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Osman Şahin GÜVEN
Polis Gazetesi Yön. Kurulu Başk.

PKK�denilen�hain�ör-
gütün� Kürt� karde�leri-
mizle�kesinlikle�bir�ilgi-
si� yoktur.� Onlar� vatan
hainidir.�Devlet�dü�ma-
n�d�r.� Devletimizi� yok
etmeye� çal��an,� toprak-
lar�m�z�� d��� güçlere� aç-
maya�yeltenen,��eytan�n
kuklalar�d�r.� Kürt� kar-
de�lerimiz�de�meselenin,
oynanan�oyunlar�n�art�k
fark�ndad�r.�Özellikle�Di-
yarbak�r�annelerinin�uzun
zamand�r�tuttu�u�nöbet-
ler�bunun�en�bariz�örne-
�idir.� 3’te

Gazetemiz ücretsizdir

Mu��emniyet�müdür�yard�mc�s��iken�tan�d���m�be-
nim�için�çok�de�erli�k�ymetli�dostum�emniyet�te�ki-
lat��ç�nar'lar�m�zdan�polis�ba�müfetti�i�Ayd�n�Düza-
lan'�n��hastal���na�yenik�dü�erek�hakka�yürüdü�ü�ha-
beriyle�sars�ld�m.�Ba�ar�l��bir�görev�adam��olmas�n�n
yan�nda�Babacan�tav�rlar�yla�meslek�ilkelerinden�ödün
vermeden�görev�yapt����her�yörede�göstermi��oldu-
�u�babacan�tav�rlar�yla�yöre��halk�n�n�ve�Emniyet�per-
sonelinin��kalbine�dokunmu�tur. Haberi:2’de

Milli�Savunma�Bakan��Hulusi�Akar,�Afganistan'daki
havaliman�n�n�i�letilmesine�ili�kin,�"Önümüzdeki�gün-
lerde�bu�konu��ekillenecek.�Bizim�herhangi�bir��ekil-
de�Mehmetçi�i�tehlikeye�atmak�gibi�durumumuz�söz�ko-
nusu�olamaz"�dedi.�S�n�r�güvenli�i�tart��malar�yla�Ba-
kan�Akar,�"Yerinde�ve�zaman�nda�her�türlü�tedbir�al�n-
d�,�al�nmaya�devam�ediliyor.�Son�geli�melerden�sonra
�ran�s�n�r�nda�olas��bir�hareketlili�e�kar���tedbirlerimi-
zi�bir�kez�daha�gözden�geçirdik,�ilave�tedbirler�ald�k.�Ça-
l��malar�m�z�yo�un��ekilde�devam�etmektedir."�aç�k-
lamas�n��yapt�. Haber:�4’te

Akar, Her türlü
tedbirler al�yoruz

MARD�N �EN OLA
Mardin’in�yeni�Emniyet�Müdürü�Mahmut�KARABULUT�Bey’i�te-

rörle�mücadele�görevlerim�esnas�nda�uzaktan�da�olsa�tan�ma�f�rsat��bul-
dum.�Yaz�m�n�ba��nda�da�belirtti�im�gibi�Mardin�Emniyeti�ve�halk�
için�çok�önemli�bir�de�er�olarak�Mahmut�Müdürümün�Mardin’de�çok
ba�ar�l��görevler�icra�edece�ine�olan�inanc�m�tamd�r.�

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�

Osman��ahin�GÜVEN�Sayfa�5’te

BACA�INI KAYBEDEN GAZ�
YUSUF YAYLA: DEVLETE DE��L

BACA�IMIZ, CANIMIZ FEDA

Kuzey�Irak'ta�teröristlerin�dronlu�sald�r�s�nda�ar-
kada�lar�n�n�zarar�görmemesi�için�el�bombas�n��fark
edip�bacaklar�n�n�aras�na�s�k��t�ran�ve�gazi�olan�Pi-
yade�Uzman�Çavu��Yusuf�Yayla'n�n�metaneti�duy-
guland�rd�.�Hastanede�baca���ampute�edilen�Yu-
suf�Yayla,�"Çat��mada�kuca��ma�küçük�bir�cisim
dü�tü.��Elime�ald���mda�misket�el�bombas��oldu-
�unu�fark�ettim.�Yanda�iki�arkada��m�zarar�gör-
mesin�diye�bombay��baca��m�n�aras�na�s�k��t�rd�m.
Devlete�can�m�z�feda�olsun"�dedi. Haberi:�8’de

�çi�leri�Bakan��Süleyman�Soylu,�Cumhuriyet�Halk�Partisi�(CHP)�Genel�Ba�kan��Kemal�K�-

l�çdaro�lu'na�yapt����aç�klama�ile�cevap�verdi.�Soylu,�yaz�l��yapt����aç�klamada�"Muhalefet�Par-

tisi�Genel�Ba�kan�’n�n;�yeni�belirledi�i�siyasi�ikbal�u�runa,��Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti’ne,

Say�n�Cumhurba�kan�m�za,�göç�meselesi�ile�ilgili�olarak�sahada�çal��an�idari,�sivil

ve�kolluk�olmak�üzere�tüm�personelimize�iftira�atan�bu�yakla��m�n��k�n�yor�ve�aci-

len�hidayet�diliyorum.��ç�sava�lar�n�ve�yoksulluklar�n�olu�turdu�u�Suriye�ve�Or-

tado�u�kaynakl��göçü�yönetmede�tüm�dünyan�n�kabul�etti�i�bir�ba�ar�ya�sahip

olan�Türkiye,�Düzensiz�Göçle�(kaçak)�mücadele�konusunda�da�pek�çok�bölge-

de�oldu�u�gibi�Afganistan'da�da�çekilme�karar��sonras��olas��senaryolar�için,�uzun

zamandan�beri�ciddi�bir�haz�rl�k�içindedir.���������������������������������Haberi:�3’te

Cumhurba�kan�
Erdo�an,�Bahçeli�ile
Beytepe'deki� evin-
de� bir� araya� geldi.
Bas�na� kapal�� ger-
çekle�en� görü�me
yakla��k� 50� dakika
sürdü.
Görü�mede,�K�b-

r�s�sorunu,�yeni�Ana-
yasa�çal��malar�,�or-
man�yang�nlar�ndaki
son� durumun� yan�
s�ra�koronavirüs�ile
mücadelenin�de�ele
al�nd����belirtiliyor.

Haberi:�2’de

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, MHP Genel
Ba�kan� Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Bakan Soylu: 2021’de 253 bin 299 ki�inin
ülkemize yasa d��� yollarla giri�i engellendi

S�n�r�güvenli�i�tart��mas�na
Bakan�Akar�noktay��koydu:

1981-1989�y�llar�nda�çe�itli�birliklerde�Tak�m,�Bölük�ve��l-
çe�Jandarma�Komutanl����görevlerinde�bulunan�Orgeneral�ÇE-
T�N;�1991�y�l�nda�Kara�Harp�Akademisi’nden�Kurmay�Yüzba-
���rütbesiyle�mezun�olmu�tur.
Kurmay�subay�olarak;�1991-1995�y�llar��aras�nda�Diyarbak�r

Jandarma�Asayi��Komutanl����Harekât�ve�Asayi���ube�Müdür-

lü�ü�Plan�Subayl���,�1995-1996�y�llar��aras�nda�J.Gn.�K.l����Ge-
nel�Plan�Prensipler�ve�Koordinasyon�Ba�kanl�����ç�Güvenlik�Ara�-
t�rma�ve�De�erlendirme��ube�Müdürlü�ü,�1996-1998�y�llar��ara-
s�nda�Personel�Ba�kanl����Plan�Yönetim�Koordinasyon�Daire�Ba�-
kanl���nda� �ube� Müdürlü�ü� ile� 1998-2000� y�llar�� aras�nda
Kurslar��ube�Müdürlü�ü�görevlerinde�bulunmu�tur.��Haberi:6’da

Jandarma Genel Komutan� Orgenearal Arif Çetin Pa�a

�ehit Müdürümüz
son yolculu�una

u�urland�

Haberi:9’daTÜM M�LLET�M�ZE GEÇM�� OLSUN
Milletimizi tek yürek haline getiren acılardan birini daha beraberce yaşadık. Batı Karadeniz Bölgemizi etkisi altına alan sel
felaketi ülkece canımızı yaktı. Maddi kayıpların ve can kaybının olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Devletimizin�tüm�imkânlar��ile�seferber�oldu-
�u�bölgede�yaralar�sar�lmaya�devam�ediyor.�Kas-
tamonu,�Sinop,�Bart�n’da�selden�etkilenen�yerler
“Genel�Hayata�Etkili�Afet�Bölgesi”�ilan�edildi.�
Deprem,�yang�n,�sel,�ç��,�heyelan�gibi�do�al�afet-

ler�sonucu�bölgede�ya�anan�krizi�daha�kolay�at-
latmak,�do�al�afetlerin�etkilerini�en�aza�indirmek
ve�bölgedekilere�destek�olmak�için�hasar�alan�yer-
ler�afet�bölgesi�ilan�edilir.�
Afet� bölgesi� ilan� edilen� yerde� ya�ayanlara

sa�l�k�hizmetleri�tamamen�ücretsizdir.
Bölgedeki�ordu�birlikleri,�kendilerinden�iste-

nenleri�yapmak�zorundad�r.
Yap�lardaki�hasar��tespit�etmek�amac�yla�ge-

rekirse�bütün�illerden�teknik�heyetler�bölgede�gö-

revlendirilir.�
Bölgedeki�ki�iler,�devletin�ilgili�birimleri�tara-

f�ndan�bilgilendirilir�ve�bilinçlendirilir.
Kamu�personellerine�düzenli�bir��ekilde�yolluk,

harc�rah,�avans�ödenir.
Bölgedeki�her�bir�ailenin�ve�her�bir�bireyin�psi-

kolojik�ve�sosyolojik�tedavisi�için�sosyal�hizmet
uzmanlar�� ve� psikologlar� görevlendirilir.� Tüm
maddi�kay�plar�devlet�taraf�ndan�ödenir.�Binala-
r�n�y�kt�r�lmas��ya�da�bo�alt�lmas��gereken�haller-
de�bu�durum�mal�sahibine�bildirilir.
Y�llar�süren�emeklerle�meydana�getirilen�ilçe

birkaç�saat�içerisinde�kullan�lamaz�hale�geldi.��n-
sanlar�n�ömürleri�boyunca�çal��arak�elde�ettikle-
ri�maddi�imkânlar�sel�sular�yla�birlikte�avuçlar�n�n

içinden�kay�p�gitti.�Kimileri�de�hayatlar�n��kaybetti.
Sabah�evinden�muhtelif�planlarla�ç�kanlar�bir�da-
ha�geri�dönmemek�üzere�aram�zdan�ayr�ld�.�
Böylesi�bir�felaket��ayet�gece�insanlar�uyurken

ba��m�za�gelseydi�her�ey�çok�daha�kötü�olabilir-
di.�Gece�insanlar�durumu�kavramakta�zorlan�rlar
ve�kimse�hiçbir�yere�kaçamazd�.�Birço�u�da�akli
dengesini�yitirebilecek�seviyeye�gelebilirdi.�
Malum�insan�olarak�ba��m�za�bir�bela�geldi�inde

hep�bu�gibi�alternatifleri�dü�ünürüz.�Bunu�kimi�za-
man�beterin�beteri�var�diyerek�kendimizi�rahat-
latmak�için�yapar�z,�kimi�zaman�da�ya�ad���m�z�ka-
y�plar�n�ac�s��can�m�z��çok�yakar�ve�daha�kötü�ih-
timaller�akl�m�za�bile�gelmez.
Böylesi�afet�zamanlar�nda�ya�da�bireysel�ola-

rak�ba��m�za�bir�hal�geldi�inde�devletin�yan�m�z-
da�olmas�na�acilen�ihtiyaç�duyar�z.�Ya�ad���m�z
hadisenin�durum�ve�çe�idine�göre�polis,�jandarma,
itfaiye,�sa�l�k�birimlerini�arar�yard�m�isteriz.�Bu�bi-
rimlerde�görevli�olanlarla�konu�tu�umuzda�bize
moral�gelir�destek�buluruz.
Son�birkaç�hafta�içerisinde�ülkemiz�yang�n�ve

sel�gibi�elim�hadiselerle�muhattap�oldu.�Her�iki�ha-
disede�de�devletimiz�mümkün�olan�en�h�zl���ekil-
de,�tüm�imkânlar�yla�halk�n�n�imdad�na�ko�tu.�Afet
bölgesinin� en� yak�n�ndan� ba�layarak� s�ras�yla
tüm�illerdeki�devlet�imkânlar��halk�m�z�n�hizme-
tine�seferber�edildi.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
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Polis Ba�müfetti�i Ayd�n 
Düzalan Hakka Yürüdü
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7326 SAYILI YASAYI
KAÇIRMAYINIZ…

2020�y�l�nda�yine�bir�borç�yap�land�rma�yasa-
s��(7256�say�l�)�ç�km��t�.�Bu�yasa�kapsam�nda�ya-
p�land�r�lan�borçlar�n�taksitleri�ise�ödenmeye�ça-
l���l�rken�yeni�bir�yap�land�rma�yasas��daha�ç�kt�.
Ba�ta�vergi�borçlar��olmak�üzere�kamuya�olan

borçlar�n�yeniden�yap�land�r�lmas�n��içeren�7326
say�l��yasa�haziran�ay�nda�ç�kt��ve�bu�kez�olduk-
ça�kapsaml�.�Devletin�kesinle�mi��vergi�ve�sosyal
güvenlik�alacaklar�n�n�yap�land�r�lmas�n�n�yan�n-
da,�dava�safhas�nda�bulunan�vergi�alacaklar��ile�ha-
len�devam�eden�vergi�incelemeleri�kapsam�nda�tarh
edilecek�vergiler�de�düzenlemenin�kapsam�na�gi-
riyor.
Vergi� borçlar�n�� yap�land�rmak� isteyenlerin,

herhangi�bir�uzatma�olmazsa�bu�ay�n�sonuna�ka-
dar�ba�vuruda�bulunmalar��gerekiyor.�Ba�vuruda
sona�yakla�t���m�z��u�günlerde�biz�de�kesinle�mi�
vergi�borçlar�n�n�yap�land�r�lmas��konusunda�ba-
z��hat�rlatmalar�yapmak�istedik.

Hangi�borçlar?
Genel� olarak� 30�Nisan� 2021’den� önceki� dö-

nemlere�ili�kin�olan�vergi�borçlar��ile�yine�bu�ta-
rihe� kadar� verilmi�� olan� beyannamelere� ili�kin
ödenmemi��vergilerin�yap�land�rma�kapsam�na�gir-
di�ini�söyleyebiliriz.
Ayr�ca,�2021�y�l�na�ili�kin�olarak�30�Nisan�2021

tarihinden�önce�tahakkuk�eden�vergilerin�de�bu�kap-
sama�girdi�ini�hat�rlatmakta�fayda�var.

Emlak�vergileri
Ba�ta�emlak�vergisi�olmak�üzere�belediyeler�ta-

raf�ndan�tahsil�edilen�vergiler�ve�hizmet�bedelle-
ri�de�yeniden�yap�land�rma�kapsam�na�giriyor.�An-
cak�2021y�l�na�ili�kin�emlak�vergisi�ile�i��yerleri-
ne�ait�çevre�temizlik�vergisinin�yap�land�rma�kap-
sam�nda�olmad���n��hat�rlatmak�isteriz.

Faizin�bir�k�sm��siliniyor
Yasan�n�yay�mland����tarih�(9�Haziran�2021)�iti-

bar�yla,�vadesi�geldi�i�halde�ödenmemi��veya�öde-
me�süresi�henüz�geçmemi��olan�vergiler�ve�bun-
lara�ba�l��vergi�cezalar��ile�gecikme�faizi�ve�gecikme
zamlar��yasan�n�kapsam�na�giriyor.
Bu�borçlardan�vergi�asl��için�herhangi�bir�indi-

rim�uygulamas��söz�konusu�de�il.�Yap�land�rma�ta-
lep�eden�mükellefler�vergi�asl�n�n�tamam�n��her�ha-
lükârda�ödemek�zorundalar.�Vergi�asl�na�ba�l��ola-
rak�kesilmi��olan�vergi�cezalar��(vergi�ziya��ceza-
s��gibi)�ise�tamamen�siliniyor.
Gecikme�faizi�ve�gecikme�zamm��gibi�borçlar

da�siliniyor�ancak�bunlar�n�yerine�vergi�asl��üze-
rinden�Kanun’un�yay�mland����tarihe�kadar�yurt�içi
üretici�fiyat�endeksi�(Y�-ÜFE)�ayl�k�de�i�im�oran-
lar��esas�al�narak�hesaplanan�bir�faizin�ödenmesi
gerekiyor.�Son�y�llarda�Y�-ÜFE�oranlar��çok�yük-
sek� oldu�u� için� yap�land�rmada� bu� oran� yerine
2016/Kas�m�ay�ndan�itibaren�ayl�k�%0,35�oran��(y�l-
l�k�%4,2)�kullan�l�yor.
Yani�özetlersek;�vergi�asl��üzerine�ÜFE�fark��ad�

alt�nda�küçük�bir�faiz�eklenmek�suretiyle�vadesi�geç-
mi��borçlar�yap�land�r�labiliyor.

Ba�vuru�zaman�
Vergi� borçlar�n�� yap�land�rmak� isteyen� mü-

kelleflerin�31�A�ustos�2021�tarihine�kadar�ba�vu-
ruda�bulunmalar��gerekiyor.�Ama�ba�vuru�ve�ilk
taksit�ödeme�sürelerinin�Cumhurba�kan��taraf�n-
dan�bir�aya�kadar�uzat�labilece�ini�de�hat�rlatmakta
fayda�var.

Pe�in�ödeme�çok�avantajl�
Yap�land�r�lan�borcun�pe�in�olarak�ödenmek�is-

tenmesi�durumunda,�bütün�ödemenin�ilk�taksit�(30
Eylül)�ya�da�ikinci�taksit�süresinde�(30�Kas�m)�ya-
p�lmas��gerekiyor.
Pe�in�ödemenin�bir�avantaj��daha�var.��lk�tak-

sit�süresinde�(30�Eylül’e�kadar)�tamam�n�n�pe�in
olarak�ödenmesi�durumunda�vergi�tutar��üzerinden
hesaplanan�Y�-ÜFE�fark�ndan�(örnekteki�2�bin�li-
ra)�ayr�ca�yüzde�90�oran�nda�indirim�yap�l�yor.�Öde-
menin,� ikinci� taksit� ödeme� süresinde� (30� Ka-
s�m’a�kadar)�pe�in�olarak�yap�lmas��durumunda�ise
indirim�oran��%90�yerine�%50�olarak�uygulan�yor.

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
Trakya Bölge Temsilcilsi:
Mehmet DAYIOĞLU
Muğla- Fetiye Bölge Temsilcilsi:
Sinan BULUT
Ankara Altındağ Bölge Temsilcilsi:
Gökhan AVCI
Antalya Muratpaşa Bölge Temsilcilsi:
Cenk YURTSEVEN

BÖLGE TEMS‹LC‹LER‹

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

Tel: 0212 493 24 67

Bask› Türü : 2 Ayl›k Süreli Yay›n

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

Bu Gazete Bas›n ‹lkelerine uymaya Söz Vermiştir. 

POL‹S EMEKL‹LER‹ DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA DERNE⁄‹
( KURULUŞ TAR‹H‹ : 24/09/2014  • KÜTÜK NO: 34-207/148 )

• YIL: 7   • SAYI: 20 • A�stos - Eylül  • 2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beytepe'deki evinde bir araya geldi. Basına ka-
palı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, MHP Genel
Ba�kan� Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurba�kan�� Erdo�an,� Twitter� hesab�ndan
olimpiyatlarda�madalya�alan�Türk�sporcular��kutla-
d�.
Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Erdo�an,�olimpi-

yatlarda�madalya�alan�sporcular��tebrik�etti.
Twitter�hesab�ndan�bir�payla��m�yapan�Erdo�an,

�unlar��kaydetti:
"#Tokyo2020’den�rekor�say�da�madalyayla�dö-

nen� Olimpiyat� Millî� Tak�m�m�z�� can�� gönülden
tebrik�ediyorum.
Madalya�kazans�n�kazanmas�n,�her�bir�evlad�m�z

Türkiye’yi�hakk�yla�temsil�etmi�,�bizlere�büyük�gu-
rur�ya�atm��t�r.�Te�ekkürler�#TeamTürkiye."

Cumhurba�kan� 
Erdo�an'dan 

olimpiyat mesaj�

MHP�Genel�Ba�kan��Devlet�Bah-
çeli,�orman�yang�nlar�yla�mücadele�s�-
ras�nda�ve�son�günlerde�ya�anan�oto-
büs�kazalar�nda�hayat�n��kaybeden-
lerin�ailelerine�ba�sa�l����diledi.�Bir-
lik�ve�beraberlik�vurgusu�yapt�.
Bahçeli� sosyal�medya� üzerinden

yapt����aç�klamada,�sab�r�ve�sa�du-
yuya�en�çok

İhtiyaç duyulan bir dönem 
olunduğunu belirtti

"Y�lmam�z��bekleyenler�var,�hatta
y�k�lmam�z�� isteyenler� var,� dahas�
çözülüp�da��lmam�z��dileyenler�var"

dedi.�Bunlar�n�bo��bir�hayalden�iba-
ret�oldu�unu�söyledi.
“Yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere

azami dikkat edelim”
"Çeli�e�su�vermek�neyse�felaket-

lerin�ortaya�ç�karaca���sonuç�ayn�s�-
d�r.�Bu�durum��a�maz�bir�tarih�ger-
çe�idir"�ifadesini�kulland�.�Türk�Mil-
leti'nin�nice�badireler�a��p,�pek�çok�be-
lay��yendi�ini�hat�rlatt�.
"Yeter�ki,�felaketlere�umut�ba�la-

yanlara�kar���uyan�k�olal�m,�yeter�ki
devletimizi�güçsüz�gösterenlere�aza-
mi�dikkat�edelim"�dedi.�

Görü�mede,�K�br�s�so-
runu,�yeni�Anayasa�çal��-
malar�,� orman� yang�nla-
r�ndaki�son�durumun�yan�
s�ra� koronavirüs� ile�mü-
cadelenin�de�ele�al�nd���
belirtiliyor.
Ayr�ca�iki�liderin�gün-

deminde�ba�ta�Afgan�s�-
��nmac�lar� olmak� üzere
Türkiye'deki�mültecilerin
durumunun�da�yer�ald���
ifade� ediliyor.� Erdo�an
ile�Bahçeli�daha�önce�de
18�May�s'ta�Çankaya�Kö�-
kü'nde,�20�Temmuz'da�ise
KKTC�ziyaretinde�bir�ara-
ya�gelmi�ti.Bahçeli, orman yang�nlar�yla mücadele 

s�ras�nda ve ya�anan kazalarda hayat�n� 
kaybedenlerin ailelerine ba�sa�l��� diledi

Mu��emniyet�müdür�yard�mc�s�
iken�tan�d���m�benim�için�çok�de-
�erli�k�ymetli�dostum�emniyet�te�-
kilat�� ç�nar'lar�m�zdan� polis� ba�-
müfetti�i�Ayd�n�Düzalan'�n��hasta-
l���na�yenik�dü�erek�hakka�yürü-
dü�ü�haberiyle�sars�ld�m.�Ba�ar�l�
bir�görev�adam��olmas�n�n�yan�nda
Babacan�tav�rlar�yla�meslek�ilkele-
rinden�ödün�vermeden�görev�yap-
t����her�yörede�göstermi��oldu�u�ba-
bacan�tav�rlar�yla�yöre��halk�n�n�ve
Emniyet�personelinin��kalbine�do-
kunmu�tur.Malesef��ans�z�n�sevdi-
�in�bir�dostu�kaybetmek�insan��de-
rinden� ac�t�rken� Kaybetti�im� bir
dostun�bir�can�n�zamans�z�gidi�inin
ac�s�n�n�ard�ndan�kelimeler�yetersiz
kal�yor.Cenaze�törenleri�bizim�top-
lulumuzda�önemli�yer�bar�nd�r�r.Bu
tarz� törenler� toplum� ili�kilerinin
canl��bir��ekilde�ya�and����ve�top-
lum�bireylerinin�bütününü�kaps�yan
geleneksel� de�erlerle� doludur.Bu
ba�lamda�cenaze�sahibini�teselli�et-

me�ac�s�n��payla�ma�ve�destek�ol-
ma� muab�nda� dayan��ma� ve� bü-
tünle�me�ruhuyla�cenazeye�kat�lan
Tekirda��Valisi��Aziz�Y�ld�r�m�ve
E�i,�stanbul� �l� Emniyet�Müdürü-
müzün��e�i�Meryem�Akta��ve�k�z-
lar�,K�rklareli� �l� Emniyet� Müdür
Yard�mc�s�� Sezgin� Tezel,K�rkla-
reli��l�Emniyet�Müdür�Yard�mc�s�
Mutlu�Bucurgat,�Babaeski��lçe�Em-

niyet�Müdürü�Zafer�Menek�eo�lu
,Lüleburgaz��lçe�Emniyet�Müdürü
Osman�Ünal’a�göstermi��oldukla-
r��ahde�vefadan�dolay��çok�te�ekkür
ederim.Merhum�dostuma�Allahtan
rahmet�diler�ailesine�ve�tüm�emni-
yet� te�kilat�na� sabr�� cemil� dile-
rim.Hepimizin�ba��sa�olsun.
Kadim�Dost,Can�Dost�Topra��n

bol,�Mekan�n�Cennet�Olsun…

Polis Ba�müfetti�i Ayd�n 
Düzalan Hakka Yürüdü

�zmir'de 2 milyon
liral�k kaçak ürün 

ele geçirildi

�zmir'de,�polisin�son�bir�haftada�düzenledi�i�ope-
rasyonlarda�piyasa�de�eri�2�milyon�lira�olan�kaçak�ürün-
ler�ele�geçirildi,�26��üpheli�hakk�nda�i�lem�yap�ld�.
�l�Emniyet�Müdürlü�ü�Kaçakç�l�k�Suçlar�yla�Mü-

cadele��ube�Müdürlü�ü�ekipleri,�2-�8�A�ustos'ta�kent
genelinde�18�operasyon�düzenledi.�Operasyonlarda�100
bin�200�doldurulmu��makaron,14�milyon�780�bin�ma-
karon,�bin�746�kaçak�sigara,�11�kilo�tütün,�bin�280�pu-
ro,�16��i�e�sahte�içki,�2�bin�72�litre�etil�alkol,�2�bin�27
sahte�içki�etiketi,�38�sikke,�6�tarihi�eser,�8�cep�telefo-
nu,�2�bin�900�litre�kaçak�akaryak�t,�41�elektronik�em-
tia�ele�geçirildi.�Ürünlerin�piyasa�de�erinin�2�milyon�li-
ra�oldu�u�belirtildi.
Operasyonlar�kapsam�nda�26��üpheli�hakk�nda�da�i�-

lem�yap�ld����kaydedildi.



PKK�denilen�hain�örgütün�Kürt�karde�lerimizle
kesinlikle�bir�ilgisi�yoktur.�Onlar�vatan�hainidir.
Devlet�dü�man�d�r.�Devletimizi�yok�etmeye�çal�-
�an,�topraklar�m�z��d���güçlere�açmaya�yeltenen,
�eytan�n�kuklalar�d�r.�Kürt�karde�lerimiz�de�me-
selenin,� oynanan� oyunlar�n� art�k� fark�ndad�r.
Özellikle�Diyarbak�r�annelerinin�uzun�zamand�r
tuttu�u�nöbetler�bunun�en�bariz�örne�idir.�
Art�k�insanlar�m�z��kand�ramad���n��anlayan�ha-

in�örgüt�ve�hizmet�etti�i�d���güçler�ormanlar�m�-
z��yakarak�milletimizin�kalbine�korku�salmay�,�biz-
leri� birbirimize� dü�ürmeyi� hedeflemektedirler.
Özellikle�tüm�dünyada�yang�nlar�n�ç�kmaya�mü-
sait�oldu�u�a��r��s�cak�günleri�seçerek,�hem�hedef
�a��rtmay�� hem� de� kafalarda� yine� kendilerine
dair�soru�i�aretleri�olu�turmaya�çal��maktad�rlar.
Devletimiz�yakla��k�45�ilde�ayn��anda�ç�kar�-

lan�yang�nlarla�canla�ba�la�mücadele�etmi�tir.�Tüm
yang�nlar�n�ayn��anda�ç�km���olmas��elbette�du-
rumun�vehametini�ortaya�koytmaktad�r.�Bir�taraftan
da�yang�nlar�devam�ederken�devletimizi�suçlamaya
ba�layan,�acziyet�içerisinde�göstermeye�çal��an,
insanlar�n�kafas�n��kar��t�rmaya�çal��an��eytani�ak�l
sahipleri�halk�m�z�n�dikkatinden�kaçmamaktad�r.�
Siz�eviniz�yanarken�ev�halk��olarak�birbiriniz-

le�kavga�eder�misiniz?�Bu�mümkün�mü?�Asla�ola-
maz.�E�er�böyle�bir�esnada�evde�kavga�ç�karan�bi-
ri�varsa�o�kesinlikle�o�ev�halk�n�n�dü�man�d�r.�O
evin�yanmas�n��hatta�ev�halk�n�n�da�o�yang�nda�öl-
mesini�isteyen�hainden�ba�ka�biri�de�ildir.
Bir�taraftan�devletimizi�yakla��k�10�y�ld�r�yü-

rüttükleri�alg��operasyonlar�nda�oldu�u�gibi�tüm
dünyaya�zafiyet�içindeymi��gibi�göstermeye�ça-
l��arak�di�er�yandan�da�halk��yanl���bilgilendir-
meyle�ayakland�rmaya�kalk��t�lar.�Herkes�i�ini�ya-
pacak�elbette.�Bizler�de�halk�olarak�i�imizi�yapa-
ca��z.�Ak�ll��olaca��z.�Oynanan�oyunun�fark�nda
olaca��z.�
Biz�bu�topraklarda�ya�ayan�laz,�çerkes,�arva-

nut,�bo�nak,�kürt,�alevi,�sünni�ve�daha�hangi�isim-
lendirmeler�varsa�hepimiz�karde�iz.�Bu�toprakla-
r��beraber�savunduk�beraber�kazand�k.�Dedeler-
miz�karde�tir.�Bizler�karde�iz.�Çocuklar�m�z,�to-
runlar�m�z�da�karde�tir.
ALLAH� (cc)� bu� topraklara� bizleri� varis� k�l-

m��t�r.�Bizler�bu�de�erin�k�ymetini�bilip,�birbiri-
mize�dü�meden,�elimizden�geldi�ince�bu�toprak-
lar�n�k�ymetini�bilirsek,�bölünmez,�ihtilafa�dü�mez
ve�bizlere�ALLAH�(cc)�taraf�ndan�verilen�nimet-
lerin��ükrünü�eda�edersek�ayette�buyruldu�u�gi-
bi�nimetlerimiz�artar.�Lakin�ihtilafa�dü�er�bölünür
parçalan�rsak�gücümüz�elden�gider�yok�oluruz.�
Bizler�bu�topraklar��savunurken�ayn��zamanda

ALLAH’�n�(cc)�dinine�de�hizmet�etmeye�çal���-
yoruz.�Hak�yol�üzere�ya�amaya�çal��an,�yoksulu
gözeten,�yetimi�doyuran�giydiren,�yard�ma�ihtiyac�
olanlara�gücümüz�yetti�ince�el�uzatan�insanlar�ola-
rak�tüm�dünyaya�örnek�olmaya�çal���yoruz.
Devletimiz�bu�hizmetlerin�ba��n��çekmeye�de-

vam�etmektedir.�Bu�yap�lanlar�elbette�birilerinin
ho�una�gitmiyor.�Hem�içeriden�hem�d��ar�dan�el-
lerinden�geldi�ince�bu�hizmetleri�baltalamaya�ça-
l��an�vatan�hainleri�ve�dü�manlar�isteseler�de�is-
temeseler�de�hüsrana�u�ramaya�mahkûmdurlar.�Bu
süreçler�elbette�ki�yorucu,�y�prat�c��oluyor.�
Fakat�bir�taraftan�da�ömür�geçiyor.�Ahirete�her-

gün�ad�m�ad�m�yakla�maktay�z.�Bu�topraklar�m�z�,
insanlar�m�z�,�dinimizi�korumaya�hizmet�etmeye
çal���rken�asl�nda�ahiretimiz�için�sermaye�birik-
tirmi��oluyoruz.�Yar�n�kabirde�bu�dünyada�ya�a-
d���m�z�her�eyden�sorguya�tabi�tutulaca��z.�Eli-
mizdeki� f�rsatlar�� de�erlendirip� de�erlendirme-
di�imiz� sorulacak.�Niyetimiz�en�ba�ta� sorgula-
nanlar�aras�nda�olacak.�
Asl�nda�hepimiz�inan�yoruz�ki�bize�sorulmas�na

hiç�gerek�yoktur.�Her�ki�inin�yan�nda�onun�tüm
yapt�klar�n��kay�t�alt�na�alan�melekler�mevcuttur.
Ve�bu�kay�tlar�ahirette�kar��m�za�ç�kar�lacakt�r.�O
yüzden�niyetimizi�ALLAH(cc)�r�zas��için�sa�lam
tutarak,� kendimize� yap�lmas�n�� istemedi�imiz
�eyleri�ba�kalar�na�yapmayarak,�emrolundu�umuz
gibi�dosdo�ru�olmaya�çal��arak�bu�dünya�imti-
han�n�� ba�ar�yla� verenlerden� olmam�z� gerek-
mektedir.�Aksi�takdirde�kurtulu�umuz�mümkün�de-
�ildir.
Her�yaz�m�zda�belirtti�imiz�gibi�bu�topraklar

yüzy�llar�öncesinden�Peygamber�Efendimizi�i�a-
ret�etti�i�topraklard�r.�Bu�devlet�gemisi�batmayacak
ve�tüm�insanl���n�amiral�gemisi�olarak�kalmaya
devam�edecektir.�ALLAH’�n�mülkünde�bize�ih-
san�etti�i�bu�topraklar��ele�geçirmeye�hiçbir�hai-
nin�gücü�yetmeyecektir.�Bizler�bu�gemide�kalmaya
çal��mal�,�gemiyi�delmeye�çal��an�farelere�kar��
ak�ll�,�uyan�k�olmal�y�z.�Bu�farelerin�dedelerinin
ak�betini� onlara� hat�rlatmaya� her� daim� AL-
LAH’�n(cc)�izniyle�muktediriz.
Bu�vesile�ile�yaz�ma�son�verirken��rkç�l���n�Pey-

gamber�Efendimiz� taraf�ndan�kesinlikle� yasak-
land���n��hat�rlatarak�tüm�halk�m�z��ALLAH’�n
(cc)�kulu�olmaya,�birbiriyle�kenetlenmeye,�karde�
olmaya�davet�ediyorum.
ALLAH� bizlere�merhametiyle,� lütfuyla,� cö-

mertli�iyle�muamele�etsin.�Dü�manlar�m�z�n�f�r-
sat�n��kessin�ve�bizleri�k�yamete�kadar�zaferden�za-
fere�ko�may��nasip�etsin�in�allah.
En�derin�sevgi,�sayg��ve�hürmetlerimle.

