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Osman Şahin GÜVEN
Polis Gazetesi Yön. Kurulu Başk.

PKK’n�n�Türkçe’deki�kar��-
l���� Kürdistan� ��çi� Partisi’dir.
Kürtçe’deki�okunu�u�da�Partiya
Karkerên�Kurdistan’d�r.�Bu�ismin
ba�� harflerini� kendine� sembol
edinmi��hain�kahpe�bir�örgüttür
PKK.� Osmanl�’dan� sonra� her
daim�önü�kesilmek�için,�önüne
türlü� tuzaklar� kurulan� Türki-
ye’nin�u�ra�mas��için�yeni�bir�be-
la�olarak�tasarland��ve�i�leme�kon-
du.�Kurulu�una� alt� yap�� çal��-
malar�� 1961� anayasas�� sonras�
ba�lad�.�Devletimiz�içerisine�yer-
le�mi��hainlerin�olu�turdu�u�mü-
sait� ortam� sonras�� k��k�rt�lan,
kand�r�lan�vatanda�lar�m�z�isya-
na�te�vik�edildi.�� 3’te

Genç�ya��na�ra�men�y�llar�n�verdi�i�tecrübeye
sahipmi�cesine�gece�gündüz�görev�yapan�kay-
makam�m�z,�k�sa�zamanda�hem�mahiyetindeki
personelinin�hem�de�halk�m�z�n�gönlünde�taht
kurdu.�Tam�bir�memleket,�vatan,�bayrak�sev-
dal�s��bir��ahsiyet�olan�Say�n�AKTA�,�asker,�po-
lis�ve�bizler�güvenlik�köy�korucular��olarak,�yap-
t���m�z�operasyonlar��bizzat�takip�eder,�süreç�ne-
ticelenene�kadar�geceleri�kesinlikle�uyumazd�.
Bu�da�haliyle�da�da�operasyonda�bulunan�biz-
ler�için�büyük�moral�kayna���ve�güç�anlam�na
gelirdi.�Say�n�AKTA�’�n�bu�yi�itliklerini�hiç-
birimiz�kesinlikle�unutamay�z.
�lçemiz�olan�Hasköy�do�u�ve�güneydo�uda

teröristlerin�giremedi�i,�bar�namad����tek�ilçe-
dir.�Halk�olarak�bizler�Bidri�ve��eygo�a�iretle-
ri�karde��a�iretler�olarak�her�daim�devletimizin
emrindeyiz.�Teröre�asla�taviz�vermedik.��lçemize
giren�terörist�canl��ç�kamam��t�r.�Le�i�al�nm��-
t�r.�Çok��ehitler�verdik�bedel�ödedik.�Bitlis�Mut-
ki�Kavakba���mevkiinde�3�minübüsümüzün�yo-
lu�kesildi�ve�birçok��ehit�verdik.�Buna�benzer
terör� hadiselerinde� nice� canlar�m�z� topra�a
dü�tü��ahadet��erbetini�nu��etti.��ntikam�m�z��el-
betteki�ald�k.�Almaya�da�devam�ediyoruz.�La-
kin�asla�teröre�mahal�vermedik.�Bu�ilelebed�böy-
le�devam�edecektir.�Söyledi�im�gibi�bizler�her

daim�buraday�z.�Teröre�kar���devletimizin�em-
rindeyiz.�Kaymakam�m�z�n�da�böyle�bizlerle�bir-
likte�terör�hadiselerini�ba��m�zda�durarak�takip
etmesi,�bizler�için�hiçbir�zaman�unutulmayacak
an�lar�m�z�aras�nda�yerini�alm��t�r.
�lçemiz�da�lar�n�n�muhtelif�yerlerinde�bu-

lunan�nöbet�noktalar�m�zda�su�yoktu.�Takdir
edersiniz�ki�su,�özellikle�de�da�da�operasyon-
da�çok�önemlidir.�Operasyonlarda�sürekli�su-
suzduk.�Su�ihtiyac�m�z��kar��lamak�için�yak�n
yerlerden�su�almaya�giderken�mutlaka�pusuya
dü�er��ehitler�verirdik.�Say�n�AKTA���srarl��ta-
kipleri�neticesinde,�bölgeye�çe�me�yapt�rd�.�Su

getirdi.�Bu�sayede�adeta�hayat�bulduk.�O�çe�-
meden�sadece�bizler�de�il,�oradan�gelen�geçen
halk,�yaylaya�ç�kan�yaylac�lar,�hatta�bölgede�ya-
�ayan�hayvanlar�bile�daima�su�içmektedir.�Her
su�içen�bu�çe�meyi�yapt�randan�ALLAH�raz��ol-
sun�demektedir.�Bu�ne�büyük�bir�ecirdir�tahmin
edersiniz.� Say�n� kaymakam�m�z�n� ilçemize
yapt����hizmetleri�bir�kenara�koyun,�sadece�yap-
t�rd����bu�çe�me�için�bile�Rabbim�onu�cenneti-
ne�koysun.�Hay�rl��uzun�ömürler�nasip�etsin.�

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

Gazetemiz ücretsizdir

1965�y�l�nda�Elaz���ilinde�do�du.��lk�ve�Orta
tahsilini�Elaz���ilinde�tamamlad�.�1983�y�l�nda�Po-
lis�Koleji,�1987�y�l�nda�ise�Polis�Akademisi'nden
mezun�oldu.�Çe�itli�rütbelerde�olmak�üzere�s�ra-
s�yla;��zmir�Emniyet�Müdürlü�ü,�Batman�Emni-
yet�Müdürlü�ü,��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü,�To-
kat�Emniyet�Müdürlü�ü,�Tekirda��Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Diyarbak�r�Emniyet�Müdürlü�ü�ve�Ga-
ziantep�Emniyet�Müdürlü�ünde�de�i�ik�birimlerde
görev�yapt�.�14.07.2010�tarihinde�1.�S�n�f�Emni-
yet�Müdürlü�üne�terfi�etti.�Strateji�Geli�tirme�Dai-
re�Ba�kanl���,�Özel�Güvenlik�Denetleme�Daire
Ba�kanl���� ve� Karabük� Polis� Meslek� E�itim
Merkezi�Müdürlü�ünde�görev�yapt�.�20.09.2019
tarihinde�aç�klanan�Cumhurba�kanl����Kararna-
mesi�ile�Kilis��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.
�l�Emniyet�Müdürümüz�bir�çocuk�babas�d�r.

Kilis �l Emniyet Müdürü
Mahmut KARABULUTEMN�YET�N GENELKURMAY BA�KANI

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

Konya 
�l Emniyet 
Müdürü

Mustafa AYDIN

Manisa �l Emniyet Müdürü
Ömer USLUSOY

Trabzon �l
Emniyet
Müdürü
Metin
ALPER

Emniyet�Te�kilat�n�n�çe�it-
li� kademelerinde� görev� alan
Ömer� Uslusoy� ,Kütahya’da
Bölge�Trafik�Denetleme��ube
Müdürlü�ü�görevini�yürüttü�.
Uslusoy�ocak�2014’te�Kü-

tahyada�Kaçakç�l�k�ve�organi-
ze� Suçlarla� Mücadele� �ube
Müdürlü�ü� görevine� getiril-
di.

Ba�ar�lar�yla� taktir� topla-
yan�Uslusoy�TEM�daire��ba�-
kan�yard�mc�l����görevini�üst-
lendi.26�ekim�2016�‘da�TEM
Daire�ba�kan�yard�mc�l����gör-
evinden���rnak�Emniyet�Mü-
dürlü�ü’ne�terfi�edildi.�Resmi
Gazetede� yay�mlanan� karar-
nameyle� Manisa� �l� Emniyet
Müdürlü�üne�atand�.

1988�y�l�nda�Polis�Akademisi'ne�geç-
ti.�1992�y�l�nda�Komiser�Yard�mc�s��ola-
rak�mezun�olduktan�sonra�20.�Dönem��ç
Güvenlik�ve�Özel�Hareket�Kursunu�biti-
rerek�Ardahan�ilinde�Özel�Harekat��ube
Müdür�vekili�olarak�göreve�ba�lad�.�
1995�Nisan�döneminde�243.�dönem�Ye-

dek�subay�olarak�askerlik�hizmetine�Tuz-
la�Piyade�Okulunda�ba�lad�.�1996�y�l��Tem-
muz�ay�nda�Te�men�rütbesi�ile�Van�Özalp
2.Jandarma�s�n�r�taburundan�terhis�oldu.
1996-1998�y�llar��aras�nda�Gaziantep�Em-
niyet�Müdürlü�ü�Özel�Hareket��ube�Mü-
dürlü�ünde�görev�yapt�.�
1998�y�l�nda�Osmaniye�Emniyet�Mü-

dürlü�üne� atanan� 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�gö-
rev�ald�.�2002�y�l�ndan�itibaren�Osmaniye

ilinde�s�rayla�Kaçakç�l�k�ve�Organize��uç-
lar��ube�Müdür�Vekili,��Personel��ube�Mü-
dür�Vekili,�Asayi���ube�Müdürü��ve�en�son
olarak�da�Kadirli�ilçe�Emniyet�Müdürlü-
�ü�görevi�yapt�.
Alper�buradaki�görevinden�sonra�2007

y�l�nda�Sivas�Trafik�Tescil�Denetleme�ve
�ube�Müdürü�olarak�atand�.��2010�y�l�nda
Birle�mi��Milletler�Do�u-Timor�misyonuna
kat�larak�Türk�Polis�Kontenjan�nda�1.5�y�l
süreyle�görev�ald�.�
2013�May�s�ay�nda�Afganistan�–�Ka-

bil’de�bulunan�NATO-�ISAF�misyonun-
da�8�ay�süreyle�NATO��Komutan��Orge-
neral� Joseph� � Dunford’un� Polis� Dan��-
manl����görevini�yürüttü.�25�Aral�k�2013
itibariyle� de� �stanbul’da� Önleyici� Hiz-
metler�ve�Güven�Timlerinden�sorumlu�Em-
niyet�Müdür�Yard�mc�s��olarak�göreve�ba�-
lad�.��stanbul’da�Koruma��ube�Müdürlü-
�ünden,�Trafik��ube�Müdürlü�ünden�ve

Gaziosmanpa�a� �lçesinden� so-
rumlu� �l� Emniyet� Müdür� Yard�mc�l���
görevlerinde�bulundu.�
14�Nisan�2016�tarihinde�Afganistan�Me-

zar-���erif’te�bulunan�NATO�Kararl��Des-
tek�Misyonda��K�demli�Polis�Dan��man�
olarak�görev�yapt�.�26.10.2016�tarih�ve��ç-
i�leri�Bakanl���n�n� �2016/759� say�l�� ka-
rarnamesi��ile�Ad�yaman��l�Emniyet�Mü-
dürü�atanarak�29.10.2016�–�25.09.2019�ta-
rihleri�aras�nda�Ad�yaman�ilinde��l�Emni-
yet�Müdürü�olarak�görevini�yürüttü
19.09.2019�tarih�ve��çi�leri�Bakanl���-

n�n� � 2019/320� say�l�� kararnamesi� � ile
Trabzon� �l� Emniyet� Müdürü� atanarak
26.09.2019�tarihinde�Trabzon�ilinde�göreve
ba�lam��t�r.

Kezban�ALPER�ile�evli�olan�Me-
tin�Alper��Saniye��eyma,�Ahmet�Bahad�r
ve�Zeynep�Zülal’in�babas�d�r.��yi�derece-
de�Rusça�ve��ngilizce�bilmektedir.�

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

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

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

Zafer AKTA�
�stanbul �l Emniyet Müdürü

Mu�’unda�aralar�nda�bulundu�u�9�il’e�yeni�il�em-
niyet�müdürünün�atama��karar��geçti�imiz�günlerde
Resmi�Gazete’de�yay�nlanm��t�r.Cumhurba�kan��Re-
cep�Tayip�Erdo�an’�n�imzas�yla�yay�nlanan�atama
karar�na�göre�FETÖ’ile�yapt����mücadelerle�gün-
deme�gelen�Ahmet�Ar�ba��Mu��il�Emniyet�Müdür-
lü�ü’ne�atand�.Say�n�Müdürümüz�Ahmet�Ar�ba�
içi�leri� Bakanl���n�n� 27.12.2018� tarihli� karar-
namesiyle�Mu��il�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.

Mu� �l Emniyet Müdürü

Ahmet ARIBA�

Bu yazımda güzel memleketim Muş’un Hasköy ilçesinin, namlı, şanlı, meşhur yöneticilerinden birine daha değinmek istiyorum. Kendisi şu anki
Emniyet Genel Müdürü’müz Mehmet AKTAŞ beyefendidir. Sayın AKTAŞ’la yolumuz 2001-2004 yılları arasında Muş’un Hasköy ilçesinde kayma-

kamlık yaptığı sırada kesişti. 30’lu yaşlarının başında memleketimizde göreve başlayan  sayın  kaymakamımız, halkımız tarafından çok sevildi.
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7256 Kanun İle Yapılandırma
Fırsatı Kaçmaz!

Ba�ta�SGK�ve�maliye�borçlar��olmak�üzere�kamu�alacaklar�n��yap�land�-
ran�kanun�olarak�bilinen�"Torba�Kanun",�“Baz��Alacaklar�n�Yeniden�Yap�lan-
d�r�lmas��ile�Baz��Kanunlarda�De�i�iklik�Yap�lmas��Hakk�nda�Kanun”�ad��al-
t�nda�17.11.2020�tarihinde�Resmî�Gazete’de�yay�mlanarak�yürürlü�e�girmi�tir.
Bu�yaz�m�zda�Torba�Kanun�ile�vergi�ve�cezalar�n�yap�land�r�lmas��ile�aff�nda
öngörülen�avantajlara�yer�verdik.

VERG��DA�RELER�NE�YAPILANDIRMA��Ç�N�BA�VURULA-
CAK�BORÇLAR

31�A�ustos�2020�tarihinden�önceki�dönemlere�ait�olup�17/11/2020�tarihi
itibar�yla�kesinle�mi��vergi,�resim,�harç�ve�bunlara�ili�kin�cezalar�ile�gecikme
faizi�ve�gecikme�zamm��alacaklar�,�31�A�ustos�2020�tarihinden�(bu�tarih�dâhil)
önce�verilen�ve�Kanunun�yay�mland����17/11/2020�tarihi�itibar�yla�kesinle�mi�
olup�vadesi�geldi�i�hâlde�ödenmemi��ya�da�ödeme�süresi�henüz�geçmemi��olan
askerlik,�seçim,�trafik,�nüfus,�kara�yolu�ta��ma,�otoyollar�ve�köprülerden�ihlali
geçi��gibi�idari�para�cezalar�,�Torba�Kanun'un�yay�mland����17/11/2020�tarihi
itibar�yla�kesinle�mi��olup,�vadesi�geldi�i�hâlde�ödenmemi��ya�da�ödeme�sü-
resi�henüz�geçmemi��olan�di�er�amme�alacaklar�ndan�takip�için�vergi�dairele-
rine�intikal�edenler�ile�7143�say�l��Vergi�ve�Di�er�Baz��Alacaklar�n�Yeniden�Ya-
p�land�r�lmas��ile�Baz��Kanunlarda�De�i�iklik�Yap�lmas�na��li�kin�Kanunun�kap-
sam�nda�yap�land�r�lan�ve�bu�Kanunun�yay�mland����tarih�itibar�yla�ödemele-
ri�devam�eden�taksitlere�konu�borçlar,�Amme�Alacaklar��ve�Tahsil�Usulü�Hak-
k�nda�Kanun�ve�di�er�kanunlar�uyar�nca�tecil�edilip�de�Kanunun�yay�m��tarihi
itibar�yla�tecil��artlar�na�uygun�olarak�ödenmekte�olan�borçlar�n�kalan�taksit�tu-
tarlar��için��lgili�vergi�dairelerine�yap�land�rma�için�ba�vurulabilmektedir.

SA�LANAN�AVANTAJLAR
Baz��Alacaklar�n�Yeniden�Yap�land�r�lmas��ile�Baz��Kanunlarda�De�i�ik-

lik�Yap�lmas��Hakk�nda�Kanun�ile�vatanda�lara�birçok�imkân�tan�nmaktad�r.�Söz
konusu�Kanun�ile�Vergi�asl�na�ba�l��cezalar�n�(vergi�ziya��cezas�)�tamam�n�n
silinmesi,�vergi�asl�na�ba�l��olmayan�usulsüzlük�ve�özel�usulsüzlük�cezalar�n�n
ise�%50’sinin�silinmesi,�söz�konusudur.�Ayr�ca�vergi�dairesine�ödenmemi��ver-
gi�ve�di�er�borçlara�ba�l��gecikme�zamlar��ve�faizleri�yerine�Y�-ÜFE�(Yurt��çi
Üretici�Fiyat�Endeksi)�oran�nda�güncelleme�yap�lmas�,�pe�in�ödemelerde�Y�-
ÜFE�oran�nda�hesaplanan�tutardan�ayr�ca�%90�indirim�yap�lmas�,�yap�land�r�-
lan�borçlar��anla�mal��bankalar�n�banka�kart��ve�kredi�kart��ile�ödenmesi�ile�va-
desi�31/12/2014�tarihinden�önce�olan�asl��100�TL�ve�alt�ndaki�borçlar�n�silin-
mesi�avantajlar��dikkat�çekmektedir.�Di�er�yandan;

•�Motorlu�Ta��tlar�Vergisi�borcuna�ba�l��faizler�yerine�Y�-ÜFE�oran�nda
güncelleme�yap�lmas�,

•�Trafik�para�cezalar��ve�di�er�idari�para�cezalar�n�n�pe�in�ödenmesi�hâlin-
de�as�llar�nda�%25�indirim�yap�lmas�,

•�Taksitli�ödeme�seçene�inin�tercih�edilmesi�hâlinde�ilk�taksitin�süresinde
ödenmesi��art�yla,�ikinci�taksit�ödeme�süresi�içinde�geri�kalan�taksitlerin�tama-
m�n�n�ödenmesi�hâlinde;

-�Y�-ÜFE�oran�nda�hesaplanan�tutardan�ayr�ca�%50�indirim�yap�lmas�,
-�Trafik�para�cezalar��ve�di�er�idari�para�cezalar��as�llar�nda�%12,5�indirim

yap�lmas�,
•�Yap�land�r�lan�tutarlar�n�pe�in�veya�iki�er�ayl�k�dönemlerde�6,�9,�12,�18

e�it�taksitler�hâlinde�ödenmesi,
•�Önceden�devam�eden�borçlar�n�yeniden�yap�land�r�lmas�
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Şanlı Urfa Bölge Temsilcisi: 
Harun DENGİZ
Karaman Bölge Temsilcisi: 
Tefik DOĞAN
Kartal Bölge Temsilcilsi: 
Arda Burak GENÇ
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
Tuzla Bölge Temsilcilsi:
Bahattin ÖZGÜL
Muğla- Fetiye Bölge Temsilcilsi:
Sinan BULUT
Ankara Altındağ Bölge Temsilcilsi:
Gökhan AVCI
Antalya Muratpaşa Bölge Temsilcilsi:
Cenk YURTSEVEN

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- Selahattin Tekin -
Aydın ÖZGÜN - Ercan YILMAZ
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Yakup DEMİRCİOĞLU
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Fehmi ŞAHİN-Mehmet KALKAN-
Evren KARAHANLI- Ali BOYBEYİ

Ali YALÇIN-Umut Kürşat KARACA-
Ufuk YAŞAR-Burak ONAY-

Ergün MAMAY
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Felemez YA⁄IZ
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Lokman YILMAZ
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E-Ticaret ��veren Sendikas�

Servet YILMAZ
Ankara�Emniyet�Müdürü�Servet�Y�lmaz,�Trabzon,

Arakl�’da�do�mu�tur.�Babas�n�n�ad��Hüseyin�Y�l-
maz’d�r.
Servet�Y�lmaz,��stanbul��ile'de�Emniyet�Müdür-

lü�ü,��stanbul�Emniyet�Müdür�Yard�mc�l����görev-
lerinde�bulundu.
Polis�Ba�müfetti�i�iken�20�Ocak�2015�tarihinde

Kahramanmara��Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.
Servet�Y�lmaz,�26�Ekim�2016�tarihinde�kararna-

me�ile�Kahramanmara���l�Emniyet�Müdürlü�ü�gör-
evinden�Emniyet�Genel�Müdür�Yard�mc�l���na�Ge-
tirildi.�Ankara�Emniyet�Müdürü�Mahmut�Karaaslan,
18�A�ustos�2017�tarihinde�emeklilik�dilekçesini�ve-

rerek�y�ll�k�izne�ayr�l�nca�yerine�19�A�ustos�2017�ta-
rihinde�yay�mlanan�kararname�ile�Servet�Y�lmaz�An-
kara�Emniyet�Müdürü�olarak�görevlendirildi.�

Ankara �l Emniyet Müdürü

Salim�CEBELO�LU�1967�y�l�nda�Elaz��'da�dünyaya
geldi.�1990�y�l�nda�Polis�Akademisinden�Komiser�Yar-
d�mc�s��rütbesiyle�mezun�olarak�göreve�ba�lad�.
Say�n�CEBELO�LU�mesleki�kariyerinde�s�ras�yla;

Aksaray,�Van,�Ankara,�Giresun,�Bingöl�Emniyet�Mü-
dürlüklerinde� ve� �stanbul� Arnavutköy� POMEM'de
farkl��rütbelerde�görev�yapt�.�Van�Emniyet�Müdür�Yar-
d�mc�s��olarak�göreve�devam�ederken�2016�y�l�nda�1.S�-
n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Tefti��Kurulu
Ba�kanl���nda�Polis�Ba�müfetti�i�olarak�görevini�sür-
dürdü.�Ni�de��l�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapmakta
iken�15.06.2020�tarih�ve�2020/279�say�l��kararname�ile
Kahramanmara���l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanmas�
sonras��22.06.2020�tarihi�itibariyle�Kahramanmara���l
Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�ba�lad�.�Evli�ve�1�çocuk
babas�d�r.

Salim CEBELO�LU
Kahramanmara� �l Emniyet Müdürü

EMN�YET�N GENELKURMAY BA�KANI
Bu yazımda güzel memleketim Muş’un Hasköy ilçesinin, namlı, şanlı, meşhur yöneticilerinden birine daha değinmek istiyorum. Kendisi şu anki

Emniyet Genel Müdürü’müz Mehmet AKTAŞ beyefendidir. Sayın AKTAŞ’la yolumuz 2001-2004 yılları arasında Muş’un Hasköy ilçesinde kayma-
kamlık yaptığı sırada kesişti. 30’lu yaşlarının başında memleketimizde göreve başlayan  sayın  kaymakamımız, halkımız tarafından çok sevildi.
Yapt�rm���oldu�u�çe�meye�de�Mu��Hasköy�Kaymakam�

Mehmet�AKTA��çe�mesi�olarak�isim�verdik.�Bu�sayede
Say�n�AKTA�’�n�ismi�orada�ya�at�lmaktad�r.�Kaymaka-
m�m�z�n�ilçemizden�tayini�ç�kt�ktan�sonra,�yapt�rd����çe�-
menin�yan�na�cami�yapt�rd�k.�Bu�sayede�asker,�polis,�gü-
venlik�köy�korucular�m�z�ve�halk�m�z�orada�her�vakit�na-
maz�k�lmaktad�r.�O�çe�me�vesilesi�ile�yap�lan�camide�de
Say�n�Mehmet�AKTA�’�n�ecri�çok�büyüktür.�Hem�çe�-
meden�su�içenler�hem�camide�namaz�k�lanlar�onun�vesi-
lesi�ile�bu�ihtiyaçlar�n��gidermektedir.�Bu�çok�büyük�bir�ni-
mettir.�Görev�yapt����süre�zarf�nda�kendisini�öyle�sevdir-
di�ki,�o�dönem�do�an�erkek�çocuklar�n�büyük�bir�k�sm�-
n�n�ismi�Say�n�Mehmet�AKTA�’a�olan�sevgiden�mütevellid
Mehmet�konmu�tur.�Hasköy’den�tayini�ç�kt���nda�halk�-
m�z�derin�üzüntü�ya�ad�.�Elbette�ilçemize�gelen�tüm�kay-
makamlar�m�z�bizler�için�ba��tac�d�r.�Her�birine�sevgimiz
sayg�m�z�sonsuzdur.�Lakin�takdir�edersiniz�ki�insan�elin-
de�olmadan�kimi�insanlara�farkl��bir�sevgi�duyuyor.�Bu�hiç
kimsenin�elinde�olan�bir�durum�de�il.���te�Say�n�Mehmet
AKTA��böyle�tarifsiz�sevgilere�muhatap�olmu��ender��ah-
siyetlerden�biridir.�Halk�olarak�sevgili�kaymakam�m�z��il-
çemizden�ayr�ld�ktan�sonra�da�sürekli�takip�ettik.�Her�gö-
rev�yapt����yeri�bizler�hep�bilir,�kaymakam�m�z�hakk�nda
malumat�al�rd�k.�Kendisi�gönlümüzdeki�yerini�her�daim�en
üst�düzeyde�korumu�tur.
Özellikle�Say�n�Kaymakam�m�z�n�vali�olmas�,�ilçemizde

büyük�bir�sevinçle�kar��land�.�Hem�halk�hem�güvenlik�gö-
revlileri�olarak�bizler�gerçekten�çok�sevindik.�Öyle�ya,�bir-
likte�görev�yapt���m�z�kaymakam�m�z�vali�olmu�tu.�Art�k
o�kaymakam�de�il�vali�Say�n�Mehmet�AKTA�’t�.�Hepi-
miz�sanki�kendi�a�abeyimiz,�karde�imiz,�çok�yak�n�bir�ak-
rabam�z�vali�olmu�cas�na�sevindik.�
��te�devlet�adam��olmak�böyle�bir�eydir�aziz�dostlar�m.

Devletin�yumu�ak�ve��efkatli�yüzünü�insanlara�gösterip,�dev-
leti�sevdirebilmek�büyük�maharettir.�Hepimiz�biliyoruz�ki
y�llard�r�do�udaki�halk�m�zla�devletimizin�aras�n��açmak
için�türlü�hile�ve�desiseler�hayata�geçirildi.�Birçok�proje�ha-
in�fetöcüler,�türlü�tuzaklarla�halk�m�z��büyük�s�k�nt�lara�sok-
tular.��Senelerce�terörü�çakt�rmadan�destekleyip�onlarla�iç
içe�oldular.�Hain�darbe�te�ebbüsünde�kahpe�pkk’ya�yap-
mad�klar��muameleyi�bizlere�yapt�lar.�Lakin�kullar�n�pla-
n��ALLAH(cc)’�n�plan�na�hizmet�eder.�Onlar�plan�yapar-
lar�tuzaklar�kurarlar.�Kimi�zaman�da�ALLAH�böyle�bir�yi-
�it�kulunu�gönderir�ve�tüm�tuzaklar��bozar.�
Bu�vesile�ile�Say�n�AKTA��teröre�vurulan�demir�yum-

ruktur.�Say�n�AKTA��devlete�darbe�yapmak�isteyen�ha-
inlere�darbedir.�Tüm�terör�örgütlerinin�korkulu�rüyas�d�r�Sa-
y�n�AKTA�.�Cesur�yi�it�mert�ve�bir�o�kadar�da�ak�ll��bir
devlet�adam�d�r.�Zaten�devletine�son�derece�ba�l��insanlardan
müte�ekkil�olan�ilçemiz,�Say�n�AKTA��sayesinde�devle-
timiz�için�ölün�dense�ölecek�hale�gelmi�tir.�Bu�durumu�de-
�i�tirmeye�de�hiç�kimsenin�gücü�yetmez.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü’ne�atanmadan�önceki�gö-

rev�yapt����yer�olan���rnak’a�veda�edi�inin�de�t�pk��bizim
orada�oldu�u�gibi�halk�n�gözya�lar�yla�oldu�unu�ö�rendik.
Her�gitti�i�yerde�kendini�bu�denli�sevdiren�bir�insanla�or-
tak�bir�mazimiz�olmas��bizler�hep�duyguland�rd�.�Gö�sü-
müzü�kabartt�.�Dü�ünsenize�tüm�halk�m�z�n�can-��gönül-
den�ba�l��oldu�u�bir�kaymakam�gitti�i�heryerde�ayn���e-
kilde�sevilip�say�l�yor.�Demek�ki�halk�olarak�yan�lmam�-
��z.�Demek�ki�Say�n�Mehmet�AKTA�,�gerçekten�görün-
dü�ü�gibi�olan�bir�adamm��.�Bunu�da�görmek�insana�çok
farkl��duygular�ya�at�yor.�Bu�durum�anlat�lmaz,�sadece�ya-
�ayan�bilir.��Özellikle�Emniyet�Genel�Müdürü�oldu�unu
duydu�umuzda�ilçemizde�tam�bir�bayram�havas��hakim�ol-
du.�Hepimiz�çok�sevindik.�Kaymakaml���na��ahit�oldu-
�umuz�bir�devlet�büyü�ümüz�s�ras�yla,�kurumundaki�en�yük-
sek�rütbeye�geldikten�sonra,�devletimizin�gözbebe�i�olan
bir�kurumun�ba��na�getirildi.�Adeta�Emniyet�Te�kilat�’n�n
Genel�Kurmay�Ba�kan��oldu.�Elbette�ki�Emniyet�Te�kila-
t�’nda�böyle�bir�rütbe�yoktur.�Bunu�hepimiz�biliyoruz.�La-
kin�bizim�burada�anlatmak�istedi�imizin�tüm�devlet�bü-
yüklerimizce�anla��ld���n��da�bildi�imiz�için�içimiz�rahat
bir��ekilde�bu�tabiri�kullan�yoruz.�
Ayr�ca�bu�tabir�önceki�dönemlerde�yine�sevdi�imiz,�de-

�er�verdi�imiz�bir�büyü�ümüz�için�de�kullan�lm��t�.�Em-
niyet�Genel�Müdürü’nün�omzuna�takt����rütbe,�silahl��kuv-
vetlerdeki�orgeneral�rütbesiyle�ayn���ekilde�oldu�undan�do-
lay�,�ve�Say�n�AKTA��da�Emniyet�Te�kilat�’n�n�ba��nda-
ki�ki�i�oldu�u�için�bu�tabiri�uygun�gördük.�Bizler�askeri�ve
polisi�birbirinden�ay�rmadan�her�birini�a�kla�seven�bir�mil-
letiz.�Tüm�dünya�bunu�bilir.
Biz�Say�n�Mehmet�AKTA�’�n�hiçbir�zaman�makam

mevki�pe�inde�ko�mad���na��ahit�olduk.�Koltu�unda�hiç
oturmad�.�Sürekli�halkla�içiçeydi.�Yan�nda�koruma�ordu-
suyla�gezmezdi.�Halk�n�n�kendisine�yakla�mas�na�izin�ve-
rir,�onlarla�yak�n�temasta�olurdu.�Onun�korumas��bizzat�hal-
k�n�kendisiydi.�Önce�ALLAH�onu�koruyordu.�Sonras�n-
da�da�bizler�vard�k.�T�pk��rahmetli��ehit�valimiz�Say�n�Re-
cep�YAZICIO�LU�gibi.�Efsane�Valimiz�Say�n�YAZI-

CIOLU�beyefendi�de�sürekli�halkla�içiçe�olan,�halk�n�s�-
k�nt�lar�n��bizzat�gidip�yerinde�gören,�halka�hizmet�hakka
hizmet�düsturuyla�hareket�eden�çok�de�erli�bir�insand�.�O
da�halk�na�milletine�çok�güvenirdi.�ALLAH(cc)�rahmet�ey-
lesin.�Mekan�n�cennet�olsun�yi�it�ADAM.
Say�n�AKTA��da�operasyonlarda�bizleri�yak�ndan�ta-

kip�ederdi.�Makama�talip�olmad����için�te�kilatta�her�rüt-
beli�personelin�gelmek�istedi�i�bir�makam�olan�Emniyet
Genel�Müdürlü�ü�makam�,�geldi�kendisini�buldu.�Devle-
timiz�Mehmet�AKTA�’a�ne�kadar�güvendi�ini�O’nu�bu
makama�getirerek�ortaya�koydu.�Hepsinin�de�üzerinde�Ce-
nab-��ALLAH�nasip�etti�O’na�o�makam�.
Bu�vesile�ile�Say�n�Mehmet�AKTA��beyefendiyi�Em-

niyet�Gemen�Müdürlü�ü�makam�na�uygun�görüp�vazife
veren�ba�ta�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ER-
DO�AN�ve��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�SOYLU
beyefendiye�de�ayr��ayr��te�ekkür�ediyorum.�Devletimizin
her�kademesine�en�uygun�ki�ileri,�en�do�ru�makamlara�ge-
tirerek�halka�verilen�hizmetlerin�en�yüksek�kalitede�ula�-
mas�n��sa�layan�siz�de�erli�devlet�büyüklerimize�ne�kadar
te�ekkür�etsek�azd�r.�Sadece�Say�n�Emniyet�Genel�Mü-
dürümüz�de�il,�gitti�imiz�gezdi�imiz�her�il,�ilçede�gerek
Vali,�kaymakam,��gerek�Emniyet�Müdürü�olsun�halk�n�hep-
sinden�çok�memnun�olduklar�n��i�itiyoruz.�ALLAH(cc)�siz-
leri�devletimizin�ba��ndan�eksik�etmesin�ve�vatan�hainle-
rine�f�rsat�vermesin�Say�n�Cumhurba�kan�m�ve�Say�n��ç-

i�leri�Bakan�m.���te�tüm�bu�güzellikleri�dü�ünüp�biraraya
getirince,�ortaya�Say�n�Mehmet�AKTA��ç�k�yor.�Ben�bu
yaz�y��halktan�biri�olarak�yazd�m.�Elbette�ya�ad�klar�m�n
tamam�n��yazmaya�kalksayd�m�buna�imkan�bulamazd�m.
Bu�yaz�mda�Say�n�Mehmet�AKTA��beyefendi�için�ya-
zabilme�f�rsat��buldu�um�özelliklerinin,�bu�yaz�y��okuyan
tüm�devlet�görevlilerimize�ilham�kayna���olmas�n��da�te-
menni�ediyorum.�Halk�n�gönlüne�giren�Hakk’�n�gönlüne
girer.�Hakk’�n�r�zas�n��kazan�r.�Öyle�ya�bu�i��bir�bayrak�ya-
r���d�r.�Makamlar�gelip�geçicidir.�Önemli�olan�iyi�bir�insan
olarak�milletin�gönlünde�taht�kurabilmek,�bu�gökkubbede
bir�ho��sada�b�rakabilmektir.�Say�n�Mehmet�AKTA��bu-
nu�ba�arabilmi��gerçek�bir�devlet�adam�d�r.�Kendisini�en
kalbi�duygular�mla�selamlarken,�tüm�devlet�adamlar�m�-
z�n�en�üstün�vas�flarla�techiz�olmas�n��Yüce�ALLAH(cc)’tan
niyaz�ediyor,�devletimiz�ve�hükümetimiz�k�yamete�kadar
payidar�olsun�diyorum.�Cenab-��ALLAH’a�emanet�olunuz.
SAYGILARIMLA.
KIZIL�ELMAYA�KADAR�DURMAK�YOK,�YOLA

DEVAM…
Polis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mla�ma�Derne�i�Po-

lis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Ba�kan��Osman��ahin�GÜ-
VEN

Polis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mlama�
Derne�i�Genel�Ba�kan��
Osman��ahin�GÜVEN

EGZOZ EMİSYON
ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ
ARAÇ SAHİPLERİNİN
SORUMLULUKLARI

Hava�kirlili�inin�artmas�n�n�küresel��s�n-
maya�katk�lar��ve�mevsim�de�i�ikliklerine
etkileri�Bilimsel�olarak�kan�tlanm��t�r.
Hava�kirlili�ine�en�büyük�katk�n�n�ise�mo-

torlu�araçlarda�kullan�lan�petrol�ve�petrol�tür-
evi�yak�tlardan�kaynakland����kesin�olarak
bilinmektedir.�Bu�etkileri�en�aza�indirmek
için�trafi�e�ç�kan�araçlar�n�teknik�muaye-
neleri� yan�nda,� egzoz� gaz�� emisyon� öl-
çümleride�yasal�zorunluluk�haline�getiril-
mi�tir.
Araçlar�n�oksijen�sensörlerinin�a�z�nda�ol-

mas�,�yak�t�enjektörlerinin�kirlenmesi�ve�ar�-
zalanmas�,�LPG’li�araçlarda�LPG�ayarlar�-
n�n�düzgün�yap�lmam���olmas��durumunda
zengin�kar���m�ad��verilen�fazla�yak�t�az�ha-
va�giri�i�sonucu�emisyon�de�erleri�yükse-
lir�ve�ciddi�yak�t�tüketimi�art��lar��görülür.
Motorun�akci�eri�say�lan�hava�filtresinin

kirlenmesi,� egzoz� emisyon� de�erlerinin
yükselmesine�sebep�olur.�Bu�nedenle�araç-
lar�n�hava�filtrelerininde�azami�15.000�km.
de�bir�de�i�tirilmesi�gerekmektedir.
EGR�valfide�kurum�birikimi�nedeni�ile�za-

man�nda�aç�l�p�kapanmay�nca,�motora�zen-
gin�kar���m�n�girmesine,�egzoz�emisyon�de-
�erlerinin�yükselmesine,�arac�n�fazla�yak�t
tüketmesine�sebep�olur.
Ta��t�teknik�muayenelrinden�önce�yap�l-

mas��zorunlu�olan�egzoz�emisyon�ölçümleri
bu�tip�ar�zalar�n�tespit�edilerek�giderilme-
sini�sa�lar.�
Böylece�hem�hava�kirlili�inin�azalmas�-

na�katk��olur,�hem�de�araç�sahipleri�yak�t�ta-
sarrufu�sa�lam���olur.�
Araç� sahipleri� araçlar�n�n� egzoz� gaz�

emisyon�ölçümlerini� yapt�rmad�klar�� tak-
tirde,� trafik� kontrolleri� esnas�nda,� bu� du-
rumlar�n�tespit�edildi�i�zaman�ceza�ödemek
zorunda�kalabilir,�bazen�de�araçlar��trafik-
ten�MEN�edilebilir.
Ayr�ca�Tüvtürk�taraf�ndan�gerçekle�tiri-

len�ve�yapt�r�lmas��zorunlu�olan�rutin�araç
teknik�muayeneleri�öncesinde�egzoz�gaz�
emisyon�ölçümü�yapt�rmalar��zorunludur,
yapt�rmayanlar�n�araçlar��bu�muayeneden,
kusurlu�olmalar��nedeniyle�geçemezler.
Yukar�da�say�lan�nedenlerle�her�araç�sa-

hibinin�egzoz�gaz��emisyon�ölçümü�yapt�r-
malar��araçlar�n�n�sa�l�kl��çal��mas�,�hava
kirlili�in�önlenmesi�aç�s�ndan,�ayr��ceza�al-
malar��bak�m�ndan�önemlidir.
Tüm�araç�sahiplerine�kazas�z,�temiz�bir

ortamda,�konforlu�bir�trafik�içinde�seyahat
etmelerini�dilerim.

