin�de�deste�iyle�e��zamanl��ope-
rasyon�düzenlendi.
�stanbul� Emniyet� Müdürlü�ü� Terörle

Mücadele��ube�Müdürlü�ü�ekipleri,�Suri-
ye’de�terör�örgütü�DEA��ile�ba�lant�l��ol-
duklar��tespit�edilen��üphelilerin�adreslerine
operasyon�düzenledi.
21� adrese� e�� zamanl�� düzenlenen�ope-

rasyonda,�çok�say�da��üpheli�gözalt�na�al�-
n�rken,�adreslerdeki�aramalar�devam�ediyor.

Konya Denetimlerde Ceza Ya�d�

AVM, cami ve hal�
sahalarda denetimine

Bin 480 personel kat�ld�

Ankara'da 'Barutlar Çetesi'ne
operasyon: 20 gözalt�

�stihbarat,�bilinen�en�eski�reflekstir.�Yeni�do�an�bir�çocuk�bi-
le,�öncelikle�etraf�nda�ne�olup�bitti�ini�anlamaya�çal���r.�Etraf�-
na�bakar.�Bu�vas�flar�çocu�un�geli�imi�ile�birlikte�tekamül�ede-
rek,�sonraki�nesillere�aktar�lagelmi�tir.�Bu�yönüyle�istihbarat,�okul-
larda�ö�retilebilir�bir�ders�veya�bir�bölüm�de�ildir.�Ki�ilerin�ka-
biliyetleri�ile�birlikte,�meslek�hayat�na�at�l-
d�ktan� sonra� edindikleri� tecrübelerin
birle�imi�sonucu,�bireyden�aileye,�ora-
dan� topluma,� oradan� da� bir� millete,
kolluk�kuvvetlerine�ve�nihayetinde�her
alanda�devlete�yön�verir�hale�gelmi�tir.
Öyle�ki�istihbarat��ba�ar�l��olmayan�bir
devlet,� eninde� sonunda� yok� olmaya
mahkumdur.�Bu�nedenledir�ki�Türkiye
Cumhuriyeti� Devleti� �stihbarat�,� her
daim�iç�ve�d���dü�manlar�m�z�n�hedefi
halindedir.�Bu�yüzdendir�ki�uzun�y�llar
boyu�at�l�kalacak��ekilde�tanzim�edilmi�
kadrolar��marifetiyle,�gerek�gördü�ün-
de�kendi�devletini,�milletini�tehtid�etme
cüretinden�geri�durmam��,�mafya�serü-
venlerine�konu�olmu�,��bu�durum�yak-
la��k�son�20�y�la�kadar�devam�etmi�tir.
Y�llar�boyu�müste�arlar,�hep�asker�ki-
�ilerden�atanm��,�maalesef�bu�ki�iler,�bu�hakk��verilerek�çal��-
t�r�ld���nda�e�siz�k�ymete�sahip�makam�n�k�ymetini�ya�bilme-
mi�,�ya�da�anlayamam��lard�r.�Müste�arl�k�makam�,�silahl��kuv-
vetlerde�korgenerallik�rütbesine�tekabül�etti�inden�dolay�,�ma-
kam�teklif�edilen�baz��orgeneraller�bu�teklifi�tenzil-i�rütbe�ola-
rak�addedip�reddetmi�ler,�korgeneral�ve�alt�rütbedeki�müste�arlar
da�rütbeleri�korgenerali�geçti�i�anda,�makam��terkedip��ahsi�ik-
ballerinin�pe�ine�dü�mü�lerdir.
Hepsinin�can��sa�olsun�elbette.�Burada�derdimiz�kimseyi��ah-

si�olarak�sorgulamak�yarg�lamak�de�ildir.�As�l�üzücü�olan,�dev-
lete�ve�millete�hizmetin�uzun�y�llar�elden�kaç�r�lm��,��skalanm��
olmas�d�r.�Elbette�her�eyde�bir�hikmet�vard�r.�Elinde�f�rsat�olup
de�erlendirmeyenler�de,�aleyhimize�çal��t�ranlar�da�mutlak�su-
rette�kabre�girdiklerinde�bunun�cevab�n��vereceklerdir.�Gönlü-
müzden�geçen�her�iki�dünyada�da�hak�ettikleri�cezay��bulma-
lar��yönündedir.�Bu�üzücü�sürece�k�saca�de�indikten�sonra�ge-
lelim�günümüze.�Yakla��k�1�ay�süreyle�vekaleten�görev�yapan
�smail�Hakk��MUSA�bey’i�de�yad�edecek�olursak,�sivil�müste-
�arl�k�döneminin�en�parlak�dönemi�Emre�TANER�ve�Hakan�F�-
DAN�beyefendiler�döneminde�ya�anm��t�r.�Emre�bey,��büyük
inisiyatifler�alarak�teamülleri�olabildi�ince�ortadan�kald�r�p,�ha-
lefi�Hakan�bey’e�ba�ar�yla�teslim�etmi�itir.�Hakan�bey’i�ise�ar-
t�k�tüm�dünyada�dost�olanlar�sevgiyle,�dü�man�olanlar�da�kor-
kuyla�tan�maya�devam�etmektedir.�Genç�ya��nda�görev�alan�Sa-
y�n�F�DAN,�te�kilat�,�silsile�meratibi�ile�üst�makamlardaki�dev-
let�büyüklerimizin�de�deste�i�ile,�cennet�mekan�Abdülhamit
Han’�n�korkulan�Y�ld�z�Te�kilat��döneminin�fevkinde�bir�nok-
taya,�tüm�dünyay��devletimizin�avcunun�içine�verecek�hale�ge-
tirmi�tir.�Öyle�ki,�te�kilat�m�z,�kurumsal�kimli�i�aç�s�ndan�za-
ten�hedefte�iken,�bir�de�çok�ba�ar�l��bir�yönetici�ve�ekibiyle�de
ikincil�tahrip�ve�ard��arkas��gelmeyen�tacizlere�maruz�kalmaya
devam�etmektedir.�Dü�man�oklar�n�n�yönü�ve�at�l���zaman�ara-
l�klar��bize,�kurumumuzun�ba�ar�s��hakk�nda�gerekli�intiba��sa�-
lamaktad�r.���in�kötü�taraf�,�Say�n�Fidan�Beyefendi’nin��ahs�-
na�yöneltilen�taciz�ve�tehtidleri,�siyasiler�gibi�eline�mikrofon�al�p,
televizyon�ya�da�bas�n�yay�n�organlar�n�n�kar��s�na�geçip,�ce-
vapland�rabilmeleri�gibi�bir�hakk��ve�imkan��da�bulunmamak-
tad�r.�Sürekli�itibar�erozyonuna�u�rat�lmaya�çal���lan,�can��aç�-
s�ndan�zaten�izaha�muhtaç�olmayan�daimi�tehtide�aç�k�bir�ko-
numda�olan�Hakan�Bey,�tüm�bu�bask�lara�gö�üs�gerip�yok�say-
makla�beraber,�ba�ar�lar�n�n�devam��ile�de�nas�l�sa�lam�bir�psi-
kolojiye�sahip�oldu�unu,�o�makam�,�koltu�u�fazlas�yla�hak�et-
ti�ini�göstermi�tir.�Koltuk�derken,�kimsenin�de�ma�allah�kol-
tu�unda�oturdu�u�yok.�M�T�art�k�heryerde.��smiyle�müsemma
olan�bu�kurum�hakk�nda�bildiklerimiz,�bilmediklerimizin�yan�nda,
buz�da��n�n�görünen�k�sm��bile�de�ildir.�Dünyan�n�heryerinde,
devletimize�dü�man�terör�örgütlerine�nefes�ald�rmamakla�bir-
likte,�bulunduklar��ülkelerinin�kendi�istihbarat�örgütlerinin�da-
hi�bilmedikleri�birçok�s�k�nt�l��konulara�bulunduklar��ülkeler�ad�-
na�çözüm�getirmektedirler.�Y�llard�r�devletimize�çöreklenmi��ve
hala�da�tam�manas�yla�temizlenememi��olan�Fetö�bile�te�kila-
t��zaafa�u�ratamam��t�r.�Malum�15�Temmuz�gibi�çok�elim,�unu-
tulmayacak�bir�hadise�ya�ad�k.�Y�llarca�hepimizin�en�hasas�de-
�erlerini�sömürerek,�toplum�içinde�yer�edinen,�insanlar��kand�-
rarak�maddi�manevi�büyük�destek�gören�bu�hain�güruh,�can�-
m�za�kast�etti.�Kapanmayacak�yaralar�açt�lar�sinelerimizde.�Ken-
dini�yeti�tiren,�yediren,�giydiren,�eline�silah,�alt�na�tank,�uçak�ve-

ren� bu� milleti,� devleti� hedefe� koydular.� Tanklarla� ezdiler,
uçaklarla�bombalad�lar.�Dü�mana�bile�yapmad�klar�n��bize�yap-
t�lar.�Y�llarca�mücadele�ettiklerini�zannetti�imiz�pkk�ya�böyle
muamele�etmediler.�Hatta�aksine�beslediler�koruyup�kollad�lar.
Bu�süreçte�de�malum�gözler�yine�Te�kilat�m�za�çevrildi.�Te�-

kilat,�ad�ndan�da�anla��laca���üzere�Milli,�yani�uluslar�aras��faa-
liyet�gösteren,�devletimizin,�milletimizin�menfaatlerini�uluslar-
aras��arenada�korumakla�mükellef�olan�bir�te�kilatt�r.�Mutlaka,
yurt�içinde�de�faaliyetleri�olmak�zorundad�r�ve�vard�r.�
M�T,�yurtiçinde�ve�özellikle�devlet�kurumlar��içerisinde�de

kontroller�yapar.�Faaliyet�icra�ederken�de�belli�dengeler�gözet-
mektedir.�Özellikle,�gözbebe�imiz�TSK�üzerinde�belli�mesafeden
ve�onlara�mümkün�mertebe�görevlerini�ifa�etmede�zaafiyete�dü-
�ürmeyecek,�kendilerini�kötü�hissettirmeyecek��ekillerde�ol-
maktad�r.���te�dengeler�bu��ekilde�gözetilirken,�devlet�içerisin-

deki�hain�kadrola�malar�eliyle�bu�talihsiz
olay�vuku�bulmu�tur.�Yine�tüm�bunlara
ra�men,�bu�talihsiz�olay�n�akamete�u�ra-
mas�nda� te�kilat�n� rolü� çok� büyüktür.
Detaylar�zaten�devlet�büyüklerimiz�ve�k�s-
men�de�halk�m�z�taraf�ndan�bilinmektedir.�
�imdi�biraz�empati�yapal�m.�Müste�ar

sizsiniz.�Devletin�en�kritik�biriminin�ba-
��ndas�n�z.�Her�daim� �sükut�etmek�zo-
rundas�n�z.�Çünkü�i�iniz�gizlilik�ve�sessiz
yürüyü�.�Ketm-i�esrar.�Sizi�suçlayan,�ge-
rek�artniyetli�ki�ilere,�gerek�te�kilat�n�iç�du-
rumunu�bilmedi�i�için�bask��yap�p�aç�k-
lama�isteyerek�zor�duruma�dü�üren�siya-
siler�ve�bürokratlara,�medyaya�kar���cevap
vermeye�yönelik�söz�hakk�n�z�bulunma-
maktad�r.�Tek�bir�sözünüz�bile,�faaliyet-
lerinizi�de�ifre�etmek�anlam�na�gelecek-
tir.�Yani�her�ne�olursa�olsun,�susmak�zo-

rundas�n�z.�Özel�hayat�n�z�tümüyle�bitmi��durumda.�Hayat�hak-
k�n�z�elinizden�al�nm���ve�size�bir��ablon�verilmi�.�O��ablona�gö-
re�ya�amak�durumundas�n�z.�Bundan�sonra�da�ister�istemez�öy-
le�ya�ayacaks�n�z.�Tüm�bu,�sadece�dü�ününce�bile�insan�psi-
kolojisini�ç�kmazlara�sokmaya�yeten��artlar�içerisinde�mücadele
edip,�devleti�y�kmaya�te�ebbüs�edenlerin�suçlar�na�ortak�edilir-
cesine�linçlere�tabi�tutuluyorsunuz.�Tüm�bunlara�ra�men�hiçbir
�ey�belli�etmeden�sadakatle�çal��malar�n�za�devam�edip�ba�a-
r�lar�n�za�yenilerini�ekliyorsunuz.�Bu�insanüstü�gayret�elbette�ki
Cenab-�� Allah� taraf�ndan� desteklenmese� ba�ar�ya� ula�mas�
imkans�zd�r.�Lakin�takdir�edersiniz�ki�kulun�kalitesi�de�herke-
sin�görebilece�i�kadar�a�ikard�r.�Evet�bu�seçkin�kulun�ad��Ha-
kan�F�DAN.�Elbette�Say�n�F�DAN,�tek�ba��na�yapm�yor�bütün
bunlar�.�Gecesini�gündüzüne�kat�p�tüm�mutluluklar�n��Allah�r�-
zas��için�milletimize�hizmete�adam��,�birço�unu�da�ahirete�te-
hir�etmi��bu�muhabbet�fedailerinin,�bir�k�sm��yönetici�kadrolarda
ve�sürekli�göz�önünde�olup,�bir�k�sm��da�olabildi�ince�kamuf-
le�haldedir.��nsan�n�bilinmeye�olan�özlemine�gem�vurmu�,�isim-
siz�kahramanlard�r�bu�ki�iler.�Bilen�de�ele�tirir�onlar��bilmeyen
de.���lerinin�gizlili�i�gere�i,�cevap�vermeye�asla�müsait�olama-
y�p,�tüm�tacizleri�sineye�çekenler�yine�onlard�r.�Bu�kahraman-
lar�n��ahadetleri�de�ya�amlar��gibi�sessiz�ve�mütevazi��ekilde�olur.
Hiç�ummad���n�z�sessiz�sedas�z�ve�az�ki�iyle�gerçekle�tirilen�bir
defin�merasimi,�belki�de�Te�kilat�m�z�n�kahraman�bir�mensu-
buna�ait�olabilir.�Fakat�bakmay�n�siz�orada�az�ki�i�oldu�una.�Emin
olun�ki�bu�kahraman�cengaverlerin�cenaze�merasimi,�ALLAH’�n
melekleri�taraf�ndan�da�desteklenmi�tir.�Orada�gözle�görünmeyen
kimbilir�daha�kimler�vard�r.Halk�olarak�yapmam�z�gereken,�hiç
de�ilse�kendi�aram�zda�onlardan�bahsederken,�bu�anlatt���m�z
�artlar��dü�ünerek�onlara�hak�ettikleri�de�eri�verecek��ekilde�ko-
nu�makt�r.�Ba�ar�la�rn��takdir�etmek,�ba�ar�s�zl�k�gibi�görünen
hallerde�ise�mutlaka�bilmedi�imiz�bir�haller�vard�r�deyip�(ki�öy-
ledir)�can�s�k�c��konu�malardan�uzak�durmakt�r.�Bu�karde�le-
rimiz�için�gece�gündüz�dua�etmektir.�Bizim�konu�malar�m�z-
dan�nas�l�haberleri�olacak,�bir�benim�anlatmam�konu�mamla�ne
olacak�diye�sak�n�dü�ünmeyin.�Bu�kahramanlar�nerde�ne�olu-
yor�bilir�ve�kim�ne�konu�uyorsa�duyarlar.�Hiç�ummad���n�z�yer-
lerde�gözleri�kulaklar��vard�r.�Bu�durum�bizlere�güven�verirken
elbette�dü�mana�da�korku�vermeye�muktedirdir.�Unutulmas�n
ki,�Allah�(cc)�bu�necip�milletin�s�rt�n��kimsenin�yere�getirmesi-
ne�müsaade�etmeyecektir.�Yüzy�llar�öncesinden,�Peygamber�Efen-
dimizin�taltifine�mazhar�olmu��bir�millettir�Türk’ler.�Laz�yla,�Çer-
keziyle,�kürdüyle�kendini�bu�millete�ait�hissedip,�bu�topraklar�
vatan��olarak�gören�istisnas�z�her�bir�ferdiyle.Birçok�hadis-i�kut-
si�ile�methedilmi��bu�milletin�ba�r�ndan�ç�km���bu�cengaverle-
rin,�devletimizin�yüzy�llar�öncesinden�Efendimiz�taraf�ndan�müj-
delenen�mertebelere�gelmesindeki�rolleri�çok�büyüktür.�AL-
LAH’�n�izniyle�de�çok�daha�büyük�hizmetler,�temenni�ederiz�ki
k�yamete�kadar�da�onlar�n�s�rtlar�nda�yükseliyor�olacakt�r.�Gön-
lümüzden�geçenlerin�çok�cüz’i�k�sm�n��beyan�etmeye�f�rsat�bu-
labildi�imiz�bu�ortamda,�bu�karde�lerimize�te�ekkürü�borç�bi-
lirken�kendilerine,�ailelerine�ve�tüm�sevdiklerine�sa�l�kl��huzurlu
ve�uzun�ömürler�dileriz.�K�l�c�n�z�keskin,�istihbarat�n�z�sa�lam
olsun.

