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Türkiye� de�i�mekte
olan�dünyaya�uygun��e-
kilde� geli�imini� h�zla
ayak�uydurmaya�çal��t���
her� dönemde� mutlaka
ayaklar�na� p�ranga� vu-
rulmak� istenmi�tir.� Son
döneme� göz� ucuyla� ba-
kacak�olursak�Libya’da,
Azerbaycan�ve�Ermenis-
tan� sava��nda,� Ege’de
Yunanistan’la,�Do�u�Ak-
deniz’de�neredeyse� tüm
dünyayla,� Suriye’de,
Irak’ta�önümüzü�kesmek
isteyen�dü�manlarla�mü-
cadele�etmekteyiz.���3’te

Cumhurba�kan�� Erdo�an,�G20�Dö-
nem�Ba�kan���talya�ve�Avrupa�Birli�i'nin
(AB)�ortakla�a�ev�sahipli�inde�Roma'da
düzenlenen�Küresel�Sa�l�k�Zirvesi'ne�vi-
deo�mesaj�gönderdi.

Erdo�an,�devlet�ve�hükümet�ba�kan-
lar��ile�Avrupa�Birli�i�Komisyonu�Ba�-
kan��ve�kat�l�mc�lar��selamlayarak�ba�-
lad����konu�mas�na,�G-20�Dönem�Ba�-
kan�� �talya'ya� ve� Avrupa� Birli�i� Ko-
misyonu'na�bu�toplant�y��düzenledikle-
ri�için�te�ekkür�etti.

Zirvenin�ba�ar�l��geçmesini,�Türkiye
ve�tüm�insanl�k�için�hay�rlara�vesile�ol-
mas�n�� dileyen� Erdo�an,� bugün� kabul
edecekleri� Roma� Bildirgesi'nin� haz�r-
lanmas�na�katk��veren,�destek�olan�her-
kese�de��ükranlar�n��iletti.

Yeni�tip�koronavirüs�(Kovid-19)�sal-
g�n�n�n,�dünyada�en�büyük�mutlulu�un
sa�l�k�oldu�unu�bir�kez�daha�hat�rlatt�-
��n��vurgulayan�Erdo�an,�"Türkiye�ola-
rak,�bu�anlay��la�salg�n�n�ilk�günlerinden
itibaren�elimizdeki�imkanlar��vatanda�-
lar�m�zla�beraber�dost�ve�karde��ülkeler
için�de�seferber�ettik.�Temel�sa�l�k�ekip-
manlar��ve�araçlar�n�n�h�zl��bir��ekilde�ge-
li�tirilmesi,�üretilmesi�ve�da��t�lmas�n�
sa�lad�k."�diye�konu�tu.

27 MİLYONDAN FAZLA AŞILAMA
GERÇEKLEŞTİRDİK"

"158�ülke�ve�12�uluslararas��kurulu-
�a� yerli� solunum� cihazlar�� da� dahil,
muhtelif�kalemde�t�bbi�cihaz�ve�ekipman�
gönderdik."�diyen�Cumhurba�kan��Er-
do�an,� �öyle� devam� etti:"Geli�mekte
olan�baz��ülkelerin�üretim�kapasiteleri-
ni�güçlendirmek� için�ki�isel�koruyucu
malzeme� üretilmesine� yönelik� e�itim
programlar�� düzenledik.� Dezavantajl�
gruplar�n�ihtiyaçlar�na�özel�önem�verdik.
Ülkemizde�misafir�etti�imiz�4�milyon�s�-
��nmac�n�n�sa�l�k�hizmetlerine�eri�imi-
ni�kesintisiz�sürdürdük.�Bugün�itibar�y-
la�12�milyonu�ikinci�doz�olmak�üzere,
toplam�27�milyondan�fazla�a��lama�ger-
çekle�tirdik.�Yerli�a���üretim�çal��mala-
r�m�z��da�devam�ettiriyoruz.�Öte�yandan
a��ya�eri�im�konusunda�küresel�ölçekte
ciddi� adaletsizlikler� ya�and���n�� görü-
yoruz.�Dünya�genelinde��imdiye�kadar
tatbik�edilen�a��lar�n�yüzde�80'i,�yüksek
veya�üst�orta�gelirli�ülkelerce�kullan�ld�.
Geli�mi��ülkelerde�nüfusun�ço�unlu�u
en�az�bir�doz�a��lanm��ken,�Sahra�Alt��Af-
rika'da�bu�oran�yüzde�1'i�dahi�bulmad�.
Benzer�vahim�tablolar�dünyan�n�100'e�ya-
k�n�ülkesinde�de�ya�an�yor." S.2’de

Gazetemiz ücretsizdir

Polis�Gazetesi�ve�Polis�Emeklileri�Dayan��ma
Yard�mla�ma�Derne�i�yönetimi�olarak�Kocaeli�Va-
lisi�Seddar�YAVUZ�Beyi�makam�nda�ziyaret�et-
tik.�Seddar�YAVUZ�1967�Eski�ehir�do�umlu�olup
�lkö�renimini�Gümü�konak’ta,�orta�ö�renimini�Es-
ki�ehir’de,�lise�ö�renimini�de�Bal�kesir’de�para-
s�z�yat�l��olarak�tamamlad�.�

1984�y�l�nda��stanbul�Üniversitesi�Siyasal�Bil-
giler�Fakültesi�Kamu�Yönetimi�Bölümü’nü�ka-
zanan�Seddar�YAVUZ,�1988�y�l�nda�mezun�oldu.
Ve�ayn��y�l�aç�lan�Kaymakam�Adayl����s�nav�n�
kazanarak�Ad�yaman’da�kaymakam�aday��olarak
mülki�idare�amirli�i�görevine�ba�lad�.�

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN�Sayfa�3’te

KOCAEL� VAL�S� SEDDAR
YAVUZ BEY’� MAKAMINDA

Z�YARET ETT�K

�l�Emniyet�Müdürü�Zafer�Akta�,�e�i�ile�birlik-
te�Avc�lar�Denizkö�kler�Mahallesi�Ihlamur�So-
kak'ta�oturan,�1996�y�l�nda�göreve�giderken�tra-
fik�kazas��geçirerek��ehit�olan�Polis�Memuru��l-
yas�Çapan'�n�e�i�ve�iki�çocu�unu�ziyaret�etti.

Avc�lar��lçe�Emniyet�Müdürü�Murat�Çak�r�ta-
raf�ndan� kar��lanan� �l� Emniyet�Müdürü�Akta�,
"Bayram�nedeniyle�halk�m�z�n�huzur�ve�güven-
li�i,�vatanda��m�z�n�can�ve�mal�emniyetini�sa�-
lamak�amac�yla�te�kilat�m�z�olarak�bayram�bo-
yunca�tertibat�ald�k.�

Bununla�beraber��ehit�ailelerimizi�yaln�z�b�-
rakmamak�ad�na�tüm�ilimizde�39�ilçemizde�ben
ve�personelim�düzenli�olarak�bayramda�yaln�z�ol-
mad�klar�n��hissettirmek�amac�yla�ziyarete�geldik.
Bu�vesile�ile�tüm��ehitlerimizi�rahmetle�an�yorum.
Kahraman�gazilerimize�de�aileleri�ile�beraber�hep-
sinin�bayram�n��kutluyorum"�dedi.

Zafer Akta� �ehit
Yak�nlar�n� ziyaret etti

Cumhurba�kan� Erdo�an'dan 
a�� pasaportu aç�klamas�!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası
seyahatler ve turizmin önü gerekli sağlık ve hijyen şartları sağlanarak açılmalıdır. G20 ülkeleri arasında 'iyi uygulamalar veri ban-

kası' kurulması gelecekteki krizlere karşı önlem alınmasını kolaylaştıracaktır" dedi.

MAN�SA Z�YARET�
Osmanl��Devleti’nin�birçok��ehzadesine�devlet�yönetme�tecrübe-

si�kazand�rmak�ve�geli�tirmek�için�ev�sahipli�i�yapm���olan�Manisa
ili,�çok�köklü�bir�medeniyete�sahiptir.�Manisa,�bulundu�u�co�rafi�ko-
num�itibar�yla�Yontma�Ta��Devri’ne�kadar�uzanan�bir�geçmi�e�sa-
hiptir.�Teselya’dan�gelip�yerle�en�Magnetler’in�Spil�Da���ete�inde�kur-
du�u�bu��ehir,�“Magnesia”�olarak�an�lm���ve�zamanla�Hitit,�Frig,�Yu-
nan,� Lidya,� �ran,� Roma,�Bizans,� Saruhano�ullar�� Beyli�i� ve�Os-
manl�’lar�n�bir�yerle�im�yeri�olmu�tur.�Beyli�in�bölgedeki�varl���n-
dan�dolay���ehir�Saruhan�olarak�da�an�lm��t�r.�Osmanl��egemenli�i-
nin�ard�ndan��ehrin�ismi�Ma�nisiye,�Ma�nisa�ve�son�olarak�Manisa
�eklini�alm��t�r.�Osmanl��padi�ahlar�ndan�II.�Murat,�Fatih�Sultan�Meh-
met,�Kanuni�Sultan�Süleyman,�II.�Selim,�III.�Murat,�III.�Mehmet�ve
I.�Mustafa�Manisa’da�sancak�beyli�i�yapm��t�r.�
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DERD� VATAN OLANLAR
Her�geçen�gün�gündemi�de�i�en,�sürekli�operasyonlara�maruz�kalan

Türkiye’mizin�her�daim�vefakâr,�cefakâr�evlatlar�d�r�Emniyet�Te�k-
ilat�.�Gece�gündüz�demeden�görevinin�ba��nda,�insan�ay�rd�etmek-
sizin�yard�ma�ihtiyac��olan�herkesin�yan�ndad�r�polislerimiz.�Kim-

seizlerin�kimsesi,�yolda�kalm���n�yolda��,�darda�kalanlar�n�akl�na�ilk
gelenlerdir� onlar.� Biz� de� elimizden� geldi�ince,� sesimizi� duyura-
bildi�imiz�kadar�onlar�n�eli,�kolu,�sesi,�nefesi�olmaya�söz�vermi��gönül-
lüleriz.
Emniyet�Te�kilat��kendisini�memleketim�olan�Mu�’ta�Hasköy�kay-

makaml����yapt����süreçten�itibaren�tan�d���m�Mehmet�AKTA��Bey’e
emanet.�Liyakat�esas�na�göre�yap�lan�görevlendirmelerin�en�ba�ar�l�
tezahürlerinden�biridir�Mehmet�müdürümün�Emniyet�Te�kilat�’n�n
ba��na�getirilmesi.�30’lu�ya�lar�n�n�ba��nda�memleketimizde�göreve
ba�layan�say�n�kaymakam�m�z,�halk�m�z�taraf�ndan�çok�sevildi.�Genç
ya��na�ra�men�y�llar�n�verdi�i�tecrübeye�sahipmi�cesine�gece�gündüz
görev�yapan�kaymakam�m�z,�k�sa�zamanda�hem�mahiyetindeki�per-
sonelinin�hem�de�halk�m�z�n�gönlünde�taht�kurdu.�Tam�bir�memleket,
vatan,�bayrak�sevdal�s��bir��ahsiyet�olan�Say�n�AKTA�,�asker,�po-
lis�ve�bizler�güvenlik�köy�korucular��olarak,�yapt���m�z�operasyon-
lar��bizzat�takip�eder,�süreç�neticelenene�kadar�geceleri�kesinlikle�uyu-
mazd�.�Bu�da�haliyle�da�da�operasyonda�bulunan�bizler�için�büyük
moral�kayna���ve�güç�anlam�na�gelirdi.�Say�n�AKTA�’�n�bu�yi�it-
liklerini�hiçbirimiz�kesinlikle�unutamay�z.�
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MEHMET ERDU�AN
2.01.1969� tarihinde� Gelibolu’da� do�du.� Lise� e�itimini� Bursa’da,

Üniversite� e�itimini� Ankara� Gazi� Üniversitesi� E�itim� Fakültesinde
tamamlad�ktan�sonra�1991�y�l�nda�Polis�Akademisi’nden�mezun�oldu.
S�ras�yla��stanbul,�Bayburt,�Bilecik,�Bursa,�Van,�Bursa�ve��stanbul��l-
lerinde�de�i�ik�rütbelerde�görev�yapt�.�
Bulundu�u�illerde�yönetti�i�operasyonlarla�halk�n�ve�özellikle�çocuk-

lar�n�sevgisini�kazanan�Say�n�ERDU�AN�samimi�ve�vakur�tarz�yla�24
saat� görev� yapmaktad�r.� Kendisi� Emniyet� Te�kilat�’n�n� en� gözde
müdürlerinden�biridir.�De�erli�bir�dost�ve�tam�bir�görev�adam�d�r.�Hak-
l�n�n�daima�yan�nda,�haks�z�n�da�kim�olursa�olsun�kar��s�nda�olan�yap�s�y-
la�tan�nmaktad�r.�Tekirda�’da�göreve�ba�lad���ndan�bu�yana�yasa�d���
i�lerle�u�ra�anlar�n�korkulu�rüyas��olmu�tur.
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AZ�Z YILDIRIM

Aslen�Trabzon�ili��alpazar��ilçesinden�olan�Vali��Az-
iz�Y�ld�r�m,�Düzce�nüfusuna�kay�tl��olmakla�birlikte,�1963
y�l�nda�Eski�ehir-Sivrihisar'da�dünyaya�gelmi�tir.

1985�y�l�nda��stanbul�Üniversitesi�Siyasal�Bilgiler
Fakültesinden� mezun� olduktan� sonra,� 1986� y�l�nda
Gazi�Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitüsü�Master�Pro-
gram�na�kat�lm���ve�1988�y�l�nda�Kamu�Yönetimi�Uz-
man��olarak�mezun�olmu�tur.Kaymakaml�k�mesle�ine
Afyon�Kaymakam�Aday��olarak�ba�layan�Vali�Aziz
Y�ld�r�m,�daha�sonra�Adana-Saimbeyli�Kaymakaml���,
Yozgat-Saraykent�Kaymakaml���,�Elaz��-�Kovanc�lar
Kaymakaml���,�E�itim�Dairesi�Ba�kanl�����ube�Müdür-
lü�ü,�Aksaray�Vali�Yard�mc�l���,�Nüfus�ve�Vatanda�l�k
��leri�Genel�Müdürlü�ü�Daire�Ba�kanl���,��ller��daresi
Genel�Müdürlü�ü�Daire�Ba�kanl���,�Ba�bakanl�k�Sosyal
Yard�mla�ma�ve�Dayan��ma�Genel�Müdürlü�ü,�Aile�ve
Sosyal�Politikalar�Bakanl����Sosyal�Yard�mlar�Genel
Müdürlü�ü,��çi�leri�Bakanl����Müste�ar�Yard�mc�l���
görevlerini�yürüttükten�sonra�Afyonkarahisar�ve�Mu�
Valili�i�görevlerinde�bulunmu�tur.
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POLİS MÜZESİ
AÇILDI…

Polis�Te�kilat�'n�n�176�y�ll�k�serüveni�hummal�
bir�çal��man�n�ard�ndan�müzeye�çevrildi.�Polis
Müzesi,�9�Nisan'da�düzenlenecek�tören�ile�aç�l-
d�.
Dünden�bugüne�Polis�Te�kilat�'n�n�geçti�i�a�a-

malar�,�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�taraf�ndan�ha-
z�rlanan�Polis�Müzesi'nde�sergilenecek.�Müze,
resmi�aç�l���ndan�önce�kap�lar�n��ilk�kez�TRT�Ha-
ber'e�açt�.
�lk�polis�üniformas�ndan�son�teknoloji�ekip-

manlara�kadar�her��ey�eksiksiz�haz�rland�.�Ta-
rihi�olaylar�n�canland�rmas��da�bu�özel�müzede
yer�ald�.
EGM�Sosyal�Hizmetler�ve�Sa�l�k�Daire�Ba�-

kan�,�müzeyle�ilgili��u�bilgileri�verdi:
Teçhizatlar,�araç�gereçler,�suç�soru�turma�ge-

reçleri�ve�te�kilat�n�176�y�lda�nereden�nereye�gel-
di�ini�gösteren�bilgi�ve�belgeyi�gerek�canlan-
d�rmalarla�gerek�sergi�alanlar�yla�görecek�va-
tanda�lar�m�z.
Emniyet��ehitleri�Unutulmad�
Canland�rmalardan�biri�Atatürk'ün�Amasya

Kongresi'nden�sonra�Sivas'a�giderken�kaybetti-
�i�çantas�n�n�bir�polis�taraf�ndan�bulunmas�.�Can-
land�rma�alan�nda,�Atatürk'ün�o�polis�memuru-
na�gönderdi�i�hediyeler�bulunuyor.
Müzede,� 2016� y�l�nda� Nusaybin'de� canl�

bomban�n�üzerine�atlayarak�42�polis�memuru-
nun�hayatta�kalmas�n��sa�layan�Zehir�isimli�kö-
pek�de�unutulmad�.�Polis�Müzesi'ndeki�en�özel
k�s�mlardan� biri� emniyet� �ehitleri� an�s�na� ha-
z�rlanan�alan,�burada��ehitlerin�ki�isel�e�yalar�
da�sergileniyor.�lk�motosikletli�polisten,�bisik-
letli�polislere�kadar�ula��m�araçlar��da�müzede
yer�al�yor.�Polis�Müzesi,�9�Nisan'da�düzenlene-
cek�tören�ile�aç�ld�..

Erdem YANIK

Polis Gazetesi Haber Müdürü

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

POLİS EMEKLİLERİ DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA 
DERNEĞİ YÖNETİM KURULU GENEL BAŞKANI

Osman Şahin GÜVEN (Sponsor)
0532 375 80 19 / 0532 418 09 89 /0212 551 80 19

DERNEK YÖNETİMİ
Osman Şahin GÜVEN

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

Polis Gazetesi Sorumlu Müdürü:
Bengü Betül DEMİRCİOĞLU
Haber Müdürü: 
Sevda ÖZTÜRK
Zeytinburnu Bölge Temsilcilsi: 
Musa SEYLAN
Beylikdüzü Bölge Temsilcisi:
Seyit AYTULUM, 
Beykoz Bölge Temsilcisi:
Sabri AYAZ
Manisa/Akhisar Bölge Temsilcileri:
Mustafa BARLIK
Muş ‹stihbarat Şefi:
Emrah YA⁄IZ
Muş Bölge Temsilcisi:
Harun AKOVA                                                                                                                                                                                                                                                   
Pendik Bölge Temsilcisi:
Arslan SEV‹NÇ
Erzincan Bölge Temsilcisi:
Mahmut KILIÇ
Güngören Bölge Temsilcisi:
Yunus ULUAĞAÇ
Urfa Bölge Temsilcisi: 
İbrahim Halil ULUSOY
Urfa Haliliye Bölge Temsilcisi: 
Fuat FELHAN
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
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. İsrail'i çok iyi tanı-
manız, anlamanız lazım" ifadelerini kullandı. Erdoğan, yargı reformu paketine ilişkin de "Dördüncüsünü yakında Meclis'e sunacağız" diye konuştu

Cumhurba�kan� Erdo�an’dan �srail’e çok sert sözler

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�muhterem��ah�s,�de-
�erli�dostum�Ömer�USLUSOY�beyefendidir.
Kendisi� ile� tan���kl���m�z,� 2008� y�l�nda
memleketim�olan�Mu�’ta�Terörle�mücadele
�ube�Müdürlü�ü�yapt����y�llara�dayanmak-
tad�r.�Sosyal�hayat�nda�son�derece�nazik,�ki-
bar,�asil�bir�insan�olan�Ömer�müdürüm,�söz
konusu�görevi�oldu�unda�ise�bir�o�kadar�di-
siplinli,�tavizsiz�ve�dik�duru��sahibidir.�Gö-
reve�geldi�i�günden�itibaren�Mu�’ta�teröre�kök
söktürmü�,�gece�gündüz�demeden�vazifesi-
ni�ifa�etmi�,�tüm�terör�örgütlerinin�korkulu�rü-

yas��haline�gelmi�tir.�Bu�ba�ar�lar��ve��ahsi-
yeti,�Say�n�Müdürümüz�USLUSOY’u�Terörle
Mücadele�Daire�Ba�kan�Yard�mc�l����gör-
evine�kadar�yükselmesini�sa�lam��t�r.�Dev-
letimiz�O’nu,�en�büyük�s�k�nt�lar�n�içerisin-
de�yer�alan�terör�belas�n��def�edecek�seviye-
de�güvenilir,�gözüpek�ve�kabiliyetli�bulmu�,
bu�makam��teslim�etmi�tir.
Say�n�USLUSOY,�bu�kritik�ve�bir�o�ka-

dar�da�sorumlulu�u�büyük�görevi�de�ba�ar�yla
yürüttükten�sonra,�y�llard�r�ismi�terörle�an�-
l�r�hale�gelmi��olan���rnak’a��l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�atanm��t�r.�Ba�ar�lar�na�yenile-
rini�eklemeye�devam�eden�Say�n�Müdürü-
müz,���rnak’��k�sa�sürede�ad��terörle�an�lan

iller�s�n�f�ndan�ç�karm��,�hain�teröristleri�ne-
fes�alamaz�hale�getirmi�tir.���rnak�halk��ta-
raf�ndan�k�sa�sürede�çok�sevilen�Ömer�Mü-
dür,�mütevaz��ki�ili�i�ile�halkla�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�ol-
mu�,�hakk��ve�hakl�y��her�daim�üstün�tut-
mu�tur.�E�i�ile�birlikte��ehit�ve�gazi�aileleri-
ni�her�f�rsatta�ziyaret�ederek,�devletimizin�dai-
ma�onlar�n�yan�nda�oldu�unu�hissettirmi�tir.
�laveten;�engelli�çocuklara�kar���hassasiyetinin
bir�göstergesi�olarak,�onlar��mutlu�edecek�çe-
�itli�etkinliklerle,�yüzlerini�gülümsetmeyi�ba-
�arm��t�r.
Halk�m�z�n�haber�alma�özgürlü�üne�de�ay-

r��bir�itina�göstererek,�bas�n�mensuplar��ile
Emniyet�Te�kilat�’n�n�koordine�içerisinde�ça-
l��mas�n��sa�lam��,�güvenli�e�dair�faaliyet-
lerden�tüm�halk��haberdar�etmi�tir.
Meslek�hayat��boyunca�sürekli�olarak�kri-

tik� birimlerde� görev� alan� Say�n� USLU-
SOY’un�çal��malar�n�n�bir�k�sm�ndan�bah-
sedebildi�imiz�bu�yaz�m�z�elbette�ki�Say�n
Müdürümüzü�tan�tmaya�kâfi�de�ildir.�
Ziyaretimizde�k�ymetli�vakitlerini�bize�ay�-

rarak�göstermi��oldu�u�misafirperverlikten�do-
lay��kendisine�sonsuz�te�ekkürlerimizi�bir�borç
biliriz.�
Yaz�m�z�n�ba��nda,�Manisa’n�n�devlet�yö-

netimine�namzet�olan��ehzadeler�için�bir�ba-
samak�oldu�undan�söz�etmi�tik.�Bu�vesile�ile
ayn���ekilde�Manisa’n�n�Say�n�Müdürümüz
Ömer�USLUSOY�beyefendi�için�de�daha�üst
düzey�görevlerin�öncüsü,�bir�basama���ol-
mas�n��ümit�ederiz.�Ba�ar�lar�n�n�devam�n��te-
menni�ederken,�kendisine�ve�ailesine�sa�l�kl�
huzur�dolu�bir�ya�am�dileriz.�
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Cumhurba�kan��ve�AKP�Genel�Ba�-
kan�� Recep� Tayyip� Erdo�an,� Kuzey
Marmara�Otoyolu�7.�kesiminin�aç�l���nda
konu�tu.
Erdo�an’�n�konu�mas�ndan�ba�l�klar

�öyle:
*�Kuzey�Marmara�Otoyolu’nun�tüm

bölümlerini�tamamlam���bulunuyoruz.
Türkiye’nin�hem�nüfus�yo�unlu�u�hem
üretim�ve�ticaret�kapasitesi�hem�turizm
potansiyeli� bak�m�ndan� en� hareketli
yerlerinin�ba��nda�gelen�Marmara�Böl-
gemizi� çepeçevre� otoyolla� ku�atm��
olaca��z.
*�Aç�l���n��yapt���m�z�k�s�mlarla�bir-

likte�toplam�yat�r�m�bedeli�1,7�milyar�do-
lar�olan�bu�kesim,�ileride�in�as��planla-
nan�3�katl��büyük��stanbul�tünelinin�de
ba�lant�s�n��te�kil�edecektir.�Salg�n�dö-
neminde� projelerimize� ara� vermedi,
milletimizin�hizmetine�verdik.
*�Ülkelerin�ço�u�sadece�finans�sek-

törünü�ayakta�tutmaya�çal���rken,�biz�10
milyonlarca�insan�m�z��do�rudan�des-
tekleyen�programlarla�hiçbir�insan�m�-
z��yaln�z�b�rakmad�k.

KANAL İSTANBUL MESAJI
*�Çanakkale�Köprüsü��imdiden�gö-

ren�herkesi�kendine�hayran�b�rakmak-
tad�r.�Yak�nda�ilk�köprüsünün�temelini
atarak�fiilen�hayata�geçirmeye�ba�laya-
ca��m�z�Kanal��stanbul�da�tarihe�dam-
gas�n��vuran�bir�eser�olarak�ülkemizin�if-
tihar�tablosunun�içinde�yerini�alacakt�r.

YARGI REFORMU PAKETİ
“Bu�arada�yarg��reform�paketlerimi-

zin�dördüncüsünü�meclisimizin�takdirine
sunuyoruz”�diyen�Cumhurba�kan��Er-
do�an,� “Ülkemizi� gelece�e� güvenle
bakabilece�i�yeni�sivil�anayasas�na�da
Cumhur�ittifak�yla�ba�latt���m�z�çal��-
mayla�tüm�siyasi�partilere�bu�haz�rl���-
m�z�� sunacak� STK’larla� milletimizle

payla�acak�yeni�ve�sivil�anayasam�za�da
kavu�aca��z.�Salg�n�sonras�nda�yeniden
yap�lanacak�küresel�sistemin�lider�ül-
keleri� aras�na� Türkiye’yi� sokaca��z.
Bu�tablo�içerde�ve�d��ar�da�birilerine�ra-

hats�zl�k�veriyor.�Ülkemizi�darbelerle,
terör�örgütleriyle�bir�k�s�r�döngünün�içi-
ne�hapsedenler�ba��ms�z�ve�müreffeh
Türkiye�hedefimizden�hiç�ama�hiç�ho�-
lanmad�lar.�Rahats�z�oldular.�Rahats�z

da� olsalar� kararl�l�kla� devam� edece-
�iz”�ifadelerini�kulland�.

İSRAİL’E SERT SÖZLER
*�Filistin�bizi�bekliyor.�Filistin�tüm

o�yavrular�n�a�lamalar�yla�bizi�bekliyor.
D��i�leri�Bakan�m�z�ve�birçok�birlikte�ha-
reket� etti�imiz�d��i�leri� bakanlar�m�z,
BM�Genel�Kurulu’nda�dönem�ba�kan�
olan� milletvekilimiz� Volkan� Bozk�r
bey�ba�kanl���nda�ba�ar�l��bir�oturumu
dün�gerçekle�tirdiler.
*�Oradan�bir��ey�hayk�rd�lar.�Filis-

tin’in�1947’den�itibaren,�topraklar�n�n�bu
terör�devleti��srail�taraf�ndan�nas�l�i�gal
edile�edile�bugünkü�bir�parça�Filistin�top-
ra��na�döndü�ünü�anlatt�lar.�Anlataca-
��z,�durmayaca��z.�Bu�terör�devleti��s-
rail’in�ne�oldu�unu�tüm�dünyan�n�bil-
mesi�laz�m.�Özellikle�gençlerimize�ses-
leniyorum.�Bu�terör�devleti��srail’i�çok
iyi�tan�man�z,�anlaman�z�laz�m.

Mu�� Valisi� olarak� görev� yapmaktayken� 26� Ekim
2018�tarihinde�yay�mlanan�Cumhurba�kanl����Kararnamesi
ile�Tekirda��Valili�i�görevine�atanan�Vali�Aziz�Y�ld�r�m
05�Kas�m�2018��tarihinde�Tekirda��Valili�i��görevine�ba�-
lam��t�r.Say�n�Valimizle�yolumuz�memleketim�Mu�’ta�gö-
rev�yapt����esnada�kesi�ti.�Uzun�süre�kendisiyle�mü�erref
olma�imkân�na�kavu�tum.�Milletini�devletini�bayra��n��ca-
n�ndan�çok�seven�dürüst�cesur�merhametli�ve�vakur�bir�in-
sand�r.�Mu�’ta�görev�yapt����sürede�halk�n�aras�na�her�da-
im�korumas�z�bir��ekilde�dola�an,�halk�n�çok�sevdi�i�bir
gönül�insan�d�r.�Disiplinli�yönetim��ekliyle�devletin�gü-
cünü�ve�imkânlar�n��her�daim�halk�m�z�n�hizmetine�sun-
may��bilmi�tir.�Kap�s��her�daim�halk�m�za�ve�emrinde�ça-
l��an�personele�ard�na�kadar�aç�kt�r.�
Say�n�Valimizin�bu�yönüyle�devletin�dosta�güven�ve-

ren�yumu�ak�ve��efkatli�yüzünü�temsil�etti�i�kadar�dü�-
mana�korku�salan��edid�ve�cayd�r�c��yönü�de�me�hurdur.
Terör�örgütleri�pkk,�ypg,�dea��gibi�vatan�hainlerine�asla
göz�açt�rmam��t�r.�Hain�teröristler�ad�m�atamaz�hale�gel-
mi�lerdir.�Gerçekten�kand�r�lm���olanlara�dönüp�do�ruyu
bulmas��için�f�rsatlar�sunan�say�n�valimiz,�hainli�i�tescil-
lenmi��güruh�için�korkulu�rüya�olmu�tur.�
Konu�ve�durum�her�ne�olursa�olsun�öncelikli�olarak�hal-

k�n�refah��ve�menfaatini�dü�ünen�say�n�valimiz�insan��ya-
�at�ki�devlet�ya�as�n�düsturunun�en�kesif�tezahürünü�tüm
halk�m�za�göstermi�tir.��Bizler�Mu��halk��olarak,�t�pk��tüm
Türk�halk��gibi�devletimizin�her�daim�emrindeyiz.�Özel-
likle�ilçem�Hasköy�terörün�bar�namad����tek�ilçedir.�Biz-
ler�teröre�kar���her�daim�devletimizin�yan�nda�olduk.�Ol-
maya�da�devam�edece�iz.�Say�n�valimiz�orada�devletin�tem-
silcisi� olarak,� yapt���� uygulamalarla,� bizlere� olan�mu-
habbetiyle�gönüllerimize�taht�kurmu��bir�insand�r.�Görevde
bulundu�u�süreler�hepimiz�için�bayram�havas�nda�geçen
günlerdi.��limizden�ayr�ld�ktan�sonra�asla�kendisini�unut-
mad�k.�Tüm�halk�n�gönlünü�kazanmay��bilmi��bir�validir.
Gitti�i�heryerde�kendisini�takip�ettik.�Haberlerini�ald�k�ve
birbirimize�ilettik.�Kendisini�her�daim�yürekten�destekli-
yor�ve�görevine�daha�nice�y�llar�devam�etmesini�arzu�edi-
yoruz.�T�pk��ismi�gibi�Aziz�bir�insand�r.�Soyad��gibi�de�ge-
rekti�inde�y�ld�r�m�gibi�çakmas�n��da�çok�iyi�bilmektedir.

Bizler�O’nun�bu�halleriyle�gururlan�p�onur�duyarken�va-
tan�hainleri�de�y�ld�r�m�olu�undan�her�daim�nasiplerini�al-
m��lard�r.�Devlete�ihanet�ederek�devletin�y�ld�r�m�yüzü-
nü�görenler�oldu�u�gibi,�vatan�n�devletin�evlad��olanlar,
her�daim�devletimizin�Aziz�yüzünü�görmü�ler�görmeye
de�devam�edeceklerdir.��te�tüm�bu�güzellikleri�dü�ünüp
biraraya�getirince,�ortaya�Say�n�Aziz�YILDIRIM�gibi�bir
beyefendi�ç�k�yor.�Ben�bu�yaz�y��halktan�biri�olarak�yaz-
d�m.�Elbette�ya�ad�klar�m�n�tamam�n��yazmaya�kalksay-
d�m�buna�imkân�bulamazd�m.�Bu�yaz�mda�Say�n�Aziz�YIL-
DIRIM�beyefendi�için�yazabilme�f�rsat��buldu�um�özel-
liklerinin,�bu�yaz�y��okuyan�tüm�devlet�görevlilerimize�il-
ham�kayna���olmas�n��da�temenni�ediyorum.�Halk�n�gön-
lüne�giren�Hakk’�n�gönlüne�girer.�Hakk’�n�r�zas�n��kaza-
n�r.�Öyle�ya�bu�i��bir�bayrak�yar���d�r.�Makamlar�gelip�ge-
çicidir.�Önemli�olan�iyi�bir�insan�olarak�milletin�gönlün-
de�taht�kurabilmek,�bu�gökkubbede�bir�ho��sada�b�raka-
bilmektir.� Say�n� Aziz� YILDIRIM� bunu� ba�arabilmi�
gerçek�bir�devlet�adam�d�r.�Kendisini�en�kalbi�duygula-
r�mla�selamlarken,�tüm�devlet�adamlar�m�z�n�en�üstün�va-
s�flarla�techiz�olmas�n��Yüce�ALLAH(cc)’tan�niyaz�edi-
yor,�devletimiz�ve�hükümetimiz�k�yamete�kadar�payidar
olsun�diyorum.�Cenab-��ALLAH’a�emanet�olunuz.SAY-
GILARIMLA.
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AZ�Z YILDIRIM

Cumhurba�kan� Erdo�an'dan a�� pasaportu aç�klamas�!
Cumhurba�kan��Erdo�an,�"Türkiye�olarak,�bu-

güne�kadar�elimizdeki�a��lar��di�er�ülkelerle�pay-
la�maya�gayret�ettik.�Yerli�a��m�z�,�haz�r�olur�olmaz,
vatanda�lar�m�zla�beraber�in�allah�tüm�insanl���n�is-
tifadesine�sunaca��z.�Çok-tarafl��finansal�kurulu�lar�n
ve�giri�imlerin�a��ya�adil�eri�im�konusundaki�çaba-
lar�n��destekliyoruz."�ifadelerini�kulland�.�Salg�nla-
ra�kar���al�nacak�kontrol�tedbirlerinin�koordineli�ve
orant�l��olmas��gerekti�ini�de�vurgulayan�Erdo�an,
sözlerini��öyle�sürdürdü:�"Sa�l�k�ve�ekonomi�ara-
s�ndaki�hassas�dengeyi�gözetmeli�ve�Dünya�Sa�l�k
Örgütünün�merkezi�konumunu�peki�tirmelidir.�Bu
ba�lamda,�a��lanm���ve�a��lanmam���olanlar�aras�nda
yeni�duvarlar�örülmesine�ve�yeni�tür�bir�ayr�mc�l�-
�a�yol�aç�lmamal�d�r.�Dünya�Sa�l�k�Örgütüne�üye
herhangi�bir�ülkenin,�bu�örgütün�onaylad����bir�a��-

y��kabul�etmemesinin�izah��yoktur.�Uluslararas��se-
yahatler�ve�turizmin�önü�gerekli�sa�l�k�ve�hijyen��art-
lar��sa�lanarak�aç�lmal�d�r.�Küresel�sa�l�k�sistemi-
nin�güçlendirilmesinin�yolu,�Dünya�Sa�l�k�Örgütü-
nün�merkezi�rolünün�tahkim�edilmesinden�geçiyor.
Bu�amaçla�yürütülen�reform�sürecine�biz�de�destek
veriyoruz."�Erdo�an,�bula��c��hastal�klar�n�yay�lmas�n�
engellemek�için�h�zl��tespit,�erken�uyar��ve�yak�n�bil-
gi�payla��m�n�n�da�önemli�oldu�una�i�aret�ederek,
salg�n�n�Türkiye'de�henüz�vaka�görülmeden�yak�n
takip�alt�na�al�nd���n��ve�Bilim�Kurulunun�ilk�vakan�n
tespitinden�yakla��k�iki�ay�önce�faaliyete�geçti�ini
vurgulad�.�Cumhurba�kan��Erdo�an,��öyle�devam�et-
ti:�"Milli�operasyon�merkezlerimiz�aras�nda�bir�ko-
ordinasyon�mekanizmas��tesis�edilmesi,�tahliyeler�ve
acil�t�bbi�ihtiyaçlar�gibi�çal��malar�n�e�güdümü�ba-

k�m�ndan�faydal��olacakt�r.�G20�ülkeleri�aras�nda�'�yi
Uygulamalar�Veri�Bankas�'�kurulmas�,�gelecekteki
krizlere�kar���önlem�al�nmas�n��kolayla�t�racakt�r.�G20
platformu�olarak�hayata�geçirdi�imiz�borç�ödeme-
lerinin�ertelenmesi�giri�imi�de�salg�n�n�küresel�bir�borç
krizine�dönü�mesine�mani�olmu�tur."�Cumhurba�-
kan��Erdo�an,�son�1,5�y�lda�ya�ananlar�n�uluslararas�
sistemde�görülen�aksakl�klar��gidermek�ve�daha�adil
bir�düzen�in�a�etmek�bak�m�ndan�çok�güçlü�bir�ders
verdi�inin�alt�n��çizerek,�"Sa�l�k�bir�ayr�cal�k�de�il,
herkes�için�bir�hakt�r.�Evlatlar�m�za�daha�adil,�daha
ya�anabilir,�daha�müreffeh�bir�dünya�b�rakmak,�he-
pimizin�ortak�görevidir.�Türkiye�olarak�böyle�bir�dün-
yan�n�tesisi�için�çal��may��sürdürece�iz."�diye�konu�tu.
Erdo�an,�zirvenin�ba�ar�l��geçmesini�dileyerek�ka-

t�l�mc�lar��selamlad�.

