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POLİS CANIMIZIN VE
MALIMIZIN GÜVENCESİDİR
Türk Polis teşkilatı 176. Yıl dö-
nümü ve Polis Haftası çerçeve-
sinde İlçe Emniyet Müdürlüğün-
de etkinler düzenlendi. 3’TE

Başkan Zelyurt:
“Ramazan ayı,

ülkemize ve
Doğanşehir’imize

bereket ve
huzur getirsin” SAYFA 2

POLİS GÜNÜNDE
ŞEHİTLER UNUTULMADI

SAYFA 3

Doğanşehir 
STK’dan Tepki

Doğanşehir ilçesinde STK'lar, 104 
sözde emekli Amiralin darbe tema-
lı, dış mihrakların ekmeğine yağ sü-
ren bildirisine reddiye niteliğinde 
Belediye Önünde basın açıklaması 
yaptılar.>2’DE

Gövdeli’de Kütüphane Açılışı Yapıldı
Doğanşehir Gövdeli 
Mahallesi İlkokulu ve 
Ortaokulu bünyesinde 
mahalle sakinlerinden 
Atmaca Ailesi tarafın-
dan kurulan kütüphane-
nin açılışı yapıldı.2’DE
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Adıma kayıtlı 351NY55493 seri nolu av tüfeğimin 
ruhsatını Kaybettim. Hükümsüzdür.

Ali EREN

KAYIP

POLİSİM
Vatanına şeref verdin, şan verdin.
Al bayrağa gönül verdin, kan verdin.
Bu uğurda seve seve can verdin.
Vatanına, bayrağına kurbanım.
Vatan için aksın helaldir kanım…

Adaleti sende başlar milletin
Dürüstlüktür, dirayettir servetin.
Hainlerin kâbusudur kudretin.
Şefkatine, kudretine kurbanım
Senin için aksın helaldir kanım.

Ana kadar şefkatlisin, hislisin,
Hâkim kadar adaletin pirisin,
Asker gibi disiplinli dirisin.
Ana gibi şefkatine kurbanım,
Ay yıldızlı kasketine hayranım.

Şehidiyle, gazisiyle Ulu’sun,
Yetimini, dullarını korursun,
Emeklini nerde olsa bulursun.
Vefalısın, erdemlisin, şanlısın…
Bayrağına, sancağına bağlısın.

Kemal Atatürk’ün şaşmaz izinde 
Çok yücesin milletinin gözünde.
Milletinle güller açar yüzünde,
Hak yoluna can verensin polisim;
Bayrağına kan verensin polisim…

Gösterirsin ölümüne sadakat,
Düşünmeden sicil, terfi, mükâfat…
Babadan nasihat, Hak’tan liyakat,
Gönüllerin dileğisin polisim,
Bu milletin direğisin polisim.

Yüreğiyle, bileğiyle, beyniyle;
Yaklaşırsın mazlumlara sevgiyle;
Dünya senden söz ediyor övgüyle,
Dertler senin, derman sensin polisim,
Yollar senin, ferman sensin polisim.

Vatanına, milletine tutkunsun;
Ulusuna, devletine meftunsun;
Şerirlerin şirretine efsunsun.
İyilerin yüreğisin polisim,
Bir milletin direğisin polisim.

Sende başlar, sende biter adalet,
‘‘Katil polis’’ demek büyük hakaret.
Yen gafleti, Uyan ey yüce millet!
Millet olma şuuruna kurbanım.
Bu bayrak senindir, senin vatanın.

Mesleğin üç şartı kesindir Ana’m;
Eline, beline, diline sağlam,
Yeminim bozmadım, görmedim haram.
Vatanına, bayrağına ölürüm,
Çağır beni otağına gelirim Türkiye’m!..
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Başkan Zelyurt: “Ramazan ayı, ülkemize ve 
Doğanşehir’imize bereket ve huzur getirsin” 

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, Ramazan 
ayı dolayısıyla bir mesaj ya-
yımladı. 