Lokman YILMAZ

Halkla İlişkiler Müd. (Genel Koodinatör)

2020�birçok�olumsuzluklar�n�yas!an�ld�g!��fakat�bir
o�kadar�hiç�tecrübe�edilmeyen�konular��da�bizlere�gös-
teren�bir�y�l�oldu.
Küresel�ve�ülke�olarak�oldukça�fazla�kay�plar

ya�ad���m�z�bu�takvim�y�l�nda�kazan�m-
lar�n�da�oldu�u�bir�y�l�oldu�(!).�Eylül
2020�de�Türkiye�de�bir�ilk�olacak
E-Ticaret���veren�Sendikas�,�tec-
rübe� sahibi� yönetici� ve� giri-
�imcilerinde�aralar�nda�oldu�u
bir� ekip� taraf�ndan� kurulum
karar�� ile� hayat�m�za� kat�l-
m���oldu.�
Çal��ma� Bakanl���� resmi

sitesinden�yay�nlanarak�2020
Ekim� tarihinde� Sivil� Toplum
Kurulu�u�(STK)�oldu�u�ilan�edil-
di.�
Türkiye’de�bir�ilk�olan�E�Ticaret���-

veren�Sendikas��(E-Tis)�teknolojinin�için-
de�olan�dinamik�ve�interaktif�yap�s�yla�bir�çok�STK�dan
do�al�olarak�ayr�lan�bir�yap�yla�üye�ve�payda�lar�na�kat-
ma�de�er�sa�layaca���projeleri�aktarmaya�ba�lad�.�
Misyonlar�m�zdan�baz��kesitler;�Yeni�dünyada,�si-

vil�toplum�örgütlerine�daha�çok�ihtiyaç�olacak.�
Kamuoyunu�yönetme,�alg�y��güçlendirme�çabam�z

hiç� bitmeyecek.� Ama� bugünün� STK’lar�yla� de�il.
Kendini�yenilmi�, gelece�e�adapte�olanlarla�ve�ar-

t�k�her�ayr�nt�s�nda�teknolojiyi�kullanan�Y
ve�Z�ku�aklar�n��da�kapsayan....�Daha
proaktif,�daha�samimi,�daha�do�al
ve�daha�etkin�olmak�pusulam�z
Önceliklerimiz;

*Üye� memnuniyetini� dü-
�ünen
*Sürdürülebilir� projelere

odaklanan�
*Evrensel�de�erleri�hedef-

leyen�
*Endüstri�4.0�odakl��
*Teknoloji�ve�IoT�ile�i��bile-

�enleri�olu�turan��
Y�l�n�ba��nda�belirledi�imiz��i���tak-

vimi�ve�pilot�uygulamalarla�yeni�hedefle-
rimizi�belirledik�ve�art�k�üyelerimizle�daha�güçlü�ha-
le�gelece�imizi�de�erli�kamuoyu�ile�payla�mak��iste-
riz.�Sayg�lar�mla,

Haber�Müdürü:�Erdem�YANIK



Gelinen�nokta�itibariyle�27�Kas�m�1978�y�l�nda�hain�Ab-
dullah�ÖCALAN�ve�arkada�lar��taraf�ndan�örgütün�ismi
PKK�olarak�belirlendi.
PKK�ilk�kuruldu�u�y�llarda,�Türkiye’nin�do�u�ve�gü-

neydo�u�bölgelerinde�ya�ayan�vatanda�lar�n,�Türk��rk�n-
dan�ayr��bir��rk�oldu�unu,�devlet�taraf�ndan�2.�s�n�f�vatan-
da�lar�olarak�de�erlendirildiklerini,�Türk�devleti�taraf�ndan
sömürüldüklerini,�dil�ve�kültürlerinin�asimile�edildi�ini�sa-
vunarak,�Türkiye’nin�do�u�ve�güneydo�u�Anadolu�böl-
gelerini�içine�alacak��ekilde�Suriye-�ran�ve�Irak�toprakla-
r��üzerinde�ba��ms�z�birle�ik�demokratik�kürdistan�devle-
ti�kurmay��hedeflemekteydi.�Asl�nda�devletimizin�kürt�kö-
kenli�vatanda�lar�m�zla�hiçbir�sorunu�olmamas�na�ra�men,
do�u�ve�güneydo�u�Anadolu�bölgemizde�bir�taraftan�hal-
ka�muhtelif�askeri�bask�lar�uygulan�rken,�di�er�taraftan�da
Öcalan�gibi�hainlerin�orada�terör�ortam�na�zemin�olu�tu-
rabilmesi� için�çal��malar�yapt�lar.�Herkes� taraf�ndan�bi-
linmektedir�ki,�her�kurumumuzda�senelerce�ABD�ad�na�ça-
l��an�hainler�her�daim�vard�.�Baz��kurumlar�m�z�n�maa�lar�
bile�bir�döneme�kadar�ABD�taraf�ndan�ödenmekteydi.
Her�darbe�döneminden�sonra,�hain�örgüte�uygun�zemin

haz�rlama�çal��malar�na�h�z�kazand�r�larak�devam�edildi.
12�Eylül�1980�darbesi,�Türkiye’nin�uzun�süre�üzerinden�ata-
mayaca���s�k�nt�lar��beraberinde�getirdi.�Darbe�sonras��bir-
çok�vatanda��m�z,�yurt�d���na�kaçt�.�Kimileri�de�özel�ola-
rak�ç�kar�l�p,�suni�kürt�sorununa�zemin�olu�turmas��için�ça-
l��malar�yapmalar��sa�land�.�Suriye’ye�gidenler�Filistin�e�i-
tim�kamplar�na�kat�ld�.�Avrupa’ya� iltica� edenlerse,� üni-
versiteler�ve�sivil�toplum�örgütleri�arac�l���yla�gerçekte�va-
rolmayan�Kürt�Sorunu'nu�Bat�’ya�anlatmaya�ba�lad�lar.�Ge-
ride�kalanlar�n�pek�ço�u�ise,�dönemin�simgesi�haline�ge-
len�Diyarbak�r�Askeri�Cezaevi’ne�girdi.�Böyle�bir�dönemde
kahpe�örgüt�PKK�da,�ço�u�yasad����örgüt�gibi�Türkiye�d�-
��na�kaçt�.�12�Eylül’den�k�sa�bir�süre�önce��am’a�yerle�en
hain�Öcalan,�kahpe�örgütünü�buradan�yönetmeye�ba�lad�.�
Bu�süreçten,�yakalanana�kadar�geçen�süre�zarf��içerisinde

hain�örgüt�senelerce�asker,�polis,�güvenlik�köy�korucusu,
ö�retmen,�doktor,�savc�,�hakim�demeden,�hain�eylemleri-
ne�devam�etti.�Dünya�üzerinde�hiçbir�terör�örgütü�yoktur
ki,�faaliyetlerini�yürüttü�ü�devlet�içerisinden�destek�almadan

varl���n��sürdürebilsin.�Bunun�örneklerini�kimi�zaman�aç�k-
lama�yapan�emekli�bir�bürokrat�vas�tas�yla,�kimi�zaman�böl-
ge�halk�n�n�yapt����izahatlarla,�kimi�zaman�da�ya�anan�ha-
diselerin�alenili�iyle�halk�m�z�her�daim�gördü.�Belli�bir�sü-
re�örgütü�bu�minval�üzere�yöneten�gizli�ve�kirli�eller,�ne�ya-
parlarsa�yaps�nlar,�devlet�içindeki�kahramanlar�m�z�saye-
sinde,�istedikleri�neticeleri�alamayacaklar�n��anlad�ktan�son-
ra,�ihanetlerini�siyasi�ortamlara�ta��ma�karar��ald�lar.�Da�-
da�devletimiz�kar��s�nda�kesinlikle�tutunamayaca��n��an-
layan�hainler,�parti�kurarak�meclise�girdiler.
Senelerce�evlatlar�n���ehit�ettirdikleri�devlete�olan�iha-

netlerini,�devletin�imkanlar�n��kullanarak,�devletin�doku-
nulmazl���ndan�istifade�ederek,�devletin�maa��n��alarak,�da-
ha�rahat�bir��ekilde�devam�ettirme�imkan�na�kavu�turuldular.
TBMM’ye�girmelerinden�sonra�yerel�yönetimlerde�de�i��ba-
��na�gelerek,�devletimizin�imkanlar�n��daha�kolay�ve�daha
fazla�bir��ekilde�hain�örgütlerine�aktarmaya�ba�lad�lar.�Her
ne�kadar�kahpe�örgüt�pkk�ile�irtibatlar�n��zoraki�de�olsa�in-
kar�etmeye�çal��m���olsalar�da,�hiçbir�zaman�“pkk�bir�te-
rör�örgütüdür”�aç�klamas�n��da�yapmad�lar.�Bu�hadiseler
ço�u�zaman,�kendilerini�gerek�laikli�in�teminat��olarak�gös-
teren,�gerek�devletin�bölünmez�bütünlü�üne�son�derece�ba�-
l��oldu�unu�iddia�eden�di�er�partiler�taraf�ndan�da�destek-
lendi.�Kimi�zaman,�bu�hain�vekillerin�dokunulmazl�klar�-
n�n�kald�r�lmas�na�kar���ç�k�ld�.�Kimi�zaman�kendilerine�öl-
dürülüp�le��olan�teröristler�için�taziyelerde�bulunuldu.
Devletimiz,�kanunen�gerekli�gördü�ü�belediyelere�kay-

yum�atam��t�r.�Teröre,�terör�örgütüne�aleni�destek�veren,
terörü�me�ru�görmenin�de�ötesinde,�polisimizi,�askerimi-
zi,� korucular�m�z�,� doktorumuzu,� ö�retmenimizi� �ehit
eden�teröristlerin�cenazelerine�kat�larak�sahip�ç�kan�sözde
belediye�ba�kanlar�n�n�görevlerinden�uzakla�t�r�larak�yer-
lerine�kayyum�atanmas��kadar�do�al�bir��ey�yoktur.�Siya-
si�bölücülerin�partisine�mensup�belediyelerde�hem�terö-
ristlerin�istihdam�edildi�i�hem�de�teröre�her�türlü�maddi�ve
lojistik�deste�in�de�verildi�i�herkesçe�malum�oldu�u�gibi
devletçe�de�tespit�edilmi�tir.�Gereken�de�yap�lm��t�r.�Fakat
bak�yorsunuz�ki�bu�hamleye�ilk�tepki�HDP’den�gelmesi�ge-
rekirken,�bayra��ndaki�oklarda,�devletçilik,�milliyetçilik,
halkç�l�k�olan�parti�olan�CHP’den�geliyor.�Do�u�Akde-
niz’deki�hareketlili�i�kast�ederek�“neden�orada�yokuz”�di-
yen�bu�partinin�ba�kan�,�devletimizin�gerçek�sorunlar�yla
ne�kadar�alakas�z�bir�ki�ilik�oldu�unu�ortaya�koyarken,�kay-
yum�atanan�belediyelere�ko�a�ko�a�gidip�veya�birilerini�gön-
derip�destek�mesajlar��vermekten�çekinmiyor.�Partisinin��s-
tanbul��l�Ba�kan��ise�“kayyum�darbedir”�diyerek,�teröre�ve
teröriste�olan�deste�ini�me�ru�bir�zeminde�yap�lan�do�ru
bir�ifade��ekline�sokmaya�çal���yor.
Her�zaman,�bu�kahpe�örgütün�ard�ndaki�gücün�tam�ola-

rak�kimler�olduklar��ve�içimizdeki�uzant�lar��halk�m�z�ta-

raf�ndan�merak�edilegelmi�tir.�Arkalar�nda�birilerinin�var
oldu�unu�bilen�halk�m�z,�ihanetin�en�büyü�ünü�15�Tem-
muz�darbesiyle�birlikte�tüm�ç�plakl���yla�gördü.�Hain�dar-
be�te�ebbüsü�gecesinde�Türkiye’ye�s�zma�giri�iminde�ol-
duklar��belirlenen,�binlerce�kahpe�pkk’l��terörist�s�n�rlar�-
m�zda�haber�bekledikleri�ö�renildi.�Yakalanan�teröristle-
rin�ifadelerinde,�15�Temmuz�gecesi�darbe�olaca��n�n�ken-
dilerine,�alçak,�kahpe,�Murat�Karay�lan�taraf�ndan�iletildi�ini
ve�“bu�gece�kesinlikle�askere�sald�r��yapmayacaks�n�z.�Sal-
d�r�lar�sadece�polise�ve�özellikle�polis�özel�harekata�olacak”
dendi�ini,�darbe�ba�ar�s�zl�kla�sonuçlan�nca�da�“tekrar�es-
ki�hale�dönü��yap�ls�n”�emri�verildi�ini�söylediler.�Y�llar
y�l��emperyalist�güçlerin,�yönetmek�istedikleri�ülkeleri�tez-
antitez�mant���yla,�önce�dü�man�olu�turup�sonra�devletin
o�dü�manla�mücadele�etmesini�sa�lad�klar��bilinmektedir.
Bu�sebepledir�ki�senelerce�ülkemiz�bu�hainlerin�sahte�ma�-
duriyetler�sergilemeleri�sonucu,�ortaya�ç�kard�klar��hain-
likleriyle�mücadele�etmek�zorunda�kald�.�Nice�canlar�m�z
topra�a�dü�tü.�Kand�r�lm���onca�zavall��insan�can�ndan�ol-
du.�Aileler�içinden�ç�k�lmaz�karanl�klarda�kayboldular.�
Devletimiz,�terörle�gerçek�manadaki�mücadelesine,�15

Temmuz�hain�darbe�giri�imi�sonras�nda�kurumlar�m�z�içe-
risindeki�fetöcüler�ay�klanmaya�ba�lad�ktan�sonra�ba�la-
yabildi.�Yap�lacak�olan�operasyonlar�,�içimizdeki�hainler
vas�tas�yla�haber�alan�teröristler,�bu�sayede�gerekli�tedbirleri
al�yorlard�.�Do�al�olarak�kesin�neticeye�ula�mak�her�geçen
gün�zorla��yordu.�Bu�hainler�öylesine�iç�içe�hareket�etmekte
idiler�ki,�darbe�sonras���anl��ordumuzda�görev�alan�birçok,
o��erefli�üniformaya�lay�k�olmay�p,�hasbel�kader�giymi��olan
hain�sözde�subay�ve�general�kaçarak�pkk’ya�s���nd�.�Ken-
dine�yer�buldu.�Adaletin�temsilcisi�olan�savc��ve�hakimlik
makamlar�na�hasbel�kader�gelmi��olan�asl�nda�kesinlikle
lay�k�olmayan�Zekeriya�Öz�gibi�hainler,�y�llarca�ekme�i-
ni�yedi�i�bu�devleti�s�rt�ndan�hançerlediler.�Darbeyle�ne-
tice�alamayacaklar�n��anlayan�bu�hainler�sürüsü,�kendile-
rini�destekleyen�alçak�devletlere�iltica�ederek,�onlara�dev-
letimiz,�ordumuz�hakk�nda�bilgiler�verdiler.��eref,�namus,
haysiyet�yoksunu�bu�kahpeler,�vatan�haini�olduklar�n��is-
pat�etmi��oldular.�Devletimiz�darbe�sonras�ndaki�haftada,
s�n�r�d����operasyonlara�ba�lay�p,�yedi�düvelin�bir�olarak�kar-
��m�za�ç�kt����hain�dea�’��bitme�noktas�na�getirdi.�S�n�r�-
m�zda�kurulmak�istenen�paravan�terör�devletçiklerine�f�r-
sat�vermedi.�Gelinen�ba�ar�l��noktalarda�dü�manlar�m�z�bi-
rer�birer�kendilerini�belli�etmeye�ba�lad�lar.�Ordumuz�ba-
�ar�l��neticeler�ald�kça,�içimizdeki�baz��siyasi�partiler,�bi-
ze�düpedüz�dü�manl�k�için�kurulmu��HDP’ye�alenen�des-
tek�vermeye�ba�lad�lar.�Seçimlerde�onlarla�ittifak�yap�p,�dev-
lete�resmen�meydan�okudular.�Kimileri�i�i�daha�da�ileri�gö-
türüp�Ahmet�Türk’le�sar�l�p�kucakla��p�birlik�beraberlik�me-
sajlar��verdi.�Terörist�Selahattin�Demirta�’a�destek�mesaj-

lar��verdiler.�“pkk�terör�örgütüdür”�sözünü,�sözüm�ona�bi-
zim�siyasetçiler�bile�hiçbir�zaman�söyleyemedi.�Devletinin
yan�nda�durup,�hain�teröre�ve�teröristlere�lanet�okumas��ge-
rekirken,� teröre�yanda�l�k�eden�ki�iler,�yar�n�birgün�hü-
kümete�gelip�devleti�yönetmeye�kalkarlarsa�sonumuz�ne�olur
dü�ünebiliyor�musunuz?�Hiç�dü�ünmeye�gerek�yok.�
Devleti�ilk�f�rsatta�dostlar�n�n�hain�emellerine�alet�ede-

rek�satarlar.�En�gizli�bilgilerimizi�bile�dü�manlar�m�za�ve-
rip�bizi�yok�etmeye�çal���rlar.�Yapabilecekleri�hainlikleri
dü�ününce�bile�insan�n�tüyleri�ürperiyor.Bir�insan�n�kanunen
suçlu�say�labilmesi�için,�bir�suçu�i�lemesi�ve�yarg�land�k-
tan�sonra�suçlu�oldu�unun�anla��lmas�yla,�o�ki�inin�suçlu
s�fat�n��ta��mas��gerekmektedir.�Fakat�vatan�hainli�i�bu�kap-
sama�girmez.�Bir�insan�n�vatan�haini�oldu�u,�bu�suçu�i�-
lemesine�gerek�kalmadan�da�anla��labilir.�Vatan�hainli�i,
fiili�olarak�hayata�geçirilmesi�çok�zor�bir�suçtur.�Öyle�in-
sanlar�vard�r�ki,�vatan�haini�olarak�öldükten�çok�zaman�son-
ra�vatan�haini�olmad�klar��anla��lm���ve�iade-i�itibar�ya-
p�lm��t�r.�Fakat�günümüzde�pkk�ve�partisine�yanda�l�k�eden
bu�hainler�kesin�ve�net�olarak�vatan�hainidirler.�Pkk�denen
kahpe�örgüt,�alenen�devletimizin�dü�man��oldu�unu�belli
ediyor.�Yani�aç�k�bir�dü�mand�r.�Ya�onlara�ve�partisine�yan-
da�l�k�eden�bu�hain�siyasetçilere�ne�demeli?�Onlar�bu�dü�-
manlardan�daha�hain�de�iller�mi?�Devletin�yan�nda�görü-
nüp,�devleti�yönetmeye�talip�olurken,�bir�taraftan�da�dü�-
manlar�n�kuca��na�oturmak,�onlarla�kol�kola�olmak,�yan-
lar�nda�olup�destek�aç�klamalar��yapmak�neyle�izah�edilir?
�zah�edilemez.�Bu�i�in�izah��yoktur.�Bu�ki�iler�dinen�de�mü-
naf�k�tahifesindendirler.�Münaf�klar�kafirlerden�bile��id-
detlidirler.�Cehennemde�en�alt�tabaka�münaf�klara�aittir.�Ka-
fir�zaten�kendini�belli�ediyor.�Fakat�münaf�k�davul�kimin
elindeyse�ona�tokmak�olur.�Paray��veren,�menfaatini�temin
eden�kim�olursa�olsun,�münaf����diledi�i�gibi�kullanabilir.
Bu�hainler�böyleler�i�te.�ALLAH(cc)�milletimizi�ve�dev-
letimizi�bu�hainlerden,�münaf�klardan�tez�zamanda�kurtars�n,
temizlesin.�Hain,�ihanet�eden�ki�iye�denir.��hanetin�ceza-
s��da�her�platformda�bellidir.�Hayvanlar�bile�kendilerine�iha-
net�eden�hemcinslerini�gerekti�i��ekilde�cezaland�r�rlar.�Dev-
letimiz�her�evlad�n��iyi�tan�d����gibi�hainleri�de�çok�iyi�bil-
mektedir.�Yüce�Kitab�m�z�Kur’an��Kerim’de�ihanetle�ha-
inlikle�ilgili�birçok�ayet�bulunmaktad�r.�Hz.�Ali�Efendimiz
de�“Kendinize�ihanet�edeni�affedebilirsiniz,�fakat�vatana�iha-
net�edeni�asla�affetmeyin”�diyerek�vatan�hainli�i�konu-
sundaki�bak���aç�s�n��ortaya�koymu�tur.�Diyece�imiz�odur
ki;�ey�hainler,�elbette�cezan�z�vakti�geldi�inde�kesilecek-
tir.�Bu�cezalar�kesildi�inde,�yapt���n�z�ihanetler�bir�bir�gö-
zünüzün�önünden�geçecektir.�S�ra�hepinize�gelecek.�Her�gün
biriniz,�birgün�hepiniz…

KIZIL�ELMAYA�KADR�DURMAK�YOK�
YOLA�DEVAM
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Bozk�r�ilçesindeki�k���lasti�i�de-
netiminde,� lastik� derinlikleri� 1.6
milimetrenin�alt�nda�kalan�bir�araç
sürücüsüne�ceza�kesildi.

Bozk�r�ilçesindeki�k���lasti�i�de-
netiminde,� lastik� derinlikleri� 1.6
milimetrenin�alt�nda�kalan�bir�araç
sürücüsüne�ceza�kesildi.� �Türkiye
genelinde�1�Aral�k�itibar�yla�zorunlu
k��� lasti�i� uygulamas�� ba�lat�ld�.
Bozk�r�Emniyet�Amirli�i�Trafik�De-
netleme��ube�birimine�ba�l��ekip-
ler,� ticari� araçlarda�k��� lasti�i�de-

netimi�yapt�.�Durdurulan�araçlar�n
lastikleri�ekipler�taraf�ndan�kontrol
edildi.� Lastik� derinli�i� 1.6� mili-
metrenin�alt�nda�kalan�bir�araç�sü-
rücüsüne�776�lira�idari�para�cezas�
kesildi.��Ekipler�araçlar�na�k���las-
ti�i�takt�ran�sürücülere�ise�te�ekkür
etti.�Denetimlerin�k���boyunca�de-
vam�edece�i�ve�vatanda�lar�n�araç-
lar�n�n�fiziki��artlar�n��yerine�getir-
melerinin�hem�bireysel�hem�de�top-
lum�sa�l����aç�s�ndan�önem�ta��d�-
���belirtildi.

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

ve�ortaokulu�K�r�ehir’de�bitirdikten�sonra�1983�y�l�nda�Polis�Kolejine
girdi.1987�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1991�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun�olan�Müdürümüz�Yüksek�Lisans�n��Elaz���F�rat�Üniversitesi�Sos-
yal�Bilimler�Enstitüsünde�tamamlam��t�r.�Müdürümüz,�Polis�Akade-
misinden�mezun�olduktan�sonra�s�ras�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�Em-
niyet�Müdürlü�ünde,�2006�–�2012�y�llar��aras�nda�Zonguldak�Emni-
yet�Müdürlü�ünde�ve�2012�–�2015�y�llar��aras�nda�Denizli�Emniyet�Mü-
dürlü�ünde�çe�itli�kademelerde�görev�yapm��t�r.�1998-2001�y�llar��ara-
s�nda�Paris,�UNESCO’da�bulunan�Türk�temsilcili�inde�Güvenlik�Ata-
�esi�olarak�görev�yapan�Müdürümüz,�2008�y�l�nda�“E�itim���birli�i”
program��kapsam�nda�e�itim�vermek�üzere�Mo�olistan’da�bulunmu�-
tur.�18.08.2015�–�15.07.2016�y�llar��aras�nda�Erzincan�Polis�Meslek�E�i-
tim�Merkezi�Müdürü,�15.07.2016�–�27.10.2016�y�llar��aras�nda�Bal�-
kesir�Emniyet�Müdürü�ve�27.10.2016�–�25.09.2019�y�llar��aras�nda�Si-
nop�Emniyet�Müdürü�olarak�görev�yapan�Müdürümüz,�Cumhurba�-
kanl����Kararnamesi�ile�atand����Malatya�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine
29.09.2019�tarihi�itibariyle�devam�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�dolay��çok�say�da�ba-
�ar��belgesi�ve�taltif�ile�ödüllendirilen��l�Emniyet�Müdürümüz�Ercan
DA�DEV�REN,�evli�ve�üç�çocuk�babas��olup�bir�torun�sahibidir.

Malatya �l Emniyet Müdürü

HERGÜN BİRİNİZ 
BİRGÜN HEPİNİZ

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

Konya'da k�� lasti�i
denetimlerinde bir

sürücüye ceza kesildi

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

rütbesi�ile�Polis�Ba�müfetti�li�ine,�19.08.2017�tarih-
li�Kararname�ile�Bitlis��l�Emniyet�Müdürü�olarak�ili-
mize�atanm���olup;�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

Yaman A�IRLAR
Bitlis �l Emniyet Müdürü

Mehmet ERDUGAN

12.01.1969�tarihinde�Gelibolu’da�do�du.�Li-
se�e�itimini�Bursa’da,�Üniversite�e�itimini�An-
kara�Gazi�Üniversitesi�E�itim�Fakültesinde�ta-
mamlad�ktan� sonra�1991�y�l�nda�Polis�Aka-
demisinden�mezun�oldu.�
S�ras�yla��stanbul,�Bayburt,�Bilecik,�Bursa,

Van,�Bursa�ve��stanbul��llerinde�de�i�ik�rüt-
belerde�görev�yapt�ktan�sonra�26.10.2016�ta-
rihli�kararname�ile�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü
Özel� Güvenlik� Denetleme� Ba�kan�� olarak
atand�.���������������������
19.08.2017�tarihli�mü�terek�kararname�ile

Ordu��l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�atanan
Say�n�Müdürümüz� 20.09.2019� tarihli� Cum-
hurba�kanl���� Kararnamesi� ile� Tekirda�� �l
Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
�l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�2�çocuk�ba-

bas�d�r.

Tekirda� �l Emniyet Müdürü

�stanbul’da uyu�turucuya �afak operasyonu

�stanbul’da��l�genelinde�uyu�turucu�tacirlerine�yönelik
operasyon�gerçekle�tirildi.�Yap�lan�operasyonda�15ki�i
gözalt�na�al�nd�.��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik
Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü�ekipleri�taraf�ndan
uyu�turucu�tacirlerine�yönelik�operasyon�gerçekle�tirildi.

�stanbul’da�farkl��adreslere�yap�lan�operasyonlarda�çok
say�da��üpheli�gözalt�na�al�nd�.�

Öte�yandan�operasyon�sonucu�yap�lan�aramalarda;�35

kilo�532�gram�sentetik�kannabinoid�maddesi,�8�kilo�500
gram�afyon�sak�z�,�2�adet�kitaba�emdirilmi��4�kilo�212�gram
kokain�maddesi,��963�gram�metamfetamin�maddesi,�378
gram�uyu�turucu�madde�yap�m�nda�kullan�lan�kimyasal
madde,�3�adet�hassas�terazi,�1�adet�ruhsats�z�tabanca,�2�adet
hint�keneviri�bitkisi,�Çok�say�da��effaf�kilitli�po�et�ve�çe�itli
aparatlar�ele�geçirildi.�Yap�lan�operasyonda�15ki�i�gözalt�-
na�al�nd�.

Sevgili okurlar�m bu yaz�mda siz
de�erli okurlar�m�z� derne�imiz ve ga-
zetemiz hakk�nda detayl� bir �ekilde  bil-
gilendirmek istedim.

Polis emeklileri dayan��ma yard�m-
la�ma derne�i polis gazetesi muhabir ta-
n�t�m kart� ve polis gazetesi görev oto-
su tan�t�m kart� sadece derne�imizin ya-
y�n organ� olan polis gazetesinde görev
alan ki�ilere verilmektedir. 

Bizim polis emeklilikleri yard�mla�ma
derne�imize makbuz kar��l��� ba��� ya-
p�l�r. Ba����n bizim bas�n kartlar�yla bir
alakas� yoktur. Kartlar�m�z tamamen
ÜCRETS�Z verilmektedir. Ayr�ca bas�n
kartlar�m�z�n ÜCRETS�Z verildi�i kart-
lar�m�z�n arka yüzünde belirtilmektedir. 

Polis gazetesini ve po-
lis emeklileri dayan��ma
yard�mla�ma derne�imi-
zi tam olarak bilmeyen
polis memuru arkada�-
lar�m�z var. 

Derne�imizin bünye-
sinde bas�n muhabiri ola-

rak görevli olan arkada�lar�m�zdaki po-
lis gazetesi tan�t�m bas�n kartlar� emni-
yet te�kilat� 3201 ek 10. Maddeye gö-
re verilmektedir

Kanun Numaras� : 3201
Kabul Tarihi : 4/6/1937
Yay�mland��� R.Gazede: Tarih:

12/6/1937 Say�: 3629
Yay�mland��� Düstur : Tertip: 3 Cilt:

18 Sayfa: 317
Ek Madde 10 – (19/2/1980 –

2261/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde
hükmü olup madde numaras� teselsül et-
tirilmi�tir.)

Polis emeklilerince kurulan dernek-
lerin yay�nlar� d���nda, di�er gerçek ve-
ya tüzel ki�iler taraf�ndan “polis” veya

“emniyet” adlar� ile ya da e� anlama ge-
len ya da bu sözcüklerin ba� ve sonla-
r�na getirilen eklerle olu�turulan adlar�
kullanarak dergi ve gazete yay�mlana-
maz ve dergilerde, duvar veel ilanlar� ile
di�er her türlü bas�l�larda emniyet hiz-
metleri s�n�f� k�yafet yönetmeli�inde be-
lirtilen ve resmi k�yafet üstüne tak�lan
polis y�ld�z� sembol olarak kullan�lamaz.

Bizim üyelerimizde bulunan bas�n ta-
n�t�m kartlar� ve derne�imizin fahri
üye tan�t�m kartlar�m�z yasald�r. Üye-
lerimize ücretsiz ve hediye olarak ve-
rilmektedir. 

Derne�imize fahri üyelerimiz ve po-
lis gazetesi bas�n muhabirlerimiz tarih
günü ve üyeli�i biten kisiler tan�t�m kart-
lar�m�z� ta��yamazlar, suçtur. 

Polis derne�imize gelip yenilemesi ge-
rekmektedir. Yenilemek istemeyen ba-
s�n muhabirlerimiz ve fahri üyelerimiz
tan�t�m kartlar�n� derne�imize iade et-
mekle mükelleftir. Tarihi geçen bas�n
kartlar�n�n geçerlili�i yoktur. 

Üyeli�i bitmi�tir. 

POLİS EMEKLİLERİ DAYANIŞMA
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE POLİS

GAZETESİNİ TANIYALIM

Yakup DEMİRCİOĞLU

Polis Gazetesi Yön.Kur. Baş. Yard.
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Celal SEL
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n;�Celal�SEL,�aslen�Kütahya

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

mir�ilinde�Komiser�Yard�mc�s��rütbesinde�mesle�e�ba�la-
m��,�s�ras��ile�Kahramanmara��ilinde,�Kaçakç�l�k�ve�Orga-
nize�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.���r-
nak��l�Emniyet�Müdürlü�ü�ve�Çanakkale��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�görevlerinden�sonra�19.09.2019�tarihinde�Mü�te-
rek�Kararname�ile�Elaz����l�Emniyet�Müdürlü�üne�atanm��
ve�01.10.2019�tarihinde�ilimizde�göreve�ba�lam��t�r.
Say�n��l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�bir�çocuk�babas�-

d�r.

Elaz�� �l Emniyet Müdürü �stanbul��li�Eyüp��lçesinde�1970�y�l�nda�do�du.�Lise�ö�renimini��stan-
bul�Pertevniyal�Lisesi’nde�tamamlad�ktan�sonra�1989-1993�y�llar�nda�e�i-
tim-ö�retim�gördü�ü�Polis�Akademisinden�Komiser�Yard�mc�s��olarak�me-
zun�oldu�ve��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�kadrosunda�polislik�mesle�ine
ba�lad�.�Burada�Bayrampa�a��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü,�Asayi���ube�Mü-
dürlü�ü�ve�Çevik�Kuvvet��ube�Müdürlü�ü�birimlerinde�alt��y�l�kadar�gö-
rev�yapt�ktan�sonra�ikinci�bölge�hizmeti�için�1999�y�l�nda�Kars�iline�atan-
d�.�Kars�Emniyet�Müdürlü�ü�emrinde�kald����dört�y�ll�k�zaman�zarf�nda
Asayi���ube�Müdürlü�ü�ve�KOM��ube�Müdürlüklerinde�görev�ald�.�2003
y�l�nda�sona�eren��ark�hizmetinin�akabinde�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Ka-
çakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele�Daire�Ba�kanl���’na�tayin�oldu.
Burada�Teknik��ube�Müdürlü�ü�bünyesinde�dört�y�l�vazife�yapt�.�2007
y�l�nda��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�kadrosuna�atand�.�On�y�l�kadar�gö-
rev�yapt�����stanbul��linde�iken��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü,�Yabanc�lar��u-
be�Müdürlü�ü,�Trafik�Denetleme��ube�Müdürlü�ü�ve��stanbul��l�Emni-
yet�Müdür�Yard�mc�l����gibi�muhtelif�görevlerde�bulundu.�2017��ubat�ay�n-
da�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfii�ederek�Erzurum�Polis�Okulu�Mü-
dürü�oldu.�19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��Cumhurba�kanl����Ka-
rarnamesi�ile�U�ak��l�Emniyet�Müdürlü�ü�görevine�atanan��l�Emniyet�Mü-
dürümüz�Say�n�Mesut�GEZER�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

Mesut GEZER
U�ak �l Emniyet Müdürü

Nurettin GÖKDUMAN
Emniyet�Müdürümüz�Ad�yaman’�n�Çelikhan�ilçesi�nü-

fusuna�kay�tl��olup�1968�Malatya�do�umlu.�1989�y�l�nda
Polis�Akademisinden�mezun�oldu.�Komiser�Yard�mc�s��ola-
rak��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ünde�göreve�ba�lad�.�2000
y�l�nda�Türkiye�ve�Ortado�u�Amme�idaresi�Enstitüsünde
(TODA�E)��Kamu�Yönetimi�bölümünde�“Tezli�Yüksek�Li-
sans”�yapt�.�S�ras�yla��stanbul,�Hakkâri,�Ankara,�Sakarya,
�anl�urfa,�Tekirda��ve�Kayseri�illerinde�çe�itli�birimlerinde
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
tarihinde�Erzurum�Polis�Meslek�Yüksekokulu�Müdürü�ola-
rak�atand�.�19.01.2015�tarihinde�Osmaniye��l�Emniyet�Mü-
dürü,��26/12/2018�tarihinde�ise�Cumhurba�kanl����Karar-
namesinin�2018/262�say�l��karar��ile�Rize���l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�atanm��t�r.�Rize��l�Emniyet�Müdürümüz�Sa-
y�n�Nurettin�GÖKDUMAN�evli�üç�çocuk�babas�d�r.

Rize �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

Türkiye’nin�yüzölçümü�olarak�en�büyük�ili�olan�Kon-
ya,��ç�Anadolu�Bölgesi’nde�bulunmaktad�r.�Türkiye’nin�en
kalabal�k�7.��ehridir.�Toplam�31�ilçesi�bulunmaktad�r.�Zen-
gin�kültürel�miras��itibariyle�önde�gelen��ehirlerimizden�bi-
ri�olan�Konya’n�n�tarihinin,�MÖ�7000’li�y�llara�dayand���
tahmin�edilmektedir.�1071�Malazgirt�Zaferi�sonras��O�uz
boylar�,�Konya’y��da�ele�geçirerek�Anadolu’ya�büyük�öl-
çüde�hakim�olmu�tur.�Uzun�y�llar�Selçuklu�Devleti’ne�ba�-
kentlik�yapm��t�r.�Sanatsal�ve�kültürel�aç�dan�da�büyük�bi-
rikime�sahip�olan�Konya,
ba�ta�Mevlana� Celaled-
din-i�Rumi�olmak�üzere,
�emsi�Tebrizi,�Muhyid-
din� Arabi,� Sadreddin
Konevi,�Nasreddin�Hoca
gibi�de�erli�isimlere�de�ev
sahipli�i�yapm��t�r.
�pek� yolu� üzerindeki

önemli�ticaret�merkezle-
rinden� biri� olan�Konya,
hamamlar�,�medreseleri,
camileri,�türbeleri�ve�mü-
zeleri�ile�her�y�l�binlerce
turisti� a��rlamaktad�r.
Ho�görü�ve�insan�sevgi-
si�üzerine�dayal��hayat��ile
Mevlana�Dergah��ve�tür-
besi� �ehrin� dünyada� ta-
n�nmas�nda� önemli� bir
vesiledir.
�slam� ��birli�i�Te�ki-

lat�’n�n�“2016�y�l���slam
Dünyas��Turizm�Ba�ken-
ti”�seçilen�Konya,�Mev-
lana’n�n� “Ne� olursan� ol
yine�gel”�davetiyle�tüm�dünya�vatanda�lar�nca�ilgi�ve�sev-
giyle�ziyaret�edilmektedir.
Böylesi�de�erli�ve�köklü�geçmi�e�sahip�Konya’m�za��l

Emniyet�Müdürü�olarak�da�Emniyet�Te�kilat�’m�z�n�ade-
ta�bir�y�ld�z��olan�Say�n�Müdürümüz�Mustafa�AYDIN�bey-
efendi�atand�.�1961�y�l�nda�Gümü�hane�iline�ba�l��Kelkit
ilçesinde�do�mu�tur.�1979�y�l�nda�Polis�Koleji’nden�me-
zun�olduktan�sonra�Polis�Akademisi’ne�devam�eden�AY-
DIN,�1983�y�l�nda�Komiser�Yard�mc�s��rütbesiyle�Emni-
yet�Te�kilat�’m�za�nasp�oldu.�S�ras�yla�Ankara,�Van,�Bo-
lu,�K�r�kkale,�Edirne,�Sivas�illeri�ve�Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ü’nde�muhtelif�birimlerde�görev�yapt�.�2005�y�l�n-
da�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�ederek,�Emni-
yet�Genel�Müdürlü�ü�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���’nda�Polis
Ba�müfetti�i�olarak�vazife�ald�.�Tefti��Kurulu’nda�görev-

li�iken,��çi�leri�Bakanl���’n�n�26.10.2016�tarihli�kararnamesi
ile,�Tekirda�’a��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.�Ard�ndan
19.09.2019�tarih�ve�320�say�l��kararname�ile�de�Konya��l
Emniyet�Müdürü�olarak�tayin�edildi.
Say�n�Mustafa�AYDIN,�Emniyet�Te�kilat�’n�n�en�göz-

de�müdürlerinden�biridir.�Kendisini�takriben�1990�y�l�ndan
bu�yana�iyi�tan�r�m.�De�erli�bir�dost�ve�tam�bir�görev�ada-
m�d�r.�Görevinin�gerektirdi�i�disiplini�ve�insani�yönünü�sen-
kronize��ekilde�hayata�geçirmeyi�çok�iyi�bilen�biri�olan�Sa-
y�n�AYDIN,�görev�yapt����yerlerde�gerek�personeli,�gerekse
halk�taraf�ndan�çok�sevilen�bir�ki�idir.�Hakl�n�n�daima�ya-
n�nda,�haks�z�n�da�kim�olursa�olsun�kar��s�nda�olan�yap�-
s�yla�tan�nmaktad�r.�Bir�önceki�görev�yeri�olan�Tekirda�’da
terör�örgütlerine�göz�açt�rmam��t�r.�Pkk,�dea�,�ypg�gibi�kah-
pe�örgütler�Say�n�AYDIN’�n�demir�yumru�undan�nasibi-
ni�alm��lard�r.�Tekirda�’da�22�Ocak�2017’de,��l�Emniyet
Müdürü�Say�n�Mustafa�AYDIN�beyefendinin�bizzat�yö-
netti�i�operasyonda,�daha�önce��stanbul’da�Ak�Parti��l�Ba�-
kanl����ve��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�binalar�na�lav�si-

lah�yla�terör�eylemi�ger-
çekle�tiren� DHKP-C’li
iki� teröristten� biri� sa�
di�eri�le��olarak�ele�ge-
çirilmi�tir.
Görev�yapm���oldu�u

Konya’da� uyu�turucu,
kumar,� trafik� terörü� ve
terör� konusunda�müca-
deleyi� art�rarak,� halk�-
n�n� her� daim� emrinde
olduklar�n��beyan�etmi�-
tir.�Konya’da�göreve�ba�-
lad���ndan�bu�yana�yasa
d����i�lerle�u�ra�anlar�n
korkulu� rüyas�� olmu�-
tur.��çi�leri�ve�Milli�E�i-
tim�Bakanl����i�birli�in-
de,�erken�ya�taki�çocuk-
lara,�trafik�bilinci�ve�far-
k�ndal���n�n� olu�turul-
mas�� amac�yla� hayata
geçirilen�“Mobil�Trafik
E�itim�T�r�”� ile� çocuk-
lara�e�itim�verilmesi�hu-
susunda�öncülük�etmi�-

tir.�Bununla�birlikte,�ayn��hizmeti�veren�Narkotik�T�r��da
yine�ayn���ekilde,��ehirde�uyu�turucu�ile�mücadele�konu-
sunda�halk�n�bilinçlendirilmesi�hususunda,�Konya’ya�hiz-
met�için�organize�edilmektedir.�Özellikle,�raflardaki�toz-
lu�dosyalar�diye�tabir�edilen�faili�meçhul�olaylar�hususun-
da�da�ayr��bir�hassasiyete�sahip�olan�Say�n�AYDIN,�bu�dos-
yalar�n�da�üzerine�ciddiyetle�gidilip�ayd�nlat�lmas�n��sa�-
lamaktad�r.�
Yürütülen�tüm�çal��malarda,�fark�ndal�k�olu�turmak�ad�-

na,�sosyal�medyan�n�da�Konya�Emniyeti�taraf�ndan�çok�iyi
kullan�lmas�,�halka�hizmetin��effaf�olarak�yap�l�p,�halk�n
bilinçlendirilmesini�de�beraberinde�getirmi�tir.�Son�dönem
covid19�ile�ilgili�olarak�gerekli�titizli�i�gösteren�Say�n�AY-
DIN,� ald���� tedbirler� ve� yo�un� uygulamalarla,� Konya
halk�n�n�neredeyse�tamam�na�yak�n�n�n�kurallara�uymas�-

n��sa�lam��t�r.�Sokaklarda�covid19�ile�ilgili�al�-
nan�tedbirlere�riayet�etmeyen�halk�,�nazik�bir
dille�uyaran�Konya�Polisi,�halk�n�seve�isteye
kurallara�uymalar�n��sa�lamaktad�r.
E�i,� emekli� polis� olan� Gök�en� AYDIN

hanfendi�de�t�pk��Mustafa�müdürüm�gibi�ak-
tif�ve�kabiliyetli�bir�insand�r.�“Polis�E�leri�Der-
ne�i”�Ba�kanl���’n��yürüten�Gök�en�Han�m,
Mustafa�Müdürüm�ile�birlikte,�ba�ta��ehit�po-
lis�e�leri�olmak�üzere,�gazi�polis�e�lerini�de�as-
la�yaln�z�b�rakmamaktad�rlar.�Onlar�n�dertle-
riyle� hemhal� olup� sevinçleriyle� sevinerek,
devletimizin�her�daim�yanlar�nda�oldu�unu�his-
settirmektedirler.�Bu�destek�sadece�manevi�des-
tekle�s�n�rl��de�il�elbet.�Kermesler�düzenleye-
rek�onlar�n�maddi�olarak�da�yanlar�nda�durmaya
devam�etmektedirler.�Yani�diyece�imiz�odur
ki;�Mustafa�AYDIN�Müdürüm�ve�e�i�Gök�en
Han�m,� te�kilat�n� abisi� ablas�� konumunda,
gece�gündüz�durmaks�z�n�onlar�n�ve�hatta�ge-
rekti�inde�tüm�halk�m�z�n�her�daim�yan�nda-
d�rlar.�Bu�arada�Say�n�AYDIN�göreve�gelir�gel-
mez,�belediye�ile�yapt����isti�areler�neticesin-
de,�Konya�Emniyet�Te�kilat�na�8�adet�Polis
Merkezi�yap�m��için�ba�latt����çal��malar�ha-
li�haz�rda�devam�etmektedir.�
Ayr�ca�Konya'da�Emniyet�Müdürümüz�Sa-

y�n�Mustafa�AYDIN�beyefendinin�giri�imle-
ri�ve�Polis�E�leri�Derne�i�Konya��ubesinin�kat-
k�lar�yla,�Emniyet�Te�kilat�’n�n�aileleri�ve�çocuklar�na�hiz-
met�verecek�olan�"Engelsiz�Ya�am�Park�"�hizmete�girdi.
Selçuklu�ilçesi�Büyükkayac�k�Mahallesindeki��l�Emniyet
Müdürlü�ü'ne�ait�A�açland�rma�ve�Sosyal�Tesisleri�içeri-
sindeki�7�bin�700�metrekarelik�alana�yap�lan�park,�engel-
li�çocuklar�n�yan�s�ra�Polis�Te�kilat�’n�n�ailelerini�de�a��r-
layacak.��laveten��çi�leri�Bakanl����ile�TRT�i��birli�inde�ha-
z�rlanan�Trafik�Tayfa�çizgi�dizisi�3�Ekim�Cumartesi�gü-
nünden�itibaren�her�hafta�sonu�TRT�Çocuk’ta�ekranlara�ge-
lecek.�Çocuklar�n�trafikte�geçirdi�i�sürenin�giderek�artmas�
ve�araç�trafi�i�kadar�yaya�trafi�inin�de�yo�unla�mas��ile�bir-
likte�trafik�kurallar�n�n�erken�ya�ta�ö�renilmesini�amaçla-
yan�Trafik�Tayfa,�çocuklara�macera�dolu�anlar�ya�at�rken;
fahri�trafik�polisi�olarak�kurallara�uymayanlar��uyarmala-
r�n��sa�layacak.
Hain�örgüt�Fetö�konusunda�da�oldukça�hassas�olan�Sa-

y�n�AYDIN�ve�mesai�arkada�lar��sayesinde,�FETÖ'nün�15
Temmuz�2016'daki�hain�darbe�giri�iminin�ard�ndan�pren-
sip�edindi�i�gizlilik�ilkesi,�gözalt�na�al�nan�bir�askerin�iti-
raflar�yla�ba�lanan�"ankesörlü�telefon"�operasyonlar�yla�aç�-
�a�ç�kar�ld�.
Hain�darbe�giri�iminin�ard�ndan�FETÖ�mensubu�ki�ileri

yakalamak�için�dü�meye�basan�Emniyet�Te�kilat�,�bir�yan-
dan�da�darbe�giri�imini�gerçekle�tiren�üst�düzey�ki�ilerin
örgüt�içerindeki�konum�ve�mevkilerini�ara�t�rmaya�ba�la-
d�.
O�dönemde,�polis�ba�müfetti�li�inden�Tekirda�'a�Em-

niyet�Müdürü�olarak�atanan�ve��u�an�Konya��l�Emniyet�Mü-
dürü�olan�Mustafa�AYDIN�ve�mesai�arkada�lar�,�I�d�r'da
gözalt�na�al�nan�bir�kripto�askerin�anlatt�klar�yla�örgütün
ilk�mahrem�yap�s�n��de�ifre�ettiler.