MAN�SA Z�YARET�



Bununla�birlikte�içimizde�devletimizin�dü�man��olan,�nüfusta�is-
mi�Ali,�Ahmet,�Mehmet,�Kemal,�Sedat�olan�fakat�yüre�inde�ülke-
mize�devletimize�dair�zerre�sevgisi�bulunmayan�iç�dü�manlarla�da
ayr�ca�kavgam�z�devam�etmektedir.�Bu�hep�böyle�olmu�tur.�Ne�za-
man�ülke�ata�a�kalksa�birileri�ç�kar�engel�olmak�için�var�gücüyle
u�ra��r.�Bu�hainlerin�bize�fark�nda�olmadan�yapt�klar��iyilik�ise�ha-
inlerle�mücadelede�antremanl��olmam�z��sa�lamakt�r.�Her�müca-
deleden�daha�da�güçlenerek�ç�kt���m�z�olanca�aç�kl���yla�göz�önün-
dedir.
Bu�ihanetleri�15�Temmuz�hain�darbe�giri�imi�öncesi�ve�sonra-

s��olarak�ikiye�ay�rabiliriz.�
15�Temmuz�öncesi�devletimizin�tüm�kurumlar�n��ele�geçirecek

kadar�her�tarafa�kök�salm���hainler�gayet�rahat��ekilde�istedi�i�ki-
�ileri�hapse�att�r�p�istediklerini�de�uygun�gördükleri�seviyede�ce-
zaland�rabilme�gücüne�sahiplerdi.�Özellikle�operasyonel�kurumlarda
çok�say�da�eleman�dev�iren�hain�örgüt�fetö�gücünü�zirvede�hisset-
ti�i�bir�zamanda�Allah’�n�yard�m�yla�halktan�darbeyi�yedi.�
15�Temmuz�sonras�nda�ciddi�manada�kan�kayb�na�u�rayan�ör-

güt�bu�defa�henüz�de�ifre�olmam���elemanlar��eliyle�türlü�hileye�ba�-
vurdu.�Yurtd���na�kaçan�birçok�terörist�ise�sosyal�medya�arac�l���
ile�halk�n�zihnini�zehirlemeye�devam�etti.�Öyle�ya�mal��satt�ran�rek-
lam�d�r.�Hilekâr�ak�llar�ndaki�dü�ünceleri�bu�hainlerin�ne�mal�ol-
du�unu�bilmeyenlerin�kolayca�etkilenebilece�i�profösyönellikte�an-
latarak�ciddi�propagandalar�yapmaya�devam�etmekteler.
Bu�ihanet�odakl��sosyal�medya�ataklar�n�n�sonuncusunu�son�gün-

lerde�ya�amaktay�z.�Evine�yap�lan�bask�nda�e�ine�ve�çocuklar�na
yönelik�kabul�edilemez�hareketler�yap�ld���ndan�bahisle�iddialar�-
n��birbiri�ard�na�s�ralayan�Sedat�Peker’in�iddialar�n�n�do�ru�olup�ol-
mad���n��ara�t�r�p�sonuca�varmak�elbette�yarg�n�n�i�idir.�
Burada�dikkat�etmemiz�gereken�ilk�husus�e�er�e�ine�ve�çocuk-

lar�na�böyle�bir�hamle�yap�ld�ysa�bu�tahrik�unsuru�hareketleri�ya-
pan�ki�i�ve/veya�ki�ilerin�kim�oldu�u�da�ara�t�r�lmas�d�r.�T�pk��ge-
zi�park��hadiselerinde�ilk�müdahaleyi�yapan�kolluk�kuvvetlerimiz
içindeki�fetöcülerin�oradaki�ki�ileri�tahrik�ettikleri�ve�olaylar�n�önü-
nün�al�nmas��imkâns�z�hale�getirilmi��olmas��örne�inde�oldu�u�gi-
bi.�Bu�vesile�ile�bu�müddei��ahs�n�iddialar�n�n�ilki�çürütülmü��olup
geri�kalan�k�sma�daha�kolay�devam�edilebilecektir.�Bu�ara�t�rma�e�er
o�iddia�do�ru�ise�bu�tuza��n�devlet�içinde�hâlihaz�rda�görevine�de-
vam�eden�ki�i�ve/veya�gruplar�n�de�ifresi�anlam�na�gelir�ki�bu�is-
tedi�imiz�bir�olayd�r.�
Bu�hadisenin�bize�göre�3�olu���ekli�vard�r.��lki��ahs�n�anlatt���

gibi�tahrik�edilerek�tamamen�kendili�inden�bir��ekilde�olay��ba�-
latmas�.��kincisi��u�an�bulundu�u�Birle�ik�Arap�Emirlikleri’nin�Tür-
kiye� dü�manl���n�n� devam�� niteli�inde� olmas�.� Üçüncüsü� ise
ABD’de�yeni�göreve�gelen�Joe�Biden’in�Türkiye’deki�mevcut�hü-
kümeti�sand�k�yoluyla�indirmekten�bahsetmi��olup�devam�nda�bu
ve�benzeri�hadiselerin�ya�anmakta�olmas�d�r.
Türkiye�son�y�llarda�uyu�turucu�ve�teröre,�bugüne�kadarki�en�bü-

yük�darbeyi�birbiri�ard�na�indirdi.�Bu�tasarruf�hiç��üphesiz�Say�n�Cum-

hurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey�önderli�inde�ve��ç-
i�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�Soylu’nun�icraatlar��neticesinde
gerçekle�mi�tir.�Dünyadaki�uyu�turucu�trafi�i�dengelerini�alt�üst�eden
bu�darbeler�neticesinde�d���güçlerin�Türkiye’de�bu�dengeleri�dü-
zeltmeye�yönelik�hamleler�zaten�beklenmekteydi.
Sedat�Peker�2000�y�l�n�n�ba��nda�Swissotel’de�Amerika�Bü-

yükelçisi,�bir�CIA�yetkilisi�ve�Amerika�Uyu�turucu�ile�Mücadele
Dairesi’nin�yetkilileriyle�bir�görü�me�yapt���n��söyledi.�Bu�görü�-
mede�neler�konu�uldu�unu�aç�klayaca��n��söyledi.�Fakat�hiçbir�aç�k-
lama�yapmad�.�Y�llard�r�devletin�içinde�ve�hatta�derinliklerinde�ol-
du�unu�söyleyen�bu��ahs�n�uyu�turucu�ile�de�y�llard�r�bir��ekilde�iç
içe�oldu�unun�bir�göstergesi�olan�bu�görü�me�çok�manidard�r.
Türkiye’nin�uyu�turucuya�darbe�vurdu�u�bu�süreçte�y�llard�r�dün-

ya�nezdinde�uyu�turucu�konusunda�söz�sahibi�olan�ülke�yetkilile-
riyle�kontakta�olan�bu��ahs�n,�uyu�turucu�konusunda�Türkiye’yi�ulus-
lararas��kamuoyunda�suçlu�duruma�dü�ürecek�aç�klamalar�yapmas�,
bu�hareketinin�devletimizi�yöneten�hükümetimize�aç�k�bir�darbe�ol-
du�unun�göstergesidir.�
Özellikle�bu�mücadeleyi�sahada�yürüten�Say�n�SOYLU’nun�he-

def�al�nmas��bu�mücadeleye�sekte�vuracak,�e�er�Say�n�Soylu�gö-
revden�al�n�rsa�yerine�gelecek�olan�bakanlara�da�ibret�vesikas��ola-
cak�hem�de�kendilerince�intikam�alm���olacaklard�.�
Kendine�göre�Türkiye’nin�pandemi�döneminde�içinde�bulundu�u

s�k�nt�lar��önce�anlat�p�konuyla�alakas�z�do�rular��birbiri�ard�na�s�-
ralad�ktan�ve�dikkatleri�üzerine�çektikten�sonra�Türkiye’ye�Ko-
lombiya’dan�gönderilen�uyu�turucudan�bahsetmesi�çok�manidar-
d�r.�Kolombiya�Amerika’n�n�paravan�ülkesidir.�Ara�t�r�lacak�olur-
sa�bu�ülkenin�Amerika’n�n�tüm�askeri�e�itim�faaliyetlerinin�mer-
kezi�konumunda�oldu�u�görülecektir.�Bu�konumda�olan�bir�ülke-
den�Türkiye’ye�do�ru�yola�ç�km���olan�bir�gemide�kokain�bulun-
du�unun�dünyaya�duyurulmas��Türkiye’ye�kurulmu��olan�tuza��n
ba�lang�ç�noktas�d�r.�Bu�ba�lang�ç�noktas�n���srarla�dillendiren�ki-
�inin�Sedat�Peker�olmas��da��ahs�n�bu�tuzakta�kullan�lan�bir�konu
mankeni�oldu�unu�ispat�etmektedir.�
Videolar�nda��srarla�devletçi�oldu�unu,�devlete�kar���olmad���-

n�,�devlete�kar���asla�bir�hamle�içerisinde�bulunmayaca��n��söyle-
yen�bu��ahs�n�bu�ihanete�ortak�ve�hatta�sözcü�durumunda�olu�u�en
hafif�ihtimalle�gerizekal�l�k�belirtisidir.�Ba�lang�c��gerizekal�l�k�olan
bu�ihtimallerin�de�tepe�noktas��düpedüz�ihanettir.�Bu�iddian�n�do�-
ru�olmas��durumunda�bile,�devletçi�oldu�unu��srarla�beyan�eden�bir
�ahs�n�bu�konuyu�devletimizi�büyük�bir�s�k�nt�ya�sokacak��ekilde
bir�pozisyon�almas��ve�bunu�da�k�zlar�na�yap�lan�hareketlerden�do-
lay��yapt���n��söylemesi�hiç�inand�r�c��de�ildir.�
Herkesçe�bilinmektedir�ki�terör�ögtütü�PKK’n�n�tüm�finans��uyu�-

turucu�kaynakl�d�r.�Son�dönemde�uyu�turucuya�vurdu�umuz�bü-
yük�darbe�hain�örgütün�hareket�alan�n��iyiden�iyiye�daraltm��,�bit-
me�noktas�na�getirmi�tir.�Bu�örgütün�Amerika’n�n�ta�eronu�oldu-
�unu�hepimiz�biliyoruz.�Kullanamayacak�duruma�getirilen�örgütün
nefes�almas�n��sa�lamak�ad�na�yapt�klar��bu�hamlenin�konusunun
uyu�turucu�olmas�,�bu�hamlede�kullan�lan�ki�inin�Türkiye�dü�ma-
n��olan�Dubai’de�olmas�,�kendisinin�de�bu�baronlarla�y�llard�r�ili�-
ki�içerisinde�oldu�unun�kendisi�taraf�ndan�itiraf�edilmesi�kurulmu�
olan�bu�oyunun�if�as�d�r.
Birle�ik�Arap�Emirlikleri’nin�bir�eyaleti�konumunda�olan�Du-

bai�Türkiye’ye�yap�lmak�istenen�her�türlü�operasyon�için�merkez
konumundad�r.�15�Temmuz�hain�darbe�giri�iminin�de�buradan�fi-
nanse�edildi�i�tespit�edilmi��bir�gerçektir.��Hatta�bu�i��için�FETÖ’ye
3�milyar�dolar�para�verdikleri�bilinmektedir.�Türkiye’ye�ihanet�eden
tüm�hainlerin�Dubai’de�bir�merkezde�topland����ve�hayatlar�n��ida-
me�ettirebilecek�imkânlar�sa�land����kula��m�za�gelen�bilgiler�ara-

s�ndad�r.�Bu�hainlerin�kald�klar��yerler�CIA�ve�MOSSAD�taraf�n-
dan�koruma�alt�ndad�r.�FETÖ�tetikçisi�Zekeriya�ÖZ’ün�darbeden
önce�Dubai’de�bu�ihanet��ebekesi�ile�toplant�lar�yapt����tespit�edil-
mi�tir.�Neler�yapt����devletimizin�elinde�tek�tek�mevcuttur.�Mit�pek-
çok�haini�Dubai’ye�kaçamadan�yakalam��t�r.�Fakat�kaçabilenler�mev-
cut�hainliklerde�kullan�lmaya�devam�etmektedir.�Bu�Dubai�olu�u-
munun�maalesef�Türkiye’de�devletin�içinde�henüz�tespit�edileme-
mi��birçok�hainle�irtibatl��oldu�u�akla�yatk�n�bir�gerçektir.�Bu�olu-
�um�Türkiye’de�bir�otorite�bo�lu�u�olu�turup�ülkemizi�eski�Türki-
ye�haline�getirmek�istemektedir.�Bu�arzular�n�n�önündeki�en�büyük
engel�de�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�ve
�çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�SOYLU’dur.�
Daha�net�ifade�ile�Sedat�Peker�Dubai’deki�bu�masa�ile�birlikte

hareket�etmektedir.��çimizdeki�hainlerden�de�kendisine,�do�rulu�u
tespit�edilemeyecek�türden�birçok�bilgi�ak����sa�lanmaktad�r.
Sedat�Peker’e�yapt�r�lan�bu�eylem�t�pk��17-25�Aral�k�sürecinin

bir�benzeridir.�O�süreçte�de�fetö�inceden�ince�yolsuzluk�alg�s��olu�-
turmak�için�yava��yava��geni�leyen�çerçevede�dedikodular�yaymaya
ba�lad�.�Yapacaklar��hareketin�psikolojik�olarak�ön�haz�rl����nite-
li�inde�olan�bu�dedikodular�insanlar��yolsuzluk�yap�ld���na�dair�tah-
rik�etme�maksatl�yd�.�T�pk��bugünlerde�de�128�milyar�dolar�nere-
de�sorusunu�herkesin�diline�pelesenk�ettikleri�gibi.�
Geçti�imiz�gün�bu�oyunun�bir�parças��olan�bir�muhabir�kame-

ralar�kar��s�nda�iki�bakan�m�za�intihar�sald�r�s��niteli�inde�akla�zi-
yan�sorular�sordu.�Bu�da�ayn��operasyonun�devam��niteli�inde�bir
eylemdi.�Ondan�önce�bir�savc��kendisinin�sanki�pandemi�olay��ile
ilgili�do�ru�aç�klamalar�yapt����için�görevden�uzakla�t�r�ld����alg�-
s�n��olu�turacak��ekilde�bir�aç�klama�yapt�.�Bu�aç�klamadan�sonra
ba��ma�haller�gelebilir�dedi.�Ba��na�bu�hallerin�gelece�ini�biliyor-
du.�Çünkü�mesleki�hiyerar�iye�ayk�r��bir�giri�imde�bulunmu�tu.�Ken-
disinin�görevden�al�nmas�n�n�sebebi�pandemi�süreci�ile�ilgili�yap-
t����aç�klamalar�de�il,�uygulama�usülünde�yapt����yanl��l�ktan�do-
lay�d�r.�T�pk��25�Aral�k�tetikçisi�eski�savc��Muammer�Akka�’�n�ad-
liye�önünde�bildiri�da��tmas��gibi.�Savc��Eyyüp�Akbulut’da�Esen-
lik�bildirisi�ad��alt�nda�bir�aç�klama�yapt�.
18��ubat�2014’te�Fuat�Avni�isimli�bir�twitter�hesab��aç�ld�.�T�p-

k��bugün�Sedat�Peker’e�bilgi�içeri�i�sa�layan�hainlerin�benzerleri,
o�gün�de�Fuat�Avni’ye�destek�sa�l�yorlard�.�Bugünün�Fuat�Avni’si
de�Sedat�Peker’dir.
�çinde�bulundu�umuz�süreç�17-25�Aral�k�sürecini�and�rmakta-

d�r.�O�halde�devam�nda�da�benzer��ekilde�operasyonlar�gelme�ih-
timali�kuvvetlidir.�Maksatlar��hükümeti�istifaya,�erken�seçime�zor-
layacak�bir�süreç�haz�rlamakt�r.�
Hedef�olarak�da��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�Soylu�se-

çilmi�tir.�Hem�kendisine�olan�kin�ve�intikamlar�ndan,�hem�de�dev-
letin�en�önemli�icrac��bakanl����oldu�undan�dolay��bu�bakanl�k�se-
çilmi�tir.�T�pk��7��ubat�M�T�krizinde�M�T�Ba�kan��Say�n�Hakan
F�DAN’�n�seçildi�i�gibi.
Biraz�da�Say�n�Süleyman�SOYLU’ya�yap�lan�itibar�suikast�n-

da�kullan�lan�suçlamalara�gelelim.�Tüm�bu�s�nanmaya�kapal�,��mak-
sad��belli�bilgilerin�ne�oldu�unu,�neye�yaramas�n��istediklerini�az
çok�ifade�etmeye�çal��t�k.�Ayr�ca��unu�soruyoruz.�Hükümetin�en
önemli�icrac��bakanl����olan�içi�leri�bakanl���’n�n�istihbarat�nokta-
s�nda�çal��malar��elbette�ki�olacakt�r.�Sedat�Peker’in�anlatt����tüm
bu�hadiselerin,�suçlamalar�n�birer�istihbarat�çal��mas�n�n�parças��ol-
mad���n��kim�nereden�bilebilir?�
Evet,�Sedat�Peker�sen�kendine�bir�tak�m�ayr�cal�klar�tan�nd���-

n��göre�itiraf�ettin.�Sen�her�f�rsatta�tekrar�ederek�devletçi�bir�insan
oldu�unu�dilinden�dü�ürmemektesin.�Kullan�lmak�demeyelim�de
devlete�hizmet�etmek�için�sana�verilen�bir�k�s�m�bu�f�rsatlar��aç�k-
lamak�ve�say�n�bakan�m�z��suçlu�konuma�dü�ürmek�hangi�devlet
terbiyesinde�var?�Hangi�ahlaka�s��ar?�Sen�resmen�devletine�ihanet
ettin.�
Kendine�tan�nan�ayr�cal�klar��ve�akabinde�buna�benzer�ba�ka��a-

h�slara�operasyonel�maksatl��verilen�imkânlar�,�s�rf�say�n�bakan�m�z
sana�“pislik�mafya�babas�”�dedi�i�için�if�a�etti�ine�inanmam�z��m�
bekliyorsun�bizden?�Hay�r,�bu�i��bu�kadar�kolay�olmamal�.�
Önce�k�zlar�na�ve�e�ine�yap�lan�muameleden�dolay��bu�if�aata

kalk��t���n��söyle,�sonra�da�bakan�m�z�sana�pislik�dedi�i�için�(ki�ne
kadar�hakl��oldu�unu�ispat�etmi��oldun)�bunlar��anlatt���n��beyan
et.�Sizin�jargondan�sana�sesleniyorum.�Ne�güzel��stanbul�be?�
Sen�düpedüz�hainsin�hain.�Sana�çok�daha�a��r�kelimeler�etmek

isterdim�fakat�bu�sözlerim�anlayan�için�yeter�de�artar�bile.
Kendini�dünya�ve�ahiret�ne�büyük�s�k�nt�lar�n�içine�soktu�unu

biliyorsun�da�zaman��geldi�inde�bunu�anlayacaks�n.�Aln�na�silin-
meyecek�yaz�larla�kendi�ellerinde�yazd�n�s�fat�n�.�HA�N.�
Bir�de�Say�n�Bakan�m�z��Say�n�Cumhurba�kan�m�z�ve�yak�n�çev-

resi�ile�de�kötü�etmeye�çal���yorsun.�Fitne�tohumlar��ekiyorsun.�Üs-
tüne�bir�de�bu�devletin�fedaisi�oldu�unu�iddia�ediyorsun.�

Madem�kendini�böyle�tan�ml�yorsun�hiç�mi�dü�ünmüyorsun�nef-
si�bir�dava�u�runa�açmaya�çal��t���n�bu�yaralar,�çok�sevdi�ini�söy-
ledi�in�devletine�ya�büyük�yaralar�verirse?�Ya�kapanmas��mümkün
olmayan�yaralar�açarsan�devletin�kaderinde?�
Fedai�demek,�can�n��ve�gerekirse�her�eyini�feda�edebilecek�ki-

�i�demektir.�Sen�daha�evlad�ndan�geçememi�sin.�Neyin�fedaisisin
sen?
Videolar�nda�Hz�Ali�Efendimizden�çok�bahsediyorsun.�Çok�oku-

du�unu�söyleyip�her�f�rsatta�reklam�yap�yorsun.�Hz.�Ali�Efendimizin
bir�sava�ta�öldürmek�üzere�oldu�u�bir�dü�man,�Ali�Efendimizin�yü-
züne�tükürdü�diye�Ali�Efendimiz�derhal�dü�man��b�rakm��.�Dü�man
hayretle�neden�b�rakt���n�,�bir�daha�böylesi�bir�f�rsat��yakalayama-
yaca��n��söyledi�inde�Efendimiz�ona�hitaben,�“E�er�seni�orada�öl-
dürseydim�nefsim�için�öldürmü��olup�katil�olacakt�m.�Seni�o�yüz-
den�b�rakt�m”�buyurmu�.�O�ki�i�de�bu�üstün�ahlaka�hayran�kalarak
müslüman�olmu�.�Bu�olaya�hiç�rastlamad�n�m��o�derin�okumalar�yap-
t���n�süreçlerde?�
Sen�de�Hz.�Ali�Efendimizi�taklit�edip�yap�lan�hareket�nefsine�a��r

geldi�i�için�böylesi�bir�ihanete�kalk��may�p,�hakk�n��ba�ka�türlü�ara-
may��deneseydin?
Aaaah�Sedat�ah.�Yüz�olmaya�99,5�var�diye�bir�tabir�var.�Tam�sa-

na�uyan�bir�tabir�bu.�
Geri�dönülmez�bir�yola�girdin.�Beraberinde�bizleri�de�soktun.�Al-

lah�(cc)�sonumuzu�hay�r�etsin.
Peygamber�Efendimizin�bir�hadisini�hat�rlatmak�istiyorum.�“Fit-

ne�uykudad�r�uyand�rana�Allah�(cc)�lanet�eder”�Bu�büyük�lanet�sa-
na�ve�senin�gibilere�yeter�de�artar�bile.�Bu�millete,�memlekete,�dev-
lete�ihanet�edenlerin�iflah�oldu�u�görülmemi�tir.�Bu�topraklar�1400
y�l�öncesinden�Peygamber�Efendimiz�taraf�ndan�i�aret�edilen�top-
raklard�r.�Bu�devlete�kimse�diz�çöktüremeyecektir.�B�rak�n�diz�çök-
türmeyi�bu�devlet��slam’�n�hatta�insanl���n�son�kalesidir.�Bu�dev-
let��slam’�n�amiral�gemisidir.�Batmayacak�bat�r�lamayacakt�r.�
Sen�bu�gemide�bir�paspas�olarak�bile�bulunmay��seçmek�yeri-

ne�gemiyi�delmeye�çal��anlara�alet�olmay��seçtin.�Kendi�tercihin-
dir.�Ve�mutlaka�bu�tercihinin�sonuçlar��da�olacakt�r.
�unu�da�asla�unutma�ki�kendi�milletine,�devletine�ihanet�eden-

ler�i�birli�i�yapt����ki�ilerce�de�makbul�insan�olarak�görülmezler.
�imdilerde�sana�belki�koruma�ve�türlü�imkânlar�vaad�ediyor�ola-
bilirler.�Ama�gün�gelecek�devletinin�bir�kar���topra��n�n�sana�sunaca��
�efkate,�merhamete�muhtaç�kalacaks�n.�Ölüm�gelip�çatt���nda�bel-
ki�de�bu�topraklara�gömülemeyeceksin.�K�zlar�n�için�yakmaya�ça-
l��t���n��iddia�etti�in�bu�devleti�hat�rlayacaks�n.�Bu�devlet,�bu�mil-
let�cengâverlerin�her�türlüsüne�s�cak�bakar,�sever,�sayar�kollar.�Fa-
kat�hain�olana�asla�müsamaha�göstermez.�Bu�da�akl�n�n�bir�kö�e-
sinde�bulunsun.�
Devletimizin��çi�leri�Bakan�na�ismiyle�ve�hatta�alayc��kelime-

lerle�hitap�etmeni�de�bu�millet,�bu�devlet�asla�unutmayacak.�Tari-
himize�bu�kötü�i�lerinle�kaydedileceksin.
Bu�kötü�günlerin�geçece�ine�olan�inanc�m�z�tamd�r.�
Bu�vesile�ile�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO-

�AN�Bey�ve�ailesine,��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�SOYLU
Bey�ve�tüm�bakanl�k�personeline,�Milli�Savunma�Bakan�m�z�Sa-
y�n�Hulusi�AKAR�Bey�ve�bakanl��a�ba�l��tüm�personele,�Jandar-
ma�Genel�Komutan�m�z�Arif�ÇET�N�Bey�ve�komutanl��a�ba�l��tüm
jandarma�personeline,�M�T�Ba�kan�m�z�Say�n�Hakan�F�DAN�Bey
ve�te�kilata�ba�l��tüm�personeline,�Emniyet�Genel�Müdürümüz�Sa-
y�n�Mehmet�AKTA��Bey�ve�tüm�emniyet�te�kilat��personeline,�ila-
veten�onlar�n��ahs�nda�tüm�samimi�devlet�görevlilerimiz�ve�ailele-
rine�sa�l�kl�,�huzurlu,�uzun�ömürler�diler,�devletimizin�k�yamete�ka-
dar�payidar�olmas�n��Yüceler�Yücesi�ALLAH’tan�niyaz�ederim.�
K�z�l�elmaya�kadar�durmak�yok�yola�devam
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Devletin�her�daim��efkatli�yüzünü�mesul�oldu�u�per-
sonel�ve�halka�gösteren�Say�n�ERDU�AN,�üzerinde
severek�ta��d����üniformas�yla�da�devletin�cayd�r�c��yö-
nünü�hal�diliyle�anlamas�n��gerekenlere�nak�etmekte-
dir.�Makam�ve�mevkide�asla�gözü�olmayan�bu�yi�it�mü-
dürümüz�i�ini�iyi�yapma�azminde�görevine�devam�et-
tikçe�ba�ar�lar��birbirinin�ard��s�ra�gelmi��ve�çok�sevi-
len�müdürlerden�biri�olarak�ismini�kürsüye�yazd�rm��t�r.

Dileriz�ki�tüm�bu�sayd���m�z�ve�sayamad���m�z�özel-
likleriyle�tüm�Te�kilat�Personeline�ilham�kayna���olur
Say�n�ERDU�AN.
Kimi�insan�vard�r,�bulundu�u�makam�n�gölgesin-

de�kal�r.�Özel�hayat�nda�bir�kabiliyeti�yoktur.�Kaderin
bir�cilvesidir�ki�belli�bir�makama�gelmi�tir.�O�makamdan
ayr�lana�kadar�tüm�olumsuzluklar�n��o�makama�b�ra-
karak,�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��e-
ref�katar.�Devleti�insanlara�sevdirir.�ALLAH’�n�ken-
disine�nasip�etti�i�bu�mevkiyi�hem�dünyada�hem�ahi-
rette�kendisine�bir�binek�yaparak�gönülden�gönüle�akar.
Silinmeyecek�izler�b�rak�r.�Her�hareketiyle�insan�olman�n
ne�demek�oldu�unu�çevresine,�onunla�birlikte�görev�ya-
pan�mesai�arkada�lar�na,�mesul�bulundu�u�halka�örnek
olur.�Rehber�olur.�
Mehmet�Müdürümüz�i�te�böyle�bir�insand�r.�Em-

niyet�Te�kilat�’na�nasp�oldu�u�ilk�günlerden�geldi�i-
miz��u�güne�kadar�her�gitti�i�yerde�gönüllere�ruhlara
dokunmu�,�oradan�ayr�l�rken�ard�nda�ya�l��gözler�b�-
rakm��t�r.��nsan��ya�at�ki�devlet�ya�as�n�düsturunu�mes-

lek�hayat�na�çok�iyi�uyarlayan�Say�n�ERDU�AN,�in-
san�odakl��bir�yönetim��ekli�sergilemektedir
Takdir�edersiniz�ki�insan�n�ki�ili�inde,�karekterin-

de�hatta�kaderinde�yeti�mi��oldu�u�ailenin,�ald����aile
terbiyesinin�rolü�çok�büyüktür.�Helal�lokma�ile�büyü-
yen�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�top-
rak�onu�size�ayn���ekilde�geri�verir.�
��te�Mehmet�Müdürümüz�böylesi�bir�insand�r.�Ge-

rek� ailesinin� gerek� devletimizin� kendisine� verdi�i
emekleri�zayi�etmeden�bo�a�ç�karmadan�kendisinden
bekleneni� yerine� getirmi�tir.� Ve� geldi�i� makam�n
hakk�n��vermektedir.
Mehmet� ERDU�AN,� 8� Mart� Dünya� Kad�nlar

Günü'nde�kad�n�personele�çiçek�da��tarak,�1�gün�bo-
yunca�idari�izin�verdi.�Erdu�an,�kad�n�polislerin�yap-
t�klar��fedakârl���n�hiçbir��eyle�ölçülmeyece�ini,�hem
polis�olman�n�hem�e��olman�n�hem�anne�olman�n�ve
bunlar�n�hepsini�bir�arada�bar�nd�rman�n�çok�zor�ol-
du�unu,�dolay�s��ile�haklar�n�n�ödenemeyece�ini�be-
lirterek,�kad�n�silah�arkada�lar�n�n�ve�bu�u�urda�çal�-

�anlar�n�çok�de�erli�ve�önemli�olduklar�n��dile�getirdi.
'Bozk�r�n�Tezenesi'�lakapl��Ne�et�Erta�’�n�“Kad�nlar�in-
sand�r,�biz�insano�lu”�sözlerini�hat�rlatan�Erdu�an,�tüm
kad�nlar�n�Kad�nlar�Günü’nü�kutlad�.�
Görüldü�ü�üzere�mesleki�otorite�ve�disiplin�ile�gö-

nül�ehli�bir�insan�olmay��senkronize�bir��ekilde�yürüt-
meyi�ba�aran�sayg�de�er�müdürümüz�bu�yönüyle�de
emrindeki�personelin�i�ini�severek�yapmas�n��sa�la-
maktad�r.�

Sayd���m�z�ve�sayamad���m�z�tüm�bu�özellikleriyle
devletimizin�tüm�kadrolar�ndaki�yöneticilere�örnek�ol-
mas�n��temenni�etti�imiz�Say�n�ERDU�AN’�n�daha�ni-
ce�y�llar�görevine�devam�etmesini�can-��gönülden�ar-
zu�ediyoruz.K�l�c�n�z�keskin�olsun�Say�n�Müdürüm.�Al-
lah’tan�size�ve�ailenize�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler
temenni�ederken�ba�ar�lar�n�z�n�devam�n��diliyorum.�

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

MEHMET ERDU�AN

KOCAEL� VAL�S� SEDDAR YAVUZ BEY’� MAKAMINDA Z�YARET ETT�K
S�ras�yla�Harmanc�k,�Aslanapa�ve�Güdül�Kaymakam

vekilliklerini�yürüten�Seddar�YAVUZ,�1993�y�l�nda�Kay-
makaml�k�yeterlilik�s�nav�n��üstün�ba�ar��derecesi�ile�ka-
zanarak� asaleten� Çank�r�� Korgun� Kaymakaml���na
atand�.�Korgun�Kaymakaml���’ndan�sonra�Diyarbak�r�E�il
Kaymakaml���,� Bal�kesir�Dursunbey�Kaymakaml���,
Konya�Kad�nhan��Kaymakaml����ve��anl�urfa�Siverek
Kaymakaml����görevlerini�yürüttü.�
22.10.2007�tarihinde�Antalya�Kemer�Kaymakaml�-

��’na�atanan�Seddar�YAVUZ,�Türk��dareciler�Derne�i’nin
2008�y�l��“Y�l�n�Kaymakam�”�ödülüne�lay�k�görüldü.�Sed-
dar�YAVUZ,�28.08.2009�tarihinden�itibaren��stanbul�Ga-
ziosmanpa�a�Kaymakaml����görevini�yürütürken,�Ba-
kanlar�Kurulu’nun�16.02.2014�tarihli�2014/5916�say�l�
Kararnamesi�ile�U�ak�Valili�ine�atand�.

03.08.2015�tarih�ve�2015/7991�say�l��Kararnamesi
ile�Mu��Valili�ine,�13.06.2017�tarih�ve�2017/10458�sa-

y�l��Kararnamesi�ile�de�Ordu�Valili�i�atand�.�Ordu�Va-
lili�i�görevini�ba�ar�yla�yürüten�Say�n�YAVUZ�ard�ndan
Kocaeli�Valisi�oldu.�Halen�Kocaeli�valili�i�görevini�yü-
rüten�Say�n�YAVUZ�vatan�n�,�milletini�çok�seven,�bay-
ra��na�a�k�ile�ba�l��bir�insand�r.�Makamdan�de�er�ka-
zanan�de�il�makama�de�er�katan�devlet�adamlar�m�zdan
biridir.�Hakl�n�n�daima�yan�nda�olmay��kendine��iar�edi-
nen�YAVUZ�haks�zl���n�da�yitesiye�kar��s�nda�dur-
mas�yla�me�hurdur.�
Evli,�dört�çocuk�babas��olan�YAVUZ,�iyi�derece-

de��ngilizce�bilmektedir.
Her�yönüyle�devletimiz�kadrolar�n�n�zenginlikle-

rinden�biri�olan�Say�n�YAVUZ’un�görevinde�ba�ar�-
lar�n�n�devam�n��diliyor,�ailesiyle�birlikte�sa�l�kl�,�hu-
zurlu�ve�uzun�ömürler�temenni�ediyoruz.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN
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Türkiye�ayn��anda�birçok�alanda�yo-
�un�bir�mücadele�veriyor.�Irak,�Suriye,
Libya,�Ege,�Akdeniz�olmak�üzere�yur-
tiçi�ve�yurtd���nda�terörle�mücadele,�e

Yakup DEMİRCİOĞLU

Polis Gazetesi Basın Müdürü

VATAN TOPRA�INA GÖNÜL VERENLER
Dünyay��etkisi�alt�na�alan�korona�virüs�salg�n�yla�mücadele�kapsam��içinde�oldu�umuz�bugünlerde�umudumuz�a��n�n�yayg�nla�mas�yla�birlikte�önem-

li�bir�kademe�kaydedilip�eskisi�gibi�sevdiklerimizle,sa�l�kl�,huzurlu,maskesiz,mesafesiz�serbestçe�dola�t���m�z�günlere�bir�an�önce�kavu�uruz.

ANDIMIZ VAR
Türkiye�geçti�imiz�günlerde�Dan��tay’�n�ö�renci�and�-

n��kald�rd����günlere�denk�gelen�Trabzon�Emniyet�Mü-
dürlü�ü’nün�narkotik�operasyonunu�konu�tu.�
Trabzon�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suçlarla�Mü-

cadele��ube�Müdürlü�ü�ekipleri,�uyu�turucu�ile�mücade-
le�kapsam�nda�yapt�klar��bir�operasyonda�4�adrese�e��za-
manl��operasyon�düzenledi.�Adreslerde�narkotik�köpe�i�ile
yap�lan�aramada;�708,23�gram�bonzai,�9�uyu�turucu�hap,
10�gram�metamfetamin�ve�20�gram�esrar,�biri�ruhsats�z,�2
kurus�k��tabanca�ile�çok�say�da�mermi�ele�geçirildi.�Ekip-
ler,��üpheli�B.K.,�H.Ö.,�Ç.M.ve�T.B.Y.’yi�gözalt�na�ald�.
Trabzon�Emniyet�Müdürlü�ü�operasyon�sonras��ele�ge-

çirilen�uyu�turucu�maddeleri,�‘And�m�z’�sözüyle�sergiler-
ken,�bask�n�anlar�na�ait�görüntüleri�de�sosyal�medya�he-
sab�ndan�“And�m�z�var.�Uyu�turucu�illeti�Trabzon'umuzun
sokaklar�nda�gezmeyecek”�notuyla�payla�t�.
Y�llard�r�hepimizin�ilkokullarda�her�gün�okudu�umuz

ö�renci�and�n�n�“And�m�z”�ismiyle�biliniyor�olmas��hase-
bi�ile�Trabzon�Emniyet�Müdürlü�ü’nün�operasyona�“An-
d�m�z”�ismini�vermi��olmas�,�kamuoyunda�Dan��tay’�n�al-
d����karara�ima�yollu�bir�tepki�olarak�de�erlendirildi.
Trabzon�Emniyet�Müdürlü�ü’nden�yap�lan�yaz�l��aç�k-

lama�da�ise�operasyonun�ad�n�n�günler�öncesinden�“And�m�z
var”��eklinde�belirlendi�i�ve�Dan��tay’�n�ald����kararla�ay-
n��güne�denk�gelmesinin�talihsiz�bir�tesadüf�oldu�u�belir-
tildi.
Trabzon�Emniyet�Müdürü�Metin�ALPER�Bey’i�yaki-

nen�tan�r�m.�Kendisi�milletine,�devletine�ba�l�,�mesleini�a�k-
la�seven,�ald����devlet�terbiyesi�sayesinde�çal��ma�hayat�nda
disiplin�ve�sevgiyi�senkronize�bir��ekilde�mesul�oldu�u�per-
soneline�uygulayan�de�erli�bir�devlet�adam�d�r.�Ayn��za-
manda�da�polis�çocu�udur.
Yapt����operasyona�tesadüfen�verdi�i�ismin�devletin�en

yüksek�yarg��organlar�ndan�biri�olan�Dan��tay’�n�ö�renci
and��ile�ilgili�ald����karara�bir�tepki��eklinde�yorumlanma-
s��kendisini�de�derinden�üzmü�tür.�Anayasal�düzene�ba�-
l�,�adalete�ba�l�l����üst�düzeyde�olan�Say�n�müdürüm�ka-
nunlar�çerçevesinde�milletine�devletine�hizmet�etmektedir.