Mübarek Ramazan ayına 
girilmesi dolayısıyla bir me-
saj yayımlayan Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, “Bu mü-
barek ayda, yardımlaşmanın 
ve dayanışmanın güzelliğini 
yaşayıp yaşatmalıyız” ifade-
sini kullanarak sözlerine şöy-
le devam etti. 

Başkan Zelyurt mesajın-
da, "Dileğim odur ki, müba-
rek Ramazan ayı, ülkemize 
ve Doğanşehir'imize bereket 
ve huzur getirsin. Güzel ahla-
kın en üst mertebede uygula-

yıcısı ve tamamlayıcısı Sevgili 
Peygamberimiz Hazreti Mu-
hammed (S.A.V)’in bereketini 
ve güzelliğini müjdelediği bu 
mübarek ayda, kardeşliğin 
ve hoşgörünün en üst sevi-
yede yaşanacağına inancım 
sonsuzdur. 

Başta Doğanşehir li hem-
şerilerim olmak üzere bü-
tün İslam aleminin mübarek 
Ramazan ayını kutlar, Yüce 
Allah’tan, bütün inananların 
hayırlara vesile olacak dua-
larının ve ibadetlerinin kabul 
olmasını, ülkemizi etkisi altı-
na alan yeni tip korona virüs 
Pandemi salgınından kurtar-
masını dilerim” dedi. 

Gövdeli’de Kütüphane Açılışı Yapıldı
Doğanşehir Gövdeli Mahallesi İlkokulu ve 

Ortaokulu bünyesinde mahalle sakinlerinden 
Atmaca Ailesi tarafından kurulan kütüphanenin 
açılışı yapıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğ-
lu, Gövdeli Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu 
bünyesinde mahalle sakinlerinden Atmaca Ai-
lesi tarafından kurulan kütüphanenin açılışına 
katıldı. Kütüphanenin açılmasında emeği geçen 
Atmaca Ailesi ve onların hayırsever arkadaşları 
tarafından 5 bin adet kitap bağışının yapıldığı 
kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam 
Halil İbrahim Köroğlu, kütüphanenin açılışında 
emeği geçen aileye ve kitap bağışında bulunan 
herkese teşekkür ederek açılan bu kütüphane-
nin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. 

Kütüphane açılışına; Doğanşehir Kaymaka-
mı Halil İbrahim Köroğlu,   Doğanşehir Emniyet 
Müdürü Osman Karip, Doğanşehir Jandarma 
Bölük Komutanı Onur Kırcaer,  Doğanşehir Müf-
tüsü Fevzettin Sönmez ve Doğanşehir Milli Eği-
tim Müdürü Caner Güler katıldılar.

 Haber Merkezi

Doğanşehir STK’dan Tepki

Doğanşehir ilçesinde STK'lar, 
104 sözde emekli Amiralin darbe 
temalı, dış mihrakların ekmeği-
ne yağ süren bildirisine reddiye 
niteliğinde Belediye Önünde ba-
sın açıklaması yaptılar.

Gerçek vatan sevdalılarının 
yüreğinden geçenleri dile geti-
ren basın açıklamasında, mille-
timizin darbelerle geriye itilme-
sinin, birilerinin ipiyle kuyuya 
indirilmesinin ve yalnızlaştırıl-

maya çalışılmasının sakıncaları-
na değinilmiştir.

Doğanşehir EDEB (Eğitime 
destek platformu) temsilcisi Ha-
kan Çiftçioğlu Basın açıklaması-
na destek veren STK'lara Eğitim 
Bir Sen, İLKSAY, Ensar Vakfı, İlim 
Yayma Cemiyeti, TÜGVA, İHH, Di-
yanet Sen, Önder Vakfı temsilci-
lerine daire amirlerine ve vatan-
sever Doğanşehir'lilere teşekkür 
ederim" dedi. 

Söğüt Göleti
ile İlgili

Sözleşme
İmzalandı

Doğanşehir Söğüt göletinin rezervuar alanı-
nın iyileştirilmesi işine ait sözleşme imzalandı.