Polis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mla�ma�Derne�i
Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�

Osman��ahin�GÜVEN

M�LL� �ST�HBARAT

�stanbul'da DEA� operasyonu

Ali KARABA�

1971�Y�l�nda�Konya��li�Bey�ehir��lçesinde�do�du.�1994�Y�l�nda
Polis�Akademisinden�mezun�oldu.�Ankara�Polis�Koleji�Müdürlü�ü,
Ankara�Emniyet�Müdürlü�ü�Ba�bakanl�k�Koruma�Müdürlü�ü,�An-
kara�Emniyet�Müdürlü�ü,�Siirt�Emniyet�Müdürlü�ü,�Ba�bakan-
l�k� Koruma� Müdürlü�ü/Daire� Ba�kanl���,� Cumhurba�kanl���
Koruma�Daire�Ba�kanl����görevlerinde�bulundu.�28.12.2016�ta-
rihinde�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�etti.�03.03.2017�tari-
hinde�Özel�Güvenlik�Denetleme�Daire�Ba�kanl���nda�görev�ald�,
06.03.2017�tarihinden�itibaren�vekaleten�Aksaray��l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�atand�.
19.08.2017�tarihli�Kararname�ile�asaleten�atanm���oldu�u�Ak-

saray�Emniyet�Müdürü�olarak�görevini�yürütmekte�iken,�19.09.2019
tarih�ve�2019/320�say�l��Cumhurba�kanl����Kararnamesi�ile�Van
�l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanan�ve�26.09.2019�tarihinde�görevine
ba�layan�Karaba�,�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Van �l Emniyet Müdürü

Mehmet ARTUNAY
1962�y�l�nda�Sivas�–Zara’da�do�mu�tur.��lk�ve�orta�ö�renimini�Za-

ra’da�tamamlad�ktan�sonra,�1980�Y�l�nda�Polis�Koleji,�1984�y�l�nda�Po-
lis�Akademisinden�Komiser�Yard�mc�s��rütbesiyle�mezun�olmu�tur.�Da-
ha�sonra��stanbul�Üniversitesi��ktisat�Fakültesi�Yeni�Türk�Cumhuriyet-
leri�Bölümünde�Yüksek�Lisans�yapm��t�r.�Yurtiçi�ve�yurtd���nda�çe�itli
görevlerde�bulunmu�tur.�2007�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesi-
ne�terfi�etmi�tir.�2007-2014�y�llar��aras�nda�Polis�Ba�müfetti�i,�16�May�s
2014-28�Ekim�2016�tarihi�aras�nda��Amasya��l�Emniyet�Müdürü�olarak
görev�yapm��t�r.�26/10/2016�tarih�ve�29869��say�l��Resmi�Gazetede�ya-
y�mlanan��çi�leri�Bakanl���n�n�2016/759�say�l��kararnamesi�ile�Nev�ehir
�l�Emniyet�Müdürü�olarak�atamas��yap�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�yazd����2�kitab��bulunmaktad�r.���Galatasaray�Spor�Kulübü�Kon-
gre�Üyeli�i�ve�Cadde�Bostan�Bal�k�Adamlar�Kulübü�Onur�Üyesidir.
Mehmet�ARTUNAY�evli,�3�çocuk�babas��ve�2�torun�sahibidir.�

Nev�ehir �l Emniyet Müdürü

Veysal T�P�O�LU

�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Veysal�T�P�O�LU�1966�y�l�nda�Kars'ta�do�-
du.�lkokulu,�Orta�ve�Lise�ö�renimini�ba�ar��ile�tamamlad�ktan�sonra�1989�y�-
l�nda�Polis�Akademisi'nden�mezun�oldu.�19�89�y�l�nda�Bolu�ili�nde�görevine�ba�-
layan��l�Emniyet�Müdürümüz�1993-2003�y�llar��aras�nda�Erzurum�ilinde�görev
yapt�.�003�y�l�nda��stanbul��l�Emniyet�Müdürlü�ü'ne�atanan�Say�n�Veysal�T�-
P�O�LU�s�ras�yla;��2003-2004�tarihleri�aras�nda�Tuzla��lçe�Emniyet�Müdürü,
2004-2006�tarihleri�aras�nda�Ümraniye��lçe�Emniyet�Müdürü,�2006-2009�tarihleri
aras�nda�Kad�köy��lçe�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapt�.�2009�y�l�nda��stanbul
�l�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��olarak�görevine�devam�etti.2013�y�l�nda�1.�S�n�f
Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�ederek�Polis�Ba�müfetti�i�olan�Say�n�Müdürümüz
2014�y�l�nda�Mu�la��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.�2016-2019�tarihleri�ara-
s�nda��anl�urfa��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapt�.�Müdürümüz��çi�leri�Ba-
kanl���'n�n�19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��Emniyet�Müdürleri�Kararnamesi�ile
Kocaeli���l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.�Say�n�Müdürümüz�Polis�Aka-
demisini�bitirdikten�sonra�Beykent�Üniversitesi�"Yönetim�ve�Organizasyon"�ala-
n�nda�yüksek�lisans�n��tamamlam���ve�halen�Marmara�Üniversitesi�Türkiyat�Ens-
titüsü�"Genel�Türk�Tarihi"�bölümünde�doktora�çal��malar�na�devam�etmekte-
dir.Amerika�ve��ngiltere'de�çe�itli�mesleki�seminerlere�kat�lm���olup�orta�dere-
cede��ngilizce�bilmektedir.�Evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Kocaeli �l Emniyet Müdürü

Ankara'da 750 polis asayi� uygulamas� gerçekle�tirdi
Çankaya�ilçesindeki�e�lence�mekanlar�na�ve�umuma

aç�k�yerlere�yönelik�asayi��uygulamas�nda,�çe�itli�suç-
lardan�aranan�10�ki�i�yakaland�.
Çankaya��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü�ve�Asayi���ube�Mü-

dürlü�üne� ba�l�� birimlerden� 750� polisin� kat�l�m�yla
Çankaya'da�asayi��uygulamas��yap�ld�.
Kurulan�kontrol�noktalar�nda��üpheli�ki�i�ve�araçlar�

de�erlendiren�ekipler,�e�lence�mekanlar�n��da�denetledi.
Uygulamada,�1848�araç�kontrol�edildi.�6�bin�397�ki-

�inin�kimlik�bilgilerini�sorgulayan�ekipler,�çe�itli�suçlardan
aranan�10�ki�iyi�gözalt�na�ald�.
Uygulama�kapsam�nda�denetlenen�50�i��yerinden�ku-

rallara�uymad����belirlenen�15'ine�de�idari�yönden�cezai
i�lem�yap�ld�.

�stanbul�Valisi�Ali�Yerlikaya,�AVM,�Cami,�Mescit,�Hal��Saha�ve
Spor�Tesisleri"ne�yönelik�1480�personel�ile�denetim�gerçekle�tirildi.
�stanbul�Valisi�Ali�Yerlikaya,�dün�AVM,�cami,�mescit,�hal��saha,

spor�tesisi�denetim�yap�ld���n�ve�kurallara�uymayanlara�177�bin�621
TL�ceza�kesildi�ini�aç�klad�.��stanbul�Valisi�Ali�Yerlikaya�sosyal�med-
ya�hesab��üzerinden�dün�AVM,�Cami/Mescit,�Hal��Saha/Spor�Tesisi
denetim�yap�ld���n��ve�177�bin�621�TL�ceza�kesildi�ini�aç�klad�.��Yer-
likaya�aç�klamas�nda�"�stanbul'da�23�Ekim'de�"AVM,�cami,�mescit,�ha-
l��saha�ve�spor�tesisleri"ne�yönelik�bin�480�personel�ile�yap�lan�dene-
timlerde;�513�AVM�bin�274�cami,�mescit,�573�hal��saha,�spor�tesisi�de-
netlendi.�10�suç�duyurusu,�95�uyar�,�102�idari�i�lem�yap�larak,�177�bin
621�TL�ceza�kesildi"�ifadelerini�kulland�.

Alt�nda��ilçesinde�uyu�turucu�ticareti�yapan,�kumar�oy-
nanmas��için�yer�ve�imkan�sa�layan,�tefecilik�ve�kasten�silah-
l��yaralama�olaylar�na�kar��an,�"Barutlar"�olarak�bilinen�suç�ör-
gütüne�yönelik�düzenlenen�operasyonda�20�ki�i�gözalt�na�al�n-
d�.�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ü�Organize�Suçlarla�Mücadele
�ubesi�ekipleri,�Alt�nda��ilçesinde�uyu�turucu�ticareti�yapan,
kumar�oynanmas��için�yer�ve�imkan�sa�layan,�tefecilik�ve�kas-
ten�silahl��yaralama�olaylar�na�kar��an,�"Barutlar"�olarak�bili-
nen�suç�örgütüne�yönelik�operasyon�ba�latt�.�Teknik�ve�fiziki
takiple�örgüt�üyelerinin�faaliyetlerini�tespit�eden�ekipler,�22�ika-
met�ve�4�i�yeri�olmak�üzere�26�adrese�e��zamanl��operasyon
düzenledi.�Operasyonda�20��üpheli�gözalt�na�al�n�rken,�zanl�-
lar�n�ev�ve�i��yerlerinde�yap�lan�aramalarda,�çok�say�da�çek-
senet,�uyu�turucu,�k�rm�z��ve�ye�il�reçete�ile�sat�lan�haplar�ile
de�i�ik�çaplarda�tabanca�ve�mermi�ele�geçirildi.
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POLİS OLMAK

Tüm�dünyada�hastal���n�kol�gezdi�i�bu�günlerde
sa��ve�salim�kalmak�için�s���nd���m�z,�kendimizi
en�güvende�hisetti�imiz�evimizde�kalarak�EVDE
KAL� ça�r�s�n�� önemseyelim.� Unutmayal�m� ki
Sa�l���m�z�için�ta��y�c��olmak,emniyet�te�kilat�,jan-
darma�te�kilat��ve�sa�l�k�çal��anlar�n�n�i�ini�zor-
la�t�rmak�istemiyorsak��ehir�efsanelerinden�uzak
durup�her�asparagas�haber�kirlili�ine�inanm�yarak
�u�zamanda�tüm�günümüzü�sevdiklerimizle�geçi-
rip,zorda� kalmad�kça� evlerimizden� ç�kmamaya
özen�gösterelim.
Tüm�dünyan�n�kar���kar��ya�kald�����u�zaman-

da�bol�bol�dua�edelim��lahi�Ya�Rabbi!�Milletimi-
zin,�devletimizin�ve�insanl���n�kar���kar��ya�bu-
lundu�u�bu�salg�n�hastal�ktan,�bu�virüs�belas�ndan
Sen�cümlemizi�muhafaza�eyle�Ya�Rabbi.Tüm�sa�-
l�k�çal��anlar�m�za�din�kuvveti�ver,s�n�r�d���nda�va-
tan�m�z�n�selameti�için�nöbet�bekleyen�askerimi-
ze�ve�yurt�içinde�güvenli�imizi�sa�layan�emniyet
güçlerimize�güç�ver
Esas�olan�bu�gibi�durumlarda�devlet�millet�el�ele

birlik�olup�birlikte�mücadele�etmektir.�S�n�r�boy-
lar�m�z��koruyan�Askerimiz,�iç�güvenli�imizi�sa�-
layan�emniyet�birimlerimiz,�ve�bu�zorlu�günümüzde
canla�ba�la�çal��an�sa�l�k�personelimiz�i�lerini�en
yüksek�performansla�yapmaktad�r.�Bize�dü�en�gö-
revler�aras�nda�özellikle�kar���kar��ya�kald���m�z
bu�güne�de�yetkililerin�uyar�lar�na�uyup�EVDE
KALmanin�sadece�sosyal�fark�ndal�l���n�yan��s�-
ra�bula��c��olan�virüsü�ta��mamakt�r.

Aydın ÖZGÜN

Polis Gazetesi Haber Müdürü

�nsan�hayat�n��hiçe�sayarak�sahte�içki�üretenlere�yö-
nelik�çal��ma�yapan��stanbul��l�Jandarma�Komutanl�-
���ekipleri;�Arnavutköy'de�sahte�içki�sevkiyat��yap�lan
bir�depoya�bask�n�düzenledi.
�stanbul��l�Jandarma�Komutanl����Kaçakç�l�k�ve�Or-

ganize�Suçlar�ile�Mücadele�ekipleri,�Arnavutköy'de�bir
depoya�düzenledikleri�bask�nda,�sevkiyata�haz�r�vazi-
yette�sahte�bandrol�ile�ambalajlanm���2,5�ton�sahte�iç-
ki�ele�geçirdi.�Al�nan�bilgiye�göre,��stanbul��l�Jandar-
ma�Komutanl����Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlar�ile�Mü-
cadele�ekipleri,�O.K.�adl��bir�ki�inin�piyasaya�sahte�iç-
ki�sürece�i�bilgisini�ald�.
Bunun�üzerine�harekete�geçen�jandarma�ekipleri,�De-

poda�yap�lan�aramalarda�sadece�yetkili�kurumlarda�bu-
lunan�"Bandrollü�Ürün��zleme�Cihaz�"�(BU�S)�yard�-
m�yla�sahte�oldu�u�anla��labilen,�sevkiyata�haz�r�va-
ziyette�100�CC'lik��i�elere�doldurularak�sahte�bandrol
ile�ambalajlanm���2,5�ton�sahte�içki�ele�geçirildi.
Jandarma�ekiplerince�gözalt�na�al�nan�i��yeri�sahibi

O.K.,�sevk�edildi�i�adli�makamlarca�tutuklanarak�ce-
zaevine�gönderildi.�Jandarma�ekipleri,�vatanda�lara�iç-
ki��i�elerinin�üzerinde�bulunan�ak�ll��bandrollerin�de-
tayl��bir��ekilde�incelenmesi,�bandrolü�olmayan�veya
aç�lm���ürünlerin�sat�n�al�nmamas�,��üphelendikleri�her-
hangi�bir�durumda�kolluk�kuvvetlerine�veya�"174"�Alo
G�da��hbar�Hatt�na�ula�malar��uyar�s�nda�bulundu.