Bu�operasyonun�kamuoyunda�yanl���anla��lmalara�se-
bebiyet�verecek��ekilde�konu�ulmas��ve�köpürtülmesi�en
hafif� ihtimalle�polis� te�kilat�m�z�n�göz�doldurucu�çal��-
malar�n��çekemeyenlerin�te�kilata�vurmak�istedikleri�bir�dar-
be�ile�aç�klanabilir.
�çi�leri�Bakanl���’na�ba�l��olarak�çal��an�Trabzon�Em-

niyet�Müdürlü�ü’nün�devletin�en�üst�düzey�yarg��organ�-
n�n�ald����karara�son�derece�sayg�l��oldu�u�herkesçe�bili-
nen�bir�gerçek�olmal�d�r.�Bu�gerçe�in�biliniyor�olmas�na�ra�-
men�hiçbir��ekilde�birbiriyle�muhatap�olmayan�2�kurumun
kar���kar��ya�getirilme�çabas��son�derece�artniyetli�bir�ey-
lemdir.
Mesle�ini�f�rsat�buldu�u�her�süreçte�Özel�Harekât�Po-

lisi�olarak�devam�ettirmi��olan�bir�polis�müdürünün�böy-
lesi�bir�tart��man�n�ortas�na�çekilmek�istenmi��olmas��ön-
celikle�Say�n�ALPER’i�çekemediklerinin,�akabinde�de�mil-
letimizin�gözbebe�i�konumunda�olan�Emniyet�Te�kilat�’n�n
zaafiyet�içerisindeymi��gibi�gösterilmesinin�iyi�niyetle�izah
edilebilir�bir�durumu�kesinlikle�yoktur.
Özellikle�çocuklar�m�z�n�gençlerimizin�ba��belas��ko-

numunda�olan�uyu�turucunun�her�f�rsatta�polisimiz�taraf�ndan
ele�geçiriliyor�olu�u�herhalde�birilerinin�çokça�zoruna�git-
mi��olmal��ki�operasyonun�ba�ar�s�n��bertaraf�edebilecek
ve�polisimizin�moralini�bozacak��ekilde�ülke�genelinde�bir
alg��olu�turulmaya�çal���lm��t�r.
Halk�m�z�art�k�her�platform�ve�konuda�gerçekleri�gör-

meye�ba�lam��t�r.�Birilerinin�alg��olu�turmaya�çal��mas��in-
sanlar�m�z��kesinlikle�etkilemedi�i�gibi,�ustaca�sorunlar�n
üzerine�gidilmesi�mecburiyetini�halk�m�z�art�k�iyice�ö�-
renmi�tir.�O�yüzden�sosyal�medya�platformlar�nda�ç�kan�c�-
l�z�birkaç�ses�haricinde�konu�maya�de�er�bulunmam��t�r.
Metin�ALPER�Emniyet�Te�kilat�’m�z�n�göz�dolduran

parlayan�y�ld�zlar�ndan�biridir.�Geçti�imiz�aylarda�yap�lan
anketlerde�Türkiye’nin�en�sevilen�Emniyet�Müdürü�seçil-
mi�tir.�Sorumlu�oldu�u�illerde�halkla�her�daim�içiçe�olmay�
seven,�spora�ve�sporcuya�deste�iyle�bilinen,�polis�te�kila-
t�n��halka�sevdirmeye�azmetmi��ve�ba�ar�l��olmu��bir�po-
lis�müdürüdür.�

Vatan�n��milletini�devletini�seven�insanlar�n�böylesi�mü-
dürleri�desteklemesi�gururla�bakmas��gerekir.�Hal�böyle�iken
yapt����operasyonlardan�suç�ortaya�ç�karmaya�çal��mak�bi-
zim�gözümüzde�ihanete�yak�n�bir�suçtur.�
Polis�Te�kilat��devletimizin�cefakâr�vefakâr�evlatlar�d�r.

Her�türlü�zor��artlar�na�ra�men�gecesini�gündüzüne�kat�p
milletin�devletin�selameti�için�var�gücüyle�çal��an,�can�n�
ortaya�koymaktan�zerrece�tereddüt�etmeyen�insanlardan�olu-
�an�göz�bebe�imiz�bir�te�kilatt�r.�Ba�ar�lar��sessizce�de-
�erlendirilir�fakat�en�ufak�bir�yanl��ta�en�a��r��ekilde�itham
edilmeye�maruz�kalanlar�yine�onlard�r.�Her�biri�yaz�k���ge-
ce�gündüz�her�daim�elleri�tetikte�görevleri�ba��nda�özveri-
li�bir�disiplin�içerisinde�canlar�n��ortaya�koymu��birer�kah-
ramand�r.
Hal�böyle�iken�polisimize�kar���yap�lan�artniyetli�bu�ham-

leler�bizleri�de�derinden�üzmekte�yaralamaktad�r.�Bu�ve-
sile�ile�polis�Gazetesi�olarak�tüm�imkânlar�m�zla�Emniyet
Te�kilat�m�za�kar���yap�lan�en�küçük�bir�hareketin�bile�her
daim�en�sert��ekilde�kar��s�nda�olaca��m�z��buradan�yük-
sek�sesle�hayk�rmaktay�z.�
Bu�talihsiz�ve�üzücü�hadisede�de�Say�n�Metin�ALPER

müdürümüze�olan�güvenimizi�ve�deste�imizi�aç�k�bir��e-
kilde�ortaya�koyuyoruz.�Müdürümüz�devletini�milletini�gö-
nülden�seven,�iyi�e�itim�alm���ve�daha�y�llar�boyu�hizmet
etmesini�can-��gönülden�istedi�imiz�çok�de�erli�bir�vatan
evlad�d�r.�
Olu�turulan�alg��ile�uzaktan�yak�ndan�kesinlikle�bir�ala-

kas��yoktur.�Kendisi�iyi�devlet�terbiyesi�alm���ve�devlet�i�-
leyi�ini�çok�iyi�bilen�bir�kimsedir.�Bu�vesile�ile�artniyetli-
ler�müdürümüzün�hata�yapmas�n��daha�çok�beklerler.�Biz-
den�tavsiye��udur�ki�hiç�bo�una�beklemesinler.��hanete�ya-
rayacak�enerjilerini�devletin�hizmetine�sunup�iyi�insan�ol-
maya�çal��s�nlar.�
Biz�Say�n�ALPER�ve�O’nun�gibi�tüm�Emniyet�Te�ki-

lat��personelinin�her�daim�tüm�imkânlar�m�zla�arkas�nda-
y�z.�Do�rular��yüksek�sesle�söylemekten�asla�geri�durma-
y�z.�Durmayaca��z.�
Ba�ta�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN

Bey�olmak�üzere,��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�SOY-
LU,�Emniyet�Genel�Müdürümüz�Say�n�Mehmet�AKTA�,
Jandarma� Genel� Komutan�m�z� Say�n� Arif� ÇET�N� ve
akabinde�tüm�devlet�görevlilerimize�ve�ailelerine�sa�l�kl�
huzurlu�uzun�ömürler�diliyor,�devletimizin�k�yamete�kadar
daim�olmas�n��Yüce�ALLAH’tan�niyaz�ediyoruz.
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�lçemiz�olan�Hasköy�do�u�ve�güneydo�uda�terö-
ristlerin�giremedi�i,�bar�namad����tek�ilçedir.�Halk�ola-
rak�bizler�Bidri�ve��eygo�a�iretleri�karde��a�iretler�ola-
rak�her�daim�devletimizin�emrindeyiz.�Teröre�asla�ta-
viz�vermedik.��lçemize�giren�terörist�canl��ç�kamam��t�r.
Le�i�al�nm��t�r.�Çok��ehitler�verdik�bedel�ödedik.�Bu-
na�benzer�terör�hadiselerinde�nice�canlar�m�z�topra�a
dü�tü��ahadete�erdi.��ntikam�m�z��elbetteki�ald�k.�Al-
maya�da�devam�ediyoruz.�Lakin�asla�teröre�mahal�ver-
medik.�Bu�ilelebed�böyle�devam�edecektir.�Söyledi�im
gibi�bizler�her�daim�buraday�z.�Teröre�kar���devletimizin
emrindeyiz.�Kaymakam�m�z�n�da�böyle�bizlerle�birlikte
terör� hadiselerini� ba��m�zda� durarak� takip� etmesi,
bizler�için�hiçbir�zaman�unutulmayacak�an�lar�m�z�ara-
s�nda�yerini�alm��t�r.

Emniyet�Te�kilat�’n�n�en�önemli�vazifeleri�üstlen-
di�i�illerin�ba��nda��üphesiz��stanbul�gelmektedir.��s-
tanbul�da�t�pk��Say�n�Mehmet�AKTA��gibi�Emniyet
Te�kilat�’n�n�y�ld�z��konumunda�bulunan�bir�müdü-
rümüze�emanet.�Bu�kutlu��ah�s�Zafer�AKTA�.�Meh-
met�AKTA��Bey�ile�soyisimleri�ayn�.�Fakat�bu�sade-
ce�isim�benzerli�inden�dolay��böyle.�Bir�akrabal�k�ba�-
lar��yok.�Zafer�Müdürümle�tan���kl���m�z�mesle�e�at�l-
d����ilk�y�llara�dayanmakla�birlikte�memleketim�Mu�’a
ba�müdür�olarak�görev�yapmaya�geldi�inde�çok�da-
ha�yak�n�te�rik-i�mesaimiz�artm��t�r.�“Hak�bildi�i�yol-
da�yaln�z�da�olsa�yürüyenin�yard�mc�s��ALLAH’t�r”
hadisi��erifinin�en�bariz�tezahürü�olan�Zafer�AKTA�,
y�llarca�FETÖ�taraf�ndan�bask��ve�y�ld�rmalara�gö�üs
gererek,�mücadelesinde�bir�ad�m�dahi�geri�atmad�.�Bah-
sekonu�hain�terör�örgütü�fetö�ve�hain�eleba���Fetullah
Gülen’in�ara�t�r�lmas��için�görev�verilen�AKTA�’�n�ha-
z�rlad����raporlar�sayesinde,�terör�örgütüne�ismini�ve-
ren�terörist�ba���Fetulah�Gülen,�yurt�d���na�kaçt�.�Bir
daha�da�dönemedi.�Say�n�Müdürümüz,�haliyle�bu�sü-
reçten�sonra,�bu�terör�örgütünün�hedefi�haline�geldi.�O
y�llarda�hem�siyasi�dengeler,�hem�bürokratik�yap�,�kim-
senin�tahmin�dahi�edemeyece�i�kadar�kuvvetli�bir��e-
kilde,�hain�terör�örgütü�taraf�ndan�dizayn�edildi�inden
dolay�,�ellerindeki�tüm�imkânlarla�Say�n�Müdürümüz
ve�davas�na�samimi�olarak�ba��koymu�,�muhtelif�rüt-
belerdeki�hakiki�devlet�adamlar�m�za�sald�rmaktan�ge-
ri�durmad�lar.�Bu�süreçlerde�verdikleri�mücadeleleri,
kendisine�sordu�unuzda�birkaç�k�sa�cümleyle,�müte-

vaz���ekilde�ifade�eden�Zafer�müdür,�zor�günlere�sa-
b�r�ve�sebat�içerisinde�gö�üs�gerip,�do�ru�bildi�i�du-
ru�tan�asla�taviz�vermedi.�Hakk��güçten�alanlara�bo-
yun�e�meyip,�HAK’ka�inanarak,�as�l�gücün�hakl�l�k-
tan�ve�HAKK’tan�al�nabilece�inin�bilinci�içerisinde�bu-
günlere�eri�ti.�

Türkiye’mizin�en�seki�ve�köklü�bir�tarihi�geçmi�e
sahip�yerle�im�merkezlerinden�biri�olsn�Konya’da�da
Te�kilat�m�z�n�en�tecrübeli�geçmi�e�sahip�müdürlerinden
biri�görev�yapmaktad�r.�Kendisi�çok�sevdi�im�Mustafa
AYDIN�müdürümdür.�Say�n�Mustafa�AYDIN,�Em-
niyet�Te�kilat�’n�n�en�gözde�müdürlerinden�biridir.�Ken-
disini�takriben�1990�y�l�ndan�bu�yana�iyi�tan�r�m.�De-
�erli�bir�dost�ve�tam�bir�görev�adam�d�r.�Görevinin�ge-
rektirdi�i�disiplini�ve�insani�yönünü�senkronize��ekil-
de�hayata�geçirmeyi�çok�iyi�bilen�biri�olan�Say�n�AY-
DIN,�görev�yapt����yerlerde�gerek�personeli,�gerekse
halk�taraf�ndan�çok�sevilen�bir�ki�idir.�Hakl�n�n�daima
yan�nda,�haks�z�n�da�kim�olursa�olsun�kar��s�nda�olan
yap�s�yla�tan�nmaktad�r.�Bir�önceki�görev�yeri�olan�Te-
kirda�’da�terör�örgütlerine�göz�açt�rmam��t�r.�Pkk,�de-
a�,�ypg�gibi�kahpe�örgütler�Say�n�AYDIN’�n�demir
yumru�undan�nasibini�alm��lard�r.�Tekirda�’da�22�Ocak
2017’de,��l�Emniyet�Müdürü�Say�n�Mustafa�AYDIN
beyefendinin�bizzat�yönetti�i�operasyonda,�daha�ön-
ce��stanbul’da�Ak�Parti��l�Ba�kanl����ve��stanbul�Em-
niyet�Müdürlü�ü�binalar�na�lav�silah�yla�terör�eylemi
gerçekle�tiren�DHKP-C’li�iki�teröristten�biri�sa��di�eri
le��olarak�ele�geçirilmi�tir.Görev�yapm���oldu�u�Kon-
ya’da�uyu�turucu,�kumar,�trafik�terörü�ve�terör�konu-
sunda�mücadeleyi�art�rarak,�halk�n�n�her�daim�emrin-
de�olduklar�n��beyan�etmi�tir.�Konya’da�göreve�ba�-
lad���ndan�bu�yana�yasa�d����i�lerle�u�ra�anlar�n�kor-
kulu�rüyas��olmu�tur.��çi�leri�ve�Milli�E�itim�Bakan-
l����i�birli�inde,�erken�ya�taki�çocuklara,�trafik�bilin-
ci�ve�fark�ndal���n�n�olu�turulmas��amac�yla�hayata�ge-
çirilen�“Mobil�Trafik�E�itim�T�r�”�ile�çocuklara�e�itim
verilmesi�hususunda�öncülük�etmi�tir.�Bununla�birlikte,
ayn��hizmeti�veren�Narkotik�T�r��da�yine�ayn���ekilde,
�ehirde�uyu�turucu�ile�mücadele�konusunda�halk�n�bi-
linçlendirilmesi� hususunda,� Konya’ya� hizmet� için
organize�edilmektedir.�Özellikle,�raflardaki�tozlu�dos-
yalar�diye�tabir�edilen�faili�meçhul�olaylar�hususunda
da�ayr��bir�hassasiyete�sahip�olan�Say�n�AYDIN,�bu�dos-

yalar�n�da�üzerine�ciddiyetle�gidilip�ayd�nlat�lmas�n��sa�-
lamaktad�r.�

T�pk��Konya�gibi�köklü�bir�geçmi�e�sahip�olmu�,
Osmanl�’ya�padi�ah�yeti�tiren�sancak�olarak�görev�ya-
pan�ilimiz�Manisa’da�da�çok�de�erli�bir�müdürümüz
vazife�ifa�etmektedir.�Bu�muhterem��ah�s,�de�erli�dos-
tum�Ömer�USLUSOY�beyefendidir.�Kendisi�ile�tan�-
��kl���m�z,�2008�y�l�nda�memleketim�olan�Mu�’ta�Te-
rörle�mücadele��ube�Müdürlü�ü�yapt����y�llara�da-
yanmaktad�r.�Sosyal�hayat�nda�son�derece�nazik,�kibar,
asil�bir�insan�olan�Ömer�müdürüm,�söz�konusu�görevi
oldu�unda�ise�bir�o�kadar�disiplinli,�tavizsiz�ve�dik�du-
ru��sahibidir.�Göreve�geldi�i�günden�itibaren�Mu�’ta
teröre�kök�söktürmü�,�gece�gündüz�demeden�vazife-
sini�ifa�etmi�,�tüm�terör�örgütlerinin�korkulu�rüyas��ha-
line�gelmi�tir.�Bu�ba�ar�lar��ve��ahsiyeti,�Say�n�Mü-
dürümüz�USLUSOY’u�Terörle�Mücadele�Daire�Ba�-
kan�Yard�mc�l����görevine�kadar�yükselmesini�sa�la-
m��t�r.�Devletimiz�O’nu,�en�büyük�s�k�nt�lar�n�içerisinde
yer�alan�terör�belas�n��def�edecek�seviyede�güvenilir,
gözüpek�ve�kabiliyetli�bulmu�,�bu�makam��teslim�et-
mi�tir.� Kendileriyle� görev� yap�p� aram�zda� hukuk
peydah�olan�bu�de�erli�müdürlerimizle�birlikte�ismi-
ni�zikredemedi�im�birçok�de�erli�müdürümüz�muh-
telif�illerimizin�ba��nda�lay�k�yla�vazifelerine�devam
etmektedir.�Her�biri�bizler�için�çok�de�erli�olup,�Em-
niyet�Te�kilat�m�z�n�her�bir�ferdini�can-��gönülden�ba�-
r�m�za�basmaktay�z.�Polis�Te�kilat��yaz�m�z�n�ba��n-
da�da�ifade�etti�im�gibi�devletimizin�öz,�has�evlad�d�r.
Devletimizin�yükünün�büyük�bir�k�sm�n��omuzlar�n-
da�ta��y�p,�her�zaman�a��rl���n��korumak�zorunda�olan,
kendilerine�cevap�hakk��do�du�u�zamanlarda�sükût�et-
mek�zorunda�kalan,�hakk�n��aramak�durumunda�kal-
d���nda�bile�devletine�güvenen�ve�menfaatlerini�gör-
evinden�üstün�tutmayan�karekterli,�ahde�vefal��ayn��za-
manda�da�gözü�pek�insanlardan�olu�maktad�r.�Polis,
güven�demektir.�Güvendir.�Güvenilendir.�Herhangi�bir
durum�kar��s�nda,�insanlar�n�ku�ku�ve�tereddüt�duy-
madan,�inand���,�s���nd����ki�idir.�Polis,�devlet�demektir.
Kalabal�k�bir�toplulukta�anket�yap�lsa�ve�“devlet”�de-
yince�akl�n�za�ne�geliyor�diye�sorulsa�büyük�ço�un-
lu�unun�mutlaka�“polis”�cevab��verece�i�görülecek-
tir.�Polis�halkt�r.�Halktand�r.�Halk�m�z,�polisi�kendin-
den�görür.�Bugün�kap�m�z�herhangi�bir�ki�i�taraf�ndan

çal�n�p�bir�yard�m�istense,�bu�durum�tereddütle�kar��-
lan�r�ve�büyük�ihtimalle�de�ki�i�geri�çevirilir.�Fakat�ka-
p�m�zdaki�ki�i�bir�polis�olursa,�seve�seve�evimize�mi-
safir�eder�elimizden�gelen�ne�varsa�yapar�z.�Çünkü�po-
lis,�bizden�biridir.�Polis,�kar��l���,�ald����maa��olan�bir
i�i�yapmamaktad�r.�Yapt����i�in�maddi�olarak�bir�kar-
��l����yoktur�desek�yeridir.Herhangi�bir�s�k�nt�yla�kar-
��la�an�insanlar�n,�akl�na�ilk�gelen�numara,�155’tir.�Can
ve�mal�güvenli�inin,�yegâne�adresidir�155.�Kimi�za-
man�hayatt�r.�Hayatta�kalabilmenin�k�sa�yoludur.�Ca-
n��yanan�n�müracaat�edece�i,�kurtulu��kap�s�d�r.�Ge-
ce�gezen,�devriye�ekip�araçlar�n�n�tepe�lambas�ndaki
k�rm�z��mavi����klar,�korkular��gideren�ayd�nl�klard�r.

Her�meslekte�oldu�u�gibi,�Emniyet�Te�kilat�’m�z-
da�da,�meslek�ahlak�na�uygun�davranmayan�ki�iler�ola-
bilir.��nsand�r�sonuçta.�Hem�Âdem’i,�hem�iblisi�için-
de�ta��maktad�r�insan.�Her�insan�n,�nefs�mücadelesi�de-
di�imiz�bu�sava��,�ömrünün�sonuna�kadar�devam�ede-
cektir.�Polis�karde�lerimiz�de�bu�mücadelenin�en�a��r-
lar�ndan�birini�yapmaktad�r.�Üzerlerinde,�kendini�di-
�er�insanlardan,�baz��konularda�üstün�ve�farkl��bir�kis-
ve�bar�nd�rmaktad�rlar.�Bu�üstünlük�ve�farkl�l�k,�nefs-
le�mücadele�noktas�nda�dezavantaja�dönü�ebilir.�Ki-
mi�karde�lerimiz�de�bu�sava���kaybedebilir.�Bu�ola-
�and�r.�Bu�kaybedi��halinin�gerektirdi�i�ölçüde,�en�ba-
sitinden�en�a��r�na�kadar�muhtelif�cezalarla�kar��la�a-
bilirler.�Bu�vesile�ile�yanl���bir�i��yapm���veya�yapmakta
olan�bir�polis�karde�imizin�suçunu,�tüm�te�kilat��ba�-
layacak��ekilde�tarif�etmek�son�derece�yanl��t�r.�Evet
de�erli�karde�lerim;�sonunda�böyle�bir�makam�olan�bir
meslek�icra�ediyorsunuz.��ehit�olmazsan�z�da�ya�an-
t�n�za�göre�gazisiniz.�Peygamber�Efendimiz�bir�hadis-
i��erifinde�“Gazinin�geçmi��ve�gelecek�tüm�günahla-
r��affolmu�tur”�buyurmaktad�r.�Bu�da�az�bir��ey�de�ildir.
Eceli�geldi�inde�bir�insan�n�affedilmi��olarak�vefat�et-
mesi,�hepimizin�hasretle�bekledi�i�bir��eydir.�Rabbim
bu�zorlu�yolunuzda,�arzu�edilen�en�hay�rl��hedefe,�ba-
�ar�dan�ba�ar�ya�ko�arak�eri�tirsin.�Her�daim�helal�lok-
ma�yiyerek,�nefse�galip�gelerek,�en�az�kendiniz�kadar
ba�ar�l�,�kabiliyetli,�güvenilir�polisler�ve�evlatlar�ye-
ti�tirmenizi�nasip�etsin.��nsan��ya�atal�m�ki�devlet�ya-
�as�n.�ALLAH(cc)�devletimizi�k�yamete�kadar�payi-
dar�etsin.K�z�l�elmaya�kadar�durmak�yok�yola�devam…

Osman��ahin�GÜVEN

Erdem BAŞARAN

Polis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Her siyasi ve idari güç deste�i olan maalesef
polisimizi duvara diziyor.

Polis nedir - Polis vazife ve selâhiyet kanunu
ile polis vazife ve selâhiyet tüzü�ünde belirtildi-
�i üzere asayi�, amme, �ah�s tasarruf emniyeti-
ni ve mesken masuniyetini korumak, halk�n �rz
ile can mal�n� muhafaza etmek, ammenin isti-
rahat�n� temin etmek ve yard�ma ihtiyac� olan-
lara yard�m etmekle görevlidir.

Fakat öyle olaylar oluyor ki, siyasi yada ida-
ri belirli konuma gelmi� ki�iler polisimizi adeta
emir komuta bekleyen kap�s�nda u�ak gibi gör-
mektedir. Polis yada askerimizin disiplin ve ni-
zam� gere�i bir duru�u vard�r. Bu duru� nizama
sayg� içindir. Hiçbir vatanda�a ayr�mc�l�k yapa-
rak ona kölelik duru�u de�ildir.

Özellikle siyasi partilerde görev alan siyaset-
çilerimiz, milletvekilleri, belediye ba�kanlar� ve
meclis üyeleri gibi yetkilendirilmi� ki�ilerin çok kez
kulland�klar� �u me�hur laf� varya ^ Sen benim
kim oldu�umu biliyormusun ^ Seni bir telofon-
la sürdürürüm. vb gibi.. Daha da ileri gidenleri
de var polisimize ve askerimize tokat atarak a�a-
��layan…

Bizlerde diyoruz ki bu �ekilde davran�� biçimi
sergileyip bu aziz topraklar�n asil güvenlik güç-
lerine tokat at�p a�a��layanlara seçilmi�siniz ya-
da atanm��s�n�z lakin insan olamam��s�n�z diyo-
ruz.

Polis Te�kilat�m�z görev yapt��� zor �artlarda
bile sükunetini bozmadan, Devletimizin koymu�
oldu�u kanun ve nizamlara göre hareket eden
bir görevin kutsal emanetçileridir.

Geli�mi� modern dedi�imiz ülkelerin polisiye
te�kilatlar�n�n vatanda�lar�na yapt�klar�n�n çok da-
ha ötesine, daha samimi, mütevazi bir o kadar
da merhametlidirler.

Her kurum ve bireyde olaca�� gibi tabiî ki gör-
evini lay�ki ile yapmayan, niyeti halis olmayan te�-
kilat mensuplar�m�z da muhakkak vard�r. Lakin
bu durumu genele yaymak hiç do�ru bir davra-
n�� de�ildir.

�htiyaç duyuldu�unda Polisimizden bekledi�i-
miz deste�i, s�radan günlerde de biz vatanda�lar�n
polisimize deste�imiz her daim tam olmal�d�r.

Global ça��n bu dönemlerinde daha modern
bir polis te�kilat� ve onlara de�er veren, sahip ç�-
kan bir vatanda� modelinin var olmas� esast�r. Po-
lis te�kilat�m�z seçimle gelmi� bir hükümet poli-
tikas�n�n yürütmesi ile kanun ve nizamlara göre
hareket eden, emre ve yasalara göre görevini ya-
pand�r.

Rahmetli dönem Ba�bakan� say�n Bülent Ec-
evit’in polisiye hakk�nda �ngiltere notlar� geldi ak-
l�ma, �ngiltere, hiç bir annenin çocu�unu ^Se-
ni polise veririm^ diye korkutamad��� bir ülke-
dir. Çünkü �ngiliz çocu�u, polisi ancak, sokak-
lar kalabal�k oldu�u s�rada trafi�i durdurup ken-
disini elinden tutan ve kar�� kald�r�ma geçiren gü-
ler yüzlü, nazik bir insan olarak tan�r.

Demokratik bir toplum düzeni kurmak ister-
ken �ngiltere'yi örnek alan memleketler, ço�u za-
man �ngilizlerin Parlamentosunu, partiler aras�
mücadele tarz�n�, adalet sistemini, söz ve yaz� hür-
riyetini benimsememeye çal���rlar. Oysa �ngil-
tere'de insan haklar�n�n ve insan onurunun, hür-
riyet ve �ah�s güvenli�inin bütün bu kurumlardan
daha önemli bir teminat� varsa, o da uzun boy-
lu, güler yüzlü, nazik �ngiliz polisidir. diyerek bir-
kaç dipnotunda say�n Ecevit bu sözlerini ifade et-
mi�tir.

Görevini hakk� ile yapan Polisimize görev ha-
linde suçlu oldu�unuz bir durumda asla hakaret
ve tehdit etmeyiniz. B�rak�n polisimizi görevini
rahatl�kla ve bask� alt�nda kalmadan icra edebil-
sin.

5237 say�l� TCK' n�n 'Hakaret' ba�l�kl� 125.
maddesinde; '(1) Bir kimseye onur, �eref ve say-
g�nl���n� rencide edebilecek nitelikte somut bir fi-
il veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir
kimsenin onur, �eref ve sayg�nl���na sald�ran ki-
�i, üç aydan iki y�la kadar hapis veya adlî para
cezas� ile cezaland�r�l�r. Maddesinin var oldu�u-
nu unutmayal�m.

Yerel ve ulusal bas�n haberlerinde, polis ka-
meralar�na da konu oldu�u bir çok komik ve üzü-
cü hadise ile kar��la��yoruz. Polisimize sayg� gös-
termeyen duyars�z vatanda��n, suçlu olmas�na ra�-
men görevini yapan polise hakaret ve tehditler
ederek adeta psikolojik sava� verircesine müca-
dele edilmektedir. Bu durum polis mensubunun
görevini olgunlukla yapmas� bazen oldukça güç
olmaktad�r.

Kimi zaman yukar�da güç gördü�ü ki�ileri ara-
yarak ta polisimizin görevini yapmas�nda zor kul-
land�ran ki�i yada kurumlar� oldukça duyuyor ve
görüyoruz. Tabiki bu hadiseler ya�and�kça da gü-
venlik güçlerimizin bazen görevini yapamaz du-
ruma gelmesi, korku ve alg� meselesinin yer et-
mesi de kaç�n�lmaz bir gerçektir.

Siyasi ve idari üst düzey yöneticilerimize ricam�z
�udur ki, b�rak�n evlad�n�z yak�n�n�z dahi olsa suç-
lu ise sizi arad���nda polisin görevini yapmas�n�
sa�lay�n. Adaletli ve disipline olmak bunu ge-
rektirir. Bir bürokrat bir milletvekili oldu�unuz-
da suçlunun de�il görevini kanunlara göre yapan
polisinizin arkas�nda durun. Millet iradesi ile ç�-
kar�lm�� kanun ve nizamlara her vatanda� üstü
yada alt� ile uymak ve uygulatmak zorundad�r.

Görev bilincini yerine getiremeyen , kanun-
suz hareket eden polis mensuplar�n� da lütfen ge-
rekli birimlere ihbar ve �ikayet ediniz. Alan raz�
veren raz� dü�üncesini de�il, Huzur bulan huzur
veren ilkesini benimseyelim.

Polis bizim polisimizdir. Onlara güven elimi-
zi uzatal�m, destek olal�m.

Suçlunun korktu�u, suçsuzun güven duydu�u
bir el olal�m.

Bir Polis atasözü derki; TA� GELEN YERDEN
GAZ ES�RGENMEZ…

DERD� VATAN OLANLAR
POLİS BİZİM POLİSİMİZ

Herkes��unu�çok�iyi�bilsin�ki,��çi�leri�Bakan�m�z�Sü-
leyman�SOYLU�ile�gurur�duyuyorum.�

Bu�sözümü�de�siyasetin�her�türlü�tesirinden�uzak,�dev-
letçi�bir�yakla��mla�söylüyorum.�Söz�konusu�devletin�gü-
venli�i�ise�bu�ülkenin��çi�leri�Bakan�n�n�ba�ar�s��herkes
için�hayati�önem�ta��mal�d�r.�Bu�sebeple�bugün��çi�leri�Ba-
kan�m�z�Süleyman�SOYLU'nun�ortaya�koydu�u�yüksek
irade�ve�ona�ayak�uyduran�güvenlik�güçlerimizin�her�bi-
ri�ile�bu�vatan�n�evlad��olarak�gurur�duyulmas��gerekir.

Allah�polisimizi�askerimizi�her�daim�korusun.�Bu�ve-
sile�ile�Say�n�Süleyman�SOYLU’yu�da�korusun.�Yaz�l-
d����gibi�okunan�içi�d����ayn��olan�bir�adamd�r�Süleyman
SOYLU.�Zor�bulunur�böyle�bir��çi�leri�Bakan�.�Cumhu-
riyet�tarihinde��çi�leri�Bakan��olarak�bir�Mehmet�A�AR
bir�de�Süleyman�SOYLU�kendilerinden�böylesine�övgü
dolu�sözlerle�bahsettirmi�tir.�A�AR,�mensubu�oldu�u�em-
niyet�te�kilat�n�n�içinden�geldi.�Öncelikle�mülkiye�te�ki-
lat�nda�devletle�tan��t�.�Sonras�nda�polis�te�kilat�na�geçi�
yapt�.�SOYLU�ise�genç�ya�ta�girdi�i,�yo�ruldu�u�siya-
setin�içerisinden�gelmesine�ra�men��güvenlik�te�kilatla-
r�n�n�y�llard�r�içerisindeymi�cesine�ba�ar�l��oluyor.

Bu�ülkede�‘M�LL�’�bir��çi�leri�Bakan��olmak�zordur.
Çünkü�öyle�kuvvetli�baronlar�n�tekerine�ta��koyar�nas�r-
lar�na�basars�n�z�ki��tek�ba��na�mücadele�etmek�zorunda
kal�rs�n�z.�Ama�millet�hep�yan�n�z�da�olur.�A�AR’�n�unu-
tulmamas�n�n�sebebi�de�budur.�Ayn���ekilde�milletin�gön-
lünü�kazanan�SOYLU�da�unutulmayacakt�r.�O�nedenle
bugün�tarih�yazan,��milletin�nezdinde�büyük�bir�kar��l�-
���olan��çi�leri�Bakan��Süleyman�SOYLU’nun�millet�des-
tekli�yapt����her�ç�k���n,�siyasi�baronlar�dâhil�birilerini�ra-
hats�z�etmesi�kadar�do�al�bir��ey�olamaz.�K�l�çdaro�lu��u-
nu�demi�,�Ak�ener�bunu�söylemi�,�Babacan�böyle�di-
yormu�,�Davuto�lu��öyle�dü�ünüyormu�.�Laf-��güzaf�bun-
lar.�

Milletin�ne�dü�ündü�üne,�ne�dedi�ine�kulak�verin.�Ya-
�arsak�hep�birlikte�görece�iz.�Tarih�‘Cesur�yürek�bir��ç-
i�leri�Bakan�m�z�vard�’�diye�Süleyman�SOYLU’nun�ad�-
n��alt�n�harflerle�yazacak,�Türk�milleti��bir�gün�bakanl�k
koltu�unu�b�raksa�dahi�sevgi�ile��her�zaman�Süleyman
SOYLU’yu�ba�r�na�basacakt�r.�

Çünkü�o;�Koltuktan�güç�alan�de�il�koltu�a�güç�veren
adam�olmay��ba�ard�.�Makamdan�de�er�alan�de�il�ma-
kama�de�er�katan�bir�bakan�oldu.�Kato�Da��,�Tendürek
Da��,�dereler,�tepeler�ilk�kez�bir��çi�leri�Bakan��ile�tan��-
t�.�O��unu�der,�bu�bunu�der�demeden,�gizli�ajandas��olmadan
do�ru�bildi�i�yoldan�yürüdü,�milleti�gibi�dü�ündü,�do�-
rular��söylemekten�asla�çekinmedi,�Cumhurba�kan�m�z
Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN’�n�duygular�n��bizzat
ya�ad���ve�ya�atmaya�çal��t�.

Muhtelif�komplolarla�onu�deviremeyenler
kimi�zaman�Reis’i�taklit�ediyor,�onun�yerine
kendini�haz�rl�yor�gibi�fitneler�ortaya�ç�karmaya
çal��t�lar.�Parti�ile�aras�n�n�aç�k�oldu�u�heze-
yanlar�n��ortaya�att�lar.�Hala�da�ellerinden�ge-
len� fitnebazl���� yapmaya� devam� ediyorlar.
Etsinler.�Allah�her�zaman�do�runun�yan�nda-
d�r.�Bize�meçhul�olan�Allah’a�ayand�r.

O�fitnelerden�birine�daha�bakal�m.�Uyu�-
turucu�ticareti�yaparak�okul�önlerinde�evlatla-
r�m�z��zehirlemek�için�pusu�kuranlara�kar���“Ya-

kalarsan�z� ayaklar�n�� k�r�n”� �eklinde� verdi�i� talimat,
milletin�duygular�nda�kar��l�k�bulmu�tur.�Millet�kendi�di-
liyle�konu�an�duygular�na�tercüman�olan�halktan�bir�iç-
i�leri�bakan�n��kar��s�nda�bulmu�tur.

Bu�sözü,�bu�ç�k����“SOYLU’nun�yeni�vukuat�”�diye
tabir�eden�gerizekal�lar�daha�do�rusu�sala�a�yatan�pro-
fösyönel�fitneciler�de�ç�km��t�r.

Ne�diyor��eyh�Edebali?��nsan��ya�at�ki�devlet�ya�a-
s�n.

Peki,�SOYLU�ne�söylüyor?�
"Bir�uyu�turucu�sat�c�s�n��gördükleri�zaman,�beni�ne

kadar�k�narlarsa�k�nas�nlar,�ne�kadar�ele�tirirlerse�ele�-
tirsinler,�o�uyu�turucu�sat�c�s�n�n�aya��n��k�rmayan�polis
görevini�yapmam���demektir.�Benim�ülkemin�gencinin
can�na�mal�olacak,�onu�zehirleyecek�ve�aileleri�huzursuz
yapacak�bir�ki�iye�gere�ini�yerine�getiren�suçunu�bana�at-
s�n.�Suçu�neyse�5,�10�ya�da�20�y�l�içeride�yatmaksa�ya-
tar�m.�2018�y�l�nda�bunlar�n�tepesine�çökece�iz�ve�mil-
letimizi�bu�illetten�kurtaraca��z."

Kim�rahats�z�olur�bu�sözlerden?�Devletin�gücünü�ken-
dilerine�engel�olarak�görenler,�vatan�millet�dü�manlar�,
millet�ile�istikametleri�ayr��olanlar.

Biri�“Bu�aç�klama�suçtur”�diyor.�Di�eri�“Vay�sen�na-
s�l�böyle�dersin”�diye�sözde�insan�haklar�ndan�dem�vu-
ruyor.�Bir�di�eri�“Bir�bakan�böyle�aç�klama�yapar�m�?”
diye�hedef�gösteriyor.�Öteki�“Bu�adam�ne�konu�tu�unu
bilmiyor”�diye�ahkâm�kesiyor.

Nas�l�insanlars�n�z�siz?�Sizin�evlad�n�z�yok�mu?�An-
ne�ve�babalara�SOYLU�ne�diyor�diye�sordunuz�mu?�Ha-
di�cesaretiniz�varsa�sorun.�Al�n�cevab�n�z�.�Bakan�m�Al-
lah�senin�varl���n��eksik�etmesin.�A�z�na�yüre�ine�sa�-
l�k.�Siz�hiç�çocuklar��uyu�turucu�kurban��olmu��ac�l��an-
ne�ve�babalar�n�n�yerine�kendinizi�koydunuz�mu?�Bak�n
bir�anneden�bahsetmek�istiyorum�size�

Gaziantep’te�ya��yor.�Ad��Halise�S.18�ya��nda�Mah-
mut�S.�isimli�bir�evlad��var.��imdi�o�annenin�feryad�n��iyi
okusun�ahlaks�zlar.�

“O�lumun�evde�son�zamanlarda�birkaç�kez�titredi�i-
ni�gördüm.�Bize�kar���tav�rlar��de�i�ti.�Son�günlerde�oda-
s�na�kapan�yordu.�Ben�bir�gün�odas�na�girdi�imde�oda-
s�nda�uyuyordu.�Elinde�sigara�paketi�gördüm�ancak�sigara
paketinin��i�kin�oldu�unu�görünce�içini�aç�p�bakt�m.�Kâ-
��d�n�içine�bakt���mda�sigara�olmayan�bir��ey�gördüm.
�nternetten�bakt���mda�bonzai�oldu�unu�ö�rendim.