Söğüt Göletinin Rezervuar Alanının İyileş-
tirilmesi işine ait sözleşme, 08 Nisan 2021 ta-
rihinde DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar 
ile yüklenici Zülfü Levent ve Cuma Koçyiğit İş 
Ortaklığı arasında imzalandı. Söğüt Göletinin 
Rezervuar Alanının İyileştirilmesi işine ait söz-
leşme kapsamında; göletin rezervuar alanında-

ki membran kaplamanın iyileştirilmesi ile Do-
ğanşehir ilçesinin 11 km batısında Yılan Deresi 
üzerinde yer alan, temelden 35 metre yüksekli-
ğinde, ön yüzü ve rezervuarı membran kaplı ho-
mejen dolgu tipinde inşa edilen Söğüt Göletinde 
depolanacak 507 bin m³ su ile sulama şebekesi 
imalatları tamamlanmış olan 1.330 dekar tarı-
ma elverişli arazinin sulanması yapılacaktır.

Haber Merkezi
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ANLA BENİ

Sevdim seni nazın neye,

Sebep varsa sor dertliye,

Senle gelen bak sevgiye,

Sen rehber ol anla beni.

Akıl verdin görmez gözüm,

Yol yürüdün çıkmaz izim,

Zaman böyle olmaz sözüm,

Sen rehber ol anla beni.

Yağmur yağar tat bahara,

Kasta akar bak damara,

Sana geldim sor duvara,

Sen rehber ol anla beni.

Garip yazar sözü bitmez,

Sana döner Hakk’ı atmaz,

Seni sevmiş inan itmez,

Sen rehber ol anla beni.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

POLİS CANIMIZIN VE MALIMIZIN GÜVENCESİDİR
Türk Polis teşkilatı 176. 

Yıl dönümü ve Polis Haftası 
çerçevesinde İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde etkinler dü-
zenlendi.

Doğanşehir Merkez Ca-
minde Cuma namazı öncesi 
Şehit Polisler ve Şehit Asker-
ler için mevlit okutuldu. Daha 
sonra İlçe Emniyet Müdürlü-
ğünde etkinlikler düzenlenen 
programda Polis Haftası ile 
ilgili konuşmalar yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlü-
ğünde düzenlenen kutlama 
programına, Kaymakam Halil 
İbrahim Köroğlu, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, İlçe Jandarma Komuta-
nı Onur Kırcaer, Daire Amir-
leri,STK temsilcileri,Siyasi 
Parti Başkanları, Şehit ailele-
ri ve Polis aileleri katıldı.

POLİS GÜNÜNDE ŞEHİTLER UNUTULMADI
Türk Polis Teşkilatımızın 

Kuruluşunun 176. Yıldönümü 
ve Polis Haftası dolayısıyla 
Şehit kabirleri ve aileleri zi-
yaret edildi. Doğanşehir AK 
Parti Belediye Meclis Üyesi ve 
Doğanşehir Belediye Başkan 
Yardımcımız Bekir Alpagut ve 
Doğanşehir Belediye Perso-
nelleri ile Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt ile  
birlikte Şehit kabirlerini ve 
Şehit  ailelerini ziyaret ettiler.

Şehitlerimize Allah'tan 
Rahmet, ailelerine Başsağlığı 
dilediler.

En Büyük Destek Büyükşehir Belediyesi’nden 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, kısa ve uzun vadede yapacakları çalış-
maları değerlendirdi. Doğanşehir ilçesinin 
tamamında kısa ve uzun vadeli çalışmaları 
olduğunu kaydeden Zelyurt, en büyük deste-
ği de Büyükşehir Belediyesinden gördükleri-
ni kaydetti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, öncelikli hedeflerinin merkez mahalle-
lerindeki altyapısı bitmiş cadde ve sokakların 
yeniden düzenlenmesi olduğunu kaydederek 
; “Öncelikle vatandaşlarımızı Yağışlı hava-