Samsun�il�merkezi�ve�Çar�amba�ilçesinde�e��zamanl��gerçekle�-
tirilen�operasyona�120�polis�kat�ld�.�28�adrese�yap�lan�e��zamanl�
operasyonda�birçok�silah�ve�mühimmat��ele�geçirilirken,�19�zanl�
gözalt�na�al�nd�.�Samsun�Valili�i��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Kaçakç�-
l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ümüzce�“6136
Say�l��Kanuna�Muhalefet�Silah�Ticareti,�Silah�Mühimmat�Tamiri
ve��malat��Yapmak”�suçu�ile�ilgili�olarak�yap�lan�çal��malar�kap-
sam�nda;�Tespit�edilen��üpheli��ah�slar�n�yakalanmas��amac�yla�Sam-
sun�il�merkezi�ve�Çar�amba�ilçesinde�43�ekip�ve�120�personelle�top-

lamda�28�adreste�e��zamanl��operasyon�gerçekle�tirildi.��üpheli��a-
h�slarla�ba�lant�l��yap�lan�aramalarda;�22�adet�de�i�ik�çaplarda�ruh-
sats�z�tabanca,�116�adet��arjör,�1.550�adet�de�i�ik�çaplarda�fi�ek,
7�adet�tabanca�namlusu,�21�adet�ruhsats�z�tüfek,�4�adet�tüfek�nam-
lusu,�167�adet�tüfek�kartu�u,�7�adet�kurus�k��tabanca,�205�adet�ku-
rus�k��tabanca�fi�e�i,�193�gram�esrar�ve�1�adet�esrarl��sigara,�2�adet
sentetik�hap,�1�adet�mu�ta,�1�adet�kama,�1�adet�kasatura,�18�adet�ses
fi�e�i�ele�geçirildi.�Olayla�ilgili�19��ah�s�yakalanarak�gerekli�i�lemlere
ba�lan�ld�.

Emniyet�Te�kilat�n�n�Dikkati�Sayesinde��skenderun
da� Bombal�� Eylem� Haz�rl���ndaki� �ki� Teröristin
Bombalar��Ellerinde�Patlad�.�Çat��malar�Sonucu�Bir
Terörist� Öldürülürken� Di�eri� Gebertildi.� Emniyet
güçlerimiz�taraf�ndan�ba�ar�l���ekilde�yürütülen�ope-
rasyon,� zamanlamas�� ve� profesyonelli�iyle,� vatan-
da�lar�m�z�n�t�rna��na�zarar�gelmeden�sonland�r�ld�.�Gö-
rüntülerdeki�Elinde�uzun�namlulu�ile�terörist�av�na�ç�-
ka,��skenderun�Emniyet�müdürü�Nevzat�Güne��hain
sald�r��sonras��uzun�namlulu�silahla�sokakta�terörist-
lerin�pe�inde.�Böyle�Vatansever�Emniyet�müdürleri-
miz�Polislerimiz�Askerlerimiz�oldu�u�sürece�bu�ülkeyi
kimse�bölemez�!!!

Hakan ÇET�NKAYA
1969�y�l�nda�Ankara’da�do�du.��lk,�Orta�ve�Lise�Ö�reni-

mini�Ankara�ilinde�tamamlad�ktan�sonra�1990�y�l�nda�Polis
Akademisinden,�1994�y�l�nda�ise�Ankara�Üniversitesi�Hukuk
Fakültesinden�mezun�olmu�tur.�Ankara�Emniyet�Müdürlü-
�ü,�Erzurum�Emniyet�Müdürlü�ü,�TEM�Daire�Ba�kanl���,�Hu-
kuk�Mü�avirli�i,�Malatya�PMYO�Müdürlü�ü�kadrolar�nda
muhtelif�rütbelerde�görev�yapan�Say�n�Müdürümüz,�de�i�ik
tarihlerde�Te�kilat�m�z��temsilen�iki�buçuk�y�l�yurtd���nda�gö-
rev�yapm��t�r.��Mu�la��l�Emniyet�Müdürü�iken�19.09.2019
tarihinde� yay�nlanan� Cumhurba�kanl���� Kararnamesinin
2019/320�say�l��karar��ile�Mardin��l�Emniyet�Müdürü�olarak
atanm��t�r.�Say�n�Müdürümüz�Evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

Mardin �l Emniyet Müdürü

1969�y�l�nda�Denizli��linin�Çal��lçesinde�do�du.
�lk�ve�Orta�Ö�renimini��zmir��linde�tamamlad�ktan
sonra�1983�y�l�nda�Ankara�Polis�Koleji’ne�girdi.
1987�y�l�nda�Polis�Ko-
leji’nden,�1991�y�l�nda
Polis�Akademisi’nden
mezun�olduktan�sonra
ilk�görev�yeri�olan��s-
tanbul� Emniyet� Mü-
dürlü�ü’ne� Komiser
Yard�mc�s�� olarak
atand�.
1991-1994��stanbul

Emniyet� Müdürlü�ü
(�i�li� �lçe� Emniyet
Amirli�i),� 1994-1996
Ba�bakanl�k� Koruma
Müdürlü�ü,
1996-2000�Ankara

Emniyet� Müdürlü�ü� (Asayi�� �ube� Müdürlü�ü),
2000-2003�KOM�Daire�Ba�kanl����(Organize�Suç-
lar��ube�Müdürlü�ü),�2003-2004�UNM�K�(Birle�-
mi��Milletler� Kosova�Misyonu),� 2004-2009� Di-
yarbak�r�Emniyet�Müdürlü�ü�(Koruma�ve�Güven-
lik��ube�Müdürü),�2009-2010��stanbul�Etiler�PO-
MEM�(Ö�renci���leri��ube�Müdürü),�2010-2011��s-
tanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�(Bas�n�ve�Halkla��li�-
kiler��ube�Müdürü),�2011-2012��stanbul�Emniyet

Müdürlü�ü�(Fatih��lçe�Emniyet�Müdürü),�2012-2014
�stanbul� Emniyet� Müdür� Yard�mc�s�� (Kad�köy,
Ata�ehir,�Maltepe�ve�Adalar��lçelerinden�sorumlu),
2014-2016��stanbul�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��(Gü-
venlik,�Spor�Güvenlik�ile�Radyo�Tv�ve�Foto�Film
�ube�Müdürlüklerinden�sorumlu)�görevlerinde�bu-
lunmu�,�15.03.2016�tarih�2016/135�say�l��kararna-
me� ile� Van� �l� Emniyet�Müdürü� olarak� atanm��,

26.09.2019� tarihine
kadar�Van��l�Emniyet
Müdürü�olarak�görev
yapm��t�r.�2000-2003
KOM�Daire�Ba�kan-
l����bünyesinde�birçok
yurt� içi� ve� yurt� d���
operasyonda�görev�al-
m��,�Nükleer�madde
kaçakç�l����konusun-
da�Uluslararas��Atom
Enerjisi� Kurumu
(IAEA)� ile� yap�lan
yurt� d���� ve� yurt� içi
toplant�larda� Emni-

yet�Genel�Müdürlü�ü’nü�temsil�etmi�tir.�2010�y�-
l�nda�Bahçe�ehir�Üniversitesi’nde�Toplumsal�Olay-
lar�konusunda�yüksek�lisans�yapm��t�r.�19.09.2019
tarih�ve�2019/320�say�l��kararname�ile�Ayd�n��l�Em-
niyet�Müdürü�olarak�atanm���olup,�30.09.2019�ta-
rihinde�Ayd�n��linde�göreve�ba�lam��t�r.
�yi�derece��ngilizce�bilen��l�Emniyet�Müdürümüz

Say�n�Mehmet�Suat�EK�C�,�evli�ve�iki�çocuk�ba-
bas�d�r.

Hemet �AHNE

1967�y�l�nda�Ankara�ilinde�do�-
mu�tur.�1985�y�l�nda�Polis�Kole-
jinden,�1989�y�l�nda�Polis�Akade-
misinden�mezun� olarak� s�ras�� ile
1989-1995�y�llar�nda�Sivas��l�Em-
niyet�Müdürlü�ünde�göreve�ba�la-
m��,� 1994-1995� y�ll�lar�� aras�nda
Yedek�Subay�olarak�askerlik�gör-
evini� ifa� etmi�tir.� Askerlik� gör-
evinden�sonra�s�ras��ile�1995-2003
y�llar�nda��stanbul��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ünde,�2003-2004�y�llar�nda
Ordu� �l� Emniyet�Müdürlü�ünde,
2004-2005�y�llar�nda�Gümü�hane��l
Emniyet� Müdürlü�ünde,� 2006-
2012�y�llar�nda�Sakarya��l��Emniyet

Müdürlü�ünde� çe�itli� birimlerde
görev� yapm��� olup,� 2012� y�l�nda
1.S�n�f�Emni�yet�Müdürlü�üne�ter-
fi�etmi�tir.�2012-2014�y�l�nda�Tef-
ti��Kurulu�Ba�kanl���,��stanbul�Tef-
ti�� Kurulu� Bölge� Ba�kanl���nda
Polis� Ba�müfetti�i� olarak� görev
yapm���olup,�13.02.2014�tarihli�ve
28912�Say�l��Resmi�Gazete�de�ya-
y�nlanan�Atama�Karar��ile�Karaman
�l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��,
19.02.2014�tarihinde�görevine�ba�-
lam��t�r.25.10.2016� tarihli�Atama
Karar��ile�Mersin��l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�atanm��t�r.�Say�n�Em-
niyet�Müdürümüzün�1�k�z��vard�r.�

Mersin �l Emniyet Müdürü

Mehmet Suat EK�C�
Ayd�n �l Emniyet Müdürü

�stanbul'da jandarman�n düzenledi�i
operasyonda 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

Samsun'da KOM Silah Operasyonu: 19 Gözalt�

Bu ülkenin ne kahraman�
biter ne azmi tükenir!!

Konya Özel Harekat Polisleri Hakkari’ye Gitti
Konya�Özel�Harekat��ube�Müdürlü�ünde�gö-

revli�Polis�Özel�Harekat�(PÖH)�Timleri�Hakkari
bölgesine�kurban�kesilerek�gönderildi.
Konya� Özel� Hare-

kât��ube�Müdürlü�ün-
de� görevli� Polis�Özel
Harekat�(PÖH)�timle-
rinin� Hakkari'de� gö-
revlendirilmeleri�üzeri-
ne��l�Emniyet�Müdürü
Mustafa�Ayd�n'�n�kat�-
l�m�yla�u�urlama�töre-
ni�düzenlendi.
�çi�leri�Bakanl���nca

��rnak,�Siirt,�Van�ve�Hakkari'de�2�bin�512�perso-
nelin� kat�l�m�yla� Y�ld�r�m-13� Bestler� Dereler
Operasyonu�ba�lat�lmas�n�n�ard�ndan�Türkiye’nin
farkl��illerinden�operasyona�destek�devam�ediyor.
Son�olarak�Konya��l�Emniyet�Müdürlü�ünde�gö-
revli� PÖH� timleri� operasyona� destek� vermek

amac�yla�u�urland�.�
�l� Emniyet� Müdürlü�ü� Özel� Harekat� �ube

Müdürlü�ü�binas��önünde��l�Emniyet�Müdürü�Mus-
tafa� Ayd�n'�n� kat�l�-
m�yla�u�urlama�töreni
düzenlendi.��Bölgede-
ki�huzur�ve�güvenli�in
sa�lanmas�nda�büyük
önemi�olan�kahraman
"Polis�Özel�Harekat�-
m�za�görevlerinde�mu-
vaffak�olmalar��ve�sa�
salim� tekrar� aram�za
dönmeleri�için�kurban

kesildi�ve�görev�yerlerine�dualarla�u�urland�.
KAHRAMAN� POL�S� ÖZEL� HAREKAT

KARDE�LER�M�Z�N�YOLU�AÇIK�OLSUN,
DUALARIMIZ�S�Z�NLE...

POL�S�GAZETES��HABER�MÜDÜRÜ
SÜLEYMAN�BADEMC�

Kovid-19 testi satan �üpheliler yakaland�!
Ankara��l�Jandarma�Ko-

mutanl���nca,� yap�lan� is-
tihbari� çal��malar� netice-
sinde�Yenimahalle’de�ya-
p�lan� operasyonda,� 1262
say�l�� kanun� gere�i� sat���
yasak�olan�540�adet�Covid-
19�H�zl��Tan��Test�Kiti�ele
geçirilerek�olayla�alakal��2
�üpheli�yakaland�.
�lk�koronavirüs�vakas�n�n

ülkemizde� görülmesinden
bu�yana�maske,�eldiven�ve
el� dezenfektan�� gibi� baz�
ürünlerde�büyük�bir� talep
art����meydana�geldi.�Virü-
sü�f�rsat�bilen�baz��ki�iler
ise�internet�üzerinden�yasa

d���� �ekilde� koronavirüs
test�kiti�satmaya�ba�lad�.
Ankara��l�Jandarma�Ko-

mutanl���,� (COVID-19)
h�zl�� tan�� test� kiti� satan� 2
�üphelinin� yakaland���n�
aç�klad�.� Yap�lan� aç�kla-
maya�göre�jandarma�ekip-
leri� taraf�ndan� yap�lan� is-
tihbari� çal��malar� netice-
sinde�Yenimahalle’de�ya-
p�lan�operasyonda,��sonucu
2��üpheli�ye�1262�say�l��"�s-
pençiyari� ve� T�bbi� Müs-
tahzarlar�Kanunu"�uyar�n-
ca� sat���� yasak� olan� CO-
VID-19�h�zl�� tan�� test�kiti
satt����tespit�edildi.

Bakanl���m�z� koordinesinde,�Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ü�ve�Jandarma�Genel�Komutanl����taraf�ndan�yü-
rütülen�ikna�çal��malar��neticesinde;�PKK�Terör�Örgütü
mensubu�1!�terörist,���rnak’ta�ikna�yoluyla�güvenlik�güç-
lerine�teslim�oldu.