Say�n�AYDIN,�kamuoyunun�“ankesörlü�arama”�diye�bil-
di�i�gizli�haberle�me�metodunun�de�ifresini�Tekirda�’dan
ba�latt�.�
Tekirda��merkezli�yürütülen�ve�15�ki�inin�gözalt�na�al�n-

mas�yla�ba�layan�ilk�ankesörlü�telefon�operasyonlar�,�da-
ha�sonra�tüm�illere�yay�ld�.�FETÖ'nün�k�lcal�damarlar�na
inen�yolu�açan�bu�operasyonlar�sayesinde,�yakla��k�20�bin
FETÖ'cü�kripto�sözde�asker�tespit�edildi.�Bunun�yan��s�ra,
binlerce�mahrem�imam�da�aç��a�ç�kt�.�Emniyet�Müdürü�AY-
DIN,� 17-25�Aral�k� sürecinde,� FETÖ'nün� emniyet� içeri-
sindeki�elemanlar�n�n�de�ifre�edilmesi�çal��malar�na�ilk�ola-
rak�Polis�Ba�müfetti�i�oldu�u�s�rada�ba�lad�.�Bu�süre�içe-
risinde,�Emniyet�Te�kilat�’na�s�zm���olan�örgüt�mensup-
lar�n�n�temizlenmesi�için�büyük�bir�çal��ma�içerisine�giren
AYDIN� ve� mesai� arkada�lar�� sayesinde,� 14� Temmuz
2016'ya�kadar�olan�emniyetteki�FETÖ'cülerin�büyük�k�s-
m��tespit�edildi.�
Say�n�Mustaya�AYDIN,�milletini�ve�bayra��n��çok�se-

ven,�hak�bildi�i�yolda�kesinlikle�geri�ad�m�atmayan,�mert,
dik�duru��sahibi�ve�mütevaz��bir�ki�idir.�Ülkemizde�her�ge-
çen�gün�artan�kad�na��iddet�suçunun�da�s�f�ra�indirilmesi
için�hassasiyet�gösteren�Say�n�AYDIN,�bu�yönüyle�de�sos-
yal�olaylara�duyarl�,�her�türlü�toplumsal�konulara�hakim�ve
merhametli�bir�insand�r.�Gücünü�makam�ndan�alan�de�il,
bulundu�u�makama�güç�ve�de�er�katan�müstesna�bir��ah-
siyettir.�Her�yönüyle�devletimiz�kadrolar�n�n�zenginlikle-
rinden�biri�olan�Say�n�AYDIN’a�görevinde�ba�ar�lar�n�n�de-
vam�n��diliyor,�ailesiyle�birlikte�sa�l�kl�,�huzurlu�ve�uzun
ömürler�temenni�ediyoruz.

KIZIL�ELMAYA�KADAR�DURMAK�YOK�YOLA
DEVAM

KONYA HUZURLU VE
EMİN ELLERDE

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

Polisimizin özverisine yürekten te�ekkür
dunyayi�ve�ulkemizi�etkisi�altina�alan�covit-

19�virusunu�gunumuzde�ulkece�etkilerini�yogun
olarak�yasamaktayiz.�gerek�saglik�calisanlari-
miz�gerek�ise�polisimiz�gecelerini�gunduzleri-
ne�katip�izinlerini�kullanmaksizin�seferber�ol-
muslardir.devletimizin�bu�salginla�gostermis�ol-
dugu�mucadele�ile�ulke�olarak�bir�kez�daha�tur-
kiyenin�gucunu�dunyaya�gostermis�olduk.cum-
hurbaskanimiz�sayin�recep�tayyip�erdoganin�ulu-
sal�bir�salgin�ve�milletimizce�biz�bunun�uste-
sinden�gelcegiz�aciklamasindan�sonra�milleti-
mizin�sag�duyulu�olup�maske�hijyen�ve�mesa-
fe�kurallarina�rivayet�edip�uymasi�bizim�icin�bir
gurur�olmustur.bizde�polisimizin�sokaga�cikma
yasagi�uygulamalarina�bizzat�polis�gazetesinin
basin�muhabirleri�olarak�zeytinburnu�58.bulvar9

caddesindeki�uygulamalara�katilip�yakindan�ha-
ber� incelemelerimizi� gerceklestirmis� bulun-
maktayiz.polisimize� ve�milletimize� ozverile-
rinden�dolayi�tesekkur�ederiz.�����

Polis�gazetesi�istihbarat�sefi:
FEHMI�SAHIN

Polisimiz, bir bütün olarak gözbebe�i-
mizdir.Peki, toplum olarak biz ne kadar ada-
letli davran�yoruz acaba, bu durum kar��s�nda.
��imize gelirse iyi polis, gelmeyince kötü po-
lis.

Çok adilce mi bu acaba?
Dünya koronavirüs salg�n� ile mücadele

ederken ve her gün birçok insan bundan do-
lay� hayat�n� kaybederken, ne yaz�k ki vazi-
yetin ciddiyetini anlayamam�� bir kesim var
hala. Evet, suçluya kar��, hele de adi suçlu-
ya kar��, sert ve tavizsizdir. Asli görevi de bu-
dur zaten.

�zninizle o polis memurlar�m�z� savuna-
ca��m �imdi...

Bu ülkede, hiç kimsenin, hiç kimseye küf-
retme, �iddet kullanmaya hakk� yokken, po-
lise sözlü, fiili sald�r�l�nca bu kanunlar ask�-
ya m� al�n�yor?

Polisimiz �amar o�lan� m�, bu ülkenin na-
musunu bekleyen, asayi�ini sa�layan, ge-

rekti�inde gözünü dahi k�rpmadan �ehit olan
kolluk gücü mü?

Sosyal medyada polislerin orant�s�z güç
kulland�klar� üzerine yo�un tepki olu�turu-
luyor. Polisimiz, medya ve sosyal medya bas-
k� ile de�il, gerçekler ile de�erlendirilmelidir.

Çünkü büyük haks�zl�k yap�ld���na inan�-
yorum, neden mi?..

Bizim polisimiz, ba�ka ülkelerin polisine
benzemez.

Ancak bizim polisimiz, merhametlidir
de yard�mseverdir de hatta kendi sa�l���n� ve
gerekirse can�n� bile hiçe sayacak kadar.

Kötü olay� elbette kötü örnekle izah etmek
do�ru de�il, Amerikan polisinin de nice yar-
g�s�z insaf yapt���na çok �ahit olduk...

Ancak dünyan�n neresinden olursa olsun
böyle bir olayda tart���lacak en son �ey po-
lisin orant�s�z güç kullanmas� olur.

Sürücü alkollü, Araç çal�nt� ya da sürücü
üzerine kay�tl� de�il, Dur ihtar�na uymuyor,
Polis araçla takip ediyor, Kaçan sürücüyü an-
cak otomobilin lastiklerine ate� ederek dur-
duruyorlar, Maske takm�yor üstüne birde teh-
dit ediyor!.

Kendinizi polisin yerine koyun...
Tüm bu kaç�p kovalamacay� ya�ad�ktan

sonra araçtan indirdi�iniz �ahsa nas�l dav-
ran�rs�n�z?

“Buyurun �öyle yere uzan�n size kelepçe

takaca��z” diye ricac� m� olursunuz, yoksa üze-
rine mi çullan�rs�n�z?

Ne malum polisin durdurmaya çal��t��� sü-
rücünün bir DEA� üyesi olmad���?

Ne malum bomba yüklü bir araçla terör
eylemi yapmaya haz�rlanmad���?

Unutmay�n k�rm�z� ���kta geçen ya da ha-
tal� sollama yapan bir vatanda�� yere yat�r�p
bu ‘�iddeti’ uygulam�yor o polisler...

Polisten kaçan, ate� aç�lmas�na ra�men
durmayan, yasad��� her i�i yapan birine ya-
p�yorlar bunu.

Elbette yarg�s�z infaz�, orant�s�z gücü sa-
vunacak de�iliz... Ama sosyal medya linci-
ne kap�l�p, üç be� kuru�a kelle koltukta gö-
rev yapan polisleri de biraz anlamaya çal�-
��n.Bekçisi ile resmî ekipleri ile sivil ekiple-
ri ile �ube ekipleri ile trafik ekipleri ile Yunus
ekipleri ile tabi ki de Özel Harekat� ile Çe-
vik kuvveti ile ve sayamad���m ne kadar de-
�i�ik birimleri varsa, hepsi ile. Polisimiz, bir
bütün olarak gözbebe�imizdir.

Lütfen unutmayal�m ki;
Biz evimizde rahat edelim diye, gece de-

meden, gündüz demeden, a��r� s�cak, so�uk,
kar, k��, k�yamet demeden fedakârca ve de
usanmadan görev yapan, bizim rahat�m�z için
huzurumuz için bu devletin bekas� için çe-
kinmeden �ehit olan kahramanlar�n ad�d�r
POL�S!

GÖZ BEBEĞİMİZ POLİSLER

Aydın ÖZGÜN

Polis Gazetesi Haber Müdürü
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Osmanl��Devleti’nin�birçok��ehzadesine�devlet�yö-
netme�tecrübesi�kazand�rmak�ve�geli�tirmek�için�ev
sahipli�i�yapm���olan�Manisa�ili,�çok�köklü�bir�me-
deniyete�sahiptir.�Manisa,�bulundu�u�co�rafi�konum
itibar�yla�Yontma�Ta��Devri’ne�kadar�uzanan�bir�geç-
mi�e�sahiptir.�Teselya’dan�gelip�yerle�en�Magnetler’in
Spil�Da���ete�inde�kurdu�u�bu��ehir,�“Magnesia”�ola-
rak�an�lm���ve�zaman-
la� Hitit,� Frig,� Yunan,
Lidya,��ran,�Roma,�Bi-
zans,� Saruhano�ullar�
Beyli�i�ve�Osmanl�’la-
r�n�bir�yerle�im�yeri�ol-
mu�tur.� Beyli�in� böl-
gedeki�varl���ndan�do-
lay���ehir�Saruhan�ola-
rak� da� an�lm��t�r.�Os-
manl�� egemenli�inin
ard�ndan� �ehrin� ismi
Ma�nisiye,�Ma�nisa�ve
son�olarak�Manisa��ek-
lini�alm��t�r.�Osmanl��padi�ahlar�ndan�II.�Murat,�Fa-
tih�Sultan�Mehmet,�Kanuni�Sultan�Süleyman,�II.�Se-
lim,�III.�Murat,�III.�Mehmet�ve�I.�Mustafa�Manisa’da
sancak�beyli�i�yapm��t�r.
Böylesi�de�erli�ve�kaydade�er�bir�il�olan�Manisa’da

da�o�nisbette�kabiliyetli,�ba�ar�l��ve�istikbal�vaadeden
bir��l�Emniyet�Müdürü�görev�yapmaktad�r.�Bu�muh-
terem��ah�s,�de�erli�dostum�Ömer�USLUSOY�bey-
efendidir.�Kendisi�ile�tan���kl���m�z,�2008�y�l�nda�mem-

leketim�olan�Mu�’ta�Terörle�mücadele��ube�Mü-
dürlü�ü�yapt����y�llara�dayanmaktad�r.�Sosyal�haya-
t�nda�son�derece�nazik,�kibar,�asil�bir�insan�olan�Ömer
müdürüm,�söz�konusu�görevi�oldu�unda�ise�bir�o�ka-
dar�disiplinli,�tavizsiz�ve�dik�duru��sahibidir.�Göre-
ve�geldi�i�günden�itibaren�Mu�’ta�teröre�kök�sök-
türmü�,�gece�gündüz�demeden�vazifesini�ifa�etmi�,�tüm

terör� örgütlerinin� korkulu
rüyas��haline�gelmi�tir.�Bu
ba�ar�lar��ve��ahsiyeti,�Say�n
Müdürümüz�USLUSOY’u
Terörle� Mücadele� Daire
Ba�kan� Yard�mc�l���� gör-
evine� kadar� yükselmesini
sa�lam��t�r.� Devletimiz
O’nu,�en�büyük�s�k�nt�lar�n
içerisinde�yer�alan�terör�be-
las�n��def�edecek�seviyede
güvenilir,�gözüpek�ve�kabi-
liyetli�bulmu�,�bu�makam�
teslim�etmi�tir.

Say�n�USLUSOY,�bu�kritik�ve�bir�o�kadar�da�so-
rumlulu�u�büyük�görevi�de�ba�ar�yla�yürüttükten�son-
ra,�y�llard�r�ismi�terörle�an�l�r�hale�gelmi��olan���rnak
�line,��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.�Ba�ar�-
lar�na�yenilerini�eklemeye�devam�eden�Say�n�Mü-
dürümüz,���rnak’��k�sa�sürede�ad��terörle�an�lan�iller
s�n�f�ndan�ç�karm��,�hain�teröristleri�nefes�alamaz�ha-
le�getirmi�tir.���rnak�halk��taraf�ndan�k�sa�sürede�çok
sevilen�Ömer�Müdür,�mütevaz��ki�ili�i�ile�daima�halk-

la�iç�içe�olmu�,�daima�birlik�ve�beraberlik�mesajlar�
vermi�,�kap�s�n��herkese�ard�na�kadar�aç�k�tutmu�tur.
Ömer�deyince�akla�gelen�adaletin�timsali�olmu�,�hak-
k��ve�hakl�y��her�daim�üstün�tutmu�tur.�
E�i�ile�birlikte��ehit�ve�gazi�ailelerini�her�f�rsatta

ziyaret�ederek,�devletimizin�daima�onlar�n�yan�nda�ol-
du�unu�hissettirmi�tir.��laveten;�engelli�çocuklara�kar-
���hassasiyetinin�bir�göstergesi�olarak,�onlar��mutlu�ede-
cek�çe�itli�etkinliklerle,�yüzlerini�gülümsetmeyi�ba-
�arm��t�r.
Halk�m�z�n�haber�alma�özgürlü�üne�de�ayr��bir�iti-

na�göstererek,�bas�n�mensuplar��ile�Emniyet�Te�kila-
t�’n�n�koordine�içerisinde�çal��mas�n��sa�lam��,�gü-
venli�e�dair�faaliyetlerden�tüm�halk��haberdar�etmi�-

tir.Meslek�hayat�� boyunca� sürekli� olarak�kritik� bi-
rimlerde�görev�alan�Say�n�USLUSOY’un�çal��mala-
r�n�n�bir�k�sm�ndan�bahsedebildi�imiz�bu�yaz�m�z�el-
bette�ki�Say�n�Müdürümüzü�tan�tmaya�kafi�de�ildir.�
Yaz�m�z�n�ba��nda,�Manisa’n�n�devlet�yönetimi-

ne�namzet�olan��ehzadeler�için�bir�basamak�oldu-
�undan�söz�etmi�tik.�Bu�vesile�ile�ayn���ekilde�Ma-
nisa’n�n�Say�n�Müdürümüz�Ömer�USLUSOY�bey-
efendi�için�de�daha�üst�düzey�görevlerin�öncüsü,�bir
basama���olmas�n��ümit�ederiz.�Ba�ar�lar�n�n�devam�n�
temenni�ederken,�kendisine�ve�ailesine�sa�l�kl��huzur
dolu�bir�ya�am�dileriz.�

Osman��ahin�Güven�
Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Ba�kan�

TARİHTE POLİS
ESKİ TÜRKLERDE POLİS

Erdem BAŞARAN

POLIS GAZETESI GENEL YAYIN YÖN.

�nsanlar�n toplum içinde ya�ama ihtiyac�, özgürlük ih-
tiyac�ndan daha eski ve öndedir. Toplumlar binlerce y�l öz-
gürlüksüz ya�ayabilmi�ler, fakat düzensiz ve güvensiz ya-
�ayamam��lard�r. Devlet olarak örgütlenmi� toplumlarda,
toplum düzeninin ve güveninin sa�lanmas� Devletin en ba�-
ta gelen ödevidir. Devletin bu ödevi, ulusal savunma ihti-
yac� ile birlikte devlet kadar eskidir.

Polis tarihi Türk tarihi ile ba�lam��t�r. Tarih boyunca çe-
�itli devletler kurmu� olan Türkler kamu düzeni ve güven-
li�ini ulusal savunma ile birlikte yürütmü�lerdir.

Eski Türkler'de kamu düzen ve güvenli�i i�leri Suba��'lar
taraf�ndan yürütülmü�tür.

Kabile halinde ya�ad�klar� dönemde Türkler, orduyu sevk
ve yönetenlere "Suba��" ad�n� vermi�lerdir. Su, asker, ko-
mutan, ordu ve suba��, ba�komutan anlam�nda kullan�lm��t�r.
Kabileler birle�ip toplum büyüyünce Ka�an ortaya ç�km��,
Suba��lar sava�ta belli birliklere komuta etmeye ba�lam��,
bar��ta da bulunduklar� bölgenin güvenli�ini sa�lam��lard�r.
Böylece Suba��lar�n rolleri küçülmü� ve belli görevlerin yö-
neticileri olmu�lard�r. Bilinen en eski Suba��, VIII. Asra ait
TONYUKOK Kitabesinde ismi yaz�l� olan �NALKA-
�AN'd�r. Büyük Selçuklu �mparatorlu�unun kurucusu
Selçuk Bey de bir Suba��d�r. Keza Anadolu Selçuklular�n-
da da il merkezlerinde askeri ve mülki i�lere bakan komu-
tanlara suba�� denilmi�tir. Bunlar bulunduklar� yerlerin ka-
mu düzen ve güvenli�ini sa�lam��lar, sava� zaman�nda ise
çevrelerindeki ilçe ve köylerin t�marl� sipahilerine komuta
etmi�lerdir.

Anadolu Selçuklu Devletinin y�k�l���ndan sonra, Ana-
dolu'da kurulmu� olan beyliklerde askeri komutana "Suba��"
denilmi�tir.

Özetle belirtilecek olursak, Eski Türklerde kamu düze-
ni ve güvenli�i belli yasalara uygun olarak yürütülmü�tür.
O�uz Han'�n O�uz Türesi, Cengiz Han'�n Ulu� Yasas�, Ti-
mur'un Tüzükkat� o devirlerin belli ba�l� hukuk kurallar� ör-
nek olarak gösterilebilir.

Bu yasalarda, suçlar�n önlenmesi kadar i�lenen suçlar-
da suçlular�n yakalanmas�na da önem verilmi�tir. Eski Türk-
lerde Polis Te�kilat� bu aç�klamalardan da anla��laca�� üze-
re askeri te�kilat içinde yer alm�� ve Askeri özellikler gös-
termi�tir.

Bilindi�i üzere Türkler,Orta Asya'dan Anadolu'ya gelerek
Sö�üt ve Domaniç bölgelerine yerle�mi� ve bir beylik kur-
mu�lard�r. Kurulu� döneminde topraklar� çok az olan Os-
manl� Beyli�i'nin yönetim te�kilat� da ona göre kurulmu�-
tur. Devletin ba��nda bulunan bey, hem askeri hem mül-
ki gücü �ahs�nda toplam��, tayin etmi� oldu�u komutanlar
ve kad�larla ülkesini yönetmi�tir.

Yeniçeri te�kilat�n�n geli�erek geni�lemesi üzerine �s-
tanbul'un düzen ve güvenli�inin sa�lanmas� i�leri ba�ta Ye-
niçeri olmak üzere Bostanc�, Cebeci, Topçu gibi askeri ocak-
lar ile Kaptan-� Derya askerlerine intikal etmi� ve �stanbul,
Yeniçeri A�as�, Bostanc�ba��, Cebeciba��, Topçuba�� ve Kap-
tanpa�a aras�nda bölgelere ayr�lm��t�r. 1453-1826 Yeni-
çeri Oca��n�n 1826 y�l�nda kald�r�lmas�ndan sonra, �stan-
bul'da Asakiri Muntazama-i Hassa (Asakir-i Mansure-i Mu-
hammediye) isimli ve polisiye hizmetleri de yapmak üze-
re yeni bir Askeri te�kilat kurulmu�, Serasker denilen bu te�-
kilat�n komutan�, iç güvenli�in sa�lanmas�na ait Yeniçeri
A�as�'n�n yetkilerine sahip olmu�tur. Böylece Yeniçeriler
ve Yeniçeri A�as� yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye
ve Serasker geçmi�tir. 1826- 1845 

POL�S TE�K�LAT�N�N KURULU�U
10 Nisan 1845'de (12 REB� - ÜL EVVEL 1261) �s-

tanbul'da "POL�S" ad�yla bir te�kilat kurulmu�, yeni kuru-
lan polis te�kilat�n�n görevleri yine ayn� tarihte yay�nlanan
Polis Nizamnamesinde belirtilmi� ve bu durum yabanc� el-
çiliklere de bir yaz�yla duyurulmu�tur. 1845-1879

1876 y�l�nda Tanzimat ve Islahat hareketleri çerçeve-
sinde Avrupa'daki örneklere göre bir polis te�kilat� kurul-
mas�na birinci me�rutiyetin ilan�ndan sonra olu�an hükü-
met program�nda yer verilmi� ve 1879 da Zaptiye Neza-
reti kurulmu�tur. 1879-1908

Zaptiye Nezareti kald�r�larak, yerine Dahiliye Nezareti-
ne ba�l� ve memlekete �amil polis i�lerinin yürütülmesiyle
görevli "Emniyet Umumiye Müdürlü�ü" ve �stanbul Vilayetine
ba�l� bir polis müdüriyeti kurulmu�tur. 1908-1918 

KURTULU� SAVA�INDA POL�S: 
Mondros Mütarekesinin yap�ld��� 1918 tarihinden, Mi-

li Polis Te�kilat�n�n kuruldu�u 24 haziran 1920 tarihine ka-
dar, bütün yurtta Osmanl� Devletinin Polisi olarak hizmet
etmi�tir. Bu durum, �stanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi'nin
kald�r�ld��� 24 �ubat 1923 tarihine kadar sürmü�tür. 1918-
1923

Bilindi�i üzere Polis Te�kilat� ve yap�lanmas�n�n olduk-
ça köklü ve uzun geçmi� tarihi vard�r. Polis Te�kilat�m�z�n
çok daha güçlü yap�lanmas� ile devlet ve millet güvenli�i-
nin sa�lanmas�nda çok daha iyi yerlere gelece�ine, Dün-
ya standartlar�n�n dahada üzerine ç�karak ülke insan�m�za
polisiye hizmetleri ad�na çok daha güzel hizmetler edece-
�ine inanc�m�z tamd�r.

Kal�n Sa�l�cakla......

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

l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�olarak�Komiser
Yard�mc�s��rütbesiyle�1991�y�l�nda�mesle�e�ba�layan
Sn.�Mehmet�Murat�ULUCAN,�s�ras�yla;�1991-2004
y�llar��aras�nda�Ankara��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi�
�ube�Müdürlü�ünde,�2004-2008�y�llar��aras�nda�Si-
vas��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi���ube�Müdürlü�ü
ve�Çocuk��ube�Müdürlü�ünde,�2008-2012�tarihleri�ara-
s�nda��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Polis�evi�ve�San-
cak�Tepe��lçe�Emniyet�Müdürlü�ünde,�2012-2013�y�-
l��tarihleri�aras�nda��stanbul�Adile�Sadullah�Mermer-
ci�Polis�Okulu�(Kilyos)�Arnavutköy�Polis�Okulu�Mü-
dürlü�ünde,�2013-2016�tarihleri�aras�nda��stanbul��l�Em-
niyet�Müdürlü�ü�Asayi�ten�sorumlu��l�Emniyet�Mü-

dür� Yard�mc�s�� görevinde� ve� 2016-2018� tarihleri
aras�nda�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Asayi��Dairesi
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�Ge-
nel�Müdürlü�ü�ve�Valilik�Makamlar�nca�çok�say�da
taltif�ve�takdirname�ile�ödüllendirilmi�tir.��25.05.2018
tarihli�Bakanl�k�Oluru�ile�Antalya��l�Emniyet�Müdür
Vekili�olarak�atanm���ve�26.05.2018�tarihinde�göre-
ve�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�ço-
cuk�babas�d�r.

Antalya �l Emniyet Müdürü

M.�lker EM�R
1971�y�l�nda�Adana’da�do�mu�,��1985-1989�y�llar��aras���stanbul�Polis�Ko-

lejini,�1989-1993�y�llar��aras��Polis�Akademisinde�e�itim�ö�retimini�tamamlayarak
mezun�olmu�tur.
Say�n�M.�lker�EM�R,�de�i�ik�rütbelerde��stanbul,�Artvin,�Giresun,�Elaz��,�Bay-

burt�POMEM,��zmir�illerinde�görev�alm��t�r.
2017�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek,��stanbul��linde�Po-

lis�Ba�müfetti�i�olarak�görev�yapan�M.�lker�EM�R,�26.10.2019�tarihinde�yay�n-
lanan�Atama�Onay��ile�Elaz���Polis�Meslek�E�itim�Merkezi�Müdürlü�ünde�gör-
evine�ba�lam��,�26.06.2020�tarihli�Bakanl�k�Oluru�ile�geçici�görevle�Mardin��l
Emniyet�Müdürlü�üne�vekaleten��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
Say�n�Müdürümüz�evli�ve�iki�çocuk�babas�d�r.

Mardin �l Emniyet Müdür Vekili

S�rr� TU�
1962�y�l�nda�Gümü�hane�ili��iran�ilçesinde�do�mu�tur.�Polis�Aka-

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

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

Karabük �l Emniyet Müdürü

�EHZADELER �EHR� MAN�SA’YA EFSANE MÜDÜR

18�Temmuz�2020�günü��stanbul�Valili�i’nden��öyle�bir
aç�klama�yap�ld�.
“Bugün�saat�14.00'de�Ba�c�lar��lçemiz�Yüzy�l�Mahalle-

sinde��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Ekiplerimizce;�ba�ta�h�rs�zl�k,
yankesicilik�ve�uyu�turucu�sat�c�l����olmak�üzere�(75)'ten�faz-
la�suç�kayd��bulunan�bir�firarinin�yakalanmas��için�yap�lan
çal��malar�s�ras�nda,�Narkotim�ekibimize�düzenlenen�silah-
l��sald�r��sonucu�(2)�Polis�Memurumuz�yaralanm��t�r.�112�Acil
Sa�l�k�ekiplerimizce�hastaneye�sevk�edilen�Ba�c�lar��lçe�Ara�-
t�rma�Amirli�i�Narko�Timlerde�görevli�Polis�Memuru�Erkan
GÖKTEKE,�hastanede�yap�lan�tüm�müdahalelere�ra�men
hayat�n��kaybederek��ehit�olmu�,�kolundan�yaralanan�Polis
Memurumuz�Yunus�NACAR'�n�tedavisi�devam�etmektedir.
Olay� yerine� sevk� edilen� ekiplerimizce� görevli� polis�me-
murlar�na�silahl��sald�r�da�bulunan��üpheli�(S.B)�olayda�kul-
land����silahla�birlikte�yakalanm��t�r.�Olayla�ilgili�olarak��üp-
heli�(O.I)�ve�(K.A)�adl���ah�slar�(1)�adet�silahla�birlikte�ya-
kalanm��,�firari��üpheli�(R.B)'nin�yakalanmas��için�geni��çap-
l��operasyon�ba�lat�lm��t�r.�Olayda�kullan�lan�(1)'i�pompal�
tüfek�olmak�üzere�(3)�adet�silah�ele�geçirilmi�tir.�Bu�hain�sal-
d�r�da��ehit�olan�polisimize�Allah'tan�rahmet�diliyoruz.�Me-
kân��cennet,�makam��âli�olsun.��ehidimizin�kederli�ailesi,�ya-
k�nlar��ve�Emniyet�Te�kilat�m�za�sab�r�ve�ba�sa�l���,�yaral�
polisimize�acil��ifalar�diliyo-
ruz."�Geldi�imiz�noktada�ise
katiller�5�ay�kadar�cezaevin-
de�kald�ktan�sonra,�tutuksuz
yarg�lanmak� üzere� serbest
b�rak�ld�.�Uyu�turucu�ile�mü-
cadele� devletimizin� hassas
oldu�u�suçlar�n�ba��nda�gel-
mektedir.� Uzun� ve� u�ra�l�
mücadeleler� neticesinde
uyu�turucu�sat����ve�imali�en
az�seviyelere�dü�mü�tür.�Ar-
t�k�torbac��diye�tabir�edilen�ki-
�ilerce� bu� i�ler� takip� edil-
mektedir.�Elbette�bu�ki�iler
tek�ba�lar�na�yapm�yorlar�bu�i�i.�Torbac��diye�tabir�etti�imiz
bu��eref�yoksunu�le��parçalar�,�bu�i�in�en�alt�tabakas�nda�yer
almaktad�r.�Uyu�turucu�ticareti,�maalesef�dünyada�birçok�dev-
letin�gelir�kaynaklar�n�n�önemli�bir�bölümünü�olu�turmak-
tad�r.� Özellikle� terör� örgütleri,� bu� örgütleri� destekleyen
devletler�için�biçilmi��kaftand�r�uyu�turucu�ticareti.�Bu�i�in
tepesinde,�tüm�devletlerde�elleri�kollar��olan�uyu�turucu�ba-
ronlar��bulunmaktad�r.�Birçok�devlet�için�önemli�bir�gelir�kay-
na���oldu�undan�dolay��da�uyu�turucu�ile�mücadele�dünya-
da�tam�anlam�yla�yap�lmamaktad�r.�Yapmak�isteyenler�de�mut-
lak�surette�biryerlerde�bir�engellerle�kar��la�maktad�rlar.�Bu
konuya�en�hassas�davranan�ve�en�çok�üzerine�giden�ülke�gu-
rurla�söylemeliyiz�ki�Türkiye’dir.�Bu�elim�hadisede�emniyet
güçlerimiz�torbac�lar�n�sat���yapt����ihbar�n��al�r�almaz��ah�slara
müdahale�etmek�için�olay�yerine�intikal�ediyorlar.�Hainlerin
bulundu�u�noktaya�geldiklerinde,�polis�memuru�karde�imiz
Erkan,�arabadan�inmek�üzereyken�ate��aç�l�yor.�Gö�sünden
a��r�yaralanan�Erkan�GÖKTEKE�ambulansla�hastaneye�ye-
ti�tirilse�de�tüm�müdahalelere�ra�men�kurtar�lam�yor.�Genç
ya��nda,�geride�gözü�ya�l��ailesi�ve�evlad�n��b�rakarak�ans�-
z�n��ahadet��erbetini�nu��ediyor.�Yan�nda�bulunan�polis�me-
muru�Yusuf�NACAR�isimli�karde�imiz�ise�çok��ükür�sade-
ce�kolundan�yaralanarak�atlat�yor�bu�elim�hadiseyi.��Bu�ola-
y�n,�bu�suçu�i�leyenlerin�5�ay�sonra�serbest�b�rak�lmas��ka-
dar�önemli,�ba�ka�yönleri�de�var.�Olay�ba�l��ba��na�detayl�

uzman�ekipler�taraf�ndan�incelenmesi�gereken�vehamette.��Ço-
cuk�ya�ta�denilen�alçak�katiller�tam�bir�suç�makinas�.�O�ya�-
lar�na�ra�men�sanki�analar��karakolda�do�urmu��denecek�sa-
y�da�karakolla�yollar��kesi�mi�.�75’den�fazla�suç�kay�tlar��var.
17�ya�a�75�suç�kayd��desek�sene�ba���nerdeyse�5�suç�eder.
Ki�en�az�10�ya��ndan�itibaren�suç�i�lemeye�ba�lad���n��dü-
�ünecek�olursak,�7�senede�75�suç.�Yani�bu�çocuklar�her�ay
suç�i�leyip�hakim�kar��s�na�ç�kar�lm��,�suçlu�bulunup�ceza�ve-
rilmi��ve�bu�durum�kay�tlara�geçmi��demektir.�Bu�bir�dev-
let�için�korkunç�bir�durum.�Önce�polis,�sonra�savc��ve�pe�inden
hakimle�kar��la�an�bu�çocuklar,�defalarca�ayn��suç�ve�ceza
yolundan�geçtikleri�halde�yine�d��ar�dalar.�Yine�rahatça�suç
i�leyebiliyorlar.�Uyu�turucu�sat�yor�olmalar�n�n�yan�nda�bel-
lerinde�bir�de�ruhsats�z�silah�var.�Üstelik�devletin�polisine�öl-
düresiye�mermi�atacak�kadar�da�vah�i�bir�ruh�haline�sahip-
ler.��Bu�alçak�ki�iler�daha�ilk�suçlar�n��i�ledikleri�andan�iti-
baren�devlet�taraf�ndan�al�n�p�rehabilite�edilmeleri,�aileleriyle
ileti�ime�geçilip�bu�suçu�onlara�i�leten�psikolojileri�en�ince
ayr�nt�s�na�kadar�analiz�edilmesi�gerekirken,�yeniden�suça�te�-
vik�edercesine�basit��ekilde�cezaland�r�l�yorlar.�Her�cezaevine
girdiklerinde�de�orada�de�i�ik�suçlularla�kar��la��p�tan���p�suç
i�leme�bilgi�ve�kabiliyetlerine�yenilerini�ekleyerek�d��ar��ç�-
k�yorlar.�

Devlet� soyut
kavramd�r.�Devlet;
her�makamda� bu-
lunan,�görev�yapan
�ahs�n�karekterine,
vicdan�na,� ahlak�-
na�göre�de�i�ik��e-
kil�al�r.�Adil�bir�bü-
rokrat,�devletin�ada-
letli� yüzüdür.� Fa-
kat� adaletli� olma-
yan,� ve� özellikle
devleti�zaafa�u�ra-
m���gibi�göstermek
için�göreve�gelmi�

ya�da�birileri�taraf�ndan�getirilmi��olanlar�da�maalesef�dev-
letin�adaletsiz�so�uk�ve�karanl�k�yüzüdür.�O�yüzden�herkes
devlete�laf�ederken�dikkatli�olmal�d�r.�Devletimiz�içindeki�çü-
rük�elmalar��dikkate�alarak�devlete�laf�söylemek�hakkaniyetle
ba�da�mamaktad�r.�Burada�sorgulamam�z�gereken��ey�sis-
temdir.�Dün�suç�i�ledi�diye�içeri�al�nan�ki�iler,�bugün�neden
d��ar��ç�kar�l�yor?�Bu�ki�ilerin�evvelki�suçlar�yla�ilgili�ne�gi-
bi�i�lemler�yap�ld�?�O�suçlar�nelerdi?�O�suçlar��i�ledikleri�ve
yarg�land�klar��zamanlarda�da�böylesi�vicdanlara�yara�açan
bir��ekilde�mi�yarg�land�lar?�Lakin�yine�inan�yorum�ki�yar-
g�m�z�bu�hainlere�gerekli�olan�en�büyük�cezay��verecektir.
Bu�haller�maalesef�ceza�hukukumuzun�sorunlar�d�r.�Adalet
sistemimizin�ne�derece�zay�f�oldu�unun�göstergesidir.�Bir-
çok�yabanc��ülke,�askerine�polisine,�devletin�bütünlü�üne�kar-
���i�lenen�suçlar��en�a��r��ekilde�cezaland�r�yor.�Suçlulara�hor
ve�hakir�olarak�cezas�n��çektiriyor.��dam�ediyor.�Birçok�ya-
banc��ülkede�polisler,��üpheli�gördükleri�durumlarda�silah�kul-
lan�p�adam�öldürme�yetkisine�sahiptir.�Devletleri�polisinin
arkas�nda�durmaktad�r.�Lakin�maalesef�ülkemizde�durum�çok
vahimdir.�Göz�bebe�imiz�olan�Polis�Te�kilat�’m�z�rencide�edi-
liyor.�Yeterli�yetkisi�yoktur.�Dikkate�al�nm�yor.�Polis�uzun
u�ra�larla�suçluyu�tespit�ve�takip�edip�yakalayarak�savc��ve
hakim�kar��s�na�ç�kar�rken�bir�bak�yorsunuz,�suçlu�serbest�b�-
rak�lm��.�Polis�bir�olayda�bir�vatan�hainine�tokat�atsa,�tüm�med-
ya�en�üst�düzeyde�polisimizin�üzerine�gidiyor.�Polis�orant�-

s�z�güç�kulland��laflar��havalarda�uçu�uyor.�Üstüste�haber-
ler�yap�l�p�o�ki�iyi�görevden�el�çektirene�kadar�u�ra��yorlar.
�u�gün��u�saatte�bak�yoruz,��ehidimizin�katillerinin�sal�ve-
rilmesiyle�ilgili�birkaç�c�l�z�sesten�ba�ka�haber�de�eri�olan�hiç-
bir�yaz�,�bilgi�yok.Güvenlik�güçlerimiz�özellikle�de�polisimiz
her�daim�çok�iyi�çal��maktad�r.�Tüm�yükü�omuzlar�nda�ta-
��yanlar�onlard�r.�Ve
maalesef�yine�yara-
namayan�da�onlard�r.
Bak�n�z,��u�katillerin
sal�verilmesi� sizce
Emniyet� Te�kilat�
üzerinde�nas�l�bir�te-
sir�b�rak�r?�Bunu�gö-
ren�polis�nas�l�özve-
riyle� i�� yapabilir?
Nas�l�kovalay�p�ya-
kalayabilir� canileri
kahpeleri?� Gece
gündüz�demeden�ai-
lelerine� vakit� ay�r-
madan�görev�yapan�polisin�morale�deste�e�ihtiyac��yok�mu-
dur?��ehit�olan�bu�karde�imizin�çocu�unun�babas�z�büyü-
yecek�olmas��kimin�umrunda?�O�çocu�a�büyüdü�ünde�bu-
gün�babas�n�n�katillerinin�sal�verildi�ini�kim�nas�l�izah�ede-
cek?�Bu�olay�tüm��ehit�ailelerine�de�a��r�bir�darbedir.�Bugün
Kahramanmara���li’nde�üzücü�bir�hadise�daha�gerçekle�ti.
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�Asayi���ube�Müdürlü�ü'ne�ba�l��Ci-
nayet�Büro�Amirli�i�ekipleri,�Antalya'da�i�lenen�bir�cinayetle
ilgili��üpheli�olarak�aranan�Muhammet�Karata�'�n�kentte�ol-
du�u�bilgisine�ula�t�.�Polis�ekipleri,�hakk�nda�yakalama�ka-
rar��olan��üphelinin�bulundu�u�otele�bask�n�düzenledi.�Po-
lisi�gören�zanl�,�havaland�rma�bo�lu�unun�oldu�u�alana�gi-
rerek�kendisini�gözalt�na�almaya�gelen�polislere�tabancayla
ate��açt�.�Sald�r�da�polis�memurlar�ndan�Bar���GÖL�kar�n�böl-
gesinden,�di�eri�ise�baca��ndan�yaraland�.�Yaralanan�polis-
lerden�Bar���GÖL,�kald�r�ld����hastanede�kurtar�lamayarak
�ehit�dü�tü.��Olay�sonras��kaçan�katil,�bir�av�bayiine�mermi
almak�üzere�girdi.�Katilin�durumundan��üphelenen�esnaf�du-
rumu�polis�ekiplerine�bildirince,�katil�kaçmaya�ba�lad�.�Ka-
tili�durdurmaya�çal��an�esnaf�Alper�POLAT�sald�rgan�n�he-
defi�olunca,�ruhsatl��silah�yla�sald�rgana�kar��l�k�verdi�ve�onu
yaralad�.�Polis�ekiplerince�teslim�al�nan�katil,�götürüldü�ü�has-
tanede�le��olup�geberdi.��Ya�anan�bu�hadisede�polisimizin
yan�nda�duran�esnaf�m�z�Alper�POLAT’��can-��gönülden�teb-
rik�ediyoruz.�Bu�hadiseden�sonra�ifadesi�al�nmak�üzere�po-
lis�merkezine�götürülüp�akabinde�mahkemeye�sevk�edilen
POLAT,�hakim�taraf�ndan�sal�verildi.�Gönüllerimize�su�ser-
pen�bu�karar��veren�Say�n�hakimimizi�de�yürekten�kutluyo-
ruz.�Polisimize�destek�olmak�için�can�n��ortaya�koyan�va-
tanda��m�z��sal�vererek�en�do�rusunu�yapm��t�r.�Bu�hadise
hem�halk�m�za�moral�olup�emsal�te�kil�ederken,�bugünkü�gi-
bi�karar�al�p�polis�katili�alçaklar��sal�veren�di�er�hakimlere
de�örnek�te�kil�etmelidir.�Bu�iki�olay�n�birbiriyle�z�t�netice-
lerinin� olmas�,� bizleri� haliyle� dü�ündürmektedir.� Kahra-
manmara�’daki�hakimimiz�polis�katili�alça���vuran�esnaf��ser-
best�b�rak�rken,��stanbul’daki�hakimimiz�polis�katili�alça��
serbest�b�rak�yor.��nsan�burada�ne�dü�ünece�ini,�ne�diyece-
�ini��a��r�yor.�Bir�olayda�polis�katili�serbest�b�rak�l�yor.�Di-
�erinde�ise�polis�katilini�vuran�serbest�b�rak�l�yor.�
Ak�llar��zorlayan�bu�tür�vakalar�n�tekrar�etmemesi�için

ceza�kanunlar�m�z�yenilenmeli�ve�gerekli�cayd�r�c�l����üze-
rinde�bar�nd�rmal�d�r.�Suç�i�leyecek�olan�ki�i�önce�ba��n��el-

leri�aras�na�ald�r�p�alaca���cezay��dü�ündürüp�vazgeçirecek
�ekilde�kanunlar�getirilmelidir.�Yoksa�bu�i�in�önü�al�nama-
yacakt�r.�Ya�ad���m�z�bu�elim�hadisede,�5�ay�önce�polisimizi
�ehit�eden�hain�canavarlar�yakaland����gün,�ortaya�katillerin
dayak�yedikleri�resimler�saç�ld�.�Sosyal�medyada�da�birkaç
sloganla�halk�tatmin�edilmeye�çal���ld�.�Gerçek�bir�adalet�sis-

teminde� bu� gibi� du-
rumlara� asla� ihtiyaç
hissedilmez.�Güçlü�ve
adil�bir�devlet�askerini
de� polisini� de� vatan-
da��n��da�korur�ve�suç-
luya�lay�k�oldu�u�ce-
zay��verir.��ehidimizin
cenazesinde�sevgili�e�i
Cemile� GÖKTEKE,
�çi�leri�Bakan�m�z�Sa-
y�n� Süleyman� SOY-
LU’ya�“Ne�olur�bunu
yapanlar�cezas�z�kal-
mas�n,�serbest�kalma-

s�n”�diye�adeta�yalvarm��t�r.�Ba��na�gelece�i�hissetmi��olmal�
ki�böyle�bir�giri�imde�bulunmu�tur.�Say�n�Bakan�m�z�da�“
siz�hiç�merak�etmeyin”�diyerek�kendisini�tesellide�bulun-
mu�tur.�Bu�hainin�serbest�b�rak�lmas��veya�tutuklanmas��yü-
rütmenin�i�i�de�il�ki?�Kolluk�kuvvetlerinin�görevi,�suçluyu
yarg�ya�teslim�ettikten�sonra�biter.�Oradan�sonras��yarg�n�n
i�idir.�Yasama�yürütme�ve�yarg��birbirinden�ayr��organlar-
d�r.� Burada� hükümetimize� dü�en,� kanunlar�� yenilemek,
güncellemek�ve�gerekli�cayd�r�c�l����tesis�etmektir.�Bu�durumda
yarg��mensuplar��da�bu�kanunlara�göre�vazifelerini�hakk�y-
la�yerine�getireceklerdir.�Kanunlar�m�zda�bulunan�bir�tak�m
aç�klar,�maalesef�art�niyetli�yetkililerce�kimi�zaman�suistimal
edilirken,�kimi�zamanda��üpheden�suçlu�yararlan�r�ilkesine
göre�baz��istenmeyen�hadiselerle�kar��la��labilmektedir.�Sa-
y�n�SOYLU’nun��burada�Cemile�Han�m’a�“siz�hiç�merak�et-
meyin”�demesi,�böyle�aleni�ve�a��r�bir�suçta�mutlak�surette
suçlunun�hak�etti�i�cezay��bulaca��n��dü�ünmesinden�olsa�ge-
rektir.�Haliyle�burada�gözlerimiz�konuyla�ilgilenen�savc��ve
hakimlerimize�dönmektedir.�Öncelikle�bu�suçlular�bu�ya�-
ta�neden�suç�makinas��haline�gelmi�lerdir?�Ve�hepsinden
önemlisi�bu�son�hadisede�bu�de�erlendirmelerinizi�neye�gö-
re,�hangi�gerekçeyle�yapt�n�z�da�bu�ki�iler�sal�verildi?�Ada-
let�olmazsa�devlet�olmaz.�Ki�iler�kendilerine�göre�adalet�uy-
gulamaya�kalkmas�nlar�ve�insanlar�bir�düzen�içerisinde�ya-
�abilsinler�diye�devlet�vard�r.�Adalet�her�eyin�temelidir.�Ada-
let�devlete�olan�güvendir.�Halk�devletinin�adaletli�olmad���n�
hissetti�i�anda�farkl��s�k�nt�lar�ortaya�ç�kmaya�ba�lar.�Mil-
letimizin�günümüzde�en�büyük�ihtiyac��adalettir.�Adalet�tam
olarak�tesis�edildi�inde�ilahi�rahmet�milletimizin�ve�devle-
timizin�üzerine�tecelli�edecek�ve�huzur�olmas��gereken�se-
viyede�yeniden�tesis�edilebilecektir.�Bu�vesile�ile�yaz�ma�son
verirken,��ahadet��erbetini�nu��eden��ehit�Erkan�GÖKTE-
KE�karde�imize�ALLAH’tan�rahmet,�de�erli�e�i,�çocuklar�
ve�tüm�milletimize�de�ba�sa�l���,�yaralanan�karde�imiz�Yu-
suf�NACAR’a�da�sa�l�kl�,�uzun�ömürler�diliyorum.�Yeni��e-
hitlerin,�yeni�suçlular�n�en�k�sa�sürede�son�bulmas�n��ve�ada-
letin�tam�manas�yla�tesis�edilmesini,�bu�hadisedeki�alçak�çe-
tenin�en�yüksek�mertebeden�cezaland�r�lmas�n��temenni�eder-
ken�devletimizin�k�yamete�kadar�payidar�olmas�n��Yüce�AL-
LAH’tan�niyaz�ediyorum.