32021HABER

Konya'n�n�Ere�li�ilçesinde�tavuk�dürüm�içerisine�giz-
lenmi��uyu�turucu�ele�geçirildi.
�lçe�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suçlarla�Müca-

dele�Grup�Amirli�i�ekipleri,�uyu�turucu�sevkiyat��ya-
p�ld����belirlenen�arac��ilçe�giri�inde�durdurdu.
Arac�n�arka�koltu�unda�tavuk�dürüm�içerisine�pa-

ketlenmi���ekilde�83,75�gram�eroin�ve�16,88�gram�me-
tamfetamin�ele�geçirildi.
Araçtaki��üpheliler��.K.�ve�G.T'nin�evlerinde�yap�lan

aramada�7,90�gram�eroin,�1,44�gram�metamfetamin�ve
bir�uyu�turucu�hap�bulundu.
Gözalt�na�al�nan�iki��üpheli�emniyetteki�i�lemleri-

nin�ard�ndan�adliyeye�sevk�edildi.
�üpheliler�ç�kar�ld�klar��sulh�ceza�hakimli�ince�tu-

tukland�.

GÜNCEL

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

Konya'da tavuk
dürüm içerisine

gizlenmi�
uyu�turucu ele

geçirildi

BURSA'n�n��negöl�ilçesin-
de,�park�ve�mezarl�klarda�alkol
ve�uyu�turucu�kullanan��ah�s-
lara�yönelik�uygulama�yapan
polis� ekipleri,� umuma� aç�k
alanda�alkol�alan�15�ki�iye�ce-
zai�i�lem�uygulad�.
BURSA'n�n��negöl�ilçesin-

de,�park�ve�mezarl�klarda�alkol
ve�uyu�turucu�kullanan��ah�s-
lara�yönelik�uygulama�yapan
polis� ekipleri,� umuma� aç�k
alanda�alkol�alan�15�ki�iye�ce-
zai�i�lem�uygulad�.
Park�ve�mezarl�klarda�alkol

ve�uyu�turucu�kullan�ld����yö-
nünde�her�gün�ihbar�alan��ne-

göl�Emniyet�Müdürlü�ü�ekip-
leri,�çevreyi�rahats�z�eden�ki-
�ileri�men�etmek�için�uygula-
ma�yapt�.��negöl��lçe�Emniyet
Müdürü�Erdo�an�Baydemir'in
de�kat�ld����uygulamaya�Nar-
kotik,�Asayi��ve�Yunus�ekipleri
de�kat�ld�.�
�lçe�merkezinde�yap�lan�de-

netimlerde�mezarl�klar��didik
didik� arayan� ekipler,� �üpheli
gördükleri�ki�ilerin�GBT�sor-
gulamalar�n�� yapt�.� Park� ve
mezarl�klarda� yap�lan� uygu-
lamada� umuma� aç�k� alanda
alkol�alan�15�ki�iye�cezai�i�lem
uyguland�.

�çi�leri�Bakan��Süleyman�Soylu,�Cumhuriyet
Halk�Partisi�(CHP)�Genel�Ba�kan��Kemal�K�-
l�çdaro�lu'na�yapt����aç�klama�ile�cevap�verdi.
Soylu,�yaz�l��yapt����aç�klamada�"Muhalefet�Par-
tisi�Genel�Ba�kan�’n�n;�yeni�belirledi�i�siyasi�ik-
bal�u�runa,��Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti’ne,�Sa-
y�n�Cumhurba�kan�m�za,�göç�meselesi�ile�ilgi-
li�olarak�sahada�çal��an�idari,�sivil�ve�kolluk�ol-
mak�üzere�tüm�personelimize�iftira�atan�bu�yak-
la��m�n��k�n�yor�ve�acilen�hidayet�diliyorum.��ç
sava�lar�n�ve�yoksulluklar�n�olu�turdu�u�Suri-
ye�ve�Ortado�u�kaynakl��göçü�yönetmede�tüm
dünyan�n�kabul�etti�i�bir�ba�ar�ya�sahip�olan�Tür-
kiye,�Düzensiz�Göçle�(kaçak)�mücadele�konu-
sunda�da�pek�çok�bölgede�oldu�u�gibi�Afga-
nistan'da�da�çekilme�karar��sonras��olas��senar-
yolar�için,�uzun�zamandan�beri�ciddi�bir�haz�r-
l�k�içindedir.�Fiziki�haz�rl�k�kapsam�nda;��ran�s�-
n�r�hatt�m�z�n�göç,�kaçakç�l�k�ve�terörist�giri�-
leri�aç�s�ndan�en�kritik�oldu�u�152�kilometre-
lik�k�sm�na�güvenlik�duvar��örülmü�,�85�kilo-
metrelik�duvar�çal��mas��son�h�zla�devam�et-
mektedir.�Ayr�ca�109�kilometrelik�k�sm��ise�ay-
d�nlatma�sistemi�ile�donat�lm��t�r.�Bunlara�ek�ola-
rak,�79�kilometre�boyunca�kamera�ve�alg�lay�-
c�� sistemler� in�a� edilerek�düzensiz�göç�hare-
ketliliklerinin�sürekli�olarak�izlenebilmesi�sa�-
lanm��t�r"�ifadelerini�kulland�.�

'SINIRLARIMIZ KONTROL ALTINDA
TUTULMAKTADIR' 

Bakan�Soylu,�yapt����aç�klamada�"Termal�ka-
meralarla� gece� geçi�lerinin� önlenmesi� sa�la-
n�rken�ayn��zamanda��HA’lar�vas�tas�yla�düzenli
olarak�s�n�rlar�m�z�kontrol�alt�nda�tutulmakta-
d�r.��Do�u�s�n�r�m�z�n�740�kilometrelik�k�sm�nda
kullan�lacak�ve�entegre�s�n�r�yönetiminde�kilit
bir�rolü�olan�elektro�optik�kuleler�ve�haberle�-
me� kulelerinin� yüzde� 90’�� tamamlanm��t�r.

Milli�Savunma�Bakanl���’na�ba�l��hudut�bir-
liklerinin�yan��s�ra�yukar�da�sayd���m�z�tekno-
lojik�hamlelerle�birlikte�s�n�r�bölgelerimizde�ve
geçen�y�l�kaçak�göç�rotas��olarak�belirlenen�lo-
kasyonlarda�görevlendirilen�ilave,�750�Özel�Ha-
rekat�Polisimiz�ve�500�Jandarmam�z,�7/24�dev-
riye�esas�yla,�düzensiz�göçle�mücadelemize�kat-
k�� sa�lamaktad�r.� Yine� s�n�rlar�m�zda� görev-
lendirilmek�üzere�500�ek�Güvenlik�Korucusu
kayd�r�lm��t�r"�ifadelerini�kaydetti.

'2021 YILINDA 253 BİN 299 KİŞİNİN
ÜLKEMİZE YASADIŞI YOLLARLA 

GİRİŞİ ENGELLENDİ' 
Soylu,�82�z�rhl��devriye�arac�n�n�s�n�rdaki�ge-

çi�lere�an�nda�müdahale�etti�ini�belirterek�"S�-
n�rda�yap�lan�devriye�yollar�m�za�ek�olarak�ter-
mal�kamera�ile�donat�lan�yüksek�teknolojiye�sa-
hip�82�z�rhl��devriye�arac�m�z�ile�s�n�rdaki�ge-
çi�lere�an�nda�müdahale�edilmektedir.��K�saca
bahsedilen�bu�önlemler�neticesinde�2020�y�l�nda
güney�ve�do�u�s�n�rlar�m�zda�505�bin�375�ki�inin
ülkemize�yasa�d����yollarla�giri�i,�s�n�rlar�m�z-
da�engellenmi�tir.�2021�y�l�nda�ise�bugüne�ka-
dar�253�bin�299�ki�inin�de�ayn��kapsamda�ge-
çi�i�engellenmi�tir.�Son�7�y�ld�r�dünyaya�örnek
bir�göç�yönetimi�sergileyen�ülkemizin�söz�ko-
nusu�ba�ar�s��sadece�uluslararas��koruma,�geçici
koruma�ya�da�düzenli�göç�alan�ndan�de�il�dü-
zensiz�(kaçak)�göçle�mücadele�alan�ndan�da�kay-
naklanmaktad�r.��Türkiye�uzun�y�llard�r�göçte
hem�hedef�hem�de�geçi��(transit)�ülkedir�ve�cid-
di�bir�düzensiz�(kaçak)�göç�bask�s��ile�kar���kar-
��yad�r.�Bu�ba�lamda,�denizde�ve�karada,�veri-
lerini�s�k�s�k�kamuoyu�ile�payla�t���m�z�düzensiz
(kaçak)�göçmen�yakalamalar��ve�buna�ba�l��ge-
ri�gönderme�operasyonlar��gerçekle�tirmektedir.
2018�y�l�nda�268�bin,�2019�y�l�nda�454�bin,�2020
y�l�nda�122.302�ve�2021�y�l�nda�ise�72.879�dü-

zensiz�(kaçak)�göçmen�s�n�rlar�m�z�içerisinde�ya-
kalanm��t�r"�dedi.�
Bakan�Soylu,�aç�klamas�n�n�devam�nda�ise

�unlar��kaydetti:�"S�n�r�d����edilmek�üzere�ida-
ri�gözetim�karar��al�nan�yabanc�lar�n�tutuldu�u
Geri�Gönderme�Merkezlerinin�kapasitesi�Göç
�daresi�Genel�Müdürlü�ünce�devral�nd���nda
1700’lerde�iken�günümüzde�20�bin�seviyesine
ç�kart�lm��t�r.��Yakalanan�düzensiz�göçmenle-
rin�s�n�r�d����edilmesinde�yakla��k�yüzde�45,�ya-
kalama/s�n�r�d����etme�oran�yla�Göç��daresi�Ge-
nel�Müdürlü�ümüz,�bu�konuda�dünyada�e�i�ben-
zeri�olmayan�bir�ba�ar�ya�ula�m��t�r.���nsan�ti-
careti�ve�göçmen�kaçakç�l���yla�mücadele�acil
yard�m�hatt��özelli�ine�sahip�olan�Y�MER�157
arac�l���yla�Ege’de,�10�bini�a�k�n�ki�inin�can�kay-
b��önlenmi��ve�bu�ba�ar�s��neticesinde�dünya�bi-
rincili�ine�lay�k�görülmü�tür.�Halen�tüm�göç�ha-
reketleri,�kayna��ndan� itibaren�dikkatle� takip
edilmektedir.�
Muhatap�ülkelerle�görü�meler–anla�malar�ya-

p�lmaktad�r.� Son� geli�melerden� kaynakl��Af-
ganistan�da�dahil�olmak�üzere�geçen�y�llara�na-
zaran�kaynak�ülkelerden�henüz�daha�yüksek�bir
göç�olu�mam��t�r.��dlib’te�ald���m�z�ve�bugün
bizi�ele�tiren�mahfillerin�briket�evler�dahil�o�gün
de�kar���ç�kt����tedbirler,�yeni�dalgalara�kar���ön-
ceden�tedbir�alma�ve�süreci�insani��ekilde,�gü-
venli�alanlar�olu�turarak�bir�strateji
dahilinde�yönetme�anlay���m�z�n�te-
zahürüdür.��F�rat�Kalkan�,�Zeytin
Dal�,�Bahar�Kalkan��ve�Bar���P�nar�
Operasyonlar��sayesinde�s�n�r�m�-
z�n�hemen�alt�nda�hayat�n�nor-
malle�mesine�dair�at�lan�ad�m-
lar�n�da�göç�yönetiminde�ve�dü-
zensiz� (kaçak)�göçün�önlen-
mesinde� ciddi� katk�lar�� ol-
mu�tur.��Son�olarak,�ABD�ta-

raf�ndan�yap�lan�aç�klama�ülkemiz�ile�isti�are
edilerek�al�nan�bir�karar�olmay�p�D��i�leri�Ba-
kanl���m�z�taraf�ndan,�konuya�ili�kin�aç�klama
yap�larak�gereken�cevap�kendilerine�verilmi�-
tir.�Siyasetin�sorumlulu�una�yak��mayan,�dev-
letin�ve�kurumlar�n�itibar�na,�çal��anlar�n�emek
ve�motivasyonuna�zarar�veren�mesnetsiz,�art�ni-
yetli�ve�her�yönüyle�hadsizlik�olan�bu�ithamla-
ra�al��may�,��srarla�tekrarlanan�bu�yalanlara�me-
sai�harcamay�,�reddediyorum.��Allah��slah�etsin."

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

Bakan Soylu: 2021’de 253 bin 299 ki�inin
ülkemize yasa d��� yollarla giri�i engellendi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu "2020 yılında güney ve doğu sınırlarımızda 505 bin 375
kişinin ülkemize yasa dışı yollarla girişi, sınırlarımızda engellenmiştir. 2021 yılında ise bu-
güne kadar 253 bin 299 kişinin de aynı kapsamda geçişi engellenmiştir" dedi.

Zonguldak �l Emniyet Müdürü Fahri Akta�’a ziyaret
1968��zmir�do�umlu�olan�Fah-

ri�Akta��1987�y�l�nda�Polis�Kole-
ji'nden,� 1991� y�l�nda� Polis�Aka-
demisi'nden�mezun�oldu.�S�ras�y-
la�Adana,�Van,�Erzurum,���rnak�il-
lerinde�de�i�ik�rütbelerde�TEM,��s-
tihbarat,�KOM,��lçe�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Çevik�Kuvvet��ube�Mü-
dürlü�ü,�PMYO�Ö�retmen�Emni-
yet�Müdürü�görevlerinde�bulundu.
Askerli�ini�1994-1996�y�llar��ara-
s�nda�Kayseri�1.Komando�Tugay�
��rnak�Cudi�üs�bölgelerinde�As-
te�men�rütbesinde�tamamlad�.
2005-2006� Mersin� Ça�� Üni-

versitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitü-
sünde� (MBA)� alan�nda� Yüksek
Lisans�E�itimi�yapt�.�BM�Polis�Ba-

r��gücünde�(UNPOL),�Haiti�(M�-
NUSTAH)�ve�Fildi�i�Sahili�(ONU-
C�)�ülkelerinde�yurtd����görevler�al-
m��,�Güney�Kore�ile�Almanya'da
resmi� toplant��ve� temaslarda�bu-
lunmu�tur.
2015� y�l�nda� Adana� �linde

"TEM,�Güvenlik�ve�Çevik�Kuvvet"
birimlerinden�sorumlu��l�Emniyet
Müdür� Yard�mc�s�� iken,� EGM
Yüksek� De�erlendirme� Kurulu
Karar��ile�1.�S�n�f�Emniyet�Müdü-
rü�rütbesine� terfi�etti.�Polis�Ba�-
müfetti�i� olarak� Özel� Güvenlik
Denetleme�Adana�Bölge�Ba�kan�
görevinden�19.08.2017�tarihli�Ka-
rarname�hükmü�gere�i�Giresun��l
Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��,

24.08.2017�tarihinde�göreve�ba�-
lam��t�r.�7�Temmuz�2021�tarihin-
de�yay�mlanan�Resmi�Gazete�ka-
rar��ile�Zonguldak'a�atanm��t�r.
Say�n� müdürümüze� Polis

Emeklileri�Yard�mla�ma�Derne�i
ve�Polis�Gazetesi�Zonguldak��Böl-
ge�sorumlusu�olarak�Volkan�Y�l-
d�r�m�ho�geldin� � ziyaretinde�bu-
lundular.Müdürümüze�yapt���m�z
çal��malar� hakk�nda� bilgi� vere-
rek,�yeni�görev�yerinde�ba�ar�lar�di-
lediler.Say�n�müdürümüze� � gös-
termi��oldu�u�misafir�perverli�in-
den,ho��sohbeti�ve�içten�samimi-
yetinden� dolay�� te�ekkürlerimizi
sunar�z.Rabbim�herdaim�korusun
yar�ve�yard�mc�s��olsun.

Emniyet ekiplerinden mezarl�k ve 
parklarda �ok uygulama; 15 ki�iye ceza
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15�Temmuz�hain�darbe�giri�imi�sonras�,�özellikle
son�2�y�l�içerisinde�sosyal�medyay��inceleyin.�Fa-
kat�detayl�ca�inceleyin.�Darbe�ile�istedi�ini�elde�ede-
meyen�odaklar�gece�gündüz�demeden�çal���yorlar.
Birbirleriyle�ileti�im�içerisinde�ve�fakat�tamamiy-
le�birbirlerinden�farkl��ki�ilermi�cesine,�birbirini�ta-
mamlayan�senaryolarla� insanlar�n�kar��s�na�ç�k�-
yorlar.
Ayn��yalan��birbirinden�farkl���ekillerde,�farkl�

cümlelerle�fakat�ayn��anlam�verilecek��ekilde�dön-
dürüp�devam�ettiriyorlar.�Bir�de�il,�iki�de�il,�üç�de-
�il,�belki�yüz�bile�de�il.�Her�yerde�herkesten�ayn�
yalan��dinleyen�milyonlarca�ki�inin�akl��ister�iste-
mez�çeliniyor.��nsanlar�inan�yor.
Bugüne�kadar�yap�lan�darbelerden�farkl��olarak

halka�mermi�at�ld����bilinmese,�devletin�polisine,
askerine�uçaklarla�bomba�ya�d�r�ld����görülmese,
tankla�halk�n�üzerine�ate��edildi�ine��ahit�olunmasa
belki�biz�bile�inanaca��z�bu�propagandalara.�O�de-
rece�ba�ar�l��ve�inand�r�c���ekilde,�insan�psikoloji-
sini�çok�iyi�bilen�ki�iler�taraf�ndan�haz�rlanm���vi-
deolarla�kar��m�za�ç�k�yorlar.�
Darbeye�te�ebbüsten�cezaland�r�lan�hainleri�can

havliyle�savunmalar��yetmiyormu��gibi�Türkiye’yi
uluslar�aras��arenada�ciddi�manada�s�k�nt�lara�so-
kacak�söylemleri�sürekli�tekrarl�yorlar.
“Türkiye�bölgede�bar����bozuyor.�
Türkiye�sald�rgan.
Türkiye�güvenli�i�tahrip�ediyor.
Türkiye�antidemokrat.
Türkiye�denizler�ve�bölgede�hukuku�çi�niyor.
Türkiye�bölgeyi�tehdit�ediyor.
Türkiye�haks�zl�k�yap�yor.”
Bir�istihbarat�servisi�bir�devleti�herhangi�bir�ya-

lana�inand�rmak�isterse,�o�ülke�s�n�rlar��içerisinde
birçok�ajan�n��bilerek�yakalat�p�hepsine�ayn��yala-
n��söyletir.�Hem�de�a�z�ndan�kaç�rm���gibi�yapt�-
rarak,�i�kence�alt�nda�bilgi�vermeye�mecbur�kal-

m��lar�gibi�davrand�rarak.�Yani�son�derece�inand�-
r�c��olacak��ekilde�bir�hareketle.�Ve�sonunda�o�dev-
let�bu�yalana�inan�r.�Seve�seve�inan�r.�Bir�de�büyük
bir� facian�n� istihbarat�n�� alm��cas�na�övünür�gu-
rurlan�r.�O�yalana�göre�tertibat�al�r.�Sonuçta�ope-
rasyon�icra�eden�istihbarat�servisinin�istedi�i��ekilde
kendine�yön�verir.�Vermek�zorunda�kal�r.�
�ayet�o�devletin�halk��ayn��yalanlara�inand�r�l-

mak�isteniyorsa�istihbarat�örgütünün�i�i�çok�daha
kolayd�r.�Hiç�eleman�de�ifre�etmeye�gerek�kalma-
dan,�zayiat�vermeden,�y�llar�n�eme�i�ile�yeti�tirdikleri
elemanlar�n��bir�seferli�ine�kullan�p�b�rakmak�zo-
runda�kalmadan�sosyal�medya�arac�l���yla�kolay�bir
�ekilde�halleder.�Sonuçta�yapmas��gereken,�tutarl�
cümleleri�düzgün�bir�telaffuza�sahip�medeni�cesa-
retli�ki�ileri�kamera�kar��s�nda�konu�turmakt�r.�
Konu�uyorlar,� konu�turuluyorlar.� �nan�l�yor,

inand�r�yorlar.�En�az�etkilenen�ki�i�bile�bu�konu�-
malarda�geçen�do�rular�n�tezahürünü�güncel�hayatta
bir�yerlerde�görünce�inan�yor.��nanmasa�da�acaba
diyor.�Der,�denir.�Kalede�maalesef�gedik�çok�faz-
la.�Bu�gediklerin�tamir�edilmesi�elbette�gereklidir.
Fakat�herkes�ayn��anda�bu�tamir�i�ine�girmemeli-
dir.�Bir�k�s�m�eleman�da�ayn��metodla�kar��l�k�ver-
me,�yapmaya�çal��t�klar��alg�y��çürütmeye�çal��ma
�eklinde�faaliyet�göstermelidir.�
�çinde�bulundu�umuz�süreç�art�k�partiler�üstü,

bürokrasi�üstü�bir�hal�alm��t�r.�Var�olma�yok�olma
mücadelesi�ile�kar���kar��yay�z.�Herkes�bireysel�du-
rumunu,�gelece�i�dü�ünmeyi�bir�kenara�b�rak�p,�için-
de�hep�birlikte�bulundu�umuz�geminin�yüzmeye�de-
vam�etmesi�için�mücadele�etmelidir.
Tüm�dünya�ülkeleri�bir�olmu��bir�ki�inin�kar��-

s�na�geçmi��O’nu�yok�etmeye�çal��maktad�r.��çi-
mizdeki�hainler�içeriden,�d���dü�manlar�d��ar�dan
ilaveten,�içimizde�i��bilmeyen,�yapt����i�in�sonu-
cunun�ne�olabilece�ini�i�in�nereye�varaca��n��kes-
tiremeyen�ahmaklar�da�cabas�d�r.
Hiç��üphemiz�yok�ki�ilahi�yard�m�devletimizle,

milletimizledir.��nsanüstü�bir�güç�taraf�ndan�kuru-
lan�tüm�tuzaklar�bir�bir�bertaraf�edilmektedir.�Bu�se-
fer�tamam�dedikleri�her�hamleleri�bo�a�ç�kmakta-
d�r.�Bunun�fark�na�varal�m.�Kendimize�gelelim.�Ve
hiçbir��eyi�kendimizden�bilmeyelim.�Bizim�gide-
cek�bir�topra��m�z�yoktur.�Suriye’nin,�kendi�dev-
letleri�taraf�ndan�silahl��zulme�tabi�tutulan�zavall�
halk�� ülkemize� devletimize� s���nd�.� Devletimiz

2000�y�ll�k�gelenekleri�olan�bir�devlet�olarak�elin-
den�gelen�her�eyi�yap�yor.�Yapmaya�devam�edecek.�
Fakat�Allah�muhafaza�ba��m�za�açmak�istedik-

leri�belalara��u�dönemde�birlik�beraberlik�içerisin-
de�kar���koymazsak�ayn��ak�bete�u�ramam�z�du-
rumunda�bizler�hiçbir�yere�gidemeyiz.�Bizi�kimse
almaz,�kültürümüzde�de�böyle�gitmek�s���nmak�bir
�ey�yok.�Biz�birbirimize�dü�ersek�bu�topraklar��ken-
di�ellerimizle�dü�manlara�alt�n�tepside�sunmu��olu-
ruz.
Üzerinde�ya�amak�nasip�olan�bu�topraklarda�her

daim�birilerinin�gözü�olmu�tur.�Olmaya�da�devam
edecektir.�Bu�topraklarda�ya�ayanlar�olarak�hepi-
miz�karde�iz.�Bir�yerde�bir�afet�oldu�unda�tüm�halk
kenetlenmeyi�bilir�gerekeni�yapmaktan�asla�geri�dur-
may�z.�Bu,�defalarca�do�rulu�u�görülmü��sa�lamas�
yap�lm���bir�hadisedir.�Her�birimiz�polisiz,�her�bi-
rimiz�askeriz,�istihbaratç�y�z,�esnaf�z,�i�çiyiz,�hiz-
metkâr�z.�
�unu�hiçbir�zaman�unutmamal�y�z�ki�kimse�do�-

du�u�anne�babas�n��seçme��ans�na�sahip�de�ildir,
olmayacakt�r.�Üzerinde�ya�anan�topraklar�da�ayn�
�ekilde�kaderdir.�Bizleri�bu�topraklarda,�beraberce
ve�müslüman�olarak�yarat�p�ya�atan�Yüceler�Yü-
cesi�ALLAH’a�daima��ükürler�olsun.��ükür�keli-
mesini�dille�söylemek��ükrün�en�alt�seviyede�ola-
n�d�r.��ükrün�gerçe�i�k�ymet�bilmekle�olur.�Ak�l�ve
sab�r�mücadelesiyle�dü�manlar�n�oyunlar�na�kan-
mayarak�devletin�yan�nda�olmak,�mevcut�k�ymet-
lerimizi�kaybetmemek�için�elimizden�geleni�yap-
makla�olur.�
Takdir�edersiniz�ki�yeryüzünde�ya�anacak�olan

olaylar�n�tamam�n�n�karar��Allah�kat�nda�al�n�p�yer-
yüzündekilere�ya�at�l�r.�Bu�durumun�da�ledün’ni
izahlar��mutlaka�mevcuttur.�En�do�rusunu�Allah�(cc)
bilir.�Allah’�n�bizlere�nasip�etti�i�bu�topraklar�n�k�y-
metini�bilmezsek�can�yak�c��cezalara�çarpt�r�l�p�top-
raklar�m�zdan�uzakla�t�r�lmak�gibi�bir�facia�ya�a-
maktan�yine�Allah’a�s���n�r�z.
Bu�vesile�ile�ya�anan�hadiseleri�iyi�okuyarak�dev-

letimizin�yan�nda�olmam�z,�Cumhurba�kan�m�z�n
elini�kolayla�t�racak��ekilde�kararlar�al�p�hareket�et-
memiz�gerekmektedir.�Günümüzde�ya�anan�olay-
lar��herkes�kendi�tecrübe�ve�görgüsüyle�mutlaka�de-
�erlendirecektir.�Kendine�göre�gördü�ü�yanl��lar�,
i�in�iç�yüzünü�bilmeden�sadece�duyduklar�yla�de-
�erlendirerek�ald���,�alacak�oldu�u�kararlar��mut-

laka�olacakt�r.�
�çinde�beraberce�bulundu�umuz�gemiyi�bat�r-

maya�çal���yorlar.�Gerçekte�böyle�bir�hadiseyi�de-
nizin�ortas�nda�ya�asak,�geminin�yolcular��yeryü-
zünde�en�nefret�etti�imiz�insanlardan�olu�sa�bile�ara-
daki�husumeti�unutur�selametle�karaya�ç�kmak�için
var�gücümüzle�çal���r�z�de�il�mi?���te��u�günlerde
ya�ad�klar�m�z�bu�örne�in�ayn�s�d�r.
Türkiye�art�k�cayd�r�c��askeri�ve�istihbari�gücü

olan�bir�ülkedir.�Cennet�mekân�Abdülhamit�Han�za-
man�nda�dünyan�n�herhangibir�yerinde�çözüleme-
yen�bir�olay�oldu�unda�“Bu�kesin�Abdülhamit’in
i�idir”�denirdi.��u�gün�istihbarat�m�z�ayn��konum-
da.��stedi�i�yerde�operasyon�yapabilme�imkân�ve
kabiliyetine�sahiptir.�Yapmaktad�r.�
Ne�içeride�gizlilik�dereceli��ekillerde�yürüttü-

�ümüz� savunma� sanayii� çal��malar�m�za� engel
olabiliyorlar,�engel�olmay��b�rak�n�birço�undan�ha-
berdar�bile�de�iller,�ne�de�d��ar�da�Büyük�Türkiye
olma� yolunda� devam� eden� ilerleyi�imize� mani
olabiliyorlar.�Bu�durum�kendileri�için�büyük�bir�teh-
tid�oldu�u�gibi�can�havliyle�ülkemize�devletimize
sald�rmalar��da�bu�yüzdendir.
Do�u�Akdeniz’i,�Libya’y�,�Suriye’yi,�Irak’�,�Ka-

raba�’��bir�dü�ünün.�Orada�devletimizin�de�i�tirdi�i
dengeleri�inceleyin.�Dünyada�kutuplar�art�k�de�i-
�ime�girmeye�ba�lam��t�r.�Fazla�uzak�olmayan�bir
zamanda�Türkiye�dünyan�n�bir�numaras��olacakt�r
Allah’�n�izniyle.�Dünyan�n�asil�ve�asaletli�Jandar-
mas��olacakt�r.�Bu�yaz�lar�m�z��mutlaka�içimizde�ha-
li� haz�rda� de�ifre� edilmemi��muhtelif� örgüt� ele-
manlar��da�okuyacakt�r.�Sizlere�de�Allah’tan�mer-
hamet�diliyorum�ki�tez�zamanda�tövbe�edip�do�ru
yola�gelesiniz.�Yoksa�sonsuzluk�âleminde�i�iniz�bu-
radaki�gibi�kolay�olmayacak.�1400�y�l�öncesinden
i�aret�edilmi��topraklarda�ve�i�aret�edilen�zaman-
larda�ya��yoruz.�Ömrümüz�vefa�eder,�Allah�nasip
ederse�beraberce�görece�iz.
ABD,�AB�ülkeleri,�neredeyse�tüm�arap�ülkele-

ri,�Rusya,�Ermenistan,�Yunanistan,�pkk,�pyd,��sra-
il,�Fransa,�Almanya�ve�daha�nice�ülkeler�birlik�içe-
risinde�devletimizi�bitirmeye�çal���yorlar.�
Fiili�bir�sava��olsa�elimize�silah�al�p�sava�ma-

yacak�m�y�z?�Benim�siyasi�görü�üm��udur��u�an-
ki�hükümeti�kabul�etmiyorum�diyerek�geri�mi�du-
raca��z?�Ya�da�hükümetin��u�yetkilisinin��u�hare-
ketine�çok�k�z�yorum�bu�yüzden�sava�a�gelmiyo-

rum�mu�diyece�iz?�Demeyece�iz�tabi�ki.�Deme-
meliyiz.�Dilimiz�döndü�ünce,�akl�m�z�yetti�ince
kendimize� yapmaya� çal��t���m�z� bu� tavsiyeden
sonra�küçük�bir�tavsiye�de�devletimizin�tüm�per-
sonelini�ilgilendiren�bir�örnek�vermek�istiyorum.
�ki�Cihan�n�Sultan��Peygamber�Efendimiz�bir�gün

zekât�memurlar�n�,� toplad�klar�� zekâtlar�� beyt’ül
mal’e�teslim�etmeleri�için�huzuruna�kabul�eder.�Her
bir�memur�toplad�klar��zekâtlar��teslim�ederken�bir
tanesi�elindeki�zekâtlar��verdikten�sonra�kendisine
iki�tane�deve�hediye�edildi�ini�beyan�eder.
Efendimiz�“�ayet�sen�zekât�memuru�olmasay-

d�n�o�develer�sana�hediye�edilir�miydi?”�diye�sorar.
Cevaben�memur:�“Hay�r�edilmezdi”�deyince,
Efendimiz�“Bu�durumda�o�develer�de�devletin

mal�d�r”�diyerek�hem�kendisini�hem�orada�bulunan
di�er�memurlar��uyar�r.
K�yamete�kadar�tüm�insanl��a����k�tutacak�bu�ha-

diseler�hem�dünyam�z��hem�ahiretimizi�ayd�nlatmaya
yönelik�olarak�bugünlere�de�in�aktar�lagelmi�tir.�Bu
inceliklere�dikkat�edersek�aya��m�z�ta�a�de�mez�di-
yerek�sözü�bitiriyorum.
Tüm�yaz�lar�m�zda�bahsetti�imiz�üzere�Türki-

ye�insanl���n�son�kalesi�ve��slam�Dünyas�n�n�Ami-
ral�Gemisidir.�Bu�gemi�k�yamete�kadar�kesinlikle
batmayacakt�r.� Bu� sözümüz� asl�nda� bu� gemiyi
bat�rmaya�çal��anlar� için�de� ince�bir� tüyo�niteli-
�indedir.�Lakin�dü�man�elbette�dü�manl���n��ya-
pacakt�r.�Ümit�dünyas�.��Bizlere�dü�en�de�gemimizi
korumaya�çal��mak�ve�kan�m�z�n�son�damlas�na�dek
mücadele�etmektir.�
�laveten�bizlerin�dü�ünmesi�gereken��ey�bu�ge-

minin�içerisinde�bir��ekilde�kalabilmektir.�Kalma-
ya� çal��makt�r.� Geminin� batmayaca��� yüzy�llar
öncesinden�müjdelenmi�tir.�Samimi�niyetimizi�or-
taya�koyarak�elimizden�geleni�yapmaya�çal��man�n
bizi�ba�ar�ya�götürece�inden�asla��üphemiz�yoktur.
Bu�vesile�ile�devletimizi�bugünlere�getirmeye�bü-

yük�emek�sarfeden�sarfetmeye�devam�eden�Cum-
hurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN
Beyefendi�ba�ta�olmak�üzere�tüm�samimi�devlet�gö-
revlilerimizi�sayg��ve�hürmetle�selaml�yor,�kendi-
lerine�ve�ailelerine�sa�l�kl�,�huzurlu�uzun�ömürler
ve�tüm��ehitlerimize�rahmet�geride�kalanlar�na�da
sab�rlar�diliyor,�devletimizin�k�yamete�kadar�payi-
dar�olmas�n��Yüceler�Yücesi�ALLAH’tan�niyaz�edi-
yorum.