Teröristin,�2010�y�l�nda�örgüte�kat�ld����ve�Irak’ta�faa-
liyet�yürüttü�ü�belirlendi.
Teslim�olan�teröristle�birlikte,�1�Ocak’tan�bugüne,�sa-

dece� ikna� yoluyla� teslim� olan� terörist� say�s�185’e
yükselmi��oldu.��fadesini�kulland�.
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Mavi�vatan�tabiri,�3�taraf��denizlerle�çevrili�olan
ülkemiz�topraklar�n�n�denizlerdeki�kar��l���d�r.�Na-
s�l�ki�üzerinde�ya�ad���m�z�bu�topraklar�bizim�va-
tan�m�zsa,�ayn���ekilde�topraklar�m�z�n�devam�nda
bulunan�deniz�sular��da�vatan�m�z�n�bir�parças�d�r.
Denizin� içindeki� ba-
l�klar� ve� türlü� ticari
metaalardan� tutun� da
denizin�dibindeki�do�al
madenler,� petrol,� do-
�algaz,� hidrokarbon
kaynaklar��da�ayn���e-
kilde� bizimdir.� Mavi
Vatan�tabiri�ilk�olarak
Emekli� Tümamiral
Cem�GÜRDEN�Z�ta-
raf�ndan�literatürümüze�sokulmu�tur.

Bir�bahçeye�veya�araziye�sahip�olan�bir�ev,�na-
s�l�ki�kendine�ait�olan�bu�toprak�parças�n��muhtelif
müdahalelerden�koruyorsa�devletimiz�de�denizler-
deki�hakk�m�z��korumaktad�r.�Bizi�dar�bir�alanda�tut-
maya�çal��makta�olan�bir�tak�m�olu�umlara�kar���ce-
vab�m�z��en�sert�ve�kararl���ekilde�vermekteyiz.

Denizlerdeki�hakimiyetimizi,�sa�lam�ve�kal�c��ha-
le�getirebilmek�için,�deniz�kuvvetlerimizin�çok�sa�-
lam,�manevra�kabiliyeti�yüksek�ve�milli�silahlarla
donat�lm���olmas��gerekmektedir.�Tarihimize�ba-
k�ld���nda,�donanma�kabiliyetimizin�maalesef�nok-
san�olu�undan�dolay��büyük�kay�plar�ya�ad�k.��fti-
har� etti�imiz� ceddimiz� Osmanl�� �mparatorlu�u,
e�er�donanma�aç�s�ndan�daha�ileri�seviyede�olabil-
seydi,�dünyan�n�tamam�na�yak�n�na�çok�rahat�hakim
olabilirdi.�

Osmanl��Tarihinin�belli�dönemlerinde�Kaptan-
��Derya�Barbaros�Hayreddin�Pa�a�gibi�de�erli�ko-
mutanlar�m�z�sayesinde,�denizlerin�ne�derece�önem-
li�oldu�u,�yapt����sava�larla,�denizdeki�cayd�r�c�l�-
��yla�gözler�önüne�serilmi�tir.�O�dönemlerde�Ak-
deniz,�tümüyle�bir�Türk�gölü�haline�gelmi�,�dü�man
devletler�Akdeniz’de� kay�k� bile� yüzdüremez� ol-
mu�lard�r.�Hayreddin�Pa�a�zaman�ndan�kalan�tec-
rübeler,�hali�haz�rda�deniz�kuvvetlerimize�ilham�ver-
meye�devam�etmektedir.Devletimizin�Do�u�Ak-
deniz’deki�haklar�n��korumak�ad�na�yapt����gunboat,
sismik�ve�sondaj�politikalar�n�n�sebebini�birkaç�ba�-
l�k�alt�nda��u��ekilde�s�ralayabiliriz.

1-�ABD�ve�AB�nin�denize�ç�k����olan�sözde�Kür-
distan�devleti�kurdurmak�istemeleri

2-�Bu�vesile�ile�mavi�vatan�m�zdan�150.000�km2
alan�gasp�etmek�istemeleri

3-�Kuzey�K�br�s’taki�donanma�hakk�m�z�n�eli-
mizden�al�nmak�istenmesi.

Tüm�halk�m�zca�da�bilinmektedir�ki�Anavatan,
yavru�vatan�ve�mavi�vatan�bir�bütündür.�Gelece�i-
miz�bu�bütünlü�ün�korunmas�na�ba�l�d�r.�Türkiye
Cumhuriyeti’nin,�Say�n�Ba�kan�m�z�Recep�Tayyip
ERDO�AN�liderli�inde�yürüttü�ü�politikalar�sa-
yesinde� küresel� düzen� art�k� de�i�ime� u�ramak
mecburiyetinde�kalm��t�r.�Bununla�birlikte�Atlan-
tik�yüzy�l��da�bitmektedir.�Asya�yüzy�l��ba�lam��-
t�r.�Tek�kutuplu�düzen,�yerini�çok�kutuplu�düzene

b�rakmak�zorunda�kalm��t�r.�Bu�süreçte�Türkiye�ku-
tuplardan�biri�haline�gelmi��olmakla�birlikte,�art�k
oyun�kurucu�durumundad�r.�Bugünlerde�ya�ad�k-
lar�m�z��Recep�Tayyip�ERDO�AN�öncesindeki�hü-
kümetler�zaman�nda�ya�am���olsayd�k,�bizi�Akde-
niz’de�kay�k�bile�yüzdüremez�hale�getirirlerdi.

Son�y�llarda,�özellikle�milli�silahlar�ile�ilgili�ça-
l��malar�neticesinde�bilinen�100�den�fazla�yerli�ve
milli�silah�m�z�geli�tirilmi�tir.�Türkiye�eskiden�ol-
du�u�gibi�en�ufak�bir�çat��maya�girerken�bile,�ABD
ve�muhtelif�ülkelerden�izin�al�p,�cephane�ve�silah�ve-
rirlerse�operasyon�yapabildi�i�dönemlerden,�silah�ih-
racat��yapan�bir�ülke�haline�ülke�haline�gelmi�tir.

Milli� silahlar�m�z
içerisinde,� denizlerde
caydr�c�l���m�z��üst�se-
viyeye� ç�karan� birçok
silah�m�z� mevcuttur.
Özellikle�atmaca�füze-
sinin�250�km�menzili�sa-
yesinde,�tehlike�sahille-
rimize� yakla�amadan
çok� uzaklarda� bertaraf
edilebilmektedir.

Savunma�sanayii�literatüründe,�cayd�r�c��olarak,
ilk�s�rada�nükleer�silahlar�vard�r.�Hemen�onu�takip
edeni�ise�denizalt�lard�r.��u�süreçte�henüz�tam�mil-
li�bir�denizalt�m�z�yoktur.�Denizalt��üretiminde�Al-
manlarla�ortak�çal��malar�devam�etmektedir.�Fakat
Allah’�n�izniyle�2030�y�l�ndan�itibaren,�kendi�mil-
li�denizalt�m�z��üretmeye�ba�layaca��z.�Denizalt�lar�
önemli�k�lan�unsur,�torpidosudur.�Henüz�milli�bir�de-
nizalt�m�z�olmamakla�birlikte,�yerli�ve�milli�torpi-
domuz�AKYA�deneme�at��lar�n��ba�ar�yla�gerçek-
le�tirmi�,�hedefi�tam�isabetle�vurmu�tur.

Mavi�Vatan�kapsam��içerisinde�en�önemli�k�s�m,
takdir�edersiniz�ki�Do�u�Akdeniz’dir.�Do�u�Akde-
niz�ile��ilgili�olarak,�2000’lerin�ba��ndan�itibaren�Tür-
kiye’ye�dikte�ettirilmek�istenen,�Seville�Üniversi-
tesi’ne�haz�rlat�lan�bir�harita�dola�maktad�r.��lgili�dev-
letlerin�resmi�olarak�sahiplenmedi�i�ve�fakat�el�al-
t�ndan�destekledikleri�bu�harita,�nerdeyse�2.�Sevr�ha-
ritas�� niteli�indedir.� Bu� haritaya� göre,� 150.000
km2�alan�m�z�gasp�edilmi��görünmektedir.�Türki-
ye’nin,�özellikle�Recep�Tayyip�ERDO�AN�döne-
minden�itibaren�kesinlikle�kabul�etmedi�i�bu�hari-
tan�n� ard�nda,� görünü�te� Yunanistan� ve� Güney
K�br�s�Rum�Yönetimi�olmakla�birlikte,�i�in�gerçek
sahibi�Almanya�ve�Fransa�ba�ka�olmak�üzere�AB
ülkeleri�bulunmaktad�r.

AB,�haks�z�eylemlerinden�biri�olan�GKRY’ni
2004�y�l�nda�AB�ye�almakla�birlikte,�do�u�Akde-
niz’de�hava,�deniz,�ve�uzay�unsurlar�n��geli�tirme-
ye�çal��maktad�r.�Güney�K�br�s’�n�2�Nisan�2004�te
ilan�etti�i�ve�21�Mart�2003’den�itibaren�geçerli�ol-
du�u�iddia�edilen�deniz�yetki�alan�yla�AB,�levand
sahillerinin�ve�M�s�r’�n�kom�usu�haline�gelmi�tir.�

Güney�K�br�s’��AB�ye�almak�istemelerinin�as�l
sebebi�ise,�bahse�konu�ülkenin�sahilleri�ve�sahil�kom-
�ular��incelendi�inde�kolayca�anla��labiecektir.�Gü-
ney�K�br�s�sayesinde,�bir�anda�bu�bölgedeki�zengin
do�algaz�ve�hidrokarbon�yataklar�n��tespit�edip,�or-
taya�ç�kar�p,�ba��ms�z�bir�Avrupa�Enerji�Politikas�
geli�tirmek� istemektedirler.� Güney� K�br�s� Rum
Yönetimi’nin�bu�alanlar��korumaya�muktedir�ol-
mamas�,�haliyle�AB�üyesi�olduktan�sonra�tüm�AB
ülkelerini�o�bölgeye�yönelik�güvenlik�politikalar�
olu�turmalar�na�hak�vermi��olacakt�r.�Tabi�ki�bu�du-
rum�onlar�n�hayalleri�olmakla�beraber,�Türkiye’nin

cesur� ve� akil� hamleleri� sayesinde� at�l� kalm��t�r.
GKRY�ile�elde�etmeye�çal��t�klar��deniz�yetki�ala-
n�n�n�beraberinde,�bir�de�ME�S�Adas��projeleri�de
güldürücü�derecede�komiktir.�Türkiye’ye�2�km�me-
safede�olan�bu�adan�n�çevresi�9�km�olup,�Yunanis-
tana’�tam�580�km�mesafededir.�Haliyle�Türkiye�tüm
bu�planlar��bozmu�tur.

Bu�bahsetti�imiz�mücadele,�as�l�olarak�17�Mart
2002�de�Akdeniz’de�GKRY�ad�na,�33�derece�42�da-
kika�kuzey�enleminde�seyreden�Norveç�band�ral��bir
gemiyi,�Türk�Deniz�Kuvvetleri’nin�bölgeden�uzak-
la�t�rmas�yla�ba�lad�.�Bu�tarihte�ba�layan�mücade-
le,�gunboat(silah�kullanmaya�haz�r�m)�diplomasisiyle
bugüne�kadar�sürdürüldü.

2015�den�itibaren�de�sismik�diplomasiyle�geçildi.
Oruç�Reis�ve�Barbaros�gemilerinin�de�i�in�içine�gir-
mesiyle,�sondaj�diplomasisi�zikredilir�hale�geldi.
Özellikle� 2019� May�s’�nda� Fatih� gemisinin,
KKTC’nin�6�kazas�ndan�biri�olan�Baf’�n�42�mil�ba-
t�s�nda,�deniz�dibine�ilk�sondaj��yapmas�yla�Türki-
ye,�k�ta�sahanl���na�bayra��n��dikmi��oldu.�Bu�sü-
reç,�Libya�ile�yapt���m�z�son�anla�ma�ile�mevcut�ha-
lini�ald�.�Bu�anla�ma�ile�GKRY’nin�M�s�r�ve�Yu-
nanistan’la,�buna�benzer�anla�ma�yapabilmelerinin
önüne�de�geçilmi��oldu.�Netice�olarak�Türkiye,�27
Kas�m’da�yapt����bu�anla�mayla,�Akdeniz’e�silin-
mez�bir�imza�att�.�Libya�ile�yapt���m�z�bu�anla�ma,
ülkemiz�ad�na�hukuki�bir�hak�do�urmu�tur.�Mük-
tesebat�yaratm���ve�bu�anla�ma�BM’ye�deklare�edil-
mi�tir.�Üstelik�bu�anla�ma,�Uluslararas��Viyana�söz-
le�mesine�göre�de�geçerlidir.

Bu�hususlarda�duyulabilecek�en�mutber�endi�e
ise,�Libya’daki�hükümetin�de�i�mesi�durumunda,
bu�anla�man�n�da�bozulaca���yönündedir.�Bu�çok
zor�bir�ihtimal�olmakla�birlikte,�Türkiye’nin�kaza-
n�lm���bu�hakk�na�bak����kesinlikle�de�i�meyece�i
gibi,�Libya�üzerindeki�itibar��ve�gücü�de�bu�duru-
mu�de�i�tirmeyecek�seviyede�kuvvetlidir.�Ayr�ca�an-
la�ma,�Libya�halk��ve�devletinin�de�her�türlü�men-
faatinedir.�

Hafter�ve�benzerlerinin,�i��ba��na�gelme�ihtimali
art�k�söz�konusu�bile�de�ildir.�Hafter,�BM�nin�tan�d���
hükümete�isyan�etmi��asi�bir�ki�idir.�Beraberinde,
Yunanistan�D��i�leri�Bakan�’n�n�hafteri�ziyareti�de,
Yunanistan’�n�uluslararas��hukuka�sayg�s�zl���n��or-
taya�koymu��ve�itibar�n��zedelemi�tir.�Bu�anla�ma
Libya’ya�39.000�km2�lik�bir�alan�kazand�rm��t�r.�Haf-
ter�veya�bir�ba�kas��gelip�de�bu�anla�madan�vaz-
geçerse,�kendi�devletinin�bu�hakk�ndan�vazgeçmi�
olacakt�r.�Bu�da�kendi�halk�na�anlatmas��kolay�bir
�ey�de�ildir.

Bu�anla�man�n,�ne�kadar�do�ru�bir�ad�m�oldu-
�unun�anla��lmas��için,�Yunan�ve�GKRY’de�ç�kan
yaz�lara�ve�medyaya�bakmak�yeterli�olacakt�r.�Bu
anla�may��bir�kabus�olarak�görmektedirler.�Türki-
ye�oyunu�bozmu�tur.�Türkiye�kesinlikle�GKRY’ni
tan�mamaktad�r.�GKRY’nin�çözmesi�gerek�sorun,
öncelikle� budur.� Türkiye,� ön� bahçesine� duvar�
örmü�tür.� Bununla� birlikte,� Türkiye� Libya’n�n
menfaatlerini�de�korumu��olmaktad�r.�

Günümüz�sorununu�özetlemek�üzere�kaleme�al�n-
m���bu�yaz�m�za�ilave�etmek�üzere,�devletimizin�son
y�llarda�elde�etti�i,�yüzlerce�ba�ar��mevcuttur.�Fa-
kat�sadece��u�anlatt�klar�m�z�bile,�Türkiye’nin�han-
gi�seviyede�oldu�unu�ispata�mukedirdir.�Art�k�es-
ki�Türkiye�yoktur.�Dünyada�mazlumlar�n�s���na��,
zalimleri�ise�ad�m�atarken�defalarca�dü�ündüren�bir
Türkiye�vard�r.�Ve�dünya�tarihini�yazmaya�devam
edecektir.