Polis�Emeklileri�Dayan��ma�Yard�mlama�
Derne�i�Genel�Ba�kan���Osman��ahin�GÜVEN
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Cumhurba�kan� Erdo�an'dan önemli aç�klamalar!
Partisinin Grup Toplantısı'nda CHP'yi sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin azıcık ar duygusu varsa

taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazım." ifadelerini kullandı. "Gün geçmiyor ki bir taciz olayı, tecavüz olayı, hırsız-
lık olayı duymayalım." diyen Erdoğan, "Şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık, açık net kendini bir check et. Ciddi manada bir check-up'tan
geçmesi gerekiyor. Hem ruhsal hem fiziki olarak." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum" diyerek 2021 yılın-

da lisans öğrencilerine 650 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1300 TL ve Doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs ve kredi ödeneceğini duyurdu. Erdoğan son ola-
rak, AİHM'nin Demirtaş kararını sert sözlerle eleştirdi ve 'Karar tamamen siyasidir. Bu karar çifte standarttır, ikiyüzlülüktür." dedi.

Cumhurba�kan��ve�AK�Parti�Genel�Ba�kan��Recep�Tayyip�Erdo�an,�par-
tisinin�TBMM�Grup�Toplant�s�'nda,�TBMM�Genel�Kurulu'nda�geçen�hafta�ka-
bul�edilen�2021�y�l��bütçesinin�ülkeye�ve�millete�hay�rl��olmas�n��diledi.�Büt-
çe�görü�melerinin,�Meclisin�temel�görevleri�aras�nda�ilk�s�ralarda�yer�ald���-
n��söyleyen�Erdo�an,�Meclis'te�kabul�edilmesiyle�bütçenin�art�k,�iktidar��ve�mu-
halefetiyle�tüm�Meclis'in,�tüm�ülkenin�ve�milletin�bütçesi�haline�geldi�ini�di-
le�getirdi.�Demokrasilerin,�iktidarla�birlikte�muhalefetin�de�varl���yla�anlam
kazand���n��ifade�eden�Erdo�an,�böylesine�önemli�bir�sürecin,�Meclis'in�ta-
mam�n�n�yo�un�mesaisinin�ard�ndan�nihayete�ermesinin,�Türkiye'deki�de-
mokrasinin�i�leyi�inin�en�önemli�göstergelerinden�oldu�una�i�aret�etti.�Ko-
misyondaki�ve�Genel�Kurul'daki�görü�meler�s�ra-
s�nda�teklifleri�ve�tenkitleriyle�bütçeye�katk��sunan,
istisnas�z�tüm�milletvekillerine�te�ekkür�eden�Er-
do�an,�"Bu�bütçe,�83�milyon�vatanda��m�z�n�her�bi-
rine�hizmet�edecek,�her�insan�m�z�n�hayat�na�do-
kunacak,�her�bireyin�gelece�inin�in�as�na�katk��ve-
recek�bir�belgedir."�dedi.�Her�bütçenin�önemli�ol-
du�unu�ancak�bu�y�l,�koronavirüs�salg�n�n�n�etkisini
sürdürdü�ü�bir�dönemde�haz�rlan�p�yürürlü�e�girecek
olmas��nedeniyle,�2021�bütçesinin�ayr��bir�ehem-
miyete�sahip�oldu�unu�belirten�Erdo�an,�"Amac�-
m�z,�bir�yandan�salg�n�n�olumsuz�etkilerini�azaltmak
di�er�yandan�da�ülkemizi�hedeflerine�do�ru�ad�m
ad�m� yakla�t�rmakt�r."� diye� konu�tu.� Erdo�an,
böylesine�kritik�bir�dönemde,�bütçe�üzerindeki�tar-
t��malar�n�hem�daha�yo�un�hem�daha�kapsaml��ol-
mas�n�n�gayet�tabii�oldu�unu�söyleyerek,�"Önem-
li�olan�bu�tart��malar�n�ahlaki,�adil,�yap�c��bir�zeminde
yürümesidir.�Hakaretten,�iftiradan,�yalandan,�çar-
p�tmadan�uzak�her�ele�tiriye,�kat�lmasak�da�sayg�-
m�z�vard�r."�ifadelerini�kulland�.�Bütçe�görü�mele-
rinde�sayg�ya�lay�k�pek�çok�muhalif�görü�ün�ifade
edildi�ini,�seviyeli�de�erlendirmelerin�ortaya�koyuldu�unu�aktaran�Erdo�an,
"Fikri�olan�fikrini�söyler,�fikri�olmayan�ise�yalanla,�iftirayla,�hakaretle�kendi-
ni�göstermeye�çal���r.�Bütçe�görü�meleri�s�ras�nda�bu�yönteme�ba�vuranlar�da
oldu�unu�üzüntüyle�gördük."�de�erlendirmesini�yapt�.�Bu�y�l�747'nci�vuslat
y�l��olan�Mevlana'n�n,�"Testinin�içinde�ne�varsa�d���na�da�o�s�zar."�sözünü�ha-
t�rlatan�Erdo�an,�"�ahs�m�za,�partimize,�grubumuza,�hükümetimize�ahlak�ve
nezaket�s�n�rlar�n��a�arak�sald�ranlar�n�yapt�klar�,�içlerindeki�kini,�nefreti,�cü-
rufu�d��a�yans�tmaktan�ibarettir.�Bu�durumun�takdirini�milletimize�b�rak�yo-
ruz."�dedi.

"BUNLARIN ÜSLUPLARI KİŞİLİKLERİNİN YANSIMASI"
Eskilerin,�"Üslub-u�beyan,�ayniyle�insan"�dedi�ini�aktaran�Erdo�an,��öy-

le�devam�etti:�"Bunlar�n�da�üsluplar��ki�iliklerinin�yans�mas�d�r.�Bizim�üzül-
dü�ümüz�husus,�ülkemizde�vizyoner�politika�ortaya�koyan,�program�ve�pro-
je�üreten,�halk�n�kafas�n��kar��t�rmaya�de�il�gönlünü�kazanmaya�çal��an�bir�mu-
halefet�anlay���n�n�eksikli�idir.�'Çamur�at,�tutmazsa�da�izi�kal�r.'�mant���yla�her
gün�yeni�bir�yalan�söyleyen,�yalan��yüzüne�vuruldu�unda�ise�hiç�utan�p�s�-
k�lmadan�hemen�bir�sonraki�yalana�geçen,�bazen�dönüp�eski�yalanlar��yeni-
den�tekrarlayan�bu�zihniyetle�hiçbir�yere�varamay�z.�Bizimle�vizyonda,�prog-
ramda,�projede�yar��amayanlar�n�i�i,�kendi�aralar�nda�hakaret,�iftira,�yalan�ya-
r���na�çevirmeleri,�ülkemiz�ad�na�bir�kay�pt�r.�Üstelik�bu�yalanlar��milletin�gö-
zünün�içine�baka�baka�ve�kendilerinden�gayet�emin��ekilde�söylüyorlar.�Bir
do�runun�yan�na�dokuz�yalan�katarak�çizdikleri�resme�herkesin�de�inanma-
s�n��bekliyorlar.�Kendilerine�itibar�etmeyen�i�çi,�çiftçi,�ö�retmen,�yarg��men-
subu,�polis,�asker�kim�varsa�herkese�hakaret�etmekten�de�çekinmiyorlar.Sa-
n�yorum�bunlar�kendilerini�halen�herkesi�kar��lar�nda�hizaya�diktikleri�tek�par-
ti�devrinde�san�yorlar.�Ö�retmen�CHP'liyse�'makbul',�de�ilse�'kötü.'�Çiftçi�CHP'ye
oy�veriyorsa�'iyi',�vermiyorsa�'cahil.'�Yarg��mensubu�CHP'nin�istedi�i�gibi�dav-
ran�yorsa�'sayg�de�er',�kendi�vicdan�na�göre�hareket�ediyorsa�'militan.'�Polis
CHP'nin�arzusu�istikametinde�hareket�ediyorsa�'aferin',�kanuna�ve�amirlerinin
emirlerine�göre�davran�yorsa�'zorba.'�Bu�listeyi�her�meslek�grubu,�her�fert�için
uzatmak�mümkündür.�San�yorum�bu�zatlara�Türkiye'nin�70�y�ld�r�demokra-
siyle�yönetildi�ini�s�k�s�k�hat�rlatmak�gerekiyor.�Demokraside�as�l�olan�n,�sa-
�a�sola�tehditler�ya�d�rmak�de�il,�ülkeye�ve�

"GÜNDEM SAPTIRMAYA ÇALIŞANLAR 
BEYHUDE YERE ÇIRPINIYOR"

Bu�ülkede�hiç�kimsenin�CHP'nin�keyfine�göre�hareket�etme,�CHP'nin�is-
tedi�i�gibi�davranma�mecburiyeti�olmad���n��vurgulayan�Erdo�an,�sunlar��kay-
detti:�"Hepsini�bir�kenara�b�rakt�k,�hiç�de�ilse,�bu�toplumu�millet�yapan�has-
letlerin�ba��nda�gelen�dayan��ma,�yard�mla�ma,�payla�ma�ruhumuza�sayg��gös-
terseler,�ona�da�raz�y�z.�Allah�r�zas��için�i��yapmak�nedir,�milletin�gönlünü�ka-
zanmak�nedir�bilmeyenler,�salg�n�döneminde�yap�lan�hay�rl��i�leri�lekelemek
için�adeta�canh�ra��bir�çaba�içinde.�Kendilerinden�bu�üstün�gayretin�en�az�n-
dan�bir�k�sm�n�,�ülkenin�hayr�na�i�lere�hasretmelerini�bekliyoruz.�Çünkü�biz
2023�hedeflerimizin�kar��s�na�çok�daha�iddial��hedeflerle,�2053�vizyonumu-
zun�kar��s�na�çok�daha�geni��vizyonlarla,�2071�hayalimizin�kar��s�na�çok�da-
ha�büyük�hayallerle�ç�kan�bir�muhalefet�görmek�istiyoruz.�Proje�üretmek�ye-
rine�ba�kalar�n�n�projelerine�payandal�k�etmek,�kendi�hayalini�kurmak�yeri-
ne�ba�kalar�n�n�hayalinde�figüran�olmak�bizim�asla�itibar�veya�takdir�edece-
�imiz�bir�siyaset�tarz��de�ildir.�Kendi�partilerinin�içini�bir�ur�gibi�sard����an-
la��lan�taciz,�tecavüz,�h�rs�zl�k�vakalar�na�kar���erdemli�bir�duru��sergilemek
yerine,�yalan�ve�iftira�ç�tas�n��yükselterek�gündem�sapt�rmaya�çal��anlar�bey-
hude�yere�ç�rp�n�yor.�CHP'nin�e�er�az�c�k�ar,�haya�duygusu�varsa�tüm�bu�ta-
ciz,�tecavüz,�h�rs�zl�k�iddialar�ndan�temizlenmeden�milletin�kar��s�na�ç�kma-
mas��laz�md�r.�Gün�geçmiyor�ki�bir�taciz,�tecavüz,�h�rs�zl�k�olay��duymaya-
l�m.�Ondan�sonra�utanmadan,�s�k�lmadan,�arlanmadan�ç�k�yor�ne�diyor?�'Bi-
zim�ba�kanlar�m�z��öyle�temizdir,�böyle�temizdir.��öyle�ba�ar�l�d�r,�böyle�ba-
�ar�l�d�r.'��u�anda�adliye�adliye�dola��yorlar.�Bunun�neresi�temiz?�Ç�k�aç�k,�net
kendini�bir�check�et.�Hem�ruhsal�hem�de�fiziki�olarak�ciddi�manada�bir�check-
up'tan�geçmesi�laz�m.�Milletimiz,�daha�muhalefetteyken�böylesine�derin�ah-
laki�zafiyetler�içine�dü�enlerin,�Allah�göstermesin,�iktidar��ele�geçirirse�neler
yapabilece�ini,�geçmi�teki�örneklerinden�zaten�biliyor.�Gerçi�dün�söyledik-
leri�her��eyi�bugün�inkar�edenlere�ne�desek�bo�,�onun�da�fark�nday�z.�Ama�mil-
letimize�olan�sayg�m�z�gere�i,�bu�gerçekleri�her�f�rsatta�ifade�etmek�mecbu-
riyetindeyiz.�Bu�zihniyetin�geçmi�teki�fa�izan�uygulamalar�n��da�tacizden�te-
cavüze,�h�rs�zl�ktan�iftiraya�varan�tüm�çarp�kl�klar�n��da�b�kmadan,�usanma-
dan�yüzlerine�vurmay��sürdürece�iz.�Ne�kadar�ba��r�rlarsa�ba��rs�nlar,�tepe-
den�t�rna�a�her�yerlerini�saran�taciz,�tecavüz,�h�rs�zl�k�rezilliklerinin�hesab�n�
vermekten�kurtulamayacaklar."

Erdo�an,�K�l�çdaro�lu'nun�dün�CHP�Grup�Toplant�s�'ndaki,�"Asgari�üc-
retten�hangi�vergiyi�alacaks�n?�Sen�as�l�vergiyi,�al�nmas��gereken�yerlerden�ala-
caks�n.�Uyu�turucu�ticareti�yapan�adamdan,�organ�ticareti�yapan�adamdan,�ka-
ra�parayla�devleti�doland�ranlardan�vergi�alacaks�n."�ifadelerini�an�msatarak,
�öyle�konu�tu:�"Bu�ne�demek�biliyor�musunuz?�'Uyu�turucu�sat�c�l����yapa-
bilirsiniz,�organ�mafyas��olarak�örgütler�kurabilirsiniz.'�Sen�ne�yap�yorsun,�far-
k�nda�m�s�n?�Bu�ne�sapk�nl�kt�r?��stikametini�tamamen��a��rm��.�O�zaman�gel,
�öyle�bir�uyu�turucu�örgütünü�kur,�bir�de�uyu�turucu�örgütü�d���nda�organ�maf-
yas�n��kur,�hiç�olmazsa�devlet�senden�bir��eyler�elde�etsin.�Ba�ka�bir�i�e�ya-
ram�yorsun.�Dün�bunu�kendin�grup�konu�manda�söyledin.�Vergi�konusunda
da�maliyede�belli�bir�tecrübesi�var.�Dolay�s�yla�bu�ad�m��atarsa�belki�bir�i�e�ya-
rar."�Siyasetin,�bu�olmad���n�n�alt�n��çizen�Erdo�an,�K�l�çdaro�lu'nun�siyaseti
ö�renmesi�için�bu�söylediklerine�ispat�gerekti�ini�söyledi.�Erdo�an,�mesele-
nin�sadece�bunlardan�ibaret�olmad���n�,�CHP�zihniyetinin�as�l�gayesini�anla-
mak�için�son�günlerdeki�kimi�uygulamalara�bakmak�gerekti�ini�belirtti.�Ken-
dilerini�ülkenin�ve�milletin�de�erleriyle�bar��m���göstermek�için�k�rk�takla�atan-
lar�n,�bulduklar��her�f�rsatta�nas�l�tek�parti�fa�izmine�döndüklerini�bu�örnek-
lerde�aç�kça�görmenin�mümkün�oldu�unu�ifade�eden�Erdo�an,��öyle�devam
etti:�"Bu�zihniyet�geçti�imiz�günlerde,�'Mevlana'n�n�vuslat�y�ldönümü�töreni'

k�l�f��alt�nda,�as�rlar�n�birikimi�olan�bir�gelene�i�yerle�yeksan�etmeye�kalkt�.
Milletimizin�uzun�mücadeleler�sonunda�y�kt���,�Kur'an-��Kerim'i�ve�ezan��Türk-
çe�okutma�benzeri�bir�garabet,�'Mevlevi�Mukabelesi'�ad��alt�nda��stanbul'da�sah-
nelendi.�'Allahuekber'�demekten,�'Lailaheillallah'�demekten,�'Sadakallahula-
zim'�demekten�imtina�eden�zihniyetin,�70�y�l�sonra�yeniden�hortlad���na��a-
hit�olduk.�Ayn��zihniyetin,�Ayasofya'n�n�ibadete�aç�lmas�ndan,�Büyük�Çam-
l�ca�Camii,�Melike�Hatun�Camii�gibi�abide�eserlerin�ülkemize�kazand�r�lma-
s�ndan�duydu�u�rahats�zl����da�unutuyor�de�iliz.�Aradan�geçen�bunca�y�la�ra�-
men�demokrasiyi�hala�hazmedememi��olanlar�n,�tek�parti�fa�izminin�özlemiyle
yan�p�tutu�tuklar��anla��l�yor.�Biz�milli�iradeyi�güçlendirdikçe,�bu�özlemin�ema-

releri�ortaya�saç�lmaya�ba�lad�.�Tabii�burada-
ki�as�l�mesele,�naat�n�ve�dualar�n�nas�l�okun-
du�undan�ziyade,�niçin�bu�yola�ba�vuruldu-
�udur.�Gerçekten�inan�yorsan�z,�dinimizin�te-
mel� kaynaklar�nda� belirtilen� hükümler� ve
usuller�aç�kça�ortadad�r.�Buna�göre�inanc�n�-
z�,�ibadetinizi,�zikrinizi�ya�ars�n�z,�ya�at�rs�n�z.
�ayet�inanm�yorsan�z�da�böylesine�hassas�bir
konuda�inanç�sahiplerini�rencide�edecek�yol-
lara� ba�vurma� hakk�n�z�n� olmad���n�� bile-
ceksiniz."�Erdo�an,�hayatlar��boyunca�kimsenin
kökeniyle,�inanc�yla,�me�rebiyle,�kültürüyle,
hayat�biçimiyle�u�ra�mad�klar�n�,�u�ra�ma-
yacaklar�n��dile�getirerek,�ancak�kimsenin�de
kendi�inançlar�na,�me�replerine,�kültürlerine
el�ve�dil�uzatmas�na�müsaade�etmeyecekleri-
ni�belirtti.�Tasavvuftaki�bir�kaideye�i�aret�eden
Erdo�an,� dergaha� girerken� baz�� yerlerde
'Edeb� Ya� Hu.'� ifadesinin� görülebilece�ini
söyleyerek,�"Yani�el,�dil,�bel...�Bunlara�dikkat
edeceksin.�Buna�dikkat�etmedi�in�zaman�re-
zil�rüsva�olursun.�Bunlar�n�da�ak�beti�budur."

dedi.

"YASİN-İ ŞERİF'İ NİYE TÜRKÇE OKUMADIN?"
"Kur'an-��Kerim'e�inan�yorsan�z,�ona�gereken�hürmeti�göstermek�mecbu-

riyetindesiniz."�diyen�Erdo�an,�"Eyüp�Sultan�Camii'nde�seçim�öncesi,�kalk�p
da�bir�mihrabiye�yerine,�Kur'an-��Kerim'i�önüne�aç�p�orada�Yasin-i��erif'ten
beli�bir�bölümü�asl�na�uygun�olarak�okumak�sana�bir��ey�getirmez.�Niye�onu
Türkçe�okumad�n?�Bari�onu�da�Türkçe�okusayd�n.�Bak�bakal�m�millet�sana
ne�de�er�veriyor.�Her��ey�istismar…�Gereken�dersi,�gereken�hesab��sormak
suretiyle�bunlar�alacak."�diye�konu�tu.�"Hazreti�Mevlana'n�n�veya�bir�ba�ka
mür�idin�izinden�gidiyorsan�z,�bu�yolun�as�rlara�sari�geleneklerine�sayg��gös-
termek�mecburiyetindesiniz."�diyen�Erdo�an,�ayn��durumun�Hristiyan'�ndan
Musevi'sine�kadar�di�er�inanç�sahipleri�için�de�geçerli�oldu�unu�kaydetti.�Müs-
lümanlar�için�Kur'an-��Kerim'in�nas�l�k�raat�edilece�ine,�ezan�n�nas�l�okuna-

ca��na,�ibadetin�nas�l�yap�laca��na,�o�inanc�n�temel�kaynaklar��ve�onlardan�bes-
lenen�alimlerinin�karar�vermesi�gerekti�ini�söyleyen�Erdo�an,�"Siz�anlamaz-
s�n�z�bu�i�ten.�Kald��ki�bu�ülkenin�bir�Din���leri�Yüksek�Kurulu�var.�Buraya
sorun.�Diyanet�te�kilat�na�sorun.�Ama�dert�ba�ka.�Dert,�bu�ülkenin�de�erleriyle
oynamak,�istihza�etmek.�Milletin�böyle�bir�talebi�yokken�kimi�zaman�ideolo-
jik,�kimi�zaman�turistik�ve�ticari�hesaplarla�dini�sembollerimize�sata��lmas�-
n��art�niyetli�buluyoruz."�ifadelerini�kulland�.

"KORKARIZ BU İŞİN SONU, İSTİKLAL MAHKEMELERİNİ
YENİDEN KURMA TEŞEBBÜSÜNE KADAR VARIR"

"CHP'nin�kafas�nda,�1940'lar�n�fa�ist�uygulamalar�na�geri�dönü��gibi�bir
hesap�varsa,�pe�inen�bunun�yanl���oldu�unu�söylüyoruz."�diyen�Erdo�an,��un-
lar��kaydetti:

"Korkar�z�bu�i�in�sonu,�bir�tarihçi�yazar�m�z�n�da�isabetle�belirtti�i�gibi,��s-
tiklal�Mahkemelerini�yeniden�kurma�te�ebbüsüne�kadar�var�r.�Gerçi�bu�kafa,
her�f�rsatta�AK�Parti�mensuplar�n��yarg�lamaktan��irketlere�ve�gazetelere�el�koy-
maya�kadar�ancak��stiklal�Mahkemesi�icraat��olabilecek�pek�çok�z�rvay��aç�k-
ça�dile�getirmekten�da�kaç�nm�yor.�Bu�çarp�k�hesap,�bizden�önce�milletten�dö-
ner.�Demokrasiyi,�hukuk�devletini,�milli�iradenin�üstünlü�ünü,�maziden�ati-
ye�kurdu�umuz�köprüyle�in�a�etmekte�oldu�umuz�büyük�ve�güçlü�Türkiye
vizyonunu�zehirleme�gayretleri�beyhudedir.�Ülkemizi�geriye�de�il�ileriye�do�-
ru�götürecek�her�hizmetin�ba��m�z�n�üzerinde�yeri�vard�r.�Ama�milletimizin
de�erlerine,�tarihine,�kültürüne�yönelik�hiçbir�terbiyesizli�i,�hiçbir�sald�r�y��da
ho��göremeyiz.�Geçmi�te�uzunca�bir�süre�ülkemizin�enerjisini�ve�vaktini�bu
tür�konularla�heba�edenlerin,�bir�kez�daha�ayn��oyunu�oynamalar�na�izin�ver-
meyece�iz.�Önceleri�cehaletlerine�verdi�imiz�sözlerinin�ve�davran��lar�n�n,�as-
l�nda�bilinçli�ve�kas�tl��oldu�unu��üpheye�yer�vermeyecek��ekilde�gördü�ü-
müz�için�kendilerine�hak�ettikleri��ekilde�mukabele�etmeyi�sürdürece�iz.�El-
bette�bu�demokrasi,�kalk�nma,�hak�ve�hukuk�dü�manlar�na�en�büyük�dersi,�san-
d�kta�milletimiz�verecektir."�Erdo�an,�partisinin�TBMM�Grup�Toplant�s�'nda
yapt����konu�mada,�Türkiye’nin�geçmi�te�ya�ad����kavgalar�n�ve�ödedi�i�be-
dellerin�arka�plan�nda,�Türkiye'yi�siyasi�ve�ekonomik�olarak�geri�b�rakma�he-
saplar�n�n�yatt���n��art�k�çok�daha�net�ifade�edebildiklerini�söyledi.�"Ülkemi-
zin�jeostratejik�avantajlar�n��kullanmas�na�engel�olmak�için�ba��m�za�musal-
lat�edilen�gaileler�kendili�inden�ortaya�ç�kmam��,�hepsi�de�proje�dahilinde�üre-
tilmi�tir."�ifadesini�kullanan�Erdo�an,�"Çok�partili�siyasi�hayata�geçi�imizin
ard�ndan�kabu�umuzu�k�rmak�için�yapt���m�z�her�hamlenin�darbe�duvar�na
çarparak,�bizi�yeniden�içimize�kapatmas��bu�projenin�bir�parças�d�r."�dedi.�Sa-
vunma�sanayi�projelerini�engelleme�gayretleri�ile�milletin�birli�ini�ve�beraberli�ini
hedef�alan�senaryolar�n�"hep�ayn��kaynaktan�beslendi�ini"�anlatan�Erdo�an,
"Bugün�de�PKK’dan�FETÖ’ye�kadar�envai�çe�it�terör�örgütünü�üzerimize�sa-
lanlarla,�içeride�bunlar�n�borazanl���n��yapanlar�n�ipi,�dikkat�edin,�ayn��ele�ç�-
k�yor.�Bundan�tam�7�y�l�önce�ya�ad���m�z,�17-25�Aral�k�emniyet-yarg��dar-
be�giri�imi�sonras�nda,�aylarca�Meclis’te�grup�kürsülerinden�terör�örgütünün
montaj�kasetlerini�yay�nlayanlara�bu�görevi�verenleri�biliyoruz."�diye�konu�-
tu.�15�Temmuz�gecesi,�millet�can��pahas�na�darbecilere�kar���direnirken,�tank-
lar�n�açt����yoldan�Bak�rköy’e�gidip,�televizyon�kar��s�nda�kahvesini�yudum-

layarak�demokrasinin�y�k�l���n��bekleyenlere�bu�rahatl����verenleri�de�bildik-
lerini�belirten�Erdo�an,�"Evet,�17-25�darbe�giri�imini�hukuk�k�l�f�na�sokma-
ya�çal��an�n�da�15�Temmuz�darbe�giri�imine�'tiyatro'�diyenin�de�gerisinde�ay-
n��silüet,�ayn��zihniyet�vard�r."�ifadesini�kulland�.�"Biz�bu�zihniyeti�gayet�iyi
tan�yoruz."�diyen�Erdo�an,�sözlerini��öyle�sürdürdü:�"Bu�zihniyet,�PKK’l��te-
röristleri�'hendek�kazan�arkada�lar'�olarak�tan�mlayand�r.�Bu�zihniyet,�YPG’li
teröristleri�'vatanlar�n��savunan�olu�umlar'��eklinde�takdim�edendir.�Bu�zihniyet,
FETÖ’cüleri�'haklar�n��arayan�ma�durlar'�gibi�göstermeye�çal��and�r.�Bu�zih-
niyet,��ehirlerimizi�yak�p�y�kan�Gezicileri�'ayd�nlanma�hareketi'�olarak�gösterendir.
Bu�zihniyet,�Suriye’de�zalim�rejimi�överken,�hayatlar��ve�istiklalleri�için�mü-
cadele�eden�mazlumlar��terörist�diye�yaftalayand�r.�Bu�zihniyet,�Do�u�Akde-
niz’de�Yunan�ve�Rum�tezlerine�sahip�ç�karak,�onlar�n�gazetelerine�övgüyle�man-
�et�oland�r.�Bu�zihniyet,�Karadeniz’deki�do�algaz�sevincimize�ortak�olama-
yand�r.�Bu�zihniyet,�Türkiye’nin�Libya’daki,�Karaba�’daki�ba�ar�s�ndan�ra-
hats�zl�k�duyand�r.�Bu�zihniyet,�Bat�l��yat�r�mc�lara�ve�turistlere�her�f�rsatta�'Tür-
kiye’ye�gelmeyin'�mesaj��verendir.�Bu�zihniyet,�ülkenin�seçilmi��Cumhur-
ba�kan�na�'diktatör'�diye�bühtan�ederken,�kendi�partisinde�fa�izmin�en�sefil��ek-
lini�uygulayand�r.�Bu�zihniyet,�seçilmi��milletvekillerini�pazarda�sat��a�ç�ka-
r�rcas�na�zorla�ba�ka�partilere�gönderirken�bile�demokrasiden�söz�edebilendir.
Bu�zihniyet,�ekonominin�s�k�nt�ya�girmesinden,�salg�n�n�artmas�ndan,�terörün
azmas�ndan,�hatta�ya�anan�kazalardan�bile�siyasi�ç�kar�elde�etmeyi�umacak�ka-
dar�alçalabilendir."�Cumhurba�kan��Erdo�an,�konu�mas�na��öyle�devam�et-
ti:�"Bu�zihniyetin�temsilcisi�olan�zat�i�te�dün�ç�kt�,�ülkemize�yurt�d���ndan�ve
yurt�içinden�kaynak�kazand�rmak�için�zaman�zaman�ba�vurdu�umuz�varl�k
bar����uygulamas�n�,�uyu�turucu,�fuhu�,�organ�ticaretiyle�irtibatland�racak�ka-
dar�alçald��ve�dü�tü.�Evet,�bunun�ad�,�o�zat�n�kendi�me�rebinde�dahi�dü�kün-
lüktür.���te�bu,�kendi�ülkesine�ve�halk�na�husumeti�siyasetinin�merkezine�otur-
tan�zihniyeti,�ona�sufle�verenlerle�birlikte�tarihe�gömmek�boynumuzun�bor-
cudur.�Her��ey�gibi�muhalefetin�de�yerli�ve�millisini�ülkemize�kazand�rmak
in�allah�bize�nasip�olacakt�r.�Tarihimizin�en�önemli�dönüm�noktalar�ndan�bi-
rinden�geçti�imiz��u�günlerde,�Cumhur��ttifak�yla�birlikte�ülkemizi�önce�2023’e
ula�t�rmakta,�ard�ndan�da�çok�daha�güçlü��ekilde�yoluna�devam�ettirmekte�ka-
rarl�y�z.�Allah’�n�yard�m��ve�milletimizin�deste�iyle�bu�hedefe�ula�ana�kadar
hiçbirimize�durmak,�dinlenmek�yoktur.��airin�dedi�i�gibi�'�eb-i�yelday��mü-
neccimle�muvakkit�ne�bilir,�Mübtela-y��gama�sor�kim�geceler�kaç�saat.'�Ön-
ceki�gün�vas�l�oldu�umuz�en�uzun�geceye�atfen�yaz�lan�bu�m�sralardan�ilhamla
diyoruz�ki,�ülkeye�ve�millete�hizmetin�tad�n��ancak,�bizim�gibi�bunu�18�y�ld�r
kesintisiz�ya�ayanlar�bilir."

"YÜZ OLA YÜZ, YÜZ YOKSA NE OLA"
AK�Parti�olarak,�kurulduklar��günden�beri�girdikleri�15�genel�ve�mahalli

seçimin,�halk�oylamas�n�n,�Cumhurba�kanl����seçiminin�tamam�ndan,�mille-
tin�gönlünü�kazanmay��ba�ararak,�birinci�ç�kt�klar�n��belirten�Erdo�an,�"Ta-
rihleri�fa�izmle,�darbecilikle,�milletin�de�erlerine�husumetle,�bugünleri�ise�ta-
ciz,�tecavüz,�h�rs�zl�k�iddialar�yla�dolu�olanlar�n�bu�hazdan�habersiz��ekilde�si-
yasetten�silinip�gidecek�olmalar��ne�ac�."�diye�konu�tu.�Bütçe�görü�melerin-

de�AK�Parti�Genel�Ba�kan�Yard�mc�s��Efkan�Ala'n�n�tüm�rakamlar�yla�bu�sü-
re�içinde�CHP'nin�nereden�nereye�geldi�ini�çok�aç�k�net�ortaya�koydu�unu�be-
lirten�Erdo�an,�"Kendisinin�televizyon�programlar�nda�nas�l�sözler�verdi�ini,
'e�er��u�kadar�oy�alamazsam�tabii�ki�durmam,�çeker�giderim'�dedi�i�halde�ha-
la�nas�l,�hangi�yüzle�o�koltukta�oturuyor�bunu�anlamak�mümkün�de�il.�Yü-
züne�baka�baka�Efkan�Bey�bunlar��söyledi.�Mecliste�bunlar��söyledi�mi,�söy-
ledi�ama�yüz�ola�yüz,�yüz�yoksa�ne�ola."�dedi.��ktidar�,�milli�iradeye�ram�ol-
mak�yerine�terör�örgütlerinin�arkas�nda,�krizlerin�gölgesinde,�özellikle�de�d�-
�ar�dan�k�rp�lan�gözlerde�aramaya�devam�ettikleri�müddetçe,�bu�ak�betten�kur-
tulamayacaklar�n��vurgulayan�Erdo�an,�"Rabbim�kimseyi�böyle�nasipsizler-
den�eylemesin.�Biz,�Rabbimizin�yard�m�na�ve�milletimizin�deste�ine�güvenerek
yolumuza�devam�edece�iz."�diye�konu�tu.�Erdo�an,�partisinin�TBMM�Grup
Toplant�s�'nda,�"2020�y�l�nda�koronavirüs�salg�n��sebebiyle�sadece�sa�l�k�ala-
n�nda�de�il,�d���politikada�da�sanc�l��bir�dönem�geçirdik.�Do�u�Akdeniz'den
Libya'ya,�Suriye'den�Da�l�k�Karaba�'a�uzanan�geni��bir�co�rafyada�son�de-
rece�çetrefil�meselelerle�yüzle�tik.�Kar��la�t���m�z�tehditlerin�büyüklü�ü�ne�olur-
sa�olsun,�karde�lerimizin�onurunu,�ülkemizin�menfaatlerini,�aziz�milletimizin
hak�ve�hukukunu�kimseye�çi�netmedik.�Türkiye'nin�ç�karlar�n��savunmak�için
gerekti�inde�bedel�ödedik,�s�k�nt��çektik,�ama�zalimler�kar��s�nda�asla�ba��e�-
medik."�diye�konu�tu.�Türkiye�denilince�akla�ilk�insanl���n,�adaletin,�haysiyetli
bir�d���politikan�n�geldi�ini�vurgulayan�Erdo�an,�"Ülkemiz,�ilkeli,�kararl��ve
vicdani�politikalar�yla,�Afrika'dan�Asya'ya�tüm�mazlum�ve�ma�durlara�umut
a��l�yor.�Ay�y�ld�zl��al�bayra��m�z,�milletimizin�istiklali�yan�nda�tüm�dünya-
da�zulme�kar���direni�i,�diklenmeden�dik�duru�u�temsil�ediyor."�ifadelerini�kul-
land�.

"OYUN KURAN TÜRKİYE GERÇEĞİ, ÇATIŞMA VE 
KAOSTAN BESLENENLERİ RAHATSIZ EDİYOR"

Türkiye'nin�y�ld�z��yükseldikçe�maruz�kald����sald�r�lar�n��iddetinin�artt�-
��na�dikkati�çeken�Erdo�an��öyle�devam�etti:

"Satranç�tahtas�n��and�ran�uluslararas��arenada�giderek�daha�etkili��ekilde
oyun�kuran�Türkiye�gerçe�i,�çat��ma�ve�kaostan�beslenenleri�rahats�z�ediyor.
Eksen�tart��malar�ndan�ülkemizin�ad�n�n�terör�örgütleriyle�yan�yana�getirilme
çabalar�na�kadar�pek�çok�zorlama�itham�n�gerisinde,�bu�rahats�zl�k�yat�yor.�Oy-
sa�ne�Türkiye'nin�ekseninde�bir�kayma�ne�de�ülkemizin�terör�örgütleriyle�mü-
cadelesinde�bir�zafiyet�vard�r.�Ne�dedik,�'Gabar'da�da�Cudi'de�Bestler�Da�la-
r�'nda�da�Kandil'de�de�bu�teröristleri�ezece�iz,�inlerinde�vuraca��z'�dedik�ve�vu-
ruyoruz.�Ara�vermek�yok.�Ayn��kararl�l�kla�askerimizle,�polisimizle,�jandar-
mam�zla,�bütün�gönüllü�korucular�m�zla,�bu�mücadeleyi�devam�ettiriyoruz.�Bu
bir�kararl�l���n,�bir�inanc�n,�bir�azmin�gere�idir.�Hatta�ülkemiz�DEA��ba�ta�ol-
mak�üzere�terör�örgütleriyle�pek�çok�farkl��co�rafyada�gö�üs�gö�se�çarp��an
tek�NATO�üyesidir."�Düzensiz�göç�sorununda�en�a��r�yükü�omuzlayan�n�Tür-
kiye�oldu�unun�alt�n��çizen�Erdo�an,�"Libya'da�darbeciler�kar��s�nda�me�ru
hükümete�destek�vererek,�demokrasinin�namusunu�kurtard�k.�Suriye'nin�ku-
zeyine�yönelik�askeri�harekatlar�m�zla,�s�n�r�güvenli�imizi�tesis�etmenin�ya-
n�nda,�bu�ülkenin�toprak�bütünlü�ünün�korunmas�na�biz�yard�mc��olduk.�Tüm
dünyan�n�s�rt�n��döndü�ü�Somali'nin�yeniden�istikrara�kavu�mas�na�katk��sun-

duk.�Bir�dönem�'çökmü��devlet'�olarak�nitelendirilen�Somali'de,�bugün�e�er
seçimler�yap�labiliyorsa,�insanlar�gelece�ine�güvenle�bak�yor�demektir."�de-
�erlendirmesinde�bulundu.�Türkiye'nin,�Da�l�k�Karaba�'da�30�y�ld�r�göz�yu-
mulan�i�gal�ve�ya�ma�düzeninin�sona�erdirilmesine�katk��sa�lad���n��belirten
Erdo�an,�M�NSK�Üçlüsü�denilen�ABD,�Rusya,�Fransa'n�n�30�y�ld�r�bu�i�i�çö-
zemedi�ini,�sonunda�Azerbaycan'�n�karar�n��verdi�ini�kendi�göbe�ini�kendi-
leri�keserek,�topraklar�na�kavu�tu�unu�anlatt�.�-�"Boraltan�facias�n�n�müseb-
biplerinin,�Karaba�'daki�zaferin�heyecan�n��hissetmelerinin�güçlü�ünün�far-
k�nday�z"�Afganistan'da�bar���n�tesisi�için�çaba�harcarken,�Balkanlarda�süku-
netin�muhafazas��için�gayret�gösterdiklerini�vurgulayan�Cumhurba�kan��Er-
do�an,�milli�gelire�oranla�dünyada�en�fazla�insani�yard�m�yapan�ülke�olarak,
uluslararas��toplum�ad�na�sorumluluk�üstlendiklerini�dile�getirdi.�"Kom�ula-
r�m�z�ba�ta�olmak�üzere�kimsenin�topra��nda�ve�egemenli�inde�gözümüz�yok-
tur."�diyen�Erdo�an,�Türkiye'nin�hakk�na,�hukukuna,�egemenli�ine�yönelik�teh-
ditlere�kar���onurlu�bir�duru��sergilediklerini�ifade�etti.�Milletle�beraber,�K�b-
r�s�ve�Azerbaycan�Türkleri�yan�nda,�tüm�dost�ve�karde�lerinin�menfaatlerini
korumaya�çal��t�klar�na�i�aret�eden�Erdo�an,�"Türkiye'nin�yapt�r�m�ve��antaj
diline�boyun�e�meyecek�bir�ülke�oldu�u,�ba�ta�içimizdeki�müzmin�muhalif-
ler�olmak�üzere,�art�k�herkes�taraf�ndan�idrak�edilmelidir.�Tabii,�d���politika
vizyonlar��'Kemalist�Türkiye'den�fa�ist��talya'ya�selam�göndermekten'�ibaret
olanlar�n�böyle�bir�ufku,�böyle�bir�özgüveni�anlamas�n��beklemiyoruz.�Boraltan
facias�n�n�müsebbiplerinin,�Karaba�'daki�zaferin�heyecan�n��hissetmelerinin
güçlü�ünün�de�fark�nday�z.�Bu�zihniyetin�tasallutu�alt�ndayken�önüne�aç�lan
tüm�f�rsat�pencerelerini�kaç�ran�Türkiye,�in�allah�bir�daha�ayn��duruma�dü�-
meyecektir."�diye�konu�tu.