GÖZ BEBEĞİMİZ POLİSLER

Yakup DEMİRCİOĞLU

POLIS GAZETESI GENEL YAYIN YÖN.

D�YARBAKIR'da,�Terör-
le�Mücadele��ube�Müdürlü-
�ü�ekiplerinin�7�katl��binada-
ki�eve�özel�harekat�destekli
düzenledi�i� operasyonda� 1
ki�i�gözalt�na�al�n�rken,�çe�itli
dokümanlar�ele�geçirildi.
Diyarbak�r'da,�Terörle�Mü-

cadele��ube�Müdürlü�ü�ekip-
lerinin� 7� katl�� binadaki� eve
özel�harekat�destekli�düzen-
ledi�i�operasyonda�1�ki�i�göz-
alt�na� al�n�rken,� çe�itli� do-
kümanlar�ele�geçirildi.
Diyarbak�r�Emniyet�Mü-

dürlü�ü� Terörle� Mücadele
�ubesi� ekiplerinin� istihbari
çal��malar��sonucu�Ba�lar�il-

çesinde�7�katl��binadaki�eve
operasyon�düzenlendi.�Ekip-
ler,�çevrede�yo�un�güvenlik
önlemi� ald�,� sokak� giri�lere
kapat�ld�.� Eve� Cumhuriyet
Ba�savc�l���'ndan�al�nan�izin-
le�kap��koçba��yla�k�r�larak�gi-
rildi.�Özel�harekat�polislerinin
de�kat�ld����operasyonda�ev-
de� bulunan�1� ki�i� gözalt�na
al�nd�.�Bomba�imha�uzman-
lar�� ise� kokuya� duyarl�� kö-
peklerle� evde� arama� yapt�.
Yakla��k� 3� saat� süren� ope-
rasyonda,�evde�çe�itli�dokü-
manlar�ele�geçirildi.��üpheli,
ifadesi�al�nmak�üzere�emni-
yete�götürüldü.

S�n�r�güvenli�i�tart��mas�na�Bakan�Akar�noktay��koydu:

Her türlü tedbirler al�yoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Biz-
im herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz" dedi. Sınır güvenliği tartışmalarıyla Bakan Akar,
"Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı
tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
Bakan�Akar,�Türkiye’nin��slamabad�Büyük-

elçili�i’nde,�Pakistan�ziyaretine�yönelik�de�er-
lendirmelerde�bulundu,�sorular��yan�tlad�.�Ziya-
reti�kapsam�nda�Pakistan�Cumhurba�kan��Arif�Al-
vi�ve�Ba�bakan��mran�Khan�taraf�ndan�kabul�edil-
di�ini,�Savunma�Bakan��Pervez�Khattak�ve�Sa-
vunma�Üretim�Bakan��Zobaida�Jalal�ile�bir�ara-
ya�geldi�ini�ve�Orgeneral�Qamar�Javed�Bajwa�ile
görü�tü�ünü� belirten� Akar,� “dost� ve� karde�”
Pakistan’da�gösterilen�yo�un�ilgi�ve�misafirper-
verli�e�te�ekkür�ederek�sözlerine�ba�lad�.
Görü�melerde�Türkiye�ve�Pakistan�aras�nda-

ki�ikili�ili�kiler�ba�ta�olmak�üzere�birçok�konu-
yu�ele�ald�klar�n��belirten�Akar,�“Ele�ald���m�z�ko-
nularda�kar��l�kl��olarak�mutab�k�kald���m�z�,�Pa-
kistanl��karde�lerimizin�destekleyici�tav�r�içinde
olduklar�n��gördük.�Hem�savunma�sanayi�hem�as-
keri�e�itim,� i��birli�i�konular�nda�önümüzdeki
günlerde�çal��malar�m�z��daha�da�geli�tirme�yö-
nünde�mutab�k�kald�k.����birli�inin�sürdürülme-
si�konusunda�da�anlay���birli�i�içinde�oldu�umuzu
büyük�bir�memnuniyetle�mü�ahede�ettik”�diye�ko-
nu�tu.�Pakistan�ile�M�LGEM�Projesi’nin�ba�ar�yla
sürdürüldü�ünü�bildiren�Akar,�“Pakistan�M�L-
GEM�Projesi’nin�ilk�gemisi�BABÜR’ü�pazar�gü-
nü��stanbul’da�düzenlenecek�törenle�denize�in-
direce�iz.� Say�n� Cumhurba�kan�m�z�n,� Say�n
Pakistan� Cumhurba�kan�� Alvi’ye� gönderdi�i
resmi�davet�mektubunu�da�görü�meler�s�ras�nda
kendisine�sunma�f�rsat��bulduk”�dedi.
Türkiye�ve�Pakistan�aras�ndaki�derin�tarihi�ve

kültürel�ba�lara�vurgu�yapan�Akar,�iki�ülkenin�k�-
vançta,�kederde�ve�sevinçte�bir�ve�beraber�oldu-
�unu� söyledi.�Milli�Mücadele� döneminde� Pa-
kistan’dan�gelen�yard�mlar�n�asla�unutulmad���-

n��aktaran�Akar,�orman�yang�nlar��ile�mücadele-
de�Pakistan’dan�gelen�destek�ve�hayat�n��kaybe-
denlere�yönelik�taziye�mesajlar�n��da�hat�rlatt�.
Akar,�Türkiye’nin�Ke�mir�konusundaki�des-

te�inin�ba�ta�Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Er-
do�an�olmak�üzere�her�seviyede�ve�her�vesiley-
le�dile�getirildi�ini�belirterek,�“�ki�ülke�aras�ndaki
karde�li�in�önümüzdeki�dönemde�daha�da�geli-
�ece�ini�söyleyebiliriz”�ifadesini�kulland�.
Türkiye�ve�Pakistan�aras�ndaki�devam�eden

projeleri�i�aret�eden�Akar,�“Pakistan�ve�Türkiye
bölgelerinde�bar���ve�istikrar�n�kal�c��hale�geti-
rilmesi�için�önemli�katk�lar�sa�lamaktad�r”�dedi.
Pakistan’�n�14�A�ustos’taki�Ba��ms�zl�k�Gü-

nü’nü� de� kutlayan� Akar,� “Görü�melerimizde
FETÖ�ile�mücadele�konusu�da�gündeme�geldi.�Pa-
kistan�ile�birlikte�ba�ta�FETÖ�olmak�üzere�tüm
terör�örgütleriyle�mücadelemizin�sürece�ini,�bu
konuda� dostumuz,� karde�imiz� Pakistan’�n� da
gerekli�tedbirleri�almaya�devam�edece�ine�yönelik
inanc�m�z��dile�getirdik”�aç�klamas�nda�bulundu.

"TEK MAKSADIMIZ..."
Pakistan’�n�kom�usu�Afganistan’daki�son�ge-

li�melerin� de� görü�meler� s�ras�nda� gündeme
geldi�ini�aktaran�Akar,��unlar��söyledi:
“Pakistanl��karde�lerimiz�Afganistan’dan�ge-

len�çok�say�da�s���nmac�ya�ev�sahipli�i�yap�yor.
Bununla�birlikte�Pakistan,�Afganistan�ile�de�ya-
k�n�ili�kileri�olan�bir�ülke.�Biz�de�Türkiye�olarak
Afgan�karde�lerimize,�Afganistan’�n�tamam�na
faydas��olmas��bak�m�ndan�önemli�gördü�ümüz
ve�6�y�ld�r�yapt���m�z�gibi�Afganistan’daki�Ha-
mid�Karzai�Uluslararas��Havaalan�n�n�i�letilme-
sine�gerekli��artlar�n�olu�mas��durumunda�talip

oldu�umuzu�belirttik.�Bu�konuda�çe�itli�görü�-
melerimiz,�temaslar�m�z�var.”�Türkiye’nin�Ka-
bil’deki� havaliman�n�n� i�letilmesi� yönündeki
as�l�maksad�n�n,�Afganistan’�n�izole�bir�devlet�ha-
line� dönü�mesine� engel� olmak� diye� aç�klayan
Akar,��öyle�konu�tu:�“Kabil’deki�havaalan�n�n�ka-
pat�lmas��durumunda�ülkedeki�diplomatik�mis-
yonlar�n�tamam�n�n�çekilece�ine�yönelik�aç�k-
lamalar�var.�Böyle�bir��eyin�Afgan�karde�lerimiz
için�arzu�edilen�bir�durum�olmad���n��hepimiz�bi-
liyoruz.�Bu�nedenle�biz�havaalan�n�n�aç�k�kal-
mas�n�n�faydal��olaca��na�yönelik�görü�lerimizi

payla�maya�devam�ediyoruz.�Önümüzdeki�gün-
lerde�bu�konu��ekillenecek.�
Bizim�herhangi�bir��ekilde�Mehmetçi�i�tehli-

keye�atmak�gibi�durumumuz�söz�konusu�olamaz.
Bu�temaslar�m�z�bu�bak�mdan�son�derece�önem-
li.�Bunu�ilgili�bakanl�k,�kurumlar�m�zla�koordi-
neli�bir��ekilde�sürdürüyoruz.”

İRAN SINIRINA YÖNELİK İDDİALAR!
“Afganistan’daki�geli�melerin�ard�ndan�yasa

d����yollarla�yurda�girmeye�çal��an�Afgan�say�-
s�nda�art���ya�and���,�bununla�ilgili�s�n�r�hatt�n-

da�birçok�görüntünün�yer�ald���na”�yönelik�id-
dialar� hat�rlat�larak� de�erlendirmesi� sorulan
Akar,�“S�n�rlar�m�zla�ilgili�sadece�bugün�de�il�da-
ha�önceden�de�ço�unlukla�gerçe�i�yans�tmayan
baz��iddialar�gündeme�getirilmi�tir”�kar��l���n��ver-
di.�Gerçek�d����iddialara�yönelik�gerekli�aç�kla-
malar��büyük�bir�aç�kl�k�ve��effafl�kla�yapt�kla-
r�n��vurgulayan�Akar,��unlar��kaydetti:
“Yerinde�ve�zaman�nda�her�türlü�tedbir�al�n-

d�,�al�nmaya�devam�ediliyor.�Son�geli�melerden
sonra��ran�s�n�r�nda�olas��bir�hareketlili�e�kar��
tedbirlerimizi�bir�kez�daha�gözden�geçirdik,�ila-
ve�tedbirler�ald�k.�Çal��malar�m�z�yo�un��ekilde
devam�etmektedir.��lgili�arkada�lar�m�z�büyük�bir
fedakarl�k�ve�kahramanl�kla�tüm�hudutlar�m�z�n
oldu�u�gibi��ran�hududunun�da�korunmas��ko-
nusunda�elinden�gelen�her�türlü�gayreti�gösterdi,
gösteriyor.�Maalesef�bu�konu�ile�ilgili�gerçekle-
ri�yans�tmayan,��ran�s�n�r��ile�alakas��olmayan�ve-
ya� ilgisiz�baz��görüntüler�payla��larak�kamuo-
yunda�farkl��bir�alg��olu�turulmak�isteniyor.
Oradaki� birliklerimiz,� Mehmetçik� s�n�rlara

hakimdir,�bu�konuda�yap�lmas��gereken�ne�var-
sa�yapt�,�ilave�tedbirlerle�yapmaya�devam�ediyor.
Mehmetçik�bu�çal��malar�nda�yaln�z�da�de�ildir.
Ayr�ca�hudut�güvenli�inin�tek�bir�hat�olarak�de-
�erlendirilmemesi�gerekiyor.�Al�nan�tedbirler�s�-
n�r� hatt�ndan� ba�l�yor,� arkas�ndaki� bölgeleri,
olu�turulan�kontrol�noktalar��ile��ehir�merkezle-
rini�de�kaps�yor.�Bu�kapsamda�ba�ta��çi�leri�Ba-
kanl����olmak�üzere�ilgili�di�er�tüm�bakanl�k,�ku-
rum�ve�kurulu�larla�yak�n�i��birli�i�içinde�faali-
yetlerimizi�sürdürüyoruz.�Yerinde�ve�zaman�n-
da�her�türlü�tedbir�al�nd�,�al�nmaya�devam�edili-
yor.

D�YARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKL� TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
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Mardin�Türkiye’nin�büyük�ehir�statüsünde�ol-
san�illerinden�biri�olmakla�birlikte�çok�köklü�bir
tarihi�geçmi�e�sahiptir.�TÜ�K�verilerine�göre�nü-
fusu�854.716’d�r.�Güneydo�u�Anadolu�Bölge-
si’nin�Dicle�Bölümü’nde�yer�almaktad�r.�Suri-
ye�ile�s�n�r�kom�usudur.��ehirde�uluslararas��ku-
rulu�larca�kültür�miras��kabul�edilmi�,�koruma
alt�na�al�nm���tarihi�yap�lar�mevcuttur.�Mardin
farkl��dini�inan��larla�birlikte,�sanatsal�aç�dan�da
tarihi�de�eri�olan�camiler,�türbeler,�kiliseler,�ma-
nast�r�ve�benzeri�dini�eserler�bar�nd�rmaktad�r.
Mardin,��pek�Yolu�güzergâh�nda�olup,�ilde�be�
han�ve�bir�kervansaray�mevcuttur.
Böylesi�tarihi�mirasa�ve�geçmi�e�sahip�bir�ili-

miz�olan�Mardin’e�Emniyet�Te�kilat�’n�n�çok�de-
�erli�bir�müdürü�olan�Mahmut�KARABULUT
Beyefendi�son�kararname�ile�tayin�edilmi�tir.�K�-
saca�özgeçmi�ine�de�inecek�olursak;�
1965�y�l�nda�Elaz��’da�dünyaya�gelen�Mah-

mut�KARABULUT,�ilk�ve�ortaokulu�tahsilini
Elaz���ilinde�tamamlayarak,�1983�y�l�nda�Polis
Koleji,�1987�y�l�nda�ise�Polis�Akademisi’nden
mezun�olmu�tur.�Çe�itli�rütbelerde�olmak�üze-
re�s�ras�yla;��zmir�Emniyet�Müdürlü�ü,�Batman
Emniyet� Müdürlü�ü,� �stanbul� Emniyet� Mü-
dürlü�ü,�Tokat�Emniyet�Müdürlü�ü,�Tekirda�
Emniyet�Müdürlü�ü,�Diyarbak�r�Emniyet�Mü-
dürlü�ü,�Gaziantep�Emniyet�Müdürlü�ü’nde�de-
�i�ik�birimlerinde�görev�yapm��t�r.
14�Temmuz�2010�y�l�nda�1.�S�n�f�Emniyet

Müdürlü�üne�terfi�ederek�Emniyet�Genel�Mü-
dürlü�ü� Strateji� Geli�tirme� Daire� Ba�kanl�-
��’na,�ayn��y�l�içerisinde�de�Tefti��Kurulu�Ba�-
kanl���’na� atanarak� �stanbul�Bölge�Ba�kanl�-
��’nda�Ba�müfetti��olarak�tayin�edilmi�tir.
2013�y�l�nda�Özel�Güvenlik�Denetleme�Ba�-

kanl���’na� atanarak� �stanbul� Bölge� Çal��ma
Merkezine�Ba�müfetti��olarak�atan�p,�30�Tem-
muz�2015�tarihinden�itibariyle�Karabük�Polis
Meslek�E�itim�Merkezi�Müdürlü�ü’ne�atama-
s��yap�lm���ve�15�A�ustos�2015�tarihinde�göreve
ba�lam��t�r.�20�Eylül�2019�tarihinde�aç�klanan
Cumhurba�kanl���� Kararnamesi� ile� Kilis� �l
Emniyet�Müdürü�olarak�atanm��,�son�olarak�da
06.07.2021� tarihinde� aç�klanan� Cumhurba�-
kanl����Kararnamesi�ile�Mardin���l�Emniyet�Mü-
dürü�olarak�atanm��t�r
Görev�yapt����heryerde�personeli�taraf�ndan

çok�sevilen�ve�sayg�n�bir�ki�ili�e�sahip�olan�Sa-
y�n�KARABULUT,�merhamet,� �efkat� ve� di-
siplinli�çal��ma�metoduyla�personeline�te�kila-
t��sevdirecek�bir�tarz�benimsemi�tir.
Ki�ili�ini�makam�ndan�alanlardan�olmay�p,

bulundu�u�makama�de�er�katan�bir�insan�olan
say�n� müdürümüz� makam�n�n� kap�s�n�� hem
personeline�hem�de�halka�her�daim�ard�na�ka-
dar�aç�k�tutmu�,�herkesin�sorunlar�yla�birebir�ya-
k�ndan�ilgilenmi�tir.�
Bahsetti�imiz�bu�özellikler�her�sektörde�çok

önemli�oldu�u�gibi�özellikle�Emniyet�Te�kila-
t�’nda�olmazsa�olmaz�özelliklerdendir�diyebiliriz.
Bir�ilin�Emniyet�Te�kilat�’n�n�ba��ndaki�ki�i�böy-

lesi�güzel�özelliklerle�donan�ml��olursa�hem�em-
rindeki�personeli�mutlu�olup�i�ini�severek�ya-
par�hem�de�halk�te�kilat��sever�ve�polisle�bü-
tünle�ir.�Halk�n�polisle�bütünle�mesi�demek�dev-
letin�o�ilde�y�k�lmaz�bir�kale�haline�gelmesi�de-
mektir.�Hepimizin�malumu�ki�emniyet�personeli
de�halkt�r.�Halktand�r.�Her�ne�kadar�görevini�ya-
parken�devletin�verdi�i�yetkileri�kullan�yorsa�da
polis�de�vicdan�sahibidir�ve�yüre�inin�sesine�gö-
re� hareket� etmesi,� yerine� göre� de� inisiyatif
kullanmas��gayet�do�ald�r.�Hal�böyle�iken�böy-
le�kritik�ve�ba�ar�l��vazifeler,�te�kilat�n�ba��nda
halden�anlayan,�insani�yönü�çok�kuvvetli�bir�mü-
dürle�birlikte�ifa�edilir.�Personeli�kendisinden
memnun�olan,�halk�n�sevdi�i�bir�müdürün�yö-
netti�i�ilin�emniyet�ve�refah��üst�düzeyde�olur.
Halk�n�polisi�sevmesi�durumu,�o�ildeki�herke-
si�polis�gibi�vazife�yapar�hale�getirir.��nsanlar
polisle�kol�kola�ve�bir�arada�olursa�toplum�hu-
zur�ve�refah�içerisinde�ya�ar.
Biz,�hepinizin�malumudur�ki�Polis�Emekli-

leri�Dayan��ma�ve�Yard�mla�ma�Derne�i’yiz.
Halkla�polisin�ili�kilerini�geli�tirmek,�s�k�nt�lar
varsa�gidermek�üzere�faaliyetler�içerisindeyiz.
Bu�hizmete�yönelik�Polis�Gazetesi�olarak�da�hiz-
metimize�devam�etmekteyiz.�
Muhabirlerimizde�bulunan�personel�tan�t�m

kartlar�m�zda�Emniyet�Te�kilat�’n�n�logosu�bu-
lunmaktad�r.� Bu� logo� 3201� Say�l�� Emniyet
Te�kilat��Kanunu’nun�ek�10.�maddesine�göre
kullan�lmaktad�r.�Baz��illerimizde�muhabirle-
rimiz�yap�lan�genel�kontroller�esnas�nda�bu�lo-
go�yüzünden�s�k�nt��ya�amaktad�r.�Bizler�her�ne
kadar�gerek�personel�tan�t�m�kartlar�nda�ve�ge-
rekse�muhabirlerimize�verdi�imiz�yetki�belge-
sinde�3201�say�l��Emniyet�Te�kilat��Kanununun
ek�10.�maddesine�göre�bu�kartlar��ta��d���m�z�
beyan�etsekte�kimi�zaman�bu�aç�klamalar�m�z
kimlik�kontrolü�yapan�görevli�polis�memuru�ve
bekçi� arkada�lar�m�za�yetmemekte�ve�muha-
birlerimize�i�lem�yap�lmaktad�r.�Yap�lan�bütün
i�lemler�sonunda�personel�tan�t�m�kartlar�m�z�n

adli�merciilerce�kanuna�uygun�oldu�u�anla��l�p,
tan�t�m�kartlar��personelimize�geri�verilmi��ol-
sa�da�baz��te�kilat�mensuplar��bu�durumu�gurur
meselesi�yap�p�muhabirlerimize�yard�mc��ol-
mamaktad�r.�
Bu�s�k�nt�l��hadiselerin�bir�örne�ini�Mardin’in

bir� önceki� Emniyet� Müdürü� Muhittin� �lker
EM�R�Beyle�bizzat�ya�ad�k.�Kendilerine�gerekli
aç�klamalar��ne�kadar�yapt�ysak�da�Mardin’de
görev�yapan�bir�muhabirimizi�maalesef�bir�ge-
ce�sabaha�kadar�nezarette�tutmu��ve�akabinde
ertesi�günü�adli�merciilerce�muhabirimize�per-
sonel�tan�t�m�kartlar��iade�edilmi�tir.
Biz�özellikle�do�udaki�gençlerimizi,�halk�-

m�z��devletimizle,�polisimizle�bütünle�tirmek
için�onlar��derne�imiz�ve�gazetemizin�çat�s��al-
t�nda�topluyoruz.�Onlara�devlete�dair�aidiyet�duy-
gular��geli�sin�ve�hain�terör�örgütünün�tuzak-
lar�na� dü�mesinler,� terör� örgütünün� siyasal
uzant�s��olan�partilerin�tesiri�alt�nda�kalmay�p
devletin�yan�nda�yer�als�nlar�diye�böyle�bir�im-
kân�sunuyoruz.�Halk�m�z�polisle�her�daim�iç�içe
olsun,�terörden�teröristlerden�uzak�dursun,�bir-
likte,�bir,�iri�ve�diri�olarak�devletimizin�yan�n-
da�olsunlar�diye�elimizden�geleni�yapmaya�ça-
l���yoruz.�Onlara�y�llard�r�milletimizi�bölmek�için
kurulan�tuzaklar��anlat�p,�Türk-Kürt�karde�tir,
hepimiz�biriz�ve�bu�devletin�milletin�evlatlar�-
y�z��eklinde�bilinç�olu�turmaya�gayret�sarfedi-
yoruz.�Özellikle�Do�u�ve�Güneydo�u�Anado-
lu�Bölgemizdeki� bas�n�muhabirlerimiz� üstün
gayret�sarfetmekte,�son�derece�samimi�ve�ba�ar�l�
neticeler�almaktad�rlar.
Maalesef�Muhittin�Bey’in�bu�hareketi�halk�

devletten,�polisten�so�utmaktan�ba�ka�bir�i�e�ya-
ramamaktad�r.� Ben� bizzat� kendim� Muhittin
Bey’i�bu�konuda�ziyaret�ettim�ve�durumu�ken-
disine�izah�ettim.�Fakat�maalesef�sonuç�de�i�-
medi.�Akabinde�halk�içerisinde�ve�devletimizin
yan�nda�olan�muhtelif�derneklerle�de�yapt���m
görü�melerde� Muhittin� Beyle� ilgili� benzer
olumsuz�bilgiler�edindim.�Bu�bölgelerde�olmas�

gereken�hassasiyet�ve�duyarl�l��a�sahip�olmayan
ki�ilerin�kesinlikle�görevlendirilmemesi,�görevde
oldu�u�sonradan�fark�edilen�ki�ilere�de�h�zla�gö-
revden�el�çektirilmesi�milletimiz�ve�devletimi-
zin�son�derece�menfaatinedir.Böylesi�durumlar
bizlerin��evkini�k�rsa�da�bu�durum�geçici�olup,
Emniyet�Te�kilat�’m�za�olan�sevgimiz�her�tür-
lü�k�rg�nl���n�önüne�geçer�ve�görevimize�seve
seve�devam�ederiz.�Muhittin�Bey’e�olan�k�r-
g�nl���m�z��bu�sat�rlar�vas�tas�yla�iletiyor�böy-
le�üzücü�hadiselerin�tekrar�n�n�ya�anmayaca��
�ekilde�polisimizle�birlikte�kol�kola,�yürek�yü-
re�e�çal��malar�m�za�devam�etmeyi�arzu�edi-
yoruz.
Mardin’in�yeni�Emniyet�Müdürü�Mahmut

KARABULUT�Bey’i�terörle�mücadele�görev-
lerim�esnas�nda�uzaktan�da�olsa�tan�ma�f�rsat�
buldum.�Yaz�m�n�ba��nda�da�belirtti�im�gibi
Mardin�Emniyeti�ve�halk��için�çok�önemli�bir
de�er�olarak�Mahmut�Müdürümün�Mardin’de
çok�ba�ar�l��görevler�icra�edece�ine�olan�inan-
c�m�tamd�r.�
Bu�vesile�ile�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Re-

cep�Tayyip�ERDO�AN�Bey,��çi�leri�Bakan�m�z
Say�n�Süleyman�SOYLU�Bey�ve�Emniyet�Ge-
nel�Müdürümüz�Say�n�Mehmet�AKTA��Bey’e
Mardin’e�yapt�klar��bu�atama�için�çok�te�ekkür
ediyorum.�
Her�daim�oldu�u�üzere�hükümetimiz,�her�gö-

reve�en�uygun�personeli�getirme,�liyakate�göre
personel�atama�konular�ndaki�ba�ar�s�n��Mar-
din’de�bir�kez�daha�göstermi�tir.�
Say�n�Müdürümüz�Mahmut�KARABULUT

Bey’e�yeni�görevinin�hay�rl��olmas�n��temenni
ederken�Mardin�halk��ve�Mardin�Emniyet�Mü-
dürlü�ü�personeline�gözünüz�ayd�n�diyorum.�
Ülkemizin�muhtelif�yerlerinde�hain�terör�ör-

gütlerinin�ç�kard����yang�nlar�münasebetiyle�için-
de�bulundu�umuz��u�ac��günlerin�devlet�millet
el�ele�k�sa�zamanda�a��laca��na�yürekten�inan�yor
devletimiz�ve�milletimize�geçmi��olsun�dilek-
lerimi�iletiyorum.�
Bu�millete�bu�devlete�ihanet�edenin�yüzü�dün-

ya�ve�ahiret�gülmemi�tir�gülmeyecektir.�Suçlular
hem�bu�dünyada�hem�ahirette�mutlak�surette�hak
ettikleri�cezay��bulacaklard�r.
Her�yaz�mda�belirtti�im�üzere�Türkiye�Cum-

huriyeti�Devleti�kesinlikle�diz�çökmeyecektir.
Bu�topraklar�yüzy�llar�öncesinden�Peygamber
Efendimiz�taraf�ndan�i�aret�edilmi��topraklar-
d�r.�Bu�gemi��slam�Dünyas�n�n�ve�tüm�insanl�-
��n�amiral�gemisidir�ve�batmayacakt�r.�Gemi-
yi�tarihte�delmeye�çal��an�fareler�okyanusun�de-
rinlikleriyle�tan��t�klar��gibi,�onlar�n�günümüz-
deki� torunlar�n��da�dedelerinin�akibeti�bekle-
mektedir.
ALLAH�devletimize�zeval�vermesin.�Dev-

letimiz�k�yamete�kadar�payidar�olsun.�
K�z�l�elmaya�kadar�durmak�yok�yola�devam.

ALLAH’a�emanet�olunuz.
Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�

Osman��ahin�GÜVEN

Erdem BAŞARAN

Polis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

�nsano�lu ya�am� boyunca ö�rendikleri ile ya-
�ar, ona vaat edilen ve sunulan imkanlara göre
ise hayat�n� idame eder. �nsan önce kendi bedeni
ile ya�ar iken sonras�nda çekirdek bir aile, çev-
re ve toplum derken yo�un bir kalabal�k ya�an-
t� ile kar��la��r. Kimi insan vard�r kendisini ye-
ti�tirmi�, devleti ve milletine ba�l� onun ilke ve
göreneklerine ba�l� bir birey olurken, di�er ta-
raftan bu aziz topraklarda do�mu�, ekme�ini a��-
n� yiyen, havas�n� suyunu teneffüs eden, üstüne
devletimizin kadrolar�nda çal��ma imkan� bularak
kazan�mlar elde eden, do�ru olan hiç bir �eyi ka-
bul edemeyen vatan hainleri vard�r.

Öyle bir zaman olur ki bu kimseler; Devleti-
ne, Bayra��na ve Topra��na her zaman ihanet
içerisinde olur. Devletimiz ne zaman elini uzat-
sa ve buraday�z dese, i�te o ayn� ki�iler irade be-
lirleyerek devletimize haks�z muhalif olur ve iha-
net içerisine girerler.

Devlet gelene�imizdir, Devletimiz her bir va-
tanda��na ayr�m yapmadan e�it mesafede ko�ar.
Onu idare eden hükümet sisteminin aktörleri de
bunu her zaman bilerek vatanda��na hizmet eder.

Emniyet Te�kilat�m�z�n güzide emektarlar�
ve sevgili okurlar�m�z malumunuz son zamanlarda
ülkemiz ekonomik sanc�lar�n ard�ndan pandemi
ile tan��t�. Covid 19 salg�n� daha bitmemi� iken
sel felaketleri, depremler, yang�nlar, yo�un tra-
fik kazalar� ile adeta zor günlerin içerisinde mü-
cadele veriyor.

Yine her zaman oldu�u gibi Devletimiz ve onun
parçalar�n� olu�turan kamu bürokrasimiz yo�un
çal��ma içerisine girerek nerede ihtiyaç var ise As-
keri, Polisi, itfaiyesi, Sivil Toplum kurulu�lar�, gö-
nüllü vatanda�lar�m�z ile mücadeleye ortak ola-
rak Devletimiz buradad�r dedi.

Bu kadar milli mücadele var iken kimileride mu-
halif oldu. Devletimize adeta isyan etti. Halk� ga-
leyana getirerek siyasi hedefler edindiler. Mille-
timiz kar�nca karar� do�al afetler ile mücadele eder
iken daha teri kurumadan birde yo�un iftiralar
içerisinde kalarak kimileri taraf�ndan asla affe-
dilmeyecek bir gündemin içerisinde bulundular.
Özellikle son zamanlarda ya�ad���m�z yang�n vb
do�al afetler sonucunda ba�ta Cumhurba�kan�-
m�z olsun, �lgili Bakanl�k temsilcileri ile adeta can-
la ba�la mücadele eden tüm vatan evlatlar�n� yü-
rekten tebrik ediyoruz. Dedik ya Devlet adam�
olmak zor insan olmak daha da zor. Böyle zor

zamanlarda bile devletin bölünmez bütünlü�üne
ta� koyarak engel olmaya çal��an kim varsa on-
lar� �iddetle k�n�yoruz.

Yüzy�llard�r bu co�rafyada türlü türlü oyunlar
hep oynanm��t�r. De�i�en sadece aktörler, ak�l
hocalar�n�n sistemi maalesef hep ayn�d�r. Özel-
likle orman yang�nlar�nda Türkiye’nin her ye-
rinden vatanda�lar�m�z ve gönüllü Belediyeleri-
miz bölgelere yard�mlar gönderirken kimileri se-
fas�n� sürmekle me�gul oldu. Sanki oh çeker gi-
biydiler. Kimmi bunlar tabiî ki memleketin a��-
n� yiyen fakat vatan hainli�i yaparak nas�l ülke
batarda bizede bir �ey dü�er derdinde olanlard�r.
�unu ifade etmek isterimki, bu vatan toprakla-
r� öyle orman yakarak, y�karak kazan�lmad�. As-
la ve asla kaybedecek bir onursuzlu�umuzda yok-
tur. Devlet Millet el ele çok daha güzel yar�nla-
ra varmam�z umudu ile var gücümüz ile çal��maya
devam edece�iz.

Buradan okurlar�m�zdan ricam�z siyasi görü-
�ümüz ne olursa olsun gün e�er birlik beraber-
lik günü ise gelin hep beraber el ele olal�m. Ya-
nan orman yang�nlar�m�z sonras� her bir vatan-
da��m�z�n asli görevi birkaç fidanda ben dikiyo-
rum olsun. Her �errin bir hayr� vard�r diyerek or-
man yang�nlar�n�n bizlere birer hat�rlatma oldu-
�unu dü�ünerek, daha dikkatli olmay� ve nas�l bir
do�a b�rakmam�z gerekti�ini bizlere ö�retmi� ol-
mas�d�r.

Uzmanlar�m�z�n da ifade etti�i gibi bu top-
raklara fayda sa�layacak fidanlar dikelim. Or-
manlar�m�z ve gelece�imiz yok olmas�n. �n�allah
bu zor günleri hep birlikte ülkece atlataca��z. Ya-
z�ma son vermeden önce ‘’Kirli çevre insan�n ru-
hunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.’’ ’’Do-
�aya sahip ç�kan gelece�ine sahip ç�kar.’’ Ata-
sözleri ile sizlere veda ediyorum. Kal�n sa�l�-
cakla….