Hem Polis hem yazar

Hatay Amanoslar'da Güvenlik
Korucular�ndan Ba�ar�l� Operasyon
Hatay�Amanoslar'da�güvenlik�ko-

rucular�n�n�operasyonu�neticesinde�1
terörist�ölü,�1�terörist�de�sa��olarak�ele
geçirildi.

Hatay�Amanoslar'da�bölgede�ke�if
ve�gözetleme�icra�eden�güvenlik�ko-
rucular�n�n�operasyonu�neticesinde�1
terörist�ölü,�1�terörist�sa��olarak�ele�ge-
çirildi.�

Sa��olarak�ele�geçirilen�teröristin�bir
dönem� Varto� Belediye� Ba�kanl���,
2008-2010� y�llar�nda� Bar��� ve� De-
mokrasi� Partisi� (BDP)� Genel� Ba�-

kanl����ile�24.�Dönem�HDP�Mu��Mil-
letvekilli�i�görevlerini�yürüten�ve�ha-
len�yurt�d���nda�kaçak�olan�Demir�Çe-
lik'in�o�lu�Sava��kod�adl��Yolda��Se-
lim�Çelik�oldu�u�ortaya�ç�kt�.�

Terörden�arananlar�listesinde�gri�ka-
tegoride�yer�alan�Yolda��Selim�Çelik
ile�birlikte�2�uzun�namlulu�silah,�1�ta-
banca�ve�çok�say�da�mühimmat�ele�ge-
çirildi.

POL�S�GAZETES��
HABER�MÜDÜRÜ�

SÜLEYMAN�BADEMC�

Özel�Harekat�Polislerimiz�ald�klar��e�itimler�kapsam�nda�Uçak�rehine
kurtarma�tatbikat��gerçekle�tirdi..��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Özel�Ha-
rekat��ube�Müdürlü�ü�ekipleri,�al�nan�e�itimler�kapsam�nda�havalima-
n�nda�nefes�kesen�rehine�kurtarma�tatbikat��yapt�.�Senaryo�gere�i�kalk��a
haz�rlanan�uça�a�bomba�koyarak�personeli�rehin�alan�teröristler,�özel�ha-
rekat�polisleri�taraf�ndan�etkisiz�hale�getirildi.�Zorlu�e�itimlerden�geçen
özel�harekat�polislerinin�her�biri�alan�nda�uzmanla��yor.�Emniyetin�önem-
li�bir�parças��olan�özel�harekat�polisleri,�ald�klar��e�itimler�kapsam�nda
havaliman�nda�nefes�kesen�rehine�kurtarma�tatbikat��yapt�.�Senaryo�ge-
re�i�eli�silahl��teröristler�kalk��a�haz�rlanan�uça�a�bomba�koyarak�per-
soneli�rehin�ald�.�Personelin�rehin�al�nd����bilgisi�üzerine�özel�harekat�pol-
isleri�harekete�geçerek�uçak�ve�çevresini�ablukaya�ald�.

Özel Harekat polislerinden, nefes
kesen rehine kurtarma tatbikat�

Türk Polisi ihtiyaç duydu�unuz her an, her yerde..

Yavuz SA�DIÇ
1972� y�l�nda� Ankara� ilinde� do�du.1990� y�l�nda

Polis�Kolejinden,�1994�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden
mezun�oldu.�S�ras�yla�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ü,�Was-
hington�Büyük�Elçili�i,�Gümü�hane�Emniyet�Müdür-
lü�ü,�Bal�kesir�Emniyet�Müdürlü�ü,�Sakarya�Emniyet
Müdürlü�ü,�Kocaeli�Emniyet�Müdürlü�ünde�de�i�ik�bi-
rimlerde�ve�çe�itli�rütbelerde�görev�yapt�,�2017�y�l�n-
dan�itibaren�Terörle�Mücadele�Daire�Ba�kan�Yard�m-
c�l����görevinde�bulundu.�02.07.2018�tarihinde�Emni-
yet�Genel�Müdürlü�ü�Yüksek�De�erlendirme�Kurulu
Karar�� ile� 1.� S�n�f� Emniyet�Müdürlü�üne� terfi� etti.
19.09.2019�tarihli�mü�terek�kararname�ile�atand����Kars
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine,�30.09.2019�tarihinde
ba�lad�.�Evli�ve�2�Çocuk�sahibidir.

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

lis�Koleji’nden,�1991�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�oldu.�S�ras�yla�Ada-
na,�Van,�Erzurum,���rnak�illerinde�de�i�ik�rütbelerde�TEM,��stihbarat,�KOM,
�lçe�Emniyet�Müdürlü�ü,�Çevik�Kuvvet��ube�Müdürlü�ü,�PMYO�Ö�retmen
Emniyet�Müdürü�görevlerinde�bulundu.�Askerli�ini�1994-1996�y�llar��aras�n-
da�Kayseri�1.Komando�Tugay����rnak�Cudi�üs�bölgelerinde�Aste�men�rütbe-
sinde�tamamlad�.�2005-2006�Mersin�Ça��Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitü-
sünde�(MBA)�alan�nda�Yüksek�Lisans�E�itimi�yapt�.�BM�Polis�Bar��gücünde
(UNPOL),�Haiti�(M�NUSTAH)�ve�Fildi�i�Sahili�(ONUC�)�ülkelerinde�yurtd�-
���görevler�alm��,�Güney�Kore��ile�Almanya’da�resmi�toplant��ve�temaslarda�bu-
lunmu�tur.�2015�y�l�nda�Adana��linde�“TEM,�Güvenlik�ve�Çevik�Kuvvet”�bi-
rimlerinden�sorumlu��l�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��iken,�EGM�Yüksek��De-
�erlendirme�Kurulu�Karar��ile�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�etti.�Po-
lis�Ba�müfetti�i�olarak�Özel�Güvenlik�Denetleme�Adana�Bölge�Ba�kan��görevinden
19.08.2017�tarihli�Kararname�hükmü�gere�i�Giresun��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�atanm��,�24.08.2017�tarihinde�göreve�ba�lam��t�r.�Müdürümüz�2�k�z�baba-
s�d�r.��yi�derecede�Frans�zca�bilmektedir.

Giresun �l Emniyet Müdürü

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

vak�Köyü�nüfusuna�kay�tl�d�r.�1988�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1992
y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olduktan�sonra�s�ras��ile�1992-
2003�y�llar��aras�nda�Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde,�1998-2001
y�llar��aras�nda�Almanya’da�misyon�koruma�görevinde,�2003-2007
y�llar��aras�nda�Malatya��l�Emniyet�Müdürlü�ünde,�2007-2014
y�llar��aras�nda�Kastamonu�Emniyet�Müdürlü�ünde,�2014-2015
y�llar��aras�nda�Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele�Dai-
re�Ba�kan�Yard�mc�l����görevlerinde�bulundu.�2015�y�l�nda�1.S�-
n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbesine�terfi�ederek�Özel�Güvenlik�De-
netleme�Ba�kanl���nda�ve�Tefti��Kurulunda�Polis�Ba�müfetti�i
olarak�görev�yapt�ktan�sonra�2016-2019�y�llar��aras�nda�Konya
�l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapt�.� �19.09.2019� tarih�ve
2019/320�say�l��kararname�ile�Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�atanarak�göreve�ba�lam��t�r.�Evli�ve�3�çocuk�babas�d�r.

Diyarbak�r �l Emniyet Müdürü

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

y�l�nda�Polis�Koleji�ard�ndan�1984�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun�olmu�tur.�S�ras�yla�Trabzon��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Di-
yarbak�r��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Sinop��l�Emniyet�Müdürlü�ü,
Adana��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Gümü�hane��l�Emniyet�Müdür-
lü�ü,�Samsun��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Samsun�19�May�s�Polis�Mes-
lek�Yüksek�Okulunda�Emniyet�Müdürü(Ö�retim�Görevlisi)�gör-
evini�yapt�ktan�sonra�2008�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü-
ne�terfi�etmi�,�daha�sonra,�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���,�Strateji�Dai-
re�Ba�kanl���,�Batman��l�Emniyet�Müdürlü�ü�ve�son�olarak�Ko-
caeli��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görevini�ifa�ederken�19.09.2019
tarih�ve�2019/320�say�l��Emniyet�Müdürleri�Kararnamesi�ile�Kas-
tamonu��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.�

1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�Say�n�Necati�DEN�ZC��evli�ve�2�ço-
cuk�babas�d�r.

Kastamonu �l Emniyet Müdürü

MAVİ VATAN

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

Türk�polisinin�fedakarl����yine�bir�kez�daha�gözler�önü-
ne�serildi.�Amerika’da�polislerin��rkç��davran��lar��dünya
gündemindeyken,�Türk�polisinin�vatanda��na�bu�yakla��-

m��örnek�niteli�inde…Sakarya'da,�Yunus�polisleri,�KPSS
Ön�Lisans�oturumuna�geç�kalan�genci�s�nava�yeti�tirdi.�Ada-
pazar��Ahmet�Nejdet�Güven�Caddesi'nde�bir�ki�i,�KPSS�otu-
rumuna�yeti�mek�için�polis�ekiplerinden�yard�m�talep�et-
ti.�Yunus�polisleri,�s�nava�girecek�ki�iyi�Adapazar���mam
Hatip�Ortaokulu'na�yeti�tirdi.�

Aksiyon�filmlerini�aratmayacak�anlar�ise�polis�kame-
ralar�na�yans�d�.�Sakarya’n�n�Adapazar���lçesinde�KPSS�Ön-
lisans�s�nav�na�yeti�mek�için�yard�m�talep�eden�bir�genci-
mizi,�Yunus�Polislerimiz�güvenli�bir��ekilde�s�nava�gire-
ce�i�okula�yeti�tirdi.

POL�S�GAZETES��HABER�MÜDÜRÜ
SÜLEYMAN�BADEMC�

FETÖ'den aç��a al�nan astsubay
'kaçak tütün' i�ine girmi�

Yunan sahil güvenlik unsurlar�nca
Türk kara sular�na geri itilen 232

yabanc� uyruklu kurtar�ld�

Konya'da�kaçak�tütün
operasyonunda,� biri� gö-
revden�uzakla�t�r�lan�ast-
subay�olmak�üzere�2��üp-
heli�yakaland�.

Konya��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�Kaçakç�l�k�ve�Or-
ganize�Suçlarla�Mücadele
�ubesi�ekipleri,�Karatay�il-
çesi�Gaziosmanpa�a�Ma-
hallesi'ndeki�3�i��yeri�ile�bir
evde,�kaçak�tütün�ürünlerinin�i�lemden�geçirilerek�piyasaya�sürüldü�ü�ih-
bar�n��ald�.Harekete�geçen�ekipler,�tespit�edilen�ikametlerde�yapt����aramalarda,
sigara�dolum�makineleri,�hava�kompresörleri,�35�kilogram�k�y�lm���tütün,
920�makarona�bas�lm���tütün,�24�bin�bo��makaron,�16�bin�450�bo��sigara
kutusu�ile�550�TAPDK�bandrolü�ele�geçirdi.Olayla�ilgili�Z.D.�ve�FETÖ/PDY
ile�irtibat��nedeniyle�görevden�uzakla�t�r�lan�eski�astsubay�A.T.�gözalt�na
al�nd�.

POL�S�GAZETES��HABER�MÜDÜRÜ
SÜLEYMAN�BADEMC�

Sahil�Güvenlik�Komutanl����ekipleri,�lastik�can�sallar��içerisinde
Mu�la'n�n�Marmaris�ilçesi�aç�klar�nda�121,�Bodrum�ilçesi�Karaada�aç�k-
lar�nda�35�ve�Datça�ilçesi�aç�klar�nda�76�s���nmac��oldu�u�bilgisi�üze-
rine�bölgeye�gitti.�Ekipler,�Yunan�unsurlar�nca�Türk�kara�sular�na�ge-
ri�itildi�i�anla��lan�lastik�botlardaki�yabanc��uyruklular��karaya�ç�kar-
d�.�Marmaris,�Bodrum�ve�Datça�limanlar�na�getirilen�s���nmac�lar,�i�-
lemlerin�ard�ndan��l�Göç��daresi�Müdürlü�üne�teslim�edildi.

Türkiye-Özbekistan�ili�kileri�konulu�Yüksek�Lisans�ya-
pan�Nev�ehir�Emniyet�Müdürü�Mehmet�Artunay,�Osmanl�
belgelerine�dayand�rd����Zara-1�ve�Zara�2�isimli�iki�kitab�y-
la�da�ön�plana�ç�k�yor.��çi�leri�Bakanl���’n�n�iki�y�l�önce�ya-
y�mlad����genelge�ile�Nev�ehir�Emniyet�Müdürlü�ü�görevi-
ne�atanan�Mehmet�Aytunay,�polis�olman�n�yan��s�ra�ayn��za-
manda�iyi�bir�yazar�ve�ara�t�rmac��olarak�da�biliniyor.�Gelin
1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�olan�Artunay’��daha�yak�ndan�ta-
n�yal�m:�1962�y�l�nda�Sivas�–Zara’da�do�mu�tur.��lk�ve�or-
ta�ö�renimini�Zara’da�tamamlad�ktan�sonra,�1980�Y�l�nda�Po-
lis�Koleji,�1984�y�l�nda�Polis�Akademisinden�Komiser�Yar-
d�mc�s��rütbesiyle�mezun�olmu�tur.�Daha�sonra��stanbul�Üni-
versitesi��ktisat�Fakültesi�Yeni�Türk�Cumhuriyetleri�Bölümünde
Yüksek�Lisans�yapm��t�r.�Yurtiçi�ve�yurtd���nda�çe�itli�gö-
revlerde�bulunmu�tur.�2007�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdü-
rü�rütbesine�terfi�etmi�tir.�2007-2014�y�llar��aras�nda�Polis�Ba�-
müfetti�i,�16�May�s�2014-28�Ekim�2016�tarihi�aras�nda��Amas-
ya��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapm��t�r.��26/10/2016

tarih�ve�29869��say�l��Resmi�Gazetede�yay�mlanan��çi�leri�Ba-
kanl���n�n�2016/759�say�l��kararnamesi�ile�Nev�ehir��l�Em-
niyet�Müdürü�olarak�atamas��yap�lm��,��28/10/2016��tarihi�iti-
bari�ile�görevine�ba�lam��t�r.�Türkiye-Özbekistan�ili�kileri�ko-
nulu�Yüksek�Lisans�Tezi�ile�Osmanl��Ar�iv�Belgelerinde�Za-
ra-1�ve�Zara-2�isimli�Ali�LAFÇI�ile�birlikte�yazd����2�kitab�
bulunmaktad�r.�Nev�ehir���l�Emniyet�Müdürü�Mehmet�AR-
TUNAY�evli,�3�çocuk�babas��ve�2�torun�sahibidir.
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Polis ve savc�y�m' diyerek 
vatanda�lar� 727 bin lira doland�rd�
Kendisini�polis�ve�savc��olarak�ta-

n�t�p,�vatanda�lar��bask��alt�na�alarak
bankaya� gönderip� havale� yapmaya
zorlayan�ve�bu�yöntemle�üç�vatanda-
���727�bin�TL�doland�ran��üpheli�An-
talya'da�polis�taraf�ndan�yakaland�.
21�Ekim�tarihinde�bir�banka��ube-

sinde�doland�r�c�l�k�olay��ya�and����ih-
bar��alan�polis�ekipleri,��üpheli�E.U.’yu
gözalt�na�ald�.�Yap�lan�ara�t�rmalarda
�üphelinin,� Konya’da� Y.B.� adl�� va-
tanda�a�kendisini�polis�ve�savc��olarak
tan�tt�ktan�sonra�bask��alt�na�al�p�ban-
kaya�yönlendirdi�i�ve�ard�ndan�227�bin
ve�410�bin�554�TL’sini�havale�yapt�-
rarak�doland�rd����anla��ld�.�Ekipler,
vatanda�a�ait�410�bin�554’ye�TL’ye
bloke� koydurarak� paray�� muhafaza
alt�na�ald�rd�.
Yine� yap�lan� ara�t�rmalarda

E.U.'nun�7�Ekim�tarihinde��stanbul'da
S.E.'ye�kendisini�polis�ve�savc��diye�ta-
n�tt���,�bankada�bulunan�88�bin�840�TL
ve�bin�100�Euro'yu� elden� ald���,� 13
Ekim'de�de�Hatay'da�yine�ayn��yön-
temle�G.M.�isimli�vatanda�a�para�ha-
valesi�yapt�rmaya�çal��an��üpheli�ol-
du�u�anla��ld�.�Benzer�suçlarda�çok�sa-
y�da�kayd��oldu�u�belirtilen�E.U.,�ifa-
desinin�ard�ndan�sevk�edildi�i�adliye-
de� tutuklanarak�cezaevine�gönderdi.