"TÜRKİYE, ZORU BAŞARACAK DİRAYETE, 
AZME VE STRATEJİK AKLA SAHİPTİR"

"Ülkemizin�ne�Do�u'ya,�ne�de�Bat�'ya�s�rt�n��dönme�gibi�bir�lüksü�olabi-
lir."�ifadesini�kullanan�Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Erdo�an,��unlar��kay-
detti:�"Avrupa�ve�Amerika�ile�ili�kilerimizi�geli�tirirken,�Türk�Dünyas�'n�,�As-
ya'y�,�Latin�Amerika'y�,�Afrika'y��asla�ihmal�edemeyiz.�Bununla�birlikte�tüm
çabalar�m�za�ra�men�2020,�Avrupa�ve�Amerika�ile�ili�kilerimizin�suni�gün-
demlerle�s�nand����bir�y�l�oldu.�Türkiye,�hem�Do�u�Akdeniz�meselesinde,�hem
de�S-400'ler�konusunda�hak�etmedi�i�çifte�standartlarla�kar��la�t�.�Yeni�y�lda,
Amerika�ve�Avrupa'yla�olan�münasebetlerimizde�yeni�bir�sayfa�açmay��arzu
ediyoruz.�Çok�yönlü�siyasi,�ekonomik�ve�askeri�i��birliklerimizi,�Amerika'yla
köklü�ba�lar�m�z�n�alternatifi�olarak�görmüyoruz.�Avrupa�Birli�i’nin�de,�Tür-
kiye'yi�kendinden�uzakla�t�ran�stratejik�körlükten�bir�an�önce�kurtulmas�n��ümit
ediyoruz.�Geçen�hafta�Say�n�Merkel�ve�Say�n�Michel�ile�yapt���m�z�görü�meler,
bu�bak�mdan�önem�arz�ediyor.�Amerika'n�n�yeni�ba�kan��Say�n�Biden'�n�da,
Türk-Amerikan�ili�kilerine�gereken�özeni�gösterece�ine�inan�yorum.�Hiç�kim-
seye�kar���ön�yarg�m�z,�husumetimiz,�dü�manl���m�z�bulunmuyor.�Bugüne�ka-
dar�bize�bir�ad�m�gelene,�biz�hep�ko�arak�gittik.�Bugün�de�ayn��samimiyeti�ve
iyimserli�i�muhafaza�ediyoruz.�Uzatt���m�z�eli�tutan�tüm�dostlar�m�zla�birlikte
bar��,�adalet,�refah,�özellikle�de�bölgemizdeki�gerilimlerin�azalt�lmas��için�ça-
l��may��sürdürece�iz.�Günümüzün�çat��mac��uluslararas��ili�kiler�denkleminde,
bu�'alt�n�oran�'�yakalaman�n�zor�oldu�unu�elbette�biliyoruz.�Ancak�Türkiye,
zoru�ba�aracak�dirayete,�azme�ve�stratejik�akla�sahiptir.�Önümüzdeki�dönem
in�allah,�ekonomide,�sa�l�kta,�güvenlikte�oldu�u�gibi,�d���politikada�da�Tür-
kiye'nin��ahlan���dönemi�olacakt�r."

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VE KREDİ MÜJDESİ
Erdo�an,�AK�Parti�TBMM�Grup�Toplant�s�'nda,�üniversite�ö�rencilerine

bir�müjde�vermek�istedi�ini�belirterek,�yeni�kredi�ve�burs�miktarlar�n��aç�kla-
d�.�Gençlik�ve�Spor�Bakanl����vas�tas�yla�2021�y�l�nda�ö�rencilere�verecek-
leri�kredi�ve�burs�miktar�n��belirlediklerini�kaydeden�Erdo�an,�2020�y�l�nda
lisans�ö�rencilerine�550�lira,�yüksek�lisansta�1100�lira,�doktorada�1650�lira�ola-
rak�uygulad�klar��kredi�ve�burs�ödemelerinin�toplam�miktar�n�n�9�milyar�670
milyon�liray��buldu�unu�belirtti.�Erdo�an,�"Önümüzdeki�y�l�ise�lisansta�bu�ra-
kam��550�liradan�650�liraya�ç�karm���bulunuyoruz,�yüksek�lisans��1100�lira-
dan�1300�liraya,�doktorada�ise�1650�lira�olan�ödemeyi�1950�liraya�ç�karm��
oluyoruz.�Bütün�zorluklara�ra�men,�koronavirüs�musibetine�ra�men�bizler�ta-
mamen�elimizden�gelen�gayretle�ö�rencilerimize�kredi�ve�bursla�çok�ciddi�bir
deste�i�vermi��oluyoruz.�Bu�ödemeler,�milli�sporcular�m�za�iki�veya�üç�kat�,
üniversite�s�nav�nda�ilk�100'e�girenlere�de�üç�kat��olarak�yap�lmaya�devam�edi-
lecek.�Ocak�ay�nda,�452�bin�ö�rencimizin�hesab�na�burs,�1�milyon�11�bin�ö�-
rencimizin�hesab�na�kredi�olarak�bu�tutarlar�yat�r�lacakt�r."�diye�konu�tu.

"BU ADIMLAR SİYASİDİR"
Erdo�an�konu�mas�nda,�Avrupa��nsan�Haklar��Mahkemesinin�(A�HM)�Se-

lahattin�Demirta��hakk�nda�verdi�i�karar��da�de�erlendirdi.�Esasen,�A�HM'in,
Türkiye�mahkemelerinin�yerine�geçecek��ekilde�karar�veremeyece�ine�i�aret
eden�Erdo�an,�sözlerini��öyle�sürdürdü:�"Sadece�burada�verilen�kararlar�mah-
kemelerimizce�de�erlendirilir.�A�HM,�bu�karar��iç�hukuk�yollar��tüketilmeden
alarak,�istisnai�bir�uygulama�yapm��t�r.�Kald��ki�biz�bireysel�ba�vuru�ad�m�n�
att���m�z�zaman�Türkiye'de�Anayasa�Mahkemesini,�bir�defa�bütün�yollar��tü-
ketme�unsuru�olarak�gördük.�Ondan�sonra�A�HM�devreye�girebilir,�bu��ekil-
de�bu�ad�m�at�ld�.�Ama��imdi�görüyoruz�ki�burada�bütün�yollar�tüketilmeden
A�HM,�bu�tür�kararlar��alma�yoluna�tevessül�etmi�tir.�Tamam�yla�bu�ad�m-
lar�siyasidir,�bunun�da�gerekçesini�biliyoruz.��stisnas�n��bir�kenara�b�raksak�bi-
le,�Selahattin�Demirta�'la�ilgili�hüküm,�ayn��mahkemenin�mesela��spanya'da-
ki�Batasuna�Partisi�karar�ndaki�gerekçelerle�aç�kça�çeli�mektedir.�Mahkeme,
Batasuna�davas��karar�nda,�b�rak�n�z��iddet�eylemlerini�te�vik�etmeyi,��iddet
eylemlerini�aç�kça�k�namaman�n�dahi�cezaya�konu�suç�say�labilece�ine�hük-
metmi�tir.�Terör�örgütünün��iddet�eylemini�k�namamay��teröre�destek�olarak
kabul�eden�bir�mahkemenin,�6-8�Ekim�2014'te�39�vatanda��m�z�n�hunharca
katledilmesiyle�sonuçlanan�bir�eylemin�ba��sorumlusunun�tahliyesini�istemi�
olmas�,�resmen�çifte�standartt�r,�hatta�ikiyüzlülüktür.�A�HM,�Türkiye�nezdinde
sayg��görmek�istiyorsa,�önce�dönüp�kendi�çeli�kilerini�sorgulamal�d�r."

"EY AİHM, SEN ANLAMASAN DA 
BİZ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdo�an,�buradaki�tart��man�n�konusunun,�Avrupa�Parlamentosunun�te-
rör�örgütü�olarak�kabul�etti�i�PKK�ile�içli�d��l��olan,�elinde�onlarca�masumun
kan��bulunan�siyasetçi�maskeli�bir�ki�i�oldu�unu�tekrar�hat�rlatmak�istedi�ini
söyledi.�A�HM'nin,��u�anda�böyle�bir�teröristi�savunman�n�arkas�nda�oldu�unu
bilmesini�isteyen�Erdo�an,�bilmiyorsa�bunu�devaml��söylemeye�devam�ede-
ceklerini�vurgulad�.�Demirta�'�n,�siyasi�görevleri�veya�siyasi�söylemleri�sebe-
biyle�de�il,�terörle�aras�na�mesafe�koyamad���,�bölücü�terör�örgütünün�emriyle
onlarca�ki�inin�ölümüne�yol�açt����için�milletin�gözünde�de�suçlu�oldu�unu�di-
le�getiren�Erdo�an,�"Kobani'nin�katili�budur.�Diyarbak�r'daki�53�gencin,�yav-
rumuzun�katili�budur.�Oradaki�Kürt�karde�lerimizi�soka�a�döken,�ondan�son-
ra�da�bu�karde�lerimizin�ölümüne�neden�olan�odur.�Ey�A�HM�sen�anlamasan
da�biz�anlatmaya�devam�edece�iz.�"�diye�konu�tu.

"FETÖ’YLE İLGİLİ OLARAK AYNI YAKLAŞIMI
SERGİLEMEMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Ayn��mahkemenin�FETÖ�davalar��için�tak�naca���tavr�n�da�i�aretlerinin��im-
diden�gözükmeye�ba�lad���n��belirten�Erdo�an,�PKK’ya�terör�örgütü�muamelesi
yapmayan,�PKK'yla�irtibatl��ki�ileri�terörist�kabul�etmeyen�bu�mahkemenin,
FETÖ'yle�ilgili�olarak�ayn��yakla��m��sergilememesini�temenni�etti.�Erdo�an,
"Aksi�takdirde,�bunca�çifte�standarda�ve�riyakarl��a�daha�fazla�tahammül�et-
mek�mecburiyetinde�olmad���m�z�n�da�bilinmesini�isterim."�dedi.�Sar�kam��
Harekat�'n�n�dün�106.�y�l�dönümü�oldu�unu�an�msatan�Erdo�an,�Sar�kam��
Harekat���ehitlerini�rahmetle,�hürmetle�yad�etti.�Erdo�an,�"Mevla�bizleri��e-
hitlerimizin�yolundan�ay�rmas�n."�ifadesini�kulland�.�Erdo�an,�Kovid-19�ne-
deniyle�hayat�n��kaybeden�Prof.�Dr.�Orhan�Kural'a�da�Allah'tan�rahmet�dile-
di�Öte�yandan�Cumhurba�kan��Erdo�an,�grup�toplant�s�n�n�ard�ndan�bir�ga-
zetecinin,�"Asgari�ücrette�gönlünüzden�geçen�nedir?"�sorusuna,�"Belli�bir�ye-
re�gelsin,�sonra�konu�al�m."�kar��l���n��verdi.
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“Değişmeyen tek şey
değişimin kendisidir”

Merhaba�sizlere�ilk�kez�kö�emden�ula��yorum�bu�ya-
z��dizisinin�kar��l�kl��faydalar�sa�layaca��na�inan�yorum.
Bildi�imiz�ama�yan�ld���m�z�bir�çok�teknolojik�gerçek-
leri�payla��yor�olaca��m.�Gazete�ekibimiz�ile�birlikte�de-
�erli�abone�ve�üyelerine�özel�olarak�ilerleyen�zamanda
da�oldukça�faydal��payla��mlar��yap�yor�olaca��z�keyif-
li�okumalar.�GELECEK�-�TEKNOLOJ�-��NSAN�;�Ge-
lecek�hakk�ndaki�‘’olu�mu��bir�gelecek�vard�r�ve�biz�ona
gider�ya�da�onu�tahmin�ederiz’’��eklindeki�yayg�n�ve�edil-
gen�alg�y��de�i�tirmeyi�hedefleyen�bak���aç�s�d�r.��nsanl�k
olarak�eri�ti�imiz�bilgi�ve�teknolojiyi�kullanarak�muh-
telif�gelecekler�olu�turulabilece�ini�kabul�eder�ve�ya�a-
m�n�tüm�boyutlar��için�alternatif�senaryolar�ile�olumlu
gelecek�tasar�m��yap�labilece�ini�benimser.�Multidisip-
liner�yakla��mla,�uzgörülü�(uzak,�uzmanl�kla,�uzla�ma-
c�),�yenilikçi,�stratejik�ve�sürdürülebilir�öneriler�geli�ti-
rir.�•�Kendisi�ve�tüm�insanl�k�için�olumlu,�ilerici,�yeni-
likçi�vizyon�geli�tiren,�•�Ki�i,�kurum�ve�toplumlar�n�ya-
rarl�,�etkin�yol�haritas��olu�turmalar�na�yard�mc��olan,�•
�nsanl�ktan�sorumlu�oldu�unu�bilen,�•�Gelece�in�seyir-
cisi�de�il�tasar�mc�s��olmas��gerekti�inin�fark�nda�olan,
•�Ça�da�l�k�sözcü�ünün�bugünü�ya�amakla�s�n�rl��ol-
mad���n��gösteren�ve�davran��lar�nda�bunu�yans�tan,�•�Ge-
lece�i�uzgören,�•�Dünyay��kendine,�kendini�dünyaya�ait
hisseden,�•�Dünyan�n�örgütlenmesinde�yer�almak�iste-
yen,�•�Geni��kitleleri�gelece�i�yakalayacak�yakla��m��ile
bu�bilinç�etraf�nda�toplaman�n�önderlerinden�olan�her�bir
birey�Teknoloji�ve�gelecek�için�ideal�yap�ya�sahip�anla-
m�n��ta��r.�Son�olarak�;�Toplumu�olabildi�ince�güvenli
k�lma�çabalar�m�za�ra�men,�suç�yayg�n�kalmaya�devam
ediyor.��mdad�m�za�Süpermen�de�ko�amazsa,�kim�ko-
�abilir?�Veya�daha�da�önemlisi,�ne�ko�abilir?�Bu�soru-
nun�yan�t�,�gizli�silah�m�z�olan�teknolojidir.�Yapay�ze-
ka�ve�makine�ö�renimindeki�geli�meler,�teknolojinin,�ka-
nunlar�n�uygulanmas�nda�önemi�gittikçe�artan�bir�rol�oy-
namas��anlam�na�geliyor.�Bir�suçun�kurban��olanlar�için
daha�da�iyi�olan�haber,�teknolojinin�bir�ad�m�daha�öte-
ye�geçerek�suçun�öngörülmesine�ve�daha�i�lenmeden�ön-
lenmesine�yard�mc��olacak�olmas�.��imdiden�iyi�ve�sa�-
l�kl��bir�yeni�y�l�olmas�n��diliyorum..�Sayg�lar�mla

Azat GÖKÇE

Polis Gazetesi-Teknoloji Muhabiri

Y�ld�r�m-16 Sehi Ormanlar� Operasyonunda Çok Say�da 
EYP, Silah, Mühimmat ve Ya�am Malzemesi Ele Geçirildi
Bitlis���l�Jandarma�Komutanl����unsurlar�nca

BTÖ’nün�k���öncesi�hareket�kabiliyeti�ile�ba-
r�nma�aray���n��bertaraf�etmek�ve�ülke�için-
deki� terörist� varl���n�� tamamen� bitirmek
amac�yla�Bitlis-Merkez-Sehi�Ormanlar�� ve
Çeltikli�Vadisi� bölgesinde� “YILDIRIM-16
SEH��ORMANLARI”�büyük�çapl��operasyon
ba�lat�lm��,�operasyon�kapsam�nda�4-6�Ara-
l�k� 2020� tarihleri� aras�nda� A�a��balc�lar,
A�a��çobansuyu,� K�nal�,� Kayal�ba�,� Har-
manyeri,� Esenburun,� O�ulcak� ve� Güllüce
Köylerinin�k�rsal�nda;

● 1�adet�Doçka�(KPVT)�12,7�mm�uçaksavar
silah�,
● 5��adet�Kale�nikof�7,62�mm�P.�Tüfe�i,
● 2�adet�Bixi�7,62�mm�Makinal��Tüfek,
● 2�adet�G-3�P.�Tüfe�i�silah�,
● 2�adet�RPG-7�Roketatar�silah�,
● 3�adet�Lav�silah�,
● 1�adet�Av�Tüfe�i,
● 1�adet�Doçka�silah�na�ait�ayakl�k�ve�sehbas�,
● 17�adet�çe�itli�silahlara�ait��arjör,
● 19�Bin�296�Adet�7,62�mm�Bixi�fi�e�i,
● 14�Bin�330�Adet�7,62�mm�Kale�nikof�fi�e�i,
● 3�Bin�945�adet�5,56�mm�fi�ek,
● 291�adet�12,7�mm�uçaksavar�fi�e�i,
● 1�adet�60�mm�havan�mühimmat�,
● 6�adet�bomba�atar�mermisi,
● 13�adet�anti�tank�roketatar�mühimmat�,�
● 20�adet�anti�personel�roketatar�mühimma-
t�,
● 33�adet�roketatar�sevk�fi�e�i,
● 18�adet�el�bombas�,
● 23�adet�el�bombas��tapas�,
● 10�adet�EYP,
● 1�adet�tuzaklanm���M-16�P.�Tüfe�i�gövdesi,
● 100�kg�emisyon�patlay�c�,
● 106�kg�amonyum�nitrat,�
● 2�adet�EYP�yap�m�nda�kullan�lan�basma�dü-
zene�i,

● 3�adet�TNT�patlay�c�s��(3�kg),
● 5�adet�plastik�patlay�c��(2,5�gr),
● 17�adet�dinamit�lokumu,
● 800�metre�infilakl��fitil,�
● 320�metre�saniyeli�fitil
● 100�adet�mekanik�fünye,
● 102�adet�elektrikli�fünye,
● 100�adet�nonoldet�kapsül,
● 43�metre�elektrik�kablosu,
● 2�adet�jeneratör,
● 1�adet��i�me�bot�ve�kürekleri,�
● 334�adet�büyük�pil,�
● 239�adet�kalem�pil,
● 1�adet�el�dürbünü,
● 19�adet�büyük�tüp,
● 3�adet�piknik�tüp,
● 10�adet�akü,
● 253�metre�hortum,
● 50�kg�tütün,
● 1�tonluk�su�deposu,
● Yanm���tahmini�20�bin�Türk�liras��para,
● 956�kg�çe�itli�g�da�malzemesi,
● 498�kg�ki�isel�ve�genel�temizlik�malzeme-

si,
● 42�adet�çe�it�çap�ve�ebatlarda�s���nak,
● 1�adet�ma�ara,�
● 4�adet�depo,�
● 14�adet�avc��boy�çukuru,�
●Ayr�ca�çok�miktarda�ya�am�malzemesi�ele
geçirilmi�tir.Yürütülen�operasyon�ile�ilgili�Bit-
lis�Cumhuriyet�Ba�savc�l���na�bilgi�verilerek
ele�geçirilen�delil�niteli�indeki�malzemeler
muhafaza�alt�na�al�nm��t�r.�Di�er�malzeme-
ler�ise�yerinde�imha�edilmi�tir.�S���nak,�ba-
r�nak�ve�ma�aralar�da�kullan�lamaz�hale�ge-
tirilmi�tir.

Ba�ta�Bitlis�valisi�say�n�Oktay�Ça�atay,��l
Emniyet�müdürü�say�n�Yaman�A��rlar��l�jan-
darma�komutan��Tu�general�Nail� �lbey� ve
Güvenlik� güçlerimiz� bölge� halk�m�z�n� da
deste�i� ile� huzur� ve� güvenli�i� sa�lamak
maksad�yla,�il�genelinde�operasyonlar�n��art-
t�rarak,��terörle�mücadeleyi�kararl�l�kla�sür-
dürürken�rabbim�korusun,�yar�ve�yard�mc�-
lar��olsun.

Köro�lu KIRAÇ
1964�y�l�nda�Kahramanmara��ili�Göksun�ilçesinde�do�-

du.��lk,�orta�ve�lise�ö�renimini�Kahramanmara��ilinde�ta-
mamlad�ktan�sonra�1989�y�l�nda�Marmara�Üniversitesi��k-
tisadi�ve��dari�Bilimler�Fakültesinden,1990�y�l�nda�da�Po-
lis� Akademisinden� mezun� olarak� Komiser� Yard�mc�s�
olarak�göreve�ba�lam��t�r.�
Isparta,�Diyarbak�r,�Gaziantep,�Mersin,�Ni�de�ve�Hatay

Emniyet�Müdürlüklerinde�çe�itli�birimlerde�görev�yapm��t�r.
2015�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Tef-
ti�� Kurulu� Ba�kanl���nda� görevine� devam� ederken;
19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��kararname�ile�Batman
�l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Köro�lu�KIRAÇ�evli�ve

üç�çocuk�babas�d�r.

Batman �l Emniyet Müdürü

Dr. Hüseyin A�KIN
1967�y�l�nda�Çank�r��ili,�Kur�unlu�ilçesi,�Hac�muslu�Köyü’nde

do�du.��lk�ve�orta�ö�renimini�Ankara’da�tamamlad�ktan�sonra�1986
y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1990�y�l�nda�Polis�Akademisinden�me-
zun�oldu.
1990-1991�y�llar��aras�nda�ABD’nin�Minnesota�Eyaletinde�ya-

banc��dil�e�itimi�ald�.�Ayn��tarihlerde�asayi��hizmetleri�konusun-
da�Eyalet�Polisiyle�birlikte�çal��malar�yapt�.
Komiser�Yard�mc�l���nda,�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ü�Asa-

yi���ube�Müdürlü�ü�Ekipler�Amirli�inde,�Cinayet�ve�Gasp�Bü-
ro�Amirliklerinde�ekip�amiri�olarak�görev�yapt�.�Komiser�rütbe-
sinde�Ba�bakanl�k�Koruma�Müdürlü�ü�ve�Esenbo�a�Havalima-
n��Koruma��ube�Müdürlü�ünde�çal��t�.
1994�y�l�nda�ABD’nin�Georgia�Eyaleti�Federal�Güvenlik�E�i-

tim�Merkezinde�terörle�mücadele�ve�özel�operasyonlar�konusunda
programa�kat�ld�.
1997-1998�y�llar�nda�Hakkâri�ili,�Çukurca�ilçesi,�Hakantepe

S�n�r�Jandarma�Bölü�ünde�Yedek�Subay�Tim�Komutan��ve�Bö-
lük�Komutan�Vekili�olarak�askerlik�hizmetini�tamamlad�.
Ba�komiser�rütbesinde�Ankara�Asayi���ube�Müdürlü�ü�H�r-

s�zl�k�ve�Gasp�Büro�Amirliklerinde�büro�amiri�olarak�görev�yap-
t�.2000�y�l�nda�Kanada�Kraliyet�Atl��Polis�Te�kilat�nda�önemli�suç-
lar�n�soru�turulmas��konusunda�çal��malarda�bulundu.
Emniyet�Amirli�i�rütbesinde�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ün-

de�Terörle�Mücadele��ube�Müdür�Yard�mc�s��ve�Emniyet�Genel
Müdürlü�ü�Güvenlik�Dairesi�Ba�kanl���nda�Toplumsal�Olaylar
�ube�Müdür�Vekili�olarak�çal��t�.
2002�y�l�nda�Türkiye�ve�Orta�Do�u�Amme��daresi�Enstitüsünde

“Polisin��maj�”�konusunda�yazd����tezle�yüksek�lisans�e�itimini

tamamlad�.
4.�S�n�f�ve�3.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbelerinde�s�ras�yla

Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde�Ula�t�rma,��ç�Hizmetler,�Fabrika
ve�Kademeler��ube�Müdürü�ve�Malatya�Emniyet�Müdürlü�ün-
de�E�itim��ube�Müdürü�olarak�görev�yapt�.
2.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesinde,�Yozgat�ve�Elmada��Po-

lis�Meslek�Yüksekokullar�nda�ö�retmen�emniyet�müdürü�olarak
çal��t�.�2009�y�l�nda��zmir�Rü�tü�Ünsal�Polis�Meslek�Yüksekokulu
taraf�ndan�düzenlenen�proje�yar��mas�nda�“Polisin�Hitap�Tarz�”
konulu�çal��mas��en�iyi�proje�seçildi.
2011�y�l�nda�Gazi�Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitüsünde

ba�lad����doktora�çal��malar�n�,��2019�y�l�nda�“Bölücü�Terörle�Mü-
cadelede�Alg��Yönetimi”�konusunda�yazd����teziyle�tamamlad�.
2014�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�ederek

K�r�kkale�Polis�Meslek�Yüksekokulu�Müdürü�olarak�görevlendirildi.
26.10.2016�günlü�kararname�ile��zmir�Emniyet�Müdürü�ola-

rak�görevlendirildi.��yi�derecede��ngilizce�bilmektedir.�Evli�ve�iki
çocuk�babas�d�r.�

�zmir �l Emniyet Müdürü

Fatih KAYA
1990�Y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olmu�tur.�Da-

ha�sonra,�Ankara�Üniversitesi�Hukuk�Fakültesini�bitirerek,
TODAIE'�de�Kamu�Yönetimi�yüksek�lisans��yapm��t�r.�An-
kara,�I�d�r,�Konya,�Elaz����l�Emniyet�Müdürlüklerinde�çe-
�itli�görevlerde�çal��m��t�r.�De�i�ik�meslek�içi�kurslara�ka-
t�lm��,�bir�çok�kursta�e�itici�olarak�görev�alm��t�r.�Asayi��Dai-
re�Ba�kan�Yard�mc�s��görevini�yürütmekte�iken�1.�S�n�f�Em-
niyet�Müdürlü�üne�terfi�etmi�tir.�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda
Polis�Ba�müfetti�li�i��görevini�yürütürken�20�Ocak�2015�ta-
rihinde�Bitlis��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.Say�n�Mü-
dürümüz�20�A�ustos�2017�tarihli�kararnameyle�Sakarya��l
Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.

Sakarya �l Emniyet Müdürü

ADI MİLLETVEKİLİ

HDP���rnak�milletvekili�Nuran��M�R�terör�ör-
gütü�üyesi�Ercan�O�UZ�un�gözalt�na�al�nd����s�-
rada� polisleri� engelleyerek� �üphelinin� arka� ce-
bindeki�delil�olabilecek�telefonu�el�çabuklu�uy-
la�al�p�delilleri�yok�etmeye�çal��m��t�r.�
Bu�video�göstermi�tir�ki�Hdp'li�vekiller�bu�mil-

letin�de�il�pkk�n�n�vekilleridirler.�Bir�millet�ve-
kilinin�parti�ve�bölge�ay�rmaks�z�n�tüm�milletin�ve-
kili�olmas��misyonu�olmal�d�r.�Ancak�hdp�li�ve-
killerin�terör�örgütüne�aç�ktan�ve�gizli�destekle-
rinden�olu�an�suç�dosyalar��milletin�malumu�ol-
du�u�üzere�oldukça�kabar�kt�r.�
Ancak�ayn��ki�iler�Türk�devletinin�parlemen-

tosunda�güvenle�oturup�devletin�genelini�etkile-
yecek��ekilde�yönetime�i�tirak�etmekte�her�türlü
maddi� ve� manevi� ayr�cal�k� ve� imkanlar�ndan
faydalanmakta�ve�fakat�aral�ks�z�bir��ekilde�suç
i�lemeye�ve�sahip�oldu�u�imkan�ve�devletin�bah-
�etti�i�gücü�kötüye�kullanmakta�hiçbir�behis�gör-
memektedirler.�
Bu�da�yetmezmi��gibi�her�ortamda�sahip�ol-

duklar��vekillik�s�fatlar�n��yapt�klar��kanun�d������ey-
lemlerden�korunmak�için�bir�z�rh�ya�da�kalkan�ola-
rak�kullanmakta�kamu�güvenli�ini�sa�lamakla�gö-
revli�TSK�ve�emniyet�personeline��devletin�bah-
�etti�i�vekillik�s�fatlar�n��kullanarak�direnmekte-
dirler.�Bütün�bunlar�olurkende�bölgedeki��güvenlik
korucular�m�z�canlar�n��di�lerine�tak�p�her�türlü�teh-
likeli�ortamda�ve�zor�arazi�hava�ko�ullar�nda�gö-
revlerini�yapmaya�çal��t����halde�hak�ettikleri�en
basit�özlük�haklar�n��dahi�alamamakta�ve�hdpli�ve-
killerden�olu�an�mevcut�kriminal�grup�kadar�bi-
le�de�er�görmemektedir.�
E�er�hdp�li�vekiller�kendilerini�ben�ay�m�di-

yorlarsa�kibirle�önce�dönüp�o������n�kayna��na�bak-
mal�d�rlar.�Bu�devlet�verdi�ini�bi�hakk�n�geri�al-
mas�n��bilirler.

İlyas YILMAZ

Polis Gazetesi Kartal Bölge  Temsilcisi

4000�y�ll�k�tarihi�geçmi�iyle,�Roma�ve�Bizans�dö-
nemlerini�ya�ayan,�Fatih�Sultan�Mehmet’in�fethetti�i,�Ya-
vuz�Sultan�Selim’in�Valilik�yapt���,�Kanuni�Sultan�Sü-
leyman’�n�do�du�u�bu��ehrin�güvenli�i�Emniyet�Te�ki-
lat�’n�n�efsane�bir�ismi�olan�Say�n�Metin�ALPER’den�so-
rulmaktad�r.� Say�n� ALPER� �çi�leri� Bakanl���’n�n
19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��kararnamesi��ile�Trab-
zon��l�Emniyet�Müdürü�olarak,�26.09.2019�tarihinde�gö-
reve�ba�lam��t�r.1970�y�l�nda�Konya'da�do�an�Say�n�AL-
PER,� �lk� ve� Orta� ö�renimini� tamamlad�ktan� sonra,
1984�y�l�nda�Polis�Ko-
leji'ne� girdi.� 1988� y�-
l�nda� Polis� Akademi-
si'nde�e�itimine�devam
eden� Say�n� ALPER,
1992�y�l�nda�Komiser
Yard�mc�s��olarak�me-
zun�olduktan�sonra�20.
Dönem��ç�Güvenlik�ve
Özel�Hareket�Kursunu
bitirerek� Ardahan’da
Özel�Harekat��ube�Mü-
dür�vekili�olarak�göre-
ve�ba�lad�.�1995-1996
y�llar�� aras�nda� yedek
subay� olarak� askerlik
vazifesini�ifa�eden�Sa-
y�n� ALPER,� 1996-
1998�y�llar��aras�nda�Gaziantep�Emniyet�Müdürlü�ü�Özel
Hareket��ube�Müdürlü�ü’nde�görev�yapt�.�1998�y�l�nda
Osmaniye�Emniyet�Müdürlü�ü’nde�Özel�Hareket��ube
Müdürlü�ünde�görev�ald�.
1999�–�2002�y�llar��aras�nda�T.C.�Bi�kek�Büyükelçi-

li�i’nde�Ata�e�olarak�görev�ald�.�2002�y�l�ndan�itibaren
Osmaniye��linde�s�ras�yla;�Kaçakç�l�k�ve�Organize��uç-
lar��ube�Müdür�Vekili,�Personel��ube�Müdür�Vekili,�Asa-
yi���ube�Müdürü�ve�en�son�olarak�da�Kadirli��lçe�Em-
niyet�Müdürlü�ü�yapt�.�Buradaki�görevinden�sonra,�2007
y�l�nda�Sivas�Trafik�Tescil�Denetleme��ube�Müdürü�ola-

rak�atand�.�2010�y�l�nda�Birle�mi��Milletler�Do�u-Timor
misyonuna�kat�larak�Türk�Polis�Kontenjan�nda�1.5�y�l�sü-
reyle�görev�ald�.�2013�May�s�ay�nda�Afganistan�–�Kabil’de
bulunan�NATO-�ISAF�misyonu’nda�8�ay�süreyle�NA-
TO�Komutan��Orgeneral�Joseph�Dunford’un�Polis�Da-
n��manl����görevini�yürüttü.
25�Aral�k�2013�itibariyle�de��stanbul�Emniyet�Mü-

dürlü�ü�Önleyici�Hizmetler�ve�Güven�Timleri’nden�so-
rumlu�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s��olarak�göreve�ba�la-
d�.��stanbul’da�Koruma��ube�Müdürlü�ü,�Trafik��ube�Mü-

dürlü�ü�ve�Gaziosman-
pa�a��lçesi’nden�sorum-
lu� �l� Emniyet� Müdür
Yard�mc�l���� görevle-
rinde�bulundu.
Say�n�ALPER�mes-

le�ine,�özellikle�de�Özel
harekat�polisli�ine�a�kla
ba�l��bir�ki�idir.�O��erefli
üniforma�olan�Özel�Ha-
rekat� üniformas�n�� hiç
ç�karmamaktad�r.�O�el-
bise�de�kendisine�takdir
edersiniz�ki�çok�yak��-
maktad�r.�Tabiri�caizse
hem�masada�hem�saha-
da�çok�ba�ar�l��bir�cen-
gaverdir� Say�n� Metin

ALPER.�Mesle�indeki�kabiliyetlerini�sonuna�kadar�in-
san��ya�atmak�için�kullanan�Say�n�ALPER,�son�çare�ola-
rak�operasyonu�kullanmaktad�r.��nsan��ya�atmaya�ça-
balayan,�buna�azmetmi��bir�ki�i�olan�Say�n�ALPER,�ge-
rekti�inde�de�büyük�bir�kararl�l�kla�dü�mana�verilebile-
cek�en�büyük�cezay��da�kolayca�verebilmektedir.
Devletin�her�daim��efkatli�yüzünü�mesul�oldu�u�per-

sonel�ve�halka�gösteren�Say�n�ALPER,�üzerinde�severek
ta��d����üniformas�yla�da�devletin�cayd�r�c��yönünü�hal
diliyle�anlamas�n��gerekenlere�nak�etmektedir.��yi�bir�Özel
Harekatç��olarak�say�s�z�operasyonlara�kat�lm���olan�Sa-

y�n�ALPER,�y�llarca�hain�terör�örgütü�pkk’ya�a��r�dar-
beler�vurmu�tur.�Say�s�z�vatan�hainini�ait�oldu�u�yere�ce-
henneme�gönderen�Say�n�Müdürümüz,��imdilerde�de�Özel
Harekat�Polislerimizi�her�daim�motive�ederek,�tecrübe-
leriyle�ayd�nlatmaya�devam�etmektedir.�“Özel�harekat�Po-
lisiyle�asla�çat��maya�girmeyin”�sözünü�terör�örgütü�yö-
neticilerine�söyleten�Özel�Harekatç�lar�m�z��her�daim�ba-
�ar�yla�sevk�ve�idare�etmektedir.��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�tercih�etti�i�üniforman�n�her�daim�Özel�Harekat�üni-
formas��olu�u�da�cengaverlerimize�ayr��bir�moral�kayna��
olmaktad�r.�Ayr�ca�Kimi�zaman�Trafik�Polisi�elbisesiy-
le�halk�n�aras�na�kar���p�ya�l��bir�amcan�n�s�rt�ndaki�a��r
çuval��alarak�yard�m�ederken,�Trabzonspor�taraftarlar�yla
sohbet�ederken,�ya�da�bir�nikahta�halk��ve�ekibini�moral
verici�konu�malarla�co�tururken�de�görebilirsiniz�Say�n
ALPER’i.�Devletine,�milletine,�bayra��na�son�derece�ba�-
l��bir�vatan�evlad��olan�Say�n�ALPER,�kendisine�nerede
ihtiyaç�varsa�oraya�yeti�mektedir.��ehirde�asayi��en�üst
seviyede.�Silahlar�yla�ünlü�bir�il�olan�Trabzon�halk��Em-
niyet�Müdürü’nden�çok�memnun�ve�kurallara�son�dere-
ce� riayet� ediyor.� Polisinin� yan�nda� ve� huzuru� yerin-
de.Makam�ve�mevkide�asla�gözü�olmayan�bu�yi�it�Mü-
dürümüz�i�ini�iyi�yapma�azminde�görevine�devam�ettikçe
ba�ar�lar��birbirinin�ard��s�ra�gelmi��ve�en�sevilen�müdür
olarak�ismini�birincilik�kürsüsüne�yazd�rm��t�r.�Dileriz�ki
tüm�bu�sayd���m�z�ve�sayamad���m�z�özellikleriyle�tüm
Te�kilat�Personeline�ilham�kayna���olur�Say�n�ALPER.
Böylesi�göz�dolduran�bir�kariyere�sahip�olan�Say�n�AL-
PER,�sosyal�hayat�nda�da�son�derece�mütevaz��ve�sevi-
len�bir�insan.�Türkiye�Polis�Platformu’nun�Sosyal�Med-
yada�yapt����en�sevilen�Emniyet�Müdürü�anketinde�1.�se-
çilen�Say�n�ALPER,�Trabzon�halk�n�n�da�gönlüne�taht
kurdu.��Kimi�insan�vard�r,�bulundu�u�makam�n�gölge-
sinde�kal�r.�Özel�hayat�nda�bir�kabiliyeti�yoktur.�Kade-
rin�bir�cilvesidir�ki�belli�bir�makama�gelmi�tir.�O�ma-
kamdan�ayr�lana�kadar�tüm�olumsuzluklar�n��o�makama
b�rakarak,�zaman��geldi�inde�terkeder�gider.�Ard�ndan�söy-
lenen�sözleri,�dü�ünceleri�de�tahmin�etmek�elbette�zor�de-
�il.�Fakat�kimi�insanlar�vard�r�ki�makama�izzet�ve��eref

katar.�Devleti�insanlara�sevdirir.�ALLAH’�n�kendisine�na-
sip�etti�i�bu�mevkiyi�hem�dünyada�hem�ahirette�kendi-
sine�bir�binek�yaparak�gönülden�gönüle�akar.�Silinme-
yecek�izler�b�rak�r.�Her�hareketiyle�insan�olman�n�ne�de-
mek�oldu�unu�çevresine,�onunla�birlikte�görev�yapan�me-
sai�arkada�lar�na,�mesul�bulundu�u�halka�örnek�olur.�Reh-
ber�olur.��Metin�Müdürümüz�i�te�böyle�bir�insand�r.�Em-
niyet�Te�kilat�’na�nasp�oldu�u�ilk�günlerden�geldi�imiz
�u�güne�kadar�her�gitti�i�yerde�gönüllere�ruhlara�dokunmu�,
oradan�ayr�l�rken�ard�nda�ya�l��gözler�b�rakm��t�r.��nsa-
n��ya�at�ki�devlet�ya�as�n�düsturunu�meslek�hayat�na�çok
iyi�uyarlayan�Say�n�ALPER,�insan�odakl��bir�yönetim�ser-
gilemektedir.�Takdir�edersiniz�ki�insan�n�ki�ili�inde,�ka-
rekterinde�hatta�kaderinde�yeti�mi��oldu�u�ailenin,�ald�-
���aile�terbiyesinin�rolü�çok�büyüktür.�Helal�lokma�ile�bü-
yüyen�yeti�en�bir�evlattan,�ayn��çizgi�üzerinde�devam�et-
mesinden�ve�ayn���ekilde�evlatlar�yeti�tirmesinden�ba�-
ka�bir��ey�beklenemez.�Bir�topra�a�ne�ekerseniz�toprak
onu�size�ayn���ekilde�geri�verir.��Say�n�ALPER�iyi�bir�ai-
lede�yeti�mi��ve�iyi�bir�terbiye�alm��t�r.�Yapt���m�z�ara�-
t�rmalara�göre�Say�n�Müdürümüzün�babas��da�Emniyet
Te�kilat�’m�z�n�ba�ar�l��bir�personeli�olan�10097�sicil�sa-
y�l���Servet�ALPER’dir.�Servet�Bey�de�t�pk��Müdürümüz
gibi�çevresince�çok�sevilen,�sayg�de�er,�vatan�millet�a��-
��,�inanc��bütün�bir�vatan�evlad��imi�.�Görev�yapt����yer-
lerde�çok�sevilen�bir�insan�olan�Servet�bey,�geride�Türk
Halk�na�ve�Devleti’ne�a��rl����alt�nla�ölçülebilecek�tür-

den,�Say�n�Metin�ALPER�gibi�bir�hediye�b�rakm��.�AL-
LAH�(cc)�kendisine�rahmeti�ve�merhameti�ile�muame-
le�etsin.�Mekan��cennet�olsun.�nsanlar�n�her�biri�birbirinden
farkl��özelliklerle�yarat�lm��t�r.�Kimi�lider�ruhludur�kit-
leleri�yönetmekle�memur�edilir.�Kimi�sanatkard�r,�kimi
amir,�kimi�memur,�kimi�i�veren.�Her�birinin�de�birbiri-
ne�kar���sorumluluklar��vard�r.�Hepsi�ald�klar��vazifeyi�hak-
k�yla�yerine�getirdikleri�oranda�Yarat�c�lar��olan�AL-
LAH’A(cc)��ükrünü�eda�etmi��kulluk�vazifesini�yerine
getirmeye�çal��m���olmaktad�r.�Fakat�baz��insanlar�da�var-
d�r�ki�s�radan�özelliklerin�yan��s�ra�kitleleri�pe�inden�sü-
rükleyebilecek�enerjiye�sahiptir.�Gitti�i�her�yerde�farkl�
pozitif�tesirler�b�rak�r.�Gönüllere�imza�atar.���te�Say�n�AL-
PER�böyle�istisna�insanlardan�biridir.�
�air�Baki’nin�de�dedi�i�gibi
Avazeyi�bu�aleme�Davut�gibi�sal
Baki�kalan�bu�kubbede�bir�ho��sada�imi�.
Say�n�ALPER’in�gönül�sesi�bu�gökkubbeden�tüm�gö-

nüller�üzerinde�yank�lanmaktad�r.�Dileriz�ki�daha�uzun
seneler�bu�ho��saday��i�itir�gönüller.
Bu�vesile�ile�Say�n�Müdürümüze�ve�ailesine�sa�l�k-

l�,�huzurlu,�uzun�ömürler�dilerken,�devletimiz�ve�hükü-
metimizin� k�yamete� dek� payidar� olmas�n�� yüce�AL-
LAH’tan�niyaz�ederim.�K�l�c�n�z�keskin�olsun.
K�z�l�elmaya�kadar�durmak�yok�yola�devam.

Osman��ahin�Güven�
Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Ba�kan�

TRABZON EM�N ELLERDE
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Araçta�uyu�turucu�bulunurken,�iki�ki-
�inin�pandemi� sebebiyle� cezaevinden
izinli�ç�kt����belirlendi.
Antalya� -� Antalya'da� k�s�tlamaya

ra�men�araçla�d��ar��ç�k�p�Jandarma�uy-
gulama�noktas�ndan�kaçan�3��üpheli,�15
kilometrelik�kovalamaca�sonunda�araç
tahliye� kanal�na� dü�ünce� yakaland�.
Araçtan�bulunan�3�ki�iden�ikisinin�pan-
demi�nedeniyle�cezaevinden�izinli�ç�k-
t����belirlenirken,�araçta�ka��da�sar�l��es-
rar�maddesi�ele�geçirildi.��ah�slara�top-
lam�19�bin�lira�ceza�kesildi.
Manavgat��lçe�Jandarma�Komutan-

l���na�ba�l��Trafik�Tim�ekiplerinin�Sa-
r�lar�Mahallesi�Muhittin�Ersoy�Bulva-
r�'nda� yapt���� uygulama� s�ras�nda� 07
HBY�06�plakal��ticari�araç,�ekiplerin�dur
ihtar�na�uymayarak�kaçt�.��çerisinde�3�ki-
�inin�bulundu�u�araç,�Sar�lar�ve�Hatip-
ler�mahallelerini�geçtikten�sonra�Hatip-
ler-Yeniköy�aras�nda�yol�kenar�nda�bu-
lunan�ya�mursuyu�tahliye�kanal�na�dü-

�erek�kaza�yapt�.�Yakla��k�15�kilomet-
relik�nefes�kesen�kovalamacan�n�ard�n-
dan�araç�yakalan�rken,�araçta�bulunan�3
ki�i�araçtan�burunlar��bile�kanamadan
ç�kt�.�Jandarma�trafik�ekiplerince�araç-
ta�yap�lan�aramada�suç�unsuruna�rast-
lanmazken,�olay�yerine�çekici�ça�r�ld�.
Araçta�bulunan��ah�slardan�birisi�arac�n
ç�kar�larak�çekiciye�yüklenmesine�yar-

d�mc��olurken,�trafik�görevlilerinden�bi-
risi��ahs�n�araçtan�d��ar�ya�bir��ey�att�-
��n��fark�etti.�Ka��d��aray�p�bulan�trafik
görevlisi,�ka��d�n�içerisinde�esrar�mad-
desi�oldu�unu�belirledi.�Araçta�bulunan
3�ki�i�gözalt�na�al�n�rken,�araç�sürücü-
süne�sürücü�belgesiz�araç�kullanmak,�dur
ihtar�na�uymamak,�trafik�güvenli�ini�teh-
likeye� dü�ürmek,� k�rm�z�� ���k� ihlali
yapmak�suçlar�ndan�4�bin�250,�araç�sa-
hibine�de�sürücü�belgesiz�birisine�araç
vermekten�ve�arac�n�muayenesinin�ol-
mamas�ndan�dolay��2�bin�750�TL�olmak
üzere�toplam�7�bin�TL�para�cezas��uy-
guland�.�Sar�lar�Jandarma�Karakoluna
götürülen�Tunahan�O.,��sa�K.�ve��brahim
K.�isimli��ah�slar�hakk�nda�ayr�ca�uyu�-
turucu�madde�bulundurmak�ve�kullan-
mak�suçlar�ndan�yasal�i�lem�yap�l�rken,
soka�a�ç�kma�yasa��n��ihlal�ettikleri�ve
maske�takmad�klar��için�de�ki�i�ba���4�bin
50'�er�lira�olmak�üzere�12�bin�150�TL�pa-
ra�cezas��uyguland�.