larda çamurlu yollardan kurtarmaya hedef-
liyoruz. Şu an birçok mahallemizde tamirat 
ve bakım çalışmalarına başlandı. MASKİ ta-
rafından ilçemizde yapılan altyapı çalışmala-
rından dolayı bozulan sokak yollarımızı yine 
MASKİ desteğiyle yapmaya devam ediyoruz.  
Bunlarla birlikte, tarımsal anlamda kulla-
nılan arazi yollarımızın da bakım ve onarım 
çalışmalarını sürdürüyoruz.  Bu kapsamda 
yolları çiftçilerimizin daha sağlıklı kullanma-
ları için geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı 
planlıyoruz. 2 yıl içerisinde de daha yoğun 

kullanılan yollarda alt yapı ve üst yapı işlerini 
tamamlayarak çiftçilerimizin hizmetine sun-
mayı planlıyoruz.   Bir yandan mahallelerimiz 
içerisinde park ihtiyaçları var. Bu talepleri de 
değerlendirerek gündemi alıp bunları da ha-
yata geçirmeyi düşünüyoruz.  Bu kapsamda 
Esentepe mahallemizde yapmayı planladığı-
mız Millet bahçemizin ihalesini yaptık. Önü-
müzdeki günlerde hava şartları müsait oldu-
ğunda millet bahçesi yapım çalışmalarına da 
başlanacak” dedi.  

GENÇLİĞE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM 

EDİYOR
Gençlere yönelik yapılan çalışmalara da 

değinen Zelyurt, bu düşüncelerini de; “Bu 
çalışmalar içerisinde millet bahçesi ve yarı 
olimpik yüzme havuzunun hazırlıklarını ta-
mamlayıp, Esentepe mahallemizde bulunan 
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait futbol sahası 
ve kapalı spor salonunun olduğu 22 dönüm-
lük alana yarı Olimpik Havuz ve Gençlik Mer-
kezi çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl içerisinde 
ihalesini tamamlayıp çalışmaya başlanması-
nı hedefliyoruz. Gençlerin spor yapması ama-
cıyla 18 mahallemizde de sentetik çim saha 
çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar içerisin-
de 8 Mahalle için,  Gençlik Ve Spor Bakanlı-
ğında proje sunduk projelerimiz onaylan-
dı.  Takip ediyoruz. İlçe merkezi sınırlarımız 
içinde dere kenarında bulunan yerlerin şu-

ulandırılması veya takas uygulayarak bele-
diyeye geçmesi yönünde çalışmalarımız var.  
Bu amaçla TOKİ ile görüşmelerimiz sürüyor. 
Görüşmelerimiz sonuçlanırsa o bölgede ta-
kas suretiyle derelerin ıslahına başlayacağız. 
Bu şekilde bölgeyi sosyal amaçlı kullanılacak 
hale getireceğiz. Bu alanda yürüyüş yolları 
gibi, mesire alanları gibi oluşumlar planlı-
yoruz.  Kısaca şehir içerisinde geçen iki tane 
deremiz var. Bunlar kırık köprü bölgesinde 
buluşuyorlar. Biz bu dereleri ıslah ederek 
Doğanşehir halkının istifadesine sunmak için 
çalışıyoruz” şeklinde paylaştı.

YENİ HASTANENİN BİR AN 
ÖNCE FAALİYETE GEÇMESİNİ 

BEKLİYORUZ
İlçenin birçok sorunu olduğunun altını 

çizen Zelyurt, bu konudaki görüşlerini de; 
“Uzun vadede Doğanşehir’in çözülmesi gere-
ken birçok sorunları var. Onları da zaman za-
man dile getiriyoruz. Örneğin yarı Açık cezae-
vinin bir an önce faaliyete geçmesi gerekiyor. 
Diğer yandan yeni hastanemiz tamamlandı. 
Bir an önce faaliyete geçmesini bekliyoruz.  
Eğer yeni hastane faaliyete geçerse önceki 
hastanenin yerine bir sosyal tesis gibi kullan-
ma konusunda düşüncelerimiz var. Belediye 
binasına da dönüştürebiliriz. Turizm amaçlı 
bir otel yapılabilir mi?  Veya yaşlı bakım için 
kullanılabilir mi? Bunların planlamasının ya-
pıyoruz” şeklinde ifade etti.
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MEMLEKETİMDEN
İNSAN ÖRNEKLERİ-4 