Konya�Meram�merkezde�Trafik�polis�me-
muru�bir�engelli�vatanda�a�polisler�yard�m�et-
ti.�Engelli�vatanda��n�kar��dan�kar��ya�geç-
mekte�zorluk�çekti�ini�görünce�kendisine�gi-
dece�i�yere�kadar�e�lik�etti.
Türk�polisinin�fedakarl����yine�bir�kez�da-

ha�gözler�önüne�serildi.�Amerika’da�polisle-
rin��rkç��davran��lar��dünya�gündemindeyken,
Türk�polisinin�vatanda��na�bu�yakla��m��ör-
nek� niteli�inde…� Polis� Gazetesi� Konya
Temsilcisi� Mehmet� Ödemi�’in� taraf�ndan
görüntülendi.�
Engelli�bir�vatanda��kar��dan�kar��ya�geç-

mekte� zorluk� çekti�ini� görünce,� Polisler
yard�m�ça�r�s�n��hemen�yan�t�vererek�yan�-
na�gitti.�Polisler�hemen�engelli�vatanda���gi-
dece�i�yere�kadar�e�lik�etti.�Güvenli�bir��e-
kilde�gidece�i�yere�varmas�n��sa�lad�.�Engelli
vatanda��m�z�polis�ekiplerine�yard�mlar�ndan
dolay��minnettar�kald���n��belirterek,�te�ek-

kür�etti.
Konya�Trafik�polis�memuru�"Bunlar,�ol-

mas��gereken��eyler.�Karde�imiz�mutlu�olsun

yeter.�Bu,�bizim�için�insanl�k�görevi,�vatan-
da��m�z�n�her�zaman�hizmetindeyiz� ’’� �fa-
delerini�kulland�.

Polis Memurundan Örnek Davran��

Selçuk DO�U�
1987�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1991�y�l�nda�Polis

Akademisinden�mezun�oldu.�TODA�E�(Türkiye�Orta-
do�u�Amme��daresi�Enstitüsü)�Kamu�Yönetimi�Bölü-
mü�Yüksek�Lisans�Program�n��tamamlayarak�mezun�ol-
du.�Yurdumuzun�de�i�ik�bölgelerinde�Terörle�Müca-
dele,�Kaçakç�l�k,�Organize,�Narkotik,�Mali�suçlar�ba�-
ta�olmak�üzere,�suçla�mücadele�yürüten�birçok�farkl��bi-
rimde�görev�yapt�.�Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mü-
cadele�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�Mes-
lek�Yüksekokulu�Müdürü,�Eylül�2019�tarihi�itibariyle
de��anl�urfa��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.��Evli�ve
2�çocuk�babas�d�r.

�anl�urfa �l Emniyet Müdürü Kamil KARABÖRK
1966�y�l�nda�Osmaniye’nin�Kadirli�ilçesinde�do�du.

1989�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�olarak�Komi-
ser�Yard�mc�s��rütbesi�ile�Emniyet�Te�kilat�nda�göreve�ba�-
lad�.
De�i�ik�rütbelerde�farkl��illerde�görev�yapt�ktan�son-

ra,�2012�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi
ederek�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���na�atand�.�2014-2016�ta-
rihleri�aras�nda�Erzurum��l�Emniyet�Müdürü,�2016-2019
tarihleri�aras�nda�Hatay��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev
yapm��t�r.
Hatay��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapmakta�iken,

19.09.2019� tarihli� Cumhurba�kanl���� 2019/320� say�l�
kararnamesi�ile�Kayseri��l�Emniyet�Müdürü�olarak�göre-
ve�ba�lam��t�r.
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Kamil�KARABÖRK�iki

k�z�çocuk�babas�d�r.

Kayseri �l Emniyet Müdürü

Celal SEL
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n;�Celal�SEL,�aslen�Kü-

tahya�ili�Simav�ilçesi�nüfusuna�kay�tl��olup�1968�y�l�n-
da�do�mu�tur.
Polis�Akademisi'nden�1990�y�l�nda�mezun�olarak���z-

mir� ilinde� Komiser� Yard�mc�s�� rütbesinde� mesle�e
ba�lam��,�s�ras��ile�Kahramanmara��ilinde,�Kaçakç�l�k
ve�Organize�Suçlarla�Mücadele�Dairesi�Ba�kanl���nda
ve��stanbul�ilinde�görev�yapt�ktan�sonra�Özel�Güvenlik
Denetleme� Ba�kanl���nda� Polis� Ba�müfetti�i� olarak
göreve�ba�lam��t�r.���rnak��l�Emniyet�Müdürlü�ü�ve�Ça-
nakkale� �l� Emniyet� Müdürlü�ü� görevlerinden� sonra
19.09.2019�tarihinde�Mü�terek�Kararname�ile�Elaz����l
Emniyet�Müdürlü�üne�atanm���ve�01.10.2019�tarihin-
de� ilimizde�göreve�ba�lam��t�r.Say�n� �l�Emniyet�Mü-
dürümüz�evli�ve�bir�çocuk�babas�d�r.

Elaz�� �l Emniyet Müdürü

POL�SL�K A�IR BASTI

1979�Y�l�nda� kazand���� �s-
tanbul�Üniversitesi�Siyasal�Bil-
giler�Fakültesi�yerine�Polis�Aka-
demisini�seçerek�Polisli�i�tercih
etti.���

1962�y�l�nda�Eski�ehir’�de
do�du.�1979�y�l�nda�Polis�Koleji
1983� y�l�nda� Polis� Akademi-
si’nden�mezun�olduktan�sonra;

�stanbul,�Gümü�hane,�Ankara,
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Özel
Kalem�Müdürü,�Emniyet�Genel
Müdürlü�ü� Terörle� Mücadele
Daire� Ba�kanl���� ve� Kahra-
manmara�’ta�de�i�ik�birimlerde
görev�yapt��ve�yurt�d���nda�bir
çok� ülkede� çe�itli� görevlerde
bulundu.�2006�y�l�nda�1.�S�n�f

Emniyet�Müdürlü�ü� rütbesine
terfi� ettikten� sonra,� Emniyet
Genel�Müdürlü�ü�Tefti��Kuru-
lu� Ba�kanl���’nda� görev� yap-
makta�iken�15�TEMMUZ�2016
tarihinde� vekâleten� Bilecik� �l
Emniyet�Müdürü�olarak�görev-
lendirildi�ve�29.01.2010�tarihli
kararname�ile�asaleten�Bilecik��l
Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.
Ertu�rul� Namal� iyi� derecede
�ngilizce� ve� �spanyolca� bil-
mektedir�ve�1979�y�l�nda�Polis
Akademisi�ö�rencisi�olmay��ter-
cih�etti�i�için�kay�t�yapt�rmad�-
����stanbul�Üniversitesi�Siyasal
Bilgiler�Fakültesi�lisans�ve�yük-
sek�lisans�ö�rencisidir.�Bilecik
�l� Emniyet� Müdürü� Ertu�rul
Namal,�“Biz�ak�am�saat�17:00
oldu�unda����klar��söndürüp�gi-

den�memurlardan�de�iliz”�Bi-
lecik� �l� Emniyet� Müdürü� Er-
tu�rul�Namal,�vatanda�lar�n�ken-
dilerini�emniyette�hissetmeleri
için�gece�gündüz�çal��t�klar�n�
söyledi.��mesle�imiz�gerçekten
me�akkatli�ve�saati�yok,�so�u�u
yok,�s�ca���yok.�
Günden�güne�daha�iyi�duru-

ma�geliyoruz.�Allah�devletimi-
ze�zeval�vermesin.�
Vatanda��n�evinde�huzur�içe-

risinde�gitmesi�ve�kendisini�em-
niyette�hissetmesi�için�mücade-
le�ediyoruz.�
Biz�ak�am�saat�17:00�oldu-

�unda� ���klar�� söndürüp�giden
memurlardan�de�iliz.�Hiçbir�ar-
kada��m�z�bu�anlay��ta�de�il.�bu
anlay��ta� olsak� zaten� verimli
olamay�z.

1972� y�l�nda� Sivas’ta
do�du.��lk�ve�orta�ö�reni-
mini�Sivas’ta�tamamlad��ve
1986�y�l�nda�Ankara�Polis
Kolejini�kazand�.�1990�y�-
l�nda�kolej�ve�1994’te�Po-
lis�Akademisinden�mezun
oldu�ve�komiser�yard�mc�s�
olarak�EGM��nterpol�Dai-
re� Ba�kanl���nda� göreve
ba�lad�.�
Prof.� Dr.� Necmettin

ERBAKAN’�n�Ba�bakan-
l�k� yapt���� “Refah-Yol”
hükümetinde�koruma�ola-
rak�görev�yapt��ve�28��u-
bat’�n�ard�ndan�Ankara�Çevik�Kuvvet��ube�Müdürlü�ünde�görev-
lendirildi.�1999-2002�y�llar��aras�nda�Say�n�Recai�Kutan’�n�koruma-
l���n��yapt�.�2002-2007�y�llar�nda�Ba�bakanl�k�Koruma�Müdürlü�ün-
de�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN’�n�koruma�ekibinde�çal��t�.�2004
y�l�nda�Birle�mi��Milletler�Kosova�ve�2007’de�Sudan�Bar���Gücü�Mis-
yonu�görevlerinin�ard�ndan�tekrar�EGM��nterpol�Daire�Ba�kanl���n-
da�görev�ald�.�2010�y�l�nda,�Almanya�Marshall�Center�Güvenlik�Bi-
limleri�Akademisinde,�“radikalle�me�ve�terörizm”�konular�nda�e�itim
ald�.��nterpol�Daire�Ba�kanl����Uluslararas��Kaçakç�l�k��ube�Müdür-
lü�ünün�ard�ndan��ark�hizmetini�ifa�etmek�üzere�Tokat�ve�müteakiben
Ba�müzakereci�olarak�atand����Diyarbak�r�ilinde�görev�yapt�.�2014�y�-
l�nda��nterpol�Daire�Ba�kan�Yard�mc�s��olarak�Ankara’ya�döndü�ve�2016
y�l��Ekim�ay�nda�yay�mlanan�“Emniyet�Müdürleri�Kararnamesi”�ile�1.

S�n�f�Emniyet�Müdürü�rüt-
besine� terfi� ederek� IN-
TERPOL�-Europol�Daire
Ba�kanl���na�atand�.�
�nterpol,� ileti�im,� etik,

VIP�yak�n�koruma�taktik-
leri,�müzakere�ve�ileri�sürü�
teknikleri�konular�nda�uz-
manl�k�sahibi�ve�e�itmen-
dir.� Halen� INTERPOL-
Europol�Daire�Ba�kan��ola-
rak� meslek� hayat�na� de-
vam�eden�Çiçek;��ngilizce,
Frans�zca� ve� Arnavutça
bilmektedir.�Evli�ve�iki�ço-
cuk�babas�d�r.

LÜTF� Ç�ÇEK

Konya’da Trafik polisinin yardımsever davranışı, olayı gören
vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı...

Bayburtlu Kad�nlara Madde
Ba��ml�l��� E�itimi Verildi

Bakanl���m�z�ile�Radyo�Televizyon�Gazetecile-
ri�Derne�i'nce�En��yi�Narkotik�Polisi:�Anne�kam-
panyas��hayata�geçirilerek,�uyu�turucuyla�mücade-
lede�annelere�yönelik�fark�ndal�k�ve�bilinçlendirme
çal��mas�� yürütülmeye� ba�land�.� Bu� kapsamda,
Bayburt��l�Emniyet�Müdürlü�ü�taraf�ndan�Bayburtlu
annelere� yönelik� En� �yi� Narkotik� Polisi:� Anne
kampanyas�n�n�ilk�e�itimi�Kenan�Yavuz�Etnograf-
ya�Müzesinde�gerçekle�ti.�
Uyu�turucu�kullan�m�na�henüz�ba�lamadan�önü-

ne�geçmek�ve�ba��ml�l�k�boyutuna�ula�mamas��için
Bayburt��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suçlarla
Mücadele�biriminden�polisler�annelere�'madde�ba-
��ml�l���'�e�itimi�verdi.Öte�yandan�Bayburt'ta�pan-
demi�döneminden�önce�uyu�turucuyla�mücadele�gü-
nünde�internet�ortam�ndan�196�ö�retmene�madde�ba-
��ml�l����e�itimi�verilmi�,�Türkiye�genelinde�Bay-
burt��l�Emniyet�Müdürlü�ü�bir�ilke�imza�atm��t�.�
En��yi�Narkotik�Polisi:�Anne�kampanyas�n�n�ha-

yata�geçirilmesiyle�annelere�daha�fazla�a��rl�k�ve-

rilerek�bu�e�itim�polisler�taraf�ndan�Bayburt�mer-
kez�ve�ilçelerinde�de�verilmeye�ba�land�.�Uyu�tu-
rucu�kullanan�çocuklar�n,�gençlerin�daha�önceden
tespit�edilmesi�aç�s�ndan�bir�tak�m�bilgiler�veren�po-
lislere�destek,�Bayburtlu�annelerden�geldi.