MARD�N �EN OLA DEVLETİMİZ 
HER YERDE…

Öncelikle�tüm�kolluk�kuvvetleri�personeli-
mize�Allah’tan�sa�l�kl�,�huzurlu,�uzun�ömürler
diliyor,�devletimizin�k�yamete�kadar�payidar�ol-
mas�n��niyaz�ediyorum.
Biz� Polis� Emeklileri� Dayan��ma� ve� Yar-

d�mla�ma�Derne�i� ismiyle� faaliyet�gösteren,
emekli�emniyet�te�kilat��mensuplar��ba�ta�ol-
mak�üzere�vatan�n�,�milletini,�devletini�seven,
gerekti�inde�ta��n�alt�na�elini�de�il�tüm�bede-
nini�koyabilecek�vas�flarda�olan�gönül�dostla-
r�ndan�müte�ekkil�bir�derne�iz.
Derne�imizin�bir�de�“Polis�Gazetesi”�ismiyle

maruf�bir�yay�n�organ��var.�2014�y�l�ndan�bu�ya-
na�yakla��k�her�ay�bir�say��olmak�üzere,�kolluk
kuvvetlerimizin�birbirlerini�daha�iyi�tan�mala-
r�n�,�emniyet�personeli�ve�te�kilatla�ilgili�ge-
li�meleri�duyurdu�umuz�yaz�l��bas�n�hizmetleri
vermekteyiz.�Bu� hizmetimizi� bilabedel� yap-
maktay�z.�Hemen�hemen�her�ilde�ve�tüm�ilçe-
lerde� gazete� temsilcilerimiz� ve� bas�n�muha-
birlerimiz�görev�yapmaktad�r.�Bas�n�muhabir-
lerimiz�t�pk��bir�istihbarat�te�kilat��personeli�gi-
bi�sürekli�olarak�halk�n�içinde�ve�polisle�kol�ko-
la,�yürek�yüre�e�faaliyet�göstermektedir.�Poli-
simizin�konumu�itibariyle�müdahalesi�zor�suç
öncesi�olaylara�muhabirlerimiz�sivil�olduklar�
için�rahatça�girebilip,�te�kilat�m�za�ço�u�olay-
da�yard�mc��olmaktad�rlar.�

Bendeniz��ahs�m�olarak�Do�u�Ana-
dolu�Bölgesi’nde�uzun�y�llar�korucu�ba-
��l����ve�Mu���li�merkeze�ba�l��Tan-
do�an� köyünde� 3� dönem� muhtarl�k
yapt�m.�A�iretim�olan�Bidri�A�ireti�y�l-
larca�hain�terör�örgütüne�büyük�zayi-
atlar�vermi�tir�ve�vermeye�devam�et-
mektedir.�Bu�u�urda�birçok�yak�n�m�z�
da��ehit�verdik.�Allah’�n� izniyle�son
mensubumuz�da��ehit�olana�kadar�bu

mücadeleyi�sürdürmeye�kararl�y�z.�
A�iretimiz�devletine�ve�özellikle��ahs�n�za

çok�ba�l�d�r.�Bulundu�umuz�ilçe�olan�Mu�’un
Hasköy�ilçesi� terörün�giremedi�i� tek�ilçedir.
Mensuplar�m�z� ilçemizde�göreve�gelen�kay-
makamlar�m�z�,�emniyet�müdürlerimizi,� jan-
darma�komutanlar�m�z��devletin�temsilcileri�ola-
rak�görüp�her�daim�ba�r�na�basan�sevgi�ve�sa-
dakat�dolu�bir�a�iretiz.�Do�udaki�görevim�bit-
tikten�sonra��stanbul’da�yerle�ip�bu�dernek�ve
gazete�çal��malar�na�ba�lad�m.�
Birçok� polis� derne�i� ve� gazetesi� vard�r.

Fakat�emniyet�te�kilat�n�n�logosunu�gazetesinde
ve�personel�tan�t�m�kartlar�nda�ta��maya�yetkili
olan�az�say�da�dernekten�biriyiz.�3201�say�l��Em-
niyet�Te�kilat��Kanunu’nun�ek�10.�maddesine
göre�bu�logoyu�ta��maktay�z.�Ayr�ca�bunun�için
gerekli�tüzü�ümüzü�tam�manas�yla�haz�rlad�k.
Ve� ilk� say�m�zdan� itibaren� tüm� gazeteleri-
mizde�ve�parsonel�tan�t�m�kartlar�m�zda�bu�lo-
go�kanuni�bir�hak�olarak�bulunmaktad�r.�
Lakin�bu�durum�emniyet�te�kilat�m�z�n�bü-

yük�bir�k�sm��taraf�ndan�anla��labilmi��olsa�da
kabul�görmemektedir.�Birçok�ilde�yap�lan�gü-
venlik�kontrollerinde�bas�n�muhabirlerimizin�ta-
n�t�m�kartlar�n��gören�polis�memuru�ve�bekçi
karde�lerimiz,� tan�t�m� kartlar�n�n� kanunsuz
oldu�unu�ifade�ederek,�kendilerine�durumu�izah

etti�imiz�halde�i�lem�yapm��lard�r.�Yap�lan�tüm
i�lemlerde�de�mahkemelerimiz�bizi�hakl��bul-
mu��ve�tan�t�m�kartlar�m�z��personelimize�ge-
ri�vermi�tir.�Kazanm���oldu�umuz�tüm�mah-
keme�tutanaklar��polis�kontrollerinde�bas�n�mu-
habirlerimiz�taraf�ndan�polis�memuru�ve�bek-
çi�karde�lerimize�gösterilmi��olsa�da�maalesef
resmi�evraklar�dikkate�al�nmam��t�r.��laveten�ço-
�u�polis�memuru�ve�bekçi�karde�imiz�bu�kont-
rollerde�derne�imizi�aray�p�sorma�teyid�alma
zahmetine�bile�katlanmadan�direkt�i�lem�yap-
m��t�r.�Aray�p�sorarak�do�rulu�u�gördükten�son-
ra�i�lem�yapmayan,�bas�n�muhabirimizi�serbest
b�rakan�polis�karde�lerimiz�de�mevcuttur.
�l� ve� �lçe� Emniyet�Müdürlerimiz� gazete-

mizden�haberdard�r.�Kontrol�yapan�polis�me-
muru�ve�bekçi�karde�lerimiz�ba�l��bulunduk-
lar��müdürlerine�durumu�aksettirseler�asl�nda
durum�anla��lacak�ve�konu�aç�kl��a�kavu�a-
cakt�r.� Fakat� maalesef� müdürlerimiz� de� du-
rumdan�i�lem�yap�ld�ktan�sonra�haberdar�ol-
maktad�rlar.�
Ayr�ca�üzücü�olan��udur�ki,�bu�konuda�bir-

çok�mahkemeye�ç�km���ve�kazanm���olmam�-
za�ra�men�polis�memuru�ve�bekçi�karde�leri-
mizin�bu�durumu�devam�ettirmesi�devletimizin
aleyhine�olmaktad�r.�Çünkü�bizim�kazand���-
m�z� her�mahkemenin� sonucunda� devletimiz
ma�dur�olan�muhabirimizin�avukat�na�ceza�öde-
mek�zorunda�kalmaktad�r.�
Benim� Polis� Eneklileri� Dayan��ma� Yar-

d�mla�ma�Derne�i�ve�Polis�Gazetesi’ni�kur-
maktaki�en�önemli�maksad�m,�özellikle�do�u
ve�güneydo�u�anadolu�bölgemzdeki�halk��po-
lisle,�devletle�kol�kola�tak�p,�halk�m�z�n�terör-
den�ve�teröristlerden�uzakla�arak�kendilerini
devlete�ait�hissetmelerini�sa�lamakt�r.�Terör�ör-
gütünün�uzant�s��olan�partilerin�tesiri�alt�na�gir-

meden�devletimizin�onlara�sahip�ç�kt���n��gös-
termek,�polis�logosunu�ta��ma�hakk�n�,�imkâ-
n�n��onlara�sunarak�komple�halk�olarak�terörün
kar��s�nda�dimdik�durmam�z��sa�lamakt�r.�Do-
�u�Bölgelerimizde�baz��emniyet�müdürlerimiz
de�var�ki�bizim�bu�faaliyetlerimizden�rahats�z
olurcas�na�bas�n�muhabirlerimizi�korkutarak�el
alt�ndan�vazgeçmelerini�sa�lamak,�devlete�so-
�uk�bakmalar�n��sa�lamak�anlam�na�gelen�ha-
reketlerde� bulunmaktad�rlar.� Bu� art� niyetli
faaliyetleri� de� gerekti�inde� ilgili� devlet� bü-
yüklerimize�bildirmekteyiz.�
Gerek� bas�n� muhabirlerimiz� ve� gerekse

dernek� üyelerimizin� tamam�ndan� adli� sicil
kayd��alarak�üyeli�e�kabul�ediyor�bu�konuda�hiç
kimseye�iltimas�göstermeden�büyük�bir�ciddi-
yetle�ülke�genelinde�organize�olmaya�devam
ediyoruz.�
Gazetemiz�Külliye�ba�ta�olmak�üzere�tüm

kurumlar�m�za,�valilerimize,�il�ve�ilçe�emniyet
müdürlerimize,� ba�savc�l�klar�m�za� ula�t�r�l-
maktad�r.�Bu�sorumlulu�un�bilince�bir�ekip�ola-
rak�öncelikle�emniyet�te�kilat��ve�akabinde�di-
�er�ilgili�kurumlar�m�z�n�sorunlar�n�,�duyurul-
mas��gereken�konular�,�savunulmas��gereken�ki-
�i�ve�mevzular��cesur�ve�aç�k�bir��ekilde�yaz�-
yoruz.��sminin�içinde�Polis�geçirip,�emniyet�te�-
kilat�n�n�cayd�r�c�l���ndan�istifade�etmek�iste-
yen�di�er�derneklerden�de�iliz.�Bizzat�sahada
ve�gerekti�inde�kavgan�n�içindeyiz.�Emretti�iniz
takdirde�ilk�say�m�zdan�son�say�m�za�kadar�olan
gazetelerimizi�size�takdim�etmek�isteriz.
De�erli�vakitlerinizi�fazla�almadan�sözümü

bitirmek�istiyorum.�Allah’tan�size�ve�ailenize
sa�l�kl�,�huzurlu,�uzun�ömürler�diliyor�devle-
timizin�k�yamete�kadar�payidar�olmas�n��niyaz
ediyorum.�Allah’a�emanet�olunuz.�
Sayg�lar�mla.

Kolluk kuvvetlerimizin
dikkatine

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

Taksim'de dilendirilen
yabanc� uyruklu 26 çocuk,
polis taraf�ndan kurtar�ld�
Taksim�Meydan�’nda�dilendirilen�26�çocuk,�gelen�ihbar�üze-

rine�polis�ekipleri�taraf�ndan�kurtar�larak�koruma�alt�na�al�n-
d�.�Çocuklar��dilendiren�yabanc��uyruklu�13�ki�i�ise�gözalt�na
al�nd�
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Çocuk��ube�Müdürlü�ü�ekip-

lerine,�Taksim�Meydan�’nda�18�ya��ndan�küçük�yabanc��uy-
ruklu�çocuklar�n�dilendirildi�ine�yönelik�bir�ihbar�geldi.��hbar
üzerine�yap�lan�denetimlerde�çocuklar��dilendiren�yabanc��uy-
ruklu�13��ah�s�yakalanarak�gözalt�na�al�n�rken,�dilendirilen�26
çocuk�kurtar�ld�.�Kurtar�lan�çocuklar�Aile,�Çal��ma�ve�Sosyal
Hizmetler� �l� Müdürlü�üne� ba�l�� bir� kuruma� yerle�tirildi.
Gözalt�na�al�nan��ah�slar�hakk�nda�ise�idari�yönden�s�n�r�d���
i�lemleri�ba�lat�ld�.

Kocaeli �l Emniyet Müdürü hastanede tedavi gören polis memurlar�n� ziyaret etti
Kocaeli��l�Emniyet�Müdürü�Veysal�Tipi-

o�lu,�Dilovas���lçe�Emniyet�Müdürlü�ünde
görevli�polis�memuru�Seyit�Ahmet�Karan�ve
Hakkari��l�Emniyet�Müdürlü�ünde�görevli�po-
lis�memurunu�tedavi�gördükleri�hastanede�zi-
yaret�etti�Dilovas�'nda�yol�kontrol�noktas�n-
da�görev�halinde�olan�motosikletli�yunus�tim-
lerine,�yolda�seyir�halinde�olan�A.Ö.�idare-
sindeki� plakas�� henüz� ö�renilemeyen
bir�araç�çarpt�.�Çarpman�n�etkisiyle�Dilova-
s���lçe��Emniyet�Müdürlü�ü�kadrosunda�gö-
revli�Seyit�Ahmet�Karan�isimli�polis�memu-
runun�aya��nda�k�r�klar�olu�tu.��hbar�üzeri-

ne�olay�yerine�k�sa�sürede�ula�an���sa�l�k�ekip-
leri�taraf�ndan�ilk�müdahalesi�yap�lan�polis
memuru�Karan,�kald�r�ld����hastanede�aya��
alç�ya�al�nd�.�Sürücü�A.Ö.’ye�ise�adli�i�lem
uyguland�.�Öte�yandan��Kocaeli��l�Emniyet
Müdürü�Veysal�Tipio�lu,�görev�esnas�nda�ta-
lihsiz���kaza�sonucu�ayak�bile�inde�k�r�k�olu-
�an�ve�Derince�E�itim�ve�Ara�t�rma�Hasta-
nesi'nde� tedavi� olan� polis� memuru� Seyit
Ahmet�Karan�ve�ayn��hastanede�rahats�zl���
nedeniyle�tedavi�gören�Hakkari��l�Emniyet
Müdürlü�ü'nde�görevli�polis�memurunu�zi-
yaret�etti.

“RABBİM TEZ ZAMANDA ŞİFA VERSİN”
Polis� memurlar�yla� yak�ndan� ilgilenen

ve�herhangi�bir�ihtiyaçlar��oldu�unda�her�za-
man�yanlar�nda�olduklar�n��belirten��l�Emniyet
Müdürü�Tipio�lu,�sosyal�medya�hesab�ndan
yapt����payla��mda,�“Dilovas�'nda�görevli�Mo-
tosikletli�Yunus�Timi'mize�bir�arac�n�çarpmas�
sonucu�ayak�bile�inde�k�r�klar�olu�an�Polis
Memuru�karde�imizi�ve�Hakkari�kadrosun-
da�görevli�Özel�Harekat�Polisi�karde�imizi�te-
davi�gördükleri�hastanede�ziyaret�ettik.�Rab-
bim� tez� zamanda� �ifa� versin”� ifadelerini
kulland�.



6 HABER2021

Orgeneral Arif ÇETİN, 1959 yılında Ankara'nın Kalecik İlçesinde
doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1980 yılında Kara Harp Oku-
lu’ndan, 1981 yılında da Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1981-1989�y�llar�nda�çe�itli�birliklerde�Ta-
k�m,�Bölük�ve��lçe�Jandarma�Komutanl����gö-
revlerinde�bulunan�Orgeneral�ÇET�N;�1991�y�-
l�nda� Kara� Harp� Akademisi’nden� Kurmay
Yüzba���rütbesiyle�mezun�olmu�tur.

Kurmay�subay�olarak;�1991-1995�y�llar��ara-
s�nda�Diyarbak�r�Jandarma�Asayi��Komutan-
l����Harekât�ve�Asayi���ube�Müdürlü�ü�Plan
Subayl���,�1995-1996�y�llar��aras�nda�J.Gn.�K.l�-
���Genel�Plan�Prensipler�ve�Koordinasyon�Ba�-
kanl�����ç�Güvenlik�Ara�t�rma�ve�De�erlen-
dirme��ube�Müdürlü-
�ü,�1996-1998�y�llar�
aras�nda�Personel�Ba�-
kanl����Plan�Yönetim
Koordinasyon� Daire
Ba�kanl���nda� �ube
Müdürlü�ü� ile�1998-
2000� y�llar�� aras�nda
Kurslar��ube�Müdür-
lü�ü�görevlerinde�bu-
lunmu�tur.�2000-2002
y�llar��aras�nda���rnak
23'üncü�Jandarma�S�-
n�r� Tümen� Kurmay
Ba�kanl���,�2002-2004
y�llar��aras�nda�Bursa
�l� Jandarma� Komu-
tanl���,�2004-2005�y�l-
lar�� aras�nda� J.Gn.
K.l����Lojistik�Ba�kanl����Plan�ve�Koordinas-
yon� Dairesi� Ba�kanl���,� 2005-2006� y�llar�
aras�nda�Harekât�Ba�kanl����Asayi��Dairesi
Ba�kanl���,�2006-2007�y�llar��aras�nda�Kasta-
monu�Jandarma�Bölge�Komutanl����görevle-
rini�yürüten�Orgeneral�ÇET�N,�2007�y�l�nda
Tu�generalli�e�terfi�etmi�tir.

Tu�general�rütbesiyle;�2007-2009�y�llar��ara-
s�nda���rnak�22'nci�Taktik�Jandarma�S�n�r�Tu-
gay�Komutanl���,�2009-2011�y�llar��aras�nda
Ayd�n�Jandarma�Bölge�Komutanl����görevle-
rinde�bulunmu��ve�2011�y�l�nda�Tümgeneral-
li�e�terfi�etmi�tir.

Tümgeneral�rütbesiyle;�2011-2013�y�llar�
aras�nda��stanbul�Jandarma�Bölge�Komutan-
l���,�2013-2016�y�llar��aras�nda�J.Gn.�K.l����Ha-
rekât� Ba�kanl���� görevlerinde� bulunmu�� ve
2016�y�l�nda�Korgeneralli�e�terfi�etmi�tir.

Korgeneral�rütbesiyle;�2016-2017�y�llar��ara-
s�nda�Jandarma�Asayi��Komutanl����görevini
yürüten�Orgeneral�Arif�ÇET�N,� �çi�leri�Ba-
kanl���’n�n�2017/346�say�l��Kararnamesi�ile�Or-
generalli�e�terfi�ederek�Jandarma�Genel�Ko-
mutanl���’na�atanm��t�r.

Kay�tlardaki� öz-
geçmi�i�itibariyle�k�-
saca� bahsetti�imiz
Arif�Pa�am��ahsiyeti,
görev� anlay���,� cesa-
reti,�vefas�,�vakar��iti-
bariyle� kolay� kolay
tariflere� s��mayacak
bir� insand�r.� Kendi-
siyle�görev�yapma��e-
refine�eri�ti�im�Türk
Ordusu’nun� çok� de-
�erli�komutanlar�ndan
biridir.

Son� derece�müte-
vaz�,� emrindeki� per-
sonele� kar��� gayet
mü�fik�ve�fakat�bir�o
kadar�da�dsiplinli�olan

komutan�m�z�bölge�halk��taraf�ndan�da�çok�se-
vilmektedir.�Görev�yapt����yerlerde�sürekli�hal-
k�n�aras�nda,�halkla�iç�içe�olmu�tur.�Kendisi-
ne�ula��lmay��kolay�k�lan�Say�n�ÇET�N,�bu�yö-
nü�sayesinde�asayi�i�bozan�her�türlü�adi�suç�ve
terör�olaylar�n�n�üzerine�cesurca�giderek�ko-
lay�bir��ekilde�çözebilmi�tir.

Bu�vesile�ile�Arif�ÇET�N,�teröre�vurulan�de-
mir� yumruktur.�Devlete� darbe� vurmak� iste-
yenlere�en�a��r�darbedir.�Tam�da�yerinde�bu-
lunan�a��r�bir�demir�kayad�r.�Cesur�yi�it�mert
ve�bir�o�kadar�da�ak�ll��bir�devlet�adam�d�r.

Geçti�imiz� haftalarda� Bitlis’te� Eren-11

operasyonunda��ehit�olan�Güvenlik�Köy�Ko-
rucusu�Cahit�ÇEL�K�karde�imizin�Mu��ili�Has-
köy�ilçesine�ba�l��Elmabulak�köyünde�bulunan
ailesine�taziye�ziyaretine�gelen�Say�n�ÇET�N
bölge�halk�n�n�ve��ehit�ailesinin�gönlünü�al�p,
devletimizin�gücünü�bu�güzide�insanlar�n�ar-
kalar�nda�hissetmelerini�sa�lam��t�r.

Bölgede�yürütülen�'Eren-11'�operasyonun-
da��ehit�olan�güvenlik�korucusu�Yücel�Aki'nin
Tatvan�Çekmece�Köyü'ndeki��mezar�n��ziya-
ret�edip,�dua�okuyan�Orgeneral�ÇET�N,��ehi-
din�yak�nlar�na�Türk�Bayra���ve�Kur'an��Ke-
rim�hediye�etmi�tir.��ehitlerine,�gazilerine,��e-
hitlerimizin�emanetlerine�kendi�can�ndan�da-
ha�çok�de�er�veren,�milletinin�emrinde�gece
gündüz�demeden�personeli�ile�birlikte�çal��an
Komutan�m�za�ve�çal��ma�arkada�lar�na�Mu�
halk��olarak�minnet�duymaktay�z.��Yapm���ol-
du�u�çal��malar�ile�hem�tarihin�alt�n�sayfala-
r�nda�hemde�ülkesini�vatan�n��bayra��n��seven
herkesin�gönlüne�taht�kurmu�tur.

Jandama� Te�kilat�� her� ne� kadar� �çi�leri
Bakanl���’na�ba�l��olsa�da�Türk�Silahl��Kuv-
vetleri’nin�manevi��ahsiyetindeki�tart���lmaz
yeri�münasebetiyle�son�derece�önemli�bir�ku-
rumdur.��ehirde�Emniyet�Te�kilat�’n�n�yapt�-
���görevi�Ta�ra’da�Jandarma�Te�kilat��icra�eder.
Bu�özelli�i�dolay�s�yla�te�kilatta�görev�yapa-
cak�olan�personel�büyük�bir�titizlik�içerisinde
seçilmektedir.�Her�türlü�suç�ve�suçluyla�mü-
cadelenin�yan�nda�halkla�iç�içe�olma�mecbu-
riyeti�münasebetiyle�devletin�güler�yüzü�ve��ef-
katli�eli�olmas��yönüyle�vitrin�vazifesi�de�mev-
cuttur.

Böylesi� önemli� bir� kurumun� ba��na� da
Arif�ÇET�N�Beyefendi�gibi�nadide�bir��ahsi-
yetin�getirilmesi�devletimizin�her�göreve�en�uy-
gun�ki�iyi�getirme�konusunda�gösterdi�i�titizlik
ve�ba�ar�n�n�en�bariz�tezahürüdür.�Göreve�gel-

di�i�günden�itibaren�te�kilat�üzerinde�varl���-
n��haf�zalardan�silinmeyecek��ekilde�hissetti-
ren�Say�n�ÇET�N�bu�asil�ve�vakur�ki�ili�iyle
her�daim�gönlümüzdeki�yerini�muhafaza�ede-
cektir.�

Mazluma�kar���kadife�eldiven�zalime,�hai-
ne�kar���te�kilat��ile�birlikte�demir�yumruk�olan
Say�n�Arif�ÇET�N�Pa�am�n�"ARA�BUL�YOK
ET"�strateji�ile�istihbarata�dayal��nokta�ope-
rasyonlarla��bütün�terör�odaklar�n�n�tüm�ba-
r�nma� alanlar�ndaki� inlerine� girilerek� terör
bitme�noktas�na�getirilmi�tir.�

Te�kilatta�kendi�döneminde�ve�kendisinden
sonra�çe�itli�görevlere�gelecek�olan,�özellikle
de�Genel�Komutanl�k�makam�nda�görev�ala-
cak�ki�ilere�ciddi�bir�örnek�te�kil�eden�Say�n
ÇET�N�personel�yeti�tirme�hususunda�da�ol-
dukça�ba�ar�l�d�r.

Cumhurba�kan�m�z� Say�n� Recep� Tayyip
ERDO�AN�Bey’in�üstün�gayretleri�sayesin-
de�15�Temmuz�hain�darbe�giri�imi�sonras��k�-
sa�sürede�toparlanan�Türk�Silahl��Kuvvetleri,
Arif�Komutan�m�z�gibi�birbirinden�de�erli�ko-
mutanlar�sayesinde�devletimizin�k�z�l�elma�ya-
r���ndaki�tart���lmaz�ba�ar�s�na�ve�zirvedeki�ye-
rini�korumas��hususundaki�kararl�l���na�olan
inanc�m�z�tamd�r.�Bu�vesile�ile�Cumhurba�-
kan�m�z� Say�n� Recep� Tayyip� ERDO�AN
Bey�ba�ta�olmak�üzere��çi�leri�Bakan��Say�n
Süleyman�SOYLU,�Jandarma�Genel�Komutan�
Orgeneral�Arif�ÇET�N,�Emniyet�Genel�Müdürü
Mehmet�AKTA��ve�samimi�tüm�devlet�gö-
revlilerimize�sa�l�kl�,�huzurlu,�uzun�ömürler�di-
liyor,�devletimizin�k�yamete�kadar�payidar�ol-
mas�n�� Yüceler� Yücesi� ALLAH’tan� niyaz
ediyorum.� Polis� Gazetesi� Yönetim� Kurulu
Ba�kan��

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

Önce Vatan

Bizim�için�her�ey'den�"Önce�Vatan"�gelir.�Türkler-
de�Vatan�ve�Devlet�kavram��birle�mi�tir.��"Devletimi-
ze�isyan�eden�ki�i,�tek�o�lum�Süleyman�bile�olsa,�tereddüt
etmeden�kellesini�al�r�m."�(Yavuz�Sultan�Selim)�Ata-
sözlerimizde�üzerinde�en�fazla�durulan�kavram�Vatan.
"Ana�gibi�yar�Vatan�gibi�diyar�olmaz.�Sahipsiz�Vatan�n
batmas��hakt�r,�sen�sahip�ç�karsan�bu�vatan�batmaya-
cakt�r"der� Istiklal�ve�Milli��airimiz�merhun�(Mehmet
Akif)

Asimetrik�Sava��olan�Terör�Devletimizi�ve�Milleti-
mizi�hedef�alm��t�r.�Terörle�Mücadele,�küresel�güçler-
le�yapay�örgütler�üzerinden�yap�lan�bir�vekâlet�sava���ol-
du�u�gibi�Devletimizin�ve�Milletimizin�en�önemli�me-
selesidir.�Kararl�l�kla�ve�gerekli�önlemler�al�narak�top-
yekün�mücadeleye�devam�edilmelidir.

Devlet�ve�Millet�olarak,�Milli�Mücadele'den�sonra�hen-
dek�olaylar�nda�en�zor�ve�en�kanl��dönemi�ya��yoruz.!
Art�k�terör�bitirilme�noktas�na�getirilmi�tir.�Bitene�ka-
dar�devam�edilmelidir.

Yüre�imiz�yanmakta,�Terörle�Mücadele�(Asimetrik
Sava�)da�kelimeler�kifayetsiz�kalmaktad�r.!

Terörle�Mücadele�(Asimetrik�Sava�)�ve��ehitlerimiz
Türk�Devleti'nin�ve�Türk�Milleti'nin�en�önemli�ve�birinci
gündemi�olmal�d�r.!

MGK,�Hükümet,�TSK,�Siyasi�Parti'ler,�Sivil�Toplum
Kurulu�lar�,� Medya,� Diyanet� ve� Kanaat� Önderleri,
Meslek�Odalar�,�Esnaf�Odalar�,�Ticaret�ve�Sanayi�Oda-
lar�,�Ihracatç��Meclisleri,�Mühendis�Odalar�,�Barolar,�Bor-
salar,�Sanatç�lar,�Sporcular,�Muhtarlar,�taraf�ndan�Mil-
li�Mütabak�sa�lanmal��ve�Milli��uur�olu�turulmal�d�r.!

Tek�Yürek,�Tek�Bilek�ve�Milli�Birlik�içerisinde,�te-
röre,�teröriste�ve�destekçilerine�korku,�Güvenlik�Kuv-
vetlerimize�moral�ve�güç��verilmelidir.!

Asimetrik�Sava��sistemine�geçilmelidir.!�
Gerekirse�k�sm��bir�seferberlik�ilan�edilmelidir.!
Son�onda�y�lda�emekli�olan�güvenilir,�Devletine�ve

Milletine�sadakatli,�Subay-Astsubay,�Pilot,��stihbaratç�,
Güvenlik�Korucusu,�Polis,�PÖH,�JÖH,�JÖAK,�SAS,�SAT,
ÖKK,�MAK�ve�MIT�mensuplar�na�daha�fazla�inisiya-
tif�verilmelidir.

Terörle�mücadele�konsepti�ve�mevzuat�yenilerek,�her
alanda�ve�her�boyutta�topyekün�mücadele�Terör�bitene
kadar�kararl�l�kla�devam�etmelidir!!..

Din-ü�Devlet�Mülk-ü�Millet�
Devlet-i�Ebed�Müddet

Lokman YILMAZ

Halkla İlişkiler Müd. (Genel Koodinatör)

Tarihi�kader�misyonu�olarak�birbiri�ard�na�ba-
�ar�lara�ko�makta�olan�ülkemiz�Türkiye’yi�ye-
ni�bir�görev�bekliyor.�Y�llard�r�elindeki�imkân-
lar�nedeniyle�sömürülmeye�çal���lan�ve�fakat�ge-
rek�co�rafi�ko�ullar��nedeniyle�ve�gerekse�ül-
kedeki�çe�itli�kontrolsüz�güçler�nedeniyle�ba-
�ar�s�z�olunan�ülke�Afganistan’da�yeni��ekli�ve
huzuru�Türk�devlet�akl��dizayn�edecek.

Son�NATO�toplant�s�nda�Afganistan’da�Ka-
bil�Uluslar�aras��Havaalan�n�n�korunmas��ile�il-
gili� görü�meler� yap�ld�.� Var�lan� anla�man�n
detaylar��tam�olarak�bilinmese�de�Türkiye’nin�Af-
ganistan’da�kalmas��gündemde.�

Afganistan�dünyadaki�talihsiz�ülkelerden�bi-
ridir.�1979-1989�tarihleri�aras�nda�SSCB�i�ga-
linde�kald�.�2001-2021�y�llar��aras�nda�da�Ame-
rika’n�n�kontrolünde�kalm���ve�2006’dan�itiba-
ren�NATO��emsiyesi� alt�na�girmi�tir.�Bu�du-
rumlar��her�ne�kadar�talihsizlik�olarak�aç�klasak
da�SSCB�Afganistan�topraklar�nda�gömüldü.�Ba-
t��i�gali�de�için�de�buludu�umuz�günlerde�top-
yekün�bir�kaç���söz�konusu�oldu�diyebiliriz.

Afgan�halk��Türkleri�sever.�Özellikle�Türk�as-
kerinin�orada�bulunmas�ndan�kesinlikle�rahats�z
de�iller.� Afganistan’la� geçmi�e� dayal�� ciddi
manada� hukukumuz�bulunmaktad�r.�Afganis-
tan’da�bulunan�yabanc��askerler�Türk�bayra���ile
dola�maktad�rlar.�Sebebini�izaha�gerek�yok�sa-
n�r�m.�SSCB�Afganistan’da�50.000�asker�ve�çö-
kü�e�gitmeyi�beraberinde�getirecek�kadar�da�pa-
ra�kaybetti.

Afganistan�konum�olarak�kilit�konumda�bir
ülkedir.�2640�km�Pakistan’la,�1357�km�Taci-
kistan’la,��ran’la,�Türkmenistan’la,�Özbekistan’la
ve�Çin’le�s�n�rlar��var.�

Etnik�yap��olarak�da�2010�verilerine�göre�%49
i�Pe�tun,�%�33’si�Tacik,�%9’u�Özbek,�%4’ü�Ay-
mak,�%3’ü�Türkmen,�%2’si�de�Beluc’dur.�

Amerika;�SSCB’nin�1979’da�Afganistan’a�ge-
li�inin�kendi�te�vik�ve�yönlendirmeleri�sonras�nda
gerçekle�ti�ini� iddia�etmektedir.�Bu� i�gal�ön-
cesinde�El-kaide’nin�Afganistan’daki�örgütle-
ni�ini,�Afganistan’daki�istikrars�zla�may��muh-
telif��ekillerde�tetiklediklerini�ve�akabinde�de
SSCB’yi�oraya�yönlendirdiklerini�söylemekte-
dirler.�Buna�gerekçe�olarak�da�Orta�Avrupa’n�n
rahatlamas��ve�özgürle�mesini�ve�SSCB’nin�çö-
kü�ünü� istemelerini� gerekçe� göstermektedir-
ler.

E�er�bu�iddia�do�ru�ise�ki�-Amerika�olmu�
olaylardan,� ispat�� ve� sa�lamas��mümkün� ola-
mayacak�durumlardan�kendine�pay�ç�karmay�
çok�iyi�bilir-�SSCB’ye�kurdu�unu�iddia�ettikle-
ri�tuza�a�kendileri�dü�mü��oldular.�

Hesapta�Afganistan’a�demokrasi�ve�özgürlük
getirmek�üzere�ç�kt�klar��yolda�20�y�lda,�2�tril-
yon�dolar,�2500�ölü�ve�ilaveten�di�er�NATO�üye-
si�ülkelerin�kay�plar�n��saym�yoruz,�onbinlerce
yaral��b�rak�p�kaçmaya�çal���yorlar.�Y�llar�önce

radikal�örgüt�olarak�nitelendirdikleri
Taliban’la�Donadl�Trump�hükümeti
döneminde� Katar� Doha’da� masaya
oturarak,�kendilerinden�sonra�radikal
unsur� bar�nd�rmama� hususunda� an-
la�maya�vard�lar.�Radikal�örgüt� lis-
telerinde� bulunan� Taliban’�n� 5000
kadar�eleman�n��serbest�b�rak�p�terör
örgütü�listesinden�ç�kard�lar.�Trump
hükümetinin� çekilme� sözü� verdi�i
tarihte�çekilemedikleri�gibi�hükümet
de�i�imi� sonras�nda� Biden� pe�pe�e

birkaç�tarih�verip�bu�tarihlerde�de�çekilemeye-
rek�bir�gece�sessiz�sedas�z�bulunduklar��hava�üs-
sünü�terkettiler.