DÜN , BUGÜN,
YARIN=2023

Geçen�gün�gündemde�bir�kaç�yaz�yla�kar��-
la�t�m.�Aç�kças��orada�bir�uyan��a�davet�edildi-
�imizi�hat�rlatmak�isterim.�Yakla��k�olarak�bun-
dan�dokuz�ay�öncesi�bir�durumla,��imdiki�durumu
kanalize�etti�imiz�zaman�bariz�her��ey�ortaya�ç�-
k�yor.�Yerel�yönetimlerin�biraz�daha�çal��mas�
gerekti�ini�ve�aç�kças��da�baz��içimize�yerle�mi�
köstebeklerin�bir�an�önce�temizlenmesi�gerekti�i
zaten�ortada.
Ülke�olarak�s�k�nt��da�olmam�z,�ülkeyi�yö-

netemiyor�olmam�z�anlam�n��ta��m�yor.
Dünya�ülkelerinde�bu�s�k�nt�lar�ba��gösterdi�i

zaman,�at�yorum;�(ABD)�BU�konjoktürel�dal-
galanmalarda�‘sizler�ülkeyi�yönetemiyorsunuz’
demiyor.�Tam�aksine�kendi�topraklar�na�sahip�ç�-
k�yor.�Ama�has�l��olan�bu�durum�Türkiye’de�ba�
gösterdi�i�zaman�vay�halimize!
D���m�z�da�ki�mihraplar�bu�oyunlar�n�ba��ro-

lünü�oynarken�içimizdekiler�ise�bunu�körükle-
mek�için�ba��figüran�da.
-Ha…!�Yeri�gelmi�ken�söyleyeyim.��u�an-

da�onlar�n�kendi�taraflar�nca�güçlendi�ini�gör-
meleri�sizleri�yan�ltmas�n.
Dün�oldu�u�gibi�bugün�de�Türkiye�2023’de

yeniden�o�bayra���dalgaland�rmak�için�yeniden
bu�olu�umun�ba��lideri�olacak.

Selahattin TEKİN

Polis Gazetesi Haber Müdürü

Hem k�s�tlamay� ihlal ettiler, hem jandarmadan kaçt�lar,
hem de kaza yapt�lar...Araçta esrar ele geçirildi

Sahte polis, gerçek polise 
kimlik sorunca yakaland�

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

kavak�Köyü�nüfusuna�kay�tl�d�r.�1988�y�l�nda�Polis�Kolejin-
den,�1992�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�olduktan�son-
ra�s�ras��ile�1992-2003�y�llar��aras�nda�Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ünde,�1998-2001�y�llar��aras�nda�Almanya’da�misyon
koruma�görevinde,�2003-2007�y�llar��aras�nda�Malatya��l�Em-
niyet�Müdürlü�ünde,�2007-2014�y�llar��aras�nda�Kastamonu
Emniyet�Müdürlü�ünde,�2014-2015�y�llar��aras�nda�Kaçak-
ç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele�Daire�Ba�kan�Yard�m-
c�l����görevlerinde�bulundu.�2015�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�rütbesine�terfi�ederek�Özel�Güvenlik�Denetleme�Ba�-
kanl���nda�ve�Tefti��Kurulunda�Polis�Ba�müfetti�i�olarak�gö-
rev�yapt�ktan�sonra�2016-2019�y�llar��aras�nda�Konya��l�Em-
niyet� Müdürü� olarak� görev� yapt�.� � 19.09.2019� tarih� ve
2019/320�say�l��kararname�ile�Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdü-
rü�olarak�atanarak�göreve�ba�lam��t�r.�Evli�ve�3�çocuk�baba-
s�d�r.

Diyarbak�r �l Emniyet Müdürü

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

lejinden,�1994�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�oldu.�S�-
ras�yla�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ü,�Washington�Büyük�El-
çili�i,�Gümü�hane�Emniyet�Müdürlü�ü,�Bal�kesir�Emniyet
Müdürlü�ü,�Sakarya�Emniyet�Müdürlü�ü,�Kocaeli�Emniyet
Müdürlü�ünde�de�i�ik�birimlerde�ve�çe�itli�rütbelerde�görev
yapt�,�2017�y�l�ndan�itibaren�Terörle�Mücadele�Daire�Ba�-
kan�Yard�mc�l����görevinde�bulundu.�02.07.2018�tarihinde
Emniyet�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�Mü-
dürlü�ü�görevine,�30.09.2019�tarihinde�ba�lad�.�Evli�ve�2�Ço-
cuk�sahibidir.

Kars �l Emniyet Müdürü Necati DEN�ZC�
1962�y�l�nda�Amasya�Suluova’da�dünyaya�geldi.�Önce�1980�y�l�n-

da�Polis�Koleji�ard�ndan�1984�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�ol-
mu�tur.�S�ras�yla�Trabzon��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Diyarbak�r��l�Em-
niyet�Müdürlü�ü,�Sinop��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Adana��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Gümü�hane��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�Samsun��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Samsun�19�May�s�Polis�Meslek�Yüksek�Okulunda�Emniyet
Müdürü(Ö�retim�Görevlisi)�görevini�yapt�ktan�sonra�2008�y�l�nda�1.S�-
n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�terfi�etmi�,�daha�sonra,�Tefti��Kurulu�Ba�-
kanl���,�Strateji�Daire�Ba�kanl���,�Batman��l�Emniyet�Müdürlü�ü�ve�son
olarak� Kocaeli� �l� Emniyet� Müdürü� olarak� görevini� ifa� ederken
19.09.2019�tarih�ve�2019/320�say�l��Emniyet�Müdürleri�Kararnamesi
ile�Kastamonu��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.�
1.S�n�f�Emniyet�Müdürü�Say�n�Necati�DEN�ZC��evli�ve�2�çocuk�ba-

bas�d�r.

Kastamonu �l Emniyet Müdürü

İRİNİ  HAREKATI
(HAYDUTLUĞU)

AB’nin�Libya’ya�silah�ambargosunu�denetlemek�için�ha-
yata�geçirdi�i�harekat�n�ad���rini�Harekat�’d�r.�Uluslar�aras��bir
me�ruiyete�sahip�olmayan�bu�harekat,�adaletsiz�uygulamala-
r�yla�da�sanki�sadece�Türkiye’ye�kar���olarak�oynanmaya�ça-
l���lan�bir�oyun�görüntüsü�vermektedir.�Bugüne�kadar�harekat
kapsam�nda�durdurduklar��5�geminin�3�ü�Türkiye’den�kalk-
m���olan�gemilerdir.�Libya’daki�kukla�General�Hafter’e�gön-
derilen�silahlara�göz�yuman�harekat�yönetimi,�Türkiye’yi�suç-
lu�duruma�dü�ürecek�f�rsat�kollamaktad�r.�
Libya’da�umulan�n�çok�üzerinde�performans�sergileyip�y�l-

lard�r�hüküm�süren�kronikle�mi��dengelere�ne�ter�vuran�Tür-
kiye,�göz�dolduran�stratejik�hamleler�ve�üstün�sava��kabiliyetiyle
dosta�güven�verirken�dü�mana�da�korku�salmaya�devam�et-
mektedir.�Att����her�ad�m��ak�l,�sab�r�ve�kontrollü�güç�ile�atan
Türkiye,�hain�dü�manlar�na�arad����hukuksuzluk�yaftas��f�rsat�n�
vermedi�i�için,�içimizdeki�hainlerle�birlikte�hareket�eden�söz-
de�müttefik�ülkeler�her�türlü�haydutlu�a�ba�vurmaktad�rlar.
Bahse�konu�olayda�“Türk�band�ral��ROSELINE-A�gemi-

si,�ta��d����insani�yard�m�malzemeleri�ile��stanbul'dan�demir
alarak�Libya'ya�hareket�etti.�Gemi,�22.11.2020�gecesi�Yuna-
nistan�Deniz�Kuvvetlerinden�bir�komutan�n�sevk�ve�idaresinde
yap�lan��rini�Harekat�'nda�görevli�Alman�f�rtakeyni�taraf�ndan
Mora�Yar�madas�’n�n�güneybat�s�nda,�uluslararas��hukuka�ay-
k�r��bir��ekilde�durduruldu.
�talya’n�n�ba�kenti�Roma’da�bulunan��rini�Operasyonu�Ko-

muta�Merkezi,�Türk�band�ral��gemi�hakk�nda�aç�klama�ya-
y�nlad�.�Komuta�merkezi,�Libya’ya�yönelik�silah�ambargosunun
denetlenmesi�amac�yla�Birle�mi��Milletler�Güvenlik�Konse-
yi’nin�(BMGK)�2292�ve�2526�say�l��kararlar��uyar�nca�söz�ko-
nusu�kargo�gemisinde�inceleme�yap�ld���n��bildirdi.�Ama�ger-
çek�bu�bilgilerle�s�n�rl��de�ildi.
Bu�ya�anan�olay�Türkiye’ye�yap�lm���dü�manca�bir�ham-

ledir.�Alman�gemisinden,��talyan�sat�komandolar�,�Türk�bay-
ra���ta��yan,�Türkiye’de�ticari�faaliyetleri�bulunan�bir�Türk��ir-
ketinin�gemisine,�uluslararas��hukuka�tamamen�ayk�r��bir��e-
kilde,�haydutça�bir�harekette�bulunmu�tur.�Bir�Türk�gemisi-
ne�Alman�gemisinin�komandolar�n�n�hukuksuzca�inmesi�çok
talihsiz�bir�olayd�r.�Organize�bir�eylemdir.�Türkiye’nin�AB,�Al-
manya,�Yunanistan’la�olan�ili�kilerinin�ciddi�anlamda�k�r�l-
mas�na�sebep�olacak�bir�harekettir.�Uluslararas��deniz�huku-
ku�aç�k�deniz�alan�nda�3�temel�protokolle�hareket�eder.�Viyana
Protokolü,�Palerma�Protokolü,�Roma�sözle�mesi.�Bu�protokoller
“herhangi�bir�gemiye�ç�kmak�için�öncelikle�bayrak�devletin-
den�izin�al�nmas��ve�en�son�a�amada�da�kaptandan�izin�al�n-
mas��gerekir”�demektedir.�Herhangi�bir�uyu�turucu�kaçakç�-
l���,�insan�kaçakç�l����ve�terörist�ya��yan�bir�gemi�tespit�edil-
di�inde�bile,�yine�bayrak�devletine�haber�verildilten�sonra�ope-
rasyon�devam�etmelidir.�Ki�burada�düzenli�bir��ekilde�konteyner
ta��yan�bir�gemiye,�resmen�yasakl��faaliyetler�icra�eden�bir�ge-
mi�muamelesi�yap�lm��t�r.�Nato�üyesi�bir�ülkenin�askeri,�na-
to�üyesi�bir�ülkenin�ticaret�gemisine�terörist�muamelesi�yap-
m��t�r.
Bu�hadisenin�mutlaka�stratejik�sonuçlar��olacakt�r.�Önce-

likle�Almanya,�do�u�Akdeniz�hususundaki�güvenilir�arabu-
luculuk�rolünü�kesinlikle�kaybetmi�tir.�Müdahaleyi�yapan�ge-
mi�Alman�sava��gemisidir.�Komutan��Yunan�bir�askerdir.�As-
keri�ekip�ise��talyan�askerleridir.�Bu�i��Almanya�Savunma�Ba-
kanl���’n�n�haberi�olmadan�kesinlikle�yap�lamaz.�G20�zirve-
sinin�yap�ld����günün�ak�am�nda�yap�lan�bu�hareket�çok�ma-
nidard�r.�Yunanistan�Savunma�Bakanl���’n�n�haberi�olmaks�z�n
bu�i�in�olmas��da�mümkün�de�ildir.
Türkiye�son�zamanlarda�Do�u�Akdeniz’de,�Da�l�k�Kara-

ba�’da,�Libya’da�kendi�ç�karlar�n��en�cayd�r�c���ekilde�koru-
yabilen�bir�seviyeye�gelmi�tir.�Dolar�operasyonlar�,�Türkiye’ye
yap�lan�muhtelif�tehtidler,�ABD,�AB’nin�Türkiye’ye�her�f�r-
satta�sald�rmas�na�ra�men�Türkiye�bu�seviyeye�gelebilmi�tir.
Bu�hareketin�as�l�amac��Türkiye’ye�mesaj�vermek�ve�dünya-
ya�kar���Türkiye’yi�hata�içerisindeymi��gibi�göstermektir.�Bu
arama�kesinlikle�normal�bir�arama�de�ildir.�Yakla��k�16�saat
Türk�gemisinde�kalan�haydutlar,��srarl��bir��ekilde,�gemide�bir
suç�unsuru�bulabilme�ümidiyle�aramalar�n��sürdürmü�lerdir.
Bu�olay�n�ülkemiz�içindeki�hainlerle�de�alakas��oldu�u�a�ikard�r.
Türkiye,�bu�olayla�ilgili�ivedilikle�bir�soru�turma�yapmas��ge-
rekir.�Bir�ihbar�neticesinde�yap�lm���olan�bu�bask�nda,�ihbar�
yapan�n�kim�oldu�u,�ihbar�n�içeri�i�mutlaka�ö�renilmelidir.�Bas-
k�n�n,�geminin�ait�oldu�u��irket�içerisinden�birileriyle�gizli�bir
yard�mla�ma�içerisinde�yap�l�p�yap�lmad����ara�t�r�lmal�d�r.�Tür-
kiye�burada,�sadece�her�türlü�tazminat�haklar�n��sakl��tutmak
�eklinde�davranmamal�,�bu�olay�n�meydana�getirdi�i�stratejik,
psikolojik�etkileri�tedavi�edecek�her�türlü�kar���ata���gerçek-
le�tirmelidir.�Türkiye�bu�tarz�hareketleri�sadece�protesto�etmekle
kalmamal�d�r.�Sea�guardian�ekibinden�de�icap�ederse�çekilip
tepkisini��iddetli�bir��ekilde�ortaya�koymal�d�r.
Sea�guardian,�Nato’nun�Akdeniz’deki�Etkin�Çaba�Hare-

kat�’na�verilen�add�r.�Etkin�Çaba�Harekat��11�Eylül�2001�sal-
d�r�lar��akabinde�Akdeniz’in�ve�müttefik�ülkelerin�güvenli�i-
ni�sa�lamak�için�ba�lat�lm���olan,�yürürlükte�oldu�u�periyot-
ta�NATO’ya�üye�ülke�gemileri�taraf�ndan�icra�edilmeye�de-
vam�etmektedir.
Tepkinin�anla��l�r��iddette�olmas�n��istememizin�nedenle-

rinden�biri�de��udur.�Geçti�imiz�y�llarda�Yunanistan,�Rodos
kanal�ndan�geçmekte�olan�ve�Yunan�kara�sular�nda�olmayan,
bir�Türk�gemisine�dur�dedi.�Ve�hiçbir�gerekçesi�yokken,�ge-
mimizi�kendi�kara�sular�nda�kabul�ederek�ate��açt�.�Biz�bu�ha-
reketi�de�sadece�protesto�ile�geçi�tirdik.�Dememiz�odur�ki�Tür-
kiye�eylemde�bulunmay�p,�olaylar��sadece�protesto�ile�geçi�-
tirdi�i�sürece�bu�olaylar�devam�edecektir.�Türk�Deniz�Kuvvetleri
çok�güçlüdür.�Bahriye�askerimiz�çok�tecrübeli�ve�cesurdur.�On-
lar�Barbaros�Hayreddin�Pa�a’n�n�torunlar�d�r.�Gücümüzü�ge-
rekti�inde�kullanmad���m�z�her�hadise,�askerimiz�için�de�mo-
ral�bozuklu�una�sebep�olaca���gibi,�medeni�cesaretlerini�de�ze-
deleyecektir.�
Elbette�devletimiz�bu�hareketleri�devlet�akl�yla�yönetmekte

ve�dengeleri�gözetmektedir.�Endi�emiz�ilerleyen�süreçte,���-
maran�sözde�müttefik�ülkeler�özellikle�de�Yunanistan,�kendi
kara�sular�ndan�geçmekte�olan�bir�gemimizi,�önemli�bir�ihbar
ald����iddias�yla�durdurup,�her�türlü�iftiraya�maruz�b�rakabil-
me�ihtimalidir.�AB�ülkeleri�ve�ABD’nin�özellikle�Do�u�Ak-
deniz�yenilgisinden�sonra�Türkiye’yi�hukuksal�alanda�zor�du-
rumda�b�rakabilmek�u�runa,�her�türlü�hukuksuzlu�a�müracaat
edeceklerini�unutmamal�y�z.�
Kayna���meçhul�bir�ihbarla�gemimize�asker�ç�kar�lmas�-

na,�gemisiyle�destek�veren�Almanya,�öyle�tahmin�ediyoruz�ki
gemide�kesin�bir��ekilde�suç�unsuruna�rastlan�laca���garanti-
si�üzerine�bu�i�e�ikna�edilmi�tir.���in�semeresinin�görülmesi-
nin�umud�edildi�i�ilk�tarih�ise�10�Aral�k�AB�ülkeleri�liderler
zirvesidir.�Her�zirvede�Türkiye’den�tokat�üstüne�tokat�yiyen
AB�ülkeleri�bu�hamleyi�bir�f�rsat�olarak�görüp�de�erlendirmeye
çal��m��lard�r.�Lakin�hain�emellerne�ula�amam��lar,�istedik-
lerini�elde�edememi�lerdir.�Her�daim�oldu�u�gibi�ALLAH(cc)
yine�bizimle�beraberdir.��Bu�güçlü�ve�omurgal��duru�umuzu,
do�rulu�umuza�devam�ederek�ve�gerekti�inde�ikna!�edici��id-
dette�tepkimizi�göstererek�sürdürmeliyiz.�
Devletimizin�dünyan�n�yeni�kutbu�olmas��yolunda�emin

ad�mlarla� ilerleyi�ini�ALLAH(cc)’�n� izniyle�hiç�kimse�en-
gelleyemeyecektir.�Bu�vesile�ile�ba�ta�Cumhurba�kan�m�z�Sa-
y�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�beyefendive�O’nun��ahs�nda
tüm�devlet�erkan�m�z��sayg�yla�selaml�yor,�devletimizin�k�-
yamete�kadar�payidar�olmas�n��Yüce�ALLAH’tan�niyaz�edi-
yorum.�

Bahadır İZGİ

Polis Gazetesi İstihbarat Şefi

Bursa'da�arac�na�çakar�tertibat��tak�p,�po-
lis�telsizi�ve�sahte�polis�kimli�i�ile�dola�a-
rak,�trafik�uygulamas��yapan�daha�sonra�ger-
çek� sivil� polislere
kimlik�soran��ah�s,
polis�ekipleri� tara-
f�ndan� gözalt�na
al�nd�.
Merkez�Osman-

gazi�ilçesi�Hürriyet
Mahallesi'nde,� 16
HD�517�plakal��ha-
fif�ticari�arac�na�ça-
kar�tertibat��takan,�sahte�polis�kimli�i�ve�po-
lis�telsizi�ile�dola�an�B.K.�(19),�Hürriyet�Ma-
hallesi� giri�inde� bulunan� akaryak�t� istas-
yonuna�geldi.�Burada�bulunan�gerçek�sivil
polis�ekiplerine�kimlik�soran�B.K.,�polisle-
rin�kendinden�kimlik�göstermesini�isteyin-
ce�yakay��ele�verdi.
Gerçek�polisler�taraf�ndan�kelepçelenen

genç,�gözalt�na�al�nd�.�Araçta�yap�lan�ara-

malarda�sahte�polis�kimli�i,�çakar�tertiba-
t�,�polis�telsizi�görü�melerinin�yer�ald����USB
bellek�ve�mu�ta�ele�geçirildi.�Soka�a�Ç�k-

ma� K�s�tlamas�na
Uymamak�ve�Çakar
Tertibat�� Takmak
suçlar�ndan� 5� bin
642�lira�para�cezas�
uygulanan� gencin
ehliyetine�de�el�ko-
nuldu.
Öte� yandan� ko-

nuyu�detayl��incele-
yen�polis�ekipleri��üpheli�B.K.'n�n,�polis�ça-
karlar�n�� aç�p,� polis� telsizi� sesleriyle� so-
kaklarda�gezdi�ini�ve�bu�görüntüleri�sosyal
medyada� payla�t���n�� tespit� etti.� Ayr�ca
sahte�polis�B.K.'n�n�2�gündür�çok�say�da�ki-
�iye�kimlik�sordu�u�ve�155'e�bu�konuda�çok
kez�ihbar�geldi�i�belirtildi.�Olayla�ilgili�so-
ru�turma�sürüyor.�Gözalt�na�al�nan�B.K.,�ifa-
desi�al�nmak�üzere�karakola�götürüldü.

�stanbul Havaliman�’nda, Maradona’n�n tablolar�n�n
arkas�na gizlenmi� kokain ele geçirildi

�stanbul�Havaliman�’nda�yap�lan
operasyonda,�ünlü�futbolcu�Diego
Armando�Maradona’n�n�12�tablo-
sunun�arkas�na�gizlenmi��2�kilo�650
gram�kokain�bulundu.
Ticaret�Bakanl����Gümrük�Mu-

hafaza�ekiplerince��stanbul�Hava-
liman�nda�gerçekle�tirilen�operas-
yonda�geçti�imiz�günlerde�hayata
veda�eden�ünlü�futbolcu�Diego�Ar-
mando�Maradona’n�n�tablolar�n�n
arkas�na�gizlenmi�,�toplam�2�kilo-

gram�650�gram�kokain�ele�geçiril-
di.Gümrük�Muhafaza� ekiplerince
tüm�ülkede�pe��pe�e�gerçekle�tiri-
len�ba�ar��operasyonlar�neticesinde
a��r�darbe�alan�uyu�turucu�kaçak-
ç�lar�,��stanbul�Havaliman�nda�tes-
pit�edilmesi�oldukça�zor�bir�yöntem
ve�kurye�kulland�.
Kolombiya’dan��stanbul�Hava-

liman�’na�gelen�H�rvat�as�ll��Alman
vatanda��� 72� ya��ndaki�M.R� ‘nin

�üpheli�davran��lar��Gümrük�Mu-
hafaza�ekiplerinin�dikkatini�çekti.��lk
bak��ta�büyük�bir�Maradona�hayran�
olarak�görünen��ahs�n�bagajlar��son
sistem�tomografik�x-ray�tarama�ci-
haz��ile�tarand�.
Tarama�neticesinde�dedektör�kö-

peklerle�de�kontrol�edilen�valizlerin
içerisindeki�Maradona�tablolar�n�n
yaln�zca�ünlü�futbolcuya�duyulan
hayranl�k� nedeniyle� ta��nmad���
k�sa� sürede� anla��ld�.� X-ray� tara-
mas�nda��üpheli�yo�unluk�tespit�edi-

len�daha�sonra�dedektör�köpeklerin
de�tepki�verdi�i�tablolar�n�arkalar�
aç�ld���nda,�bu�bölümlere�özel�pla-
kalar�halinde�uyu�turucu�yerle�ti-
rildi�i�anla��ld�.
Yap�lan�aramada�12�adet�tablo-

nun�arkas�na�gizlenmi��piyasa�de-
�eri�yakla��k�2�milyon�lira�olan�2�ki-
logram�650�gram�kokain�ele�geçi-
rildi.
Zanl��gözalt�na�al�n�rken�olayla

ilgili�yürütülen�soru�turmaya�devam
ediliyor

Operasyonlarda ele 
geçirilen 6 ton sahte 

içki sergilendi
�stanbul�merkezli�9�ilde�y�lba���öncesi

gerçekle�tirilen� sahte� içki� operasyo-
nunda�ele�geçirilen�sahte�içkiler�sergi-
lendi.� �stanbul� Emniyet� Müdürlü�ü
ekipleri��stanbul�merkezli�toplam�9�ilde
organize��ekilde�sahte�içki�üreten�ve�sa-

t���n��yapanlara�yönelik�operasyon�dü-
zenlemi�ti.� Düzenlenen� operasyonda
51�ki�i�gözalt�na�al�nm��t�.�Ele�geçirilen�6
ton�sahte�içki�ile�sat��a�haz�r�hale�geti-
rilerek��i�elenmi��içkiler�Fatih'te�bulu-
nan�emniyete�ait�depoda�sergilendi.
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2020�Bitti…….
Koca�bir�y�l��,ac�s�yla,tatl�s�yla�y�l�sonuna�getir-

dik.Hayat�m�z�n�en�büyük�durmas�,en�büyük�sorgu-
lamas�,en�büyük�endi�esi��ve��en�büyük�her��eyi�bel-
kide�bu�sene�ya�ad�k��gördük.Muhtemelen�hepimi-
zinde� bir� an� önce� kurtulup� unutmak� istedi�i� bir
2020…
Y�l�n� sonlar�na� geldi�imizde� gördü�ümüz� tab-

lo,Dünyan�n�her�yerinden�1,5�milyonun�üzerinde�in-
san�n�ölmesi�ve�henüz�bu�ölümlerin�sonununda�gö-
rülemiyor�olmas�.2020�ile�özde�le�en�bu�küresel�kö-
tülü�ün�ad��COV�D-19.�
Bu�koca�y�l��bize��koronan�n�Yan�s�ra,�ya�ad���-

m�z�do�al�felaketler,ekonomik�felaketler,ya�amaya
devam�etti�imiz�pandemi�olsun�her�türlü�kötülükle
ba��edebilmenin�yolunun� �ben�de�il�“Biz”�olabil-
mekten�geçti�ini�gösterdi.”Kurtulu��yok�tek�ba��na
,ya�hep�beraber�ya�hiç�birimiz�“slogan�nda�oldu�u�gi-
bi��en�kötü�y�l�2020��benleri”�biz�“olmaya�zorluya-
rak�gidiyor.
Niyetler�ve�K�smetler……….
2021�y�l��milletimiz�ve�tüm�insanl�k�için�hay�rla-

ra�vesile�olmas��temennimiz.Ülkemizin�savunmas�
için�karada�,havada�en�zor��artlarda�ve�iklim�ko�ul-
lar�nda�bile�gece�gündüz�demeden�büyük�bir�özve-
riyle,üstün�görev�bilinciyle�vazifelerini�yerine�geti-
ren�kahraman�emniyet�te�lilat�m�z�,jandarma�te�ki-
lat�m�z�,sa�l�k�personelimiz�ve�tüm�aile�bireylerinin
yeni�y�l�n��en�içten�dileklerimle�kutlar�m..
Ülkemiz�ve�dünyada�terör�ve�çat��malar�n�son�bul-

mas�� kan�ve� göz�ya��n�n� dinmesi� ,� sa�l�k� ,mutlu-
luk,ba�ar��ve�esenlikler,milletimiz�,ülkemiz�ve�tüm
insanl�k�içinde�huzur,adalet�bar��,refah�ve�istikrar�ge-
tirmesini�temmenni�edip�berektlerle�dolu�bir�y�l�ol-
mas�n��dilerim.Her�eydende�önemlisi�hepinize�gönül
rahatl���yla�sar�l�p�öpü�ebilce�iniz�bir�yeni�y�l�dili-
yorum.
Sa�l�kl��y�llar�

Kürşat KARACA

Polis Gazetesi İstihbarat Şefi

Akar�beraberinde�Genelkurmay�Ba�kan��Or-
general� Ya�ar� Güler,� Kara� Kuvvetleri� Ko-
mutan��Orgeneral�Ümit�Dündar,�Deniz�Kuv-
vetleri�Komutan��Oramiral�Adnan�Özbal�ve
Hava�Kuvvetleri�Komutan��Orgeneral�Hasan
Küçükakyüz�ile�Kaplan�Pençesi�2020
Tatbikat�'n��takip�ettikleri�Aksaz
Deniz� Üs� Komutanl���ndan
�zmir'de� konu�lu� 2.� Ana
Jet�Üs�Komutanl���na�geç-
ti.
Burada� personel� ile

bir� araya� gelen� Akar,
Hava� Kuvvetleri� Ko-
mutanl���n�n�bugüne�ka-
dar�yurt�içi�ve�yurt�d���
operasyonlar�ndaki� üs-
tün�ba�ar�lar�n�n�Türk�Si-
lahl�� Kuvvetlerinin� dünya
genelindeki�sayg�nl���n��daha
da�peki�tirdi�ini�belirtti.
Nitelikli�personelini�üstün�teknolo-

ji�ile�bulu�turan�Hava�Kuvvetlerinin�bundan
sonra�da�ayn��azim�ve�kararl�l�kla�görevleri-
ni� ba�ar�yla� yerine� getirece�ini� ifade� eden
Akar,� "Bugüne� kadar� yap�lan� çal��malar
önemli�sonuçlar�verdi.�Bundan�sonra�da�ay-
n��azim�ve�kararl�l�kla�çal��arak�bu�ileriye�dö-
nük�çal��malar�m�z,�bu�yürüyü��devam�ede-
cek.�Bu�konuda�yap�lmas��gereken�ne�varsa�ba-
�araca��z,�asil�milletimize�kar���sorumluluk-
lar�m�z�� eksiksiz� yerine� getirmeye� devam
edece�iz."�diye�konu�tu.
15� Temmuz'daki� hain� darbe� giri�iminin

ard�ndan�TSK'n�n�sorumluluklar��ve�görev-
lerinin�artt���na�dikkati�çeken�Akar,�bölgesel
olarak�önemli�ve�hassas�bir�dönemden�geçil-
di�ini�vurgulad�.
Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Erdo�an'�n

liderli�inde�Türkiye'nin�uluslararas��arenada
bir�özne�haline�geldi�ine�i�aret�eden�Akar,�"Bu-
nun�sonucu�olarak�hem�etki�hem�de�ilgi�ala-
n�m�z�geni�lemi�tir.�Etki�ve�ilgi�alan�m�z�n�ge-
ni�lemesi�de�bizlerin�görev�ve�sorumlulukla-

r�n��art�rmaktad�r.�Onun�için�her�zamankinden
daha�çok�çal��mak,�her�zamankinden�daha�çok
kahramanl�k� ve� fedakarl�k� yapmak� duru-
munday�z.�Niçin?�Ülkemizin�ve�milletimizin
hak,�alaka�ve�menfaatlerini�korumak�ve�kol-
lamak� için.� Bu�milletinin� ba�r�ndan� ç�kan

TSK'n�n�vazifesi,� egemenli�imiz,�ba-
��ms�zl���m�z,�asil�milletimizin�ve
vatan�topraklar�n�n�karada,�deniz-
de�ve�havadaki�egemenlik�alan-
lar�m�z�n� güvenli�ini� sa�la-
makt�r.�Bunun�için�gece-gün-
düz�demeden�asil�milletimizin
sevgisi,�güveni�ve�duas�ndan
ald���m�z�ilhamla�çal��malar�-
m�z��bugüne�kadar�sürdürdük,
bundan�sonra�da�ayn��azim�ve
kararl�l�kla� sürdürece�iz."� ifa-
desini�kulland�.
Teröristle�mücadele�harekatlar�-

na�da�de�inen�Akar,�sözlerini��öyle�sür-
dürdü:
"Irak'�n�kuzeyinde�Kara�ve�Hava�Kuvvet-

lerimiz�yo�un�bir�çal��ma�ve�gayret� içinde.
Amac�m�z�teröristleri�etkisiz�hale�getirmek.
Bunu�yaparken�tüm�kom�ular�m�z�n�s�n�rlar�na
sayg�l�y�z.� Ama� bize� kom�ular�m�z�n� top-
raklar�ndan�gelen�teröristlerin�yapt�klar��sal-
d�r�lar,�tacizler�var.�Bizler�de�hudutlar�m�z��ve
vatanda�lar�m�z��korumak,�onlar�n�güvenli�ini
sa�lamak� mecburiyetindeyiz.� Bunu� Irakl�
karde�lerimizle�konu�uyoruz,�onlara�izah�edi-
yoruz.�Biz�40�y�ldan�beri�ülkemize�ve�mille-
timize�kar���sald�r�lar�n��sürdüren�teröristler-
den�kurtulmaktan�kararl�y�z.�Bu�musibetten�asil
milletimizi�kurtaraca��z.��u�ana�kadar�yap�-
lan�operasyonlarla�yurt�içinde�ve�s�n�r�ötesinde
bunlar�n�ma�aralar�n�,�bar�naklar�n��ba�lar�na
y�kt�k,�y�kmaya�devam�edece�iz.�En�son�te-
röristi�de�etkisiz�hale�getirip�bu�i�i�bitirece�iz.
Milletimizi� bu�beladan�kurtaraca��z.�Çal��-
mam�z,�gayretimiz,�hedefimiz�budur.�Gece-
gündüz�çal��malar�m�z�yo�un��ekilde�devam
ediyor."

"BU OPERASYONLAR OLMASAYDI?"
Suriye'nin�kuzeyindeki�terör�hedeflerine�yö-

nelik�gerçekle�tirilen�ba�ar�l�� operasyonlar�
an�msatan�Akar,�"Bu�operasyonlar�olmasay-
d��terör�koridoru�olarak�adland�rd���m�z�ala-
n�n�nelere�dönü�ebilece�ini�herkesin�bilmesi
laz�m.�Bu�operasyonlar�olmasayd��milletimiz,
bizler�çok�daha�farkl��konularla�u�ra�mak�zo-
runda�kalabilirdik.�O�nedenle�o�terör�korido-
runun�tahribi�çok�de�erli,�önemli."�diye�ko-
nu�tu.
�dlib'deki�faaliyetlerin�de�Ruslar�ile�görü-

�ülerek�devam�etti�ini�belirten�Akar,�"Zaman
zaman�ate�kes�ihlalleri�olsa�da�esas�olarak�söz
konusu�ate�kes,�istikrar�devam�ediyor.�Bu�sa�-
lanan�bar���ortam��içinde�450�bini��dlib'de�ol-
mak�üzere�toplam�1�milyon�Suriyeli�karde�i-
miz�evlerine,�topraklar�na�gönüllü�ve�güven-
li��ekilde�dönebildi."�ifadesini�kulland�.

"OPERASYONLARIMIZ ETKİLENMEDİ"
Yeni�tip�koronavirüs�(Kovid-19)�salg�n��ile

mücadele�konusunda�da�de�inen�Akar,�mart
ay�ndan�beri�yo�un�tedbirler�ald�klar�n��aktard�.
Bakanl�k�bünyesinde�KOMMER�kuruldu-

�unu,�bunun�di�er�birliklere�de�yans�d���n��di-
le�getiren�Akar,�"Bu�arkada�lar�m�z�n�sevk�ve

idaresinde,� onlar�n� koordinasyonunda� çok
ba�ar�l��bir�mücadele�sergilediniz.�Geldi�imiz
noktada�herhangi�bir�zafer�sarho�lu�una,�ih-
male�meydan�vermeyelim.�Çok��ükür��imdi-
lik�gemilerimizden,�operasyon�bölgelerimiz-
den,�pilotlar�m�zdan�bu�konuyu�uzak�tutabil-
dik.�Ayn��ciddiyet,�dikkat�ve�hassasiyetle�bu
mücadeleyi�sürdürece�iz.�Operasyonlar�m�z
etkilenmedi�ve�etkilenmesine�müsaade�etme-
yece�iz."�dedi.
Peygamber�oca���olarak�da�bilinen�TSK'n�n,

binlerce�y�ll�k��anl��tarihinden�süzülüp�gelen
köklü�gelenekleri,�milli,�manevi�ve�mesleki�de-
�erleriyle,�ak�l�ve�bilim������nda,�Anayasa�ve
yasalar�çerçevesinde,�Cumhurba�kan��Erdo-
�an'�n� talimatlar�� do�rultusunda,� s�ral�� ko-
mutanlar�n�emir�ve�komutas�nda,�milletinin
emrinde�görevinin�ba��nda�olmay��sürdüre-
ce�ini�ifade�eden�Akar,�"En�büyük�takdir�gü-
venilmek,�en�büyük�ba�ar��da�bu�güvene�la-
y�k�olmakt�r.�Asil�milletimizin�bize�sevgisi�ve
güveni�en�yüksek�düzeyde.�Bize�dü�en�bu�gü-
vene,�sevgiye�lay�k�olmakt�r.�Onun�için�dün
oldu�u�gibi�bugün�de�yar�n�da�her�türlü�feda-
karl���,�kahramanl����yaparak�verilen�vazife-
yi�ifa�etmeyi�azim�ve�kararl�l�kla�sürdürece-
�iz."�diye�konu�tu.

Faruk KARADUMAN
1.1.1969�y�l�nda�Kayseri�ilinde�do�du.1990�y�l�nda�Polis�Aka-

demisinden�mezun�oldu.�S�ras�yla��stanbul,�Sivas�ve�tekrar��s-
tanbul��l�Emniyet�Müdürlüklerinde�de�i�ik�birimlerde�çe�itli�rüt-
belerde�görev�yapt�.�01.07.2014�tarihli�Emniyet�Genel�Müdür-
lü�ü�Yüksek�De�erlendirme�Kurulu�karar��ile�1.�S�n�f�Müdür-
lü�üne�terfi�ederek,�Özel�Güvenlik�Denetleme�Ba�kanl���nda
göreve� ba�lad�.� 19.01.2015� tarihli� mü�terek� kararname� ile
Kars��l�Emniyet�Müdürü,�20.08.2017�tarihli�mü�terek�kararna-
me�ile�Gaziantep��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.�20.09.2019
tarih�ve�30894�say�l��Resmi�Gazetede�Yay�mlanan�19/09/2019
tarihli�ve�2019/320�say�l��Cumhurba�kanl����karar��ile�Çanak-
kale��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atamas��yap�lan�Faruk�KARA-
DUMAN��evli�ve�iki�çocuk�sahibidir.