       Bu plan da,  derdine  çare  olama-
mıştı.  “ Tebdili  mekânda  ferahlık vardır” 
sözü  de  bir  işe  yaramamıştı.  Sıkıntı-
lar  ve  acılar  bir  türlü  yakasını  bırak-
mı-yordu.  Babası  ve  annesini  önceleri  
kaybetmişti.  Bir  süre  önce  genç  yaşta 
damadını  da  kaybediyordu.  İşler  bir  
türlü  istediği  gibi  gitmiyordu. Bu sıkın-tı-
lı  hayat  bir  süre  sonra  kendisini  de  
hasta düşürüyordu.  Hastalıkta  moral, çok  
önemli  bir yer  tutardı. Oysa  ki  o  moral  
denen  şey,  asla  semtine  uğra-mamıştı.  
Vücut  direnci  gitgide  kayboluyor  ve  so-
nunda  iflas  ediyordu… Naşı,  küsercesine  
kopup  gittiği  kendi  memleketine  geti-
rilip,  hüzünle  toprağa veri-liyordu.  Ve  
kısa  bir  süre  sonra  da,  sevgili  kızı  da  
çok  genç  yaşta  vefat edi-yor,  yine  kendi  
memleketinde  kendi  yanına  defnediliyor-
du… Bu  haberler  tabii ki,  aynı  memleke-
tin  insanı  olarak  beni  de  çok  çok  üzdü.  
Geriye dönüp baktığımda,  gündeme  ge-
tirdiğim  olaylar gözümün  önünde  canla-
nıverdi.  Hani derler ya,  yalan dünya.  Evet  
bu  dünya,  koskoca  bir  yalandan ibaretti. 
Gerçek  olan,  iyi  ya  da  kötülüklerine  
maruz  kaldığımız  bu  yalan  dünyayı  terk  
edip gitmekten  ibaretti … 

     Baba Hakkı  değerli  bir  insandı.  
Onun  hakkında  hiç  kimseden  kötü  bir 
laf işitmedim.  Aklı  ve  zekası  ile,  ileri  
görüşlüğü,  ağırlığı  ve  duruşu  ile  herkes-

te  olduğu  kadar  bende  de  çok iyi  intiba  
bırakmıştır.  Oğlu Suat  ve kızları için  de  
haklarında  kimsenin  olumsuz  bir  ifade  
kullanacağını  sanmam.  Onlar da  elle-rin-
den  geldiğince  memleketlerine  ve  ailele-
rine  hizmet  etmek  için  çaba  sarf etmiş-
lerdir.  Emsalleri  olmadığım  için  kendileri  
ile  pek  samimi  olamadım. Ama,  gördü-
ğüm  ve  tanıdığım  kadarı ile,  kendilerine  
yakın  olunduğunda  sev-gi  ve  saygılarını  
esirgemeyen  insanlardı.  Rahmetli  babam  
bile  Hakkı  Çavuş  ve  Suat  hakkında  çok  
olumlu  şeyler  söylerdi  hep.  Kendisini  ve  
değerli  ba-bası  Hakkı Çavuş’u  rahmetle  
anıyorum.  Aile  fertlerine;  hem  kendisi  
ve  hem de  genç  yaşlarda  vefat  eden  
damatları ve  sevgili  kızlarından  dolayı  
baş sağ-lığı  dilerken,  duymakta  oldukları  
büyük  acılarını  paylaşmak  istiyorum…  

                                                                                                   
İNSANLIK TİMSALİ 

        1877-1878  yılında  ( 93 ) diye  
anılan  Osmanlı- Rus Harbi  sonucunda;  
bu-lundukları  Posof’a  bağlı  Cacun  köyü-
nü  terk  etmek  zorunda  kalıp,  diğer  ci-  
var  köylüleri  ile  birlikte  gelip  o  günkü  
adıyla  Viranşehir,  bu  günkü adıyla Do-
ğanşehir’e  yerleşen  ailenin  altı  evladın-
dan  biri  idi.  Adı  Yusuf’tu.  Evlilik  çağına  
gelmiş,  ilk  evliliğini  İhsan ile  yapmıştı.  
Bir  erkek  evladı  olsun  istiyor-du.   Ama  
ne  yazık  ki,  bırakın  erkek  evlat  sahi-
bi  olmayı,  kız  çocuğu  bile  ol-mamıştı.  
Yusuf  bu  duruma  kahırlanıp  duruyordu.  
Bulundukları  ortamda  ço-cuğu  olmayan 

ailelere  ‘ Körhan ’  deniliyor  ve  kendisi  
bu  sıfatla  anılmak  is-temiyordu.  İkinci  
evliliğini  Hatice  ile  yaptı.  Ne  ise  ki  o  
kısır  değildi  ilk  eşi  gibi.  Hatice’nin  ilk  
doğumu  merakla  bekleniyordu.  İnşallah  
erkek  bir  çocuk  olurdu.  Tek  temennileri  
buydu.  Doğum  gerçekleşti  ama  doğan  
çocuk  kızdı.  Yusuf’un  canı  sıkkındı  ama  
olsundu,  bir  dahaki  sefere  İnşallah  er-
kek  çocuk-ları  olurdu.  Ama  ikinci  do-
ğumda  da  kız  çocuğu   doğuruyordu  Ha-
tice.  Baba  Yusuf  çok  üzgün, anne  Hatice  
ise  kocasının  çok  çok  istemesine rağ-
men  ona  bir  erkek  evlat  verememenin  
hüznünü  ve  acısını  yaşıyordu.  Hatice  
üçüncü  çocuğuna  hamile  kalmıştı.  Yusuf  
ve  Hatice,  bu  sefer  bir oğlan çocukları  
ol-ması  için  Allah’a  yakarıp  duruyorlar-
dı.  Ancak  bütün  umutları  boşa  çıkıyor,  
doğan  çocuk  yine  kız  oluyordu.  Böylece  
bu  evlilikten  Gülperi,  Hünkar  ve  E-mine  
olmak  üzere  üç  kızları  olmuş  oluyordu 
…  

     Yusuf  bir  erkek  evlada  sahip  
olamamanın, Hatice  ise  bir  erkek  ço-
cuk  do-ğuramamış  olmanın  hüznünü  
ve  acısını  yaşıyorlardı … Yusuf  kafaya  
koymuş-tu.  Ne  edip  edip  bir  oğlan  ço-
cuğuna  sahip  olacaktı.  Gerekirse  yaşına  
rağ-men  bir  evlilik  daha  yapardı.  Yaşı  
ilerlemişti.  Bir  genç  kızla  evlenemezdi.  
Zira  biliyordu  ki  hiçbir  genç  kız  kendi-
si  gibi  yaşı  ilerlemiş  biri  ile  evlenmeyi  
kabul  etmezdi.  Kocası  ölmüş  bir  dul  
kadınla  evlenebilirdi  ancak.  Reşadiye  