Amerika’n�n�birkaç�bahanesinden�biri�olan
uyu�turucu�ile�ilgili�olarak�i�gal�etti�i�bu�top-
raklarda�daha�önce�uyu�turucu�üretimi�%70�iken
i�gal�sonras�nda�üretim�%�90’a�ç�kt�.�11�Eylül
sald�r�lar�n��El�kaide’nin�yapt���n��iddia�ederek
onlar��taliban’dan�istediler.�Alamay�nca�ani�bir
kararla� Afganistan’a� girdiler.� Tabi� Amerika
sonras��NATO�da�bu�ülkeye�girmi��oldu.�Bu�i�-
gale��ran,�Çin,�Rusya�destek�verdi.�Türkiye�ola-
y�n�içerisinde�e�itmen�olarak�zaten�bulunmak-
tayd�.�

Ani�olarak�yap�lan�bu�çekilme�sonras�nda�ül-
kede�ciddi�manada�bir�bo�luk�olu�tu.�Öyle�ki�ar-
kas�na�bakmadan�kaçan�Amerika’n�n�büyükel-
çisi�Taliban�çok�h�zl��bir�ilerleme�kaydetmeye
ba�lad��bu�durdurulsun�demeye�ba�lad��bile.�Bu
ilerleme�kar��s�nda�1000�Afgan�askerinin�Taci-
kistan’a�kaçt����lakin�gerçek�rakam�n�çok�daha
fazla�oldu�u�kula��m�za�gelen�söylentiler�ara-
s�nda.�Taliban’�n�büyük��ehirler�hariç�birçok�il
ve�ilçeyi�kontrol�alt�na�ald����da�söylenmekte.
Fazla�uzak�olmayan�bir�zamanda�Afganistan’da
bir�iç�sava��beklentisi�var.�Uzun�laf�n�k�sas��Ame-
rika�ve�Nato�ülkeleri�hem�i�ga�hem�kaç��la�ilgili
muhtelif�bahaneler�ve�kendilerini�hakl��göster-
me�çabas��içerisine�çoktan�girdiler�bile.�

Netice�itibariyle�i��Türkiye’den�aman�dileme
noktas�na�geldi.�Y�llard�r�orada�sava�ç��de�il�e�i-
tici�rolü�üstlenmi��olan�Türk�askerinin�hem�halk
hem�birbirinden�ayr��gruplar�üzerinde�olumlu�bir
tesiri�var.�Ülkede�hâlihaz�rda�muhtelif�ülkelerin
misyonlar��bulunmaya�devam�ediyor.�Bu�mis-
yonlar�n�dünya�ile�tek�ba�lant�s��Kabil�Havaa-
lan�’d�r.�Bu�havaalan��sayesinde�orada�ya�am-
lar�n��devam�ettirebiliyorlar.�Seyahat�edip�dip-
lomatik�çal��malar�n��yürütebiliyorlar.�Bu�ha-
vaalan�n�n�da�yeri�geldi�inde�cayd�r�c�l����olan
ama�sempatik�ve�karizmatik�bulunan�bir�ülke�as-
keri�taraf�ndan�korunmas��gerekmektedir.�Bu�hu-
susta�da�en�önemli�ve�hatta�tek�gerçek�Türki-
ye’dir.

Türkiye’nin�tüm�di�er�so�uk�sava��yürüttü-
�ümüz�cephelerde�hep�do�ru�kararlar�ald����gi-
bi�Afganistan’da�da�bu�misyonla�kalma�karar��al-
m���olmas��çok�do�ru�bir�karard�r.�

Türkiye�Afganistan’da�kalma�konusunda�ya-
n�na�Pakistan�ve�Macaristan’��istedi.�Macaristan
bilindi�i�üzere�AB�üyesi�bir�ülkedir.�Afganis-
tan’daki�faaliyetlerde�AB�üyesi�bir�ülkenin�bu-
lunmas�� Türkiye’nin� Avrupa’daki� durumuna
olumlu�etki�sa�lar.�Ayr�ca�Macar�halk�n�n�kö-
keni�Türk’tür.��ngilizce�ismi�Hun-gary’den�an-
la��laca���üzere�Macarlar�Hun�Türkleridir.�Ken-
dileriyle�Türk�konseyi�ile�ilgili�de�çal��malar�-
m�z�var.

Pakistan� ise�burada�çok�önemli�ve�ak�ll�ca
al�nm���stratejik�bir�karard�r.�Amerika’n�n�Af-
ganistan’��i�galine�yard�mc��olmu��gibi�görün-
se�de�Taliban’a�el�alt�ndan�büyük�destekler�sa�-
lam��� ve� göç� alm��t�r.� taliban� Hareketi’nin
önemli�üyeleri�Pakistan’dad�r.�

Trump�Hükümeti�zaman�nda�Doha’da�yap�-
lan�toplant�da�masaya�oturan�Taliban�ile�Kabil
Hükümetiydi.�Pakistan’�n�Taliban’la�aras�n�n�iyi
olmas��ve�Kabil�Hükümetiyle�de�Türkiye’nin�sa�-
lam� ili�kiler� içerisinde� oldu�unu� dü�ünecek
olursak� Pakistan’�n� seçilmesi� çok� do�ru� bir
karard�r.�

Türkiye�Suriye’de,�Libya’da�ciddi�ba�ar�la-
r��olan�bir�ülkedir.�Bu�ülkelerde�ak�ll�ca�karar-
lar�al�p�süreç�yönetmi��olmas��sayesinde�dünya
ülkeleri�gözünde�ciddi�bir�noktaya�gelmi�tir.�Bu
vesile�ile�sa�lam�referanslar��ve�tarihten�gelen
üst�ak�l�misyonu�sayesinde�Afganistan’da�da�ba-
�ar�lar�na�yenilerini�ekleyecektir.�Di�er�dünya
ülkeleri�gibi�girdi�i�ülkeyi�y�k�p�geçerek�ç�k-
mam���her�taraf��mamur�ederek�sistem�kurmu�tur.
Suriye’de�ciddi�bir�ya�am�alan��açarak�oradan�Po-
lis�ve�Sa�l�k�Te�kilat��kurup�e�itmi�tir.�Haliy-
le�Taliban’�n�ciddiye�alaca��,�sözünü�dinleyece�i
ve�sayg��duyaca���bir�ülke�olarak�Türkiye�bu�i�
için�biçilmi��kaftand�r.

Merak�edilen�konulardan�en�önemlisi��udur:
Taliban�Türk�askerine�sald�r�r�m�?�Taliban�geç-
ti�imiz�aylarda�kendilerinin�tüm�dünya�taraf�n-
dan�yanl���tan�nd���n�,�bunun�kas�tl��olarak�ya-
p�ld���n��ifade�etti.�Bizi�gelin�bizden�dinleyin�me-
sajlar��verdi.�Dünya�ile�iyi�ili�kiler�içerisine�gir-
mek�istiyorlar.�Bunun�için�de�tüm�ülkelerin�dip-
lomatik�misyonlar�n�n�huzur�ve�güven�içerisin-
de�orada�çal��abilmeleri�gerekmektedir.�Dünya
ile�iyi�ili�kiler�içerisine�girmek�isteyen�bir�top-
luluk,�özellikle�Afganistan’da�bulunmas�n��is-
tedi�i�ülke�askerine�sald�rmaz.�1.�Taliban�Hü-
kümeti�dünyadan�biraz� izeole�edilmi��bir�hü-
kümetti.�Fakat��u�süreç�onlar�için�ciddi�anlam-
da�bir�f�rsatt�r.�Ayr�ca�Taliban�heyeti�Rusya,�Nor-
veç,�Fransa,��ran,�Türkmenistan�ziyaretleri�yap-
t�.�Önümüzdeki�süreçte�Türkiye’ye�gelmeleri�de
bekleniyor.

Amerika�bunca�teknik�imkân�ve�kabiliyetine
ra�men�Afganistan’�n�sadece�%�30’unu�kontrol
edebildi.�Co�rafi�konum�olarak�çok�zor�bir�ül-
ke�olan�Afganistan�ak�l,�sab�r�ve�karizma�ile�kont-
rol�alt�nda�tutulup�yönetilebilir.

Bu�yüzden�Türkiye’nin�yan�nda�Pakistan’��is-
temesindeki� önemli� akl�� burada� görmemek
mümkün�de�il.�Taliban’�n�lojistik�deste�i�Pa-
kistan’dad�r.�Askeri�yöneticilerinin�büyük�bir�k�s-
m��Pakistan’da�e�itilmi�tir.�Bu�vesile�ile�Pakis-
tan� her� hususta� Türkiye’nin� elini� güçlendir-
mektedir.�

Ayr�ca�Afganistan�petrol,�do�algaz�ve�birçok
maden�bak�m�ndan�zengin�bir�ülkedir.�Y�llard�r
sava�la�me�gul�edilmi�,�halk��e�itimden�uzak�b�-
rak�lm��,�bilim�ad�na�s�f�r�noktada�kalm��t�r.�Bu
vesile�ile�huzur�ve�refah�n�gelmesine�sebep�ola-
cak�ülke�olarak�böylesi�bir�giri�im�Türkiye�için
çok�önemli�faydalar�sa�layacakt�r.�Risklerden
bahsedenler�de�mutlaka�olacakt�r.�Fakat�riskin
olmad����bir�yer�gösterebilir�misiniz?�Özellik-
le�devlet�i�lerinde�risk�her�daim�var�dr.�Burada
söyleyece�imiz�söz�göze�alan�kazan�r�olacakt�r.
Göze�almak�bir�yana�2200�y�ll�k�devlet�gelene-
�i�olan�bir�devlet�olan�Türkiye’den�bahsediyo-

ruz.�Devletimiz�yüzy�llard�r�d���dü�manlarda�u�-
ra��p�bir�taraftan�da�içerisindeki�hainlerde�mü-
cadele�ede�ede�kemikle�mi��bir�güce�kavu�tu.�Ge-
rek�siyasi�gerek�bürokratik�ve�gerekse�askeri�alan-
da�oldukça�tecrübeli�bir�seviyeye�geldi.�En�kö-
tü�ihtimalle�bile�ba��m�za�aç�lmak�istenen�bela-
lardan�ALLAH’�n� lütfu� ile� s�yr�laca��m�zdan
kimsenin��üphesi�olmas�n.

Burada�Türkiye�ve�Pakistan�kafa�kafaya�ve-
rerek�Afganistan’daki�her�s�k�nt�y��çözüme�ka-
vu�turarak�Afganistan’��kurumsal�yap�ya�sahip
bir�devlet�haline�getireceklerdir.�Bu�bölgede�En-
donezya,�Malezya,�Türkiye�ve�Pakistan�bir�be-
raberlik�içerisine�girmek�üzereydiler.�Afganis-
tan�bu�anlamda�bizim�için�yeni�bir�imkân�ola-
cakt�r.�Herkesin�içi�rahat�olsun.�Devletimiz�ne
yapt���n��bilmektedir

Afganistan’da��u�an�Türkiye’nin�üstlendi�i
misyondan�ötürü�bir�heyecan�hâkim.�Kürdüyle,
Laz�yla,�Çerkeziyle�hep�birlikte�Türkler�her�za-
man� istenendir,� beklenendir,� özlenendir.� En
büyük�dü�manlar�m�z�bile�içten�içe�hayranl�k-
lar�n��gizleyememektedirler.�Ahir�zamanda�ol-
du�umuzu�dü�ündü�ümüz��u�süreçte�dile�imiz
odur�ki�yüzy�l,�Türkiye�yüzy�l��olacakt�r.

Ayr�ca�içinde�bulundu�umuz��u�günlerde�af-
gan�mülteciler�meselesi�ile�ilgili�birçok�alg�lar
yap�lmakta,�halk�m�z�n�kafas�nda�br�sürü�soru�i�a-
retleri�bulunmaktad�r.

Bu�konu�bundan�önceki�her�konuda�oldu�u
gibi�siyasalla�maya�ba�lay�p�muhalefet�taraf�n-
dan�da�köpürtülmektedir.�Hükümetimizin�bu�al-
g��yönetimlerine�kar���ciddi�manada�bir�kar��l�k
vermedi�i,� halk�n� içini� rahatlatacak� seviyede
aç�klamalar� yap�lmad���� görülmektedir.� Halk
hakl��olarak�yap�lan�sosyal�medya��i�irmeleriyle
birlikte,�sokakta�de�i�ik��ekillerde�hareket�eden,
ba��r�p�ça��ran,�de�i�ik�kültürden�gelen,�üni-
formal��gezen�insanlar��kendine�tehtid�olarak�gör-
mekte,� mültecileri� ülkesinde� istememektedir.�

�unu�bilmemiz�gerekir�ki�Afgan�mülteciler
senelerdir�ülkemizde�bulunmaktad�r.

Göç� idaresinin� verilerine� göre� 2018’de
100.000�kaçak�geçi��yapmaya�çal��an�Afganl�
mülteci�yakaland�.�2019’da�200.000,�2020’de
51.000,�2021’de�25.000�Afganl��mültecinin�s�-
n�rdan�geçmesi�engellenmi�tir.�Y�llard�r�Afganl�
mülteciler� ülkemize� gelmeye� çal��maktad�r.
Lakin,�bu�y�la�kadar�olan�bu�iltica�hiç�dillendi-
rilmeyip�bu�y�l�bu�k��k�rtmalar�n,�köpürtmele-
rin�olmas��dikkat�çekicidir.�Sosyal�medyada�bir-
çok�video�dola�maktad�r.�Daha�bugün�5�y�ld�z-
l��bir�otelin�mü�terileri�için�ast�klar��yabanc��uy-
ruklu�bayraklardan,�sadece�Afganistan�bayra��n�n
göndere�çekilmesi�esnas�nda�bir�video�kesilerek
yay�nlanm���halk�n�galeyana�gelmesi�sa�lanmaya
çal���lm��t�r.�Bu�fiilleri�i�leyenler�tez�vakitte�ya-
kalan�p�halk�n�gözü�önünde�cezaland�r�lmal�,�hal-
ka�gerekli�aç�klamalar�yap�l�p�içleri�rahatlat�l-
mal�d�r.

ABD� Afganistan’dan� ç�karken� Afganis-
tan’dayken�birlikte�çal��t����yakla��k�70.000�ki-
�iyi�beraberinde�Amerika’ya�götürdü.�Geri�ka-
lan�Afgan�çal��anlar�na�ise�2�y�l�içerisinde�ken-
dilerini�ABD’ye�alma�sözü�verdi.�Bununla�bir-
likte�içinde�Türkiye’nin�de�bulundu�u�muhtelif
ülkelerden�ABD’ye�gidi��için�müracaat�edebi-
leceklerini�söylediler.�Bu�sebeple�birçok�Afganl�
mülteci�kimi�Türkiye�üzerinden�Avrupaya�geç-
mek,�kimi�de�ABD’ye�gidi��için�müracaat�etmek

için�göçe�ba�lad�.�Taliban’�n�Afganistan’��kont-
rol�alt�na�almaya�ba�lamas�yla,�i�galci�ülkelere
muhtelif�konularda�hizmet�eden,�onlarla�çal��an
Afgan�halk�n��da�Taliban�taraf�ndan�öldürülme
korkusu�sard�.�Çünkü�Taliban�yabanc��güçlerle
çal��an�herkesi�kâfir�ilan�edip�katl’i�vacip�gör-
dü�ünü�beyan�etti.

Göç� hadisesi� dünyan�n� neredeyse� tüm� za-
manlar�nda�gerçekle�en�bir�hadisedir.�Tarihe�bak-
t���m�zda�dünyan�n�demografik�yap�s�n��büyük
ölçüde��ekillendiren�kavimler�göçü�vard�r.�Gü-
nümüzde�dünyada�bir�tak�m�dengeler�de�i�iti-
rilmeye�çal���lmaktad�r.�Pandemi,�iklim�olayla-
r�,�yang�nlar�gibi�göç�i�i�de�bu�unsurlardan�bir
tanesidir.�

Türkiye’ye�göçlerin�ana�sebeplerinden�biri�de
ülkemizin�d���dünya�insanlar��taraf�ndan�çok�bü-
yük�ve�güçlü�görülmesinden�kaynaklanmakta-
d�r.� Türkiye� Karaba�’da,� Türkiye� Libya’da,
Türkiye�Do�u�Akdeniz’de,�Türkiye�Katar’da,
Türkiye�Afrika’da,�Türkiye�Suriye’de.�Evet,�da-
ha�birçok�ülkede�bozulmakta�olan�dengeleri�dü-
zelten,�i�gal�alt�nda�kalmak�üzere�olan�ülkeleri
i�galden�kurtar�p�ordusunu�kurdurup�e�iten�bir
Türkiye�var.�Dünyan�n�jandarmal���n��yapma-
ya�ba�lam���bir�Türkiye.�Her�ne�kadar�halk�m�-
z�n�bir�k�sm��taraf�dan�ülkemiz�be�enilmese�de
hor�görülüp�önemsenmese�de�ülkemize�dünya-
dan�bak�ld���nda�hiç�de�içimizdeki�k�ymet�bil-
mezlerin�göstermeye�çal��t����gibi�olmad����or-
tada.�O�yüzden�dünya�halklar�n�n�büyük�bir�k�s-
m��Türkiye’yi�tercih�etmekteler.

Bu�göç�hadisesinin�sebeplerinin�detayl��bir��e-
kilde�halk�m�za�anlat�lmas��gerekmektedir.�Ay-
r�ca�göç�olay�n�n�ciddi�bir�sistemati�e�oturtulup
gelenlerin�tamam�n�n�kay�t�alt�na�al�nmas�,�ül-
kemiz�içinde�istedikleri�yere�gidebilmelerinin
önüne�geçilmesi�gerekmektedir.�S�n�r�m�zdan�gi-
ren�bir�Afganl�,�Taksim’in�ortas�na�kadar�ya�da
Zeytinburnu’na�kadar�kafas�na�göre�gidebilme-
sinin�önüne�geçilmelidir.

Halk�m�z�bu�durumu�gördükçe�hakl��olarak
ürküp�korkmaktad�r.�Bu�sürecin�tez�vakitte�to-
parlanmas�� gerekmektedir.� Mülteciler� husu-
sunda�milletimizi�k��k�rtanlar�bulunup�hak�et-
tikleri�cezay��almal�d�rlar.�Ayr�ca�bu�mültecile-
rin�kontrol�alt�na�al�n�p�özellikle�büyük��ehir-
lerden�belli�noktalara�ta��nmas�,�halk�m�z�n�en-
di�elerinin�dikkate�al�n�p�gere�inin�yap�lmas��ge-
rekmektedir.�Ülkemizdeki�belli�bir�kesim�ve�d��
dü�manlar�m�z�n� 2023� seçimlerine� haz�rlan-
d�klar��hepimizce�a�ikârd�r.�Bu�mülteci�konusunu
özellikle�bu�seçimler�öncesinde�halk�m�z�n�önü-
ne�ç�kart�p�malzeme�olarak�kullanmalar��hükü-
metimizi�seçim�öncesinde�acziyete�dü�mü��gi-
bi�göstermek�istemelerindendir.�

Sab�rl��bir�ak�lla�ve�her�ne�olursa�olsun�bir-
lik�olarak�kar��m�za�ç�kar�lan�bu�engellerin,�iha-
netlerin�üstesinden�gelebilece�imize�olan�inan-
c�m�z�tamd�r.

Bu�vesile�ile�devletimizi�bugünlere�getirme-
ye�büyük�emek�sarfeden,�sarfetmeye�devam�eden
Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ER-
DO�AN�Beyefendi�ba�ta�olmak�üzere�tüm�sa-
mimi�devlet�görevlilerimizi�sayg��ve�hürmetle�se-
laml�yor,�kendilerine�ve�ailelerine�sa�l�kl�,�hu-
zurlu�uzun�ömürler�ve�tüm��ehitlerimize�rahmet,
geride�kalanlar�na�da�sab�rlar�diliyor,�devletimizin
k�yamete�kadar�payidar�olmas�n��Yüceler�Yücesi
ALLAH’tan�niyaz�ediyorum.

AFGANİSTAN’DA 
NE İŞİMİZ VAR?

Bahadır İZGİ

Polis Gazetesi İstihbarat Şefi

Jandarma Genel Komutan�
Orgeneral Arif Çetin Pa�a
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Diyarbak�r Emniyet Müdürü A�k�n, 
Gaffar Okkan'� �ehit edildi�i yerde and�

Bolu �l Emniyet Müdürü Sadettin 
Aksoyu makam�nda ziyaret ettik

Cumhurba�kanl���� kararnamesi� ile� �z-
mir�Emniyet�Müdürlü�ü'nden�Diyarbak�r��l
Emniyet�Müdürlü�üne�atanan�Dr.�Hüseyin
A�k�n,�ilk�ziyaretini�20�y�l�önce�u�rad����si-
lahl��sald�r��sonucu�5�mesai�arkada���ile��e-
hit�edilen��l�Emniyet�Müdürü�Ali�Gaffar�Ok-
kan'�n��ehit�edildikleri�merkez�Yeni�ehir�il-
çesi�Sezai�Karakoç�Bulvar�'na�gerçekle�tir-
di.
Ali�Gaffar�Okkan'��a�abeyi�olarak�gör-

dü�ünü�aktaran�A�k�n,�bu�topraklar�n�ken-

dilerine�yurt�olmas��için�bin�y�ld�r��ehit�ver-
diklerini�ve�vermeye�de�devam�ettiklerini�söy-
ledi.
Diyarbak�r'a�gelmekten�dolay��mutlu�ol-

du�unu�ifade�eden�A�k�n,�"Kadim�bir��ehir,
güzel�bir��ehir.�Ne�kadar�güzel�söylemi��rah-
metli��ehit�emniyet�müdürümüz�Ali�Gaffar
Okkan,�'Türkiye'nin�güvenli�inin�sigortas��Di-
yarbak�r'd�r.'�Bunun�bilinciyle�bu�kent�çok�da-
ha�güvenli�olsun,�bu�kentin�çocuklar��çok�da-
ha�huzurlu�olsun,�bu�kentin�anneleri,�Türki-

ye'nin�anneleri,�babalar��çok�daha�huzurlu�ol-
sun,�terör�ülkemizin�gündeminden�tümüyle
dü�sün,�insanlar�m�z�kendini�güven�içerisinde
hissetsin�diye�bizden�önceki�arkada�lar�m�-
z�n�yapt����çal��malar��biraz�daha�öteye�gö-
türerek�çok�rasyonel,�çok�bilimsel�ve�vatan-
da��m�z�� da�kucaklayarak� çal��malar�m�za
ba�lad�k.�Bundan�sonra�da�çok�birlikte�ola-
ca��z."��eklinde�konu�tu.
A�k�n,�daha�sonra�dualar�okuyup��ehitlik

an�t�na�karanfil�b�rakt�.

Bolu�il�emniyet�müdürümüz�say�n�sadettin�Aksoyu�polis�ga-
zetesi�halkla�ili�kiler�müdürü�Lok-
man�y�lmaz��makam�nda�ho��gel-
diniz�ziyarettinde�bulundu.Gazete
ve� Dernek� çal��malar�m�z� hak-
k�nda� say�n�müdürümüzü� bilgi-
lendirip�yeni�görev�yerinde�ba�a-
r�lar�diledi.Emeklisine�her�daim�sa-
hip�ç�kan�alçak�gönüllü�say�n�mü-
dürümüze� ho�� sohbetinden� ve
göstermi�� olduklar�� misafirper-
verli�inden�dolay��te�ekkür�ede-
riz.Say�n�müdürümüz�1969�y�l�n-
da�Ankara'da�do�du.�1987�y�l�nda
Polis� Kolejinden,� 1991� y�l�nda
Polis�Akademisinden�mezun�oldu.�S�ras�yla��stanbul�Emniyet
Müdürlü�ü,�Haberle�me�Daire�Ba�kanl���,�Ankara�Emniyet�Mü-

dürlü�ü,�Birle�mi��Milletler�Makedonya�Misyonu,�Ankara�Em-
niyet� Müdürlü�ü,� Cumhurba�-
kanl����Koruma�Müdürlü�ü,�Kah-
ramanmara��Emniyet�Müdürlü�ü,
Konya� Emniyet� Müdürlü�ünde
de�i�ik�rütbelerde�ve�birimlerde
görev�yapm��t�r.�24.07.2015�tari-
hinde�1.S�n�f�Emniyet�Müdürlü-
�üne�terfi�ettikten�sonra�s�ras�yla
Bilecik�Polis�Meslek�E�itim�Mer-
kezi� Müdürü,� Rize� �l� Emniyet
Müdürü� ve� Çank�r�� �l� Emniyet
Müdürü�olarak�görev�yapm���olup,
07.07.2021�tarihli�2021/307�say�-
l��kararname�ile�Bolu��l�Emniyet

Müdürü�olarak�atanm��t�r.�Evli�ve�iki�k�z�babas�d�r.���yi�dere-
cede��ngilizce�bilmektedir.

Kap�y� açan polisler �a�k�na döndü

Küçükçekmece'de�bir�ki�i�kald����evde�kafas��kesilmi�
bir��ekilde�ölü�bulundu.�Arkada�lar��teslim�olduklar��po-
lise�cinayeti�itiraf�ederken,�5�ki�i�girdikleri�evden�4�ki�i�ola-
rak�ç�k�p�ko�tuklar��anlar�güvenlik�kameras�na�yans�d�.
Olay,�Kanarya�Mahallesi�Florya�Caddesi'nde�bulunan

bir� binan�n� bodrum� kat�nda� saat
13.00�s�ralar�nda�ya�and�.��ddiaya
göre,�Pakistan�uyruklu�5�ki�i� ça-
l��t�klar��ayakkab��atölyesinden�ç�-
karak,�ö�le�aras�nda�eve�geldi.�Ev-
de,� henüz� bilinmeyen� nedenle� 5
ki�ilik�grup�aras�nda�kavga�ç�kt�.�Ar-
d�ndan�4�ki�i�evden�h�zl�ca�ç�karak
kaçt�.�Kaçanlardan�3'ü�polise�teslim
olup,�cinayet�i�lediklerini�itiraf�et-
ti.�Eve�gelen�polis�ekipleri,�kanepenin�üzerinde�kafas��ke-
silmi��halde�bir�ki�inin�cans�z�bedenini�buldu.�Yap�lan�olay
yeri�ve�savc��incelemesinin�ard�ndan�ceset�otopsi�yap�lmak
üzere�Adli�T�p�Kurumu'na�kald�r�ld�.

"4 KİŞİ GELİP ADAMIN CANINI ALIYORLAR"
Mahalle�sakini�Zeki�Erbek,�"Burada�yabanc��uyruklu-

lar�oturuyordu.�4�ki�i�gelip�burada�adam�n�can�n��al�yor-
lar,�kafas�n��kesiyorlar.��çeride�çekyat�var.�Adam��çekya-
t�n�üstünü�yat�r�p�can�n��al�yorlar.�Ondan�sonra�buraya�olay
yeri�inceleme�ve�polis�geliyor.�Olay�bu�yani.�4�ki�i�kal�-
yor�burada.�Sonrada�kaç�p�gidiyorlar"�dedi.

"İÇERDE CİNAYET İŞLENDİĞİNİ DUYDUK"
Mahallede�esnaf�olan�Mustafa�Yemez,�"Yandaki�bö-

rek�salonunu�i�letiyoruz.�Orada�otururken�bir�karga�a,�ses
duyduk.�Ben�de�'önemli�de�ildir�tak�lma'�dedim.�25�-�30
dakika�sonra�polisler�geldi.�Buraya�geldiklerinde�kimse-

yi�yakla�t�rmad�lar.�Önce�biz�an-
lamad�k�ne�oldu�unu,�acaba�içeri-
de�bir�tart��ma,�kavga�m��oldu�di-
ye.� Daha� sonra� içeride� cinayet
i�lendi�ini�duyduk.�Mesele�bundan
ibaret.��çeriye�önce�2�ki�i,�daha�son-
ra�2�ki�i�daha�giriyor.�Bir�ki�i�elin-
de� ekmekle� marketten� geldi.� 5
ki�i�girdiler�kameradan�gördüm�ben
de,�polise�verdi�im�ifadede�söyle-

dim.�Daha�sonra�4�ki�i�evden�ko�arak�uzakla�t�lar.�Olay�n
cinayet�oldu�unu�daha�sonradan�ö�rendim.�5�ki�i�kal�yormu�
evde�bana�da�bakkal�söyledi"�ifadelerini�kulland�.

EVE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAMERADA
Öte�yandan,�5�ki�inin�eve�girdikleri�ve�ard�ndan�kaç-

t�klar��anlar�güvenlik�kameras�na�saniye�saniye�yans�d�.�Gö-
rüntülerde,� ilk� ba�ta� 3� ki�inin� eve� do�ru� geldi�i,� bir
ki�inin�marketten�ekmek�ald���,�ard�ndan�2�ki�inin�daha�gel-
di�i�ve�böylece�5�ki�inin�içeri�girdi�i�görülüyor.�K�sa�bir
süre�sonra�4�ki�inin�kaçarak�uzakla�t����da�kameraya�yan-
s�yor.

�stanbul'da narkotik operasyonu: 
22 �üpheli yakaland�

stanbul� Emniyet� Müdürlü�ü� Narkotik
Suçlarla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü�ekiple-
ri,�yap�lan�teknik�ve�fiziki�takibin�ard�ndan�sa-
at�06.00'da�8�ilçede�önceden�belirlenen�28�ad-
rese�e��zamanl��operasyon�düzenledi.�Bas-
k�nlarda�22��üpheli�yakalan�rken,�adreslerde
yap�lan�aramalarda�uyu�turucu�madde�ele�ge-
çirildi.
Operasyona,�özel�harekât�polis,�narkotik��u-

be�ekipleri,�narkotik�köpe�i�ve�ilçe�emniyet
müdürlü�ü�ekipleri�destek�verdi.�Öte�yandan,
Bayrampa�a�Muratpa�a�Mahallesi�Cemiyet
Caddesi'nde�bulunan�5�katl��binan�n�2'nci�ka-
t�na�ve��i�li�Ku�tepe�Mahallesi�Hudud�So-
kak'ta�bulunan�bir�gecekondu�olmak�üzere�2
ayr��adrese�bask�n�düzenledi.�Bask�nlarda�ya-
kalanan��üpheliler�gözalt�na�al�narak�sorgu-
lanmak�üzere��stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü'ne
götürüldü

�stanbul'da 3602 polisin kat�l�m�yla
"Yeditepe huzur" asayi� uygulamas� yap�ld�
�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü'nden�yap�lan�aç�klamaya�göre,�dün

338�noktada�3602�polisin�kat�l�m�yla�gerçekle�tirilen�"Yeditepe�Hu-
zur"�uygulamas�nda�143�bin�807�ki�iye�GBT�(Genel�Bilgi�Tarama)
sorgulamas��yap�l�rken,�çe�itli�suçlardan�aranan�228�ki�i�ile�150�as-
ker�kaça���yakaland�.�
1�polis�helikopteri�ve�2�deniz�botunun�da�kullan�ld����uygulamada

5204�gram�uyu�turucu�madde�ve�422�adet�uyu�turucu�hap�ele�ge-

çirilirken,�44�ruhsats�z�tabanca�ve�186�fi�e�e�el�konuldu.�
Uygulama�kapsam�nda�26�bin�414�araç�ile�786�motosiklet�kont-

rol�edilirken,�756�araç�ve�motosiklete�i�lem�yap�ld�.�
Toplam�27�araç�trafikten�men�edildi�ve�171�bin�349�lira�para�ce-

zas��uyguland�.
Öte�yandan,�uygulamada�419�yabanc��uyruklu�ki�inin�sorgu-

land���,�20'sine�i�lem�yap�ld����belirtildi.

Avc�lar'da�televizyon�kar��s�nda�k�z��ile�birlikte�uyu-
yakalan,� telefon� �arj�� da� biten� adam�� uyand�rmak
mümkün�olmad�.�Bir�yak�n�na�gittikten�sonra�eve�gi-
remeyen� küçük
çocu�un�uyanarak
6'nc��kat�pencere-
sinden�bak�p�dü�-
mesinden� endi�e
duyan� annesinin
ihbar��üzerine�po-
lis� ve� itfaiye� se-
ferber�oldu.
Denizkö�kler

Mahallesi'ndeki
Güzel� Sokak'ta
oturan� Derin� Ö.
dün�ak�am�bir�ya-
k�n�n��ziyarete�gi-
derken,� 4� ya��n-
daki�k�z�n��Sinan
Ö.'nün�yan�nda�b�-
rakt�.���ten�yorgun�gelen�adam�cep�telefonunu�oynamas�
için�k�z�na�verirken�televizyonun�kar��s�nda�uyuya�kal-
d�.�Küçük�k�z�telefon��arj�n�n�bitmesi�üzerine�uyudu.
6'nc��kattaki�eve�gelen�kad�n�kap��mandal�n�n�kilitli�ol-
mas��nedeniyle�içeri�giremedi.�Cep�telefonuna�da�ula-

�amayan�Derin�Ö.��kap�y��sürekli�çalmas��ve�gürültü�ç�-
karmas�na�ra�men�e�ini�uyand�ramad�.�K�z�n�n�gece�ve-
ya�sabah�uyan�nca�aç�k�pencereden�dü�mesinden�en-

di�e�etti�ini�belir-
ten� kad�n� saat
23.30� s�ralar�nda
itfaiyeyi�arad�.�30
metrelik�merdiven
arac��ile�gelen�ekip,
polis� olmadan� bi-
naya� pencereden
girilemeyece�ini
bildirdi.��hbar�üze-
rine� Avc�lar� Em-
niyet� Müdürlü�ü
ekibi� de� bölgeye
geldi.��tfaiye�erle-
rinden�biri�araçtaki
merdivenle�pence-
renin�önüne�ula��r-
ken�gürültü�üzerine

Sinan�Ö.�uyan�nca�'Merdivenli�operasyondan'�vazge-
çildi.�Olanlar��ö�renince��a��ran�Sinan�Ö.�polis�ve�it-
faiye�görevlilerine�uykusunun�genellikle�çok�hafif�ol-
du�unu�ancak,�bu�ak�am�uyanamad���n��belirtirken,�e�i
k�z��için�endi�elendi�ini�söyledi.