Yakla��k�10�günden�beri�o�lum�kay�p�ve�haber�ala-
m�yorum.�Bize�gelen�o�lumun�arkada��n�n�telefonunda
tesadüfen�bir�görüntü�gördüm�ve�bu�görüntüyü�kendi�te-
lefonumla�çektim.

Bir�evin�içerisinde�uyu�turucu�kulland�klar��hallerin-

den�belli�olan�ki�iler�ve�o�lum�var.�Görüntüde�ço�u�ken-
dinden�geçmi��ve�bayg�nlar.�Bütün�gençler�bu�kötü�tu-
za�a�dü�ebilir.�Hiçbir�annenin�yüre�i�yans�n�istemiyorum.
O�lum�gelsin,�bir�tane�o�lum�var.�Daha�çok�batakl��a�bat-
madan�gelsin.�Bizim�telefonlar�m�z��açm�yor.�K�z�karde�i
1�aya�kadar�evlenecek,�onun�bile�telefonunu�açm�yor.�O�-
lumun�bulunmas�n��istiyorum.�Kimin�yetkisi�varsa�ço-
cu�um�bulunsun.�Hiçbir�annenin�yüre�i�yanmas�n.�Bir-
çok�anne�evlatlar�n�n�durumunu�kimseyle�payla�am�yor.
Ben�o�luma�ula�am�yorum.�Hayat�ndan�endi�eliyim”

��te�yüre�ine�ate��dü�en�bir�annenin�feryad�n��oku-
dunuz.�Damdan�dü�enin�halini�damdan�dü�en�bilir�di-
yebilece�imiz�somut�bir�örnek.�SOYLU’ya�tepki�göste-
renler�hadi��imdi�koyun��kendinizi�bu�annenin�yerine.�Ha-
di�ç�k�n�kar��s�na�o�anan�n�ve�Süleyman�Bey’e�tek�keli-
me�edin.�Anlat�n�SOYLU’ya�gösterdi�iniz�tepkiyi�ona.
Var�m��cesaretiniz?�

��inize�gelmez.�Cesaret�edemezsiniz.�Hal�böyle�iken
Süleyman�Bey’i�de�sevmezsiniz�tabii.�Çünkü��SOYLU
milleti�ile�ayn��duygularla�ayn��istikamette�yürüyor.�Ge-
risi�onun�için�hikâye.

Terörü�bitme�noktas�na�getirdi�akabinde�gözünü�ze-
hir�tacirlerine�dikti.�Türkiye'�de�gündem�olu�turmaya�ça-
l���yor.�Uyu�turucu�ve�sat�c�lar���u�an�ülkenin�en�önem-
li�gündem�maddesi�oldu.�Sorunu�dillendiriyor.�Toplum-
sal�bilinç�olu�mas�n��sa�lay�p,�kamuoyu�deste�i�sa�lamaya
çal���yor.�Son�aylarda�birilerinin��adeta�dü�meye�basmas�
ile�SOYLU�üzerinde�ba�lat�lan�y�pratma�kampanyas�n�n
neden�oldu�unu��imdi��daha�iyi�anl�yorsunuz.�

Bir�arkada��m�n�bizzat�ya�ay�p�anlatt����kendisinden
izin�alarak�size�aynen�aktar�yorum.

Ankara'n�n�en�önemli��AVM'�lerinin�birinin�en�üst�ka-
t�ndaki�bir�cafede��arkada��m�ile��sohbet�ediyorum.�Ma-
salar�birbirine�çok�yak�n.�Arka�masaya�tak�m�elbiseli�kra-
vatl��3�ki�i�gelip�oturdu.�Belli�ki�siyaset�en�önemli�yerdeler.
Konu�urlarken�Soylu�ismi�geçince��kulak�misafiri�olmamak
mümkün�olmad�.�

Biri�diyor�ki;�'Ya�karde�im�bu�Soylu'nun�önünü�kes-
mek�gerekir.�Saray'�n�elindeki�en�büyük�silah�bu�adam-
d�r.�Halk�n�nabz�n��çok�iyi�tutuyor.�Terör�olay��nas�l�ol-
du�ise�bitti.�Adam�da�larda�geziyor.�Bizimkilerin�ona�sal-
d�r�s��fayda�de�il�zarar�vermeye�ba�lad�.�Çünkü��sokak-
ta�kar��l�k�bulmuyor�aksine�tepki�al�yoruz.�

Bir�di�eri�cevap�veriyor:�Aynen�öyle.�Geçen�toplan-
t�da�bu�mevzu�konu�uluyor.�Adam�ne�yapsa�prim�yap�-
yor.�Ak�parti�içinde�de�onu�Saray'a�yak�n�oldu�u�için�is-

temeyenler�var�ama��güçleri�yetmiyor.�ERDO�AN'dan
korkuyorlar.

Evet,�aynen�konu�ulanlar�bunlar.�Çok��ey�anlat�yor
bu�sözler�de�il�mi?�Dertlerini�görüyorsunuz.�O�neden�ile
SOYLU�üzerinde�son�aylarda�yo�unla�an�sald�r�lara�bak-
t���m�z�zaman��Bakan�n�ne�denli��do�ru�yolda�oldu�u�gö-
rülüyor.�Hiç�bo�una�u�ra�mas�nlar.�Bu�milli�mücadele-
nin��liderlerinin�önünü�kesemezler.�Dertlerini�millete�an-
latamazlar.�Bu�sözlerin�hareketlerin�halkta�kar��l����ke-
sinlikle�yoktur.�Devlete�ve�millete�kalkan�ellerin�insan�hak-
lar��olmaz.�O�eller�kesilmelidir.�Söz�konusu�zehir�tacir-
leri�ise��o��evlatlar��o�analar��dü�ünmeyenlerin�elleri�ke-
silecek�ayaklar��k�r�lacak.�Vatana�ihanetin�nedeni�olmaz.
Bedeli�olur.

Bölücü�terör�örgütüne�akan�paran�n��yüzde�90'�n�n�n
uyu�turucu�ticaretinden�geldi�i�gerçe�i�ortada�iken�Ba-
kan'a�kim�insan�haklar�ndan�dem�vuruyorsa�evlad�na�o
anan�n�sözleri�ile��bir�baks�n.�Sondan�sonra�karar�n��tek-
rar�gözden�geçirsin.�E�er�karar��hala�de�i�memi�se�bu�ki-
�i�zaten�düpedüz�vatan�hainidir.

Bu�ülkede�evlatlar�n��kaybetmi�,�evlatlar��uyu�turu-
cu�batakl����içine�saplanm���nice�anneler�ve�babalar�var.
Birço�unun�ise�sesi�ç�km�yor.�Birço�unun�sesi�de�du-
yulmuyor.�

O�nedenle;�Söz�konusu;�Terörle�mücadele,�Uyu�tu-
rucu�ile�sava�,�evlatlar�m�z�n�ya�am��ise�herkes�iyi�bilsin
ki�bu�yolda;�

HEP�M�Z�SÜLEYMAN�SOYLU’YUZ.
Bu�millet�senelerdir�birileri�nas�l�ya�amas�n��istediy-

se�öyle�ya�ad�.�Kendisine�anlat�lana�inand�.�Kurulan�sin-
si�planlar�yüzünden�birbirini�dü�man�ilan�etti.�Kand�r�l-
d�.�Bölündü.�Zay�flat�ld�.�Lakin�Say�n�Cumhurba�kan�-
m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey�göreve�geldi�i�sü-
reçten�itibaren�kurduklar��tüm�dengeler�alt�üst�oldu.�Tür-
kiye�dünyada�oyun�kurar�hale�geldi.�Siyasi�manyetik�alan
de�i�ti.�Türkiye�kendisine�s���n�l�r�hale�geldi.�Durumu-
muz�yükselerek�devam�ediyor.�

Bu�kutlu�yolda�Süleyman�SOYLU�gibi�bir�yi�it�ç�k-
t��ve�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�n�izinden�giderek�elini�güç-
lendirdi.�Her�platformda�bu�gücü�art�rmaya�devam�edi-
yor.�Ko�turuyor.�Gecesini�gündüzüne�kat�p�milleti�için�ç�r-
p�n�yor.�Kötü�adam�ilan�edilmeyi�umursam�yor.�Birile-
ri�ona�kötü�adam�dedikçe�halk�n�gözündeki�de�eri�art�-
yor.�Gönlündeki�yeri�sa�lamla��yor.�

Millet�ile�devletin�aras�n��açmaya�çal��anlar�bundan
sonra�asla�ba�ar�l��olamayacaklard�r.�Millet�art�k�oyunu
gördü.�Devlet�her�zaman�18�ya��ndad�r.�Fazla�uzun�ol-
mayan�bir�zaman�içerisinde�bugüne�kadar�millete�ve�dev-
lete�kurulan�oyunlar�n�kumpaslar�n�hesab�n��soracakt�r.
Reisten�de�SOYLU’dan�korkular��da�bu�yüzdendir.�Fa-
kat�üzgünüz�ki�korkunun�ecele�faydas��yoktur.�Bu�kor-
kuyu�ba�tan�hesap�edecektiniz.�Ne�demi�ler�tatl��tatl��ye-
menin�ac��ac��hesap�ödemesi�vard�r.�

Bu�vesile�ile�yaz�ma�son�verirken�ba�ta�Say�n�Cum-
hurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey’e�ve�be-
raberinde��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�SOYLU
Bey’e�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�diler,�devletimizin
k�yamete�kadar�emin�ellerde�payidar�olmas�n��Yüceler�Yü-
cesi�Allah’tan�niyaz�ederim.�Vatan�sa�olsun,�devletimiz
varolsun.

MUHTEŞEM SÜLEYMAN’IN
TORUNU SOYLU 

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini he-
pimiz görüyoruz. Teröristler nerede ise orada olacağız. Pençe operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan�Akar,�Meclis'e�geli�inde�gazetecilerin�gün-
deme�ili�kin�sorular�n��yan�tlad�.�Akar,�bir�gazete-
cinin�Yunanistan'da�19�May�s�1919'un�y�l�dönü-
münde�yap�lan�baz��etkinliklerle�aç�klamalara�ili�-
kin�de�erlendirmesi�sorulmas��üzerine,�Türk�Silahl�
Kuvvetlerinin�yurt�içi�ve�s�n�r�ötesinde�ülkesinin�ve
milletinin�hak,�alaka�ve�menfaatlerini�korumak�ve
kollamak�için�teröristle�mücadelesini�'ölürsem��e-
hit�kal�rsam�gazi'�anlay����içinde�aral�ks�z�sürdür-
dü�ünü�belirtti.�Akar,�bu�mücadelenin�ba�ar�yla�de-
vam�etti�ini,�Mehmetçi�in�verilen�görevleri�büyük
bir�ba�ar�yla�yerine�getirdi�ini�ve�getirmeye�devam
etti�ini�söyledi.
Akar,�"Bu�kapsamda�son�olarak�ba�latt���m�z�Pen-

çe��im�ek�ve�Pençe�Y�ld�r�m�harekat��da�planlan-
d�����ekilde�bölgedeki�zor�arazi�ve�hava�ko�ullar�-
na� ra�men� büyük� bir� ba�ar�yla� devam� ediyor.
Mehmetçik,�teröristlerin�inlerini�ba�lar�na�y�kt�lar,
y�kmaya�devam�ediyorlar.�Yap�lan�mücadele�kap-
sam�nda��u�ana�kadar�121�terörist�etkisiz�hale�geti-
rildi.�O�bölgedeki�ma�aralar,�inler,�bar�naklar�n�hep-
si�tek�tek�kontrol�ediliyor�ve�teröristlerin�ba�lar�na
y�k�l�yor"�dedi.

'BİZ TERÖRİSTLE MÜCADELE EDİYORUZ'
Bakan�Akar,�Türk�Silahl��Kuvvetleri’nin�tek�he-

definin�teröristler�oldu�unu�vurgulayarak,�"Bizim

mücadelemizde�bugüne�oldu�u�gibi�bir�farkl�l�k�yok.
Biz�teröristle�mücadele�ediyoruz.�PKK/YPG�terö-
risttir,�DEA��teröristtir�ve�bunlar�n,�ülkemize,�mil-
letimize,�s�n�rlar�m�za�verdikleri�zarar�n�önlenme-
si�için�yap�lmas��gereken�neyse�birliklerimiz,�ko-
mandolar�m�z,�hava�kuvvetlerimiz,�personelimiz�ya-
p�lmas��gereken�neyse�bugüne�kadar�yapt�,�yapma-
ya�devam�ediyor"�diye�konu�tu.
TSK'n�n�faaliyetlerinin�uluslararas��hukuk�çer-

çevesinde,�insan�haklar�na�sayg�l�,�çevreye,�masum

insanlara�zarar�vermeden�gerçekle�tirdi�ini�belirten
Akar,�"�srail�yönetiminin,�askerlerinin�yapt����gibi
uluslararas��hukuku,�insan�haklar�n��hiçe�sayarak�her-
hangi�bir�faaliyetimiz�asla�söz�konusu�de�il.�Çok�aç�k
ve�net�bir��ekilde,�bizim�yapt���m�z��effaf�bir�mü-
cadeledir,�teröristle�yap�lan�mücadeledir.�Biz�bunu
sürdürürken�ba�ta�Irak�olmak�üzere�tüm�kom�ula-
r�m�z�n�s�n�rlar�na,�egemenlik�haklar�na�sayg�l�y�z.
�yi�kom�uluk�ili�kilerine�çok�önem�veriyoruz.�Bu�çer-
çevede�mücadelemizi�ve�faaliyetlerimizi�sürdürü-
yoruz"�ifadesini�kulland�.

'TAM ANLAMIYLA PROVOKASYONDUR'
Bakan�Akar,�Ege,�Do�u�Akdeniz�ve�K�br�s'taki

geli�melere�ili�kin�ise,��unlar��kaydetti:
"Yunan�kom�ular�m�zla�diyalog�içinde,�uluslar-

aras��hukuka�uygun,�iyi�kom�uluk�ili�kilerine�say-
g�l��bir��ekilde�sorunlar�m�z��çözmek�için�gayretle-
rimizi�sürdürüyoruz.��sti�ari�görü�meler,�ayr��t�rma
görü�meleri�ba�lam���ve�devam�ederken,�önümüz-
deki�hafta�uzaktan�da�olsa�güven�art�r�c��önlemler
çerçevesinde�Yunan�muhataplar�m�zla�görü�memiz
olacak.�Kendilerini�dördüncü�toplant�n�n�yap�lma-
s��için�Ankara'ya�bekledi�imizi�bir�kez�daha�ifade
edece�iz.�Bu�çal��malar�sürerken�19�May�s'ta�Yu-
nan�baz��siyasilerin,�askerlerin�gerçekten�mesnetsiz,
yak���ks�z,�tarihi�gerçeklerle�örtü�meyen,�tarihi�ter-

sinden�okuyan�birtak�m�ifadelerle�ortaya�ç�km���ol-
malar��gerçekten�provokatif�de�il�de�nedir?�Bunlar
tam�anlam�yla�provokasyondur.� �yi� niyetli� çal��-
malar�m�z��tahrip�etmek�için�adeta�ellerinden�gelen
gayreti�gösteriyorlar."
Akar,�Türk�tarihinin�çok�aç�k�oldu�unu�belirte-

rek,�"Bugün�oldu�u�gibi�dün�atalar�m�z�da�insan�hak-
lar�na,�insan�haklar�na�sayg�l��davranm��lard�r,�biz
de�ayn���ekilde�davranmaya�devam�ediyoruz.�Bu-
nun�yan��s�ra�özellikle�1919-1921�y�llar��aras�nda-
ki�Yunan�mezaliminin�ne�oldu�unu�bütün�dünya�bi-
liyor.�Hal�böyleyken�Türkiye'yi,�asil�milletimizi�per-
vas�z,�sorumsuz��ekilde,�bu�görü�melerin�ba�lad�-
���bir�dönemde�suçlamak,�gerçekten�görü�melerden
kaçmak,�kar��l�kl��siyasi�sözlerin�ertelenmesi,�tah-
ribi�için�yap�lan�gayrettir"�dedi.

'KANDİL'İN ARTIK IŞIKLARININ 
SÖNDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ'

Bakan�Akar,��srail'in�Gazze'ye�yönelik�sald�r�lar�na
ili�kin� ise,� "�srailli� yöneticilerin� insan� haklar�n�
göz�önünde�bulundurmalar�,�uluslararas��hukuka�say-
g��göstermeleri,�Filistinli�karde�lerimizin�haklar�na
sayg��göstermeleri�laz�m.�Bütün�bu�zulmü,�mezali-
mi�izleyen�ve�her�zaman�dillerinden�dü�ürmedikleri
'insan�haklar��ve�uluslararas��hukuku'�unutan�dün-
ya�kamuoyunun�da�ülkelerin�yöneticilerinin�de�bu
hususa�bu��ekilde�yak�ndan�bakmalar�n��bekliyoruz"
de�erlendirmesinde�bulundu.
Bir�gazetecinin�Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Er-

do�an'�n�'Hedefimiz�Kandil'�aç�klamas�n��hat�rlata-
rak,�"Bunu�bir�operasyon�sinyali�olarak�alg�layabi-
lir�miyiz"�sorusu�üzerine�Akar,��u�yan�t��verdi:
"Biz�en�son�terörist�etkisiz�hale�getirilinceye�ka-

dar�mücadelemizi�sürdürece�iz.�Takriben�40�y�ldan
beri�asil�milletimizin�ba��na�musallat�olan�bu�bela-
dan�milletimizi�kurtarmak�için�ölürsek��ehit�kal�r-
sak�gazi�anlay���yla�mücadelemizi�sürdürüyoruz.�Te-
röristler�neredeyse�biz�orada�olaca��z�ve�bu�terör�be-
las�ndan�asil�milletimizi�kurtaraca��z.�Kandil'in�ar-
t�k����klar�n�n�söndü�ünü,�karard���n�,�sonlar�n�n�gel-
di�ini�gördüklerini�hepimiz�görüyoruz.�Bunun�bir
an�önce�anla��lmas�n��ve�adalete�teslim�olmalar�n�
bekliyoruz."

KE�AN�EMN�YET�MÜ-
DÜR'Ü�Say�n:�Mehmet�Te-
kin
24�y�ll�k�deneyime�sahip,

çal��m���oldu�u�tüm�birimler-
de�ba�ar�lar��ve�projeleri�ile�mü-
kerrer� ödüllendirilen� Polis
Amiri.�Akademik�e�itimin�ya-
n�nda� çok� say�da� hizmet� içi
kurs�ve�sertifikal��özel�e�itim
program��tamamlayarak�ken-
dini�sürekli�yenileyen;�ba�ar�-
l�� çal��malar� neticesi� 100’e
yak�n�maa��taltifi,�para�ödülü,
üstün�ba�ar�ba�ar��belgesi�ve
takdirname�ödülü�ile�mükerrer�ödüllendi-
rilmi�;� Kaçakç�l�k� ve� Organize� Suçlar,
Genel� Asayi�� ve� Güvenlik� Hizmetleri,
Risk� Analizi� ve� Yönetimi,� Önleme� ve
Müdahale� Taktikleri,� Adli� Soru�turma
Teknikleri,�Atesli�Silahlar�Kullanimi�ve�Tak-
tik�Atis�Egitimciligi,�Personel�Yönetimi�ve
E�itimi,�Bütçe�Yönetimi,�Proje�Yönetimi,
Catisma�Analizi�ve�Yonetimi,�Uluslarara-
si� Baris� Koruma,� Kapasite� Gelistirme,
Guvenlik�Sektoru�Özelinde�Kamusal�Re-
form�ve�Yeniden�Yap�landirma�konular�nda
teorik�bilgilerini,�alan�deneyimleri�ile�be-
raber�prati�e�aktarabilecek�yetkinli�e�sahip
Polis��efi.�
Yüksek�Lisans�(MS)�(Temmuz�2013)�Si-

yaset�Bilimi�ve�Kamu�Yönetimi,��stanbul.
Lisans�(Haziran�1997)�Polis�Akademisi,�An-

kara.�Lise�(Haziran�1993)��stanbul�Polis�Ko-
leji�Ke�an��lçe�Emniyet�Müdürü�(2.�S�n�f
Emniyet�Müdürü),�A�ustos�2018-…�Uzun-
köprü��lçe�Emniyet�Müdürü,�Mart�2018-
A�ustos�2018�Filistin,�El-Halil�(Hebron)
Kentinde�konu�lu�Uluslararasi�Gecici�Mev-
cudiyet�Misyonunda�(TIPH),�Operasyon
Daire�Ba�kan�,�Misyon��ef�Vekili,�(Subat
2017�–�ubat�2018)��ükrü�Balc��POMEM,
Destek�Hizmetleri��ube�Müdürlü�ü�asa-
leten,��dari�Mali���ler��b.�Md.�V.�(May�s
2015�-2017)�Geçici�Görev:�Gürcistan�Po-
lis� �rtibat�Görevlisi,� (May�s�2014-May�s
2015)��stanbul��ükrü�Balc��PMYO,�E�itim
�ube�Müdür�Yard�mc�s�,�(Ocak�2014-Ma-
y�s�2014)��stanbul��ükrü�Balc��PMYO,��da-
ri�Mali���ler��ube�Müdür�Yard�mc�s�,�(�2012
A�ustos�-Ocak�2014)�Liberya�BM�Mis-

yonu-�Liberya�Polis�Akademi-
si�E�-Ba�kanl����ve�E�itim�ve
E�itim�Geli�tirme�Koordina-
törlü�ü,�(�ubat��2011-A�ustos
2012)� �stanbul� �ükrü� Balc�
PMYO,�Destek�Hizmetleri��u-
be�Müdür�Yard�mc�l���,�(Tem-
muz�2010-�ubat�2011)�Mardin
Emniyet� Müdürlü�ü,� Muha-
bere�Elektronik��ube�Müdür
Vekilli�i,� (2008-� 2010�Tem-
muz)� Mardin� Emniyet� Mü-
dürlü�ü,�Toplum�Destekli�Po-
lislik�Büro�Amirli�i-�Çar���Po-
lis� Merkez� Amirli�i,� (Tem-

muz�2007-2008)�Geçici�Görev�Kosova�BM
Misyonu,�Obilic�Polis�Karakol�Amiri�Men-
tor/Dan��man�� (Ocak� 2006-Ocak� 2007)
Adana�Emniyet�Müdürlü�ü,�KOM��ube
Müdürlü�ü�Organize�Suçlarla�Mücadele
Büro�A.,�(Ekim�2004�–Temmuz�2007)�Ge-
çici�Görev�Kosova�BM�Misyonu,�Kosova
Polje-� Obilic� Soru�turma� Birim� Amiri
(Ekim�2003-Ocak�2004)�Adana�Emniyet
Müdürlü�ü,�Ba�lar�Polis�Merkez�Amirli-
�i�(�2001-Ekim�2003)�Adana�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Yarba����ehit�Erdo�an�Ç�tak�Po-
lis�Karakolu�(2000-2001)�Adana�Emniyet
Müdürlü�ü,�Bölge�Trafik�Denetleme��u-
be�Müdürlü�ü�Grup�Amiri�(Temmuz�1997-
Mart� 1999)� Askerlik-� K.K.� E�itim� ve
Doktrin�Komutanl����Tercüme��ube�(Mart
1999�-�A�ustos�2000)

Ke�an Emniyet Müdürlü�ü Ziyaretimiz

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ
KİMDİR, GÖREVLERİ

NELERDİR?

�çi�leri�Bakanl���,�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�(EGM)
bünyesinde,�trafikte�ya�anan�ihlallerin�denetlenmesine�des-
tek�olmak�amac�yla�gönüllü�olarak�görev�yapan,�'trafi�i
dert�edinen'��ah�slar�n�yer�ald����'FAHR��TRAF�K�MÜ-
FETT��L���'�sistemi�bulunmaktad�r.
Fahri�Trafik�Müfetti�leri�(FTM)�Derne�i,�ülkemizde-

ki�Fahri�Trafik�müfetti�lerinini�çat�s��alt�nda�toplayarak,
fikirlerini,�önerilerini�ve�trafik�ve�yol�güvenli�i�projele-
rini�hayata�geçirmekte,�sosyal,�kültürel�aç�dan�geli�me-
lerini�ve�aralar�ndaki�dayan��may��sa�lamaktad�r.
Öncelikle� ve� önemle� belirtme� gerekir� ki� trafikte

önemli�olan�kurald�r�ve�en�iyi�sürücü�kurallara�uyand�r.
Trafik�kurallar�na�uymaman�n�kendi�can�m�z��ve�ba�ka-
lar�n�n�can�n��riske�atmak�gibi�a��r�bir�bedeli�vard�r.�Tra-
fik�kurallar�na�uymak�hayat�kurtar�r.�Bununla�birlikte�tra-
fik�kurallar�na�uymaman�n�tabi�ki�idari�para�cezas��ola-
rak�maddi�bir�sonucu�da�bulunmaktad�r.�Trafik�kurallar�
ihlal�edildi�inde�görevli�memurlar�trafik�para�cezas��tan-
zim�etmeye�yetkilidir.�Fakat�bu�yetki�sadece�emniyet�per-
soneline�verilmi��bir�yetki�de�ildir.�Fahri�müfetti�lere�de
trafik�idari�para�cezas��tanzim�etme�yetkisi�verilmi�tir.
"�Trafi�in�gizli�gözleri�"�olan�Fahri�trafik�müfetti�le-

rinin�7/24�görev�ba��nda�olduklar�n��ve�sürücülerin�mü-
fetti�ler�taraf�ndan�dört�gözle�gözetledikleri�bilinmekte-
dir.
Trafik�kural��ihlali�yapan�sürücüleri�tespit�edilip,�fah-

ri�trafik�müfetti�leri�taraf�ndan�yaz�lan�ceza�tespit�tutanaklar�
sayesinde�sürücülerin�yapt�klar��hatay��tekrarlamamas�-
n��ve�trafik�kazalar�n�n�önüne�geçmeyi�amaçl�yorlar.
Sürücülere� trafikteyken� en� çok� cep� telefonuyla�ko-

nu�ma,�emniyet�kemerinin�tak�l��olmamas�,�yanl���park�ve
k�rm�z�����k�ihlali�yapt�klar��için�ceza�kesilmektedir.

HEDEF�CAN�VE�MAL�KAYBININ�
ÖNÜNE�GEÇMEK
Trafik�Denetleme��ube�Müdürlükleriyle�birlikte�ko-

ordineli�bir��ekilde�çal��t�klar�n��ve�bu�çal��malar�sayesinde
daha�sa�l�kl��bir�sonuç�elde�edilmektedir.�Fahri�Trafik�Mü-
fetti�lerini�n�yaz�klar��ceza�tutanaklar�n�n�online�olarak�gö-
revli�trafik�polisleri�taraf�ndan�tek�tek�incelenerek,�do�-
rulu�u�teyit�edildikten�sonra�cezaya�dönü�türülmektedir.

ARAÇLAR�GANG��HALLERDE�ÇEK�L�R
Türkiye'de�araç�çekmeyi�gerektirecek�9�kusurlu�hare-

ket�bulundu�unu,�bunlar�n�tespiti�halinde�araçlar�çekile-
bilir.
�öyle�ki;
"Hastanenin,�acil�servisin�önüne,�kav�a�a,�belediye�oto-

büs�dura��na,�önemli�cadde,�kav�aklarda�ve�her�yerde�ikin-
ci�s�raya�park�edenler�çekilebilir.�Ama�onun�d���nda�araç
çekme�söz�konusu�de�il."�Bu�hizmet,�Türk�Polis�Te�ki-
lat�n��Güçlendirme�Vakf�'yla�sa�lanmaktad�r.

K�MLER�FAHR��TRAF�K�
MÜFETT����OLAB�L�R..
FAHR�� TRAF�K� MÜFETT���� OLMA� �ART-

LARI
40�ya��n��a�an,�enaz�2�y�ll�k�yüksekokul�mezunu�ve�en

az�10�y�ll�k�ehliyeti�olan�ki�ilerin�fahri�trafik�müfetti�i�ola-
biL�RLE.�Bu�ki�ilerin�trafikte�kural�ihlalinden�dolay��eh-
liyetinin�al�nmam���olmas�
gerekiyor.�Türk�vatanda���olan�ve��artlar��ta��yanlar,�is-

tedi�i�zaman�ikamet�ettiklerin�illerin�Trafik�Denetleme��u-
be�Müdürlü�ü'ne�istenilen�belgeler�ile�müracaat�yapabi-
lirler.�Yap�lan�müracaatlar�ilgili�birimler�taraf�ndan�de-
�erlendirilip�sonuçland�r�l�r.

SU�ST�MAL�EDENLER�N�
GÖREV��SONLANDIRILIR
Her�kurumda�oldu�u�gibi�bu�görevi�suistimal�eden�Fah-

ri�Trafik�Müfetti�leri�de�var.�Ama�Türkiye’�bu�çok�az�sa-
y�da�bulunmaktad�r.�Bu�tür�yanl��lar��bilerek�yapanlar�için
olu�turulan��ikayetler�incelenip�ilgili�kurum�ve�mahkeme
taraf�ndan�sonucuna�ba�l��olarak�fahri�trafik�müfetti�li�i
görevi� sonland�r�l�r.� Trafik� polisine� yard�mc�� olmak
amac�yla�Türkiye�genelinde�20�bin�Fahri�trafik�Müfetti-
�inin�görev�yapmaktad�r�Ayr�ca,�daha�önce�ba�l��bulun-
duklar��il�s�n�rlar��içerisinde�görev�yapan�Fahri�Trafik�Mü-
fetti�leri,�yap�lan�düzenleme�ile�Türkiye�genelinde�ceza
yazma�yetkisi�verilmi�tir.�Yer�ve�zaman�k�s�tlamas��ol-
mayan�müfetti�ler,�Türkiye�genelinde�bulunduklar��her�yer-
de�sürücüleri�denetleyebiliyor.�Müfetti�lerin�araç�durdurma,
sürücülerle�muhatap�olma,�belge�ve�evrak�kontrolü�yap-
ma�yetkileri�bulunmuyor.
Sevgi�ve�Selamlar�mla…

Lokman YILMAZ

Halkla İlişkiler Müd. (Genel Koodinatör)

DEVLET�N�DER�NL�KLER�
Gerek�ülkemizde,�gerekse�tüm�dünyada�halklar�n�kafas�n��sürekli

me�gul�eden,�varl����tam�olarak�tespit�edilemeyen,�özellikle�de�bu�gi-
zemli�halini�f�rsat�bilerek�birçok�maceraperest�ki�iler�taraf�ndan�suis-
timal�edilen�kavramd�r�derin�devlet.
Kelime�manas��itibariyle�inceledi�imizde�bir�devletin�varl���n��ko-

ruyabilmesi� için,� sürdürdü�ü� legal� faaliyetlerin�kâfi� gelmedi�i� za-
manlarda�kendini�müdafaa�edebilmesi�için�olu�turdu�u�savunma�ref-
leksidir.
Devlet;�tedavülde�olan�ve�elden�ele�geçen�güç�demektir.�“Halk��ya-

�at�ki�devlet�ya�as�n”�sözünün�tezahürü�olarak,�halk�n�varl����ile�te�ekkül
etmi��bir�olu�umdur.�Soyut�kavramd�r.�Halk�içinden�muhtelif�yollar-
la�seçilen�insanlar�n�kurumlarda�görev�yapmas�yla�ve�hizmetlerin�de-
vaml�l����ile�devletin�varl����kendini�gösterir.�O�yüzden�halk�gerek�ha-
yati�manada�gerekse�ahlaki�manada�ya�arsa,�yani�ahlakl��bireyler�ola-
rak�hakka�hukuka�riayet�eden,�Allah�korkusu�ta��yan�bireylerden�olu-
�ursa,�devlette�görev�yapan�insanlar�haliyle�o�halk�n�içindeki�insanlardan
müte�ekkil�olaca���için�devleti�ayn��temizlik�ve�titizlikte�çal��t�r�r.�Bu
vesile�ile�halk�n�ya�amas��devleti�ya�atm���olur.�
�ayet�halk�n�birço�u�bu�bahsetti�imiz�de�erleri�dikkate�almaks�-

z�n�ya�ayan�insanlardan�olu�uyorsa,�haliyle�devlet�görevi�yapacak�in-
sanlar�da�bu�ki�iler�aras�ndan�bir��ekilde�seçilmi��olaca���için�devle-
tin�manevi�varl����sekteye�u�ram���olur.�Adalet�ortadan�kalkar.�Zulüm
ba��gösterir.�Devlet�kurumlarda�hizmet�eden�bireylerin�ahlaki�duru-
muna�göre�iyi�veya�kötü�olarak�s�fatland�r�l�r.
Bu�süreçler�buradaki�sat�rlarda�tarif�etti�imiz�kadar�k�sa�ve�kolay

anlat�l�p�ya�anmaz.�Y�llara,�hatta�ony�llara�tekabül�eden�dengesizlik-
likler�ya�an�r.�Nesiller�bu�süreçlerden�etkilenir.�Temizlenmesi,�telafi
edilmesi�imkâns�zla�maya�ba�layan�dönemler�ya�an�r.�Tarihin�ilgili�k�s-
m��bu�hezimetlerle�dolar.
Derin�devlet�kavram��asl�nda�t�pk��devlet�kavram�n�n�kutsall����gi-

bi�kutsald�r.�Devlet�nas�l�ki�halka�hizmet�için,�halk�n�mal�n�,��rz�n�,�her
türlü�hakk�n��korumak�için�varsa,�derin�devlet�de�bu�haklar��koruya-
cak�olan�sistemin�tehlikeye�dü�tü�ü�anlarda�devleti�koruyabilmek�için
vard�r.
Adaletin�tam�olarak�tesis�edildi�i�ülkelerde�sistem�zaten�halk�n��da

devletini�de�korumaya�muktedirdir.�Derin�devlet�dedi�imiz�olu�um-

lar�devleti�uluslar�aras��platformlarda�ihtiyaç�duyuldu�unda�korumak
için�vard�r.�
Y�llarca�devlet�görevlilerimizin�terör�örgütleri�taraf�ndan��ehit�edil-

di�i,�devletimizin�küçük�dü�ürülmeye�çal���ld����dönemler�ya�ad�k.�He-
pimizin�isimlerini�bildi�i�muhtelif�terör�örgütleri,�onlarca�diplomat�-
m�z���ehit�etti.�Bu�suikastlerin�gerçekle�tirildi�i�ülkeler�zaten�özellik-
le�seçilip,�gerek�kanuni�durumunun�yetersizli�i,�gerekse�ülkemize�ba-
k���aç�s��itibariyle�dü�man�say�labilecek�ülkelerdi.�Diplomatlar�m�z�
korumad�lar.��ehadetlerinden�sonra�gerekli�hukuki�süreçleri�hakkaniyetli
bir��ekilde�yürütmediler.�Acze�dü�mü��gibi�davrand�klar��da�oldu,�ha-
fife�alarak�takip�etmediklerini�usulüne�uygun�bir��ekilde�gösterdikle-
ri�de.
Ba�l���m�za�uygun�olarak�bir�girizgâh�yapmaya�çal��t�ktan�sonra

elimden�geldi�ince�bilgim�görgüm�yetti�ince�günümüze�de�inmeye
çal��aca��m.
Günümüzde�maalesef�herkes�derin�devlet�eleman�.�Herkes�çok�de-

rin.�Elinizi�sallasan�z�birkaç�tane�derin�devlet�ajan�na�de�iyor.
Derin�devlet�konular��i�leyen�filmlerdeki�ofislere�uygun�bir�ofis�dö-