Bu Mücadelede Biz de Varız
Annelerin�yo�un�ilgi�gösterdi�i�e�itimde�Bay-

burtlu�kad�nlar�"bu�mücadelede�biz�de�var�z"�diye-
rek�uyu�turucuyla�mücadeleye�destek�verdiler.�
Uyu�turucu�madde�kullanan��ah�slar�üzerinde�Em-

niyet�Genel�Müdürlü�ü�Narkotik�Suçlarla�Mücadele
Daire�Ba�kanl����Narkolog�projesi�kapsam�nda,�16
bin�uyu�turucu�ba��ml�s��birey�üzerinde�anket�ger-
çekle�tirmesi�sonucunda�uyu�turucu�ba��ml�lar�n�n
yüzde�90'l�k�k�sm�n�n�annelerinin�ev�han�m��oldu-
�u�bilgisini�aktaran�polisler,�annelerin�destekleriy-
le�uyu�turucuyla�mücadele�edilebilece�ini�bildirdiler.�
Anneler,�"En�iyi�narkotik�polisi�benim,�çünkü�an-

neyim.�Bayburtlu�anneyiz,�uyu�turucuya�meydan
vermeyiz"�diyerek�tepkilerini�dile�getirdiler.

Hudut hatlar�nda kaçakç�l��a geçit yok
M�LL��Savunma�Bakanl���,�Hak-

kâri,��anl�urfa,�Van�ve�Hatay�hudut
hatlar�nda�yap�lan�arama�tarama�faa-
liyetlerinde�silah,�uyu�turucu�ve�ka-
çak�sigara,�ele�geçirildi�ini�bildirdi.
(MSB)�Bakanl�ktan�yap�lan�yaz�-

l��aç�klamada,�Hudut�kartallar�m�z�s�-
n�rlar�m�z�n�güvenli�i�için�ke�if,�gö-
zetleme�ve�devriye�faaliyetlerini�ke-
sintisiz�sürdürüyor.
Bu�kapsamda;�Hakkâri,��anl�urfa

Van�ve�Hatay�hudut�hatlar�nda�ya-
p�lan�arama�tarama�faaliyetlerinde;�8
adet�AK-47,�8�adet�AK-47��arjörü,
3.874�gr�kubar�esrar,�29.469�paket�ka-
çak�sigara,�378�uydu�cihaz��ve�2259
kutu�muhtelif�ilaç�ele�geçirildi.��fa-
delerine�yer�verildi.



Polis�demokratik�düzenin
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Toplum�güvenli�inin
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hukukçu�kadar�hukuk�adam›
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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

ABD'de George Floyd isimli siyahinin �rkç� bir polis taraf�n-
dan öldürülmesiyle ba�layan �iddet eylemleri 30 �ehre yay�ld�. ABD
Ba�kan� Donald Trump, ya�ma ve talana dönü�en gösterilerin
kendilerine ANT�FA ad�n� veren marjinal sol gruplar taraf�ndan
provoke edildi�ini ifade etti. Trump, bu grubu terör örgütü ola-
rak tan�yaca��n� ilan etti.

Peki ANT�FA’y� kim kurdu? Suriye'de PKK ile nas�l bir ili�ki-
si vard�?

Kendilerine anti-fa�ist ifadesinin k�salt�lm�� �ekli olan ANT�-
FA diyen bu örgüt, ilk defa 1920’li y�llarda Nazi Almanya’s�n-
da Hitler’in kurdu�u yar� askeri birliklerin, parti kar��t� ki�ilere kar-
�� ciddi anlamda �iddet eylemlerine kar�� kurulup, ABD ve tüm
Avrupa’da kendine kat�l�mlar ve yeni olu�umlar sayesinde güç-
lenip, ço�al�p eylemler yapmaya ba�lad�. 

Metodoloji olarak �iddete kar�� olduklar�n� beyan eden örgüt
üyeleri, �iddete kar�� savunman�n da gerekti�inde, her türlü �id-
dete yönelik kar�� koyma ile yap�labilece�ini benimsediklerini be-
yan ettiler. Bu grup, en iyi müdafaa hücumdur düsturuyla fiili ola-
rak terör eylemleri yaparken, siber ortamda da birçok suça ka-
r��abilecek kapasiteye de sahiptir. Örgüt sosyal medyada da çok
aktif çal��malar yaparken, sa�c� ya da solcu farketmeksizin �rk-
ç� olarak gördü�ü her hadiseye kar�� halk� sokaklara ç�karabile-
cek kadar yayg�n ve güçlüdür. Tek tip elbise giyen örgüt üyele-
ri siyah rengi tercih etmektedirler. 

Bu örgüt, PKK ile de yak�n ili�kiler içerisindedir. Örgüt, Su-
riye’de ilk kez 2013 de görülmeye ba�land�. Örgütün ABD ve
Avrupa ülkelerindeki elemanlar�, sözde DEA� ile mücadele k�-
l�f�yla kaçak yollardan PKK’ya kat�ld�lar. Burada silah, bomba,
keskin ni�anc� ve sabotaj e�itimi alan elemanlar, PKK yan�nda
çat��malara kat�lmaya ba�lad�.

2015 de, Suriye’nin kuzeyinde marjinal sol terör örgütü ele-
man say�s� 5000 li rakamlarla ifade edilmeye ba�lay�nca “Anti-
fa�ist enternasyonel Taburu” ad�nda sözde bir birlik daha kuruldu.
Bu taburda ABD, Almanya, �talya, Fransa, Kanada, S�rbistan ve
Avustralya ba�ta olmak kayd�yla birok ülkeden terörist bulunu-
yor.

Zeytindal� ve Bar�� P�nar� harekatlar�nda TSK ve Özgür Su-
riye Ordusuna kar�� sava�an örgütün as�l maksad�, PKK ile dün-
ya ülkeleri aras�nda köprü olmakt�r. Bu örgüt YPG’nin de finans
kayna�� olarak hizmet vermektedir. Farkl� metodlarla toplanan
paralar Suriye’nin kuzeyindeki örgüte aktar�lmaktad�r.

Yakla��k son 20 y�ld�r dünyada olan terörize olaylar� incele-
yecek olursak, hiçbirinin birbirinden ayr� olmad��� ç�plak gözle
de görülebilir niteliktedir. Terör ve zulüm silahlar�yla dünyan�n
her kö�esinde huzur kaç�ran ABD, özellikle binlerce t�r silah� dün-
yan�n gözleri önünde gönderip, besleyip büyütmeye çal��t��� te-
rör örgütü PKK/YPG eliyle e�itilen, ANT�FA örgütünün ele-
manlar�nca vurulmaya ba�land�. Örgüt Newyork ve Washington
sokaklar�nda polise bile göz açt�rmaz hale geldi.

ABD tarihinde ilk kez, senelerdir Türkiye’ye kar�� sinsice kul-
land��� terör örgütü PKK, kendi sokaklar�n� kar��t�r�p, bize zarar
vermek için savurdu�u bumerang�n kendisine dönmesi gerçe�iyle
yüzle�mi� oldu.

Sonuna bahar kelimesini ekleyerek muhtelif ülkelerde kar���kl�klar
ç�karan ABD �imdilerde tam manas�yla bir Amerikan bahar� ya-
��yor. Ne demi�ler alma mazlumun ah�n�, ç�kar aheste aheste.

ANTİFA 
(Anti-faşist sol terör örgütü)

Nimet 
GÜVEN

POLIS GAZETESI İSTİHBARAT ŞEFİ

�l�Emniyet�Müdürümüz,�1964�y�-
l�nda�Trabzon'da�do�du.��lk�ve�Orta�ö�-
renimini�Sakarya�ve�Kahramanmara�
illerinde� tamamlad�ktan�sonra,�Polis
Kolejini�1981'de,�Polis�Akadem�isini�ise
1985�y�l�nda�bitirdi.��1985�y�l�nda�An-
kara�Emniyet�Müdürlü�ünde�Komiser
Yard�mc�s��olarak�göreve�ba�lad�.�Ar-
d�ndan� Mardin,� Hollanda� (Misyon
Koruma),�Ordu,�Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ü�ve�Erzurum'da�görev�yapt�.

2008�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdü-
rü�rütbesine�terfi�etti.�2008-2016�y�llar�
aras�nda�Polis�Tefti��Kurulu�Ba�kan-
l���nda,� Polis� Ba�müfetti�i� olarak
önemli� soru�turmalarda� görev� ald�.
26.10.2016�tarihinde�Trafik�Uygulama
ve�Denetleme�Daire�Ba�kan��görevini
yürütmekteyken,� 19.08.2017� tarihli
kararname�ile�Sivas��l�Emniyet�Müdürü
olarak�atand�.�Say�n�Emniyet�Müdü-
rümüz�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

1966�y�l�nda�Samsun� ilinde
do�du.� Polis� Akademisinden
1991�y�l�nda�mezun�olarak�Ko-
miser�Yard�mc�s��olarak�mesle-
�e�girdi.�
S�ras�yla;� Ankara,� Artvin,

Ankara��l�Emniyet�Müdürlükle-

ri,� Özel� Güvenlik� Denetleme
Ba�kanl���,�Tefti��Kurulu�Ba�-
kanl���nda�görev�yapt�.�
23.01.2020�tarihinde�Afyon-

karahisar� �l� Emniyet� Müdürü
olarak�atand�.�Evli�ve�2�çocuk
babas�d�r.

Kenan AYDO�AN
Sivas �l Emniyet Müdürü 

Ali TEM�Z
Afyonkarahisar �l Emniyet Müdürü 

Murat KOLCU
Aksaray �l Emniyet Müdürü 

“Derman�arard�m�derdime,�derdim�bana�der-
man�imi�”�Nizayi�M�sri
Tasavvuf�büyüklerinden�olan�bu�zat,�ne�gü-

zel�söylemi�,�ne�güzel�ifade�etmi�.�Öyle�bir�dert
dü�ünün�ki,�ayn��zamanda�bu�dert�sizin�derma-
n�n�z�olsun.�Dert�ve�derman�ayn��potada�ve�ay-
n��ihtiyac��gideriyorlar.�Teknik�olarak�bak�ld���nda
çok�anlams�z�geliyor�kula�a.�Fakat�içeriden�içe-
ri�ne�manalar�gizli�bu�sözde.
Vatan�sevgisi�de�i�te�böyle�dertlerdendir.�Va-

tan�n�z��sever�dert�edinirsiniz.�Fakat�bu�sevgi�ay-
n��zamanda�sizin�derman�n�zd�r.�Vatans�z�yapa-
mazs�n�z.�O�sevgi�olmadan�hiçbir��ey�sizi�tatmin
etmez.�Mutlu�olamazs�n�z.�Bu�hal�herkes�tara-
f�ndan�anla��labilir�bir�hal�de�ildir.�Nice��ehitle-
rimizin�kan�yla�yo�uruldu�u�bu�topraklar,�bizim
en�büyük�derdimizdir.�Ayn��zamanda�da�der-
man�m�zd�r.�T�pk��Milli��airimiz�Mehmed�Akif
Ersoy’un��stiklal�Mar��’m�zda�söyledi�i�gibi;
Kim�bu�cennet�vatan��u�runa�olmaz�ki�feda,
�üheda�f��k�racak�topra���s�ksan��üheda
Can�,�canan�,�bütün�var�m��als�n�da�Hüda
Etmesin�tek�vatan�mdan�beni�dünyada�cüda.
Vatan�sevgisi�anlat�lmaz�ya�an�r.�Vatan�sev-

gisi�imandand�r.��man��olmayanlar,�mayas�,�ka-
n��bozuk�olanlar�anlamaz.�Onlar�için�sadece�bir
toprak�parças�d�r.�Toprak�dedi�in��ey�heryerde
var.�Ne�olacak�ki?�Ha�Türkiye�olmu�,�ha�Ame-
rika,�ha�Pensilvanya.�Onlar�heryerde�ya�arlar�her
kal�ba�uyarlar.�Su�gibi�hangi�kaba�girerlerse�o�ka-
b�n��eklini�al�rlar.�Burada�su�gibi�büyük�bir�ni-
meti�de�kötülemi��oluyorum�ayn��zamanda�far-
k�nda�olmadan.�Su,�bizden�davac��olur�bu�va-
tans�zlarla�kendisini�ayn��tarifte�bulu�turdu�um
için.
Öyle�bereketli,�mübarek�topraklar�m�z�var�ki

yüzy�llard�r�içimizdeki�hainler�içeriden,�d���dü�-
manlar�d��ar�dan�bir�türlü�bitiremediler.�Parça-
layamad�lar.�Bölemediler.�Bu�ihanete�kalkanlar
hep�kendileri�parçaland�,�bölündü,�yok�oldu.�Yok
olmaya�da�mahkumlar.
Biz�bu�necip�milletin�evlatlar��olarak�öyle�in-

sanlar�z�ki,�nerde�bir�mazlum,�kimsesiz,�ihtiyaç
sahibi�varsa�onlar�n�yard�m�na�ko�mu�uzdur.��n-
sanlar�olarak�böyle�oldu�umuzdand�r�ki�devle-
timiz�de�böyledir.�Ceddimiz�Osmanl��hem�ila-y�
Kelimetullah� u�runa� hem� zulüm� gören�maz-
lumlar�n�kurtulu�u�için,�elinden�gelen�heryere�se-
fer�düzenlemi�,�birçok�yeri�Türk�topra���haline
getirmi�,��ehit�kanlar�yla�sulam��t�r.�Bu�sebepledir
ki�as�l�s�n�rlar�m�z�,�dünyan�n�dört�bir�yan�nda-
ki��ehitlerimizin�kabirleri�ve�kanlar��belirler.
Bendeniz,� ceddimiz� Alparslan’�n� bizlere

Anadolu’nun�kap�lar�n��açt����Malazgirt’in�ba�-

l��oldu�u�Mu�’luyum.�Uzun�y�llar�memleketimde,
kolluk�kuvvetlerimizle�birlikte,�korucu�ba���ola-
rak�teröre�kar���mücadele�ettim.�Y�llard�r,�bu�mil-
letin�ve�devletin�ba��na�bela�edilen�pkk�terör�ör-
gütünün�hain�yönetici�ve�köleleriyle�mücadele-
me�devam�etmekteyim.�Bu�mücadelemizde�sü-
rekli�olarak�emniyet�ve�jandarma�Te�kilat�m�z-
la�kol�kola,�gönül�gönüle�mücadele�verdik.
Özellikle�1990�ve�sonras�nda�say�s�z�cenga-

ver�jandarma�komutan��ve�polis�memuru,�polis
müdürü�ile�gönül�köprülerimiz�bir�daha�y�k�l-
mamak�üzere�kuruldu.�Bu�insanlar�n�ortak�özel-
li�i,�hepsinin�imanl��ve�s�n�rs�z�vatan�sevgisine
sahip�olu�lar�yd�.�Haliyle�hepsi�son�derece�cesur,
gözünü�budaktan�sak�nmayan,�gecesini�gündü-
züne�katarak�çal��an�insanlard�.�Ve�i�in�güzel�ta-
raflar�ndan�br�tanesi�de�Mu�’a�gelip�ba�ar�yla�gö-
rev�yap�p,�ülkemizin�ba�ka�bir��ehrine�tayin�ol-
duktan�sonra,�yerlerine�gelen�komutan�ve�mü-
dürlerimiz�de�ayn��özelliklere�sahip�ki�iler�ola-
rak�kar��m�za�ç�k�yordu.�Halef,�selefinin�b�rak-
t����yerden,�mücadelesine�devam�ediyor�ve�ismini
memleketimizin�tarihine�alt�n�harflerle�kaz�yor-
du.�
Bu�müdürlerimizden�biri�de��u�an��ehrimiz��s-

tanbul’a�ba�müdür�olarak�tayin�edilen�Zafer�AK-
TA��beyefendidir.�Kendisi�son�derece�cesur,�va-
tansever,�merhametli�ve�ba�ar�l��biridir.�Bu�ba-
�ar�l��geçmi�i,�kendisini��u�an�bulundu�u�göre-
ve�ta��m��t�r.�ALLAH�kendisinden�raz��olsun.�Hiz-
metlerinin�kar��l���n��hem�bu�dünyada�hem�ahi-
rette�fazlas�yla�versin�in�allah.�
Mu�’umuzun��u�anki��l�Emniyet�Müdürü�Ah-

met�ARIBA��beyefendi�de�t�pk��Zafer�müdürüm
gibi�cesur�gözüpek�bir�yi�ittir.�Hain�terör�örgü-
tü�fetö�ile�çok�mücadele�etmi��olup,��imdi�de�onun
uzant�s��olan�pkk�terör�örgütüne�nefes�ald�rma-
maktad�r.�Gece�gündüz�demeden�hem�ildeki�asa-
yi��olaylar�yla,�hem�de�hain�örgüt�pkk�mücade-
le�eden�Ahmet�müdürüm,�devletimizin�iyi�ye-
ti�mi��ve�gelece�i�parlak��ahsiyetlerindendir.�Ka-
p�s��daima�ard�na�kadar�aç�k,�gerekti�inde�kim�ol-
du�una�bak�lmaks�z�n�herkes,�kendisini�maka-
m�nda�ziyaret�edebilmektedir.�Kendisi�gibi�ka-
liteli�de�bir�ekip�kurmu�tur.�Ve�bu�sayede�Mu�
halk�,�huzur�ve�refah�içerisinde�ya�am�na�devam
etmektedir.�Ayr�ca�Say�n�ARIBA�’�n,�özellikle
trafik�konusuna�verdi�i�önem,�yapt����muhtelif
düzenlemeler�ve�ald����tedbirlerle,�ilimizde�ula-
��m�sorunsuz��ekilde�sa�lanmaktad�r.��laveten,
Emniyet�binalar�nda�yapm���oldu�u�yenileme�ve
güçlendirme�çal��malar�yla,�personelinin�mem-
nuniyetini�kazanm���olmakla�birlikte,�halka�ve-
rilen�hizmetler,�çok�daha�nezih�ortamlarda�ve�h�z-
l�ca�sa�lanmaktad�r.�Son�süreçte,�hain�pkk�ör-
gütüne�ve�onun�uzant�lar�na�vurdu�u�darbelerde,
müdür� yard�mc�lar�ndan� Erol� ÇENGELC�K
beyefendinin�çal��malar��da�göz�doldurmaktad�r.
Bu�ba�ar�lar�n�n�devam��neticesinde,�kendisini�en
k�sa�zamanda��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görmek
istiyoruz.
Kendisiyle� çal��ma� �erefine� eri�ti�im�mü-

dürlerimizden�biri�de�Batman�Emniyet�Müdürü
Köro�lu�KIRAÇ�beyefendidir.�Bu�yi�it�mert�mü-

dürümüz�de�kutsal�görev�bilinciyle,�gecesini�gün-
düzüne�katarak,�halk�n�huzuru�ve�refah�n�,�ken-
di�hayat�ndan�önde�gören�iyi�yeti�mi��bir�devlet
adam�d�r.
Bir�de�erli�dostumuz�da�Bitlis’te�var.�Bitlis

Emniyet�Müdürü�Yaman�A�IRLAR�beyefen-
di.�Sakarya’n�n�yeti�tirdi�i�say�s�z�devlet�adam-
lar�ndan�biri�olan�Yaman�müdürüm,�ismi�ile�mü-
semma�yaman�bir�adamd�r.�Engin�tecrübeleriy-
le�Bitlis�halk�n�n�adeta�gözdesi�olmu�,�gece�gün-
düz�mücadelesine�hizmetine�devam�etmektedir.
Do�u�bölgelerimizden��stanbul’a�do�ru�yo-

la�devem�ederken�Konya’ya�u�ramadan�olmaz.
�lahi�a�k�n�mümtaz�temsilcisi�Mevlana�Celaled-
din-i�Rumi�hz.nin��ehri�Konya’m�z�için�gece�gün-
düz�demeden�çal��an�Mustafa�AYDIN�beyefendi
Emniyet�Te�kilat�’n�n�parlayan�y�ld�z�d�r.
2016-2019�y�llar��aras�nda�Konya’da�Emni-

yet�Müdürlü�ü�yapm���olan�ve��u�anda�da�Di-
yarbak�r�Emniyet�Müdür�olan��ükrü�YAMAN
beyefendiyi�de�sevgi�ve�hürmetle�an�yorum.�Ken-
disi�do�unun�incisi�konumunda�olan�Diyarba-
k�r’�m�z�n,�huzuru�ve�refah�n��kutsal�bilip,�her�da-
im�görevinin�ba��ndad�r.�Emniyet�Personeli�ve�hal-
k�n�gönlünde�taht�kurmu��bu�dostumun�ba�ar�-
lar�n�n�devam�n��diliyorum.
Son�olarak��ehzadeler��ehri�olan�Manisa’m�-

z�n�de�erli�Emniyet�Müdürü�Ömer�USLUSOY
beyefendi’yi� yad� etmeden� geçemeyece�im.
Uzun�y�llar�Emniyet�Te�kilat�’n�n�muhtelif�mev-
kilerinde�görev�yapm���olan�Say�n�USLUSOY,
ba�ar�yla�yürüttü�ü���rnak�Emniyet�Müdürlü�ü
görevinden,� Manisa� Emniyet� Müdürlü�ü’ne
atanm��t�r.� Kendisine� sa�l�kl�,� huzurlu,� uzun
ömürler�ve�ba�ar�lar�n�n�devam�n��diliyorum.
Türkiye�Cumhuriyeti�2200�y�ll�k�bir�devlet-

tir.�Her�devirde�hem�en�korkulan,�hem�hakkani-
yetli�vas�f�ta��yarak�en�güvenilen�devlettir.�Say�s�z
devlet�adamlar��yeti�tirmi��ve�yeti�tirmeye�de�de-
vam�etmektedir.�Yukar�da�bahsetti�im�nadide��ah-
siyetler�de�bu�alt�n�kadrodan�sadece�birkaç�d�r.�
Sayd���m�ve�sayamad���m�bu�de�erli�dost-

lar�m�gibi�niceleri,�devletin�devaml�l���n�,�halk�n
refah��ve�huzurunu,�kendileri�ve�ailelerinin�ha-
yat�ndan�nadide�görüp,�canla�ba�la�y�lmadan�hiz-
met�etmektedirler.�ALLAH�(cc)�hepsine�uzun
ömürler�nasip�etsin.��ahadet��erbeti�içenlere�de,
merhameti�ve�cömertli�iyle�muamele�etsin�in-
�allah.�
Y�llard�r�devletimiz�terör�belas�na�düçar�olmu�

ve�enerjisinin�büyük�k�sm�n��bu�alana�harcam��t�r.
Nice�evlatlar��ehit�vermi�,�nice��erefli�kanlar�top-
ra�a�akm��t�r.�Bu�terör�belas�n��ba��m�za�saran-
lar,�y�llarca�içimizde�bizimle�beraber�ya�am��,�hiz-
met�eder�gibi�görünmü��ama�maalesef�dü�man-
lar�m�z�n�ma�al���n��yapm��lard�r.�Üzücüdür�ki
hem�bürokraside�hem�siyasette�yer�tutmu�,�dev-
letimize�güç�ve�ivme�kaybettirmi�lerdir.�Kimi�di-
ni�duygular��alet�ederek�halk��kand�r�p�varl���n�
sürdürürken,�kimi�de�devletçi�görünüp,�halk�n�ya-
n�nda�oldu�unu�iddia�edip,�kendisine�f�rsat�ve-
rildikten�sonra,�iç�yüzlerini�meydana�ç�karmak-
tan�çekinmemi�lerdir.
Devletimizin�gerek�görerek�kayyum�atad���

belediyelerin,�görevden�al�nan�yöneticilerine�zi-
yaretlerde�bulunarak,� sarma�dola��pozlar�ver-
mi�ler,�onlar�n�yan�nda�olduklar�n��utanmadan�be-
yan�etmi�lerdir.�Devletimiz�görevden�al�nan�bu
ki�ilerin�her�daim�kar��s�ndad�r.�Sizler�de�onla-
r�n�yan�nda�oldu�unuzu�söylüyorsunuz.�Peki�siz
kimsiniz?�Bu�tak�nm���oldu�unuz�tav�r�ve�gös-
termi��oldu�unuz�duru�la� hangi� safta� yer� al�-
yorsunuz?�Bunun�elbette�fark�ndas�n�z.�Halk�m�z
ve�devletimiz�de�fark�nda�elbet.
Selahattin�DEM�RTA�’��ziyarete�gidenler�pkk

ile� yanyana� görüntü� vermi�� olmuyorlar� m�?
Onlar�n�destekçisi�durumuna�dü�müyorlar�m�?
Selahattin�DEM�RTA�’�n�karde�i�nerede?�Kimi
da�da�teröristlik�yap�yor�kimi�de��ehirde.��Sizler
bunlar��bilmiyor�musunuz?�Elbette�ki�biliyorsu-
nuz.�Bir�gün�bile�a�z�n�zdan�pkk�terör�örgütüdür
cümlesini�duymuyoruz.�Neden?�Yoksa�size�gö-
re�pkk�terör�örgütü�de�il�mi?
Demirta�’�n�neden�tutuklu�oldu�unu�anlaya-

mad�klar�n��söyleyenler,�bu�tutuklulu�un�sebe-
bini,�isterlerse�halk�n�aras�na�kar���p,�yoldan�ge-
çen�herhangi�birine�sordu�unuzda�dahi�ö�rene-
bilirler.�Ki�siz�herkesten�daha�iyi�biliyorsunuz.
Çünkü�ayn��zihniyettesiniz.�De�erleriniz�ayn�.�Bu
milletin�ve�devletin�dü�man�s�n�z.�
Bu�ismini�vermeden�sayd���m,�isimlerini�di-

lime�dolamay��bile�zül�addetti�im�ki�iler,�mille-
timizin�devletimizin�bu�topraklar�n�dü�man�d�r.
Bu�ki�iler�için�fetö,�pkk,�ypg�farketmez.�Önleri-
ne�kim�ot�koyarsa,�onlar�n�u�akl���n��yapacak�de-
recede�kalitesizdirler.�Varl�klar�n�n�devam�,�mil-
let�ve�devlet�dü�manl���yla�vakidir.�Bunlarda�ne
din,�ne�ahlak,�hiçbir��ey�bulman�z�mümkün�de-
�ildir.�Bir�di�er�özellikleri�de�Recep�Tayyip�ER-
DO�AN�dü�manl���d�r.�Tayyip�bey�gitsin�de�is-
terse�devlet�y�k�ls�n,�isterse�memleket�külliyen�i�-
gal�edilsin.�Bu�mant����anlamak�da�mümkün�de-
�il.��nsan�kar��s�nda�dü�man�n�bile�ak�ll��ve�mert
olan�n��görmek�istiyor.
Ayr�ca�zorumuza�giden�bir�durum�da��udur

ki,�bu�kahpe�teröristler,�devletin�dokunulmazl�-
��n��kullanarak�gerçekle�tiriyorlar�dü�manl�kla-
r�n�.�Ekme�ini�yedikleri�devleti,�s�rt�ndan�han-
çerliyor,�evlatlar�n��öldürüyorlar.�Y�llard�r�bu�ce-
naha�hizmet�eden�vekillere�verilen�maa�lar,�se-
çim�ödenekleri,�can�n��di�ine�takarak�çal��an�as-
ker,�polis,�korucu,�bekçilerimize�verilseydi�ne�gü-
zel�olurdu!!
Ey�bu�milletin�devletin�topraklar�n�kadim�dü�-

manlar�,�size�sesleniyorum.�Bizim�topraklar�m�z
çok�verimli�ve�bereketlidir.�Ve�tarih�buna��ahit
olmu�tur�ki�bu�millete�ALLAH(cc)�taraf�ndan
zimmetlidir.�Denizlerimiz�de�ayn���ekildedir.�Top-
raklar�m�z�ve�denizlerimizin�alt�,�üstünde�karde�çe
ve�insan�gibi�ya�amay��reddeden,�devlete�mille-
te�dü�manlar�n�cesetleriyle�doludur.�Hala�da�bo�
yer�var.�Ne�biz�öldürmekten�b�kt�k�ne�de�siz�öl-
mekten.�Ama�size�tavsiyemiz�odur�ki�henüz�can
bedendeyken�vazgeçin�tövbe�edin.�ALLAH’a�dö-
nün.��nsan�gibi�ya�ay�n�bu�topraklarda.�Pek�dik-
kate�alaca��n�z��zannetmiyorum�ama�biz�yine�de
söylemi��olal�m.�Halk�m�z�ve�devletimiz�sizleri
asla�unutmayacak.�

Osman Şahin
GÜVEN
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Yönetim Kurulu Bşk.

VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR

1968�y�l��Çanakkale��Eceabat��ilçesi�do�umludur.�1982�y�l�nda�Po-
lis�Koleji�Müdürlü�üne�girerek,�1990�y�l�nda�Polis�Akademisi�Ba�-
kanl���ndan�mezun�olmu�tur.
S�ras�yla�Aksaray��l�Emniyet�Müdürlü�ü�(Asayi���b.),��Diyarba-

k�r��l�Emniyet�Müdürlü�ü�(�stihbarat��b.),��stihbarat�Dairesi�Ba�kanl���,
Burdur��l�Emniyet�Müdürlü�ü�(�stihbarat,�Güvenlik�ve�Terörle�Mü-
cadele��b.),�Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürlü�ü�(Pasaport�ve�Yaban-
c�lar,�Trafik�Denetleme��b.),�30.06.2011-15.08.2013�tarihleri�aras�nda
Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdür�Yard�mc�l���,�Konya�Ere�li�PMYO�Mü-
dürlü�ünde� Ö�retmen� Emniyet�Müdürlü�ü� görevlerinden� � sonra,
01.07.2014� tarihinde� 1.S�n�f� Emniyet� Müdürlü�üne� terfi� ederek
Özel�Güvenlik�Denetleme�Ba�kanl���na�atanm��t�r.�06/04/2015�tari-
hinde�Siirt�Polis�Meslek�Yüksek�Okulu�Müdürü�olarak�atanm��t�r.

25/05/2015��tarihinden�20/09/2019�Tarihine�kadar�Çorum��l�Emni-
yet�Müdürü�olarak�görev�yapm��t�r.
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Murat�KOLCU�20.09.2019�Tarih-

li�Cumhurba�kanl����Kararnamesi�ile�Aksaray��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�atanm��t�r.�
Say�n�Müdürümüz��Evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.