Avc�lar'da derin uyku polis ve
itfaiyeyi seferber etti
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Orman yakma giri�iminde bulunan 4 çocu�un 
evinde, silah ve mühimmat� bulundu

PKK'dan kaçt�, terör örgütünün 
iç yüzünü DHA'ya anlatt�

HDP� �l�Ba�kanl���� binas�� önünde� 3� Eylül
2019'da� oturma� eylemi� ba�latan� 3� anneden
Ay�egül�Biçer,�e�i�Rauf�Biçer�ile�y�llar�süren�mü-
cadeleri�sonucunda�o�lu�Mustafa'ya�kavu�tu.�Bi-
çer�çifti,�mücadeleleri�sonucunda�eylemlerinin
696'nc�� gününde� güvenlik� güçlerine� teslim
olan�o�lu�ile�kucakla�abildi.�Emniyet'teki�ifa-
desinin�ard�ndan�ç�kar�ld����mahkemece�serbest
b�rak�lan�Mustafa�Biçer,�örgütte�kald����3�y�l�
anlatt�.

'BENİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN
KANDIRDILAR'

Biçer,�2018�y�l�n�n�Kas�m�ay�nda�örgüte�ka-
t�ld���n��ve�bu�sürecin�internet�üzerinden�oldu-
�unu�söyledi.�Biçer,�"Örgütün�internet�üzeri�ya-
y�nlad����gerçek�olmayan�videolarla�kand�r�ld�m.
YPG�ile�DEA��videolar�na�aldand�m.�Herkesin
DEA�'a�kar���sava�mas��laz�m�diye�propagan-
dalar�vard�.�O�zaman�ya��m�küçüktü.�17�oldu-
�um�için�alg�lama�yetene�im�o�zaman�daha�ge-
li�memi�ti.�O�videolar�ile�kand�r�ld�m"�dedi.
Terör�örgütünün,�"Gel�sen,�seni�birkaç�aydan

sonra�evine�geri�gönderece�iz"�dedi�ini�aktaran
Biçer,�"Örgüt�üyeleri�benimle�ileti�ime�geçtiler.
'�anl�urfa'ya�gel'�dediler.�Ben�de�Urfa'ya�gittim.
Burada� kaçakç�lar� gelip� beni� ald�.� Akçaka-
le'de�bulunan�bir�köye�gittik.�Köyü�tan�m�yorum,
bilmiyorum.�Gidene�kadar�beni�çok�dola�t�rd�-
lar.�Orada�görü�tü�ümüz�ki�i�kendini�korucu�ba-
���olarak�tan�tt�.�Bu�i�i�parayla�yapt���n��söyle-
di"�diye�konu�tu.

'PİŞMANIM DEDİM' BENİ TUTUKLADILAR'
Biçer,�pi�man�oldu�unu�ve�geri�dönmek�is-

tedi�ini�örgüt�üyelerine�bildirdi�ini�belirterek,
�unlar��söyledi:
"Bana,�sen�eve�geri�dönersen�devlet�sana�i�-

kence�yapar.�Sana�zulüm�yaparlar�ve�ajanla�t�-
r�rlar.�Bu�söylemlerle�beni�korkuttular�ve�zor-
la�Suriye'ye�geçirdiler.�Suriye'ye�geçtikten�son-
ra�örgüt�üyelerine�eve�geri�dönmek�istiyorum�de-
dim.�Ayn��konu�may��yapt�lar�ve�yine�dönmek
istedi�imi�söyledim�ama�bir�hafta�kadar�tutuk-
land�m."

'AİLEMİ TELEVİZYONDA GÖRDÜM'
Ailesini,�HDP�il�Binas��önünde�televizyon-

da�eylem�yaparken�gördü�ünü�anlatan�Biçer,
"Yine�onlara�eve�gitmek�istedi�imi�tekrarlad�m.
Göndermediler�ve�Sofi�Nurettin�adl��üst�düzey
örgüt�mensubu�geldi�beni�yan�na�ça��rd�.�'Ailen
televizyonda�görünüyor�ve�konu�man�laz�m�se-
nin�de'�dedi.�Ben�de�bunu�kabul�etmedim.�Ama
ikinci�defa�yine�tekrarlad�.�Ben�ç�kmak�istemi-

yorum�dedim.'Aileme�kar���konu�mak�istemi-
yorum,�zaten�eve�gitmek�istiyorum.�Siz�bana�bu
�eyleri�yapt�r�yorsunuz.'�diyerek�kabul�etmedim.
Sonra�örgütün�üst�mensup�yöneticileri�talima-
t�n��tart��maya�kat�l�rsan�veya�kabul�etmezsen
ceza�yersin�dediler.�Mecbur�olarak�kabul�etmek
zorunda� kald�m.�Örgüt� içinde� beni� zorla� tel-
evizyona�ç�kard�lar.�Aileye�kar���konu�turdular.
Zorla�iki�gün�boyunca�konu�malar��ezberledim.
Video�çekiminde�moralsiz�olmam�hepsi�belli.
Çekim�yap�lan�yer�de�da��de�ildi.�Suriye'nin�De-
yazor�bölgesinde�yapt�k.�Yani�YPG�bölgesin-
deydim"�diye�konu�tu.

'KAÇMA PLANLARI YAPTIM'
Terör�örgütü�taraf�ndan�da�a�gönderildi�ini

anlatan�Biçer,�k�rsal�alanda�18�gün�kald���n��söy-

ledi.�Sürekli�kaçma�planlar��yapt���n��dile�geti-
ren�Biçer,�"PKK'n�n�milislerinin�arabas�na�bin-
dik.�Bizi�uzand�rd�lar.�Üzerimize�bir�bez�att�lar.
Pe�mergelerin�kontrol�noktas�nda�ölümü�göze
al�p�seyir�halindeki�arabadan�kendimi�at�p�tes-
lim�oldum"�dedi.�Örgüt�içerisinde�güvensizlik
oldu�u�için�kimsenin�birbiriyle�bir��ey�payla�-
mad���n��kaydeden�Biçer��öyle�konu�tu:
"Ama�örgütten�kaçmak�isteyenler�çok�var.

'Teslim�olursan�z�devlet�sizi�öldürür,�i�kence�ya-
par'�diye�propaganda�yap�yorlar.�Onlardan�kor-
kuyorlar.� Baz�lar�� da� gelip� teslim� olduktan
sonra�cezaevinde�kalmaktan�korkuyor.�Ama�ben
söylemek�istiyorum�ki�ben�kendim�teslim�oldum.
Benden�önce�de�birçok�ki�i�teslim�oldu.�Ben�ce-
za�yemedim,�bir�gün�bile�nezarette�kalmadan
mahkemeye�ç�kt�m�ve�serbest�b�rak�ld�m."

'KADINLAR TECAVÜZE UĞRUYOR'
Örgüt� içerisinde�kad�nlar�n�tecavüze�u�ra-

d���n��ve�hamile�kalan�kad�nlar��gördü�ünü�ifa-
de�eden�Biçer,�örgüte�devletlerin�yapt����yar-
d�mlarla�ilgili��u�bilgileri�verdi:
"Amerika'n�n��u�an�Suriye'de�bulunmas�n�n

tek�sebebi�orada�bulunan�petroller.�Rusya'n�n�ve
Fransa'n�n�bulunma�sebepleri�de�petroller.�Bi-
zim�giyim,�lojistiklerimiz�ve�cephanemiz�Ame-
rika�taraf�ndan�hepsi�kar��lan�yordu.�Örgütün�üst
düzey�yöneticileri�onlarla�konu�uyordu.�Özel-
likle��ahin�Cilo�ve�Beritan�Dersim�bu�i�lerle�il-
gilenirdi.�Art�k�her��ey�bitti.�Ve�bundan�sonra-
ki�süreçte�ilk�i�im�askerlik�yapmak�olacak.�Ör-
güt�aileme�sald�rm��,�ailemin�evini�yakm��.�Be-
nim�görmedi�im��eyleri�yapm��.�Aileyi�tehdit
etmi�ler.��lk�hedefim�askere�gidip�gelmek.�As-
kerden�geldikten�sonra�vatan�borcumu�ödedik-
ten�sonra�bir�yuva�kurmak�istiyorum."

TÜRK POLİSİ

TÜRK�POKL�S�

Geli�mi��ülkelerde�polis�s�radan�anlarda�adeta�gö-
rünmez�halde�olan,�her�hangi�bir�sorun�an�nda�ise
hemen�yard�ma�ko�an�bir�yap�ya�sahiptir.�Polisle-
rimiz,�ya�l�,�kad�n,�çocuk�ve�engellilere�devletin��ef-
katli�yüzünü�gösterirken,�kanuna�kar���koyanlara,
insanl��a�kar���suç�i�leyenlere�de�devletin�sert�yü-
zünü�gösterir.
Modern�ve�geli�mi��ülkelerde�polis�halk�için�bir

güvence� kayna��d�r.� Kapkaç,� h�rs�zl�k,� cinayet,
doland�r�c�l�k�veya�ba�ka�suçlarda�kolayl�kla�mü-
racaat�edilebilen�mercidir.�Suçlular��aramada�du-
yars�z�kalmaz,�ma�dur�olana�bürokrasi�engelleri�koy-
maz.�Çünkü�onlar�halk�n�de�il�suçlular�n�korkma-
s��gereken�kanun�adamlar�d�r.�Sadece�suç�i�lenin-
ce�de�il�suç�i�lenmesini�önlemek�için�de�çal���rlar.
Vatanda��m�z�n� can� ve� mal� güvenli�inin� en

önemli�teminat��olan�Emniyet�Te�kilat�m�z,�bir�hu-
kuk�devleti�olan�Türkiye�Cumhuriyeti’nin�temel�ku-
rumlar�ndan�biridir.�176�y�ll�k�köklü�bir�geçmi�e�ve
gelene�e�sahip�Emniyet�Te�kilat�m�z,�emniyet�ve
asayi�in�sa�lanmas�,�kamu�düzeninin�temini,�insan
hak�ve�özgürlüklerinin�korunmas��ile�ilgili�görev�ve
sorumluluklar�n�,� toplumun� deste�ini� de� almak
suretiyle�ça�da��bir�anlay��la�yerine�getirmektedir.
Bu� anlay��� do�rultusunda,� tüm� emniyet�men-

suplar�n�n�üstlendikleri�bu�kutsal�görevi,�ülkemizin
bölünmez�bütünlü�ü�ve�milletimizin�gelece�i�için
en�ba�ar�l��ve�en�verimli�bir��ekilde�yerine�getirmeye
devam�edeceklerine�olan�inanc�m�tamd�r.
Cumhuriyetimizin�kurucusu�Gazi�Mustafa�Ke-

mal�Atatürk’ün�“Polis�asker�kadar�disiplinli,�hukukçu
kadar�hukuk�adam�,�bir�anne�kadar��efkatli�olma-
l�d�r.�Herkesin�polisi�kendi�vicdan�d�r,�fakat�polis
vicdan��olmayanlar�n�kar��s�ndad�r.”�dedi�i�gibi�Po-
lis�Te�kilat�m�z�ülkemizin�bölünmez�bütünlü�üne
sonsuza�dek�sahip�ç�kacakt�r.
Görevlerini�kahramanca�yerine�getirirken��ehit

olan�polislerimizi�rahmetle�an�yor,�gazilerimizden
hayatta�olanlara�sa�l�k�ve�uzun�ömürler�diliyorum.
Görevleri�ba��ndaki�polislerimize�bu�zor�görevle-
ri�esnas�ndaki�desteklerinden�dolay��de�erli�e��ve
çocuklar�na�te�ekkür�ediyor,�tüm�polislerimize�se-
lam�ve�sevgilerimle�ba�ar��dileklerimi�sunuyorum

İlyas YILMAZ

Polis Gazetesi Kartal Böl. Tem.

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti sürdüren ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin çocukları Mustafa Biçer, terör örgütü PKK'dan kaçarak gü-
venlik güçlerine teslim oldu. Biçer, terör örgütüne katılma hikayesini, kaldığı süreçte yaşadıklarını ve örgüte yardım eden ülkelerle ilgili  önemli açıklamalar-
da bulundu. Biçer, ABD, Rusya ve Fransa'nın terör örgütüne önemli destekler verdiğini ileri sürerek, sosyal medya üzerinden kandırılarak dağa götürüldü-
ğünü söyledi. Örgüte katıldığı andan sonra pişman olduğunu kaydeden Biçer, ancak örgüt üyelerinin kendisi ölümle tehdit ettiğini kaydetti.

Zonguldak’�n�Ere�li�ilçesinde�kesinle�mi��20�y�la�kadar�hapis�cezas��ve�aran-
mas��olan�T.Ö.�polis�taraf�ndan�yakaland�.�Emniyet�ve�adliyede�ki�i�lemlerinin�ta-
mamlanmas�n�n�ard�ndan�Beycuma�cezaevine�gönderildi.
Al�nan�bilgilere�göre�Darp,�cebir,�ya�ma,�tehdit�ve�benzeri�suçlardan�kesinle�-

mi��20�y�la�kadar�hapis�cezas��ve�aranmas��olan�T.Ö.�polis�taraf�ndan�yakalanarak
göz�alt�na�al�nd�.�Devlet�hastanesine�a���olmak�için�giden�ve�sistemde�yakalanmas�
ç�kan�T.Ö.�haber�verilen�polis�ekipleri�taraf�ndan�göz�alt�na�al�nd�.�
T.Ö.�emniyet�ve�adliyede�ki�i�lemlerinin�tamamlanmas�n�n�ard�ndan�Beycuma

cezaevine�gönderildi.

Bilecik’te�bir�daireye�bask�n�yapan�ekipler�kumar�oynayan�7�ki�iyi�gözalt�na�ald�.
Bilecik'te�bir�daireye�bask�n�yapan�ekipler�kumar�oynayan�7�ki�iyi�gözalt�na�ald�.�Ekipler�45�bin�lira�pa-

ra,�1�silah�ile�700�adet�iskambil�ka��d��ele�geçirilerek,�9�bin�352�lira�ceza�yazd�.
Al�nan�ilgilere�göre,�Bilecik'in�Gölpazar��ilçesinde�bir�dairede�kumar�oynat�ld����bilgisi�alan��l�Emniyet

Müdürlü�ü�Asayi���ube�Müdürlü�ü�görevlileri�gerekli�izinleri�ald�ktan�sonra�eve�gece�yar�s��01:00'da�bas-
k�n�düzenledi.��çeride�kumar�oynayan�7�ki�i�gözalt�na�al�n�rken,��ah�slar�n�üstlerinde�ve�ikamet�yerinde�ya-
p�lan�aramalarda�45�bin�355�TL�para,�1�adet�7.65�çap�nca�tabanca,�1�adet�kurus�k��silah�ile�aç�lm���halde
toplam�700�adet�iskambil�ka��d��ele�geçirildi.��ah�slara�Kabahatler�Kanunu�34'üncü�maddesinden�toplam-
da�9�bin�352�TL�cezai�i�lem�uyguland�.
Ayr�ca�bahse�konu�adreste�H�fz�ss�hha�Kanunu�gere�ince�gerekli�idari�i�lem�yap�lm���olup;��üpheli�bir

�ahsa�'Kumar�Oynanmas��için�Yer�ve��mkan�Sa�lama'�suçundan,��üpheli�1��ahsa�ise�6136�say�l��Kanuna�Mu-
halefet�suçundan�adli�i�lem�ba�lat�ld�.

Diyarbak�r’da�dün�ak�am�saatle-
rinde�Orman���letme�Müdürlü�üne�ait
Kent�Orman�,�ya�lar��13�ile�15�ara-
s�nda�de�i�en�4�ki�i�taraf�ndan�ate�e
verilmesi�sonras��çal��ma�ba�latan�po-
lis� ekipleri,� çocuklar�n� evlerinde
yapt�klar��aramada�1�adet�ruhsats�z
7.65�milimetre� tabanca,� 1� adet� ta-
bancaya�ait��arjör,�56�adet�7.65�mi-
limetre�fi�ek�ele�geçirildi.
Diyarbak�r’da�dün�ak�am�saatle-

rinde�Orman���letme�Müdürlü�üne�ait
Kent�Orman�,�ya�lar��13�ile�15�ara-
s�nda�de�i�en�4�ki�i�taraf�ndan�ate�e
verildi.�Kent�Orman�n��yakmaya�ça-
l��an�4�ki�iden�3’ü�polis�ekiplerince
yakalan�rken,�1'i�ise�kaçarak�izini�kay-
bettirdi.�Polis�yapt����çal��ma�neti-
cesinde�kaçan��üpheliyi�de�yakala-
yarak�gözalt�na�ald�.

Çocukların evinde silah ve 
mühimmat bulundu

Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürlü-
�ü’nden� yap�lan� aç�klamada,� “�li-
miz� Yeni�ehir� ilçesi� Silvan� Yolu
Kent�Orman��kav�a��nda�09�A�ustos
2021� günü� saat� 19.35� s�ralar�nda

yang�n� ç�kart�ld���� ihbar�� gelmesi
sonras�nda�yak�n�ekipler�olay�yerine
derhal�intikal�etmi�,�yang�n��ç�karan
4�suça�sürüklenen�çocuktan�3'ü�olay
yerinde,�yang�n��as�l�ç�karan�suça�sü-
rüklenen�çocuk�ise�yap�lan�takip�ça-

l��mas��sonucu�yakalanarak�gerekli
adli�i�lemlerin�yap�lmas��için�Çocuk
�ube�Müdürlü�üne� teslim�edilmi�-
lerdir.� Ayr�ca� suça� sürüklenen� ço-
cuklar�n�ikametlerinde�yap�lan�ara-
mada�ise�1�adet�ruhsats�z�7.65�mili-

metre�tabanca,�1�adet�tabancaya�ait
�arjör,�56�adet�7.65�milimetre�fi�ek
ele�geçirilmi�tir”�denildi.
Öte�yandan,�gözalt�na�al�nan�ço-

cuklar�n� Çocuk� �ube� Müdürlü-
�ü’ndeki�ifade�i�lemleri�sürüyor.

BACA�INI KAYBEDEN GAZ� YUSUF YAYLA:
DEVLETE DE��L BACA�IMIZ, CANIMIZ FEDA

Yasa d��� organ nakli
�üphelisi 4 ki�i

Nev�ehir'de yakaland�

Kuzey�Irak'ta�teröristlerin�dronlu�sald�r�s�nda�arkada�lar�n�n�zarar�görmemesi�için�el�bombas�n�
fark�edip�bacaklar�n�n�aras�na�s�k��t�ran�ve�gazi�olan�Piyade�Uzman�Çavu��Yusuf�Yayla'n�n�meta-
neti�duyguland�rd�.�Hastanede�baca���ampute�edilen�Yusuf�Yayla,�"Çat��mada�kuca��ma�küçük�bir
cisim�dü�tü.�Elime�ald���mda�misket�el�bombas��oldu�unu�fark�ettim.�Yanda�iki�arkada��m�zarar�gör-
mesin�diye�bombay��baca��m�n�aras�na�s�k��t�rd�m.�Devlete�can�m�z�feda�olsun"�dedi.�Türk�Silahl�
Kuvvetleri�(TSK)�taraf�ndan�Kuzey�Irak'�n�Hakurk�bölgesinde�sürdürülen�Pençe�Y�ld�r�m�Hareka-
t��kapsam�nda�10.�Komando�Tugay�Komutanl���'nda�görevli�Piyade�Uzman�Çavu��Yusuf�Yayla,�nö-
bet�tuttu�u�21�Haziran�saat�21.45�s�ralar�nda�bölücü�terör�örgütü�PKK�mensuplar�n�n�dron�ile�ha-
vadan�bombal��sald�r��yapt���n��fark�etti.�Dron�ile�havadan�b�rak�lan�el�bombas�n��gören�Piyade�Uz-
man�Çavu��Yusuf�Yayla,�arkada�lar��zarar�görmesin�diye�büyük�bir�kahramanl�k�örne�i�gösterdi�ve
yakalad����patlay�c�y��iki�aya��n�n�aras�na�s�k��t�rd�.

�stanbul� Emniyet� Müdürlü�ü� Göçmen� Ka-
çakç�l���yla�Mücadele�ve�Hudut�Kap�lar���ube
Müdürlü�ü�ekipleri,�yasa�d����organ�nakli�yapan
ki�ilerin�yakalanmas�na�yönelik�çal��ma�ba�lat-
t�.�Bu�kapsamda��üpheliler,�B.B.,�C.Y.,��.E.�ve
B.A.'nin�Nev�ehir'in�Kozakl��ilçesinde�oldu�u�tes-
pit�edildi.�Nev�ehir�Emniyet�Müdürlü�ü�ile�ya-
p�lan�ortak�operasyonla�4��üpheli�gözalt�na�al�n-
d�.�Evde�yap�lan�aramalarda�dijital�materyaller�ele
geçirildi.�Gözalt�na�al�nan��üpheliler,�sorgulan-
mak�üzere��stanbul'a�götürüldü.

20 y�l hapis cezas� vard�: 
Polis taraf�ndan yakaland�

Bilecik'te kumar bask�n�, 
7 ki�i gözalt�na al�nd�
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Dijital Dünya

Merhaba,�Dijital�dünyada�ki�isel�güvenli�ini�sa�-
laman�n�en�kolay�yolu!�Bir�önceki�yaz�mda�söz�et-
mi�tim�s�ra�,�her�gün�elimizden�dü�ürmedi�imiz�sos-
yal�ve�özel�alan�m�zda�yan�m�zdan�ay�rmad���m�z
masum�görünen�ama�derin�dü�ünülmesi�gerekli�olan
CEP�TELEFONLARI�ve�onlara�ba�l��olan�çal��-
ma�düzenleri�‘’�!!�Nobel�ödüllü�ekonomist�Herbert
Simon,�daha�1977�y�l�ndayken�bizi�uyar�yor:�“en-
formasyon� zenginli�i� dikkat� fakirli�i� yarat�r”.
Yaz�ma�bu�sözlerle�ba�lamak�isterim.Dikkat�fa-
kirli�i�uzun�uzun�dü�ünülesi�gerek�ve�her�insan�n
kendiyle�yapaca���hesapla�maya�devam�edecek�olan
bir�süreç�.Bugün�ba�l�klar�m�zdan�biri�bu�olsada�,
çarenin� kendinizle� ba�� ba�a� kald���n�zda� etraf�-
n�zdaki�ya�ad���n�z�bütün�kay�plar�n�ne�oldu�unu
bulmkat�yatt���n��bilmenizi�isterim.�Bizler,art�k�cep
telefonlar�m�zla�ya�ad���m�z��ve�bu�canl��olmayan
organizmay��bir�uzvumuz�edas�yla�varl���n��kabul
etti�imizi�itiraf�etmeliyiz.Peki�bu�uzudaki�güven-
lik�aç�klar��neler�,önce�aç�k�taraflar�m�za�dönüp�ba-
kal�m� Mesajla�ma� uygulamalar�,� GPS� konum,
sosyal�medya�içeri�i�,�internet�üzerinden�konu�-
madan�tutun�da�ses�band��ile�yap�lan�s�radan�ko-
nu�malar�m�z�bile�tehlikede�‘’aman�can�m�bizi�de
mi�‘’�diyecek�oldu�unuzu�duyar�gibiyim�..�evet�evet
sizi�de�(!)�ve�her�bahsedilen�alan��da�kontrol�etmek
kolayla�t�.Baz��firmalar�bunu�alenen�ifade�eder�da-
hi�oldu�.Peki�çözüm�ne�bu�denli�etkin�olan�ve�bir
o�kadar�masum�görünün�cihazlar�ile�ya�ay�p�bu�du-
rumdan�muzdarip�olmamak�..�Çözüm�yollar��bir
hayli�çok�ancak,�söz�geli�i�telefon�konu�malar��ise
ucuz�ve�basit�tek�bir�yol�var�(çok�eski�bir�al��kan-
l�k�)�‘’�Yazmak’’�…�Sosyal�medaya�da�ki�içerik-
lerin�kullan�lmas�n��engellemek�ise�..�bu�biraz�ka-
r���k�ancak�durun�hemen�bunun�da�ucuz�ve�basit
bir�yolu�var�..�‘’�Perdelemek�‘’�veya�minimal�et-
mek�bu�durumda�k�sa�bir�özet�payla�mak�istiyorum
.Ama�önce�anlam�n��aktarmakta�fayda�olca���ka-
naatindeyim�Dijital�Minimalizm:�Çevrimiçi�vak-
tinizi,�de�er�verdi�iniz��eylere�faydas��olan,�titiz-
likle�belirleyip�optimize�etti�iniz�s�n�rl��say�daki�faa-
liyetle,�odakl��halde�geçirmenizi�ve�geri�kalan�her
�eyi�gönül�rahatl���yla�geri�çevirmenizi�öngören�bir
teknoloji�kullan�m�felsefesi.�Olur�da�kendinizi�bir
dijital�minimalist�olarak�tan�mlamay��seçerseniz�bü-
tün�teknoloji�faaliyetlerinizi�ba�tan�sona�tekrar�de-
�erlendireceksiniz.�Dijital�araçlar�n�ba��ml�l�k�ya-
p�c��etkilerinin�fark�nda�olarak,�al��kanl�klar�n�z�
kendi�de�erlerinize�uygun�bir��ekilde�faydamali-
yet�analizi�yaparak�optimize�edeceksiniz.�Daha�bi-
linçli�bir�tüketici�olacak,�al��kanl�klar�n�z��sürek-
li�ve�s�k��bir�de�erlendirmeyle�daha�maksatl��hale
getireceksiniz.�Sa�l�kl��günler�diliyorum.�
Sayg�lar�mla�

Azat GÖKÇE

Polis Gazetesi-Teknoloji Muhabiri

�EH�T ÇOCU�UNUN DO�UM GÜNÜ

Geçti�imiz� y�l� �stan-
bul/Ba�c�lar’da�bir�narkotik
operasyonunda� �ehit� olan
Polis�Memuru�karde�imiz
Erkan� Gökteke’nin� o�lu-
nun� do�um� günü�merasi-
mine�kat�ld�k.��ehidimizin
Babas�,�Annesi,�e�i�ve�tüm
görev�arkada�lar�yla�birlik-
te�buruk�bir�sevinci�beraberce�payla�t�k.��ehidimizin�ailesi�ve�e�inin�son�de-
rece�metanetli�ve�dik�duru��sergileyen�bir�ruh�halinde�olmalar��üzüntümüzü�bir
nebze�olsun�hafifletti.��ehidimize�Allah’tan�rahmet,�geride�kalanlar�na�sab�r
ve�metanet�evlad�na�da�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�diliyoruz.

�çi�leri Bakan� Soylu’nun Amca ac�s�
�çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�SOYLU��bey'in
amcas���Hüseyin�SOYLU�O'na�verilen�can�emanetini
Rabbine� tevdi� etmi�� ve� ahiret� yolculu�una� ç�km��-
t�r.Mevlâm�rahmet�etsin�peygamber�efendimize�kom-
�u�eylesin.�Öncelikle��ç�i�leri��Bakan�m�z�Say�n�Sü-

leyman�SOYLU��olmak�üzere�tüm�SOYLU�Ailesine
ve�tüm�sevenlerine�sabr-���cemîl�niyaz�ediyorum.say-
gilarimla�

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�Bba�kan��
Osman��ahin�GÜVEN��

Siirt'te�kad�n�polisler�kap��kap��ge-
zerek�anne�ve�babalar��uyu�turucuya
kar���bilgilendirdi�Siirt��l�Emniyet
Müdürlü�ü�Narkotik�Suçlarla�Mü-
cadele�ekiplerince�kent�genelinde
'En��yi�Narkotik�Polisi�Anne'�Pro-
jesi�kapsam�nda�bro�ür�da��tarak�70
ki�iyi�madde�ba��ml�l���yla�müca-
dele...
Siirt'te kadın polisler kapı kapı gezerek

anne ve babaları uyuşturucuya karşı
bilgilendirdi

Siirt��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Nar-
kotik� Suçlarla� Mücadele� ekiple-
rince�kent�genelinde� 'En� �yi�Nar-
kotik�Polisi�Anne'�Projesi�kapsam�nda�bro�ür�da��ta- rak�70�ki�iyi�madde�ba��ml�l���yla�mücadele�konusunda

bilgilendirdi.�Siirt��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Narkotik�Suç-
larla�Mücadele��ube�Müdürlü�ü�görevlilerince�'Nar-
ko-Alan'�uygulamalar��kapsam�nda,�kent�merkezi�Sa-
karya�Mahallesi�civar�nda��ok�uygulama�ve�yürüyü��faa-
liyeti�gerçekle�tirildi.�'En��yi�Narkotik�Polisi�Anne'�Pro-
jesi�kapsam�nda�70�ki�iye�madde�ba��ml�l���yla�mü-
cadele�konusunda�bilgilendirme�yap�larak,�el�bro�ürü
da��t�ld�.�Uygulamadan�duyduklar��memnuniyeti�dile
getiren� mahalle� sakinleri� göreve� ba�lad���� günden
beri�uyu�turucuyla�mücadelede�büyük�ba�ar��gösteren
�l�Emniyet�Müdürü�Halit�Aziz�Y�lmaz'a�te�ekkür�etti.
Uygulamada�58��ahsa�GBT�sorgulamas��da�yap�ld�.

�ehit Müdürümüz son
yolculu�una u�urland�

�ehit� Emniyet� Müdürü-
müz�hasan�cevheri��stanbul
Fatih�caminde�k�l�nan�cena-
ze�namaz�n�n�ard�ndan��hak-
ka�son�yolculu�una�u�urla-
d�k.rabbim��ehidimizin�ma-
kam�n�� âli� eylesin,ruhu
�ad,mekan��cennet�olsun.

Polis�Gazetesi�Yönetim
Kurulu�Bba�kan��

Osman��ahin�GÜVEN��

Siirt'te kad�n polisler kap� kap� gezerek anne 
ve babalar� uyu�turucuya kar�� bilgilendirdi

Adana merkezli 30 ildeki tarihi eser
kaçakç�l��� operasyonuna 11 tutuklama
ihraç�edebiyat�ö�retmeni�Abdulsamet

Kavran'�n�da�bulundu�u�78��üpheliden
11'i�tutukland�,�31'i�adli�kontrol��art�y-
la,�36's��da�sorgusunun�ard�ndan�serbest
b�rak�ld�.
Emniyet� Genel� Müdürlü�ü� KOM

Daire�Ba�kanl����ile�Adana�Cumhuriyet
Ba�savc�l����koordinesinde�yap�lan�ça-
l��mada,�30�ilde�tarihi�eser�kaçakç�l���
yapt����belirlenen�suç��ebekesi�tespit�edil-
di.�Haklar�nda�gözalt��karar��verilen�92
ki�inin�yakalanmas��için�harekete�geçen
ekipler,�'Anadolu'�ismi�verilen�operas-
yon�kapsam�nda�dün��afak�vakti�Ada-
na�merkezli�30�ilde,�91'i�ikamet,�17'si�i�
yeri�olmak�üzere�108�adrese�bask�n�yap-
t�.�Operasyonda�aralar�nda�örgüt�lideri
Abdulsamet�Kavran�ile�5�koleksiyone-
rin�de�bulundu�u�78�ki�i�gözalt�na�al�-
n�rken,�firari�14�ki�iyi�yakalama�çal��-
malar�n�n�da�devam�etti�i�ö�renildi.
PARA TRAFİĞİ ŞEBEKEYİ DEŞİFRE ETTİ'
Cumhuriyet�tarihinin�suçtan�elde�edi-

len�gelire�yönelik�ilk�tarihi�eser�kaçak-
ç�l����operasyonu'�olma�özelli�i�ta��yan
'Anadolu'�operasyonunda�soru�turman�n
8�ay�önce�yurt�d���nda�bir�Türk�vatan-
da��n�n�tarihi�eser�kaçakç�l���ndan�ya-
kalanmas�yla�ba�lat�ld����ortaya�ç�kt�.�Bu
ki�inin�Türkiye'deki�ili�ki�a��n�,�para�tra-
fi�ini�incelemeye�alan�polis,��ebekenin
liderli�ini�daha�önce�iki�kez�tarihi�eser

kaçakç�l���ndan�gözalt�na�al�n�p,�mes-
lekten�ihraç�olan�edebiyat�ö�retmeni�Ab-
dulsamet�Kavran�oldu�unu�belirledi.
26 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ
�ebeke�üyelerinin�banka�hesaplar�n-

daki�26�milyon�liral�k�hareketi�inceleyen
polis,�Türkiye'den�kaç�r�lan�52�tarihi�ese-
rin�kuryeler�arac�l���yla�ABD�ve�Avru-
pa'daki�9�müzayede�evinde�sat�ld���n�
tespit�etti.�Müzayede�evlerinin�katalog-
lar�nda�yer�alan�söz�konusu�tarihi�eser-
lerin,�Kültür�ve�Turizm�Bakanl����uz-
manlar�n�n�yan��s�ra�Birle�mi��Millet-
ler�(BM),�Birle�mi��Milletler�E�itim,�Bi-
lim� ve� Kültür� Kurumu� (UNESCO),
Interpol�gibi�uluslararas��mecralarca�da
Anadolu'dan�kaç�r�lan�eserler�oldu�unun
do�ruland����belirtildi.