Çanakkale �l Emniyet Müdürü

AL� TEM�Z
1966�y�l�nda�Samsun�ilinde�do�du.�Polis�Akademi-

sinden�1991�y�l�nda�mezun�olarak�Komiser�Yard�mc�s�
olarak�mesle�e�girdi.�
S�ras�yla;� Ankara,� Artvin,� Ankara� �l� Emniyet�Mü-

dürlükleri,�Özel�Güvenlik�Denetleme�Ba�kanl���,�Tefti�
Kurulu�Ba�kanl���nda�görev�yapt�.�23.01.2020�tarihinde
Afyonkarahisar��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.�
Evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Afyonkarahisar �l Emniyet Müdürü
Bülent �ENSOY

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

Gümü�hane,�Tekirda��Emniyet�Müdürlükleri�ile�Özel�Gü-
venlik�Denetleme�Ba�kanl����ve�Tefti��Kurulu�Ba�kan-
l���nda�görev�yapt�.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Tefti��Kurulu�Ba�kal���nda

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

Erzincan �l Emniyet Müdürü Vedat YAVUZ
�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Vedat�YAVUZ,�aslen�Ankara

ili�nüfusuna�kay�tl��olup,�1961�y�l�nda��stanbul’da�do�mu�tur.
�lk�ve�orta�e�itimini��stanbul’da�tamamlam��,�1977�y�l�nda�ba�-
lad����Polis�Kolejinden�1980�y�l�nda�mezun�olarak�Polis�Aka-
demisindeki�e�itimine�ba�lam��t�r.�1984�y�l�nda�Komiser�Yar-
d�mc�s��rütbesinde�Sinop’ta�mesle�e�ba�lam��,�s�ras�yla�Malat-
ya,�Ankara,�Bursa,�Manisa,�Bal�kesir,��stanbul,�Ankara�illerin-
de�görev�yapt�ktan�sonra�2003�y�l�nda��stihbarat�Dairesi�Ba�-
kanl���nda�Daire�Ba�kan�Yard�mc�l����görevine�atanm��t�r.�2007
y�l�nda�Yüksek�De�erlendirme�Kurulu�karar��ile�1.�S�n�f�Em-
niyet�Müdürlü�üne�terfi�ederek�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Stra-
teji�Geli�tirme�Dairesi�Ba�kanl����ve�2008�y�l�ndan�itibaren�Po-
lis�Ba�müfetti�i�olarak�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�görev�yap-
m��t�r.��l�Emniyet�Müdürü�olarak�2014�y�l�ndan�itibaren�Sam-
sun’da��l�Emniyet�Müdürü�Olarak��görev�yapm��t�r.19/09/2019
tarihinde�ç�kan�kararnameyle�Hatay��l�Emniyet�Müdürlü�ü�gör-
evine�atanan��l�Emniyet�Müdürümüz�30/09/2019�tarihindi�gö-
reve�ba�lam��t�r.�Say�n��l�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�1�çocuk
babas�d�r

Hatay �l Emniyet Müdürü

En Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye 
Kadar Bu Mücadeleyi Sürdürece�iz

Mu�� Emniyet� Müdürü� Say�n� Ahmet� ARI-
BA�’�n� öncülü�ünde,�Terörle�Mücadele��ube
Müdürlü�ü�ekiplerince,�uzun�süredir�devam�et-
mekte�olan�çal��malar�bir�kere�daha�meyvesini
verdi.�Mu��Emniyet�Müdürlü�ü�Terörle�Müca-
dele��ube�Müdürlü�ü�ekiplerinin,�bir��ekilde�ula-
�arak� ikna� et-
meye� çal��t���
kand�r�lm���va-
tanda�lar�m�z,
gerçe�i�anlaya-
rak� güvenlik
güç le r imize
teslim�oldu.�
Keskin� bir

ak�l� ve� sab�rla
yürütülen� bu
süreçte,� insan
psikolojisini
çok�iyi�bilen�te-
rörle� mücade-
le�polisimiz,�bu
çal��malar� sa-

yesinde�örgütün�iç�yüzünü�teröristlere
ispat�ederek�ailelerine�kavu�turdu.�Y�l-
lard�r� terörizm� ve� töreristle� mücade
eden�polisimiz,�hem�da�da�hem��ehir-
de�tüm�bu�kahpe�örgütlerle�nas�l�mü-
cadele�edece�ini�çok�iyi�bilmektedir.
Örgütlerin�iç�yap�s�n�,�vatanda�lar�m�z�
kand�rmakta�kulland�klar��yöntemleri,
kand�r�lan�vatanda�lar�m�za�örgüte�ka-
t�ld�ktan�sonra�nas�l�muamele�ettikle-
rini�çok�iyi�bilen�polisimizin�en�büyük

silah�,�iyi�yeti�mi��personelinin,�devleti�temsil�ede-
cek�seviyede�kuvvetli�bir�psikolojik�e�itim�ve�yük-
sek�ahlaka�sahip�olmas�d�r.�
Kar��s�ndaki�teröristin�öncelikle�insan�oldu-

�unu�bilen�kolluk�kuvvetlerimiz,�öldürmeyi�en�son
çare� olarak
görmektedir.
Çat��ma�süre-
cine� gelene
kadar�tüm�yol-
lar�� deneyen
polisimiz,�çare
kalmad���n�
g ö r d ü k t e n
sonra� silaha
müracaat� et-
mektedir.�
Bunun� bir

örne�ini�ya�a-
d���m�z� bu-
gün,�Mu��Em-
niyet� Müdür-

lü�ü�Terörle�Mücadele��ubesi�ekipleri,�Say�n�Ah-
met�ARIBA�’�n�talimat�ve�yönetiminde�bir�sü-
redir� kontak� halinde� olduklar�,� Irak’ta� Zaho
kamp�nda�bulunan�teröristleri�ikna�ederek�Tür-
kiye’ye�getirttiler.�Teslim�olan�teröristlerle�aile-
lerinin,� Emniyet�Müdürlü�ü� binas�nda� kavu�-
malar��duygusal�anlara�sahne�oldu.�Polisimizin
�ahs�nda�devletimize�dualar�eden�anne�ve�baba
gözya�lar�na�hakim�olamad�.�Devletin�k�ymeti-
ni,�bayra��n�ne�demek�oldu�unu,�polisin�ehem-
miyetini,�çocuklar�na�sa��salim�sar�labilen�aile
gözya�lar��içinde�dile�getirerek,�eme�i�geçen�tüm
yetkililerimize�te�ekkür�etti.�Çocu�unun�da�da
teröristlerle�birlikte�olmas�ndansa,�Türk�Bayra-
��’n�n�alt�nda�herhangi�bir�yerde�çürüyerek�öl-
mesini�bile�tercih�edebilece�ini�beyan�eden�an-
ne,�polisimize�dualar�etti.�Bu�ba�ar��Mu��Emni-
yet�Müdürlü�ü’nün�ba�ar�s�d�r.�Gece�gündüz�de-
meden,�amirinden�memuruna�her�daim�görev�ba-
��nda�bulunan�bu�vatan�evlatlar�n�n�ba�ar�s��he-
pimizin�gö�sünü�kabartmaktad�r.
Mu��Emniyet�Müdürü�Say�n�Ahmet�ARIBA�

uzun�y�llard�r�terör�hususunda�birçok�ba�ar�ya�im-
za�atm��t�r.�Devletimizin�enerjisini�uzun�y�llar
emen,�enerjisini�sarfeden�terör�örgütleriyle�mes-
lek�hayat�n�n�her�döneminde�mücadele�eden�Sa-
y�n�ARIBA�,�tüm�terör�örgütleri�hususunda�uz-
manl�k�seviyesinde�bilgi�birikimine�sahiptir.�Bu
örgütlerin,�taktik�ve�stratejilerini,�elemanlar�n�n
bilgi�birikim�ve�kabiliyetlerini�çok�iyi�bilen�Sa-
y�n�ARIBA�,�tüm�bu�tecrübesiyle�personelini�en
do�ru��ekilde�sevk�ve�idare�etmektedir.�
Kendisini,� �stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü��s-

tihbarat� �ube
Müdürü� oldu�u
zamanlardan�beri
yakinen� tan�r�m.
Meslek� ilkeleri-
ne� son� derece
ba�l�,� çevresin-
deki�insanlarla�k�-
sa�sürede�iyi�ili�-
kiler� kurabilen,
samimi,�cesur,�ta-
vizsiz� görev� an-
lay���na� sahip
gerçek�bir�devlet
adam�d�r.
Say�n� ARI-

BA�’�n�ekibi�olan�Emniyet�Müdür�yard�mc�la-
r�,��ube�Müdürleri�ve�görevli�tüm�rütbeli�perso-
nel�de�t�pk��kendisi�gibi�çok�seçkin�birer�kahra-
mand�rlar.� Bu� kahramanlar� da� kendileri� gibi
vas�fl�,�kabiliyetli�olan�memurlar�yla,�görevli�bu-
lunduklar�� alanlarda� ba�ar�dan� ba�ar�ya� ko�-
maktad�rlar.�ALLAH(cc)�böyle�devlet�adamla-
r�m�z�n�say�lar�n��art�rs�n.�Dünya�ve�ahiret�saa-
deti�nasip�etsin.
�laveten;�Mu�� Emniyet�Müdürlü�ü� Terörle

Mücadele��ubesi�ekipleri,�tüm�illerimizde�oldu-
�u�gibi�bran��nda�uzman�ve�son�derece�deneyimli
personellerden�olu�maktad�r.�Tüm�emniyet�per-
sonelimiz�gibi,�yapt����i��ile�ald����maa��birbiriyle
k�yaslanmayacak�kadar�riskli�bir�görev�icra�eden
Terörle�Mücadele��ubesi�Ekipleri,�gece�gündüz
demeden�vatan�hainleriyle�mücadele�etmektedir.

Gerekti�inde�öl-
dürmeyi�de�çok
iyi�bilen�bu�ekip-
lerin�as�l� i�i� in-
san�� ya�atmak-
t�r.�Bu�vesile�ile
insan�� maddi
manevi� çok� iyi
tan�maktad�rlar.
Vatan�haini�kis-
vesini� üzerine
giymi�� olan� in-
sanlar�� bile,� o
batakl�ktan�kur-
tar�p� fikirlerini
de�i�tirebilecek

kadar�bilgi,�görgü�ve�kabiliyete�sahip�olan�bu�kah-
ramanlar�m�zla�ne�kadar�övünsek�azd�r.�Bizler�on-
lar�sayesinde�geceleri�rahat�rahat�uyuyup�haya-
t�m�z��devam�ettiriyoruz.�
ALLAH(cc)�her�birinden�raz��olsun.�Her�bi-

rine�ayr��ayr��te�ekkür�ediyoruz.Bu�vesile�ile�her
zaman�oldu�u�gibi�en�do�ru�personeli�en�do�ru
yerde�istihdam�eden�ba�ta�Cumhurba�kan�m�z�Sa-
y�n� Recep� Tayyip� ERDO�AN� beyefendiye,
çok�de�erli��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman
SOYLU�beyefendiye�ve�kahraman�Emniyet�Ge-
nel�Müdürümüz�Say�n�Mehmet�AKTA�’a�ayr�
ayr��te�ekkürlerimizi�bir�borç�biliriz.�Rabbim�dev-
letimizi�ve�hükümetimizi�k�yamete�kadar�payi-
dar�etsin.�
KIZIL�ELMA’YA�KADAR�DURMAK�YOK

YOLA�DEVAM…

SON PİŞMANLIK
FAYDA VERDİ

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde teröristle mücadele operasyonlarının yoğun şekilde devam et-
tiğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan operasyonlarla yurt içinde ve sınır ötesinde bunların mağaralarını, barınak-
larını başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz." dedi.
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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�ta-
mamlad�ktan�sonra;�1985�y�l�nda�Polis�Koleji’nden,�1989�y�l�nda
ise�Polis�Akademisi’nden�mezun�olarak,�Komiser�Yard�mc�s��rüt-
besiyle�görev�hayat�na�ba�lad�.�Mesleki�kariyeri�çerçevesinde;
s�ras�yla�Polis�Akademisi,�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� Emniyet� 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�ola-
rak�atanm���olup,�22.06.2020�tarihinde�Adana��l�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�görevine�ba�lam��t�r.��
Say�n��NC��evli�ve�3�çocuk�babas�d�r.�

Adana �l Emniyet Müdürü Metin AKAY
1964�y�l�nda��zmir’de�do�du.��lkokul�ve�ortaokulu��zmir’de�oku-

du.�1983�y�l�nda�Polis�Kolejinden,�1987�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun�oldu.��S�ras�yla�;�1987-1991�y�llar��aras�nda�Ankara��l�Emniyet
Müdürlü�ü,�1991-1996�y�llar��aras���anl�urfa��l�Emniyet�Müdürlü�ü,
1996-2002�y�llar��aras���stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü,�2002-2006�y�l-
lar��aras��Konya��l�Emniyet�Müdürlü�ü,�2006-2008�y�llar��aras���anl�-
urfa�ili�Siverek��lçe�Emniyet�Müdürlü�ü,�2008-2010�y�llar��aras���an-
l�urfa��l�Emniyet�Müdürlü�ü�kadrolar�nda�görev�yapm��t�r.�2010�y�l�nda
1.�S�n�f�Emniyet�Müdürlü�ü�rütbesine�terfi�ederek�EGM�Strateji�Ge-
li�tirme�Dairesi�Ba�kanl����ve�Polis�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda�Po-
lis�Ba�müfetti�li�i,�2016-2019�y�llar��aras��Bingöl��l�Emniyet�Müdü-
rü,�19.09.2019�tarihinde�Isparta��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
Yer�Alt��ve�Y�k�c��Faaliyetlerle�Mücadele,�Etkili�Liderlikte�Stresle�Mü-
cadele�ve�Problem�Çözme�Teknikleri,�Meslek��çi�Yüksek�Kademe�Yö-
neticilik�E�itim�ve�Önemli�Tesisleri�Koruma�ve�Sald�r�ya�Kar���Koy-
ma�E�itimi�bulunmaktad�r.�Bugüne�kadar�çok�say�da�kurs,�seminer�ve
sempozyuma�kat�lm���ve�görevindeki�ba�ar�l��çal��malar�ndan�dolay�
say�s�z�taltif�ve�takdirname�belgeleri�ile�ödüllendirilmi�tir.��l�Emniyet
Müdürümüz�Say�n�Metin�AKAY�Evli�ve�3�çocuk�babas�d�r.

Isparta �l Emniyet Müdürü

Kamil KARABÖRK
1966�y�l�nda�Osmaniye’nin�Kadirli�ilçesinde�do�du.

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

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

19.09.2019�tarihli�Cumhurba�kanl����2019/320�say�l��ka-
rarnamesi�ile�Kayseri��l�Emniyet�Müdürü�olarak�göre-
ve�ba�lam��t�r.�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Kamil�KA-
RABÖRK�iki�k�z�çocuk�babas�d�r.

Kayseri �l Emniyet Müdürü

CAH�T �AH�N
1972�Gaziantep�do�umlu�olan��l�Emniyet�Müdürümüz

Say�n�Cahit��AH�N,�1994�y�l�nda�Polis�Akademisinden
mezun�olarak�mesle�e�giri��yapm���ve�s�ras�yla�Adana,
Malatya,�Hakkari,�Manisa,�Mardin,�Erzurum,�Bursa�Em-
niyet�Müdürlüklerinde�çe�itli�kademelerde�görev�yap-
m��t�r.

2018�y�l�nda�Polis�Ba�müfetti�i�olan�ve�Bursa��l�Em-
niyet�Müdürlü�ü�görevini�vekaleten�yürütmekte�iken�19
Eylül�2019�tarih�ve�2019/320�say�l��Cumhurba�kanl���
Atama�Kararnamesiyle�Sinop��l�Emniyet�Müdürü�ola-
rak�atanan��l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Cahit��AH�N
28/09/2019�tarihinde�görevine�ba�lam��t�r.

�l�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Cahit��AH�N�evli
ve�1�çocuk�sahibidir.

Sinop �l Emniyet Müdürü

3.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�Vefa�Karakurdu�–�Zonguldak
Emniyet�Amiri�Kadir�Y�ld�r�m�–Kayseri��-��Polis�memuru
Bora�Çelik–�Ni�de
Polis�memuru�Hüseyin�Akyüz–�Bursa��-��Polis�memu-
ru�Mehmet�At�c�-�Adana
Polis�memuru�Nazif�Emre�Horoz-�Konya��-��Polis�me-
muru�Yasin��ke�–�Kayseri
Polis�memuru�Adem�Serin�–�Gaziantep��-��Polis�memuru
Adem�O�uz�–�Adana
Polis�memuru��lker�Uyla�–�Hatay��-��Polis�memuru�Ha-
san�Bilgin�-Zonguldak
Polis�memuru�Okan�Do�an�–�Malatya��-��Polis�memu-
ru�Ali�Aksoy�–�Manisa
Polis�memuru�Mehmet�Zengin�–�Çorum��-��Polis�memuru
Soner��dil�–�Yozgat
Polis�memuru�Mustafa�Öztürk�–�Samsun��-��Polis�me-
muru�Süleyman�Sorkut�–��anl�urfa
Polis�memuru�Durmu��Öcal�–�Isparta��-��Polis�memuru
Hüseyin�Dalg�l�ç�–��zmir
Polis�memuru�Metin�Düzgün�–�Konya��-��Polis�memu-
ru�Hamdi�Dikmen�–�Malatya
Polis�memuru�O�uzhan�Duyar�–�Konya��-��Polis�memuru
Çetin�Sar�kaya�–�Ankara
Polis�memuru�Mustafa�Kemal�Devrilmez�–�Yozgat��-��Po-
lis�memuru�Murat�Y�lmaz�–�Mu�
Polis�memuru�U�ur�Ürker�–�Eski�ehir��-��Polis�memu-
ru�Hamit��ahin�–�Bayburt
Polis�memuru�Yakup�Çapat�–�Ankara��-��Polis�memuru
–�Enes�Çiçek��anl�urfa
Polis�memuru�–�Mehmet�Ta���anl�urfa��-��Polis�memu-
ru�–�Halil�Usta��anl�urfa
Sivil�–�Ahmet�Dokuyucu�(�ETT�çal��an�)��-��Sivil�–�Tunç
Uncu�(Be�ikta��kulüp�çal��an�)
Sivil�–�Berkay�Akba��(TIP�fakültesi�ö�rencisi)��-��Sivil
–�Velat�Demiro�lu�(Minibüs��oförü)
Sivil�–�Görkem�Yaz�c��(��letme�Bölümü�ö�rencisi)��-��Si-
vil�–�Selin�Çelik�(Bankac�)
10�Aral�k�2016�tarihinde�gerçekle�en�Be�ikta�'taki

bombal��hain�sald�r��4’ncü�y�l�n��doldurdu.�Vodafone�Are-
na�Stad��yak�nlar�nda�düzenlenen�iki�ayr��bombal��sal-
d�r�da,�büyük�bir�k�sm��emniyet�mensubu�olmak�üzere,
pek�çok�vatanda��m�z�yaralanm���ve�hayat�n��kaybedenler
olmu�tu.Be�ikta�� ile� Bursaspor� aras�nda� yap�lan� lig
maç�n�n�ard�ndan,�kar��la�man�n�oynand����Vodafone�Are-
na� Stad�� yak�nlar�nda� 45� saniye� arayla� iki� patlama
meydana�geldi.�Patlamalardan�ilki�TS��22.29'da�ya�an-
d��ve�stad�n�güney�taraf�ndaki�ana�cadde�üzerinde�bom-
ba�yüklü�bir�araçla�gerçekle�tirildi.��kincisi�ise�Maçka�Par-
k�'nda�toplanan�maçta�görevli�çevik�kuvvet�polislerinin

aras�na�girmeye�çal��an�bir�intihar�bombac�s�n�n�üze-
rindeki�patlay�c��düzene�i�patlatmas�yla�ya�and�.��stanbul
Dolmabahçe'de�bulunan�Vodafone�Arena�Stad�� ya-
k�nlar�nda�düzenlenen�iki�ayr��bombal��sald�r�da,�36's�
emniyet�mensubu,�sekizi�sivil�en�az�44�ki�i�hayat�n��kay-
betti.Kendini�milletimizin�huzuru�ve�refah��için�feda�et-
mi��olan��ehit�polis�karde�lerimize�ve�vefat�eden�sivil
halk�m�za�ALLAH(cc)’dan�rahmet,�geride�kalanlar�na
da�sab�rlar�diliyorum.�Yapabildi�imiz��ey�sadece�bu.�Eli-
mizden�gelen�sab�r,�selamet�dilemek�ve�arkalar�ndan�fa-
tihalar�göndermek.�Fakat�bunu�bile��ehitlerimize�çok�gö-
renler�var.�Elindeki�imka-
n��polisimizden�yana�kul-
lanmayanlar,�polisten�taraf
olmayanlar,�kalemlerini�ye-
terince�hareket�ettirmeyen-
ler,�POL�S�kelimesini�sa-
dece�etiketlerinde�kullan-
mak�i��yapmak�için�kurulan
dernekler�fakat�i��polisi�sa-
vunmaya�geldi�inde�kaça-
cak� delik� arayanlar� var.
Üzerinde� polis� kelimesi
geçen� kimlikler� ta��mak,
kimlikler�da��tmak,�men-
faat�temin�etmek�için�ku-
rulan�polis�dernekleri�var.�
Polisi�sevmek,�onu�tem-

sil�etmeye�çal��mak,�a�k�i�i-
dir.� Sevda� i�idir.� Vatan,
millet,�devlet�a�k��ta��yan-
lar�n,� hiçbir� beklenti� ol-
maks�z�n�bir�nebze�de�olsa
polisinin� yan�nda� olabil-
mek�için�kollad����f�rsat�,�hizmete�dönü�türme�i�idir.�Ha-
liyle�de�her�babayi�idin�harc��da�de�ildir.
O�yüzdendir�herhangi�bir�terör�eylemi�gerçekle�ti�inde,

bir��ehit�verdi�imizde,�geçmi�te�ya�anan�hadiselerin�tel’in
edilmesi�gerekti�inde�etraf�m�zda�kimseleri�bulamay�-
��m�z.�Tek�ses�olabilecek��ekilde�ilave�bir�ses�daha�ya-
n�m�zda�duyamay���m�z.�PKK’y��lanetleyen,�haddini�bil-
dirmeye�yetecek�cümleler�kurmay��beceren,�cesaret�eden
hiçbir�derne�i�göremeyi�imiz.�Bugünlerde�polisimizin,
askerimizin,�devletimizin�yan�nda�olmayacaksan�z�ne�za-
man�olacaks�n�z?�Polisin,�askerin,�güvenlik�kuvvetleri-
mizin�bize�ihtiyac��oldu�undan�de�il,�ama�bizim�bu�i�i,
durumdan�vazife�ç�kararak�yapmam�z�gerekmez�mi?�Biz
ne�için�var�z?�Bu�karde�lerimizin�dile�getiremedikleri�hu-
suslarda�onlar�n�sesi�olmaya,�ula�amad�klar��yerlerde�el-
leri�olmaya,�duymalar��gereken�hususlarda�onlar�n�ku-
la���olmaya�memur�de�il�miyiz?�Bize�sorarsan�z�elbet-
te�ki�öyleyiz.�Ama�benzer�faaliyetler�içinde�oldu�umu-
zu�sand���m�z�hiçbir�dernek�ortaya�ç�k�p,�ta��n�alt�na�gir-
miyor.�Tamam�ta��n�alt�na�girme�de�elini�uzat�bari.�O�da
yok.�O�zaman�ne�diye�içinde�POL�S�kelimesi�geçen�der-
nek�kurdunuz?�Gidip�göçmen�ku�lar��ya�atma�derne�i
kursayd�n�z?�Ya�da�nesli�tükenmekte�olan�bal�klar��mu-
hafaza�derne�i�falan?�Ayr�ca�sadece�polis�derneklerinin

görevi�midir�polisin�askerin�devletin�yan�nda�olmak?�Ka-
narya�sevenler�Derne�i�de�polisin�yan�nda�olmal�,�askerini
savunmal�,�devletine�gönül�vermeli.�Biz�polis�dernekle-
rimizden�bile�görmedi�imiz�bu�savunma�refleksini�di-
�er�derneklerden�nas�l�bekliyoruz�ki?�Bizimki�de�safdillik
i�te.�Kimseden�hiçbir�dernekten�bir�beklentimiz�yok.�Kim-
seye�ihtiyac�m�z�da�yok.�Biz�tek�ba��m�za�da�olsak�ge-
rekti�inde�her�türlü,�kan�m�z�n�son�damlas�na�kadar�dev-
letimizin,�polisimizin,�askerimizin�yan�nda�olmaya�and
içmi��gönüllülerden�olu�an�görev�insanlar�y�z.�Bize�ne-
rede�ihtiyaç�varsa�oraya�ça��r�lmadan�gideriz.�Eksik�gör-

dü�ümüz� bir� yer� bizimle
tamamlanacaksa�biz�orada-
y�z.�Polisimizin�sessizli�inin
sesi,�kimsesiz�kald�klar�nda
onlar�n�kimsesi�olmaya�de-
vam�edece�iz.�Bu�sorun�sa-
dece�derneklerimizin�soru-
nu�de�il.�Kademe�kademe
her�kurumun�özellikle�de�si-
yasi�olu�umlar�n�kronikle�-
mi��sorunudur.�Samimi�ola-
rak�neredeyse�hiçbir�partinin
pkk�ve�benzer�terör�örgüt-
lerini�tel’in�etti�ini�duyan�-
n�z�var�m�?�B�rak�n�lanetle-
meyi,�onlar�n�siyasi�uzant�-
lar�� olan� partiye� yalakal�k
yapmak� için� birbirleriyle
yar���halindeler.�Polis��ehit
olur,� cenazesinde� bulun-
mazlar�ama�teröristler�le��ol-
duklar�nda�taziyelerinde�boy
gösterirler.�Sizinle�beraberiz

derler.�Sizin�yan�n�zday�z�diye�gözya���dökerler.�Terör
partisinin�ba��ndaki�ki�inin�neden�içeride�oldu�unu�an-
layamad�klar�n��ifade�etmeye�utanmazlar.�ALLAH’tan
korkmuyorsunuz�da�kuldan�utan�n�bari.�Bu�insanlar�n��u
hallerine�göre�bir�de�erlendirme�yapacak�olursak,�demek
ki�terör�partisini�ve�örgütünü�destekleyen,�yan�nda�bu-
lunan�bu�muhalefet�partieri�ALLAH�korusun�bir��ekil-
de�iktidar�olurlarsa�vay�bizim�halimize.�Bu�devletin�bu
halk�n�durumunu�bir�hayal�edin.�O�zaman�herhalde�ç�-
karacaklar��kanunlarla�teröristleri�polis�yapar�asker�ya-
par�bunlar.�Tabi�biz�onlar�n�kar��s�na�geçip�yapt�klar��te-
rör�seviciliklerini�yüzlerine�vurdu�umuzda�bizden�faz-
la�devletçi�kesilip�yüzsüzce�bizi�suçlu�ç�kar�rlar.�Asla�ka-
bul�etmezler�bu�hallerini.�Hiçkimse�unutmas�n�ki�bu�ne-
cip�millete�ihanet�edenler,�kuyusunu�kazanlar,�ekme�i-
ni�yiyip�s�rt�ndan�hançerleyenler�asla�iflah�olmam��lar-
d�r.�Ba��nda�Cumhurba�kan��Say�n�Recep�Tayyip�ER-
DO�AN�beyefendinin�bulundu�u�bu�devlet,�Türk-�slam
dünyas�n�n�amiral�gemisidir.�Ve�bu�gemi�bugüne�kadar
hiç�olmad����kadar�sa�lamla�m��t�r.�Bugüne�kadar�de-
falarca�geminin�içindekiler�taraf�ndan�dibi�delinmeye�ça-
l���lm��sa�da�bat�rmaya�kimseler�muvaffak�olamam��t�r.
Olamayacaklard�r�da.�Biz�derneklerimizin�sivil�toplum
kurulu�lar�m�z�n�duyars�zl���ndan�bahsediyoruz�ama�on-

lara�s�re�gelene�kadar�dü�ünecek�olursak�devletimiz�çok
hain�gördü.�Kendilerine�kucak�aç�p�en�üst�mertebeye�ge-
tiren�bu�devlet,�adam�olamayan�makam�sahiplerinden�çok
darbeler�yedi.�Defalarca�hançerlendi.�Ac��hat�ralarla�do-
lu�günler,�aylar,�y�llar�geçirdi.�Özellikle�Say�n�Cumhur-
ba�kan�m�z�n�gerek�iyi�niyetini�suistimal�ederek,�gerek
y�llar�y�l��kendini�saklayarak�belli�bir�mertebeye�geldikten
sonra�ortaya�saç�lan�çok�art�niyetler�hainlikler�gördü.�Onun
yan�nda�görevdeyken�el�pençe�divan�duranlar,�gemiden
indirildikten�sonra�pençelerini�ç�kar�p�zarar�vermeye�kalk-
t�lar.�Kimileri�her�türlü�iftiray��pervas�zca�atarken,�kimileri
de�terör�avukatl���na�soyundu.�Halka�kahpe�terörist�Se-
lahattin�Demirta�’�n�kitaplar�n��tavsiye�etti.�Bile�bile�yap-
t�lar�bunu.�Darbecileri�teröristleri�lanetlemediler.�Hadi�la-
netlemediniz�bari�methetmeyin.�Örnek�göstermeyin.�Reh-
ber�edinmeyin.�Her�biri�aktif�vazifede�oldu�u�zamanlarda
resmen�birer�kurt�görünümündelerdi.�Sonradan�farket-
tik�ki�o�kurt�postunun�alt�nda�bir�çakal�varm��.�O�zamanlar
anlayamad�k�tabi.�Tarihimizin�çöplü�ü�bu�tarz�adamlarla
dolu.�Her�biri�devletin�kendini�adam�yerine�koyup�ma-
kam�vermesinden�sonra,�yerlerini�yad�rgayarak�ait�ol-
duklar��yere�do�ru�h�zl�ca�hamle�yapt�lar.�Hepiniz�gö-
rüyorsunuz�ki�bu�devlet�siz�hainler�görev�ba��ndayken
de�diz�çökmedi.�Sizden�sonra�da�dengesi�bozulmad�.�Y�l-
lard�r�kanserli�hücreler�gibi�devleti�sarm���olan�fetö�de-
nen�hain�örgüt�bile�bu�devleti�yolundan�edemedi.�Bin-
lerce�hain�görevden�al�nd�.�Al�nmaya�da�devam�ediyor.
Devlet�zor�duruma�dü�ecek�dendi.�Aksine�onlar�gittik-
ten�sonra�devlet�daha�rahat�hareket�etmeye�ba�lad�.�As-
kerimiz,�polisimiz�daha�tesirli�operasyonlar�yapmaya�ba�-
lad�lar.�Önceleri�yap�lacak�olan�operasyonlar�bu�hainler
eliyle�akamete�u�rat�l�yordu.�Bir��ekilde�de�ifre�edilen
bilgiler� yüzünden� istenen� sonuçlara� ula��lam�yordu.
Fakat�bu�parazitler�devletin�ba��rsaklar�ndan�at�ld�ktan
sonra�kan�tazelendi.�H�zl��yükseli�ler�ya�anmaya�ba�la-
d�.�Kritik�görevler�icra�eden�mühendislerimiz��ehit�edi-
liyordu.�Silahlar�m�z�n�projeleri�sat�lmaya�yelteniliyor-
du.�Ba�ar�l��görevler�icra�eden�askerlerimiz,�polislerimiz,
pilotlar�m�z�türlü�hile�ve�desiselerle�görevlerinden�uzak-
la�t�r�l�yordu.�Bu�zulüm�ve�ihanetleri�gün�geldi�bir�yer-
de�son�buldu.����tersine�döndü�ve�if�a�ettiler�kendilerini.
ALLAH�f�rsatlar�n��kesti.�Ne�türlü�vah�i�hainler�olduk-
lar��meydana�ç�kt�.�Eminiz�ki�daha�ortaya�ç�kmam���çok
daha�vahim�mevzular��da�vard�r�s�rada�bekleyen.�Ama
hiç�önemli�de�il.�Allame-i�cihan�olsalar�sökmez.�Ka-
nunlar�m�z�üzülerek�söylüyorum�ki�yeterli�cayd�r�c�l���
ta��m�yor.�Elim�hadiselere�kar��m��,�tüyler�ürpertici�suç-
lar�i�lemi��ki�iler�bir�bak�yorsunuz�ya�tutuksuz�yarg�-
lanmak�üzere�sal�verilmi��oldu�unu�görüyoruz.�Ya�da
ma�durlar�n�yüre�ini�rahatlatacak�bir�ceza�verilmemi�,
verilememi�.�Medyaya�bak�yoruz�hiçkimseden�ses�yok.
Daha�geçen�hafta�narkotik�polisimiz�Erkan�GÖKTEKE
karde�imizin�katili�olan�hain,�tutuksuz�yarg�lanmak�üze-
re�sal�verildi.�Çok�yeni�ya�ad�k�bu�hadiseyi.�Gözlerimi-
ze�inanamad�k�lakin�devlet�büyüklerimizin�bir�bildi�i�var-
d�r�elbet�diye�kendimizi�teskin�etmeye�çal��t�k.�Medya
üzerine�dü�en�görevi�yapmazsa,�sivil�toplum�kurulu�u�olan
dernekler�konulardan�çekinip�susarsa,�toplum�olarak�na-

s�l�mücadele�edece�iz�terörle�veya�daha�farkl��suçlarla?
Bizler�her�daim�askerimizin�polisimizin�devletimizin�se-
si�olup�destek�vermeliyiz.�Do�rular��desteklemeli�yan-
l��lar��da�düzeltmeleri�için�görevimizi�yapmal�y�z.
Biz�eminiz�ki�hakimlik�ve�savc�l�k�görevini�icra�eden

devlet�adamlar�m�z�da�suçlulara�en�a��r�cezalar��vermek
isterler.�Fakat�uygulanmakta�olan�ceza�kanunlar�na�ve
olaylar�n�ayr�nt�lar�n��dikkate�alarak�ceza�vermek�duru-
munda�kal�yorlar.�Topyekün�bir�yasa�çal��mas��yap�la-
rak�kanunlar�m�z�yenilenmeli�ve�cezalar�cayd�r�c��nite-
likte�olmal�d�r.�Bu�sa�lan�rsa�suç�oranlar��haliyle�dü�e-
cektir.��nsanlar�kendileri�adalet�tesis�etmeye�çal��maya-
caklar�içleri�rahat�olacakt�r.�Adalet�mülkün�temelidir.�Ada-
letin�tesis�edildi�i�yerde�huzur�olur.�Bereket�olur.��lahi
rahmet�tecelli�eder.�Hedefledi�imiz�nokta�tam�adalet�ol-
mal�d�r.� �nsan�her�daim�do�ruyu�söylemekten�çekin-
memelidir.�Durulmas��gereken�yer�her�zaman�do�runun
yan�� olmal�d�r.� Peygamber� Efendimizin� buyurdu�u
üzere� “Haks�zl�k� kar��s�nda� susan� dilsiz� �eytand�r.”
ALLAH�insan�n�içine,�bizim�vicdan�dedi�imiz�kendi�nu-
rundan�bir�nüve�koymu�tur.�En�küçük�bir�yanl��a�dü�-
tü�ümüzde,�yapt���m�z�n�yanl���oldu�unu�kalbimize�f�-
s�ldayan�bu�nur,�en�zalim�en�gaddar�insanda�bile�mev-
cuttur.�Yapmad�klar�m�zdan�sorumluyuz,�yapamad�k-
lar�m�zdan�de�il.�Yapabilece�imiz�i�ler�de�bellidir�ya-
pamayacaklar�m�z�da.�Her�ki�inin�görevi�kanunlarla�s�-
n�rlar��çizili�haldedir.��mkan�m�z�olsa�elimize�silah�al�p
askerimizin�polisimizin�yan�nda,�kan�m�z�n�son�damla-
s�na�kadar�sava��r�z.�Lakin�bu�imkan�m�z�yok.�Elimiz-
de�kalem�var.�O�zaman�kalemimizi�gerekti�inde�hiç�çe-
kinmeden�kullanmay��bilmeliyiz.�Korku�ALLAH�kor-
kusudur.�ALLAH’tan�korkmayan�her�eyden�korkar.�Te-
röristten�korkar,�itten�korkar,�ottan�korkar,�ölümden�kor-
kar.�Ölüm�ded�imiz��ey�bir�ba�ka�aleme�do�makt�r.�Hak-
t�r.�Hepimizin�ba��na�gelecektir.�Önemli�olan�nas�l�ve�ne
u�runa�öldü�ümüzdür.�ALLAH�r�zas��için,�ila’y��keli-
metullah�u�runa�ölmek,�vatan�için�ölmek��ehit�olmak�de-
mektir.�Bakara�suresinin�154.�ayeti�“ALLAH�yolunda
ölenleri�ölüler�sanmay�n.�Onlar�diridir�fakat�siz�bilmez-
siniz”�demektedir.�Yukar�daki�liste�ilk�bak��ta�can�m�z�
yakmaktad�r.�Bir�daha�göremeyecek��ekilde�bu�güzel�in-
sanlardan�ayr�lmak,�gerçekten�çok�üzücü�bir�durumdur.
Fakat�ALLAH(cc)�ve�ahiret�inanc�m�z�göz�önünde�bu-
lunduruldu�unda,�nas�lsa�birgün�ba��m�za�gelecek�olan
ölümün,�ALLAH�yolunda,�vatan�için�gerçekle�mesi�ve
�ehitlik�mertebesine�ula��lmas��asl�na�bakarsan�z�çok�se-
vindirici�bir�durumdur.�ALLAH(cc)�bu��ehit�karde�le-
rimizin��efaatine�bizleri�nail�eylesin.�Mah�er�günü�tüm
�ehitlerimizle�birlikte�olmay��bizlere�nasip�eylesin.�Ya-
z�ma�son�verirken�4�y�l�önce�10�Aral�k’ta�aram�zdan�ay-
r�lan��ehit�karde�lerimiz�ba�ta�olmak�üzere�tüm��ehitle-
rimize� ALLAH(cc)’tan� rahmet,� yak�nlar�na� ve� tüm
milletimize�ba��sa�l����dilerken,�Cumhurba�kan�m�z�Sa-
y�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�beyefendi�ba�ta�olmak
üzere�tüm�devlet�görevlilerimize�sa�l�kl�,�huzurlu�uzun
ömürler�nasip�etmesini,�devletimizin�k�yamete�kadar�pa-
yidar�olmas�n��Yüce�ALLAH’tan�niyaz�ediyorum.�
K�z�l�elmaya�kadar�durmak�yok�yola�devam.
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Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

K�rklareli Lüleburgaz emniyeti bölgede
geni� kapsaml� çal��ma ba�latt�

yeni�tip�koronavirüs�yasaklar��ile�ili�kin�bölgede
denetimler�devam�ediyor�yay�lma�sürecinin�h�zlanmas�
ile�birlikte�yasaklar�art�r�l�rken�Türkiye�genelinde�de
emniyet�güçleri�çal��malar�n��h�zland�rd�.�polis�gaze-
tesi�Bölgesi'nin�haberine�göre�ülke�genelinde�ve�bir-
çok�il�ve�ilçelerde�birçok�araç�ve�trafik�sürücüsüne�ce-
zai�i�lem�uyguland��.özellikle�yeni�y�l��yasaklar�n�n�yak-
la�mas�yla�birlikte�denetimlerin�daha�kapsaml��olaca��
biliniyor.

polis�gazetesi�istihbarat��efi�Ufuk�Ya�ar

Hepimizin�bildigi�gibi�2918�sayili�Karayollar��kanu-
nuna�göre�trafik�yayalar�n�ve�araçlar�n�uymas��gereken�ku-
rallara�denir.Burada�yayalar�deyince�sadece�insanlar��an-
lamamak�gerekir.�Araçlar�ise�tabi�ki�onlar��kullanan�yine
ki�ilerden�bahsetmek�gerekir.�Velhas�l�sadece�yayalardan
kas�t�olmayan�e�itimli�refakatçi�olarak
en�çok�yararlan�lan�köpekler�dahi�ku-
rallara�uymaktar�r.
Trafik�te�sorunlar
Tabii�bizde�ehliyetimizi�al�rken�tra-

fik� e�itimleri� al�yoruz� ama� kurallara
uymuyoruz.�Refakatçi�köpeklerere�de�d�-
�ar�da�e�itim�verilirken,�di�er�yayalar�n
hareketlerine�göre�e�itim�verilmektedir.
Köpekler�renk�körü�oldu�undan�trafik
���klar�n��tanimazlar�ve�bizde����k�k�rm�z�
dahi�olsa�yol�musaitse�geçiyoruz�bize�gö-
re�hareket�etmekte�olan�refakatçi�Köpekte
geçmekte�ve�refakat�etti�i�engelli,�ya�l�
ve�keza�çocu�u�riske�atmaktad�r.�Demek
ki�e�itim�li�olan�köpek�dahi�e�itimsiz�olan
yayaya�uydugundan�tehlike�yaratmaktad�r.�Ehliyeti�olan
trafik�kurallar�n��biliyor�ama�ehliyeti�olmayan�bilmiyor.
�U�anda�ki�nesil�4+4+4�toplam�12�y�l�e�itim�görmek

zorunda,�tabii�temel�e�itim�müfredat��uygulanacak�ama
buna�trafik�e�itimi�uyu�turucu�vs.�e�itimler�ilave�olsa,�de-
mekki�trafik�kurallar�n��daha�erken�ogrenecegiz.�Trafik-
te�ailesi�ile�gitmekte�olan�bir�çocuk�bulundu�u�arac��kul-
lanana�hatal��araç�kulland���n�zda�uyaracak�ve�yak�n�n-

dakilerinde�yapt����hatayi�bir�trafik�kameras��gibi�görecek
ve�kullanici�hata�yapmamaya�dikkat�edecek.�Trafik�tüm
ülkelerin�sorunu�oldu�u�gibi�ülkemizin�de�ya�ad���m�z�is-
tanbul�ilinin�de�sorunudur.�Ülkemizin�nüfusunun�5�te�1�i
veya�4�te�biri�burada�ya�amakta.�Dünyan�n�birçok�ülke-

sinden�fazla�insan��barindirmakta.�Araç-
lar�n�da�ayn��oranda�bulundu�u�verginin
yüzde�43�ünün�topland���,�günlük�araç
giri�inin�en�çok�oldu�u�siyasi,�ekonomik
,�tarihi�ve�kültürel�bir�yer�oldu�undan�he-
men�hemen�ülkemizdeki�köylerden�da-
hi�herkesin�yak�n�n�n�ya�amakta�oldu-
�u�bir�metropol,�bunun�için�de�egitimin
yaninda�altyap��çal��mas��tabiki�yap�l�-
yor.�Lakin,�önce�ilçelerden�ba�lanmal�-
d�r�ki,�merkeze�giderken�veya�ana�har-
terlere�ula��nca�hareket�devam�etsin.�Ele�-
tiri�yapay�m;�liyakat�var�m��bilmem�ama
atanan�bir�ki�inin�veya�grubun�yapma-
s��ile�çözümlenmesi�beklenmemeli,�tra-
fik�sorununa�ilçelerden�baslanmali�tabi

ki�ilçe�deki�görevliler�ile�olmal�,Bir�bak�yorsun�belediye
çal��an��çok�uzak�bir�yerden�al�n�yor.��kamet�için�ev,ula-
��m�için�araba�eh�birde�çevreyi�tan�mas��için�zaman�ge-
rekli�oluyor.Di�er�bir�konu;��ahs�n�i��yeri�Nerede?�Avrupa
yakas�nda,�fakat�ikamet�Anadolu�yakas�nda,�bu�daha�çok
devlet�memurlar�n�da�oluyor,�özel�sektör�toplu�ta��mac�-
l��a�önem�veriyor,�lakin�kamu�sektörü�bir�yöneticiye�hem
makam�arac��verdi�i�gibi�e�ine�dahi�bundan�kullanma�f�r-

sat��veriyor,�ah�birde�çocuklar��kar���ya�okula�gidiyorsa�i�-
te�size�üç�araç�ayn��anda�köprü�ve�tüneller�de.�Gelelim�e�i-
time,�hani�bir�Orkestrada�biri�güzel�çalar�di�eri�ise�müzik
aletini�kullanmay��bilmez�de�müzik�güzel�ortaya�ç�kmaz
ise�Trafikte�de�kurallara�uyan�kurallara�uymayanla�ayn�
mahalde�araç�kullan�rken�nas�l�trafik�kar���r�ise�müzikte
de�güzel�söyleyeni�müzikten�anlamayan�taraf�ndan�mü-
zik�kazaya�u�rat�lir.�.�Gelelim�düzenlemelere;�Yeni�yap�lan
bir�kav�ak,�tünel�veya�köprü�yap�l�rken�hepsinin�giri��ç�-
k���ve�dönü�ler�i�ayn��olmal�.�Tabii�bu�imar�sorununu�da
getirir�ama�i�te�imara�açmadan�o�plan��yaparsan�o�sorun
kalmaz.�Ayr�ca�baz�lar�n�n�i�yeri�veya�ikamet�leri�de�er-
li�olsun�diye�ula��mda�kaydirmalar�yap�l�yor.�Dönü�ler�ya-
p�l�yor�ama�burada�vatanda��zor�durumda�kal�yor.�Baz�
ana�yollara�yak�n�yerlere�yap�lmakta�olan�Otoparklar�da
çogaltilmali,�tabii�otopark�ücreti�az�olmal��veya�hiç�ol-
mamal�.�Oraya�konan�bir�büfe,�wc�ye�veya�oto�y�kama�ya
bakan�ki�iler�oran�n�gelirinden�otopark�n�gideri�kar��lan-
mas��tabii�yine�liyakat�olmal�.�ehir�içerisinden�E5�-E6�,sa-
hil�yolu�D-100�ve�yeni�yapilan�Kuzey�Marmara�Otoyo-
lu�ile�geçilmektedir.�Bunlara�ek�olarak�yeraltindan�arac-
lar�icin�en�az�iki�tunel�yapilabilir.�Tabii�bunlar�n�da�ç�k�slar�
ve�dönü�leri�ayn��olmal�d�r�ki,�ayr�ca�yanl�s�giris�ve�c�k�s
yapt�n,�en�k�sa�yolculukla�ayn��yolunu�bulabilmesi�icin�ay-
n��tur�yap�lmal�d�r.�Ma�allah�bir�yere�yanl���girdin�mi�ki-
lometrelerce�gittikten�sonra�ayn��yere�yine�gelmiyorsun
bosuna�yol�zaman�ve�yak�t�harcamas��,�demek�ki�hiç�bir
liyakat�olmayan�ki�iler�le�bu�i��olmaz,�olmamal�….�Say-
g�lar�mla Lokman�YILMAZ

�STANBUL’DA TRAF�K NASIL ÇÖZÜMLEN�R…
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Tüm� dünyada� oldu�u� gibi� ülkemizde
covid-19�virüsü�nedeni�ile�zorlu�bir�süreç-
ten�geçmektedir.�Hep�birlikte�mücadele�ve
dayan��ma� ile� bu� süreci� atlataca��z.ülke-
mizde�koronavirüse�kar���yap�lan�mücade-
leler� kapsam�nda� ekonomide�ya�anan�da-
ralma�ve�k�r�lganl�k�i��piyasalar�n��olumsuz
etkilemekte,�bundan�da�haliyle�en�çok�esnaf
ve�sanatkarlar�m�z�etkilenmektedir.�
Ankara�esnaf�odas�na�bizzat�ziyaret�ede-

rek� esnaf� ve� sanatkarlar�n� beklenti� ve� ta-
leplerini�dinleyen�say�n�bakan�m�z�Süleyman
soylu�her�ko�ulda�esnaf�n�yanlar�nda�oldu-
�unu�belirti.Gelece�e�dair�planlar�ndan�ko-
nu�urken�bu�hususta�esnaf�n�üzerine�dü�en
görevlerden�de�bahsetti.
Say�n�bakan�m�za�nazik�ziyaretleri�ile��so-

run� ve� taleplerimize� her� zaman� çözüm
odakl�� yakla��mlar�ndan� dolay�� te�ekkür
ederiz

Sinan�bulut
Fethiye�bölge�temsilcisi

Geçti�imiz�günlerde�Türkiye,�siyaseten�bir�in-
tihar�vak’as��ya�ad�.�Evet�kelimenin�tam�anlam�yla
siyasi�intihar.�Kimdi�bu�intihar�eden�ki�i?�Bülent
ARINÇ.�
Bülent� ARINÇ,� Milli� Görü�� gelene�inden

gelen,�rahmetli�Say�n�Necmettin�ERBAKAN�ile
uzun�y�llar�omuz�omuza�siyaset�yapm��,�mücadele
etmi��biridir.�AK�Parti’nin�kurulu�unda�da�Cum-
hurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN
beyefendi�ile�birlikte�çal��m��,�çe�itli�hükümetlerde
üst�düzey�görevler�alm��,�Ba�bakan�Yard�mc�l�-
���ve�hatta�TBMM�Ba�kanl����yapm���bir�siyasi-
dir.�Siyasi�geçmi�ini�okumaya�ba�lad���m�zda�kar-
��m�za�böylesi�güven�veren�bir�tablo�ç�kmaktad�r.
Fakat,�muhtelif�zamanlarda�yapt����dikkat�çekici
konu�malara�bakt���m�zda�tüm�bu�güvenilir�geç-
mi�i�sorgulamaya�ald�racak,�sanki�bu�geçmi�i�bel-
li�mertebelere�gelmek�için�kat�etmi��ve�görevini
tamamlad�ktan�sonra�asli�hizmetine�dönü��yapmaya
karar�vermi��bir�ki�i�görür�gibi�oluyoruz.�Cum-
hurba�kanl����Yüksek��sti�are�Kurulu�Üyesi�Bü-
lent�ARINÇ�geçenlerde�aniden�Habertürk�kana-
l�nda�canl��yay�n�na�ba�land�.�Gündemde�olma-
mas�na�ra�men,�çok�gereksiz�bir�tart��maya�im-
za�atarak,�terörist�Selahattin�DEM�RTA�’��gün-
deme�oturttu.�Ve��u�gereksiz�sözleri�sarfetti.
“Demirta��3-4�y�ld�r�tutuklu.�Tutukluluk�cezaya

dönü�memeli.�Demirta��ile�bizim�1-2�görü�memiz
oldu.�Cezaevlerinde�isyanlar,�açl�k�grevleri�olmu�tu.
Selahattin�Demirta�'��tan�mak�veya�onu�yarg�la-
mak�için�onun�yazd����‘Devran’�isminde�kitap�var.
Ne�olur�onu�al�p�okuyun.*Ben�korona�süreci�için-
de�bunu�okudum.�Belki�Selahattin�Demirta��hak-
k�ndaki�kanaatinizi�de�i�tirmeyeceksiniz�ama�ve
Kürtler�ve�Kürtlerin�ya�ad����travmalar�üzerinde
kafan�zda�çok��eyler�de�i�ecek.*Ben�Ba�bakan
yard�mc�s��iken�çözüm�sürecinde�baz�lar�n�n�tah-
liyesi�sa�lanm��t�,�bunun�da�tahliyesi�olabilir.�Yar-
g�çlar,�mahkemeler,�savc�lar�özgürlükçü�dü�ün-
sünler."Asl�na�bakarsan�z�bu�sözler�aç�kça�suç�ih-
tiva�etmektedir.�Sadece�son�suçu�bile�“Soka�a�ç�k-
ma�yasa��n�n�sürdü�ü�Sur�için�yapt����soka�a�ç�k-
ma�ve�yürüyü��ça�r�s�”�olan�bir�teröristin�aleni�ola-
rak�methedildi�i�bu�sözler,�teröristi�övmeye�yö-
nelik�olarak�de�erlendirilip,�bu�sözleri�sarfeden�ki-
�iye�suç�olarak�yeter.�Madem�Say�n�ARINÇ�bu
sözleri�sarfetti,�bizler�de�hakl��olarak�kendisine�ba-
z��sorular�yöneltmek�istiyoruz.Say�n�ARINÇ;�siz
terörist�Demirta�’la�neden�görü�tünüz?�Ne�gör-
ü�tünüz?�Yapt���n�z�bu�görü�melerden�devletimizin
haberi�var�m�?�Bu�görü�meler�kay�tlarda�yer�al-
makta�m�?�Tamamiyle�hain�örgüt�pkk’n�n�siyasi

uzant�s��durumunda�bulunan�bu�partinin�yöneti-
cileriyle�sizin�ne�i�iniz�olabilir?�Her�Türk�vatan-
da��n�n�hakk��olan�siyaset�yapma�hakk�n�,�resmen
devletin�tüm�imkanlar�ndan�istifade�etmek�sure-
tiyle,�terörist�faaliyetlere�dönü�türen�bu��ahsiyet,
milletimiz�ve�devletimizin�aleni�dü�man�d�r.�Bu
alça��n�kitab�n��okudu�unuzu�söylüyor�ve�hepi-
mize�bu�kitab��okumam�z��tavsiye�ediyorsunuz.�Siz
bunca�y�ll�k�devlet�tecrübesi�olan,�üst�düzey�gö-
revler�yapm���bu�bak�mdan�da�çok��ansl��bir�in-
sans�n�z.�Bunca�y�ld�r�kürtlerin�neler�ya�ad���n��dev-
letimizin�polisinden,�askerinden,�istihbarat�ndan
ö�renemediniz�de�bir�terörist�olan�bu�hainin�ki-
tab�ndan�m��ö�reneceksiniz?�Bu�adam�n�yazd�k-
lar�n�n�do�rulu�una�nas�l�güveneceksiniz?�Ken-
dilerini�kürt�halk�n�n�temsilcisi�olarak�gösteren�bu
sahtekarlar,�kürt�halk�n��ezmekten,�a�a��lamaktan,
onlar�� kullanmaktan,� korkutmaktan,� onlardan
zorla�ald�klar��oylarla�TBMM�imkanlar�yla�keyif
yap�p�kürt�halk�yla�alay�etmekten�ba�ka�hiçbir�ey
yapmamaktad�rlar.�Kendi�çocuklar��yurtd���nda
özel�okullarda�okur,�havuz�partilerinden�özçekim
resimler�gönderirken,�mazlum�halk�m�z�n�evlat-
lar�n��da�a�zorla�gönderip�terörst�olmalar�n��sa�-
lamaktad�r.���imdi�böyle�bir�adam�n�yazd�klar�y-
la�bizim�ufkumuz�ayd�nlanacak�ve�kürt�halk�n�n
ya�ad�klar��hakk�nda�malumat�sahibi�olaca��z�öy-
le�mi?�Bizim�kürtler�ve�ya�ad�klar��travmalar�hak-
k�nda�ne�bildi�imizi�ne�dü�ündü�ümüzü�nereden
biliyorsunuz�ki�onlar�n�ya�ad����travmalar�hakk�nda
dü�ünceleriniz�de�i�ecek�demi�siniz?�Bu��ahs�n
tahliyesi�sa�lanabilir�demek�yarg�ya�aç�kça�mü-
dahale�etmektir.�Siz�bir�hukukçusunuz.�Bu�sözü
nas�l�sarfedersiniz?�Yoksa�bu�sözleri�sarfederken,
Türkiye’de�hukuka�istendi�i�gibi��ekil�verilebilip
müdahale�edilebiliyor�karalamas�n��m��yapmak�ni-
yetindesiniz?�Biz�y�llard�r�o�karde�lerimizin�ne-
ler�ya�ad���n��çok�iyi�biliyoruz�zaten.�Kahpe�ör-
güt�pkk�ile�fetönün�kahpeleri�aras�nda�s�k��m��,�bir-
biriyle�dan���kl��dövü��yapan�iki�hain�güruh�elin-
den�çektiklerini�çok�iyi�biliyoruz.�Bu�karde�leri-
mizin�ya�ad����kötü�an�lar��tekrar�tekrar�burada�s�-
ralayacak�de�iliz.�Eminiz�ki�bunlar��siz�de�çok�iyi
biliyorsunuz.�Sizin�rahmetli�baban�z�da�bir�jan-
darma�astsubay��idi.�Bu�vesile�ile�sizin�de��ahsi�bil-
gileriniz�haricinde�baba�mesle�inden�dolay��edi-
nimlerinizin�olabilece�i�de�bir�gerçektir.�Tüm�bun-
lara�ra�men�bizi�hain�bir�teröristin�kitab�na�nas�l
yönlendirebiliyorsunuz?Selahattin�DEM�RTA�’�n
karde�i�nerededir�Say�n�ARINÇ?�Biliyor�musu-
nuz?�Bilmiyorsan�z�bile�böyle�bir�adam�hakk�n-
da�tüm�Türkiye’nin�önüne�ç�k�p�konu�madan�ön-
ce�neden�bir�ara�t�rma�yapm�yorsunuz?�Siz�ki�bir
hukukçusunuz.�Mahkemede�kendini�savunmak�du-
rumunda�olan�bir�ki�inin�ne�kadar�hassas�ve�dik-
katli�konu�mas��gerekti�ini�en�iyi�bilenlerdensi-
niz.�Hakim�kar��s�nda�edece�i�tek�bir�yanl���ke-
limenin,�kendisini�yüz�y�l�içeri�de�atabilece�i�ya
da�beraat�ettirebilece�i�gerçe�ini�bilerek�y�llarca
insanlar��mahkemelerde�savunmu��olmal�s�n�z.�Ne-
den�kelimelerinizi�seçerek�konu�muyorsunuz?�Ya
da�konu�aca��n�z�konular��neden�seçmiyorsunuz?
Türk�halk�n�n�en�hassas�oldu�unu�bildi�iniz�terör
konusuna�özellikle�mi�girizgah�yapt�n�z?�

Biz�size�söyleyelim�Say�n�ARINÇ.�Hain�Se-
lahattinin�karde�i�kahpe�Nurettin�da�da.��imdi�siz
hangi�da�da�oldu�unu�da�sorars�n�z.�Kandil’de.
Kandil’de�ne�mi�yap�yorlar?�Teröristlik�yap�yor-
lar.�Bizim�devletimizin�askerini,�polisini,�ö�ret-
menini,� doktorunu,� memurunu,� güvenlik� köy
korucusunu,�halk�n���ehit�etmek�için�plan�yap�-
yorlar.�Kürt�halk�n��Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Re-
cep�Tayyip�ERDO�AN�bey�gelene�kadar�geçen
zaman�içerisinde�ezmekle,�kand�rmakla,�korkut-
makla�me�guldüler.�Fetönün�hain�sözde�askerle-
riyle�birlikte,�terör�belas�n��Türkiye’nin�ba��na�da-
ha�ne�kadar�bela�edebiliriz�diye�dü�ünmekte�idi-
ler.�Tabi�bu�yazd�klar�m�z�Selahattin’in�kitaplar�nda
yazmaz.�Adam�kendisinin�ve�karde�inin�vatan�hai-
ni�birer�kahpe�oldu�unu�kitab�nda�yazar�m��hiç?
Siz��imdi�bize�de�inan�r�m�s�n�z�bilemiyoruz�ama
biz�yine�de�yazal�m.��Say�n�Bülent�ARINÇ.�Tür-
kiye�15�Temmuz�2016’da�hain�bir�darbe�te�ebbüsü
ile�kar���kar��ya�kald�.�251�vatan�evlad�m�z��ehit
oldu.�Binlerce�yaral�m�z�var.�Tarihimize�geçmi�
kahramanlar�m�z�var.�O�kahramanlar�m�zla�ilgi-
li�binlerce�kitap�yaz�ld�.�Mesela�Ömer�HAL�S-
DEM�R�isminde�bir��ehit�cengaverimiz�var.�Siz
karantina�günlerinde�bu�aslan�parças��ile�ilgili�bir
kitap�niye�okumad�n�z?�T�pk��Ömer�komutan�gi-
bi�bir�de�Fethi�SEK�N�isminde�arslan�gibi�bir�de
polisimiz�var.��zmir’de�kahpe�terör�örgütü�pkk’n�n
adliyeye�yönelik�sald�r�s�n��can��pahas�na�kahra-
manca�kar���koyarak�bertaraf�eden,�büyük�bir�fa-
ciay��önleyen�kahraman�Fethi�SEK�N.�O’na�ait�bir
kitab��neden�okumad�n�z?�
O�gece�Z�rhl��Birlikler�Komutanl���’nda�ya-

�anan�birçok�hadise�oldu.�Ve�bu�konular�hakk�n-
da�da�kitaplar�var.�Bu�kitaplardan�hiç�okudunuz
mu?�Z�rhl��Birlikler�Komutanl����asl�nda�sizin�de
28��ubat�sürecinden�a�ina�oldu�unuz�bir�birlik.�Hiç
merak�etmediniz�mi�o�gece�orada�olanlar�?��Bu-
güne�kadar�sizin�a�z�n�zdan�hain�darbe�te�ebbü-
sü�ile�ilgili�tel’in�edici�cümleler�hiç�duymad�k.�Bi-
naenaleyh�siz�bo��zamanlar�n�zda�gidip�benzin�is-
tasyonunda� pompac�l�k� yapan,� KHK� ile� fetö
üyeli�inden�at�lm���birinin�ya�ad����ma�duriyeti
dile�getirdiniz.�KHK’n�n�bir�facia�oldu�undan�söz
ederek�toplumun�sinir�uçlar�yla�oynad�n�z.�Muh-
telif�zamanlarda�yine�buna�benzer�ataklarda�bu-
lunarak,�en�son�olarak�da�hain�bir�teröristin�ma�-
dur�edildi�inden�söz�ediyorsunuz.�Gözlerimize�ina-
nam�yoruz�gerçekten.�Ne�yapmaya�çal��t���n�z��an-
layam�yoruz.�Anlayamamak�de�il�de�kondura-
m�yoruz�desek�daha�do�ru�olur.�Kalplerden�geçeni
ALLAH(cc)�bilir.�Ne�yapmaya�çal��t���n�z�,�ni-
yetinizin�ne�oldu�unu,�maksad�n�z��elbette�AL-
LAH(cc)�bilir.�Fakat�sizin�gibi�bir�devlet�adam�-
n�n�çok�dikkatli�hareket�etmesi,�halk�n�n�yan�nda
olmas�,�devletinin�de�erlerini�dikkate�almas��ge-
rekir.�Bizler�niyet�okuyucu�de�iliz.
Zahiri�bir�dünyada�ya��yoruz.�O�yüzden�a�-

z�n�zdan�ç�kanlara�çok�dikkat�etmelisiniz.��eriat
zahire�hükmeder.�Bunu�en�iyi�bilenlerden�oldu-
�unuzu�dü�ünüyoruz.
Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti’nin�kürt�sorunu

yoktur.�Türk�halk�n�n�da�kürt�sorunu�yoktur.�Kürt
sorunu�diye�bir�sorun�da�yoktur�Say�n�ARINÇ.�So-

run�kürt�halk�n�n�samimiyetini,�içtenli�ini,�sada-
katini�kullanmaya�çal��an,�mazlum�halk�m�z�n�bu
nadide�de�erlerini,�maddi�menfaat�temin�etmeye
çal��makta�kullanan�bir�k�s�m�hainlerdir.�Bu�ha-
inler�pkk’d�r,�ypg’dir,�fetö’dür.�Bunlar�n�siyasi
uzant�lar�d�r.�Bu�hainleri�her�f�rsatta�savunan,�on-
larla� sarma�dola�� pozlar� veren� ikiyüzlülerdir.
Hain�terörist�le�lerinin�taziyelerine�giden,�onlara
“sizin�yan�n�zday�z”�mesajlar��verenlerdir.�Terö-
rist�DEM�RTA�’�n�neden�tutuklu�oldu�unu�an-
layamad�klar�n��söyleyenlerdir.
Bu�sorun�art�k�halk�m�z�n�gözünde�de�iyice�net-

le�mi��s�n�rlar��çizilmi�tir.�Y�llard�r�fetönün�hain
sözde�askerleri�ve�kahpe�pkk�aras�nda�s�k��an�do-
�udaki�mazlum�halk�m�z�da�bunu�art�k�kesin�bir
�ekilde�dile�getirir�olmu�tur.�Bunu�anlayabilmek
için�Diyarbak�r�HDP��l�Ba�kanl����önünde�nöbet
bekleyen�annelere�bakabilirsiniz.�Kürt�deyince�bi-
zim� akl�m�za� Fatih� Sultan� Mehmet’in� hocas�
Molla�Gürani�gelir.�Yavuz�Sultan�Selim’in�hocas�
�dris-i�Bitlis’i�gelir.�Kanuni�Sultan�Süleyman’�n
hocas��Ebu�Suud�Efendi�gelir.�Kudüs�a�����Sela-
haddin�Eyübi�gelir.�E�er�arzu�ederseniz�Say�n
ARINÇ�siz�de�bu�bahsetti�im�zatlar�n�kitaplar�n-
dan�edinip�karantina�günlerinde�biraz�olsun�oku-
yunuz.�Bir�de�hain�örgüt�pkk’n�n�yani�onun�siya-
si�uzant�s��olan�partinin�yöneticilerinden�olan�mü-
vekkilinizin�talimatlar�yla��ehit�edilen�cennet�ko-
kulu�insanlar�m�zdan�olu�an�bir�albüm�göndermek
isterim�size.�Arada�bakars�n�z�Selahattin’in�ki-
taplar�ndan�f�rsat�bulursan�z.
Buradan�tüm�dünyaya,�yüksek�sesle�beyan�et-

mek�istiyorum�ki;�Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti
çok�büyüktür,�çok�güçlüdür,�çok�köklüdür,�dev-
let�gelenekleri�saymakla�bitmez.�Dost�dü�man�her-
kes�bunu�bilmekte�ve�görmektedir.�Devlet�Ba�-
kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�bey�li-
derli�inde�gelmi��oldu�u�nokta,�içimizdeki�hain-
lerin�içeriden,�d���dü�manlar�n�da�d��ar�dan�bir�tür-
lü�bitiremedikleri�ve�art�k�bu�devlete�diz�çöktü-
remeyeceklerini�üzülerek�de�olsa�anlad�klar��bir
noktad�r.�Bu�devlet��slam�Dünyas�’n�n�amiral�ge-
misidir.�Bu�gemi�k�yamete�dek�batmayacakt�r.�Bu-
rada�herkesin�dü�ünmesi�gereken�nokta�bu�gemide
yer�al�p�alamayacaklar��olmal�d�r.�Bu�gemiyi�yüz-
düren�ALLAH(cc)’d�r.�
Peygamber�Efendimizin�ahir�zaman�ile�ilgili

hadisleri������nda�son�sürat�Türk-�slam�Birli�i’ne
do�ru�yol�almaktay�z.�Bu�vesile�ile�ba�ta�Cum-
hurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN
beyefendiye,�hain�darbe�te�ebbüsü�döneminin�Ge-
nelkurmay�Ba�kan���imdiki�Milli�Savunma�Ba-
kan�’m�z�Say�n�Hulusi�AKAR�beyefendiye,�Sa-
y�n��çi�leri�Bakan�’m�z�Süleyman�SOYLU�bey-
efendiye,� darbenin� gizli� ve� sessiz� kahraman�
Milli��stihbarat�Ba�kan��Say�n�Hakan�F�DAN�bey-
efendiye,� Emniyet� Genel� Müdürü’müz� Say�n
Mehmet�AKTA��beyefendiye,� amirinden�me-
muruna�Polis�Te�kilat�m�z�n�tüm�de�erli�üyeleri
ve�ailelerine�sa�l�kl�,�huzurlu,�uzun�ömürler�diler,
devletimizin�k�yamete�dek�payidar�olmas�n��Yü-
ce�ALLAH(cc)’tan�niyaz�ederim.
KIZIL� ELMA’YA� KADAR� DURMAK

YOK�YOLA�DEVAM…

Osman Şahin
GÜVEN
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KÜRT TÜRK KARDEŞTİR. AKSİNİ
İDDİA EDEN KALLEŞTİR.

KENAN AYDO�AN
�l�Emniyet�Müdürümüz,�1964�y�l�nda�Trabzon'da�do�du.��lk

ve�Orta�ö�renimini�Sakarya�ve�Kahramanmara�� illerinde�ta-
mamlad�ktan�sonra,�Polis�Kolejini�1981'de,�Polis�Akadem�isini
ise�1985�y�l�nda�bitirdi.�
1985�y�l�nda�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ünde�Komiser�Yar-

d�mc�s��olarak�göreve�ba�lad�.�Ard�ndan�Mardin,�Hollanda�(Mis-
yon� Koruma),� Ordu,� Emniyet� Genel� Müdürlü�ü� ve� Erzu-
rum'da�görev�yapt�.
2008�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�rütbesine�terfi�etti.�2008-

2016�y�llar��aras�nda�Polis�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���nda,�Polis�Ba�-
müfetti�i�olarak�önemli�soru�turmalarda�görev�ald�.
26.10.2016�tarihinde�Trafik�Uygulama�ve�Denetleme�Daire

Ba�kan��görevini�yürütmekteyken,�19.08.2017�tarihli�kararna-
me�ile�Sivas��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.
Say�n�Emniyet�Müdürümüz�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Sivas �l Emniyet Müdürü

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

Akademisinden�mezun�oldu.�TODA�E�(Türkiye�Ortado-
�u�Amme��daresi�Enstitüsü)�Kamu�Yönetimi�Bölümü�Yük-
sek�Lisans�Program�n��tamamlayarak�mezun�oldu.
Yurdumuzun�de�i�ik�bölgelerinde�Terörle�Mücadele,

Kaçakç�l�k,�Organize,�Narkotik,�Mali�suçlar�ba�ta�olmak
üzere,�suçla�mücadele�yürüten�birçok�farkl��birimde�görev
yapt�.
Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele�Daire�Ba�-

kan�Yard�mc�l����görevini�yürütürken�1.�S�n�f�Emniyet�Mü-
dürlü�üne�terfi�ederek�2015�y�l�nda�Polis�Ba�müfetti�i,�2017
y�l�nda�K�r�kkale�Polis�Meslek�Yüksekokulu�Müdürü,�Ey-
lül�2019�tarihi�itibariyle�de��anl�urfa��l�Emniyet�Müdürü
olarak�atand�.
Evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

�anl�urfa �l Emniyet Müdürü

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�Koru-
ma�Müdürlü�ü,�Ankara�Emniyet�Müdürlü�ü,�Siirt�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Ba�bakanl�k�Koruma�Müdürlü�ü/Daire�Ba�kanl���,
Cumhurba�kanl����Koruma�Daire�Ba�kanl����görevlerinde�bu-
lundu.�28.12.2016�tarihinde�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü�üne�ter-
fi�etti.�03.03.2017�tarihinde�Özel�Güvenlik�Denetleme�Daire
Ba�kanl���nda�görev�ald�,�06.03.2017�tarihinden�itibaren�ve-
kaleten�Aksaray��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atand�.19.08.2017
tarihli�Kararname�ile�asaleten�atanm���oldu�u�Aksaray�Emni-
yet�Müdürü�olarak�görevini�yürütmekte�iken,�19.09.2019�ta-
rih�ve�2019/320�say�l��Cumhurba�kanl����Kararnamesi�ile�Van
�l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanan�ve�26.09.2019�tarihinde�gör-
evine�ba�layan�Karaba�,�evli�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Van �l Emniyet Müdürü

Cengiz ZEYBEK
1962�y�l�nda�Adana�ilinde�do�du,��lkö�retimini�Ada-

na’da� tamamlad�ktan� sonra,�1980�y�l�nda�Polis�Kole-
jinden,�1984�y�l�nda�Polis�Akademisinden�mezun�oldu.
Ayr�ca����Sa�l����ve�Güvenli�i�konusunda�Yüksek�Li-
sans�yapt�.
S�ras�yla;�K�r�ehir,�Rize,�Edirne,�Kahramanmara���l

Emniyet�Müdürlüklerinde�de�i�ik�rütbe�ve�birimlerde,
Koruma�Birim�Amiri�olarak�Ata�e�unvan�yla�3�y�l�süreyle
�sveç-Stokholm’da,�Emniyet�Genel�Müdürlü�ünde�Asa-
yi��Dairesi�Ba�kan�Yard�mc�s��olarak,�
Merkez�Emniyet�Müdürü�olarak,�Polis�Ba�müfetti�-

li�i�görevlerinde�bulunmu�tur.�Resmi�Gazetede�yay�n-
lanan�mü�terek�kararnamelerle;�18�Haziran�2009�tarihinde
Kars��l�Emniyet�Müdürü,�10�Kas�m�2011�tarihinde�Po-
lis�Ba�müfetti�i,�08�Ocak�2014�tarihinde�Adana��l�Em-
niyet�Müdürü,�26�Ekim�2016�tarihinde�Bal�kesir��l�Em-
niyet�Müdürü�ve�19�Eylül�2019�tarihinde�Gaziantep��l
Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.
Çe�itli�ülkelerde�görevli�olarak�çal��malarda�bulun-

mu�tur.�“Fuhu�la�Mücadele�Projesinin”,�“Polisin�Asa-
yi��Suçlar�yla�Mücadele�Stratejisinin�Geli�tirilmesi�ve
Güçlendirilmesi�(Güven�Timleri)�Projesinin”,�“Vatan-
da��Polis�Akademisi�Projesinin”�haz�rlanmas�n��ve�uy-
gulamas�n��sa�lam��t�r.
Özel�Güvenlik�Hizmetlerine�Dair�Kanunun�Uygu-

lanmas�na��li�kin�Yönetmeli�in�taslak,�Türk�Ceza�Ka-
nunu,�Ceza�Muhakemesi�Kanunu,�Çocuk�Koruma�Ka-
nunu,�Ceza�ve�Güvenlik�Tedbirlerinin��nfaz��Hakk�nda
Kanun,�Adlî�Sicil�Kanunu,�Denetimli�Serbestlik�Hiz-
metleri�Kanununun�tasar��taslak�çal��malar�,�
Adlî�ve�Önleme�Aramalar��Yönetmeli�i’nin�taslak,�Ad-

lî�Kolluk�Yönetmeli�i’nin�taslak,�Ceza�Muhakemesin-
de�Beden�Muayenesi,�Genetik��ncelemeler�ve�Fizik�Kim-
li�in�Tespiti�Hakk�nda�Yönetmeli�in�taslak,�
Yakalama,�Gözalt�na�Alma�ve� �fade�Alma�Yönet-

meli�i’nin�taslak,�2559�Say�l��Polis�Vazife�ve�Selahiyet
Kanunu'nun,�umuma�aç�k�yerlerin�ruhsatland�rma�yet-
kisinin�mahalli�idarelere�devrini�sa�layan�24.11.2004�ta-
rih� ve� 5259� say�l�� kanunla� yap�lan� taslak� sürecine,
2559� Say�l�� Polis� Vazife� 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�Kanun’daki�29.06.2006�ta-
rih�ve�5529�say�l��kanunla�yap�lan�de�i�iklikle�ilgili�ha-
z�rl�k�sürecine,�2559�Say�l��Polis�Vazife�ve�Selahiyet�Ka-
nunu'nun,�baz��önleyici�polis�görev�ve�yetkilerinin�ye-
ni�ceza�adaleti�reformlar�na�uyumu�amac�yla�02.06.2007
tarih�ve�5681�say�l��kanunla�yap�lan�köklü�de�i�iklikle-
rin�haz�rl�k�sürecine,�6136�Say�l��Ate�li�Silahlar�ve�B�-
çaklar�ile�Di�er�Aletler�Hakk�nda�Kanun’daki�23.01.2008
tarih�ve�5728�say�l��kanunla�yap�lan�de�i�iklik�tasar��tas-
lak�çal��malar�na,�
5729�Say�l��Ses�ve�Gaz�Fi�e�i�Atabilen�Silahlar�Hak-

k�nda�Kanun'un�tasar��tasla���ve�Silah�Kanunu�tasar��tas-
la��n�n�haz�rl�k�çal��malar�na�kat�lm��t�r.�Mesleki�ko-
nularda�çok�say�da�yay�nlanm���makalesi�bulunmakta-
d�r.
Çal��malar�ndan�dolay���çi�leri�Bakanl���,�Emniyet�Ge-

nel�Müdürlü�ü�ve��l�Valilikleri�taraf�ndan�çok�say�da�tal-
tif,�takdirname�ve�ba�ar��belgeleri�ile�ödüllendirilmi�tir.
Evli�ve�üç�çocuk�babas�d�r.

Gaziantep �l Emniyet Müdürü

“Her Ko�ulda Esnaf�m�z�n Yan�nday�z”

Polis Göz açt�rm�yor
Genel�asayi�in�devam�n�n�sa�lanmas�,�önleyici�güvenlik�hiz-

metlerinin�etkinli�inin�art�r�lmas�,�suçun�olu�madan�engellenme-
si,�meydana�gelen�suçlara�en�h�zl���ekilde�müdahale�edilmesi�ve
suçun�faillerinin�yakalanarak�ilgili�birimlere�teslim�etmek�üzere
ilimizde�faaliyet�gösteren�emniyet�güçlerine�öncelikle�polis�ga-
zetemiz�ve�halk�m�z�ad�na�sonsuz�te�ekkürler�ekip�noktalar�n��tek
tek�dola�arak�emniyet�güçlerimizin�ya�anan�k�s�tlamalar�ile�ilgi-
li�görü��al���veri�i�yapt�k�ildeki�s�cakl���n�yer�yer�-10�kadar�dü�-
tü�ü�bu�günlerde�sab�r�ve�metanet�ile�beraberce�zor�süreci�atlata-
ca��m�z��biliyoruz�sadece�Türkiye�de�de�il�Dünyay��kas�p�kavu-
ran�covid-19�salg�n�n�n�atlat�lmas��için�sorumluluk�emniyet�güç-
leri�ve�sa�l�k�çal��anlar��ile�s�n�rl��olmamakla�birlikte�en�büyük�so-
rumlulu�un�toplumun�biliçlenerek�maske�mesafe�hijyen�kuralla-
r�na�uyarak�ve�k�s�tlama�sürecinde�evde�kal�hayatta�kal�bilinciy-
le�hareket�etmemiz�gerekmektedir. Yahya�Okyay



Polis�demokratik�düzenin
kararl›�koruyucusudur.

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

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

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

Günümüz dünyas�nda terörist sadece bir ülkenin veya
bir bölgenin kar��la�t��� bir sorun olmaktan ç�km�� dün-
yan�n hemen her bölgesinde ve neredeyse bütün devlet-
lerin belli ölçüde kar��la�t�klar� bir gerçek olmu�tur.
Amac� belirlenen hedeflere ula�mak için bir korku iklimi
yaratmak toplumda ve ki�ilerde korku panik duygusu ya-
ratarak devlete olan güvenini ortadan kald�rmak, sosyal
bütünlü�ü  Birli�i beraberli�i bozmak. Velevki büyük fe-
dakarl�klarla kanla kurulmu�, milyonlarca �ehit verilmi� kök-
lü bir devleti korkutmak.

Zor günler geçirdik,geçiriyoruz da. S�k��an, can çeki-
�en, darbe üzerine darbe yiyen terör örgütü sansasyonel
eylemlere yöneldi. Çünkü varl���n� bir �ekilde gösterme-
si gerekli.Türkiye ve birlik dü�man� odakl� paral� u�aklar
yok oluyor gücü zay�fl�yor. O yüzden taktik de�i�tiriyor
ama �unu unutuyorlar biz türk'üz vatan�m�z Türkiye. Bir-
lik ve beraberli�imize, karde�li�imize, gelece�imize kas-
teden bu it sürüleri kan� bozuk Ermeni u�aklar� hiçbir za-
man amac�na ula�amayacaks�n�z. Ülkemizin huzurunu is-
tikrar�n� bozmaya kalkanlar sizin kar��n�zda tek yürek ol-
mu� milli iradeye milli güce sahip Türk milleti var. Her
ne kadar polisimize askerimize vatanda�lar�m�za yönelik
vicdan yoksunu sald�r�lar gerçekle�tirilen o kirli elleriniz
olsa da nefesimiz tükenene kadar köklerinizi kaz�yaca��z.Biz
korkak de�iliz saklanal�m çakal de�iliz kaçal�m kahpe de-
�iliz arkadan vural�m. Sanmay�n bizi bitiriyorsunuz. Bir as-
kerim bir polisim gider bin askerim bin polisim geli.r Er-
meni u�aklar� vatan hainleri delikanl� ça��nda millet ve va-
tan a�k� ile eline silah alm�� garibana m� gücünün yetti-
�ini san�yorsun. Hepsi bir ana kuzusu ama vatan söz ko-
nusu olunca kahpece yap�lan sald�r�ya bölücü kur�unla-
ra kar�� gö�üslerini siper ederken hepsi birer aslan par-
ças�. Masum insanlar�n hayatlar�na kast eden ,çocuklar�
babas�z kad�nlar� e�siz b�rakan vatan hainleri Allah hepi-
nizi kahr-� peri�an etsin, belan�z� versin .Masum polisimizin
masum askerlerimizin �ehitlerimizin kan� asla yerde kal-
mayacak Bu size çok a��ra mal olacak sizin o kökünüzü
kaz�yaca��z sizin gibi kahpece alçakça haince arkadan ha-
reket etmiyoruz biz sizin gibi hainler bölemez .Biz tek yü-
rek tek millet tek vatan tek devletiz birlik ve beraberli�i-
mizi bozamazs�n�z. Hainlere inat hainlere kar�� azim ve
kararl�l�kla mücadele veren asker ve polisimize kurum ve
kurulu�lar�m�z� yürekten alk��l�yor dualar�m�zla destekliyoruz.
Mehmet Akif Ersoy'un dedi�i gibi” De�il mi ortada bir si-
ne çarp�yor, Y�lmaz Cihan y�k�lsa Emin ol bu cephe  sar-
s�lmaz”

Vesselam………..
Sayg� ve sevgilerimle.

TERÖR BELASI

Nimet GÜVEN

POLIS GAZETESI İSTİHBARAT ŞEFİ

Say�n�Müdürümüz�1971�y�l�nda
do�mu��ilk�ve�orta�ö�renimini�An-
kara� ilinde� tamamlad�ktan� sonra
1989� y�l�nda� Polis� Kolejinden,
1993� y�l�nda� Polis� Akademisin-
den�mezun�olmu�tur.����

Komiser�Yard�mc�s��olarak�K�rk-
lareli�Emniyet�Müdürlü�ünde�gö-
reve�ba�lam���s�ras�yla�Elaz���Em-
niyet� Müdürlü�ü,� Hukuk� Mü�a-
virli�i,� Ankara� Güvenlik� Dairesi
Ba�kanl����ve�Siirt�Emniyet�Mü-
dürlü�ünde�çe�itli�görevlerde�bu-
lunmu�,�2018�y�l�nda�1.�S�n�f�Em-
niyet�Müdürlü�ü�rütbesine�terfi�et-
mi�tir.

1999�y�l�nda�Brezilya�Misyon
görevini�tamamlam��,�2007�y�l�nda
Türkiye�Orta�Do�u�Amme��daresi
(TODA�E)�Enstitüsü�Kamu�Yöne-
timi�Bölümünde�yüksek�lisans�yap-
m��t�r.

Siirt��l�Emniyet�Müdürlü�ü�gör-
evini�18.09.2017�tarihinden�itibaren
vekâleten�yürüten�Say�n�Müdürü-
müz�27.12.2018�tarih�ve�2018/262
say�l��kararname�ile�asaleten�Siirt
Emniyet�Müdürlü�üne�atanm��t�r.

Yurtd���nda�mesleki�gezi�ve�in-
celemelerde�bulunmu�,�birçok�kurs
ve�seminere�kat�lm��t�r.

Evli�ve�bir�k�z�çocu�u�babas�d�r.

�l� Emniyet�Müdürümüz� Say�n
Göksel� TOPALO�LU,� �Ordu� �li
Per�embe� ilçesi� nüfusuna� kay�tl�
olup,�1963�y�l�nda�Trabzon�ilinde
do�mu�tur.� �lk� ve� orta� e�itimini
Ankara�ilinde�tamamlam��t�r.�1981
y�l�nda�Polis�Koleji,�1985�y�l�nda�Po-
lis� Akademisinden� mezun� olarak
K�rklareli�ilinde�Komiser�Yard�mc�s�
olarak�mesle�e�ba�lam��t�r.

�anl�urfa,�Samsun,�Malatya,�Sa-
karya�illerinde�görev�yapt�ktan�son-

ra,�2008�y�l�nda�1.S�n�f�Emniyet�Mü-
dürlü�üne�terfi�ederek�Emniyet�Ge-
nel�Müdürlü�ü�Strateji�Geli�tirme
Daire�Ba�kanl���na�atanm��,�2008-
2016�y�llar��aras�nda�Polis�Ba�mü-
fetti�i�olarak�Tefti��Kurulu�Ba�kan-
l���nda�görev�yapm��t�r.

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

Say�n��l�Emniyet�Müdürümüz�ev-
li�ve�2�çocuk�babas�d�r.

Saruhan KIZILAY
Siirt �l Emniyet Müdürü 

Göksel TOPALO�LU
Tokat �l Emniyet Müdürü 

Suvat D�LBERO�LU
Mu�la �l Emniyet Müdürü 

Bakan Soylu, immün plazma ba���ç�s� oldu

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�olarak,�Komi-
ser�Yard�mc�s��rütbesiyle�meslek�hayat�na�ba�lam��t�r.

Te�kilat�m�z�n�çe�itli�birimlerinde�de�i�ik�rütbelerde�görevini�ba-
�ar�yla�yerine�getiren�Müdürümüz,�son�olarak�Hakkari��l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�görev�yapmakta�iken,�19.09.2019�tarih�ve�2019/320�sa-
y�l��kararname�ile�Mu�la��l�Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��t�r.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsü yendikten sonra Türk Kızılay'a immün plazma bağışladı. Soy-
lu, "Çok tehlikeli ve sinsi bir salgınla karşı karşıyayız. Bu hastalığı hafife almak belki de salgından daha

büyük bir tehlike. Hiç vitesi boşa almamak lazım, hep tedbirli olmak gerekir" dedi.
Covid-19�testinin�31�Ekim'de�pozitif�ç�kt�-

��n��aç�klayan��çi�leri�Bakan��Soylu,�hastal���n
üzerinden�yeterli�süre�geçtikten�sonra�K�z�lay'a
immün�plazma�ba����nda�bulundu.

Burada� hastal�k� süreciyle� ilgili� konu�an
Bakan�Soylu,�"Bu�hastal�kla�ilgili�kendi�ara-
m�zda�yapt���m�z�de�erlendirmelerde,�virajl��bir
hastal�k� diyorum.� Yani� bu� hastal�kla� kar��
kar��ya�kald���n�z�zaman�çok�normal�bir�yol-
da�gidebiliyor,�hiçbir��ey�fark�etmiyorsunuz�fa-
kat�sonra�ani�bir�virajla�kar��la��yorsunuz.

Bu�ani�viraj�n�kendi�ad�na�t�bbi�bir�tan�m�
da�yok.�Yani�oradan�kurtuluyorsunuz,�tekrar
düz�yolda�gidiyorsunuz,�tekrar�bir�virajla�kar-
��la��yorsunuz.�Bunun�söylememdeki�temel�se-
bep��u;�yani�bu�hastal����hafife�almak�belki�de
salg�ndan�daha�büyük�bir�tehlike.�Bu�hem�ken-
di�ya�ad���m,�hem�yak�nlar�m�zda�deneyim-
ledi�imiz�bir�sonuç"�dedi.

Bahçeli: 2021 y�l� yeni ve huzur 
dolu bir dönemin milad� olacakt�r

MHP� lideri� Bahçeli,� Twitter� hesa-
b�ndan� yapt���� aç�klamada� Kovid-19
hastal���yla� mücadelenin� tavsamadan,
tavize�u�ramadan,�tehire�meydan�b�rak-
madan�kararl�l�kla�devam�etti�ine�dikkat
çekti.� Bahçeli,� "�nanc�m� odur� ki,� bu
musibeti,�bu�hastal����ba�ta�milletimiz�ol-
mak�üzere�tüm�insanl�k�yenecek,�virüsün
enkaz��kald�r�lacak,�yaralar�gecikmeksi-
zin�sar�lacakt�r.�

Bilimin� imkânlar�yla,� t�bb�n� çarele-
riyle,�sabr�n�asaletiyle,�duan�n�gücüyle�bu
zorlu�günler�a��lacakt�r.�Felaketin�çap��bü-
yük�olsa�da,�gö�üsleyecek�dirayetimiz
vard�r.�

Salg�n�n�a��rl����fazla�olsa�da,�kald�-
racak� irademiz� vard�r.�Ba�arman�n� d�-
��nda�bir�seçene�imiz�de�yoktur"�dedi.

PATLAMADA HAYATINI 
KAYBEDENLERE RAHMET

Bahçeli,�hastal�kla�mücadelenin�çetin
ve� me�akkatli� oldu�unu� ifade� ederek,
"Süreç�içinde�arzu�edilmeyen�geli�meler
vuku�bulmaktad�r.�Bu�kapsamda�Gazi-
antep'te�özel�bir�hastanenin�Kovid-19�yo-
�un�bak�m�ünitesinde�oksijen�tüpü�kay-
nakl��meydana�gelen�bir�patlama�çok�üzü-
cü�sonuçlara�neden�olmu�tur.�Maalesef
bu�patlamada�ve�bunun� tesiriyle�ç�kan
yang�nda�tedavi�alt�ndaki�9�karde�imiz
hayat�n��kaybetmi�tir.�Bu�vesileyle�elim
hadisede�hayat�n��kaybeden�vatanda�la-
r�m�za�Cenab-��Allah’tan�rahmet,�ailele-
rine�ba�sa�l���,�yaralanan�karde�lerimi-
ze�de��ifalar�diliyorum.�

Ayr�ca�Kovid-19�hastal���ndan�dola-
y��tedavi�görenlere�sa�l�k,�s�hhat�ve�afi-
yet�temennilerimle�birlikte�geçmi��olsun

dileklerimi� iletiyorum.� Vefat� edenlere
rahmet�niyaz�ediyorum.�Maske,�mesafe
ve�temizlik��artlar�na�uyarak�virüse�alan
b�rakmayaca��m�za�inan�yorum"�ifade-
lerini�kulland�.�

'2021 HUZURUN MİLADI OLACAKTIR'
Bahçeli,�"Türkiye�bir�yandan�vandal

emellerle�di�er�yandan�da�virüsün�habis
etkisiyle�ba�a�ç�kacak,�bu�muvaffakiyetle
2021�y�l��yeni�ve�huzur�dolu�bir�dönemin
milad��olacakt�r.�Teslim�olmak�yoktur,
y�lmak�yoktur,�karamsarl�k�yoktur,�kor-
ku�hiç�yoktur.�Ba�araca��z,�selin�önünü
alaca��z.�Sa�l�k�Bakan�m�za,�Bilim�Ku-
rulu’muza,�doktorlar�m�za,�hem�ireleri-
mize,�hasta�bak�c�lar�m�za�ve�di�er�tüm
sa�l�k�çal��anlar�m�za��ükranlar�m��su-
nuyor,�deste�imizin�sonuna�kadar�süre-
ce�ini�ifade�ediyorum"�dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etk-
isiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır" dedi.