�eyen,�birkaç�emniyet,�silahl��kuvvetler�ve�mit�personeli�tan�yan�ki�i-
ler,�derin�devlet�eleman��oluveriyor.�
Hâlihaz�rda�istihbaratç��olarak�görevde�olan�bir�dostum�2010�y�-

l�nda�Türkiye’de�4�milyon�ki�inin��izofrenik�vak’a��eklinde�kendini
derin�devlet�eleman��zannetti�ini�ve�çevresine�o��ekilde�tan�tt���n��söy-
lemi�ti.�Bu�say���imdi�kimbilir�kaç�olmu�tur?
Devlet�kurumlar�ndan�emekli�olan�baz��vatanda�lar�m�z�da�bu�su-

istimallere�maalesef�çanak�tutabiliyor.�Onlar�da�kendilerine�mükellef

bir�ofis�tutup,�birkaç�kafa�dengi�kimseyle�bir�araya�gelip�i��takibi�ya-
pabilmek�maksad�yla�kendilerini�bu�cazip�derin�âlemlere�atabiliyor-
lar.�
Durumu�gayet�iyi�olan�bir�i��adam��dostum�günün�birinde�bahset-

ti�imiz�türden�derin�beyefendilerle�tan��t�r�lm��.�Kendisinin�bir�i�ini
çözmek�için�yüklü�miktarda�para�istemi�ler.�Onlarla�tan��t���n��kim-
seye�söylememesi�gerekti�ini,�e�er�söylerse�ba��na�ciddi�i��alaca��n�
da�belirtmeyi�ihmal�etmemi�ler.�Tabi�bu�uyar�y��yapacak�ki�muhataplar�
ketum�olsun,�bir�vesileyle�esasl��birine�denk�gelip�yakay��ele�verme-
sinler.
Konuya�bir��ekilde�müdahil�olmak�durumunda�kald�m.�Kendile-

rini�ziyarete�gittik.�Büyük�bir�villay��masraftan�kaç�nmayarak�daya-
m���dö�emi�ler.��çeride�eli�telsizli�ve�telsizleri�de�aç�k��ekilde�görün-
tü�veren�iri�yar��güvenlik�görevlileri�bulunuyor.��lk�bak��ta�acaba�de-
dirtebilecek�bir�ortam.�
Malum�beyefendiyle�mü�erref�olup�kar��l�kl��oturduk.�Kanuni�ola-

rak�zaten�belli�noktada�olan�bu�i�i�nas�l�çözeceklerini�gayet�kibar�bir
�ekilde,�ö�renmek�istercesine�bir�tav�rla�sordum.�Türkiye’de�her�eyin
mümkün�olabilece�ini�ve�ço�u�i�in�para�ile�çözülebilece�ini,�kendi-
lerinin�zaten�bu�tür�durumlar��çözmek�için�var�olduklar�n��düzgün�cüm-
lelerle�ifade�etti.�Mesleki�geçmi�ini�sordum.�Görev�yapt����yerlerde�ken-
disinin�sicil�amiri�konumunda�bulunan�birkaç�arkada��m�n�oldu�u�mey-
dana�ç�kt�.�Ve�konu�bu�noktaya�geldikten�sonra�bizim�derin�abi�yüzeye
do�ru�ç�kmaya�ba�lad�.�Zira�o�derinlikte�nefessiz�kalm��t�.�
Çok�üzerine�gitmeden,�incitmeden�bu�i�i�kiminle�çözece�ini�sor-

du�umda�çok�önemli�bir�isim�de�verdi.�O�ki�i�de�ortak�bir�dostum�va-
s�tas�yla�tan�d���m�biri�ç�km��t�.�Bunu�kendisine�söyleyince,�kendisi-
ne�bir�telefon�gelmi��gibi�yap�p�acilen�ç�kmas��gerekti�ini�söyleyerek
ç�kt�.�Biz�de�bir�müddet�sonra�ç�kmak�zorunda�kald�k.�O�ki�i�bir�da-
ha�arkada��m�z�n�telefonuna�da�cevap�vermedi.�Biz�de�üzerimizde�ve-
bal�kalmamas��için�gerekli�yetkililere�durumu�ilettikten�sonra�bir�fa-
cian�n�önlenmesi�hususundaki�rolümüzün�manevi�rahatl���n�n�verdi-
�i�iç�huzurla�konuyu�unuttuk.
Eminim�ki�bu�anlatt���ma�benzer��eyler�ya�ayan�birçok�ki�i�var-

d�r.�Suistimal�edilen�bu�aç�k,�devletimiz�taraf�ndan�kanunlarla�kapa-
t�lmad�kça�benzeri�hadiseler�ya�anmaya�da�devam�edecektir.
Maalesef�derin�devlet�kavram�n�n�sivil�halk�içerisindeki�kar��l���,

tezahürü�bu�ve�benzeri��ekildedir.�Devlette�göreve�devam�eden�kritik
vazifeler�ifa�eden�birçok�personel�de�üzücüdür�ki��ahsi�menfaatini�gö-
zetecek��ekilde�kimli�ini�ve�kurumunu�kullanman�n�derdinde.
Elbette�istisna��ah�slar�da�vard�r.�Hak�hukuku�gözetecek�bak���aç�-

s��ve�de�erlere�sahip,�merhametli,�güzel�ahlak�sahibi�olup,�kritik�bi-
rimlerde�görev�yapan�arslanlar�da�mutlaka�vard�r.���te�onlar�bizim�isim-
siz�kahramanlar�m�zd�r.
Kendilerini�kesinlikle�if�a�etmedikleri�gibi,�maa�lar�ndan�ba�ka�tek

kuru�a�asla�tenezzül�etmezler.�Kendilerinin�ve�çocuklar�n�n�midele-
rine�haram�lokma�indirmezler.�
Devlet�mal�n�n�tam�manas�yla�bir�ate��oldu�unu�bilirler.�Ya�amakta

olan�ve�vefat�eden�tüm�halk�m�z�n�o�malda�hakk��oldu�unun�bilinci
içerisindedirler.�Devlet�mal�ndan�bir�kuru�un�kendilerini�mah�er�ye-
rinde�milyonlarca�ki�iyle�muhattap�edece�ini�hayat�tarz��olarak�be-
nimsemi�lerdir.�Onlar�maa�lar�n��bile�fakir�fukara�ile�payla��r�zekât�-
n��sadakas�n��seve�seve�verirler.�Makamlar��hangi�mertebede�olursa�ol-
sun�i�leyecekleri�suçun�hem�bu�dünyada,�hem�ahirette�mutlak�suret-
te�kar��l����olaca��n��çok�iyi�bilirler.
Hayatlar��böylesi�tevazu�ve�vakar�içerisinde�geçti�i�gibi��ehadet-

leri�de�t�pk��kendileri�gibi�derin�bir�sessizlik�içerisinde�olur.�
�unu�büyük�bir�rahatl�k�içerisinde�söyleyebilirim�ki�e�er�gerçek-

ten�böyle�ki�iler�varsa,�bahse�konu�derinli�e�sahip�ki�ilerle�o�vas�fla-
r��konu�ulacak,�de�ifre�olacak��ekilde�asla�tan��amazs�n�z.�Herhangi
bir�yerde�kendilerine�tesadüf�edebilirsiniz.�Fakat�kim�olduklar�n��bil-
mezsiniz.�Bu�özellikleri�onlar�için�t�pk��yatak�odas��s�rr��gibidir.�Bu�ta-
rif�san�r�m�bu�durumu�izaha�muktedirdir.
Dilim�döndü�ünce�bu�kavram��izah�etmeye�çal��t�m.�Elbette�k�s�tl�

bilgilerimle�izaha�çal��t���m�bu�yaz�m��okuyacak�devlet�büyüklerim
olacakt�r.�Had�bilmezlikten�öncelikle�Allah’a�s���n�r�sonra�da�sürç’i
lisan�m�için�o�muhterem�büyüklerimden�özür�diler�ellerinden�öperim.�
Allah�(cc)�devletimize�zeval�gelmesine�f�rsat�vermesin.�
Ba�ta�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey

olmak�üzere�tüm�samimi�ve�sad�k�devlet�görevlilerimize�sa�l�kl�,�hu-
zurlu,�uzun�ömürler�temenni�ederken,�ahirete�göçmü��olanlara�da�Ce-
nab-��Hak’tan�rahmet�dilerim.
Allah(cc)�bizlere�adaletiyle�de�il�merhametiyle�muamele�etsin.�Dev-

letimiz�k�yamete�kadar�en�kudretli��ekilde�var�olsun.

DEVLETİN
DERİNLİKLERİ

Bahadır İZGİ

Polis Gazetesi İstihbarat Şefi

Kandil'in ���klar� söndü

Bora Gencer, Mete
Durukana ziyaret etti

Polis�gazetesi�bas�n�muhabirlerimiz��ses�sanatç�s��Bora�Gencer
ve��ükrü�Y�ld�z�Bodrum�ilçe�emniyet�müdürü�say�n�Mete�DU-
RUKAN’��ziyaret�ederek�bir�röportaj�gerçekle�tirdi.�Daha�önceki
görev�yapt����y�llardan�da�bildikleri�üzere�Mete�Durukan�müdürün
ne�kadar�çal��kan,�özverili�oldu�unu�bilen�muhabirlerimiz�Bora�Gen-
cer�ve��ükrü�Y�ld�z�Bodrum�genelindeki�güvenlik�ve�asayi��uygu-
lamalar��hakk�nda�bilgi�ald�lar.�Bir�y�l��a�k�n�süredir�zorlu�geçen�bu
süreçte�halk�n�kolluk�kuvvetlerinin�yapm���oldu�u�uygulamalar�n
çok�yerinde�ve�huzur�sa�lay�c��oldu�u�izlenimini�oldu�unu�kendi-
lerine�bildirdiler.�Ta��d����sorumluluk�yönü�ve�sergiledi�i�hizmet
anlay����yan�na�katt����güler�yüzüyle�,insan�n�yüre�ine�sevgi�ile�gön-
lüne�gönülden�dokuna�bilen�k�ymetli�müdürümüz�Salg�n�döneminde
çal��malar�n��titizlikle�yürütüp�bodrumda�asayi��ve�huzuru�sa�la-
d�klar��için�ve�misafirperverliklerinden�dolay��kendilerine�te�ekkür
ederiz.��Son�olarak�olarak�muhabirlerimiz�de�erli�müdürümüze’�co-
vid19’�derdinden�kurtulur�kurtulmaz�halk�ile�tekrar�eski�günlerde-
ki�gibi�el�ele�olduklar��konser�ve�etkinliklerde�bulu�ma�arzusunda
olduklar�n���ve�tüm�Emniyet�te�kilat�na��aileleri�ile�birlikte�,sa�l�k
ve�huzur�dolu�yar�nlar�dileyerek�yan�ndan�ayr�ld�lar.
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POLİSLERİN YAŞAM
STANDARTLARINI 

YUKARILARA TAŞIMALIYIZ

Bu�ay�ki�yaz�m�zda;�her�f�rsatta�can�ve�mal
güvenli�imizin�sa�lanmas��için�gece-gündüz�de-
meden�fedakârca�görev�yapan�polislerimizin�so-
runlar�n��ele�almak�istedik.“Emniyet�Te�kila-
t��mensuplar�,�çal��ma��artlar��ve�özlük�hakla-
r�n�n�iyile�tirilmesini�bekliyor.�
POL�SLER�N�YA�AM�
STANDARTLARINI�YUKARILARA�
TA�IMALIYIZ
“Emniyet�mensuplar�m�z�n�gecesi�gündüzü

birbirine�kar���yor.�Nöbettir,�mesaidir�derken
sosyal�ve�aile�ya�ant�lar��zarar�görüyor�Polis-
lerin�yüzde�75'i�mesleklerinin�psikolojik�yap�-
lar�n��tahrip�etti�ini,yüzde�74'ü�ise�meslekleri-
nin� aile� ya�amlar�na� olumsuz� etki� etti�ini,
yüzde� 40'�� ise� toplum� içinde� mesleklerinin
sayg�nl���n�n�kalmad���ni�belirtmektedirler.
Polislik,�do�as��gere�i�memurun�ruh�halini

etkileme�potansiyeli�yüksek�olan��ve�çabuk�y�p-
ratan�bir�meslektir.�Bu�nedenle�polislere�ihti-
yaç�duyduklar��psikolojik�destek�ve�rehberlik
mekanizmalar��daha�etkin�kullan�lmal�d�r.
Özellikle� metropol� �ehirde� görev� yapan

polislerimizin��alt��ayda�bir�psikolo�a�gitmesi
daha�uygundur��imdi�Giden�var�m��diye�sora-
caks�n�z..Tabiiki�hay�r....�
Çünkü�psikolo�a�ya�da�psikiyatra�gidildi�inde

yaz�lan�ilaçlar��silah�kullan�m�na�ve�mesle�i�ic-
ra�etmeye�engel�olabiliyor.Ayr�ca�Psikolo�a�gi-
dildi�inde��hemen�tam�te�ekküllü�hastaneye�sev-
kedilme�durumu�da�olabiliyor.�
Oysa�polislerimizin�ya�ad����s�k�nt�n�n�du-

rumuna�göre� silah�n�� almadan�ya�da� tam� te-
�ekküllü�hastaneye�gitmeden�tedavi�olma��an-
s��olabilir..��laç�kullan�yorsa�o�günlerde�izinli
say�labilir.�
Polislerin�depresyona�girmesinde�en�büyük

etkenlerden�biri;toplum�içinde�ötekile�tirilme-
sidir
Hafta�sonlar�,�resmi�tatillerde,�dini�ve�milli

bayramlarda�çal��an�emniyet�mensuplar�m�za
minnettar�z..
POL�S�N�KORONA�GÜNLER�NDEK��
FEDAKARLI�I
Polislerin�koronavirüs�salg�n�yla�mücadele-

de�gösterdikleri�fedakarl���n�da�gözard��edil-
memesi�gerekiyor.
Polislerimiz�de�sa�l�k�çal��anlar��gibi�canlar�n�

hiçe� sayarak� salg�nla� mücadele� etmektedir.
Karantinadan�kaçanlar�n,�kurallara�uymayan-
lar�n�pe�inden�polislerimiz�ko�turmaktad�r.�
Riskli�alanlarda,�hastanelerde,�mezarl�klar-

da,�karantina�merkezlerinin�kap�s�nda,�k�saca-
s��her�yerde�polisi�görüyoruz.�
Haftasonlar�,�resmi�tatillerde,�dini�ve�milli

bayramlarda�çal��an�emniyet�mensuplar�m�za
minnettar�z..
Bu�zor�günlerde�gece�gündüz�demeden�bizi

her�türlü�tehlikeden�korumak�için�yeri�geldi�inde
kendi�özel�hayatlar�ndan�bile�fedakarl�k�eden
Türk�polisine�minnettarl�g�m�z���sunuyoruz.

Aydan Gümügen
TUNCAY

Polis Gazetesi 

Covid-19�Salg�n��nedeniyle�kademeli�normalle�me�sü-
recinde�tam�kapanmaya�giderken�tüm�yük�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�ve�sa�l�k�çal��anlar�nda.Pandemi�sürecinde�her-
kese�yard�mc��olan�sa�l�k�çal��anlar�m�z�kendi�hayatla-
r�n��riske�atarak�çal��malar�n��sürdürüyorlar.Bunun�ya-
n��s�ra�polislerimiz�ve�sa�l�k�çal��anlar�m�z�bayram�gün-

lerinde�de�sev-
diklerinin,aile-
lerinin� yanla-
r�nda� olama-
y�p,telefonla
ihtiyaçlar�n��gi-
dermeye�çal��-
t�lar.Tam� ka-
panma� nede-

niyle�evlerinden�ç�kamayan,ihtiyaçlar�n��kar��layamayan
vatanda�lara�yard�m�edip,yanlar�nda�oldular.�htiyaç�da-
hilinde�huzur,güvenlik�ve�her�türlü�ihtiyaç�halinde�ya-
n�m�zda�olan�bizlere�bir�kez�daha�bu�gururu�ya�atan�pol-
islerimizin�yüzündeki�tebessümü�görmek�her�eye�de-
�er.Kocaeli'nin�Gebze�ve�Dar�ca�ilçelerinde�görevleri�ba-
��nda�ziyaret�etti�imiz�polislerimizin�ya�ad�klar��zorluklara
bir�kez�daha��ahit�olmu��olduk.Ülkemiz�bu�zorlu�süreç-
ten�geçerken,Türk�Silahl��Kuvvetleri�sadece�bizlerin�de-
�il,Filistinde�ya�anan�üzücü�olaylar�sebebiyle�Filistin�va-
tanda��n�nda�yanlar�nda�oldular.Vatanda�lar�m�z�n�ihti-
yaçlar�n��kar��lay�p,küçük�çocuklar��kendi�elleriyle�giy-
dirip�sevgi�ve��efkatlerinden�mahrum�b�rakmad�lar.Türk
komutanlar�taraf�ndan�e�itilen�45�Filistinli�asker�ve�po-
lis,düzenlenen�törenlerle�sertifikalar�n��ald�lar.Filistin�ba�-
kan�na� yap�lan� hain� sald�r�� ard�ndan� Filistinli� Gene-
ral,Türkiyeye�te�ekkürlerini�iletip�"Türk�komutanlar�n�ver-
di�i�e�itim�çok�verimli"�diyerek�konunun�alt�n��çizmi�
oldu.Türk�Silahl��Kuvvetleri,Emniyet�Genel�Müdürlü�ü
ve�sa�l�k�çal��anlar�m�z��üphesiz�kar��l�ks�z�sevgileri�ve
fedakarl�klar�yla�gerçek�kahramanlar�onlar.

Muhammed�Yasin�B�NGÖL

Emniyet Genel Müdürlü�ü'den 8 ilde 'Sahil
Rüzgar�' operasyonu: 171 ki�i gözalt�na al�nd�
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütleri-
ne yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı' operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
DUVAR�-�Akdeniz�ve�Ege�Bölgesi'nde

faaliyet�gösterdi�i�tespit�edilen�suç�örgüt-
lerine�yönelik�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü
Kaçakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücade-
le��ube�Müdürlü�ü�ekipleri�taraf�ndan��s-
tanbul�merkezli,�Antalya,�Mu�la,�Mersin,
Bal�kesir,�Adana,�Ayd�n�ve��zmir'de�e��za-
manl��olarak�'Sahil�Rüzgar�'�ad��verilen�ope-
rasyon�düzenlendi.�Saat�06.00�s�ralar�nda�e�
zamanl��olarak�ba�layan�operasyonda�171
ki�i�gözalt�na�al�nd�.

İSTANBUL'DA BASKIN: KEMAL C. 
VE EKİBİNE OPERASYONU

Operasyon�kapsam�nda��stanbul'da�ara-
lar�nda�Sultangazi�ve�Be�ikta�'�n�da�oldu-
�u�birçok�ilçede�e��zamanl��bask�nlar�ya-
p�ld�.��stanbul'da�yabanc��i��insanlar�ndan zorla�para�ald�klar�,�vermeyenlerin�i��yer- lerine�bask�n�yaparak�zorla�ya�ma�yapt�k-

lar��öne�sürülen�Kemal�C.�ve�adamlar�n�n
di�er�suç�örgütlerine�de�silah�temin�ettikleri
kaydedildi.��stanbul'da�yap�lan�bask�nlarda
aralar�nda�kad�nlar�n�da�bulundu�u�21�ki-
�i�gözalt�na�al�nd�.�Operasyon�yap�lan�ad-
reslerden�biri�Be�ikta�,�Abbasa�a�Mahallesi
Ihlamur�Y�ld�z�Caddesi'nde�bulunan�4�kat-
l��binayd�.�Binaya�giren�ekipler,�bir�kad�n�
gözalt�na�ald�.�Sultangazi'de�ise�özel�hare-
kat� ekiplerinin� girdi�i� evlerde� aramalar
yap�ld�.�
Ekipler�taraf�ndan�gözalt�na�al�nan��üp-

heliler,� sa�l�k� kontrolünden� geçirildikten
sonra,��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü'ne�gö-
türüldü

�stanbul’da uyu�turucudan arananlara �afak operasyonu
�stanbul’da� narkotik� suçla-

r�ndan� aranan� �üphelilere� yö-
nelik�19�ilçede��afak�operasyo-
nu� düzenlendi.� Bask�nda� 24
�üpheli�gözalt�na�al�nd�.
�stanbul� Narkotik� Suçlarla

Mücadele� �ube� Müdürlü�ü
uyu�turucu�suçlar�ndan�hakla-
r�nda�arama�kayd��olan��üphe-
lilerin�yakalanmas��için�çal��ma
ba�latt�.�Aranan�24��üphelinin
kald�klar��adresler�tespit�edildi.
19 İLÇEDE BASKIN DÜZENLENDİ
Çal��malar�n�ard�ndan�bu�sa-

bah�06.30'da�harekete�geçildi.

Çok�say�da�ekibin�kat�ld����ça-
l��mada,�Bahçelievler,�Ba�c�lar,
Esenler,�Güngören,�Zeytinbur-
nu,� Bayrampa�a,� Beyo�lu,
Eyüpsultan,� Fatih,� Ka��thane,
�i�li,� Sultangazi,� Gaziosman-
pa�a,� Beylikdüzü,� Büyükçek-
mece,�Sancaktepe,�Tuzla,�Üm-
raniye�ve�Üsküdar'daki�adreslere
bask�n�düzenlendi.

16 YILDIR ARANAN BİR
ŞÜPHELİ DE YAKALANDI 
Narkotik� ekiplerince� yap�-

lan�çal��mada�16�y�ld�r�aranan
bir�ismin�de�bulundu�u�24��üp-

heli� de� yakaland�.� Gözalt�na
al�nan��üpheliler�sa�l�k�kontro-

lü� sonras�nda� emniyete� götü-
rüldü.

Özel Harekat Polisleri Dualar
E�li�inde F�rat Kalkan� Harekat

Bölgesine U�urland�...

�l�Emniyet�Müdürlü�ümüz�Bün-
yesindeki� Özel� Harekat� Polisleri
Dualar�E�li�inde�F�rat�Kalkan��Ha-
rekat�Bölgesine�U�urland�
Özel�Harekat��ube�Müdürlü�ü

bahçesinde�gerçekle�en�törene�Va-
limiz�Say�n�Mehmet�Makas,�Erzin-
can�Belediye�Ba�kan��Say�n�Bekir
Aksun,�Erzincan�Cumhuriyet�Ba�-
savc�s�� Abdullah� Ak�n� Çiçek,� Er-

zincan�Binali�Y�ld�r�m�Üniversitesi
Rektörü�Prof.�Dr.�Ak�n�Levent,� �l
Emniyet�Müdürü�Bülent��ensoy�ve
�l� Jandarma� Komutan�� Jandarma
Albay�Halil�Alt�nta��ile�polislerimi-
zin�aileleri�kat�ld�.�Gerçekle�en�u�ur-
lama�töreninde�yap�lan�dualar�n�ar-
d�ndan�yak�nlar��ile�vedala�an�özel
harekat�polislerimiz,�operasyon�böl-
gesine�do�ru�yola�ç�kt�lar.

Ankara merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 
8 gözalt�... Kandil'de e�itim alm��lar

Ankara�merkezli�4�ilde�PKK/KCK
silahl��terör�örgütüne�yönelik�düzenle-
nen�operasyonda�8�ki�i�gözalt�na�al�n-
d�.��üphelilerden�bir�k�sm�n�n�'kadro'
olarak�tabir�edilen�örgüt�mensuplar��ol-
duklar�,�Kandil�alan�nda�30-�45�gün�söz-
de� e�itim� ald�klar�� belirlendi.� Sözde
ideolojik�e�itim�verenler�aras�nda�ise�üst
düzey�örgüt�mensuplar�n�n�da�bulun-
du�u,�bu�üst�düzey�örgüt�mensuplar�
aras�nda� Duran� Kalkan� ve� Nurettin
Demirta�'�n�da�bulundu�u�saptand�.
Ankara'da�istihbarat�ve�terörle�mü-

cadele� �ubesi� ekipleri,�Ankara�Cum-
huriyet�Ba�savc�l���'nca�yürütülen�so-
ru�turma�kapsam�nda�PKK/KCK�silahl�
terör�örgütünün�Türkiye'deki�yap�lan-
malar�n��bir�araya�getirmek�ve�koordi-
ne�etmek�amac�yla�hayata�geçirilen�söz-
de� 'Kürdistan� Demokratik� Toplulu-
�u/Türkiye�Masas��(KCK/TM)�Yürüt-
me�Konseyi'ne�ba�l��faaliyet�gösteren
örgüt�mensuplar�n�n�de�ifresine�yöne-
lik�çal��ma�ba�latt�.�Yap�lan�istihbari�ça-
l��malarda�sözde�'Sosyal�Alan�Merke-
zi'� içinde� örgüte� ba�l�� sözde� 'Halk
Sa�l����Komitesi'�isimli�yap��bünyesinde

faaliyet� yürüttü�ü� de�erlendirilen� 8
�üpheli�tespit�edildi.

45 GÜN KANDİL'DE EĞİTİM
Kurulan� özel� soru�turma� ekibince

yap�lan� teknik� takip� ve� soru�turma
kapsam�nda�al�nan�etkin�pi�manl�k�ve
gizli�tan�k�ifadeleri�sonucunda��üphe-
lilerden�bir�k�sm�n�n�'kadro'�olarak�ta-
bir�edilen�örgüt�mensuplar��olduklar�,
Kandil�alan�nda�30-�45�gün�süren�söz-
de� e�itim� ald�klar�� belirlendi.� Sözde
ideolojik�e�itim�verenler�aras�nda�ise�üst
düzey�örgüt�mensuplar�n�n�da�bulun-
du�u,�bu�üst�düzey�örgüt�mensuplar�
aras�nda� Duran� Kalkan� ve� Nurettin
Demirta�'�n�da�bulundu�u�saptand�.
SOSYAL ALAN VE KADIN ALANLARINDA

GÖREVLENDİRME
�üphelilerin,�ald�klar��silahl��genel

e�itim�sonras��sözde�görevlendirmele-
rinin�PKK/KCK�taraf�ndan�sözde�'sos-
yal'�alan�veya�'kad�n'�alanlar�na�yap�l-
d���,�bulunduklar��alanda�terör�örgütü-
nün�talimat�ve�propaganda�stratejileri
do�rultusunda�ajitasyon,�örgütlenme,
eleman�kazanma�ve�propaganda�faali-
yetlerini�yönettikleri�ortaya�ç�kar�ld�.�Yi-

ne�bir��üphelinin�2014�y�l�nda�meyda-
na�gelen�6-8�Ekim�olaylar��ve�2015�y�-
l�nda� meydana� gelen� hendek-barikat
olaylar��sürecinde�örgüt�mensuplar�n�n
tedavi�edilmesinde�görev�ald����tespit
edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA
Savc�l�k�talimat��ve�mahkeme�kara-

r�� ile� �üphelilerin� yakalanmas�� için

Ankara�merkezli��stanbul,�Tunceli�ve
Van'da�belirlenen�adreslerine�bu�sabah
e��zamanl��operasyon�düzenlendi.�Ope-
rasyonda� 8� �üpheli,gözalt�na� al�nd�.
Adreslerde�yap�lan�aramalarda�örgüt-
sel�kitaplara�ve�etkisiz�hale�getirilen�ör-
güt�mensuplar�na�ait�foto�raflara�el�ko-
yuldu.� Soru�turman�n� geni�letilerek
çok�yönlü�sürdürüldü�ü�belirtildi.

9 ilde ‘s�nav jokeri’ operasyonu: 50 gözalt�
Hakkari�merkezli�9�ilde,�Motorlu

Ta��tlar�Sürücü�Adaylar�� s�navla-
r�nda�usulsüzlük�yapt����tespit�edi-
len�68��üpheliye�yönelik�yap�lan�e�
zamanl��operasyonda�50�ki�i�göz-
alt�na�al�nd�.
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�ekipleri,

il�genelinde�Motorlu�Ta��tlar�Sürü-
cü�Adaylar��S�navlar�nda�usulsüz-
lük�yap�ld���,�kursiyerlerin�yerine

‘joker’�olarak�tabir�edilen�ki�ilerin
s�navlara� girdi�ini,� bu� yöntemle
kursiyerlerin� haks�z� yere� ehliyet
s�navlar�n��kazan�p�ehliyet�sahibi�ol-
duklar��ve�çe�itli�kamu�kurumlar�nda
i�e�girdiklerini�tespit�etti.
Ekipler,�‘joker’�olarak�ba�kas�-

n�n�yerine�s�nava�giren�29�ki�i�ve�ye-
rine�s�nava�girilen�39’u�kursiyer�ol-
mak� üzere� toplamda� 68� �üpheli

tespit�etti.
Motorlu�Ta��tlar�Sürücü�Aday-

lar�� S�navlar�nda� (E-MTSAS� ve
MTSAS� Uygulama-Direksiyon)
usulsüzlük�yapt����anla��lan�toplam
68��üpheliye�yönelik�Hakkari�mer-
kezli�toplam�9�ilde�yap�lan�e��za-
manl��operasyonda�50��üpheli�göz-
alt�na�al�n�rken,�soru�turman�n�sür-
dü�ü�belirtildi

Kahraman
Polislerimiz
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DEA� OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Hatay’da rekor miktarda uyu�turucu ele geçirdi

Gümrük�Muhafaza�ekipleri,�Hatay'da�rekor
miktarda�Captagon�ele�geçirdi.�Ticaret�Bakan�
Mehmet�Mu�,�Twitter�hesab�ndan�yapt����aç�k-
lamada��u�ifadeleri�kulland�;
*Bugün�Bakanl���m�za� ba�l�� gümrük�mu-

hafaza�ekiplerince�bugüne�dek�gerçekle�tirilen
en�yüksek�miktarl��‘Captagon’�cinsi�uyu�turu-
cu�madde�yakalamas��gerçekle�tirilmi�tir.
*Birle�ik�Arap�Emirlikleri’ne�transit�edilmek

üzere��skenderun�Limakport�Liman�na�gelen�17
konteyner�yükü�‘bina�ta��’�beyan�edilen�e�ya-
da�15-16�May�s�tarihlerinde�Hatay�Gümrük�Mu-

hafaza� Kaçakç�l�k� ve� �stihbarat� Müdürlü�ü
personelince�arama�gerçekle�tirilmi�tir.
*Yap�lan�aramada�11�konteyner�içerisinde

1072,6�kg�(6�milyon�264�bin�259�adet)�‘Capta-
gon’� cinsi� uyu�turucu� hap� ele� geçirilmi�tir.
Ele�geçirilen�maddenin�yakla��k�piyasa�de�eri

313�milyon�TL’dir.
*Titiz�bir�çal��ma�neticesinde�bu�büyük�ya-

kalamay��gerçekle�tiren�bakanl�k�personelleri-
mizi�tebrik�ediyorum.�
Zehir�tacirlerine�geçit�vermemek�için�azami

gayretlerimizi�sürdürece�iz.

HALKIMIZ POLİSİMİZİN
DEĞERİNİ BİLİR

Şerefli Geçmişiyle Milletin
Övünç Kaynağı Türk Polisimiz

Pandemi Döneminde de Milletin
Övünç Kaynağı Oldu;

Türkiye’de�iki�kuruma�kar���büyük�bir�sevgi
vard�r.�Biri�Türk�Silahl��Kuvvetleri,�ikincisi�ise
Türk�Polis�Te�kilat�’d�r.�Polis,�hakikaten�Türki-
ye’de�insanlar�m�z�n�namusunu�korur,�her�aç�dan
adaletli�davran�r.�Bu�nedenle�halk�m�z�n�sevgi-
sini�kazanm��,�önemli�bir�kurumdur.

POL�SLER�M�Z�N�ALDI�I�E��T�M
ÇOK��LER��DÜZEYE�TA�INDI
Türkiye’de�polis�olmak�kaliteli�bir�e�itimi�ge-

rektirmektir.�Art�k�herkes�polis�olmamakta�ve�cid-
di�bir��ekilde�e�itim�gören�gençlerimiz�polis�ol-
maktad�rlar.�Kad�n�,�erke�i�her�aç�dan�ba�ar�l��bir
kurum�haline�gelen�polislerimize�hepimizin�her
zaman�sahip�ç�kmas��laz�md�r.�Tabii�ki�polisle-
rimizin�görevi�çok�güçtür.�Belirli�toplant�lar��ön-
lemekle�görevlidir,�valinin�ve��çi�leri�Bakanl���n�n
direktiflerini�yerine�getirmekle�yükümlüdürler,�fa-
kat�yap�lan�her��ey�halk,�halk�n�huzuru�içindir.�Bu-
nu�bilmemiz�laz�m.�Polislerimize�yap�lan�sald�-
r�lar,�polise�yönelik�söylevlere�her�zaman�kar��
ç�kmal�y�z.

POL�SLER�M�ZE�DAHA�
FAZLA�DESTEK�VER�LMEL�
Nüfusumuzun�83�milyon�s�n�r�n��a��p,�yava�

yava��84�milyona�yakla�t����bu�süreç�zarf�nda�tüm
aktif�polislerimizin�say�s��262�bindir.�Di�er�per-
sonellerle�de�toplad���m�z�zaman�83�milyonluk
nüfusumuzu� 305� bin� ki�ilik� bir� te�kilat� koru-
maktad�r.�Bu�say��esas�nda�azd�r.�Nüfusumuza�e�it
olan�Almanya’ya�bakt���m�z�zaman�polisin�say�sal
olarak�daha�fazla�oldu�unu�görmekteyiz.�Ayr�-
ca�polisimizin�ödemelerini�ciddi�bir��ekilde�art-
t�rmam�z�laz�m.�Her�zaman�say�lar��artan�terö-
ristler�ve�mafyalarla�mücadele�eden�bu�insanla-
r�m�z�n�art�k�refah�düzeyinin�yükselmesi�laz�m.
�u�anda�Türkiye’de�imamlara�yüksek�para�ve-

riyoruz�fakat�en�az�imamlar�kadar�ülkemiz�için
yararl��olan�polislerimize�de�gözümüz�gibi�bak-
mal�y�z.

TÜRK�HALKI�POL�S�TE�K�LATINI�
HER�ZAMAN�BA�RINA�BASAR
Türk�halk�,�art�k�ciddi�olarak�polisine�sahip�ç�k-

maktad�r.�Aileler,�çocuklar�n�n�ciddi�bir�e�itim
geçirdikten�sonra�polis�olmalar�n��desteklemek-
tedirler.�E�itimli,�ak�lc�,�objektif�polisler,�Tür-
kiye’mizin�yar�nlar�na�güvence�ile�bakmam�z��sa�-
layacakt�r.� Polisin� k�ymetini� bilelim.� Avrupa
ülkeleri�ile�kar��la�t�rd���n�z�zaman�bizim�poli-
simiz�her�zaman�daha�objektif�ve�daha�ak�lc�d�r.
Polislerin�çe�itli�gösterilere�müdahale�etmesi�ko-
nusunda�yine�Avrupa�ülkelerine�göre�daha�insanc�l
hareket�etmektedirler.

AB�ÜLKELER�NDE�POL�SLER�N�
IRKÇI�MUAMELELER��ARTIYOR
Özellikle�AB’nin�birçok�ülkesinde�polisler�ara-

s�nda��rkç�l���n�artt����görülmektedir�ve�yaban-
c�lara,� biz�Türklere� sert� ve�kötü�harekette� bu-
lunmaktad�rlar.�Bu�konuda�birçok�Alman�eyalet
hükümetlerinin�içi�leri�bakanlar��ara�t�rma�yap-
mak�zorundad�rlar.�Bu�geli�meler,�Avrupa’da�ya-
�ayan� insanlar�m�za� yap�lan� haks�zl�k� bizleri
çok�üzmektedir.

İlyas YILMAZ

Polis Gazetesi Kartal Böl. Tem.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
gümrük muhafaza ekipleri ta-
rafından yapılan operasyonda
piyasa değeri yaklaşık 313 mil-
yon TL olan 72,6 kilo ağırlığın-
da 6 milyon 264 bin 259 adet
'captagon' cinsi uyuşturucu
madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bitlis’te emniyet ekiplerinin
k�s�tlama denetimleri 

devam ediyor

Bitlis’te��l�Emniyet�Müdürlü�ü�ekipleri�ta-
raf�ndan�korona�virüse�kar���al�nan�önlemler
kapsam�nda�denetimler�devam�ediyor.
Kent�genelinde�Bitlisli�vatanda�lar�n�genel

olarak�k�s�tlamaya�uydu�u�görülürdü.
Bitlis’te�sokaklar�sessizli�ini�korurken,�em-

niyet�ekipleri�denetimlerini�s�kla�t�rd�.�K�s�t-
lamaya�uyan�vatanda�lar�n�ihtiyaçlar�n��almak
için�market�ve�f�r�nlara�gittikleri�görüldü.�Bit-
lis� Emniyet� Müdürlü�üne� ba�l�� ekipler,� il
merkezinde�en�i�lek�yollarda�ve�mahallerde�de-
netimlerini� sürdürerek�maske�mesafe� ve� te-
mizlik�konusunda�da�uyarlar�yap�yor.

Emniyet Genel Müdürlü�ünden
vatanda�a kritik uyar�!

Emniyet� Genel� Müdürlü�ü� (EGM)� Siber
Suçlarla�Mücadele�Daire�Ba�kanl���,�kredi�kar-
t��doland�r�c�l���na�kar���vatanda�lar��uyard�.
Güvenli�internet�kullan�m��için�vatanda�lara

rehberlik�amac�yla�ba�lat�lan�S�BERAY�prog-
ram�n�n� sosyal�medya� hesaplar�ndan� yap�lan
payla��mda,�"Gelen�mesajlara�dikkat.�
Ele�geçirdikleri�sosyal�medya�hesaplar�ndan,

'Cüzdan�m��kaybettim',�'Telefonumun��arj��bit-
ti'�ve�'Bana�kredi�kart��numaran��yazar�m�s�n?'
türünde�mesajlar�göndererek�bilgi�ya�da�para�ta-
lep�eden�doland�r�c�lar�n�tuza��na�dü�meyin."�ifa-

deleri�kullan�ld�.
OTOMOBİL MARKASI ÜZERİNDEN 

OLTALAMAYA DİKKAT
Çe�itli� ileti�im� kanallar�nda� bir� otomobil

firmas�n�n� logosu� da� kullan�larak� dola��ma
sokulan�ba�lant��ve�içeri�e�itibar�edilmemesi�de
vurgulanan�payla��mda,�oltalama�amaçl��olu�-
turuldu�u�anla��lan�linkin,�yabanc��men�eli�ve
zararl��yaz�l�m�içeren�bir�web�sitesine�yönlen-
dirdi�i�belirtilerek,�bu�tür�linklerin�t�klanmamas�
ve�payla��lmamas��gerekti�i�uyar�s�nda�bulu-
nuldu.