19 BİN 83 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Bask�n�yap�lan�adreslerdeki�aramalar-

da,�kaçak�kaz�yla�ç�kart�ld����belirlenen�19
bin�83�tarihi�eser,�kaçak�kaz�da�kullan�lan
13�dedektör,�8�ruhsats�z�tabanca�ile�50�bin
350�euro,�70�bin�555�dolar,�190�sterlin�ve
60�frank�ele�geçirildi.�Öte�yandan�ulus-
lararas���ebekeye�yönelik�olarak�farkl��ta-
rihlerde�gerçekle�tirilen�4�ayr��yakalama-
da�da�H�rvatistan,�S�rbistan,�Bulgaristan�ve
Türkiye'de�4�bin�122�tarihi�eser�ele�geçi-
rildi�i�de�bildirildi.�Operasyonda�gözalt�-
na�al�nan�78��üpheliden�36's��emniyette-
ki�sorgusunun�ard�ndan�serbest�b�rak�l�r-
ken,�42'si�ise�adliyeye�sevk�edildi.�Mah-
kemeye�ç�kar�lan�aralar�nda��ebeke�lide-
ri�Abdulsamet�Kavran'�n�da�bulundu�u
�üphelilerden�11'i�tutukland�.

SULTANGAZ�'de,�gelen�ihbar�
de�erlendiren� polisin� operasyonu
sonucu� bir�minibüs� dolusu� kaçak
göçmen�yakaland�.�Göçmenleri�ta-
��yan� minibüsün� �oförü� kaçar-
ken�Suriye�uyruklu�göçmen�kaçak-
ç�s��gözalt�na�al�nd�.
Olay,�dün�Cebeci�Mahallesi�2499

Sokak'ta�meydana�geldi.�Çok�say�-
da�kaçak�göçmenin�bir�minibüse�bin-
di�ini�gören�mahalle�sakinleri�du-
rumu�polise�bildirdi.�Polis�ihbar�n�ya-

p�ld����adrese�geldi�i�s�rada�minibüs��ofö-
rü,�olay�yerinden�kaçt�.�Baz��mülteciler�de
olay� yerinden� ko�arak,� kaçmaya� çal��t�.
Kaçan�ki�iler,�k�sa�süre�sonra�yakalanarak
gözalt�na�al�n�rken,�minibüs��oförünü�ara-
ma�çal��malar��devam�ediyor.�Öte�yandan
göçmen�kaçakç�lar�yla�birlikte�hareket�etti-
�i�dü�ünülen�Suriye�uyruklu�bir�ki�i�de�göz-
alt�na�al�nd�.�Yakalanan�25'e�yak�n�kaçak
göçmen�polis�merkezi�amirli�ine�götürüldü.

SULTANGAZ�'DE B�R M�N�BÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

�lkokullu çocuklar, birbirinden farkl� 
meslekleri deneyimleme f�rsat� buldu
�lkokullu�çocuklar,�birbirinden�farkl��meslek-

leri�deneyimleme�f�rsat��buldu�Ümraniyeli�ilkokullu
çocuklar,��stanbul�Toplum�Destekli�Polis��ube�Mü-
dürlü�ü�davetiyle�Üsküdar'da�bir�avm'de�bulunan
çocuk�e�lence�merkezine�götürüldü.
Ümraniyeli�ilkokullu�çocuklar,��stanbul�Toplum

Destekli�Polis��ube�Müdürlü�ü�davetiyle�Üskü-
dar'da�bir�avm'de�bulunan�çocuk�e�lence�merke-
zine�götürüldü.�Burada�birbirinden�farkl��meslekleri
deneyimleme��ans��bulan�çocuklar�e�lenceli�bir
gün�geçirdi.��stanbul�Toplum�Destekli�Polis��u-
be�Müdürlü�ü�davetiyle�Ümraniye�Ha�im���çan
�lkokulu'ndan� 10� çocuk,� Üsküdar'da� bulunan
Akasya�AVM'de�a��rland�.�Çocuklar,�avm�içeri-
sinde�bulunan�Kidzania�çocuk�e�lence�merkezinde
unutulmaz�bir�gün�geçirdi.�Çocuklar,�e�lenerek�ö�-
rendi�i� ve� birbirinden� farkl�� meslekleri� dene-

yimleme�f�rsat��buldu�u�merkezde�hem�meslek-
lerle�ilgili�bilgi�edindi�hem�de�ekip�çal��mas�,�da-

yan��ma�gibi�kavramlar��deneyimleyerek�ö�ren-
me�f�rsat��buldu.

Sel bölgesinde polisten ya�l� çifte yard�m eli
Sel�bölgesinde�polisten�ya�l��çifte�yard�m�eli�Kastamonu'daki
sel�felaketinde�görev�yapan�Kriminal�Daire�Ba�kanl����Afet�Kri-
minal��nceleme�Birimi'ne�ba�l��ekipler,�afet�bölgesindeki�görev-
leri�esnas�nda�evlerinin�cam�ndan�kendilerinden�yard�m�isteyen
75�ya��ndaki�çiftin�yard�m�na�ko�tu.
Kastamonu�Bozkurt'taki�sel�felaketinin�3'ncü�gününde�de�ya-
ralar�sar�lmaya�devam�ediyor.�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Kriminal
Daire�Ba�kanl����Afet�Kriminal��nceleme�Birimine�ba�l��ekipler,
sel�felaketi�nedeniyle�evinde�mahsur�kalan�ya�l��çifte�yard�m�et-
ti.�Edinilen�bilgiye�göre;�Koah�hastas��olan�Mustafa�Yava��evin-
de�fenala�t�.�Evde�bulunan�ya�l��teyze�Sakine�Yava��ise�yard�m
ça��rmak�için�pencereden�seslendi.�Bir�süre�sesini�kimseye�du-
yuramayan�teyze�sokaktan�geçen�ekipler�sesini�duydu.�Olay��an-
latmas��üzerine�olay�yerine�112�sa�l�k�ekipler�ça�r�ld�.�Mustafa
Yava��amcaya�ilk�müdahalesi�evinde�yap�ld�.�Ard�ndan�hastane-
ye�kald�r�lan�Mustafa�Yava��oksijen�tedavisi�uyguland�.�Öte�yan-
dan�ya�l��çift�ekiplere�te�ekkür�etti.�Yard�m�ça��ran�Sakine�Ya-
va��"Ekipleri�çok�seviyorum.�Allah�emanet�ediyorum.�Devletimize
hay�rl��i�ler�yap�lmas��diliyorum."�dedi.
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GÖKTUĞ-
GÖKDOĞAN-
BOZDOĞAN 

TÜB�TAK SAGE’nin geli�tirme çal��malar�n� sürdürdü-
�ü GÖKTU� füze ailesi ile Gökdo�an / Peregrine uzun men-
zilli, Bozdo�an / Merlin K�sa menzilli (IIR Güdümlü aray�c�
ba�l�k) havadan havaya at�lan füzeleri ilk kez IDEF fuar�nda
sergilendi. Bu füzeler hava-hava türü (uçaktan uça�a at�lan)
ilk yerli tasar�m füzeler olma özelli�ini ta��yor.

Halen Türk Hava Kuvvetleri taraf�ndan kullan�lan AIM-
120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzesinin yerini ala-
cak proje oldukça ileri bir geli�im düzeyine ula�m��t�r. Uzun
menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu al-
g�lama ve güdüm sistemine sahip olacak ve baz� özellikleri
ile s�n�f�nda Dünyan�n en iyilerinden biri olacakt�r. Halen çok
fonksiyonlu aray�c� ba�l��� geli�tirme a�amas�ndad�r.

2022 y�l�nda kabul testlerini bitirilmesi hedeflenen Gök-
tu� füzesinin Varyant-2 (Bozdo�an / Merlin) füze modeli kul-
lan�ma al�nacak ve F-16’lardaki “AIM-9X Sidewinder” fü-
zesinin yerini alacak. Uzun menzilli olan Varyant-1 (Gök-
do�an / Peregrine) füzesi ise yerli sava� uça�� TF-X ile bir-
likte kullan�ma sunulacak.

Göktu� Gökdo�an / Peregrine Uzun Menzilli RF Gü-
dümlü Hava-Hava Füzesi

Halen Türk Hava Kuvvetleri taraf�ndan kullan�lan AIM-
120 AMRAAM füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri
bir geli�im düzeyine ula�m��t�r. Uzun menzilli ve radar gü-
dümlü olarak tasarlanan füze çoklu alg�lama ve güdüm sis-
temine sahip olacak ve baz� özellikleri ile s�n�f�nda Dünya-
n�n en iyilerinden biri olacakt�r. Halen çok fonksiyonlu ara-
y�c� ba�l��� geli�tirme a�amas�ndad�r.

Gökdo�an Füzesi Özellikleri
• Kat�-hal aktif radar aray�c� ba�l�k teknolojisi
• At-unut özellikli ak�ll� güdüm
• Geli�mi� kar�� kar�� tedbir ve kar��t�rma kayna��na gü-

düm
• Veriba�� ile hedef bilgisi güncelleme yetene�i
• Her aç�dan at�� ve  birden fazla hedefe kilitlenebilme

yetene�i
• At�ld�ktan sonra kilitlenebilme
Göktu� Bozdo�an / Merlin K�sa/Orta Menzilli IIR Gü-

dümlü Hava-Hava Füzesi
Bozdo�an Füzesi Özellikleri
• 4 Mach H�z (Ses h�z�n�n 4 kat� sürat)
• 140 kg A��rl�k
• Mükemmel ni�an hatt� sapma (off-boresight) aç�s� sa�-

layan yüksek çözünürlüklü k�z�l ötesi aray�c� (IIR)
• Geli�mi� kar��-kar�� tedbir yetenekleri
• Her aç�dan at�� yetene�i
• Yüksek manevra yetene�i
Bozdo�an / Merlin füzesi, Türk Hava Kuvvetlerinin ha-

len kullan�m�nda olan k�z�lötesi güdümlü AIM-9 Sidewinder
füzesinin yerini alacak, k�sa/orta menzilli bir hava-hava fü-
zesidir. Füze IRIS-T gövde yap�s�n� kullanan, Hisar-A ve Hi-
sar-O da kullan�lan Aselsan IIR aray�c� ba�l���n� kullanacak-
t�r. Füzenin envantere girmesi, Hisar program� taraf�ndan
Aselsan taraf�ndan geli�tirilmekte olan IIR ba�l���n tamam-
lanmas�n�n ard�ndan çok k�sa bir sürede gerçekle�ebilecek
durumdad�r.

Türk savunma sanayi devlerinin ilk kez duyurdu�u son
teknoloji ürünler Türk Silahl� Kuvvetlerini Güçlendirme Vak-
f�n�n (TSKGV) yönetim ve sorumlulu�unda 13’üncüsü dü-
zenlenecek olan IDEF Uluslararas� Savunma Sanayi Fua-
r�nda sahne alacak.

Birçok firmadan pe� pe�e gelen duyurulardan sonra TÜ-
B�TAK SAGE’de merakla beklenen ‘Havadan-Havaya Fü-
ze Ailesi’nin görselini payla�t�. TUB�TAK SAGE’nin
IDEF’17 için haz�rlad��� davetiyelerin üzerinde füzelerin gör-
seli yer ald�.

Milli muharip uçak geli�tirilmesi ( TF-X ) Projesi ile bir-
likte, onun tamamlay�c�s� olarak hava- hava maksatl� uzun
menzil ( RF) güdümlü ve k�sa menzilli görüntüleyici k�z�lötesi
(llR)güdümlü füzelerin Türkiye’de üretilmesine yönelik mil-
li hava-hava füzesi geli�tirme projesi ba�lat�lm��t�.

Bu çerçevede gizli olarak yürütülen çal��malarda TÜB�-
TAK- SAGE, Roketsan ve Aselsan gibi firmalar�n görev al-
d�klar� de�erlendirilmekteydi. 20 Mart 2015 günü Aselsan
gölba�� yerle�kesinde düzenlenen bas�n sohbet toplant�s�n-
da Aselsan genel müdürü EKEN, yapt��� sunumda Atma-
ca ve Göktu� projeleri için aray�c� ba�l�k radarlar� geli�tirdiklerini
ifade etmi�. Genel müdür yard�mc�s� ve radar ve EH sistemleri
Sektör ba�kan� O�uz �ENER ise konuya ili�kin bir sorumuza
cevaben Göktu� havadan- havaya füze sisteminde kullan�-
lacak RF aray�c� ba�l���n henüz tasar�m faz�nda oldu�unu ve
Atmaca’ da kullan�lan ba�l�k ile farkl� teknik özelliklere sa-
hip oldu�unu söyledi. Görü� menzili ötesi vuru� kabiliyetli
aktif radar güdümlü Göktu� füzesinde kullan�lacak RF ara-
y�c� ba�l���n 2018’e kadar geli�tirilmesi ve testler için haz�r
edilmesi bekleniyor.

TÜB�TAK SAGE taraf�ndan geli�tirilen Türkiye’nin ilk
görü� içi havadan havaya füzesi Bozdo�an’�n 2022 y�l�nda
Türk Silahl� Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi hedef-
lenmektedir.

K�sa menzilli, k�z�lötesi görüntüleyicili aray�c� ba�l�kl� (IIR)
Görü� �çi Hava-Hava Füzesi olan Bozdo�an, öncelikli ola-
rak F-16 uçaklar�na entegrasyonu planlanmaktad�r. Bozdo�an
ve Gökdo�an, F-16, Muharip Uçak, Ak�nc�, Aksungur gi-
bi hava platformlar�nda kullan�labilecek.

Art�k çok net görüldü�ü üzere, bu topraklarda ya�ayan
insan�m�z do�ru eller taraf�ndan yönetildi�i ve yönlendirildi�inde
ça� aç�p ça� kapayacak bulu�lara imza atabiliyorlar. �nsa-
n�m�z�n bu özelli�i bilindi�inden dolay�d�r ki senelerdir
Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Sa�c�-Solcu diye bölünmeye çal���lm��
devletimizin kontrollerinden ç�kmas�n� engellemek için tür-
lü hile ve desiselere ba�vurulmu�tur. Bundan böyle halk�m�z
oyunu görmü�, bu topraklarda ya�ayan herkes birbirinin kar-
de�i oldu�unu anlam��, bu topraklardan ba�ka gidecek ye-
rimizin olmad��� silinmez harflerle haf�zalara kaz�nm��t�r. Bu-
nun getirisi olan bahsekonu geli�meler tüm dünyaya parmak
�s�rtmaktad�r. ALLAH’�n lütfu ile bu millet geçmi� zaman-
larda oldu�u gibi dünyay� yönetme misyonunu yeniden üst-
lenecek, adalet ve merhameti tüm dünya insanlar�n�n hiz-
metine büyük bir �evkle sunmaya ba�layacakt�r.

Ülkemiz ve devletimiz üzerine oynanan oyunlar�n hepimiz
fark�nday�z. Her birimiz birey olarak üzerimize dü�eni yap-
maya çal���rsak, herkes kap�s�n�n önünü temiz tutarsa bu sü-
reç çok k�sa zamanda ya�an�r hale gelir. 

Bu vesile ile tüm insan�m�z�n omuzlar�nda muhte�em bir
vebal yükü bulunmaktad�r. Geçmekte oldu�umuz bu can al�-
c� süreçlerden sab�r ve ak�l sayesinde ba�ar�yla ç�k�p, ülke-
mizi üzerinde oyun oynanmayacak hale gelinceye kadar var
gücümüzle çal��aca��z.

Savunma Sanayiimizi bu günlere getirilmesinde eme�i
olan ba�ta Cumhurba�kan�m�z Say�n Recep Tayyip ER-
DO�AN Beyefendi olmak üzere tüm devlet büyüklerimi-
ze sayg� ve hürmeti borç bilir devletimizin k�yamete kadar
payidar olmas�n� Yüceler Yücesi ALLAH’tan niyaz ederiz.

Selman TOPBAŞ

Polis Gazetesi istihbarat Şefi

Canl� bomba son anda vuruldu
Mardin��l�Emniyet�Müdürlü�ü

�stihbarat��ubesi�ekiplerince,�te-
rör�örgütü�PKK/KCK’n�n� faali-
yetlerinin�de�ifresine�yönelik�ça-
l��mada;� Nusaybin’de� polislere
yönelik� sald�r�� gerçekle�tirmek
amac�yla�bir�örgüt�mensubunun�il-
legal�yollardan�ülkeye�girdi�i�bil-
gisine�ula��ld�.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI
Dün� sabah� saatlerinde� polis

ekipleri,�Ziyapa�a�Sokak’ta��üp-
helendikleri�bir�ki�iyi�durdurmak
istedi.�
Polisin�'dur'�ihtar�na�ve�havaya

ate�� açmas�na� ra�menekiplere
do�ru�ko�up,�üzerindeki�bomba-
y��patlatmaya�çal��an�terörist,�son
anda�vurularak�öldürüldü.

SURİYE UYRUKLU
Çevrede� geni�� güvenlik� ön-

lemleri�al�n�rken,� teröristin�üze-
rindeki�patlay�c�,�uzman�ekipler-
ce�etkisiz�hale�getirildi.�Suriye�uy-
ruklu�oldu�u�tespit�edilen�teröristin
üzerinde�2.5�kilogram�patlay�c��ol-
du�u�belirlendi.��çi�leri�Bakanl�-
���da�bombal��eylem�haz�rl���n-
daki�teröristin�etkisiz�hale�getiril-
di�i�aç�klamas�nda�bulundu.

Mardin Nusaybin’de intihar saldırısı hazırlığında olan bir terörist, üzerindeki 2.5 kiloluk
bombayı patlatmaya çalıştığı sırada vurularak etkisiz hale getirildi...

�skenderun’da polisin
düzenledi�i operasyonda

uyu�turucu ve silah 
ele geçirildi

Hatay'�n��skenderun�ilçesinde�polisin�düzenle-
di�i�operasyonda�uyu�turucu�ve�silah�ele�geçiril-
di.��skenderun�ilçe�emniyet�müdürlü�ü�NSM�Grup
Amirli�i� görevlilerince�uyu�turucu�veya�uyar�c�
madde� imal
ve� ticareti
yapan��ah�s-
lara� yönelik
yap�lan� ça-
l��malar� de-
vam� ediyor.
Ekipler,�C.�.
isimli��ahs�n
ikamet�adresinde�narkotik�köpe�i�e�li�inde�ikamette
bulunan�Y.M.E.�ile�K.H.�.�isimli��ah�slar�n�yap�-
lan�üst�aramalar�nda�241�adet�captagon,�30,17�gram
Metamfetamin,�281,13�gram�sentetik�kannabionid,
2,05�gram�esrar,�1�adet�hassas�terazi�4�adet�taban-
ca�ve�fi�ek�ele�geçirildi.
Olayla�ilgili�üç�ki�i�i�lemleri�yap�lmak�üzere�em-

niyete�götürüldü

�stanbul�Emniyet�Müdürlü�ü�Siber�Suçlarla�Müca-
dele��ube�Müdürlü�ünce,�“Suç���lemek�Amac�yla
Örgüt�Kurma�ve�7258�Say�l��Kanuna�Muhalefet,
Futbol�ve�Di�er�Spor�Müsabakalar�nda�Bahis�ve
�ans�Oyunlar��Düzenlenmesi�Hakk�nda�Kanu-
na�Muhalefet"�suçu�ile�ilgili�yap�lan�çal��ma-
lar�kapsam�nda;
Yakla��k�6�(alt�)�ay�boyunca�yap�lan�teknik

ve�fiziki�takip�çal��malar��neticesinde;�Sanal�or-
tamda�yasad����bahis�oynanmas�n��sa�layarak
para�transferine�arac�l�k�ettikleri�tespit�edilen�suç
örgütüne�yönelik��stanbul,�Ankara�ve�Antalya�il-
lerinde�10.08.2021�tarihinde�yap�lan�e��zamanl��ope-
rasyonda�toplam�8�(sekiz)��üpheli��ah�s�tespit�edilmi�,
tespit�edilen�6�(alt�)��ah�s�yakalanarak�gözalt�na�al�nm��,
ayr�ca�hedef��üphelilerle�birlikte�hareket�etti�i�de�erlendirilen�1

(bir)��üpheli��ah�s�ise�soru�turma�kapsam�nda�yakala-
narak�toplamda�7�(yedi)��üpheli��ah�s�gözalt�na�al�n-
m��t�r.

Yakalanan��üpheli��ah�slar�n�ikamet,�i�yeri
ve�üstlerinde�yap�lan�aramalarda;

•�10�adet�cep�telefonu,
•�2�adet�laptop,
•�1�adet�masa�sütü�bilgisayar��hard�diski,
•�6�adet�flash�bellek
,�•�1�adet�ruhsats�z�tabanca,
•�7.880�"�nakit�para�ele�geçirilmi�tir,
Yürütülen�soru�turma�kapsam�nda�yakalanan

�üpheli��ah�slar�n��ube�Müdürlü�ümüzce�yasal�i�-
lemleri�devam�ettirilmekte,��stanbul�Cumhuriyet�Ba�-

savc�l���’na� mevcutlu� olarak� sevk� edilmeleri� planlan-
maktad�r.

�STANBUL’DA S�BER SUÇLALARLA MÜCADELE

Çocuklar Millet Bahçesinde E�lendiler, Trafik Kurallar�n� Ö�rendiler..!
Konya��l�Emniyet�Müdürlü�ü�Trafik�Denetleme��ube�Ekiplerince�Dutluk�r�Korulu-

�u�Millet�Bahçesinde�07-14�Ya��Grubu�Çocuklar,�hem�e�lendiler�hem�de�trafik�kural-
lar��hakk�nda�bilgi�sahibi�oldular.�Konya��l�Emniyet�Müdürlü�ü'nün�çocuklara�yönelik
trafik�e�itimi�hakk�nda�yapt���
aç�klamada��u�ifadeler�yer�ald��:�
"EĞLENEREK BİLGİLENDİRİYORUZ

..
Trafik�Denetleme��ube�Mü-

dürlü�ü�Ekiplerimizce�Dutluk�r
Korulu�u�Millet�Bahçesinde�07-
14� Ya�� Grubu� Çocuklar�m�-
za;��Emniyet�Kemerinin�Do�ru
Kullan�m��ve�Önemi,�Yayalar�n
Uymas��Gereken�Kurallar,�Gü-
venli�Bisiklet�Kullan�m��Konu-
lar�nda�E�itim�Verilmi�tir."

Aranan �ah�slar Uygulamas�nda 1350 �ah�s YAKALANDI

Emniyet�Genel�Müdürlü�ü,�ülke�genelinde
e��zamanl��yap�lan�“Aranan��ah�slar�Uygula-
mas�”nda�1172’si�hükümlü,�178’i�yakalama�em-
ri�ile�aranan�toplam�1350��ah�s�n�yakaland���-
n��duyurdu.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü,�ülke�genelinde

Emniyet�Genel�Müdürlü�ü,�Jandarma�Genel
Komutanl����ve�Sahil�Güvenlik�Komutanl����gö-
revlilerince��e��zamanl��gerçekle�tirilen��“Ara-
nan� �ah�slar� Uygulamas�”nda� � 1172’si� hü-
kümlü,�178’i�yakalama�emri�ile�aranan�toplam
1350��ah�s�n�yakaland���n��duyurdu.�

Yap�lan�uygulamalarda,�muhtelif�miktarda
uyu�turucu�madde,�kaçak�sigara�ve�ate�li�silah
da�ele�geçirildi.�Ayr�ca�5’i�çocuk�olmak�üzere
19�kay�p��ah�s�bulundu.
Emniyet�Genel�Müdürlü�ü'nün�uygulama�so-

nuçlar�na� ili�kin� aç�klamas�nda� �u� ifadelere
yer�verildi�:
"�çi�leri�Bakanl���� koordinesinde�Emniyet

Genel�Müdürlü�ü,�Jandarma�Genel�Komutan-
l����ve�Sahil�Güvenlik�Komutanl���'nca���“Ara-
nan��ah�slar�Uygulamas�”�gerçekle�tirildi.
Ülke�genelinde�e��zamanl��yap�lan�“Aranan

�ah�slar�Uygulamas�”nda,��8.569�ekipten�olu-
�an�31.516�personel�görev�ald�.�Uygulamalar-
da,�adli�mercilerden�al�nan�izin�do�rultusunda
2.603� ikamette� arama� yap�ld�,� 1.172’si� hü-
kümlü,�178’i�yakalama�emri�ile�aranan�toplam
1.350��ah�s�yakaland�.
Uygulama�sonucunda,�2�y�la�kadar�hapis�ce-

zas��ile�aranan�880�ki�i,�5�y�la�kadar�hapis�ce-
zas��ile�aranan�189�ki�i,�10�y�la�kadar�hapis�ce-
zas��ile�aranan�76�ki�i,�20�y�la�kadar�hapis�ce-
zas��ile�aranan�19�ki�i,�20�y�l�ve�üzeri�hapis�ce-
zas��ile�aranan�8�ki�i�yakaland�.

Yakalananlardan;�adam�öldürme�suçundan
13,�h�rs�zl�k�suçundan�155,�yaralama�suçundan
148,�cinsel�suçlardan�15,�ya�ma�suçundan�23,
doland�r�c�l�k�suçundan�33,�uyu�turucu�madde
ticareti�yapmak�suçundan�48,�FETÖ/PDY�ör-
gütüne�üye�olmak�suçundan�3��ah�s�ve�kaçak-
ç�l�kla�mücadele�kanununa�muhalefet�suçundan
14� ki�i� yakaland�.� Ayr�ca� 5’i� çocuk� olmak
üzere�19�kay�p��ah�s�bulundu.
Yap�lan�uygulamalarda,�ay�ca�muhtelif�mik-

tarda�uyu�turucu�madde,�kaçak�sigara�ve�ate�-
li�silah�da�ele�geçirildi."

Polisler özel çocu�un hayalini böyle gerçekle�tirdi
Kocaeli'de�polis�üniformas��giyip,�polis�arabas�na�binme�hayali�olan

özel� çocu�un�hayalini,�Kocaeli�Emniyet�Müdürlü�ü�ekipleri�ger-
çekle�tirdi.�Yap�lan�sürpriz�ile�hayali�gerçekle�en�çocuk,�sevincini
polislerle�payla�t�.
�zmit'te�ya�ayan�bir�vatanda�,��Kocaeli�Emniyet�Müdürlü�ü�sos-

yal�medya�hesab�na�özel�gereksinime�ihtiyaç�duyan�o�lunun�polis-
leri�çok�sevdi�ini�ve�üniforma�giyerek�polis�arabas�na�binmek�iste-
di�ini�belirtti.�Küçük�çocu�un�bu�iste�ine�sessiz�kalmayan�polis�ekip-
leri�pandemi�kurallar��dahilinde�aileyi�ziyarete�gitti.�Küçük�çocu�a
polis�üniformas�,��apka,�oyuncak,�boyama�kitab��gibi�hediyeler�ve-
ren�ekipler�polis�üniformas��giyen�özel�gereksinimli�küçük�çocu�u
resmi�ekip�arac�yla�temsili�devriye�görevine�ç�kararak�hayalini�ger-
çekle�tirdi.�Küçük�çocu�un�ailesi�ise�Kocaeli�Emniyet�Müdürlü�ü�ekip-
lerine�yapt�klar��duyarl��davran��tan�dolay��te�ekkür�etti.
"Allah�raz��olsun�benim�çocu�umu�sevindirdiler"
Çocu�un� annesi,� çocu�unun� çok� mutlu� oldu�unu� belirterek,

"Hep�istiyordu,�hep�gezmek�istiyordu.�'Beni�götürün�gezdirsinler'�di-
ye.�Çok�mutlu�oldu�Allah�Raz��olsun�sizden,�ekibinizden.�Kocae-
li�Emniyetimize,�polisimize�herkese�çok�çok�te�ekkür�ederim.�Allah

raz��olsun�benim�çocu�umu�sevindirdiler.�Allah�onlar��da�sevindir-
sin"�dedi.�Küçük�çocuk�ise�ekiplere,�"Sizi�çok�seviyorum,�çok�te�ekkür
ederim"�diyerek�memnuniyetini�dile�getirdi.
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Orman yang�nlar�nda "topyekun
mücadele" örne�i sergilendi

Antalya'da�devletin�bütün�kurumlar�n�n�koordineli
�ekilde�çal��mas�,�bölge�sakini�ve�gönüllülerin�des-
te�iyle�sergilenen�topyekun�mücadeleyle�10�gün�son-
ra�kontrol�alt�na�al�nan�orman�yang�nlar�nda,�örnek
bir�çal��ma�yürütüldü.
Kontrol�alt�na�al�nan�Manavgat,��brad�,�Akseki,

Gündo�mu��ve�Alanya�ilçelerindeki�orman�yang�n-
lar�,�devlet�ve�milletin�omuz�omuza�verdi�i�örnek�bir
mücadeleyi�de�ortaya�koydu.
Yang�n�n�ilk�saatlerinden�itibaren�bölgeye�gelen

Tar�m�ve�Orman�Bakan��Bekir�Pakdemirli�ve�D��i�-
leri�Bakan��Mevlüt�Çavu�o�lu'nun�yan��s�ra�Ula�t�r-
ma�ve�Altyap��Bakan��Adil�Karaismailo�lu,�Çevre�ve
�ehircilik�Bakan��Murat�Kurum,��çi�leri�Bakan��Sü-
leyman�Soylu,�Kültür�ve�Turizm�Bakan��Mehmet�Nu-
ri�Ersoy,�hem�söndürme�çal��malar�n��hem�de�hasar
tespit�çal��malar�n��koordine�etti.�Yang�nlar�n�k�sa�sü-
rede�yay�lmas�yla�Türkiye'nin�her�yerinden�arazöz,�it-
faiye�arac�,�orman�i�çileri�su�tankerleri,�orman�mü-
hendisleriyle�gönüllüler�kente�gelerek�çal��malara�des-
tek�verdi.�Ulualan'daki�yang�n�koordinasyon�merke-
zinin�yönlendirmesiyle�havadan�helikopter�ve�uçak-
lar,�karadan�ekipler,�gönüllüler�ve�mahalle�sakinleri
omuz�omuza�alevlere�müdahale�etti.�Geni��bir�alan-
da�etkili�olan�yang�na��HA�ve�insans�z�helikopterle-
rin�yönlendirmesiyle�ekipler�cansiparane�mücadele�et-
ti.�Günlerce�özveriyle�çal��arak�botlar�n�,�hortumla-
r�n��yast�k�yaparak�uyuyan�i�çilere�en�büyük�deste�i
mahalle�sakinleri�verdi.�Mahalleli,�hortumlar��ve�yan-
g�n�söndürme�gereçlerini�ta��rken�ekiplere�yard�mc�
oldu.�Türkiye'nin�dört�bir�yan�ndan�gelen�yard�m�ku-
rulu�lar��ve�vatanda�lar�da�ormanl�k�alana�giden�yol-

larda�çad�r�kurarak�ekiplere�so�uk�su�ve�g�da�yard�-
m�nda� bulundu.� Vatanda�lardan� gelen� yard�mlar
kamyonlarla�kente�ta��nd�.�Gelen�kolilerden�küçük�Ce-
ren'in�"Sak�n�üzülmeyin�birlik�olur�yeniden�ye�eririz
biz."�notu�gibi�hem�duyguland�ran�hem�de�umutlan-
d�ran�yüzlerce�mektup�ç�kt�.�Devlet�ve�millet�kay-
na�mas�yla,�alevlere�pet��i�e�döken�vatanda�tan�ton-
larca�su�döken�uçaklara�kadar�herkesin�topyekun�mü-
cadelesiyle�onuncu�günde�söndürülen�orman�yan-
g�nlar�nda�7�ki�i�hayat�n��kaybetti.�Yang�nlardan�et-

kilenen�mahalle�say�s��59,�bina�say�s��3�bin�231,�ba-
��ms�z�bölüm�ise�6�bin�359�olarak�tespit�edildi.�Yan-
g�nlarda�45�i��yeri�ve�93�araçta�hasar�olu�tu.�Binler-
ce�küçükba��ve�büyükba��hayvan,�kanatl��hayvan�ile
yaban�hayvanlar�n�n�telef�oldu�u�yang�nda,�yarala-
nan�hayvanlar�için�çe�itli�sivil�toplum�kurulu�lar��ve
belediyeler�taraf�ndan�veterinerlik�hizmeti�verildi.�Ku-
rulan�sahra�hastanelerinde�hayvanlar�tedavi�edildi.�Ya-
ralar�sar�l�yor
Cumhurba�kan��Recep�Tayyip�Erdo�an,�Antal-

ya'n�n�Manavgat�ilçesinde�orman�yang�n�ndan�etki-
lenen�mahalleleri�31�Temmuz'da�ziyaret�ederek,�her
vatanda��n�zarar�n�n�kar��lanaca��n��aç�klad�.�Bir�ta-
raftan�alevlerle�mücadeleyi�yönetirken,�bir�taraftan�da
vatanda�lar�n�yaralar�n��sarmaya�çal��an�devlet�yet-
kilileri,�gece�gündüz�sahada�tespit�çal��mas��yürüttü.
Evleri�yanan�vatanda�lar�n�yaralar�n�n�sar�lmas��için
çal��malar�ba�lat�ld�.�Evleri�yananlara�3�art��1,�2�art�
1�evler�alt�nda�deposu,�mü�temilat��ve�ah�r�yla�yeni-
den�yap�lmaya�ba�land�.�Nakdi�yard�mlar�n�da�yap�ld���
vatanda�lara�traktör,�tar�m�aletleri�ile�küçükba��ve�bü-
yükba��hayvanlar�teslim�ediliyor.�Yang�n�n�ilk�gü-
nünden�bu�yana�devlet�kurumlar��ve�sivil�toplum�ör-
gütleri,�mahallerde�yard�mlarda�bulundu.�Kurulan
a�evleri�ve�çad�rlarda�sürekli�s�cak�yemek�veriliyor.
Evleri�yananlar�n�bar�nma�ihtiyaçlar��da�Kredi�ve�Yurt-
lar�Genel�Müdürlü�ü�taraf�ndan�giderildi.�Antalya'da
18�y�l�önceki�yang�nda�orman�i�çisi�babas���ehit�olan
Tansu�Kaplan�gibi�onlarca�vatanda��mahalle�mahal-
le�gezerek�vatanda�lara�g�da�ve�giysi�yard�m�nda�bu-
lundu.�Yang�ndan�etkilenenlerin�SGK�primleri,�esnaf
kredileri�ödemeleri,�tar�m�kredi,�tar�m�ziraat�borçla-
r��ertelendi.�Mehmetçik�de�bölgede�hem�söndürme�ça-
l��malar�na�kat�ld��hem�de�vatanda�lara�insani�yar-
d�mlarda�bulundu.�Komandolar,�mahallelerdeki�özel-
likle�ya�l�lar�n�enkaza�dönen�evlerinden�e�ya�ta��d�.
Tedavisi�için�ine�ini�satarak�elde�etti�i�15�bin�li-

ras��yanan�kanser�hastas��Cemile�Öner'in�hikayesi�ile
alevlerin�ortas�nda�kald����s�rada�yapt����telsiz�gö-
rü�mesinde�"Arazözde�80�milyonun�hakk��var"�diyerek
arac�n��terk�etmeyen�orman�i�çisi�Özgür��im�ek'in�söz-
leri,�tüm�Türkiye'yi�duyguland�rd�.