köyünde  böyle  birisi  vardı.  Ancak  onun  
da  bir  kızı  bulunuyordu.  Varsın  ol-sun-
du.  Yeter ki  kendisine  bir  oğlan  çocuğu  
versindi.  Kendisinin  önceki  eşin-den  üç  
kızı  vardı,  biri  daha  olsun  ne  fark eder-
di?  Neticede  Reşadiyeli  Emi-ne,  yanında  
kızı  Nazlı ile  birlikte  ev  hanesine  dahil 
oluyordu …  Emine,  bera-berliklerinin  ilk  
yılında  hamile  kalmıştı.  Yusuf’ un  se-
vincine  diyecek  yoktu.  Bu  sefer  nihayet  
emeline  kavuşacak  bir  oğlan  çocuğuna  
sahip  olacaktı.  Do-ğum  anı  heyecanla  
bekleniyordu.  Başta Yusuf  olmak üzere,  
tüm  yakınları  ve     kızları,  babalarının 
nihayet  bir oğlan  çocuğuna,  kendilerinin  
de bir  erkek  kar-deşe  kavuşacak  olma-
nın  heyecanını  yaşıyorlardı… Emine’nin  
doğum  sancısı  tuttuğunda  heyecan  ve  
beklenti  doruk  noktasındaydı… Ne  yazık  
ki  bütün  arzu  ve  beklentilere  rağmen  
doğan  çocuk  yine  kız  oluyordu.  Ev  
halkı  ade-ta  yaslara  bürünmüştü.  Bütün  
umutlar  yerle  yeksan  olmuştu.  Yusuf’un  
evi  cenaze  evine  dönmüş,  kimsenin  ağ-
zını  bıçak  açmıyordu …   

MÜNİR
TAŞTAN

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren:

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren “Malatya’da 6 
bin kadın aile içi şiddet mağduru. Her ay 60 kadar kadın için 
mahkemelerden koruma kararı alınıyor. Pandemi kurallarını ta-
kip eden polis, asli görevlerini de yapmak zorunda. Sahada Poli-
sin dışında, Sağlık Çalışanlarının dışında görev yapanların sayısı 
ortada. 3 Bin Polisle tüm gücümüzle görevimizin başındayız” 
dedi.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya’da ka-
dına ve aile içi şiddetin patlama boyutlarına geldiğini ve ayda 
ortalama 60 kadar kadınının koruma kararı aldığını açıkladı. 
Malatya’da başarılı uyuşturucu operasyonlarına imza atan Em-
niyet Müdürü Dağdeviren “Malatya’da 3 bin 500 civarında uyuş-
turucu kullanan var, 300’ün üzerinde de torbacı dediğimiz satı-
cılar var” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve Yö-
netim Kurulu Türk Polis Teşkilatının 176. Yıldönümü dolayısıyla 
Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret ederek, Po-
lis gününü kutladı ve başarılar diledi. Ziyaret sırasında soruları 
cevaplayan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, tüm sıkıntılara 
rağmen polisin 24 saat görevinin başında olduğunu söyledi.

“3 BİN POLİSLE GÖREVDEYİZ”
Pandemi sürecinde mesaiye bakmadan Polis teşkilatının gö-

revde olduğunu kaydeden Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren 
“3 bin Polisimizle Malatya’nın her yerinde görevdeyiz. Hiçbir 
mazeret bizim görevimizi yapmamıza engel değildir. Pandemi 
süreci yaşıyoruz, tüm görev polisimizin üzerindedir. Kontroller 
yapmak, denetimlerde bulunmak, Pandemi kurallarının uygula-
nıp uygulanmadığını sağlamak Polisimize kalmıştır. Uygulanan 
sokak kısıtlamalarını araştırmak da bizim üzerimizdedir. Saha-
ya bakınız hep Polisi göreceksiniz. Ama vatandaşımızda alınan 
kararlara uymalı, bu bir eğitim işi. Kurallara uymamakta dire-
nenlerin başına da birer polis görevlendiremeyiz. Herkese görev 
düşmektedir. Malatya 800 bin nüfuslu şehir tüm bunları 3 bin 
polis memuruyla yapmak zorundasınız. Polise diğer kurumlar-
da yardımcı olmalıdır. Karantina tedbirleri uygulanıyor Polis bizi 
beklesin diyorlar. Polisin yükünü hafiflememiz gerekiyor” dedi.

“6 BİN KADIN AİLE İÇİ ŞİDDET 
MAĞDURU”

Pandemi sürecini zorluklara rağmen iyi yönetmeye çalıştık-
larını kaydeden Dağdeviren, “Sadece pandemiyle uğraşmıyo-
ruz. Bakınız Malatya’da tam 6 bin kadın aile içi şiddet mağduru. 
Her ay 60’a yakın kadın Mahkemeden koruma kararı aldırıyor. 
Şimdi Polis tüm diğer görevleriyle birlikte 6 bin kadını tek tek 
korumaya çalışıyor. Takdir edersiniz ki bu çok zor. Pandemiyle 
evinde kalanlar, çeşitli nedenlerle aile içi kavgalara başlıyor. Bu-
nun yanında aile içi şiddet geliyor. Malatya’da 6 bin kadın şiddet 
mağduru ise bunu her yönüyle araştırmamız lazım. Nedenlerini 
görmemiz lazım. Sorunları yerinde çözmek gerekiyor” diye ko-
nuştu.

“MALATYA’DA 3 BİN 500 UYUŞTURUCU 
KULLANIZISI VAR”

Malatya’da polisin yaptığı başarılı uyuşturucu operasyonla-
rı hakkına da bilgi veren Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağ-
deviren “Malatya’ya geldiğimde baktım, halkın arasına karışıp 
tam yerlerine kadar gidip araştırdım, soruşturdum. Sonra gelip 
Narkotik birimleriyle toplantı yaptım, ne kadar uyuşturucu kul-
lanan var, satan var bunları çıkarttım bir baktım ki, bizim birim-
lerin sayısı bunlarla mücadele etmesi imkansız halde. Hemen 
personel takviyesi yaparak Narkotik birimlerimizi güçlendirdik. 
Uyuşturucu kullanan varsa satıcılarda mutlaka vardır. Ani ope-
rasyonlar yapmaya başladık ve uyuşturucu kullananları torba-
cı dediğimiz satıcıları yakalamaya başladık. Halk destek verdi, 
uyuşturucu kullanan çocukların aileleri bize yardımcı oldular 
ve operasyonlar uyuşturucu satımını büyük ölçüde engelleme-
ye başladı. Şuan Malatya’da 3 bin 500 uyuşturucu kullanan var. 
300’ün üzerinde de torbacı dediğimiz satıcılar var. Uyuşturucu 
kullanandan torbacıya oradan da diğerlerine ulaşıyoruz. Yakala-
yıp adliyeye teslim ediyoruz. Orada tutuklanıyor ama kısa süre 
sonra infaz yasasından yararlanıp tekrar çıkıyorlar ve satmaya 
devam ediyorlar. Buna engel olunması gerekiyor. Ama biz gö-

revimizi yapmaya devam ediyoruz. Uyuşturucu satıcılarına göz 
açtırmamaya kararlıyız. O nedenle Malatya’da önemli mesafeler 
aldık” ifadelerini kullandı.

“BİR DİLENCİ YAKALADIK EVİNE GİTTİK 
BİR ŞEY YOK”

“Malatya’da dilenciler çok diye şikâyetler alıyoruz, haklılar-
da. Bizde dilencileri sık sık topluyoruz” diyen Emniyet Müdürü 
Ercan Dağdeviren, yakaladıkları bir dilencinin evine gittiklerini 
ve adeta şok olduklarını belirterek “Polis yakalamış dilenciyi, 
başka çarem yok demiş. Birlikte evine gittik eski bir ev. İçerde 
bir tek eşya yok, yere serili bir kilimde yok. Malzeme yok. He-
pimizin gözü yaşardı, çıktık dışarı. Ne yapıyorsun bu evde na-
sıl yatıyorsun diye sordum. Duvarın dibine çöktü kıvrıldı. İçimiz 
parçalandı. Çıktık dışarıya sağı solu aradık eve malzeme topla-
dık. Yiyecek maddesi götürdük, evi toparladık. Böyle sıkıntılar 
da var” diye anlattı.  

‘Malatya’da 6 bin Kadın Şiddet Mağduru’