Türk�polisi�Cumhuriyet�Tarihinin�her�dö-
neminde�vefas��çal��kanl����ve�Asaletiyle�Gerek
görev�sorumlulu�unda��Gerekse�Sorumlu�ol-
duklar��alan�d���nda�Her�daim�millet�için�göv-
desini�Ta��n�alt�na�koymu�tur.�Son�y�llarda�Tüm
dünyay��etkisi�Alt�na�Alan�Covid19�(Corona)�il-
letin�de�Sa�l�k�ordumuzun�çal��malar�nda�yine
En�önde�toplum�bilincine�uygun�destek�ve�Kont-
rol�mekanizmas�n��etkin�olarak�kullanm��t�r�,�De-
mokrasinin�yasamas�,�huzur�ve�güvenli�in�sa�-
lanmas�yla�mümkündür.�Toplumumuzun�huzur
ve�güven�sa�layan,�devletin�bölünmez�bütün-
lü�üne�yönelik�her�türlü�y�k�c��ve�bölücü�faali-
yetlere�kar���koyan,�bu�u�urda�gerekti�inde�ca-
n�n��seve�seve�feda�eden�Türk�Polis�Te�kilat�-
m�z,��erefli�geçmi�iyle�illetinin�övünç�kayna��
olmu�tur”�“Cumhuriyetimizin�kurucusu�Büyük
Önder”� Mustafa� Kemal� Atatürk’ün,� “Polis;
bir�asker�kadar�disiplinli,�bir�hukukçu�kadar�hu-
kuk�adam�,�bir�anne�kadar��efkatli�olmal�d�r’'�ifa-
desinin�bilinci�içinde,�ça��n�bilim�ve�teknoloji-
sine�uygun�en�üst�seviyede�e�itimli�ve�donan�ml�,
görevinin� bilinci� içerisinde,� yüksek� disiplin
anlay���na�sahip,�ayn��zamanda�ho�görülü�,�gü-
ler�yüzlü,�ve�yard�msever�olmas�yla�Ülkemiz-
de�demokrasinin�tüm�kurallar��ile�birlikte�be-
nimsenmesi�ve�ça�da��normlar�n�n�yerle�tiril-
mesindeki�rolünün�fark�ndad�r.�Milletimiz,�pol-
islerimizin�gücünü�Türkiye�Cumhuriyeti�Ana-
yasas��ve�kanunlar�ndan�alarak�pandemi�döne-
minde�de�fedakarca�yürüttü�ü�çal��malar�,�her
zaman�takdirle�ve�övgüyle�izlemektedir.�Bu�ba�-
lamda�polisimizin�mesle�ine�duydu�u�inanç�ve
sayg�,�devletimizin�temel�kurumlar�yla�varl���-
n��devam�ettirmesi,�vatanda�lar�m�z�n�huzur�ve
güven�içinde�yasamas��bak�m�ndan�çok�önem-
lidir.�Bunun�yan�nda�suç�ve�suçlularla�muca-
delede,�vatanda��m�z�n�polisin�yan�nda�olmas�,
gerekli�toplumsal�deste�in�sa�lanmas��da�büyük
önem�ta��maktad�r.
Bu�duygu�ve�dü�üncelerle,�Türk�Polis�Te�-

kilat�'bu�dönemde�Asli�görevlerinin�d���nda�Sal-
g�n�döneminde�de�Tüm�zorluklara�ra�men�bir
defa�bile�of�demeden��Gece�Gündüz�çal��m��-
t�r�.Türk�polis�te�kilat�n�n�bu�özverili�çal��ma-
lar�n��yak�ndan�takip�etti�imiz�bu�süreçte�,�Türk
Polis�teskilatinin�sayin�makam�kati�yetkilisi�hak-
kinda�ileri�surulen,�bir�takim��iddaalar�na�uzun-
tu�duydugumu�ve�sayin�polis�teskilatinin�bek-
lenti�içerisin�de�oldu�u�bir�ricasini�da�dile�ge-
tirmeden�edemeyece�im.
Türk�polis�te�kilat�m�z,�3600�ek�göstergenin

ç�kmas�n��dört�gözle�bekledi�ini�dile�getirme-
mizi�istedi�ini�dile�getirerek,�vatan�n�ve�mille-
tin�bölünmez�bütünlü�ü,�kutsal�de�erleri�u�ru-
na��ehit�olan�emniyet�mensuplar�m�z��rahmet�ve
�ükranla�an�yor,�malul�ve�halen�görev�ba��nda
olan�tüm�polislerimize,�aileleri�ile�birlikte�sa�-
l�k,�mutluluk�ve�ba�ar�lar�diliyorum

�stanbul'da�DEA��terör�örgütüne�yönelik�ya-
p�lan�operasyonda�çok�say�da�ki�i�gözalt�na�al�n-
d�.�Sar�yer'de�bask�n�yap�lan�adresin�ABD�Ba�-
konsoloslu�u'na�500�metre�mesafede�olmas��dik-
kat�çekti.�
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Terörle�Mü-

cadele� �ube� Müdürlü�ü� ekipleri,� aralar�nda
Sar�yer,�Esenyurt,�Maltepe�ve�Ba�ak�ehir'in�de

bulundu�u�10�ilçede�DEA��terör�örgütüne�yö-
nelik�operasyon�yapt�.�
Yap�lan�istihbari�çal��malar�n�ard�ndan�be-

lirlenen�20�adrese�saat�06.00�s�ralar�nda�e��za-
manl��operasyon�düzenleyen�ekipler�çok�say�-
da�ki�iyi�gözalt�na�ald�.�
Yap�lan�operasyona�Özel�Harekat�Polisleri�de

destek�verdi.

SARIYER'DE ABD KONSOLOSLUĞU'NA YAKIN
SOKAKTA OPERASYON

Bask�n� yap�lan� adreslerden� biri� ABD'nin
Sar�yer'de�bulunan�Ba�konsoloslu�u'na�yakla-
��k�500�metre�mesafede�bulunan��stinye�Ma-
hallesi�Eylem�Sokak�oldu.�4�katl��binan�n�4.�Ka-
t�na�giren�ekipler�evde�bulunan�bir�ki�iyi�göz-
alt�na�ald�.

Maket�uçaklar�etkisiz�hale�getirildi.Mil-
li�Savunma�Bakanl���,�sald�r��giri�iminde,
personelin�dikkati�ve�al�nan�önlemler�sa-
yesinde�herhangi�bir�hasar�ve�zayiat�n�mey-
dana�gelmedi�ini�aç�klad�.
Olay,�saat�00.30'da�Diyarbak�r'daki�8'in-

ci�Ana�Jet�Üs�Komutanl���'nda�meydana�gel-
di.�Gece�saatlerinde�kent�genelinde�duyu-
lan�patlama�sesinin�ard�ndan�polis�ve�jan-
darmada�alarm�düzeyine�geçildi.
Harekete�geçen�ekiplerin�yapt����incele-

mede,� patlaman�n� 8'inci�Ana� Jet�Üs�Ko-

mutanl���'na� ait� askeri� bölgeden� geldi�i
belirlendi.
Bölgeye�çok�say�da�sa�l�k�görevlileri�ve

itfaiye�ekipleri�sevk�edildi.�Maket�uçaklar-
la�yar�m�saat�arayla�düzenlenen�sald�r�lar�n
ard�ndan�silah�sesleri�duyuldu.
Can�kayb��ve�yaral�n�n�olmad����patla-

malardan�sonra�güvenlik�önlemleri�üst�dü-
zeye�ç�kart�ld�.
Patlamalar�n�ard�ndan�Milli�Savunma�ve

�çi�leri� bakanl�klar�nca� aç�klama� yap�ld�.
8'inci�Ana�Jet�Üs�Komutanl���'na�maket

uçakla�sald�r��giri�iminde�bulunuldu�u�be-
lirtilen�aç�klamalarda,�can�kayb��ya�da�ha-
sar�meydana�gelmedi�i�bildirildi.
Öte�yandan,�Adana'da�terör�örgütü�I��D'e

yönelik��afak�operasyonu�düzenlendi.
Özel�Harekat�Ekipleri�e�li�inde�düzen-

lenen�operasyonda�çok�say�da��üpheli�göz-
alt�na� al�nd�.� �stanbul'da� da� terör� örgütü
TKP/ML'ye�yönelik�operasyon�vard�...
Gözalt�na�al�nan��üpheliler,�Fatih�Vatan

Caddesi'nde�bulunan��stanbul�Emniyet�Mü-
dürlü�ü'ne�götürüldü.

Diyarbak�r 8. Ana Jet Üssü Komutanl���na 
2 maket uçakla sald�r� giri�iminde bulunuldu

Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Siber�Suçlarla
Mücadele�Daire�Ba�kanl���,�son�zamanlarda�ba�-
ta�ünlü�ki�iler�olmak�üzere�birçok�Instagram�kul-
lan�c�s�n�n�hesaplar�n�n�çal�nmas��üzerine�ha-
rekete�geçti.�Müdürlük,�sosyal�medya�uygula-
mas��Instagram'�n�güvenilir�kullan�m�na�ili�kin
bilgilendirme�yapt�.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Siber�Suçlarla

Mücadele�Daire�Ba�kanl���,�son�zamanlarda�ba�-
ta�ünlü�ki�iler�olmak�üzere�birçok�Instagram�kul-
lan�c�s�n�n�hesaplar�n�n�çal�nmas��üzerine�ha-
rekete�geçti.
Güvenli�internet�kullan�m��için�vatanda�la-

ra� rehberlik� amac�yla� ba�lat�lan� S�BERAY
program�n�n�sosyal�medya�hesaplar�ndan�güvenli
Instagram� kullan�m�na� ili�kin� bilgilendirme
yap�ld�.Payla��mda� hesap� çal�nmas�,� ki�isel
verilerin�ele�geçirilmesi�ve�doland�r�c�l�k�olay-
lar�na�maruz�kal�nmamas��için�yap�lmas��gere-
kenler�s�raland�.
•�Buna�göre,�ilk�olarak�Instagram�hesaplar�

için�güncel,�iki�ad�ml��do�rulama�yönteminin
kullan�ld����ve�güçlü�parolaya�sahip�e-posta�ter-
cih�edilmeli.
•�Güvenilmeyen/ortak�Wi-Fi�a�lar��ile�ki�i-

nin�kendisine�ait�olmayan�telefon�veya�bilgisayar
kullan�lmamal��ve�hesaba�eri�en�her�uygulamaya
izin�verilmemeli.
•�Instagram�hesab�n�n�parolas��en�az�8�ka-

rakterden�olu�mal�,�büyük�ve�küçük�harf�kul-
lan�lmal�,�özel�karakterler�(?,*.-)�içermeli�ve�bu
parola�da�kimseyle�payla��lmamal�.
•�Son�olarak�Instagram�uygulamas�na�giri�

yaparken�iki�faktörlü�do�rulama�yöntemi�kul-
lan�lmal�.
•�"Pandemi�deste�i"�ad��alt�ndaki�sahtecili-

�e�dikkat
•� Ayr�ca� S�BERAY� program�n�n� sosyal

medya�hesaplar��üzerinden�telefonlara�gelen�al-
dat�c�� mesajlara� kar��� da� dikkatli� olunmas�
uyar�s�nda�bulunuldu.
•�"Pandemi�deste�i"�ya�da�benzer�isimler�ad�

alt�nda�olu�turulan�sahte�site�ve�uygulamalar�n,
zararl��yaz�l�m�yükleme�amaçl��oldu�u�belirtildi.

Emniyet Genel
Müdürlü�ü payla�t�
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Valilik�bünyesinde�kurulan�Vefa�Sosyal�Des-
tek�Grubu�çal��malar�na�katk��veren�polis�ekip-
leri,�Kovid-19�tedbirleri�kapsam�nda�d��ar��ç�-
kamayan�vatanda�lar�n�ihtiyaç�listesini�alarak
al��veri��yapt�ktan�sonra�bunlar��evlerine�teslim
ediyor.
Mu��112�Ça�r��Merkezini�arayarak�talepte�bu-

lunan�ya�l�lar�n�ihtiyaçlar�n��temin�eden�polis-
ler,�ailelerin�hay�r�dualar�n��alman�n�mutlulu�unu
ya��yor.
Kentin�asayi��ve�huzurunu�sa�lamak�için�mü-

cadele�eden�polis�ekipleri,�verdi�i�hizmetle�dev-
letin�s�cak�yüzünü�de�vatanda�lara�hissettiriyor.
Ça�r��merkezini�arayan�82�ya��ndaki�Mehmet

Ekinci�ve�Mehmet��irin�Yaman,�ihtiyaçlar�n�
ekiplere�iletti.�Ekipler�bunun�üzerine�ailenin�ih-
tiyac�n��marketten�alarak�kap�s�na�kadar�götür-
dü.
Mehmet�Ekinci,�AA�muhabirine,�salg�n�ne-

deniyle� d��ar�� ç�kamad���n�� belirterek,� "�hti-
yaçlar�m�vard�,�polis�ekiplerini�arad�m.�Evime
kadar�getirip�bana�teslim�ettiler.�Çok�mutlu�ol-
dum.�Allah�onlardan�raz��olsun.��htiyac�m�olur-
sa�bir�daha�arayaca��m.�Her��ey�için�te�ekkür

ederim."�dedi.
Yaman�da�"tam�kapanma"�sürecinden�dola-

y��d��ar��ç�kamad���n��söyledi.
Vefa�Sosyal�Destek�Grubuna�ula�mak�için�112

Ça�r��Merkezini�arad���n��anlatan�Yaman,�"Po-
lis�ekipleri�istedi�im�e�yalar��evime�kadar�ge-

tirdi.�Hepsine�te�ekkür�ediyorum.�Allah�raz��ol-
sun,�çok�güzel�bir�hizmet.�Devletimiz�ihtiyaç-
lar�m�z��aya��m�za�kadar�getirdi."�diye�konu�-
tu.
"Devletin şefkatli elini onlara kadar götürüyoruz"
Ekipte�yer�alan�polis�memuru�Münevver��a-

han,�17�günlük�"tam�kapanma"�sürecinde�engelli,
ya�l��ve�kronik�rahats�zl����olan�vatanda�lar�n�n
evden�ç�kamad���n��hat�rlatt�.
Gelen�ça�r�lar�üzerine�ailelere�ula�t�klar�n��vur-

gulayan��ahan,�"Bizlerden�ilaç,�g�da�ve�ekmek
talebinde�bulunuyorlar.�
Devletin��efkatli�elini�onlara�kadar�götürü-

yoruz.�Onlar�n�mutlulu�u�bizim�mutluluk�kay-
na��m�z�oluyor."�dedi.
Polis�memuru�Serkan�Akdo�an�da�"tam�ka-

panma"�sürecinde�zorunlu�olmad����sürece�va-
tanda�lardan�d��ar��ç�kmamalar�n��istedi.
Vatanda�lar�n� ihtiyaçlar�n�� evlerine� kadar

götürdüklerini� ifade� eden� Akdo�an,� �unlar�
kaydetti:
"Onlar�n�mutluluklar��bizi�daha�mutlu�ediyor.

Bu�da�çal���rken�daha�huzurlu�olmam�z��sa�l�-
yor.�Devletin�s�cak�yüzünü�onlara�elimizden�gel-
di�i�kadar�hissettirmeye�çal���yoruz.�Bu�k�s�t-
lamadan�dolay�� ihtiyac��olan�vatanda�lar�112
Ça�r��Merkezini� aray�p,� taleplerini� iletebilir.
Kendileri�mümkün�oldu�unca�d��ar��ç�kmas�n.
Bu�hastal����en�kolay�ve�basit��ekilde�atlatma-
m�z�dile�iyle."

Mu� �l Emniyet Müdürlü�ü 
Ekipleri Gönüllere Dokunuyor
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan

vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürerek gönüllerine dokunuyor.

�ehit polisin k�z� �ehrin ilk
kad�n ilçe emniyet müdürü oldu
Adana�Emniyet�Müdürlü�ü’nde�terfi�he-

yecan��ya�and�.�Rütbesi�yükseltilen�isimler-
den�Özlem��eker,�3’üncü�s�n�f�emniyet�mü-
dürü�oldu.�Çukurova��lçe�Emniyet�Müdürlü-
�ü’ne�atanan��eker,�kentin�ilk�kad�n�ilçe�em-
niyet�müdürü�oldu.
Özlem��eker;�27�mahalleden�olu�an,�nü-

fusu�364�bin�118�olan�merkez�Çukurova�il-
çesinin�huzur�ve�güvenli�ini,�40��kad�n,�top-
lam�470�polisten�olu�an�ekibiyle�sa�layacak.
�stanbul’da�görev�yapt����1991�y�l�nda�te-

röristlerle�girdi�i�çat��mada��ehit�olan�polis
memuru�Nebi��ekerin�k�z��olan�ve�ilk�görevine
21�y�l�önce�Osmaniye’de�ba�layan�evli�ve�bir
erkek�çocuk�annesi�Özlem��eker,�Adana’n�n
ilk�kad�n�ilçe�emniyet�müdürü�olman�n�ken-
disi�için�bir�gurur�kayna���oldu�unu�belirte-
rek��unlar��söyledi:
–�Bu�görev,�omuzlar�mdaki�sorumlulu�u�da-

ha�da�artt�rd�.�Kad�nlar�n,�anne�olmas�ndan�ge-
len�toparlay�c��özelli�i,�meslekte�önemli�bir

avantaj.�Ancak�burada�müdürümüzün�deste-
�i�önemli.�Bize�olan�güveni,�s�rt�m�zdaki�yü-

kü�hafifletiyor.�Bizim�gibi�o�da�te�kilattaki�ka-
d�n�say�s�n�n�artmas�n��istiyor�diye�konu�tu.

Edinilen�bilgiye�göre,�Yalova-Kocaeli�Ka-
rayolu�Çiftlikköy�ilçesi�Ta�köprü�beldesindeki
uygulama�noktas�nda�dur�ihtar�na�uymayan
34�ZJ�6881�plakal��otomobil�sürücü�Ö.K�po-
listen�kaçmaya�ba�lad�.�Yalova�merkeze�ge-

len�sürücü�burada�ara�sokaklara�girdikten�son-
ra�yeniden�Yalova-Kocaeli�Karayolu'na�gir-
di.�Daha�sonra�Kocaeli�istikametine�seyreden
sürücü,�kendisini�durdurmak�için�kurulan�ba-
rikata,�ard�ndan�da�77�A�4621�plakal��polis�ara-

c��ve�Süleyman�Çeken�yönetimindeki�34�PCV
39�plakal��otomobile�çarpt�.�Kazada�yaralan
Ö.K,�ambulansla�hastaneye�kald�r�ld�.

Polisten kaçan Ö.K kaza 
sonrası hafif yaralandı.

Otomobiline�çarp�lan�sürücü�Süleyman�Çe-
ken,�ya�ad����olay�,�“Polis����klar�n��fark�et-
tim.�H�zl�yd�m,�polis�arac�n��ters�görünce��a-
��rd�m.�Uygulama�noktas��yoktu�burada.�Po-
lis�durdurdu�beni,�zor�durdum.�Dörtlüleri�yak
dedi.�O�anda�zaten�polis�havaya�ate��etti.�Po-
lisi�ezebilirdi,�ona�çarpmamak�için�direksiyonu
k�rd�,�polis�arac�na�çarpt�,�sonra�da�bana.�Ucuz
kurtard�k”�diyerek�anlatt�.

Kazaya bakan sürücü kaza yaptı
Öte�yandan�kaza�bölgesinden�geçen�Burak

Özdemir�yönetimindeki�AK�Parti��l�Ba�kan-
l���'na�ait�77�AK�001�plakal��minibüs,�kont-
rolden�ç�karak�yol�kenar�ndaki�Yalova�Ata-
türk� Bahçe� Kültürleri� Merkez� Ara�t�rma
Enstitüsü� tel� örgülerinden� geçerek� a�aca
çarpt�.�Kazada�hafif�yaralanan�sürücünün�di-
�er�kazaya�bakarken�direksiyon�hakimiyeti-
ni�kaybetti�i�ö�renildi.

Dijital Dünya

Merhaba,�Dijital�dünyada�ki�isel�güvenli�ini�sa�-
laman�n�en�kolay�yolu!�Polis�Gazetesi�Teknoloji�kö-
�esinden�faydal��yönlendirmeler�ve�fark�ndal�k�olu�-
turmak� için� dikkatinizi� çekmek� istedi�im� çok
önemli�bir�konu�var.�Teknoloji�kullan�m�alanlar�nda
ÖZGÜVEN’e�yer�yok�ve�art�k�kar��n�zda�kim�var
,ne�yapacak�oda�belli�de�il�!!�*�ifresiz�wi-fi’lere
�üpheyle�bak�n!��nternete�acil�ba�lanman�z�gere-
ken�bir�s�rada�gördü�ünüz�herhangi�bir��ifresiz�wi-
fi,�yüzünüzde�anl�k�bir�tebessüm�olu�turabilir.�
Ancak�söz�konusu�bu�a�,�ki�isel�verilerinizi�kop-

yalamak�için�haz�rlanm���tuzak�bir�wi-fi�a���olabilir.
Bu�nedenle�güvenilirli�inden�emin�olmad�kça�bu
tip� a�lara� ba�lanmaktan� kaç�nman�z� önerilir.
*VPN�kullan�n;�
Herhangi�bir�a�a�ba�lan�rken�ba�lant�n�z���if-

releyerek�kimli�inizin�korunmas�n��sa�layan�VPN
(sanal�özel�a�),�özellikle�ortak�wi-fi�kullan�m�nda
size�güvenli�bir�alan�sunar.�Bu�sayede�korsan�ya-
z�l�mc�lar�n�bilgilerinize�eri�me�riski�oldukça�aza-
l�r.��nternet�ve�buna�ba�l��kulland���m�z�cihazlar
i��ve�özel�hayat�m�z�n�olmazsa�olmazlar�.�Tekno-
loji�hayat�m�z��kolayla�t�r�rken,�pek�çok�dijital�ris-
ki�de�beraberinde�getiriyor.�
Ortak�wifi�a�lar�nda�oldu�u�gibi�dijital�güven-

li�imizi�tehdit�eden�dijital�riskler�hakk�nda�bilgi�sa-
hibi�ve�haz�rl�kl��olmak�art�k�ilk�kural.�*�nternet�ban-
kac�l���,�al��veri��siteleri�ve�e-devlet�sistemi�gibi,
ki�isel�verilerinizi�yo�un�olarak�kulland���n�z�si-
telere�ortak�wi-fi�ile�ba�lanman�z�durumunda�si-
ber�suçlara�davetiye�ç�karabilir.�
Böyle�bir�sorunla�kar��la�mamak�için�söz�konusu

sitelere�ortak�wi-fi�üzerinden�giri��yapmaman�z�en
makul�güvenli�olan�d�r.�*�yi�niyetinizle�wi-fi��if-
renizi�payla�man�z,�ileride�siber�bir�suç�nedeniy-
le� �üpheli� konumuna� dü�menize� neden� olabilir.
Böyle�bir�durumda�“Ben�yapmad�m,�kom�um/ar-
kada��m�yapm��”�demeniz,�kan�tlayamayaca��n�z
için�size�hiçbir�fayda�sa�lamayabilir.�Söz�konusu
wi-fi�a���sizin�üzerinize�kay�tl��oldu�u�için�birin-
ci�dereceden�suçlu�say�labilirsiniz.�Bu�ihtimali�göz
önünde� bulundurarak� wi-fi� �ifresini� payla�ma-
mak�en�güvenli�yöntemdir.�Ana�ba�l�klar��özetle
payla�t���m�konular�teknoloji�geli�tikçe�ve�haya-
t�m�zdaki�alan��daha�fazla�oldu�u�sürece�dikkate
al�nmas��gereken�zaruri�bir�durumdur.�Klasik�geç-
mi��ve�davran���yöntemleri�h�zla�bu�sürece�adap-
te�olurken�bizlerin�en�önemli�konular��umursamazca
geçmemiz�,�içinden�ç�k�lamaz�durumlarla�kar���kar-
��ya�almam�za�neden�olacakt�r.�
Bir�sonraki�konu;�‘’Her�gün�elimizden�dü�ür-

medi�imiz�sosyal�ve�özel�alan�m�zda�yan�m�zdan
ay�rmad���m�z�masum�görünen�ama�derin�dü�ü-
nülmesi�gerekli�olan�CEP�TELEFONLARI�ve�on-
lara�ba�l��olan�çal��ma�düzenleri�‘’�!!�Sa�l�kl��gün-
ler�diliyorum.�
Sayg�lar�mla�

Azat GÖKÇE

Polis Gazetesi-Teknoloji Muhabiri

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Özlem Şeker atandı. Kentin ilk kadın ilçe emniyet mü-
dürü olan Şeker'in babası Nebi Şeker, 1991 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu.

Kocaeli’de kredi kart�
doland�r�c�s� 2 �üpheli

yakaland�...

Polisin dur ihtar�na uymayarak kaçan sürücü kurulan
barikattaki polis arac�na ve otomobile çarpt�

Kocaeli’nin�Gölcük�ilçesinde�bilgisayar�üze-
rinden�vatanda�lar�n�kredi�kartlar�n��kullanarak�do-
land�ran�2��üpheli�polis�ekiplerinin�operasyonuyla
yakaland�.��l�Emniyet�Müdürlü�ü�ekipleri,�il�ge-
nelinde� çe�itli� suçlardan� aranmas�� bulunan� �a-
h�slar�n�yakalanabilmesi�için�çal��ma�ba�latt�.
Çe�itli�doland�r�c�l�k�suçlar�ndan�toplam�25�y�l

2�ay�kesinle�mi��hapis�cezas��ve�24�bin�lira�para
cezas��ile�aranmas��olan��.K.�ile�benzer�suçlardan
5�y�l�3�ay�kesinle�mi��hapis�cezas��ile�aranan�O.K.
isimli�ki�ilerin�Gölcük�ilçesinde�olduklar��belir-
lendi.��ah�slar�n�adreslerini�tespit�eden�ekipler,�be-
lirlenen�adreslere�operasyon�düzenledi.�Operas-
yonda��.K.�ve�O.K.�polis�ekipleri�taraf�ndan�ya-
kalanarak�gözalt�na�al�nd�.��fadeleri�al�nmak�üze-
re�emniyet�müdürlü�üne�götürülen�2�ki�i�i�lem-
lerinin� ard�ndan� ç�kar�ld�klar�� mahkemece� tu-
tuklanarak�Kand�ra�Cezaevi’ne�teslim�edildi.

Maske ambalaj�na
gizledikleri 

uyu�turucuyla
yakaland�lar...

Adana'da�polisin�'dur'�ihtar�nda�bulundu�u�oto-
mobil�sürücüsü�ve�arkada��,�birkaç�kilometre�sü-
ren�kovalamaca�sonucu�yakaland�.�Otomobil�sü-
rücüsü�Miraç�Cankut�Y.�(20)�ve�arkada���Orhan
K.'y��(21)�gözalt�na�alan�polis,�otomobilde�yapt�-
���aramalarda�maske�ambalaj��içerisine�gizlenmi�
metamfetamin�ve�kubar�esrar�ele�geçirdi.
Gece� yar�s�� merkez� Seyhan� ilçesi� Ye�ilyurt

Mahallesi� ara� sokaklar�nda� devriye� görevinde
bulunan�polis�ekibi,�durumundan��üphelendi�i�01
AHA�710�plakal��otomobili�durdurmak�istedi.�Po-
lisin�'dur'�ihtar�na�uymayan�otomobil�sürücüsü�kaç-
maya�ba�lad�.�Birkaç�kilometre�süren�kovalama�so-
nucu�otomobil,�Alparslan�Türke��Bulvar�'nda�ya-
kaland�.�Otomobil�sürücüsü�Miraç�Cankurt�Y.�ve
yan�ndaki�Orhan�K.'y��gözalt�na�alan�polis,�oto-
mobilde�yapt����aramada�maske�ambalaj��içerisi-
ne�gizlenmi��bir�miktar�metamfetamin�ve�kubar�es-
rar�ele�geçirdi.�Otomobil,�yediemin�otopark�na�çe-
kilirken,�gözalt�na�al�nan�iki��üpheli,�Ba�lar�Po-
lis�Merkezi'ne�götürüldü.�Olayla�ilgili�soru�turma
sürüyor.�

�STANBULDA TERÖR OPERASYONU
�stanbul'da�terör�örgütü�TKP/ML'ye�yönelik�8

adreste�e��zamanl��operasyon�ba�lat�ld�.�Operas-
yon�kapsam�nda�7��üpheli�gözalt�na�al�nd�.
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Terörle�Mücade-

le� �ube� Mü-
dürlü�ü� ekip-
leri,� kent� ge-
nelinde� terör
örgütü� Türki-
ye� Komünist
Partisi�/�Mark-
sist� Leninist
( TK P /ML )
ad�na�faaliyet-
te�bulundukla-
r��ve�çe�itli�eylem�aray����içerisinde�olduklar��be-
lirlenen�8��üphelinin�yakalanmas��için�çal��ma�ba�-
latt�.Polis�ekipleri,�teknik�ve�fiziki�takip�ile�istih-
bari�çal��malar�sonras��6�ilçede�8�adrese�düzenle-
di�i�e��zamanl��operasyonda,�zanl�lardan�7’sini�göz-
alt�na�ald�.
Adreslerde�yap�lan�aramalarda,�çok�say�da�ör-

gütsel�doküman�ve�dijital�malzeme�ele�geçirildi.
�üphelilerin�emniyetteki�i�lemleri�sürerken,�fi-

rari�zanl�n�n�yakalanmas��için�çal��malar�sürüyor.�

�zmir'de�FETÖ/PDY'ye�yönelik�yürütülen�so-
ru�turma�kapsam�nda,�örgüte�ait�oldu�u�belirlenen
'gaybubet�evleri'ne�operasyon�düzenlendi.�Ope-
rasyonda�35��üpheli�gözalt�na�al�nd�.�Örgütün�ver-
di�i�talimatlar�üzerine��üphelilerin,�sürekli�adres
de�i�tirdi�i�ve�yak�n�akrabalar�ndan�dahi�gizlen-
di�i�ortaya�ç�kt�.
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�Terörle�Mücadele�ve��s-

tihbarat� �ubesi� ekipleri,� FETÖ/PDY'de� görev
alan�örgüt�mensuplar�n�n�yakalanmamak�için�kal-
d�klar��'gaybubet�evi'�olarak�adland�rd�klar��evle-
ri�tespit�etti.�Hücre�evlerinde�kalmaya�devam�eden
ve�güncel�örgüt�faaliyetlerini�sürdürdü�ü�ö�reni-
len�aralar�nda�Türk�Silahl��Kuvvetleri�(TSK)�ya-
p�lanmas�nda�yer�alan�mahrem�imam,�ihraç�su-
baylar,�müzahir�kurum�çal��anlar�,�büyük�bölge
imam�,�ilçe�imam�,�doktor,�eyalet�imam�,�e�itim�da-
n��man�,�esnaf�yap�lanma�sorumlular�,�mütevelli,

serrehber�ve�sohbet�imam�nda�adresinin�bulundu�u
39�adrese�e��zamanl��operasyon�düzenlendi.

100 BİN TL, 7 BİN DOLAR, 4 BİN 
EURO ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda�35��üpheli�gözalt�na�al�n�rken,�ad-
reslerde�yap�lan�aramalarda�sahte�kimlik,�100�bin
TL,�7�bin�dolar�ve�4�bin�euro�para,�dijital�mater-
yal�ele�geçirildi.�Gözalt�na�al�nan��üpheliler,�sor-
gulanmak�üzere�emniyete�götürülüdü.

SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRİYORLARMIŞ
Öte�yandan,��üphelilerin�örgütün�vermi��oldu-

�u�talimat�do�rultusunda�s�k�s�k�adres�de�i�tir-
dikleri,�evleri�örgütsel�kayd��bulunmayan�ki�ile-
rin�üzerine�kiralad�klar��ve�temiz�olarak�adland�r-
d�klar��evlerde�yak�n�akrabalar�ndan�dahi�gizlen-
dikleri�ortaya�ç�kt�.
YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDALARMIŞ
�zmir'de,� FETÖ/PDY'ye� yönelik� soru�turma

kapsam�nda,�örgüte�ait�oldu�u�belirlenen�'gaybu-
bet�evleri'nde�yakalanan�35��üphelinin,�Terörle�Mü-

cadele��ube�Müdürlü�ü'ndeki�i�lemleri�sürüyor.
�üphelilerin,�yasa�d����yollarla�yurt�d���na�kaçma
haz�rl���nda�olduklar��tespit�edildi.�Adreslerde�ele
geçirilen� dolar� ve� euro� birimindeki� paralar�n
da�Yunanistan'a�geçmek�için�kullan�laca���belir-
lendi

�zmir'de 35 FETÖ �üphelisine gözalt�
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12�Nisan�2021’de�Libya�Milli�Birlik�Hükü-
meti�Ba�bakan��Abdülhamid�Dibeybe,�Milli�Bir-
lik�Hükümeti’nin�göreve�gelmesinden�bu�yana
hem�kendisinin�hem�de�hükümet�ve�devlet�yet-
kililerinin�bugüne�kadarki�en�yüksek�vas�fl��zi-
yaretini�Türkiye’ye�gerçekle�tirmi�tir.�Ba�bakan
Dibeybe�beraberinde�on�dört�bakan�yla�birlikte
Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ER-
DO�AN�Bey’in�misafiri�olarak�Ankara’y��zi-
yaret� etmi�,� Türkiye-Libya� Yüksek� Düzeyli
Stratejik� ��birli�i� Konseyi’nin� ilk� toplant�s�
gerçekle�tirilmi�tir.�Toplant��sonucunda�hükü-
metler�aras�nda�be��önemli�antla�ma�imzalan-
m��t�r.�

Ba�bakan�Dibeybe�göreve�gelmesinin�hemen
ard�ndan�ilk�röportaj�n��Anadolu�Ajans�’na�ver-
mi�,�Türkiye�ile�stratejik�i�birli�inin�önemine�vur-
gu�yapm��t�r.

Bu�ziyaret�gözü�Libya’da�olan�uluslar�aras�
kamuoyuna�verilmi��bir�mesaj�olmas��aç�s�ndan
çok�önemlidir.�Dibeybe’nin�ba�bakan�olarak�be-
lirlendi�i�5��ubat�2021’den�itibaren�hem�Dibeybe
hem�de�Ba�kanl�k�Konseyi�Ba�kan��Muhammed
Yunus�Menefi�pek�çok�ülkenin�hükümet�ve�dev-
let�ba�kanlar��ile�uluslararas��kurulu�lar�taraf�ndan
tebrik�edilmi�lerdir.�Tebrik�ve�destek�mesajla-
r�n��yo�un�bir�ziyaret�trafi�i�takip�etmi�tir.�Ge-
çen�süre�zarf�nda�Dibeybe�ve�Menefi�hem�ya-
banc��ba�kentleri�ziyaret�etmi��hem�de�Trablus’ta
pek�çok�yabanc��heyet�ve�misafiri�a��rlam��t�r.
Milli�Birlik�Hükümeti�uzun�süren�bir�çat��ma�or-
tam�ndan�sonra�Libya’daki�bölünmü�lü�ü�or-
tadan�kald�rd����ve�me�ruiyet�sahibi�bir�yap��ola-
rak�ortaya�ç�kt����için�ülkeye�hâlihaz�rda�müdahil
olan�aktörlerin�hepsi�bir��ekilde�Milli�Birlik�Hü-
kümeti�ile�ili�ki�kurma�çabas��içindedir.�Bunla-
ra�Hafter’i�desteklemek�suretiyle�Milli�Birlik�Hü-
kümeti’nin�öncülü�olan�Ulusal�Mutabakat�Hü-

kümetini� devirmeye� kalk��m��� Birle�ik� Arap
Emirlikleri,�M�s�r,�Rusya�ve�Fransa�da�dâhildir.
Sadece�mevcut�müdahil�aktörler�de�il�gelecek-
te�Libya’dan�ç�kar�beklentisi�içinde�olan�bütün
aktörler�bir��ekilde�Milli�Birlik�Hükümeti�ile�te-
mas�kurmak,�iyi�ili�kiler�geli�tirmek,�üzerinde
belli�ölçüde�etki�sahibi�olabilmek�ve�gelecekte
Trablus�yönetiminden�imtiyazlar�elde�etmek�için
giri�imlerde�bulunmaktad�r.�Böyle�bir�ortamda
Dibeybe�ve�Milli�Birlik�Hükümeti’nin��imdiye
kadarki�en�yüksek�rütbeli�ziyaretini�Ankara’ya
gerçekle�tirmesi�ise�Türkiye’yi�Libya’ya�müdahil
aktörler�aras�nda�adeta�“e�itler�aras��birinci”�ko-
numuna�getirmektedir.

Ba�bakan�Dibeybe�nezdinde�Türkiye’nin�bu
özel�konumunun�baz��gerekçeleri�bulunmakta-
d�r.�Öncelikle�Dibeybe’nin�i��adam��kimli�iyle
y�llard�r�Türkiye� ile�güçlü� ticari� ili�kileri� bu-
lunmaktad�r.�Ticaret�alan�ndaki�ili�kileri�sebe-
biyle�zaten�önemli�olan�Türkiye,�Dibeybe’nin�si-
yasi�bir�kimlik�kazanmas�yla�daha�da�önemli�ha-
le�gelmi�,�Libya’n�n�içinden�geçti�i�dönemde�i�
birli�i�için�akla�ilk�gelen�ortaklardan�birine�dö-
nü�mü�tür.�Öte�yandan�sadece�Dibeybe�için�de-
�il�özellikle�Bat��Libya’da�Nisan�2019’dan�bu
yana�Hafter’in�sald�r�lar�na�maruz�kalm���bütün
Libyal�lar� için� Türkiye� adeta� bir� “kara� gün
dostu”dur.�Libyal�lar�ve�Ulusal�Mutabakat�Hü-
kümeti�sald�r��alt�nda�iken�kendilerine�yaln�zca
Türkiye’nin�askeri�destek�verdi�ini�ve�bu��ekilde
Türkiye’nin�hem�sivilleri�hem�de�me�ru�hükü-
meti�kurtard���n�n�bilincindedir.�Dahas��Türki-
ye’nin�vermi��oldu�u�askeri�destek�Ulusal�Mu-
tabakat�Hükümeti’ni�y�k�mdan�kurtarmak�ve�sa-
hada�askeri�denge�olu�turmak�suretiyle�önce�ate�-
kes�ve�sonra�BM�öncülü�ündeki�siyasi�sürecin
yolunu�açm��t�r.�Türkiye’nin�Ulusal�Mutabakat
Hükümeti’ye�askeri�deste�i�bugünkü�Milli�Bir-
lik�Hükümeti’nin�ve�içinden�ç�kt����Libya�Siyasi
Diyalog�Forumu’nun�da�dolayl��olarak�varl�k�se-
bebidir.�Dolay�s�yla�Libyal��siyasi�aktörlerin�ve
halk�n�zor�durumlar�nda�güvenilirli�ini�ispat�eden
Türkiye,�Libya’n�n�pek�çok�alanda�i��birli�ine
ihtiyaç�duydu�u�bu�dönemde�de�do�al�olarak�en
çok�güven�telkin�eden�ve�tercih�edilen�ülke�ko-
numundad�r.�Ziyaretin�en�ay�rd�edici�özellikle-
rinden�birisi�de�çok�kalabal�k�bir�bakan�heyetiyle

birlikte�gerçekle�tirilmi��olmas�d�r.�Milli�Birlik
Hükümeti�kabinesi�Ba�bakan�Dibeybe’nin�ülke
içindeki��ehir�ve�bölge�gibi�pek�çok�farkl��den-
geyi�gözeterek�olu�turdu�u�bir�uzla���ve�taviz�ka-
binesidir.�Teknokrat�yönü�öne�ç�kan�hükümetin
as�l�görevi�24�Aral�k�2021’de�ülkeyi�seçimlere
götürecek�haz�rl�klar��yapmak,�bölünmü��ve�ra-
kip�kurumlar�ile�organlar��birle�tirmek�ve�son�ola-
rak�da�bu�süre�zarf�nda�halka�hizmet�götürmektir.
Libya�2011’den�bu�yana�tesis�edilemeyen�güç-
lü�otorite,�2014�sonras��Hafter’in�ba�latt����iç�sa-
va��ve�2019’da�yine�Hafter’in�Trablus�sald�r�s�
ile� kötü� yönetim� sebebiyle� bugün� sa�l�ktan
e�itime,�altyap�dan�güvenli�e�kadar�hemen�her
alanda�ciddi�sorunlarla�yüzle�mektedir.�Libya
halk��için�siyasi�figürlerin�ideolojik�yönelimle-
rinden�ziyade�as�l�önemli�olan�asgari�seviyede
günlük�ya�am��artlar�n��düzeltecek�hizmetleri�su-
nabilmeleridir.�Bu�sebeple�Dibeybe’nin�liderli-
�ini�yapt����Milli�Birlik�Hükümeti’nin�son�de-
rece� pratik� seviyede� halk�n� günlük� hayat�n�
normalle�tirecek�çözümler�üretmesi�gerekmek-
tedir.�Bu�ziyarette�yaln�zca�Dibeybe�ve�yak�n�eki-
binin�de�il�on�dört�icrac��bakan�n�n�da�ona�e�-
lik�etmesi,�her�bir�icrac��bakan�n�Türk�mevki-
da�lar�yla�e�le�tirilmesi,�tan��mas��ve�bundan�son-
ra�yap�lacak�pratik�seviyedeki�i��birlikleri�için
zemin�haz�rlanmas��amaçlar�na�hizmet�etmek-
tedir.�Bu�kapsamda�d��i�leri,�sanayi,�e�itim,�iç-
i�leri,�çevre,�yerel�yönetim,�iskân,�ticaret,�hazi-
ne�ve�maliye�ile�enerji�bakanlar��bir�araya�gel-
mi�tir.�Libya�Savunma�Bakanl���na�da�vekâlet
eden�Ba�bakan�Dibeybe�Milli�Savunma�Baka-
n��Hulusi�Akar’la�görü�mü�tür.�Temaslar�n�so-
nucunda�Türkiye�ile�Libya�aras�nda�imzalanan
antla�malar�n�en�önemli�parçalar�ndan�biri�Lib-
ya’da�bir�Türk��irketi�taraf�ndan�in�a�edilecek�üç
elektrik�santralidir.�Libya’da�hem�devrim�s�ra-
s�nda�hem�de�iç�sava��döneminde�pek�çok�alt-
yap��unsuru�zarar�görmü�tür.�Buna�ek�olarak
elektrik�santralleri�kötü�yönetim,�ihmal�ve�ba-
k�ms�zl�k�gibi�sebeplerle�muntazam�hizmet�ve-
remez�hale�gelmi�tir.�Bugün�Libya�halk�n�n�gün-
lük� hayat�n�� olumsuz� etkileyen� en� büyük� so-
runlar�n�ba��nda�süreklilik�arz�eden�elektrik�ke-
sintileri� gelmektedir.� �n�a� edilecek� elektrik
santralleri�Libya’n�n�elektrik�üretim�ve�arz�so-

runlar�n�n�çözülmesinde�önemli�katk�lar�suna-
cakt�r.�Elektrik�üretimi�ve�arz��alan�ndaki�bu�i�
birli�i�yaln�zca�bir�ba�lang�ç�olurken�bunu�di-
�er�alanlardaki�i��birli�i,�tecrübe�aktar�m��ve�kap-
asite�in�as��takip�edecektir.�Ziyaretin��üphesiz
en�önemli�unsurlar�ndan�biri�de�Türkiye�ve�Lib-
ya�aras�ndaki�savunma�ve�güvenlik�i��birli�ine
ba�l�l���n�taraflarca�yeniden�vurgulanmas��ve�te-
yit�edilmesi�olmu�tur.�Libya�Siyasi�Diyalog�Fo-
rumu�süreci�ve�Milli�Birlik�Hükümeti’nin� te-
�ekkülüyle�e��zamanl��olarak�BM,�Avrupa�Bir-
li�i�(AB)�ve�ABD�ba�ta�olmak�üzere�“Libya’dan
bütün� yabanc�� güçlerin� çekilmesi”� yönünde
yap�lan�ça�r�lar�da�art���göstermi�tir.�Pek�çok�ak-
tör�taraf�ndan�tekrar�edilen�bu�ça�r��Libya’da�hu-
kuksuz�ve�gayrime�ru�bir��ekilde�bulunan�Rus,
Sudanl�,�Çadl��ve�Suriyeli�paral��askerler�ve�mi-
lisler�ile�Ulusal�Mutabakat�Hükümeti’nin�daveti
üzerine�Libya’da�bulunan�me�ru�Türk�askeri�gü-
cü�aras�nda�bir�ayr�m�gözetmemektedir.�Hatta�bu
ça�r�y��i�in�özünde�sadece�Türk�askeri�için�yap-
t�klar�n��söylesek�yanl���olmaz.�Türk�askerinin
bölgedeki�benimsenmi�li�ini�bildiklerinden�ve
Türkiye’nin�eski�Türkiye�olmamas�ndan�kay-
naklanan�kimseyi�takmayacak�özgüven�mede-
ni�cesaret�ve�üstün�askeri�güce�sahip�oldu�unu
bildiklerinden�dolay��tüm�d���güçlere�genel�bir
ça�r�y�� uygun� görmü�lerdir.� Libya� krizinde
Hafter�saf�nda�yer�alan�ülkeler�için�Türkiye’nin
Libya’daki�varl����kendi�y�k�c��amaç�ve�eylem-
lerinin�önünde�engel�te�kil�etmektedir.�Hafter�sa-
f�nda�aç�ktan�yer�almayan�ülkeler�için�de�Tür-
kiye’nin�Libya’daki�varl����kendi�nüfuz�potan-
siyellerini�k�s�tlad���ndan�sorun�olarak�görül-
mektedir.�Bu�sebeple�Milli�Birlik�Hükümeti�hem
aç�ktan�Hafter�yanl�s��hem�de�di�er�müdahil�ak-
törler�taraf�ndan�Türkiye’nin�askeri�varl���n��Lib-
ya’dan�ç�kartmas��için�bask��alt�nda�tutulmak-
tad�r.�Bu�sebeple�Dibeybe�liderli�indeki�heye-
tin�ziyareti�s�ras�nda�Türkiye�ile�Libya’n�n�gü-
venlik�ve�savunma�i��birli�ine�ba�l�l���n��teyit
etmesi�di�er�müdahil�aktörlere�verilen�güçlü�bir
mesajd�r.�Kendileri�de�bilmektedir�ki�Türkiye�git-
ti�i�yeri�sömürmeye�de�il�savunmaya�gider.�Git-
ti�i�ülke�halk�na�bal�k�götürmeyip�bal�k�tutma-
y��ö�retir.�Türkiye’den�ba�ka�kimse�de�bunu�yap-
maz.�

Son�olarak�ziyaretin�en�önemli�unsurlar�ndan
biri�de�Ba�bakan�Dibeybe’nin�Türkiye�ile�Lib-
ya�aras�nda�yap�lm���olan�“Deniz�Yetki�Alan-
lar�n�n� S�n�rland�r�lmas�na� �li�kin� Mutabakat
Muht�ras�”n�n�geçerlili�i�ve�devam�na�yapt���
vurgu�olmu�tur.�Yunanistan�Ba�bakan��Miço-
takis’in�yak�n�zamandaki�Trablus�ziyaretinde�an-
la�man�n�iptalini�talep�etti�i�bilinmektedir.�Ba�-
bakan�Dibeybe�liderli�indeki�Milli�Birlik�Hü-
kümeti�görev�tan�mlar�n�n�bir�parças��olarak�24
Aral�k�2021’deki�seçimlere�kadar�Libya�halk�-
n�n�günlük�ya�am��artlar�ndaki�olumsuzluklar�
gidermek�ve�pek�çok�alanda�hizmet�götürmek-
le�mükelleftir.�Dibeybe�ve�on�dört�bakan�n�n�An-
kara�ziyareti�de�Milli�Birlik�Hükümeti’nin�Türk
mevkida�lar�yla�tan��mas�,�bu�vesileyle�ihtiyaç
duyduklar��politika�ve�icra�alanlar�nda�tecrübe
aktar�m��ve�kapasite�in�as��için�zemin�haz�rlan-
mas��amaçlar�na�hizmet�etmi�tir.�Türkiye�dev-
rim�öncesi�ve�sonras�nda�ülkedeki�geni��çapl��ya-
t�r�mlar��ile�kurumsalla�ma�tecrübesiyle�Milli�Bir-
lik�Hükümeti’nin�ihtiyaç�duydu�u�çok�yönlü�ve
çok�sektörlü�deste�i�vermeye�muktedirdir.�Tür-
kiye’nin�kapasitesinin�yan��s�ra�Hafter’in�sald�-
r�s�na� kar��� Ulusal� Mutabakat� Hükümeti’ne
deste�i�müttefik�olarak�güvenilirli�ini�tescil�et-
mi�tir.�Dolay�s�yla�Libya’n�n�yeniden�in�as�n-
da�da�di�er�aktörler�aras�nda�ayr�cal�kl��ve�ön-
celikli�konumu�hak�etmi�tir.�Önümüzdeki�dö-
nemde�Türkiye�ile�Libya�aras�nda�i��birli�i�alan-
lar��hem�nicelik�hem�de�nitelik�olarak�artacak-
t�r.�Öte�yandan�Ba�bakan�Dibeybe�hem�ülke�için-
de�hem�de�ülke�d���nda�birbirleriyle�çat��ma�ha-
linde�olan�aktörlerle�ayn��anda�ili�ki�yürütme�be-
cerisi�ve�eylemlerini�sergilemektedir.�Türkiye’nin
ayr�cal�kl��konumu�sakl��kalmak�üzere�Dibeybe
ve�Milli�Birlik�Hükümeti’nin�di�er�müdahil�ak-
törlere�de�belli�ölçüde�imtiyazlar�sa�lamas�,�i�
birli�i�geli�tirmesi�muhtemeldir.�Fakat�durum�her
ne�olursa�olsun�Türkiye’nin�fark��art�k�a�ikâr�ve
kal�c�d�r.�Kar��lar�nda�Türkiye�kadar�samimi�ve
hakkaniyetli�bir�ülke�olmad���n��en�iyi�bilen�yi-
ne�kendileridir.�

Libya’da�ne�i�imiz�var�diyenlere�söyleyece-
�imiz�son�sözümüz�ise��udur.�Türkiye�her�daim
özlenendir,�beklenendir.�Libya’da�daha�çok�i�i-
miz�var.�

LİBYA’DA ÇOK 
İŞİMİZ VAR

Selman TOPBAŞ

Polis Gazetesi istihbarat Şefi

�ehit k�z�, nikah masas�na emniyet müdürünün kolunda gitti

Hatay'�n��skenderun�ilçesinde�2008'de�terör�ör-
gütü�PKK�mensuplar�yla�özel�hareket�polisleri�ara-
s�nda�ç�kan�çat��mada��ehit�olan�polis�memuru�Ha-
lil�Aksak'�n�k�z��Kübra�Nur�Aksak,�büyüdü�ve�ge-
lin�oldu.�

Polis�memuru�Furkan�Korkmaz�ile�evlenen�Ak-
sak�için�Kahramanmara���l�Emniyet�Müdürü�Sa-
lim�Cebelo�lu�makam�arac�n���ehit�k�z�na�gelin
arabas��olarak�tahsis�etti.�Kübra�Nur�Aksak,�e�i
Furkan�Korkmaz�ile� ilk�olarak��eyh�Adil�Me-
zarl���'ndaki��ehitlikte�defnedilen�babas�n�n�me-
zar�n��ziyaret�etti.�Babas�n�n�mezar��ba��nda�dua
edip,�çiçek�b�rakan�Aksak�ve�annesi�E�e�Aksak
duygusal�anlar�ya�ad�.�

Babas�n�n�mezar�nda�gözya���döken�Kübra�Nur

Aksak,�daha�sonra�nikah�için�Atatürk�Park�'nda-
ki�nikah�salonuna�geçti.

HAYALİNİ CEBELOĞLU GERÇEKLEŞTİRDİ
En�büyük�hayali�babas��olmad����için�nikaha

emniyet�müdürünün�kolunda�gitmek�olan�Küb-
ra�Nur�Aksak'�n�bu�hayalini��l�Emniyet�Müdürü
Salim�Cebelo�lu�gerçekle�tirdi.�

Aksak,�nikah�masas�na�Cebelo�lu'nun�kolun-
da� geldi.� Çiftin� nikah�n�� Kahramanmara�� Bü-
yük�ehir�Belediye�Ba�kan��Hayrettin�Güngör�k�-
yarken,��ahitleri�de�Kahramanmara��Valisi�Ömer
Faruk�Co�kun,�AK�Parti�Kahramanmara��Mil-
letvekili�Habibe�Öçal,��l�Emniyet�Müdürü�Salim
Cebelo�lu�oldu.

O ŞU AN BENİ İZLİYORDUR'
Kübra�Nur�Aksak,�hem�evlendi�i�hem�de�en

mutlu�gününde�babas�n�n�silah�arkada�lar�n�n�ken-
disini�yaln�z�b�rakmad����için�çok�mutlu�oldu�unu
söyledi.�

Aksak,�"Gönlü�isterdi�ki�babam�da�burada�ol-
sun.�Onun�yerini�aratmad�klar��için�o�kadar�çok
mutluyum�ki.�Hepsiyle�gurur�duyuyorum.�Tabi
o�beni��u�an�bir�yerlerden�izliyordur,�görüyordur.
Gönül�isterdi�ki�yan�mda�olsun�ama�her�zaman
yüre�imde�hissediyorum�onu"�dedi.

'KAYINBABAMIN İZİNDEN GİDİYORUM'
Furkan�Korkmaz�ise�nikah�töreninde�kendi-

lerini�yaln�z�b�rakmayan�emniyet�te�kilat�na�te-
�ekkür�ederek,�"Ben�de�emniyet�mensubuyum�ve

çok�da�gurur�duyarak�yapt���m�bir�meslek.�Ka-
y�n�babam�n�izinden�gidiyorum�bende.�Onlar�n
sayesinde�biz�buralarday�z.�Onlar��hiçbir�zaman
unutmayaca��z,�onlar�için�yapabilece�imiz�en�gü-

zel��ey�onlar�n�unutulmamas�d�r"�diye�konu�tu.
Vali�Ömer�Faruk�Co�kun�da�her�zaman��e-

hitlerin�emanetlerinin�yan�nda�olduklar�n��belir-
tip�genç�çifte�mutluluk�diledi.

Kahramanmaraş'ta polis memuru Furkan Korkmaz ile evlenen şehit polis Halil
Aksak'ın kızı Kübra Nur Aksak, babası olmadığı için nikaha emniyet müdürü-
nün kolunda gitme hayalini İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu gerçekleştirdi.

Oto y�kamada uyu�turucu operasyonu

Ad�yaman� �l� Emniyet� Müdürlü-
�üne�ba�l��polis�ekiplerince�bir�oto�y�-
kama�i�letmesine�yap�lan�uyu�turucu
operasyonunda�2�ki�i�gözalt�na�al�nd�.
Oto�y�kamay��didik�didik�arayan�po-
lisler�uyu�turucu�ele�geçirdi.

Edinilen� bilgilere� göre,� Atatürk
Bulvar��eski�adliye�binas��yak�nlar�n-
da�bulunan�bir�oto�y�kamada�uyu�tu-
rucu�sat���n�n�yap�ld����bilgisini�alan
Narkotik� Suçlarla� Mücadele� �ube
Müdürlü�ü�ekipleri�k�sa�sürede�hare-
kete�geçerek�belirtilen�bölgeye�gitti.

Polis�ekipleri�oto�y�kamaya�ani�bask�n
düzenleyerek� burada� aramalar� ger-
çekle�tirdi.�

Polis�ekiplerinin�oto�y�kama�i�let-
mesinde�yapt�klar��didik�didik�arama
sonucunda�yakla��k�20�gram�metam-
fetamin�maddesi,�bir�miktar�toz�esrar
ve� hassas� terazi� ele� geçirdi.� Polis
ekipleri�uyu�turucu�maddelerini�mu-
hafaza�alt�na�al�rken�konuyla�ilgili�ola-
rak� �.K.,� ile� A.G.,� isimli� iki� �ahs�
gözalt�na�ald�.

Konuyla�ilgili�soru�turma�sürüyor.

Türk� savunma� sanayiinin� göz
bebe�i� ürünlerinden� olan� T129
ATAK� Taarruz� ve� Taktik� Ke�if
Helikopteri,� Emniyet� Genel� Mü-
dürlü�ü’nün� gücüne� güç� katacak.

Geçti�imiz�aylarda�Emniyet�Ge-
nel�Müdürlü�ü’ne�ilk�ATAK�heli-
kopterini�teslim�eden�TUSA�,�ikin-
ci�helikopterin�teslimat�n�n�da�ger-
çekle�tirildi�ini�duyurdu.

Türk�Havac�l�k�ve�Uzay�Sanayii
(TUSA�)�resmi�Twitter�hesab�ndan
yap�lan�aç�klamada,�“Emniyet�Ge-
nel�Müdürlü�ümüze�ikinci�ATAK
helikopterimizin� teslimat�n�� ger-
çekle�tirdik.”�ifadelerine�yer�veril-
di.�Bu�teslimatla�birlikte�Emniyet
Genel�Müdürlü�ü�envanterinde�bu-
lunan�ATAK�helikopteri�say�s��iki-
ye�ç�km���oldu.

T129 ATAK Taarruz ve 
Taktik Keşif Helikopteri

Türk�Silahl��Kuvvetleri'nin�taar-
ruz�helikopteri�ihtiyac�n��kar��lamak
amac�yla,�T129�ATAK�Helikopte-
ri'nin�Türkiye'ye�özgü�milli�kabili-
yetlerle�donat�larak�geli�tirmesine

karar�verildi.�7�Eylül�2007�y�l�nda
imzalanan� sözle�me� çerçevesinde
program�ba�lat�ld��ve�TUSA��ana
yüklenici�olarak;�platform,�sistem
entegrasyonu,�tüm�projelerin�üretim
sistem�mühendisli�ini�ve�ömür�dev-
ri�lojistik�deste�ini�sa�lad�.�2008�y�-
l�nda�yürürlü�e�giren�sözle�me�son-
ras�nda� ilk� uçu�unu� 17� A�ustos
2011�tarihinde�gerçekle�tirilen�he-
likopterin�yakla��k�%95'lik�ilk�k�s-
m�,� yerli� olanaklarla� Türkiye'de
üretildi.�Tüm�görev�teçhizat��Kara
Kuvvetleri� Komutanl���'n�n� istek
ve�tecrübelerine�en�uygun�biçimde
tasarland�.�T129�ATAK�helikopte-

rinin�ilk�teslimat��22�Nisan�2014�ta-
rihinde�Kara�Kuvvetleri�Komutan-
l���'na�yap�ld�.

A��r�silah�yükü�ile�zorlay�c��"s�-
cak� hava-yüksek� irtifa"� görevleri
için� optimize� edilmi�� olan� T129
ATAK� Helikopteri,� Türk� Silahl�
Kuvvetleri'nin�taarruz�helikopteri�ih-
tiyac�n�n�giderilmesi�amac�yla�mil-
li� imkan�ve�kabiliyetler�do�rultu-
sunda�geli�tirildi.��Teslim�edilen�he-
likopterler�gece�ve�gündüz�ko�ul-
lar�nda�yüksek�manevra�ve�perfor-
mans� kabiliyeti� ile� Türk� Silahl�
Kuvvetleri’nin� operasyonlar�nda
etkin�bir��ekilde�görev�yap�yor.

EGM’ye 2'nci ATAK helikopteri teslim edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından güvenlik güçlerinin ihtiyaçları göz önünde bulunarak ge-
liştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Trabzon’da Emniyet
göz açt�rmad�

Emniyet�göz�açt�rmad��Trabzon��l�Emniyet�Müdür-
lü�ü�ekipleri,�10-16�May�s�tarihleri�aras�nda�138�olay�
ayd�nlatt�.�163��üpheli�hakk�nda�da�i�lem�yap�l�rken,�tra-
fikte�bin�170�araç�sürücüsüne�540�bin�87�TL�ceza�kesildi

Trabzon��l�Emniyet�Müdürlü�ü;�10-16�May�s�tarih-
leri�aras�nda�yapt����uygulamalarla�toplam�12�bin�232��ah-
s��sorgulad��ve�26�yabanc���ah�s�kontrol�etti.�Yap�lan�kont-
roller�sonucu�2�kurus�k��tabanca,�1�av�tüfe�i,�10�fi�ek,�1
delici�kesici�alet,�51,03�gr�esrar�maddesi,�3,39�gr�bonzai,
32�litre�kaçak�içki,�0,55�gr�metamfetamin,�17�adet�hint
keneviri�tohumu,�2�adet�cam�düzenek�ve��1�adet�çal�nt�
motosiklet�ele�geçirdi.���

KUMAR TUTKUSU PAHALIYA MAL OLDU
Ayr�ca;�kumarla�mücadele�kapsam�nda�2��üpheli��a-

h�s�hakk�nda�adli�i�lem,�10��ah�s�hakk�nda�bin�336’�ar
TL�idari�i�lem�yap�ld�.�850�TL�para�ve�107�adet�iskam-
bil�ka��d��da�ele�geçirildi.�Emre�ayk�r��davran��,�rahat-
s�z�etme,�H�fz�ss�hha�Kanunu�ve�di�er�konularla�ilgili�198
�ah�s�hakk�nda�idari�i�lem�yap�ld�.��De�i�ik�suçlardan�ara-
ma�kayd��olan�toplamda�6��ah�s�yakaland�.�Bu��ah�slar-
dan�3’ü��tutukland�.��

BİR HAFTADA 138 OLAY AYDINLATILDI
Kasten�yaralama,�taksirle�yaralama,�kullanmak�için

uyu�turucu�ve�uyar�c��madde�sat�n�almak,�kabul�etmek
veya�bulundurmak�ve�trafik�güvenli�ini�tehlikeye�sok-
ma�suçlar��ba�ta�olmak�üzere�138�olay�ayd�nlat�ld��ve�163
�üpheli�hakk�nda�i�lem�yap�ld�.�Farkl��gün�ve�saatlerde
parklar�287�kez�kontrol�edilirken,�2�bin�523�i�yeri�kont-
rol�edildi.��

BİR HAFTADA TRAFİKTE 540 BİN 87 TL CEZA 
Trafik�ekiplerince�yap�lan�denetimlerde�ise;�toplam

10�bin�377�araç�ve�sürücüsü�kontrol�edildi.�Bin�170�araç
sürücüsüne�ve�tescil�plakas�na�toplam�540�bin�87�TL�ce-
zai�i�lem�uyguland�.�Yap�lan�denetimlerde�146�araç�tra-
fikten�men�edildi.

Polis memurundan 
örnek davran��

Çorum'da�yard�m�kolisi�götürdükleri�evin
ya�l��sahiplerinin�boya�yapt���n��gören�polis
memuru,�boya�rulosunu�alarak�evin�duvarla-
r�n��boyad�.�Buharaevler�Bayat�Gedi�in�de�ika-
met�eden�K.Ö.�ve�M.Ö.�adl��vatanda�lara�Ve-
fa�Sosyal�Destek�çal��malar��kapsam�nda�g�-
da�kolisi�götüren�toplum�destekli�polis�ekibi,
ikamet�sahibi�K.Ö’nün�evin�duvarlar�n��bo-

yad���n��gördü.
Ya�l��amcan�n�boya�yapmakta�zorland���n�

fark�eden�polis�memuru�O.A.�elinden�boya�ru-
loyu�alarak�evin�duvarlar�n��boyad�.

Ya�ad�klar��kar��s�nda�duygulanan�K-M�Ö.
çiftti,�Allah�devletimize�de,�milletimize�de�ze-
val�vermesin��eklinde�duygular�n��dile�getir-
diler.�
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KVKK'dan Polisi kameraya 
alma konusunda emsal karar

Son�dakika�haberler:�Emniyet�Genel�Mü-
dürü�Mehmet�Akta�'�n�imzas�yla�geçti�imiz
günlerde�yay�nlanan�bir�genelge�ile�polisle-
ri�kaydeden�ki�ilerin�engellenmesi�ve�hakla-
r�nda�adli�i�lem�yap�lmas��gerekti�i�belirti-
lirken,�bu�noktada�özel�hayat�n�gizlili�inin�ih-
lal�edildi�ine�dikkat�çekilmi�ti.��çi�leri�Bakan�
Süleyman�Soylu�da�bas�n�çal��anlar�n�n�gö-
rüntü�alabilece�ini�ancak�vatanda�lar�n�gö-
rüntü�alamayaca��n��belirterek,�konu�hakk�nda
"Ki�isel�Verileri�Koruma�Kurulu�var.�
Bu�kuruldan�görü��almadan,�bu�konular-

da�hiçbir�ad�m�atmay�z.�Burada�iki�aya���var
meselenin.�Birincisi�ki�isel�verileri�koruma,
ikincisi� de�Anayasa'n�n�20'nci�maddesinde
özel�hayat�n�gizlili�i"�sözleriyle,�konunun�ki-
�isel�verilerin�ihlali�noktas�ndaki�boyutuna�dik-
kat�çekti.

KVKK DAHA ÖNCE BENZER KARAR VERDİ
Ki�isel�verilerin�ihlalini�önlemek�ile�görevli

olan�KVKK'n�n�daha�önce�emniyet�persone-
linin�ya�ad����soruna�benzer�sorun�ya�ayan
farkl��alanlardaki�memurlar�için�benzer�bir�ka-
rara�imza�att����ortaya�ç�kt�.�KVKK'n�n�21�ara-
l�k�2017�tarihli�"banko,�gi�e,�masa�gibi�hiz-
met�alanlar�nda�ki�isel�verilerin�korunmas�"
ile�alakal��ilke�karar�nda�bankac�l�k�ve�sa�l�k
sektörleri�ba�ta�olmak�üzere�birden�fazla�ça-

l��an�ile�birlikte�hizmet�veren�posta�ve�kargo
hizmetleri,�turizm�acenteleri,�zincir�ma�aza-
lar�n� mü�teri� hizmetleri� bölümleri,� çe�itli
abonelik� i�lemlerinin� yap�ld���� kurulu�lar
ile�belediye,�vergi�ve�nüfus�ile�ilgili�i�lemle-
ri�yapan�memurlar�n�görevleri�ba��ndayken�ka-
y�tlar�n�n�al�namayaca��na�hükmetti�i�ö�re-
nildi.�Kararda�memurlar�n�ba�l��oldu�u�ilgi-
li�birimlerin�memurlar�n�ve�i�lemi�yap�lan�ki-
�ilerin�ki�isel�bilgilerinin�ihlaline�sebep�ola-
bilecek�durumlarda�tedbir�alabilece�ine�dik-

kat�çekiliyor.
EMNİYET PERSONELİNE EMSAL OLUŞUYOR
KVKK'n�n�daha�önce�ald����karar�kapsa-

m�nda�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü'nün�görevi
ba��ndaki�personel�ve�i�lemi�yap�lan�ki�ile-
rin�hem�kimliklerinin�de�ifre�edilmesini�hem
de� ki�isel� bilgilerinin� duyulmas�n�,� görül-
mesini,�ö�renilmesini�ve�ele�geçirilmesini�en-
gellemek�üzere�teknik�ve�idari�tedbir�alabi-
lece�i�yönünde�emsal�olu�uyor.

BAKANLIKTAN GÖRÜŞ ALINABİLECEK
Öte�yandan�KVKK'n�n�emniyet�persone-

linin�ki�isel�verilerinin�ihlali�noktas�nda�ya-
�an�lan�sorunlar�n�çözümü�noktas�nda��çi�leri
Bakanl���'ndan�görü��almas��da�bekleniyor.
Ki�isel�Verilerin�Korunmas��Kanunu'nda�yer
alan�"�ikayet�üzerine�veya�resen�yap�lan�in-
celeme�sonucunda,�ihlalin�yayg�n�oldu�unun
tespit�edilmesi�halinde�Kurul,�bu�konuda�il-
ke�karar��al�r�ve�bu�karar��yay�mlar.�Kurul,�il-
ke�karar��almadan�önce�ihtiyaç�duymas��ha-
linde,�ilgili�kurum�ve�kurulu�lar�n�görü�leri-
ni�de�alabilir"�maddesi�uyar�nda�Kurul'un,�kol-
luk� kuvvetlerinin� bu� noktada� ya�ad���� so-
runlar�n� do�rudan� tespiti� için� �çi�leri� Ba-
kanl���'ndan�görü��alaca���ve�görü��sonras��bu
konuda�bir�ilke�karar��alabilece�i�de�ö�renildi.

Kelime�anlam��itibariyle�mafya;�haks�z�kazanç�el-
de�eden�ve�bu�kazanc��elde�ederken�her�türlü�kötülü�e
ba�vurabilen�organize�suç�örgütüdür.�Mafya�kelimesi
�talyanca�bir�kelimedir.��lk�olarak�Sicilya’da�ba�lam��
olan�bir�örgütlenmedir.��talya’n�n�en�yoksul�k�rsal�böl-
gesinde,�halk��devlet�bask�s�na�kar���koruyacak�bir�di-
reni��örgütlenmesi�olarak�ba�lam��t�r.�Tarihte�yoksul�in-
sanlar��bask�c��yönetimlere�kar���koruyan�ki�iler��ngil-
tere’de�Robin�Hood,�Kolombiya’da�uyu�turucu�baro-
nu�olmas�na�ra�men�Pablo�Escobar�olarak�kar��m�za
ç�k�yor.�Dünyaya�malolacak�filmlerle�de�bu�alg��kuv-
vetlendirilince�insanlar�aras�nda�gariban��kollad����dü-
�ündürülen�bu�illegal�güç,�efsane�haline�getirilip�insanlar
özendiriliyor.
Devlet�bask�s�n�n�had�safhada�oldu�u�ya�da�otori-

te�bo�lu�unun�görüldü�ü�yerlerde�insanlar��savunma-
ya�adanm���bir�güç�olarak�kar��m�za�ç�kan�bu�örgütler,
ilk�zamanlarda�do�ru�i�ler�yap�yor�gibi�görünseler�de,
zaman�içerisinde�çizgiden�ç�karak�birer�suç�makinesi
haline�geliyorlar.�En�sonunda�yoksulu�koruyan�güçler
kapitalizmle�anla�arak�me�ru�ve�gayrime�ru�her�i�e�me�-
ru�olmayan�yollardan�el�atan�silahl��örgüt�haline�geli-
yorlar.
Mafya,�ülkedeki�kumardan�uyu�turucu�ticaretine,�fu-

hu��sektöründen�silah�kaçakç�l���na�kadar�her�alana�el
at�yor.�Büyük�paralar�n�döndü�ü�bir�piyasada�yasad�-
���i�lere�bula�an�siyasetçiler�de�var,�güvenlik�gücü�men-
suplar��da,�yarg��yetkilileri�de.�Zaten�devlet�görevlile-
rinin�destek�vermedi�i�hiçbir�örgütlenme�varl���n��sür-
düremez.��çerisinde�mutlak�surette�polis,�asker,�hâkim,
savc�,�istihbaratç��olmak�zorundad�r.�Bu�örgütler�de�olu-
�umlar�n��güçleriyle�do�ru�orant�l��olarak�bu��ekilde�di-
zayn�ederler.�Kimi�devletler�derin�devlet�olarak�bah-
sedilen�bu�tarz�örgütlenmeleri�kendileri�kurmu�lard�r.
Adolf� Hitler� Gestapo� (Geheim� Staat� Politzei)� ve
SS’leri�kurmu�tur.�Mussolini�ve�Stalin’de�bu�konuyla
an�lan� isimler�olarak� toplumlar�n�� tehtid�alt�nda� tut-
mu�lard�r.
Bizim�mafya�diye�gördü�ümüz�tan�d���m�z�ki�iler

asl�nda�sadece�ta�eronlard�r.�Birkaç�ku�ak�gücünü�sür-
düren�mafya�babas��hiç�duymam��s�n�zd�r.�Çünkü�bu
bir�meslek�de�ildir.�Babadan�o�ula�aktar�labilmesi�de
pek�mümkün�de�ildir.�Sava�lardan,�bar��lardan,�kriz-
lerden,�istikrardan�nemalanan�herkes�mafyad�r.�As�l�maf-
ya�babadan�o�ula�geçen�türdür.�Bunun�nas�l�olduuna
birazdan�de�inece�iz.
�nsanlar�bir�silah��veya�uyu�turucuyu�ya�da�para�eden

herhangi�bir��eyi�biryerden�al�p�ba�ka�bir�yere�götüren
ki�iye�mafya�diyebilirler.�As�l�mafya�o�silah��satabil-
mek�için�sava��ve�çat��ma�ç�karanlard�r.�O�uyu�turu-
cuyu�imal�eden�ve/veya�ettirip�kazanc�yla�dünyay��uyu�-
turucu�batakl���na�sürüklemeye�çal��anlard�r.�SSCB�da-
��ld�ktan�sonra�ba�ta�ortado�u�ve�Afrika�olmak�üzere
dünyaya�50�miyar�dolarl�k�silah�sat�ld�.�Her�mafyan�n
servetinin�kayna���bu�paradan�hissesine�dü�en�payd�r.
Sava�lardan�iki�sektör�en�büyük�pay��al�r.�Biri�silah�di-
�eri�ise�sa�l�k�sektörüdür.�Sava�lar�ba�lad����andan�iti-

baren�sa�l�k�sektörü�devreye�girer.�En�küçü�a�r��kesi-
ci�ilaçtan�tutun�da�komplike�kontrol�malzemelerine�va-
rana�kadar�her�türlü�malzemeyi�satarlar.�Giydikleri�be-
yaz�yakal��elbiseleriyle,�sicilleri�hiç�bozulmam����ekilde,
hatta�insanlar�taraf�ndan�iyilik�mele�i�zannedilerek�in-
sanlar�içerisinde�dola��rlar.�Bunlar�bildi�imiz�birer�ti-
cari��irket�olduklar��için�de�genellikle�babadan�o�ula�var-
l�klar�n��sürdürürler.�
Birçok�ülke�girecekleri�krizin�arefesinde�belli�mik-

tarda�paralar�hayalet�olur.�Bu�yüzden�milyonlarca�ki-
�i�i�siz�a�s�z�kal�r.�Fabrikalar�kapan�r.�Küçük�esnaf�yok
olma� noktas�na� gelir.� Herkesin� 10� TL’lik� mal�� 1
TL’ye�dü�er.�Sonra�aniden�hayalet�olan�o�para�meydana
ç�kar.�1�TL’ye�dü�mü��olan�o�mallar��toplar.�Sözde�mal
sahiplerine�iyilik�yap�lm���nefes�ald�r�lm���olur.�Tabi�or-
tal�k�düzelince�1�TL’ye�ald�klar��mal�10�TL�olur.���te
bu�hayaletin�ad��da�mafyad�r.�
Her�ülkenin�in�aatç�s��her�zaman�krize�girer.�Hatta

ilk�kriz�onlar��vurur.��n�aat�malzemeleri�pahall�la��r.�He-
saplar� �a�ar.� Sonuç� hüsrand�r.� Birço�u� batar.� Her
krizde�büyüyen�baz���irketler�vard�r�ki�nerede�sava��ol-
sa�gider�orada�in�aat��o�yapar.��n�aat�yapt�klar��ülkelerde
para�s�k�nt�s��varsa�kar��l�k�olarak�petrol�al�rlar.�Uyu�-
turucu�al�rlar�veya�dünya�genelinde�geçer�akçe�olan�ba�-
ka�bir�kar��l�k�elde�ederler.�Orada�o�sava���dizayn�eden
güçler�mutlak�surette�sava��sonras��için�de�bir�plan�yap-
m��t�r.�
Ülkelere�demokrasi�götürmek�için�geldiklerini�söy-

leyenler�gelmeden�önce�kazanacaklar�n��hesaplayarak
her�zaman�kazanan�tarafta�olurlar.���te�gerçek�mafya-
lar�bu�tarife�uyan�örgütlerdir.�
Yukar�da�bahsetti�imiz�gibi�bizim�mafya�diye�gör-

dü�ümüz� ki�iler� asl�nda� ta�erondan� i�� alan� ikinci
ve/veya�daha�ileri�ta�eronlard�r.�Gizli�bir�el�onlar��yö-
netir.�Bir�seviyeye�kadar�korur�kollar.���ler�ç��r�ndan
ç�k�p�girdikleri�su�boylar�n��geçince�yaln�z�b�rak�rlar.�O
saatten�sonra�girdikleri�hayat�n�gerçekleriyle�yüzle�en
“baba”��zannedilen�ki�iler�gerçek�baba�olan�“devlet”�ile
tan���rlar.�
Devlet�güç�demektir.�Tedavülde�olan�güç,�elden�ele

geçen�kudret�anlam�na�gelir.�Demokrasi�ile�yönetilen
ülkelerde� güç,� seçimler� sayesinde� halktad�r.� Halk
memnun�olmad����iktidar��seçimle�de�i�tirmek�suretiyle
yeni�bir�iktidar�belirler.��ayet�memnun�kal�n�rsa�ikti-
dar�yeniden�seçilmek�suretiyle�yoluna�devam�eder.
Türkiye,� yaz�m�za� konu�olan� “mafya”� örgütlen-

melerinin�sürekli�gündemde�oldu�u�bir�ülkedir.�Özel-
likle�1980�ve�sonras�nda�herkesçe�bilinen�ve�yap�lan
medya�alg��yönetimleriyle�de�gençler�ve�k�smen�büyükler
taraf�ndan�örnek�al�nmas��sa�lanm���bir�platforma�sa-
hiptir.�
Devlet,�takdir�edersiniz�ki�soyut�bir�kavramd�r.�Atan-

m���insanlar�n�göreve�gelmesiyle�devletin�kurumlar��olu-
�ur.�Bir�devlet�kurumunun�ba��na�gelen�veya�o�kurumda
görevli�olan�ki�ilerin�ahlak��karekteri�ve�uygulamala-
r�yla�devlet�s�fat�kazan�r.��yi�veya�kötü�her�s�fat�devlet
görevlilerinin�yönetim��ekli�ve�kabiliyetiyle�an�l�r�ha-
le�gelir.�Bir�bölgede�hizmet�veren�kurumun�ba��ndaki
ki�i�insanlara�devleti�sevdirebilir�veya�devletten�nefret
ettirebilir.�
Ülkemizde�de�ismi�mafya�ile�an�lan�veya�mafya�ile

mücadelede�an�lan�say�s�z�ki�iler�göreve�gelmi�lerdir.
Hayatiyetini�sürdürebilen�mafya�örgütlerinin�yap�s��in-
celendi�inde�ortak�özelliklerinin,�devlet�içerisinden�des-
tek�almalar��oldu�u�görülmektedir.�Kimi�zaman�bu�ko-
nular�öyle�pervas�z�noktalara�ç�km��t�r�ki,�devlet�tara-

f�ndan�mafya�örgütelrine�yap�lan�operasyonlar�“devlet-
siyaset-mafya”�isimleriyle�adland�r�l�r�hale�gelmi�tir.�Bu
bahse�örnek�olarak�verebilece�imiz�gizemini�hala�ko-
ruyan,�birçok�örgütlenme�mevcuttur.�
Geçti�imiz�günlerde�ismi�mafya�s�fat�yla�e�le�tiri-

len�bir�ki�i�ve�örgütüne�yönelik�operasyon�yap�ld�.��s-
tanbul�merkezli�birçok�ilde,�Sedat�PEKER'in�de�arala-
r�nda�bulundu�u�63�ki�iye�yönelik�"organize�suç�örgütü"
operasyonu�ba�lat�ld�.�52�ki�inin�gözalt�na�al�nd����du-
yuruldu.
Operasyon�kapsam�nda��stanbul,�Ankara,�Kocaeli,

Trabzon�ve�Hatay'da�121�adreste�arama�yap�ld����ge-
len�bilgiler�aras�ndayd�.
Soru�turma�kapsam�nda�haklar�nda�gözalt��karar��bu-

lunan�ve�PEKER'in�de�eleba���oldu�u�63�ki�inin;�"suç
i�lemek�amac�yla�örgüt�kurmak",�"nitelikli�ya�ma",
"gasp",�"rü�vet",�"yaralama",�"tehdit"�ve�"ki�iyi�hürri-
yetinden�yoksun�k�lma"�gibi�birçok�suça�kar��t����be-
lirlendi.
Elde�edilen�yeni�deliller�sonucu�Sakarya�ve�Konya'da

da�baz��adreslere�operasyonlar�düzenlendi.��üphelile-
rin�adreslerindeki�aramalarda�16�tabanca,�4�kurus�k��ta-
banca,�9��arjör,�3�av�tüfe�i,�54�delici�ve�kesici�alet,�2
çelik�yelek,�bin�270�fi�ek,�332�kartu�,�8�telsiz,�uzun�nam-
lulu�silah�dürbünü,�çok�say�da�çek-senet�ele�geçirildi.
PEKER'in�yakalanmas��için�Interpol�üzerinden�ta-

kip�yap�ld����yaz�ld�.
�stanbul'daki�soru�turmada�Bahçelievler,�Kad�köy

ve�Maltepe'de�baz��adreslere��afak�bask�n��yap�ld�.
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü'nden�yap�lan�aç�kla-

mada,�PEKER'in�lideri�oldu�u�iddia�edilen�örgütün�ey-
lemlerinin�tespiti�amac�yla�kapsaml��çal��malar�yap�l-
d����ve�bunun�sonucunda�da�"örgütün�kar��m���oldu-
�u�çok�say�da�suç�eylemi�ve�bu�eylemleri�gerçekle�ti-
ren�örgüt�üyesi"�tespit�edildi�i�belirtildi.
Aç�klamada,�"Elde�edilen�deliller�kapsam�nda�Se-

dat�PEKER�suç�örgütüne�yönelik��stanbul�merkezli�5
ilde�09.04.2021�günü�63��üpheli��ahsa�yönelik�ger-
çekle�tirilen�e��zamanl��operasyonda�çok�say�da��üp-
heli�suç�unsurlar�yla�birlikte�yakalanarak�gözalt�na�al�n-
m��t�r.��ah�slar�hakk�nda�gerekli�i�lemler�ba�lat�lm��-
t�r"�denildi.
�nsans�z�hava�araçlar�yla�ke�if�yap�lan�ve�özel�ha-

rekât�ekiplerinin�de�destek�verdi�i�operasyon�kapsa-
m�nda,�belirlenen�adreslerde�aramalar�devam�ediyor.
Sedat�PEKER'in�ise�yurtd���nda�oldu�u�bildiriliyor.�
�nsanlar��bir��ekilde�pe�ine�tak�ve�suça�bula�t�r�son-

ra�da�kendin�yurtd���na�kaç.�Ne�güzel��stanbul?!!!
Devleti�sevmek,�devletin�yan�nda�olmak�ba�ka��ey,

kendini�devlet�yerine�koymak�ba�ka��eydir.�Devlet�as-
la�ortak�kabul�etmez.�Devlet�kanunlara�tabidir.�Gücü-
nü�kanunlardan�al�r.�Ve�o�kanunlar������nda�halk�dev-
lete�biat�eder.�Otoritesini�tan�r.��nsanlar�ba�lar�na�her-
hangi�bir�hadise�geldiklerinde�devlete�müracaat�eder-
ler.�
Baz��zamanlarda�kendini�devlet�zanneden�ve�hatta

devletin�üzerinde�gören�insanlar�kar��m�za�ç�kabilir.�Bu
ki�iler�insanlara�iyilik�yapt�klar�n��zannederken�asl�n-
da�kendilerine�ve�o�insanlara�en�büyük�kötülük�yap-
t�klar�n�n�fark�nda�de�illerdir.�
Bu�insanlar�n�böyle�davranmalar�na�bazen�devletin

içinde�görev�yapan�ki�iler�sebep�olabilir.�Bu�durum�ge-
nellikle�devlet�terbiyesine�sahip�olamam���devlet�gö-
revlilerinde�görülür.�Bir�müddet�aralar�ndaki�ç�kar�ili�-
kisi�devam�eder.�Beraber�hareket�ettikleri�süre�içerisinde,
ya�aralar�nda�ç�kar�anla�mazl�klar��meydana�gelince�ya

da�i�ler�kontrol�alt�na�al�namayacak�büyüklü�e�ula��nca
organizasyon�de�ifre�olur.�
Yukar�da�ismi�geçen��ahsa�yap�lan�operasyonda�ele

geçen�suç�aletleri�ve�i�lenen�cürümler�hayret�verici�ni-
teliktedir.�“Suç�i�lemek�amac�yla�örgüt�kurmak",�"ni-
telikli�ya�ma",�"gasp",�"rü�vet",�"yaralama",�"tehdit"�ve
"ki�iyi�hürriyetinden�yoksun�k�lmak"
Kendilerine�sorsan�z�bu�suçlar��muhataplar��hak�et-

ti�i�için�i�lediklerini�savunurlar.�Siz�kimsiniz�ki?�Ada-
let�tesis�edici�misiniz?�Kendinizi�ne�zannediyorsunuz?
Devleti�be�enmiyor�musunuz?�Kendinizi�devletten�da-
ha�güçlü�mü�görüyorsunuz?�
Ya�da��öyle�soral�m.�Devleti�tan�yor�musunuz?
Asl�nda�bu�sorunun�cevab�n��bizler�biliyoruz.�Siz�dev-

leti�tan�m�yorunuz.�Maalesef�siz�bu�zamana�kadar�yu-
kar�da�bahsetti�imiz��ekilde�birilerinden�destek�gör-
dü�ünüz�için�belli�seviyelere�ula�abilidiniz.��sminiz�ba-
z�� generallerle,� polis� müdürleriyle,� istihbaratç�larla
an�ld�kça�da�nam�n�z�yürüdü.�Nam�n�z�yürüdükçe�de
insanlar�k�sa�yoldan�i�lerini�çözebilmek�için�sizlere�mü-
racaat�etti.�
Peki,��imdi�ne�oldu?��u�anda�çok�mü�kül�durum-

das�n�z.���lerini�çözdürmek�için�size�müracaat�edenler
de�sizin�ard�n�zdan�mü�kül�duruma�dü�ecekler.�Sizle-
ri�azmettirici�s�fat�yla�kulland�klar��için�adaletin�kar��-
s�na�ç�kacaklar.�
Kendini�devlet�zannedenler�devlet�olmad�klar�n��an-

lad�lar�ve�devleti�kar��s�nda�buldular.�Yaz�k�oldu.�
Neden�kendini� devlet� zanneden�birileri� de� ç�k�p

PKK’ya�sald�rm�yor?�Neden�terör�örgütleriyle�u�ra�-
m�yor�da�çek�senet�tahsili,�arabuluculuk,�gasp,�rü�vet
suçlar��i�leyip�fuhu�a�temas�ediyor�anlamak�mümkün
de�il?�Madem�devletsin�o�zaman�devletin�u�ra�t����i�-
lerle�u�ra�?�Beline�silah�koyuyorsan�git�devlete�silah
çekenlere�sava��aç?�Olmaz�m�?
Olmaz�tabi.�Orada�para�yok,�kazanç�yok.�Bizimki-

lerde�de�o�i�e�girecek�cesaret�zaten�yok.�Gidin�i��adam-
lar�na�sorun�ç�kar�n,�ödenmemi��çekleri�ödetip�çekin�ya-
r�s�n��kendinize�al�n.�Milli�Emlak�arazilerini�pe�ke��çe-
kin.��hale�kovalay�n.
Yapt���n�z�i�lerden�de�anla��l�yor�ki�kendinizi�dev-

let�zannetmeniz�de�bo�a.�Sizde�devlet�terbiyesi�olsa�za-
ten�kesinlikle�böyle�i�lere�tevessül�ve�tenezzül�etmez-
siniz.
Yukar�da�söyledi�im�pkk’ya�ve�di�er�terör�örgüt-

lerine�sald�rma�i�ini�de�gerekli��artlar��ta��y�p�devlet�hiz-
metine�girer�öyle�yapars�n�z.�Siz�sadece�i�ine�geldi�i�gi-
bi�hareket�eden�kimsesiz�ve�yard�ma�muhtaç�insanla-
ra�zulüm�eden�birer�ihanet��ebekesisiniz.
Kimi� zamanlarda� denk� geldikçe� siyasi� ve� büro-

kratlarla�ayn��karede�bulu�up�o�resimleri�de�insanlar��et-
kilemek�için�kullan�rs�n�z.�“Resim�çektirdi�im�devlet
görevlisi�benim�bu�hareketlerim�yüzünden�zor�duruma
dü�er�mi?”�diye�de�asla�dü�ünmezsiniz.�Zaten�o�k�iler
sizin�için�sadece�görevde�olduklar��sürece�muteberdir-
ler.�Görevleri�bitince�yüzlerine�bile�bakmazs�n�z.
Ama�gelgelelim�i�ler�bazen�böyle�sekteye�u�raya-

biliyor.�Yeterli�cezay��yatt�ktan�sonra�özgürlü�ün�k�y-
metini�tam�olarak�anlamam���olacaks�n�z�ki�faaliyet-
lerinize�devam�ediyorsunuz.�Devletin�size�gülen�yüzünü
yanl���anlad�n�z�ki�bu�tebessümü�suç�i�leme�cüretinde
kulland�n�z.
Tekrar�ba�a�döndünüz.��imdi�yurtd��lar�nda�sahte

pasaportlarla�sahte�kimliklerle�nefes�almaya�çal���yor-
sunuz.�Falanca�bürokrat�filanca�siyasi�beni�bitirmeye
çal���yor�gibi�laflar�ediyorsunuz.�

Zulümle�abad�olan�n�ahiri�berbad�olur�diye�bir�söz
var.�Bu�söz�hiçkimsenin�akl�ndan�ç�kmamal�d�r.�Yak-
t���n�z�canlar�n�günahlar�n�n�bedelleri�bir�gün�sizden�de
çoluk�çocu�unuzdan�da�ç�kacakt�r.�Etme�bulma�dün-
yas�d�r�bu�dünya.�O�zaman�bulmak�istemiyorsan�et-
meyeceksin.�Kendine�yap�lmas�n��istemedi�in�bir��e-
yi�ba�kas�na�kesinlikle�yapmayacaks�n.�Yapmayacak-
s�n�ki�rahat�uyku�uyuyabilesin.�Özgürlü�ün�tad�n��ç�-
karabilesin.�Hayat�n�tad�na�varabilesin.�Helal�lokma�yi-
yebilesin.
Kendine�bu�payeleri�veren�haydut�tak�mlar�,�göre-

ve�gelen�Ak�Parti�hükümetlerinden�önceki�hükümet-
lerle�maalesef�çok�içli�d��l��oldular.�Rahat�hareket�et-
tiler.�Büyük�cürümler�i�lediler.�Cumhurba�kan�m�z�Sa-
y�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Beyefendi�bu�olu�um-
lara�asla�paye�vermedi.�Nerede�görülürse�ba�lar�n�n�ezil-
mesini�sal�k�verdi.�Bu�i�lere�kar��anlar��affetmedi�ve�ge-
re�ini�yapt�.�Kendisiyle�bu�konuda�ayn��cesaret�ve�dü-
rüstlükte�çal��acak�ekiplerle�yoluna�devam�etti.�Bu�ve-
sile�ile��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�SOYLU�Bey-
efendi�de�bu�kutlu��ah�slardan�biridir.�Kendisi�uyu�tu-
rucuya,�teröre,�mafyaya�kesinlikle�göz�açt�rmam��t�r.
Her�daim�üzerine�gitmi��ve�netice�alm��t�r.�Devlet�ol-
mas��gereken�kudretine�eri�mi�tir.
Bu�yönetim��ekli�ve�yöneticilerimizin�cesur�tav�r-

lar��kolluk�kuvvetlerimize�da�dirayet�verip�olaylar�n�üze-
rine�rahatça�gidebilmelerine�moral�kayna���olmu�tur.
Bu�vesile�ile�Emniyet�Genel�Müdürümüz�Say�n�Meh-
met�AKTA��ve�bu�operasyonu�bizzat�yöneten��stan-
bul�Emniyet�Müdürümüz�Say�n�Zafer�AKTA��Bey-
efendiye�de�te�ekkürlerimizi�bir�borç�biliriz.�
Say�n�Cumhurba�kan�m�z�n�her�göreve�liyakatli�dev-

let�adamlar�n��seçme�ba�ar�s�n�,�Emniyet�Te�kilat�m�-
z�n�gözbebe�i�konumunda�olan�Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ü�ve��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�makamlar�-
na�seçti�i�bu�yi�it,�cesur,�mert�ve�oldukça�ba�ar�l��ki-
�iler�olan�Mehmet�AKTA��ve�Zafer�AKTA��Bey-
efendileri�getirmi��olmas�yla�rahatça�görebiliyoruz.�Bu
arada�bu�iki�önemli�devlet�adam�m�z�n�soyadlar�n�n�ay-
n��olu�u�sadece�isim�benzerli�idir.�Herhangi�bir�akra-
bal�klar��bulunmamaktad�r.
Gecesini�gündüzüne�katan,�sürekli�görev�ba��nda�bu-

lunan,�teröre,�uyu�turucuya,�mafyaya�dair�özel�hassa-
siyetleri�bulunan,�vatan,�millet,�devlet�a�k��had�safha-
da�bulunan�bu�müdürlerimizi�millet�olarak�ba�r�m�za
bas�yoruz.�
�simlerini�burada�sayamad���m�z�tüm�Türkiye’de�gö-

rev�yapan�Emniyet�Müdüründen�yeni�göreve�gelmi��po-
lis�memuru�karde�lerimizi�de�sayg�yla�yâd�ediyoruz.
Rabbim�hepinizi�korusun.�Dünya�ahiret�sa�l�k�ve�hu-
zur�versin.
Yaz�ma�son�verirken�yap�lan�bu�operasyon�ve�ne-

ticelerinin�tüm�halk�m�za�ve�özellikle�de�mafyaya�öze-
nen�her�ya�tan�insan�m�za�örnek�olmas��can-��gönülden
arzumuzdur.�Tüm�suç�oranlar�n�n�mümkünse�s�f�ra�in-
mesi�dileklerimizle�ba�ta�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Re-
cep�Tayyip�ERDO�AN�Bey�olmak�üzere,��çi�leri�Ba-
kan�m�z�Say�n�Süleyman�SOYLU�Bey,�Milli�Savun-
ma�Bakan�m�z�Say�n�Hulusi�AKAR�Bey,�Milli�istih-
barat�Ba�kan�m�z�Hakan�F�DAN�Bey,�Jandarma�Ge-
nel�Komutan�m�z�Arif�ÇET�N�Bey,�Emniyet�Genel�Mü-
dürümüz�Say�n�Mehmet�AKTA��Bey,��stanbul�Em-
niyet�Müdürümüz�Say�n�Zafer�AKTA��Bey�ve�tüm�dev-
let�görevlilerimize�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�dili-
yor,�devletimizin�k�yamete�dek�payidar�olmas�n��Ce-
nab-��ALLAH’tan�niyaz�ediyoruz.�

DEVLET BABA
OPERASYONU

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yayımladığı genelge ile toplumsal olaylarda cep telefonuyla
ses ve görüntü almak yasaklanırken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) da görevi başında-
ki memurların yaptığı işin kaydının alınamayacağına ilişkin ilke kararı ortaya çıktı. Kararda memurla-
rın bağlı olduğu birimlerin, görevi başındaki memurun ve işlemi yapılan kişilerin kişisel verilerinin teh-
likede olduğunu düşündüğünde, üçüncü kişilere yönelik tedbir almakla yükümlü oldukları belirtildi.

Tekirda�’�n�Çorlu�ilçesinde�polis�gören��üpheli
�ah�s�belindeki�silah��yere�att�ktan�sonra�kaçarak�ka-
y�plara�kar��t�.��ahs�n�kaçt����güzergahta�yap�lan�ara-
malarda�eroin�ve�bonzai�bulundu.�Tekirda���l�Em-
niyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suçlarla�Mücadele��u-
be�Çorlu�Grup�Amirli�i�ekiplerince�uyu�turucu�ve
uyar�c��madde�ticareti�yapan��ah�slara�yönelik�ya-
p�lan�çal��malar�kapsam�nda�tespit�edilen�bir��ah�s

durdurulmak� istenildi�inde,� belindeki� tabancay�
yere�at�p�kaçt�.��ahs�n�kaçt����yönde�polis�ekiplerince
yap�lan�kontrollerde,�1�fi�ek�eroin,�6�fi�ek�bonzai,
1�adet�siyah�renkli�9�mm�ruhsats�z�tabanca,�bu�ta-
bancaya�tak�l��vaziyette�1�adet��arjör�ve�bu��arjöre
bas�l��vaziyette�1�adet�9�mm�fi�ek�ele�geçirildi.Ko-
nu� ile� ilgili�olarak� firari�E.Ö.� isimli� �ahs�n�yaka-
lanmas�na�yönelik�çal��malar�n�sürdü�ü�ö�renildi.

Ankara� merkezli� düzenlenen� uyu�turucu� ope-
rasyonunda�27�ki�i�gözalt�na�al�nd�.
Polatl���lçe�Emniyet�Müdürlü�ü�ekipleri,�uyu�-

turucu�ticareti�yapanlara�yönelik�çal��ma�ba�latt�.
Teknik�ve�fiziki�takibin�ard�ndan�Ankara,�Bur-

sa,�Eski�ehir�ve�K�r�ehir'de�belirlenen�adreslere�e�

zamanl��düzenlenen�operasyonda�27��üpheli�yaka-
land�.� Adreslerde� narkotik� köpekleriyle� yap�lan
aramada,�bir�miktar�uyu�turucu�ele�geçirildi.
Soru�turma�kapsam�nda�40�ki�i�hakk�nda�"uyu�-

turucu�kullanmak�ve�bulundurmak"�suçundan�adli
i�lem�ba�lat�ld����bildirildi.

POL�SLER� GÖRÜNCE BEL�NDEK� 
S�LAHI YERE ATIP KAÇTI

Ankara merkezli düzenlenen uyu�turucu
operasyonunda 27 ki�i gözalt�na al�nd�



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

Çok uzun, yorucu, y�prat�c� ve gizlilik dereceli
olmak suretiyle yap�lan toplant�lardan sonra
Allah’�n izniyle neticeye gelindi.

Cumhurba�kan� Say�n Recep Tayyip ER-
DO�AN:

"Art�k Türk Konseyimizi uluslararas� örgüt ola-
rak adland�rman�n vakti geldi. Bu konudaki ka-
rar� Türkiye'deki zirvede almay� ümit ediyoruz."

Beklenen vakit geldi. Tarih yazacak olan olu-
�um Haziran ay�nda Antalya'da ilan edilecek. Ve
toplant� "gayr� resmi" olacak. Asl�nda her�ey ka-
meralar kar��s�nda büyük bir organizasyonla
olacak. Tüm dünya izleyecek. Bu toplant�n�n gay-
ri resmi olarak s�fatland�r�lmas�n�n bir sebebi ve
vermek istedi�i bir mesaj var.

“Konu bizim tasarrufumuzda, bizi ilgilendir-
mekte ve buna kimse müdahale edemez kimse
kar��amaz” mesaj�d�r verilmek istenen. Ve bu me-
saj Antalya Platformunda tüm dünyaya hayk�-
r�rcas�na ilan edilecek.

Aylard�r çok emek verildi ve konsey için tüm
uyum faaliyetleri konu�uldu. Haz�r hale getirildi.

Tam bir devlet akl� ile ilerleniyor. Duygulara
kesinlikle yer yok. Ayr�ca kimin ne dedi�inin um-
rumuzda olmad��� da çok ince bir stratejik ak�l-
la ifade ediliyor. T�pk� yap�laca�� sadece aile ka-
t�l�mc�lar�yla gerçekle�ecek dü�ün organizas-
yonlar� gibi. Biz bu dü�ünü yap�yoruz fakat kim-
se kusura bakmas�n davet edemiyoruz.

Vitrinde görülen isimlerin haricinde isimsiz kah-
ramanlarla dolu bir süreç ya�and�. Hayatlar�n� giz-
lilik içerisinde ya�amay� düstur edinen, desinler
diye u�ra�mayan, yapt��� hizmetlerin kar��l���n�
ahirette almay� arzu eden gerçek kahramanlar.
Birço�unun kan� topra�� sulad�. Dünya gözüyle
göremeyecek verdi�i emeklerin neticesini. Ama
inan�yoruz ki Allah (cc) onlara ahiretten göste-
rir gelinen son noktay�.

Türkiye 1990'dan sonra özgür kalan Türkmen
ülkeler ile h�zla birlik kurulmas� çal��mas� ba�lat-
m��t�.

ABD 1990'da SSCB’nin da��lmas�na sevin-
di. Fakat ortaya ç�kan yeni devletlerin Türkiye ile
birlikte daha da büyüyüp dünyay� tesiri alt�na ala-
ca�� dünleri öngörerek süreci tehlikeli buldu.

Ve bu olu�umu baltalayabilmek için elinden ge-
leni ard�na koymad�.

Bizler olan olaylar� hep en son duyar�z. O nok-
taya gelinene kadar neler ya�and���n�, ne gibi dert-
lerle bo�u�uldu�unu, ne tür kahpeliklerle mücadele
edildi�ini bilmeyiz. Hemen ülkeler davet edildi ve
biraraya gelindi ve i� tamamland� zannederiz. 

Bir de bu gibi süreçleri kendine mal etmeye

çal��an süreç avc�lar� vard�r. Özellikle gizlilik de-
receli konular� seçip, söyledikleri sözün do�ru-
lu�unun s�nanmas�n�n zor veya imkâns�z oldu�u
o aral�klar� kendilerini i�in içine katarak ucuz kah-
ramanl�k satarlar insanlara.

Hiç merak etmeyin sahte kahramanlar. Dev-
letimiz sizleri iyi tan�yor. Zaman� geldi�inde ka-
ramanl�k derecenizi s�namak için ufak çapl� im-
tihanlara tabi tutulacaks�n�z.

Evet, süreci tamamlayabilmek için ince he-
saplar, hedef �a��rtmalar, plan� erkene alma gi-
bi etraftaki ayr�k otlar�n� meydana ç�kar�c� ham-
lelerden sonra art�k hay�rl� sona gelindi.

Türk Konseyi kurulup geni�letilip ortak birçok
alanda faaliyetler ba�lat�lacak. 

Özlenen beklenen Türkiye Allah’�n izniyle ha-
rekete geçecek. Dünyan�n virüsle bo�u�tu�u ve
kimsenin tam olarak böylesi konularla ilgilene-
meyece�i bir zaman aral���nda bu olu�umun ta-
mamlanmas� Allah’�n bir lütfudur. 

Birli�in olmad��� yerde Türkiye hiçbir yere tek
ba��na yard�m edemez. 

Böylesi somutla�m�� bir güç birli�i kurulmadan
dünyadaki mazlumlara ancak k�s�tl� seviyelerde
destek olunabilir. Sosyal medyada tweetler at�-
l�r. Youtube’da videolar çekilir. �� sonuca varmaz
eylem gerçekle�emez.

Fakat Türkmen devletlerle farkl� alanlarda faa-
liyet ba�lat�larak ba�ta "orta dereceli bir dalga" olu�-
turuldu�unda durum elbette çok farkl� olur. Si-
yasi ve bürokratik olarak birlikte hareket edildi-
�inde tüm dünya üzerinde cayd�r�c�l�k tesis edi-
lir.

Dünya dengelerinin kritik e�ikte bulundu�u bu
süreçte yeni bir denge kurmak zordur. Türkiye
tek ba��na her yere yetemez. Fakat bu organi-
zasyona dâhil olan Türk Devletleri de Türkiye ol-
madan hiçbir �ey yapamaz. Bunu biliyorlar. 

�n�allah hepsi Müslüman Türk’ün davas�na sa-
hip ç�kacak ruhi mertebededirler. Aksi takdirde
olan yine kendilerine olur.

Bu her zaman böyle olmu�tur. “Ben” diyenin
sonu abad olmam��t�r. “Biz” diyerek yola ç�kan
ve o �ekilde devam edenlerin yard�mc�s� Allah (cc)
olmu�tur.

Her zaman söyledi�imiz gibi Türkiye �slam Da-
vas�’n�n amiral gemisidir. Bu geminin k�yamete
kadar yüzece�i Peygamber Efendimizin hadis-
lerinde aç�kça beyan edilmi� ve hadis-i kutsiler-
le de tasdik edilmi�tir. �nanan inan�r. �nanmayan
yolda kal�r ve hedefe varan gemiyi mutlak surette
görür.

Ahiretin tarlas� olan dünyada el birli�i ile Al-
lah r�zas� için milletimiz ve devletimizin hizmetin-
de bulunarak �slam davas�nda hizmet etmeyi Rab-
bim hepimize nasip eylesin. Devletimiz k�yamete
kadar payidar olsun. Allah (cc) Hadis-i kutside bu-
yurdu�u üzere gazap etti�i milletleri Türklerin eliy-
le cezaland�rmas� ve kol kanat gerilmesi gereken
mazlumlara Türkleri hizmetkâr k�lmas� dileklerimizle.

K�z�l elmaya kadar durmak yok hizmete devam.

Vatanda�lar �l Emniyet Müdürü Zafer Akta�'�n
denetimine tak�l�nca renkli anlar ya�and�

Dünyay��etkisi�alt�na�alan�korona�virüs�sal-
g�n�yla�mücadele�kapsam�nda�al�nan�tedbirler
nedeniyle�17�günlük�tam�kapanma�uygulan-
m��t�.�Bu�kapsamda��çi�ler�Bakan��Süleyman
Soylu��stanbul,��zmir,�Ankara�ve�Diyarbak�r�il-
lerindeki��l�Emniyet�Müdürleriyle�Skype�ba�-
lant�s��üzerinden�denetimlere�kat�ld�.�Mega�ken-
tin�birçok�noktas�nda�olu�turulan�denetim�nok-
talar�nda� uygulamalar� sürerken,� �stanbul� �l
Emniyet�Müdürü�Zafer�Akta��Dolmabahçe�uy-
gulama�noktas�ndaki�denetime�kat�ld�.�Dene-
time�Akta�'�n�yan��s�ra�Be�ikta���lçe�Emniyet
Müdürü� Ercan� Çam�rc�,� Trafik� Denetleme
�ube�Müdürü�Murat�Özbek,�s�ral��amirler�ile
personel�kat�ld�.�Durdurulan�araçlardaki�sürü-
cülerin�ve�vatanda�lar�n�belgeleri�kontrol�eden
Akta�,�salg�nla�mücadele�kapsam�nda�uyar�larda
bulunmay��ihmal�etmedi.�Vatanda�larla�sohbet
eden�hal�ve�hat�rlar�n��da�soran�Akta��ard�ndan
denetim�noktas�nda�ayr�ld�.�

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle
Dolmabahçe’de yapılan denetime İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Vatandaşların
belgelerini kontrol eden Aktaş, onlara salgınla mücadele kapsamında uyarılarda bulundu. 
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SA�LIK BAKANI KOCA ED�RNEDE
Çeşitli temaslarda bulunmak ve İl Değerlendirme Toplantılarına katılmak üzere Edirne’ye ge-
len Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca Vali Ekrem Canalp’i makamında ziyaret etti.  İl Pro-
tokolü tarafından karşılanan Bakan koca daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Edirne� Valisi� Ekrem� Canalp,

Sa�l�k� Bak�n� Dr.� Fahrettin� Ko-
ca’ya�üzerinde�Selimiye�Camii�i�-
lemeli�Edirnekari�tablo�hediye�etti.
Bakan�Koca�Valilikte�yapt����bas�n
aç�klamas�nda�Edirne’de�vaka�dü-
�ü��oran�n�n�yüzde�50�dü�tü�ünü
a��lama�oran�n�n�ise�yüzde�88�ol-
du�unu�söyledi.
Bölge�De�erlendirme�Toplant�-

s�na�kat�lmak�üzere�Edirne’ye�gelen
Sa�l�k� Bakan�� Dr.� Fahrettin� Ko-
ca’ya,� Edirne� ziyaretinde� Edirne
Milletvekili� Fatma�Aksal,� Edirne
Belediye�Ba�kan��Recep�Gürkan�ve
il�protokolü�taraf�ndan�kar��land�.
Bakan�Koca,��yapt����bas�n�aç�k-

lamas�nda�“Bildi�iniz�gibi�ülke�ge-
nelinde�s�k�la�t�r�lm���kurallarla�sü-
ren�bir�k�s�tlama�uygulamas�yla�be-
raber�bölgelerde�durum�de�erlen-
dirmesi�yap�yoruz.��llerimizin�du-
rumunu�yerinde�de�erlendirmek�ve
tedbirleri� yerinde� kontrol� etmek
için�bugün�Edirne’deyiz.�Yerel�yö-
neticilerimizle�beraber�Trakya�böl-
gesindeki�dört�ilimizi�ele�alaca��z.
Edirne’nin�sa�l�k�tarihimizde�çok
önemli�bir�yeri�var.�Sultan�2.�Ba-
yezid’�n�in�a�ettirdi�i�külliyesi�o�dö-

nemin�en�önemli�sa�l�k�ve�e�itim
kurumlar�ndand�.�
Edirne’nin��ifa�kaynakl����yap-

mada� tarihten� gelen� misyonunu
özellikle� kom�u� ülkelere� yönelik
sa�l�k�turizmi�aç�s�ndan�günümüz-
de� yürütme� ad�na� önemli� bir� po-
tansiyele� sahip� oldu�u� a�ikârd�r.
Bu�potansiyeli�harekete�geçirmek
ad�na�yap�labilecekleri�de�görü�tük.
Tamamlanm���ve�yap�lmakta�olan
yat�r�mlar�n�yan�nda�yeni�ihtiyaçlar�
gözden� geçirdik,� proje� de�erlen-
dirmelerini�yapt�k.�Gün�içinde�de�ça-
l��malar�m�za�devam�edece�iz.�Edir-
ne’nin�yan��s�ra�Çanakkale,�K�rk-
lareli�ve�Tekirda�’��da�de�erlendi-
rece�iz”�diye�konu�tu.
Al�nan�tedbirlerle�hasta�say�s�n�

ve�hastane�yükünü� azaltmay�� he-
deflediklerini�belirten�Sa�l�k�Bakan�
Koca,� “Filyasyon� salg�nla� müca-
delede� bildi�iniz� gibi� çok� önem
verdi�imiz�bir�faaliyetimiz.�Bu�sis-
temi�dünyada�etkin��ekilde�uygu-
layabilen�nadir�ülkelerden�biriyiz.
Edirne’de�her�biri�3�ki�iden�olu�an
filyasyon�ekip�say�m�z�98.�Edirne’de
son�bir�haftada�vaka�say�s��yüzde
%50� oran�nda� azald�.� Edirne’de

yatak�doluluk�oran��yüzde�%52,1,
yo�un�bak�m�doluluk�oran��yüzde
%66,7"�dedi.
Edirne’de�a��lama�program�n�n

ba�ar�yla�yürüdü�ünü�söyleyen�Sa�-
l�k�Bakan��Koca,��unlar��kaydetti:
“65�ya��üstü�vatanda�lar�m�z�n�Edir-
ne’de�a��lanma�oran��%�88.�Salg�-
n��yenebilmek�için�etkili�bir�a��lama
oran�na�ula�mak�zorunday�z.�S�ra-
s��gelen�tüm�vatanda�lar�m�z��a���ol-
maya�davet�ediyorum.�Bu�dönem-
deki� yo�un� mücadelemiz� bizleri
gerçek�bir�bayrama�ç�karacakt�r.”
Bas�n� aç�klamas�n�n� ard�ndan

Edirne�Sultan�1.�Murat�Devlet�Has-
tanesini� ziyaret� ederek� hastalara
acil��ifa�dileyen�Vali�Canalp�ile�Sa�-
l�k�Bakan��Koca,�sa�l�k�çal��anlar�n�
bu�zorlu�süreçteki�fedakârca�çal��-
malar�ndan�dolay��bir�kez�daha�teb-
rik�etti.�Ziyaret�sonras��Vali�Canalp
ile� Sa�l�k� Bakan�� Koca,� Edirne,
Tekirda�,�Çanakkale�ve�K�rklareli’ni
kapsayan� Bölge� De�erlendirme
Toplant�lar��yap�ld�.
Bölge�De�erlendirme�Toplant�-

s�n�n�ard�ndan�bir�aç�klama�yapan
Bakan�Koca,�“Edirne�ilimizde�sa�-
l�k�altyap�m�z�gayet�güçlü.�Birçok

yat�r�m�tamamlan�p�hizmete�al�nm��
durumdad�r.�Uzunköprü�ilçemizde
yap�m��devam�eden,�200�yatakl��il-
çe�devlet�hastanemizi,�2023�y�l�n�n
ilk�aylar�nda�tamamlayaca��z.�Böy-
lece�tüm�ilçelerimizde�hastane�ya-
t�r�mlar�m�z��tamamlam���olaca��z.
Ayr�ca� bugün� de�erlendirmesini
yapt���m�z,�Edirne,�Tekirda�,�Ça-
nakkale�ve�K�rklareli�illerimizde�ih-
tiyaç� olan,� 112� Acil� istasyonlar�,
Sa�l�kl��Ya�am�Merkezleri�ve�Ai-
le� Sa�l����Merkezleri� gibi� birçok
sa�l�k� tesislerimizin,�planlama�ve
projelendirme�çal��malar�m�z�devam
etmektedir.�Bugün�sa�l�k�yönetici-
lerimizle�ihtiyaçlar��gözden�geçirdik,
taleplerini�ald�k.�De�erlendirmeler
sonucunda,�bugün�bize�iletilen�ta-
lepleri�de�k�sa�zamanda�gerçekle�-
tirmeye� çal��aca��z.� Biz� yar�n�n
bugünden�daha�güzel�olaca��na�yü-
rekten�inan�yoruz.�Bu�inançla�ve�va-
tanda��m�za� hizmet� edebilmenin
�evkiyle�var�gücümüzü�sarf�ediyo-
ruz”�dedi.
Yap�lan�bas�n�aç�klamas�n�n�ar-

d�ndan�Sa�l�k�Bakan��Say�n�Dr.�Fah-
rettin� KOCA� Edirne'den� Ayr�ld�.

MEHMET�DAYIO�LU

Trafikte yeni dönem! 3 boyutlu 
polis arabalar� yollar� bekleyecek

Edinilen� bilgiye� göre,
bugünün� imkânlar�yla� ya-
p�lan�3�boyutlu�polis�araba-
s��maketlerinin��ehirlerara-
s��yollardaki�eski�modeller-
le�de�i�tirilmesi�ve�o�araç-
lar�n�gerçekten�h�z�denetimi
yapacak� imkânlarla� dona-
t�lmas��planlan�yor.
Bu�sayede�görsel�bir�cay-

d�r�c�l�ktan�fazlas��sa�lana-
rak�trafik�polisleri�denetim-
ler�için�zaman�ve�imkan�ta-
sarrufu�sa�layabilecek.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVECEK
Bu�maketlerin�kullan�la-

bilece�i�bir�di�er�alan�n�ise
emniyet� güçlerinin� halkla
ili�kiler�çal��mas��olabilece�i
öngörülüyor.� Göreve� gel-
di�i�ilk�günden�beri�kolluk
kuvvetlerinin�kamuoyunda

do�ru� anla��lmas�� ve� hak
etti�i� sayg�y�� bulmas�� için
çal��an��çi�leri�Bakan��Sü-
leyman�Soylu'nun�ve��stan-
bul�Emniyet�Müdürü�Zafer
Akta�'�n� önderli�inde� yü-
rütülen� çal��malar� do�rul-
tusunda�3�boyutlu�maketler
çocuklar�n�polislere�yakla�-
malar�n��ve�onlarla�ileti�im
kurmalar�n��sa�layacak.

CAYDIRICI ETKİSİ BÜYÜK
Öte�yandan�yollarda�cay-

d�r�c��etkisi�olmad����farke-
dilen�tek�boyutlu�polis�ara-
c��maketlerinin� yerine� ge-
çecek�bu�3�boyutlu�ve�bire-
bir�gerçe�ini�yans�tan�maket
araç� ve� polis�mankenlerin
h�z� a��m�n�� engelleme� ko-
nusunda�etkili�olaca���bek-
leniyor.