Antalya'da devletin bütün kurumlarının koordineli şekilde çalışması, bölge sakini ve gönüllülerin desteğiyle sergilenen top-
yekun mücadeleyle 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında, örnek bir çalışma yürütüldü.

Eski�ehir�Emniyet�Müdürlü�ümüze�ba�l��Ka-
çakç�l�k�ve�Organize�Suçlarla�Mücadele��ube�Mü-
dürlü�ü�(KOM)�görevlilerimizle�devletin�vergi
kayb�n�n�önlenmesi,�haks�z�kazanc�n�engellenmesi
ve�halk�sa�l���n�n�korunmas��amac��ile�tütün�ma-
mulleri�kaçakç�l����ve�kaçak�cinsel�içerikli�hap-
lar�n�sat���n�n�önlenmesine�yönelik�yap�lan�ope-
rasyonlar�kapsam�nda;
118�paket(112�kg)�nargile�tütünü,
15.800�dal�sar�lm���sigara,
5.163�adet�kaçak�cinsel�içerikli�hap,
3.000�dal�bandrolsüz�makaron�ele�geçirilmi�

olup,�6��ah�s�yakalanm��t�r.
KOM��ube�Müdürlü�ümüzce�kaçakç�l�k�su-

çunu� önlemeye� yönelik� mücadelemiz;� vatan-
da�lar�m�z�n�ihbarlar��ve�te�kilat�m�za�yard�mc�
olmalar��sayesinde�azim�ve�kararl�l�kla�devam�ede-
cektir.

Kayna�l�
u y g u l am a
noktas�nda
polislerin�dur
ihtar�na� uy-
mayarak�kaç-
maya� ba�la-
yan�81�AAR
961� plakal�
araç� sahibi
ekipleri�hare-
kete� geçir-
di.Polis�ekip-
leri�kaç���güzergahlar�n��kapat�rken�araç�Bahçe-
�ehir�yeni�ba�lant��yolundan�ara�sokaklara�dal-
d�.Ara�sokakta�arac��park�ederek�yaya�bi��ekilde
kaçmaya�çal��an�araç�sürücüsü�R.Ç.�Düzce��l�Em-
niyet�Müdürlü�üne�ba�l��Yunus�timleri�taraf�n-
dan�yakaland�.Sahs�n�alkollü�oldu�u�anla��l�rken
�ahsa�alkollü�araç�kullanmaktan�cezai�i�lem�uy-
guland�.

DÜZCE�POL�S�GAZETES��
MUHAB�RLER��AR�F�GÜMÜ��

VE�BERKAY�KILIÇ

Ahmetli’de�engelli�e�i�ile�birlikte�ikamet�eden�71
ya��ndaki�Zeynep�Bilgici�el�örgüsü�patik,�yelek�ya-
p�p�satarak�biriktirdi�i�bir�miktar�para�ile�Mu�la�yan-
g�n�ndan�etkilenen�vatanda�lara�küçükba��hayvan�ala-
rak�ba����yapmak�için�Ahmetli�Kaymakaml���na�ba�-
vuru�yapm��t�r.��Maddi�yard�m�yapmas��konusunda
bilgilendirilerek�kendisinin�ba�����ilgili�yard�m�he-
sab�na�aktar�lm��t�r.

ESK��EH�RDE
KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ
POL�S�N DUR

�HTARINA UYMADI

Türkiye'de� kaçak� kaz�� yapanlar,� ko-
leksiyonerler�ve�toplay�c�lar�arac�l���yla�el-
de�edilen�tarihi�eserlerin�organize�suç�ör-
gütü�taraf�ndan�kurye�kullan�larak�yasa�d�-
���yollardan�yurt�d���na�ç�kart�ld����tespit
edildi.�Yakla��k�iki�y�l
önce�çal��ma�ba�latan
KOM� birimleri,� söz
konusu�suç��ebekesi-
nin�eleba���arac�l���yla
örgüt� üyelerini,� yurt
içi�ve�yurt�d����ba�lan-
t�lar�n��de�ifre�etti.
Örgütün�tarihi�eser-

leri,� kuryeler� arac�l�-
��yla�ABD�ve�Avru-
pa'ya�kaç�rd���n�n�tes-
pit�edilmesinin�ard�n-
dan,� bu� ülkelerdeki
müzayede� evlerinin
kataloglar��da�incelen-
di.�Kültür�ve�Turizm�Bakanl����uzmanla-
r�n�n�da�incelemesinin�ard�ndan�ABD�ve
Avrupa'daki�9�müzayede�salonundaki�52
tarihi�eserin�aç�k�art�rma�yöntemiyle�sa-
t�lmak�üzere�kataloglara�konuldu�u�belir-
lendi.�Söz�konusu�müzayede�evleri�tara-
f�ndan�örgüt�üyelerinin�hesaplar�na�tarihi
eserlerin�sat���bedeli�olarak�mevcut�kur�üze-
rinden�yakla��k�26�milyon�lira�de�erinde
döviz�gönderildi�i�tespit�edildi.�Müzaye-
de�evlerindeki�baz��sat��lar�n,�sahte�sahip-
lik�belgeleri�üzerinden�gerçekle�tirildi�i�be-
lirlendi.
Çal��malar�n�tamamlanmas�,��üpheli-

lerin�kimlik�tespiti�ve�suç�unsurlar�n�n�de-
lillendirilmesinin�ard�ndan�Adana�Cum-

huriyet�Ba�savc�l���n�n� talimat��üzerine,
KOM�Ba�kanl����koordinesinde�harekete
geçen�ekipler,�Adana�merkezli�30�ilde�e�
zamanl��operasyon�ba�latt�.
Sabah�erken�saatlerde�91'i�ikamet,�17'si

i��yeri�olmak�üzere�108
adrese�operasyon�dü-
zenleyen�ekipler,�hak-
lar�nda� gözalt�� karar�
verilen�ve�aralar�nda�5
koleksiyonerin�de�yer
ald���� 93� �üpheliden
78'ini�gözalt�na�ald�.
Önceden�belirlenen

adreslerde�yap�lan�ara-
malarda,�kaçak�kaz��ile
ç�kart�ld����tespit�edilen
9�bin�276� tarihi� eser,
kaçak�kaz�da�kullan�lan
13�dedektör,�3�ruhsat-
s�z�tabanca,�3�kurus�k�

tabanca,�bir�ruhsats�z�av�tüfe�i,�425�fi�ek
ile�190�sterlin,�60�frank,�50�bin�avro�ve�70
bin�500�dolar�ele�geçirildi.�Yakla��k�iki�y�l
süren�soru�turma�sürecinde�Türkiye,�Bul-
garistan,�H�rvatistan�ve�S�rbistan'daki�4�ay-
r��ara�yakalamada�ele�geçirilen�tarihi�eser
miktar��23�bin�205'e�ula�t�.�Cumhuriyet�ta-
rihinin�"suçtan�elde�edilen�gelire"�yönelik
ilk�tarihi�eser�kaçakç�l����operasyonu�oldu�u
belirtilen�çal��ma�kapsam�nda,�aralar�nda
örgüt�eleba��n�n�da�bulundu�u�8��üpheli-
nin�tüm�mal�varl�klar�na�el�konulma�tale-
binde�bulunulacak.�Mersin'in�Silifke�ilçe-
sinde�bir�otelde�gözalt�na�al�nan�örgüt�ele-
ba��n�n�tarihi�eser�kaçakç�l���ndan�3�suç
kayd��oldu�u�ö�renildi.

Istatistiklere� göre,� Türkiye’de� terör� örgütü
PKK/KCK’nin�milis�yapilanmasina�yönelik�en�fazla
operasyon� yapilan� iller� arasinda� bulunan� Adiya-
man’da,�güvenlik�güçleri�örgüt�üyeleri�ve�destekçile-
rine�göz�açtirmiyor.�Adiyaman�Cumhuriyet�Bassavci-
liginin�yürüttügü�sorusturma�kapsaminda,�güvenlik�güç-
leri�2021�yilinda�bir�çok�operasyon�yapti.�Sorusturma
kapsaminda�terör�örgütüne�finansal�destek�saglayan,�yar-
dimda� ve� yataklik� yapanlara� yönelik� 2021� yilinin
Agustos�ayina�kadar�30�kisiye�islem�yapildi.�Bu�kisi-
lerden�23�kisi�mahkeme�tarafindan�tutuklanirken,�6�ki-
si�adli�kontrol�sartiyla�serbest�birakildi;�1�kisi�araniyor.
Islem�yapilan�30�kisiden�11�kisi�hüküm�giyerken,�3�ki-
si�beraat�etti.�Diger�16�kisinin�ise�yargilamasina�devam
ediliyor.�Mahkemesi�sonuçlanan�11�kisiye�4�yil�6�ay-
dan,�10�yila�kadar�hapis�cezasi�verildi.

Tarihi eser kaçakç�lar�na
"Anadolu" darbesi

KOCA YÜREKL�
�NSANLAR

Terör Örgütünün Milis Yapilanmasina
Operasyonlar Hiz Kesmiyor

Beyo�lu�ve�Eminönü'nde�Trafik��ube�Denetleme
Müdürlü�ü'ne�ba�l��Sivil�Trafik�Ekipleri�taksi�deneti-
mi��yapt�.�
Arap�turist�gibi�davranan�sivil�ekipler,�taksilere�bi-

nerek�kural�ihlallerini�tespit�etti�kameraya�çekti.�Ekip-
leri�turist�sanan�bir�taksici�Taksim'den�Ni�anta��'na�50
Euro�istedi,�bir�di�er�taksiciyse�Taksim'den��i�li'ye�500
TL�istedi.�
�stanbul'daki�ö�len�saatlerinde�Trafik��ube�Denet-

leme��ube�Müdürlü�ü�ekipleri,�özellikle�turistlerin�çok
oldu�u�noktalarda� taksi�denetimi�yapt�.�Sivil�Trafik
Ekipleri'ne�ba�l��2�personel�taksilerin�yan�na�giderek
Arap�turist�gibi�davrand�.�Taksiciler,�turist�zannettik-
leri�sivil�ekiplerle�ücret�pazarl���n�n�ard�ndan�polisle-
ri�araca�ald�.�
Emniyet�kemeri�takmamak,�araç�içinde�tütün�ma-

mulleri,� taksimetre� açmamak� gibi� kural� ihlallerini
tespit�eden,�sivil�ekipler�kimliklerini�göstererek�taksi-
cileri�denetim�noktalar�nda�durdurdu.�Yap�lan�ihlalle-
re�göre�cezai�i�lem�uyguland�.�Eminönü'ndeki�denetimde
bir�taksicinin�ehliyetine�art�arda�kural�ihlali�yapt����için
el�konuldu.�Arac��trafikten�men�edildi.�
Polisin�verdi�i�bilgiye�göre,�Eminönü'nden�Taksim'e

90�lira�istedi�i�için�de�taksiciye�cezai�i�lem�uygulan-
d�.�Beyo�lu'ndaki�denetimdeyse�bir�taksici�Taksim'den
Ni�anta��'na�50�Euro�istedi,�bir�di�er�taksiciyse�Tak-
sim'den��i�li'ye�500�TL�istedi.�Usulsüz�fiyat�pazarl�-

���yapan,�yolcu�seçen,�taksimetre�açmayan,�emniyet�ke-
meri�takmayan�taksi�sürücülerine�de�i�en�miktarlarda
para�cezas��kesildi.�Beyo�lu'nda�2�taksi�çekici�yard�-
m�yla�otoparka�götürüldü.

"ARAPÇA BİLMEDİĞİM İÇİN 50 LİRA DEDİM"
Taksimetre�açmamak,�araç�içinde�tütün�mamulü�kul-

lanmaktan�kendisine�cezai�i�lem�uygulanan�"Abiler�gel-
di,�Arapça�konu�tular�ben�de�anlamad���m�için�Taksim'e
50�lira�dedim,�taksimetre�açmad�m.�Ba�kalar��50�Eu-
ro,100�Euro�istiyorlar"�dedi.

Polisi turist sanan taksici
Taksim'den �i�li'ye 500 lira istedi

�ntihar etmeye kalkan Suriyeliyi polis kurtard�
Antalya'da� Suriyeli� Imad� Aliwi

Mustafa�(23)�üst�geçitten�atlamak�üze-
reyken�motosikletli�polis�timlerince
omzundan�yakalan�p�kurtar�ld�.
Olay,�dün�ak�am�saatlerinde,�Ke-

pez�ilçesi�Fabrikalar�Mahallesi�Gazi
Bulvar�'nda� Karayollar�� 13.� Bölge
Müdürlü�ü�önündeki�üst�geçitte�ya-
�and�.�Bir�ki�inin�üst�geçitten�kendi-
ni�sark�tt���n��görenler�polise�haber
verdi.
�hbar�üzerine�bölgeye�sevk�edilen

polis,�tedbir�amaçl��Antalya��tfaiye-
si�ve�112�sa�l�k�ekiplerine�de�durumu
bildirdi.� Ekiplerin� geldi�ini� gören
ki�i,�köprünün�farkl��noktalar�na�ge-

çerek�ayaklar�n��sark�tmay��sürdürdü.
Son�olarak�köprünün�merdivenle

bulu�tu�u�üst�noktada�oturan�ki�i�bir
aya��n�� sark�t�p�beklemeye�ba�lad�.
Kimseyle� konu�mayan� ki�inin� za-
man�zaman�kafas�n��öne�e�ip�dald�-
��n��gören�motosikletli�polis�timleri,
merdivenlerden�sessizce�ç�k�p�Suriyeli
genci�omzundan�tuttu.
Bunun�üzerine�ayaklar�n��bo�lu�a

b�rak�p� intihar� giri�iminde� bulunan
genç,�polisler�taraf�ndan�köprü�üzerine
çekilip�ard�ndan�üst�geçitten�indiril-
di.�
"BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR"
Üzerinden� kimlik� ç�kmayan� ve

ad�n�n�Imad�Aliwi�Mustafa�oldu�unu
söyleyen�Suriyeli,�polislere�ya�ad�k-
lar�n��anlatarak,�“Ben�Suriye'de�4�y�l
askerlik�yapt�m.�DEA��ile�sava�t�m
ve�a��r�yaral��olarak�3�y�l�önce�Tür-
kiye'ye�getirilerek�tedavi�edildim.
Benimle�birlikte�babam�da�geldi.

Ancak,�k�sa�süre�sonra�babam�öldü.
Yaln�z�kald�m,�sokaklarda�beni�uyu�-
turucuya�al��t�rd�lar.�Kendime�zarar
verdim.�Ne�ilaç,�ne�para,�ne�kalacak
yerim�var"�dedi.
Polis,�su�verip�sakinle�mesini�sa�-

lad����Suriyeli�Mustafa'y��ekip�otosuna
bindirip�ifadesini�almak�üzere�polis
merkezine�götürdü.



Polis�asker�kadar�disiplinli,
hukukçu�kadar�hukuk�adam›
bir�anne�kadar��evkatli
olmal›d›r. M.Kemal�ATATÜRK

�sim: ATMACA
Tasar�mc�: Türkiye Cumhuriyeti
A��rl�k: 800 kg
Boy: 4,8 m
Platform: Deniz araçlar�, denialt� kara

bataryalar�
Türkiye savunma sanayisinde ç���r

açmaya devam ediyor. Her gün yeni bir
teknoloji kazand�r�l�yor. Yerli ve milli
imkânlarla donat�lm�� ürünleri dünya ko-
nu�uyor. ATMACA'n�n da devreye gir-
mesiyle TSK bu alanda gücüne güç kat-
t�.

Türk savunma sanayisi, Türk Silahl�
Kuvvetlerinin ihtiyaçlar�n� yerli ve milli
ürünlerle kar��lama yolunda ATMACA ge-
misavar füzesiyle önemli bir ad�m daha at-
t�.

Su üstü harbinin en önemli silahla-
r�ndan birisi olan ATMACA füzesi, Tür-
kiye'nin d��a ba��ml�l���n� azaltmak, De-
niz Kuvvetleri Komutanl���n�n ihtiyaçla-
r�n� kar��lamak ve milli imkânlarla cayd�-
r�c� bir silah geli�tirmek amac�yla üretildi.

ATMACA, s�n�f�ndaki en iyi mühim-
matlardan biri olarak öne ç�k�yorTeoride
220 kilometre menzile sahip ATMACA,
at�� testlerinde 250 kilometreye ula�a-
bildi�ini ispatlad�. Veri ba�� ile hedef gün-
celleme, görev iptal kabiliyetine sahip AT-
MACA'da, at�ld�ktan sonra hedef de�i�-
tirilebiliyor. Füze ba�ka bir hedefe yön-
lendirilebiliyor.

Geli�mi� 3 boyutlu rota planlama
özelli�ine sahip olmas� dolay�s�yla kar-
ma��k, adalardan olu�an bir bölgede
adalar�n üzerinden geçmek, etraf�ndan do-
lanmak gibi farkl� aksiyonlar gerçekle�ti-
rilebiliyor.

Farkl� platformlardan çoklu hedefte za-
man (DToT), ayn� platformdan çoklu he-
defte zaman (SToT), hedefi ate� alt�na al-
ma (salvo) yeteneklerine sahip ATMACA,
ayn� anda birden fazla füzeyi hedefte bu-
lu�turabiliyor. Hedefte ayn� zamanda bu-
lu�mak için ATMACA otonom h�z kont-
rolü gerçekle�tirebiliyor.

Milli kar�� tedbir algoritmalar�na sahip
olan ATMACA, elektronik harbe kar�� da-
yan�kl� olarak görev yap�yor. Su sath�n-
dan seyir gibi önemli bir yetene�e sahip
ATMACA, bugüne kadarki birçok uçu-
�unda 5 metre irtifada seyretti, 3 metre-
nin alt�nda seyredilen at��lar da gerçek-
le�tirildi. Bu irtifalarda uçabilmek hedef ta-

raf�ndan fark edilmemek için
önemli bir unsur olarak öne ç�k�-
yor.

Yüksek hassasiyetli radar ara-
y�c� ba�l�kla görev yapan ATMA-
CA'n�n hedefi tahrip etmek için ise
güçlü bir harp ba�l��� bulunuyor.

ATMACA ile bugüne kadar
20'den fazla at�� yap�ld�. Kas�m

2016'dan bu yana yap�lan testlerde sürekli
geli�me kaydedildi. Ba�lang�çta sadece
kontrol algoritmalar�na yönelik testler ya-
p�ld�. Bunu ANS, GPS, navigasyon al-
goritmalar�n�n testleri izledi. Sonras�nda
radar aray�c� ba�l�k döngüye eklenmeye
ba�lad�. �lk olarak Kas�m 2019'da TCG
K�nal�ada korvetinden at�� yap�ld�. En uzun
menzil testi Temmuz 2020'de gerçek-
le�tirildi.

Harp ba�l�kl� son testle üretim hatt� ka-
lifikasyonu at��� yap�ld�. TCG K�nal�a-
da'dan, kullan�mdan ç�kar�lan I��n gemi-
sine bir senaryo do�rultusunda at�� ger-
çekle�tirildi. Test senaryosunda yakla��k
70 kilometre menzildeki hedefe, su sat-
h�nda hücum düzeyen ATMACA, son saf-
hada sak�nma manevras� da yapt�. Veri
ba�� aktif olarak kullan�l�rken, hedefe vu-
rup içeri girdikten sonra patlama oldu.

Test, Sinop Test Merkezi'ndeki birçok
unsurla takip edildi. Elektro optik sistemler,
telemetri sistemi yan�nda insans�z deniz
arac� ULAQ üzerinden de görüntü al�n-
d�. Bu sayede canl� olarak hedefin duru-
mu takip edildi ve harp ba�l���n�n patla-
ma an� güvenli olarak görüntülendi.

ATMACA'n�n seri üretim sözle�mesi
ise 29 Ekim 2018'de imzaland�. Seri üre-
timden ç�kan 1 numaral� füzenin kulla-
n�ld��� testle seri üretim hatt� da kalifiye
edildi. ROKETSAN, 2021 y�l� içinde se-
ri üretimden ç�kan ATMACA füzelerini
M�LGEM'ler ba�ta olmak üzere Türk
Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemile-
re kazand�racak.

Y�llarca, elimizdeki tüfeklerin mermi-
lerini bile d��a ba��ml� olarak kullanan Tür-
kiye’den, dünya savunma sanayii litera-
türünü alt üst eden, sava� jargonunu de-
�i�tiren Türkiye’ye geldik. Ülkemizi bel-
li bir seviyede tutmaya çal��an d�� dü�-
manlar, elimize bizi kontrol edebilecekleri
kadar�yla mühimmat ve silah veriyorlar-
d�. Bu mühimmat ve silahlar� da kendi is-
tedikleri do�rultuda kullanmam�z� �art ko-
�uyorlard�. Öyle ki; bir dönem hain örgüt
PKK ile mücadelede en etkin rolü üstle-
nen ve son derevece cayd�r�l� olan Emniyet
Özel Harekât polislerinin ellerinden a��r
silahlar al�nd�. Say�lar� aza indirildi. Ve et-
kin görevlerden geri hizmetlere çekildiler.
Türk insan�n�n elindeki silah� ile mermi-
sinin azalt�lmas� ile kontrol edemeye-
ceklerini anlayan hain güruh personeli-

mizin durumuhna ve say�s�na hatta gör-
evine bile müdahale etmeye cüret et-
mi�lerdi. 

Fakat tüm dünyan�n gördü�ü üzere bu
hain planlar hiçbir �ekilde tutmad�. Geli-
nen noktada Türkiye’nin elindeki sa-
vunma sanayii gücünü tam olarak hiç-
kimse bilmiyor. Her geçen gün yeni bir
silah ile görücüye ç�kan Türkiye hiç �üp-
he yok ki elindeki silah envanterini son
derece gizlilik içerisinde koruyor. Sade-
ce bilinmesini istedi�i kadar�yla dosta dü�-
mana mesaj için meydana ç�kart�yor. Dün-
yadaki dost ülkeler taraf�ndan hayranl�k-
la dü�manlarca da büyük bir kah�rla takip
edilen Türkiye sava� kazanan olmay� da
geçmi�, strateji kuran ve sava� kazand�-
ran imkânlar�n� dünya ticaretine sunuyor.

Bu mücadelenin en büyük kahraman�
hiç �üphesiz Cumhurba�kan�m�z Say�n Re-
cep Tayyip ERDO�AN’d�r. Y�llar y�l� ül-
kemizin içinde bulundu�u her türlü s�k�nt�l�
sürecin büyük bir k�sm�n�n�n içinde bu-
lunmu� ve yakla��k 20 y�ld�r da bizzat dev-
leti yöneterek ba�ar�lar�n� artarak devam
ettirmi� olan Say�n Cumhurba�kan�m�z,
özellikle savunma sanayii hususunda bü-
yük riskler üstlenmi� ve sektörü son ha-
line getirmi�tir.

�çeriden ayr� d��ar�dan ayr� her türlü teh-
tid, �antaj ve sald�r� alt�nda olmam�z�n as�l
sebebi elimizdeki harp imkânlar�n�n tam
olarak bilinemeyi�indendir. Devletimizi es-
kisi gibi etki alt�nda tutulamay��� hiç �üp-
hesiz ki cesur ve ferasetli yöneticileriyle
birlikte elimizde bulunan silah gücü sa-
yesindedir. Takdir edersiniz ki belinde si-
lah� olan bir ki�i onu kullanmay� biliyor-
sa son derece cesur olur tehtidlere de ku-
lak asmaz. 

Herkes �unu iyi bilsin ki Türkiye tüm
insanl���n son kalesidir. �slam�n amiral ge-
misidir. Bu topraklar üzerinde her türlü
�ahsi emel ve ihanet planlayanlar asla ba-
�ar�l� olamayacaklard�r. Türlü hainlikler-
le diz çökertmeye çal��t�klar� Türkiye ar-
t�k �aha kalkm��t�r. Bu �ahlan�� Çin sed-
dinden Roma’ya dek sürecektir. Ak�ll�
olanlar�n dü�ünmesi gereken tek �ey bu
geminin içerisinde bulunabilmek olmal�-
d�r. O geminin içinde bulunabilmek ise ül-
kesine, milletine ve devletine hainlik dü-
�ünmeden var gücüyle çal��maktan geçer. 

Bu vesile ile ba�ta Cumhurba�kan�m�z
Say�n Recep Tayyip ERDO�AN Bey ve
ailesi olmak üzere, Milli Savunma Baka-
n�m�z Say�n Hulusi AKAR, �çi�leri Baka-
n�m�z Say�n Süleyman SOYLU, Jandar-
ma Genel Komutan�m�z Arif ÇET�N, Em-
niyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTA�
ve tüm samimi devlet görevlilerimize
sa�l�kl� uzun ömürler diler, devletimizin k�-
yamete kadar payidar olmas�n� Yüceler
Yücesi ALLAH’tan niyaz ederim.

DUYURU
EMN‹YET TEŞK‹LATI KANUNU

DERNE��M�Z�N�VE�GAZETEM�Z�N�FAHR��ÜYE�VE�TANITIM�KARTLARI�
ABONELER�M�ZE�UCRETS�Z�HED�YE�OLARAK�VER�LMEKTED�R.�

BU�KANUN�KAPSAMINDA�DERNE��M�Z�N�
VE�GAZEEM�Z�N�LOGOSU�VE�BASIN�
KARTLARIMIZ�A�A�IDAK��G�B�D�R
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TÜRK POL�S� ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRME 
ÇALI�MALARINDA VATANDA�ININ YANINDA

Emniyet�Müdürlü�ü�ekipleri�orman�yan-
g�nlar�na�kar���a�açl�k�alanlarda�önleyici�mü-
cadele�çal��malar�na�ba�lad�.Türkiye'nin�bir-
çok�bölgesinde�ç�kan�orman�yang�nlar�n��göz
önüne�alarak�Kocaeli'de�de�ormanl�k�alanlar-
da�önleyici�denetlemeler,�Gebze�Gaziler�Da�
orman��ve�çevresindeki�ormanlar�m�z��koru-
mak�için�hem�karadan�hem�de�dronlar�m�zla
havadan�denetim�gözetim�faaliyetlerini�büyük
bir�özveriyle�sürdürüyor.�Özel�Harekat��ube
Müdürlü�ü,Polis�Grup�Amirli�i�ve�Önleyici
Hizmetler��ube�Müdürlü�üne�ba�l��ekipler�ta-
raf�ndan�devam�ediyor.���Herhangi�bir�olum-
suzlu�a�ani�müdahale�için�birimler�haz�rda�bek-
liyor.Çal��malar�ormanl�k�alanlarda�yaz�ayla-
r��boyunca�Ülkenin�pek�çok�yerinde�olan�or-
man�yang�nlar�na,orman�ve�itfaiye�ekipleri-
ne,polis,asker�ve�zab�ta�ekipleri�de�destek�ve-
riyor.Polis,TOMA'lar��yerle�im�yerlerine�80
metre�kala�alevleri�söndürdü.Mahalle�sakinleri
112� ihbar� hatt�n�� arayarak� yard�m� istedi.7
arazöz,3�itfaiye�ve�3�TOMA�h�zl���ekilde�olay
yerine�gelerek,s�k�a�açlarla�kapl��alanda�sön-
dürme�çal��mas��ba�latt�.Polis,TOMA'lar�n�n
uzak�mesafelere�su�s�kmas��ile�alevleri�büyü-
meden�söndürüldü;ayn��zamanda�Jandarma�Ge-
nel�Komutanl���,yurdun�çe�itli�bölgelerinde-

ki�orman�yang�nlar�n��söndürme�çal��malar�-
na,2�bin�310�personel,317�araç�ve�4�helikop-
terle�destek�veriyor.

Bütün�yorgunluklar�na�ra�men�hiçbir�zaman
y�lmad�klar�n�,yang�n��söndürdüklerini�anla-
tan�yang�n�söndürme�ekibi�personeli,"Binler-
ce�kez��ükür.Biz�Türk'üz,y�lmay�z.Gerekirse
bir�ay�gece�gündüz�çal���r�ama�yapt���m�z�i�in

hakk�n�� veririz.Daha� nicelerini� atlatt���m�z
gibi�bunu�da�atlatt�k."

Covid-19�mücadelesinde�en�büyük�role�sa-
hip�olan�sa�l�k�çal��anlar��ve�emniyet�güçle-
ri,ormanl�k�alanlarda�ç�kan�ve�yang�nlardan�et-
kilenen� vatanda�lar�m�z�n� yan�nda� olup,gü-
venliklerini�sa�lay�p,sa�l�k�taramalar�n��yap-
t�lar. YAS�N�MUHAMMED�B�NGÖL

Polis�demokratik�düzenin
kararl›�koruyucusudur.

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

Atl� polisler, aileleri ile birlikte piknik
yapmaya gelenleri sosyal mesafe ve

maske konusunda uyard�
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik
Grup Amirliği ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda devriye gez-
erek denetim yaptı. Atlı polisler, aileleri ile birlikte piknik yap-
maya gelenleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. 

Atl��Birlik�Grup�Amirli�i�ekipleri,�Sultangazi�Kent
Orman�'nda�koronavirüs�tedbirleri�kapsam�nda�dene-
tim�gerçekle�tirdi.��kisi�kad�n�4�ki�iden�olu�an�atl��po-
lis�ekibi,�aileleriyle�Sultangazi�Kent�Orman�'nda�pik-
nik�yapmak�isteyen�vatanda�lar��sosyal�mesafeyi�ko-
rumalar��ve�maske�kullanmalar��yönünde�uyard�.�At-
l��polislere�vatanda�lar�büyük�ilgi�gösterdi,�çocuklar�pol-
islerin�yan�nda�ata�binerek�hat�ra�foto�raf��çektirdi.�

"ÇOCUKLARA AT SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ" 
Atl�� polis� memurlar�ndan� Güne�� Abi�,� "Çevik

Kuvvet��ube�Müdürlü�ü'ne�ba�l��Atl��Polis�Grup�Amir-
li�i�olarak��l�Emniyet�Müdürümüz�Zafer�Akta�'�n�emir
ve�talimatlar��do�rultusunda�görevimizi�ifa�ediyoruz.
Vatanda�lar�m�za�maske�ve�sosyal�mesafe�konusunda
uyar�da�bulunuyoruz.�

Sürekli�devriyelerimiz�oluyor.�Çocuklar�atlar��çok
seviyorlar.�Bizi�gördüklerinde�daha�da�çok�sevinip�yak-
la��yor,�atlar��seviyorlar.�Onlara�yeri�geldi�inde�bin-
diriyoruz,�at�sevgisini�de�a��l�yoruz,�ho�lar�na�da�gidiyor.

Vatanda�lar�m�z�son�derece�duyarl��ve�dikkatli�oluyorlar.
Tabi�biz�de�görevimizi�yap�yoruz,�uyar�larda�bulunu-
yoruz"�dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE MASKE VE MESAFE
KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ" 
Bir�di�er�atl��polis�memuru��brahim�Güneyli,�va-

tanda�lar�n�genelde�kalabal�k�oldu�u�yerlerde�görev-
lerini�yapt�klar�n��belirterek,�"Pandemi�süreci�boyun-
ca�maske�ve�mesafe�konusunda�vatanda�lar�m�z��uya-
r�yoruz.�Genellikle�de�olumlu,�güzel�dönü�ler�al�yoruz.
Di�er�meslekta�lar�m�za�göre�biraz�daha�farkl��bir��e-
kilde�görevimizi�ifa�etti�imiz�için�turistlerin,�vatan-
da�lar�m�z�n�ve�özellikle�çocuklar�n�yo�un�ilgisiyle�kar-
��la��yoruz.�

Genellikle�sahil�kesimlerinde,�ormanlarda,�yazlar�
kalabal���n�yo�un�oldu�u�bölgelerde�görevimizi�ifa�edi-
yoruz.�Ayr�ca,�atl��polisler�olarak�di�er�meslekta�la-
r�m�z�n,�araçlar�n,�motosikletlerin�giremedi�i�yerlerde
yine�görevimizi�ifa�ediyoruz"�diye�konu�tu.�


