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Ülkemizin demokrasi ve milli iradenin hakimiyeti serüveni, oldukça sancılı, fedakârlıklarla dolu, 
şehitler verdiğimiz ve bedeller ödediğimiz bir mücadeleye sahne olmuştur. 

Yaşadığımız değişik darbe ve muhtıra girişimlerine karşı milletimizin tavrı her zaman için sağduyu 
ve demokrasiden yana olmuş; darbecilere olan tepkisini, sandıktaki tercihleriyle ve kurulmak istenen 
demokrasi dışı düzeni onaylamayarak göstermiştir.

15 Temmuz darbe girişimi, bu sürecin son halkası olmasından başka, Aziz Milletimizin verdiği tepki 
açısından da çok farklı bir yere sahiptir. O gece bu büyük milleti sindirmeye çalışan köhne anlayış, 
eski darbecilerin gördüğünden çok farklı bir tabloyla karşılaşmış; sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkan, kendisini tankların önüne atan ve “baskın yapanı 
basan” Yüce Türk Milleti’nin azmi karşısında hüsrana uğramıştır.

O gecenin bir özelliği de yazılan kahramanlık destanının bu milletin bütün evlatları tarafından ortaya 
koyulmuş olmasıdır. Bir kuaförden elektronik mühendisine, devlet memurundan esnafa, ev kadının-
dan üniversite okuyan gencine, milletine sadık askerinden komutanına kadar herkesin şehit ve gazi 
olarak ortaya koyduğu bu mücadelenin en önemli ayaklarından birinde de hiç şüphesiz Emniyet 
Teşkilatımız yer almaktadır. 

Başta Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde olmak üzere, o 
gece şehadete eren ve gazi olan Polis kardeşlerimiz, hem bu teşkilatın hem de Aziz Milletimizin şeref 
defterinden en üst yeri almışlardır. 

Şehit polislerimizin verdikleri mücadelenin ve yaptıkları fedakârlığın bu kitapta hakkıyla anlatılabil-
miş olması, elbette ki mümkün değildir. Muhakkak ki ne yazılsa eksik kalacaktır. Ama yaşananları bir 
ölçüde de olsa gelecek kuşaklara aktarabilmek, tarihe not düşebilmek, şehitlerimizin aziz hatırasına 
bir nebze de olsa hizmet edebilmiş olmak adına, bu eserin ortaya getirilmiş olmasını önemli buldu-
ğumu ifade etmek isterim. 

Bu vesileyle, kitaba emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; 15 Temmuz’un, başta 
Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere istisnasız bütün şehitlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazi-
lerine de acil şifalar diliyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı

Bakan Sunuşu
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172 yıllık köklü geçmişiyle Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yürüyüşünü, 
kalkınmasını güçlü bir şekilde devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan güven ve huzur ortamını de-
mokratik kurallar içerisinde sağlayabilmek için dün olduğu gibi bugün de görevinin başındadır.

Türk Polisi bu ulvi vazifeyi, mesai mefhumu gözetmeksizin, mesleki disiplinden taviz vermeden ve 
yalnızca devletin meşru sivil otoritesinin emrinde yerine getirmektedir.

İşte bu üstün görev anlayışıyla, FETÖ unsurlarının, demokrasimize, cumhuriyetimize, milletimizin bir-
lik ve beraberliği ile iradesine yönelik gerçekleştirmek istedikleri 15 Temmuz hain darbe girişimi; baş-
ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere hükümetimizin dirayeti, siyaset kurumu 
temsilcilerinin darbe karşıtı tavırları, polisimizin disiplin, hiyerarşik düzen ve itaat içerisinde göster-
diği olağanüstü gayreti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanına ve milletine bağlı unsurları ve milletimizin 
desteği sayesinde engellenmiştir. 

Şunu gururla ifade etmek isterim ki bu kahramanca mücadele tarihimizin altın sayfalarındaki yerini 
alarak gelecek nesillere ilham kaynağı olacaktır. 

Bu destansı direniş hem devletimizin her kademesinin hem de yüce milletimizin takdirine mazhar 
olurken darbe girişimi esnasında 66 kahramanımız da şehadet mertebesine ulaşmıştır.

Şehitlerimizin bizlere kutsal emanetleri olan ailelerinin de yer aldığı bu eser hem zihinlerimizde Şe-
hitlerimizin aziz hatıralarının canlı kalmasına hem de gelecek nesillerin böylesine hainlikler yaşama-
maları için ders çıkarmalarına vesile olarak önemli bir görevi üstlenmiş olacaktır.

Bu vesile ile şehadet mertebesine erişen ve asla unutmayacağımız Şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor, bu süreçte fedakârca görev alan her rütbe ve kademedeki mes-
lektaşımı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.

Selami ALTINOK
Vali

Emniyet Genel Müdürü 

Genel Müdür Sunuşu
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15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde F-16 uçaklarının Ankara semalarında alçak uçuş yapma-
ya başlamasına, Genelkurmay Başkanlığından esrarengiz bir şekilde silah seslerinin duyulmasına, 
Boğaz Köprüsünün askerler tarafından kapatılmasına ilk anlarda kimse bir anlam verememişti. 

Oysa bu işaretlerin uzun yıllardır ülkemizin en hassas kurumlarına kadar sinsice sızmış, kalleş bir 
terör örgütünün başarısızlıkla sonuçlanan darbe kalkışmasının ilk belirtileri olduğu kısa süre sonra 
anlaşılmıştı.

Bu olayın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanmış, FETÖ/PDY terör örgütüne mensup asker kıya-
feti giymiş bir grup vatan haini tarafından gerçekleştirilen bir kalkışma olduğu Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla netlik kazanmıştı. 

Bu hain kalkışma süreci, terör örgütü lideri Fetullah GÜLEN’in görünen ve örtülü iki temel amacı ol-
duğu gerçeğini de gözler önüne seriyordu. 

Tabanına “ilay-ı kelimetullah” gayesi ile hareket edildiği, Türkiye ve Türk Coğrafyası başta olmak üze-
re ahlaklı toplum yetiştirme arzusunda olunduğu vurgusu yapan örgütün aslında dini istismar etmek 
suretiyle, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerine yoğunlaştır-
dığı anlaşılmıştır. Teyp ve video kasetlerine çekilen din adamı kisvesi altındaki vaaz ve konuşmaları, 
sohbet toplantıları ve özellikle yaz kamplarında görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubuyla kendi adı 
ile anılan örgütünü kurarken hain emellerini dini motiflerle ustaca kamufle ettikleri anlaşılıyordu. 

Örgütün asıl amacının ise Türkiye’de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki 
ve adli yapısını ele geçirmek, uluslararası düzeyde büyük ve etkili bir siyasi ve ekonomik güç haline 
gelmek olduğu belirlenmiştir. Fetullah GÜLEN liderliğindeki örgüt, ilk etapta devlete karşı savaş vere-
rek hedeflerine ulaşmanın yıpratıcı olacağı düşüncesinden hareketle, mevcut sistemi yıkmak yerine, 
devlet modeline uygun bir örgütlenme ile devlete alternatif bir sistem kurdukları anlaşılmıştır. 

Kamuoyunda örgüt için daha çok “Paralel Devlet Yapılanması” ve “F Tipi Örgüt” kavramlarının kul-
lanılmasının temel nedeni de budur. Bu nedenle tüm devlet organlarında, yerel yönetimlerde ve sivil 
sektörde örgütlenmeyi hedeflemişlerdir. İleride devlet yönetimini kontrol altına alabilmek için kısa 
vadede tüm kadrolara kendi mensuplarının getirilmesi veya bu kadroları işgal edenlerin kendisine 
bağlanmasını hedefledikleri, kendilerinden olmayanlara ise yaşam hakkı tanımadıkları görülmüştür. 

Örgütün, kurulduğu ilk günden bu yana “devlet içinde örgütlenme” gayesi ile hareket ettiği, bu ör-
gütlenme anlayışı doğrultusunda üyelerinin devletin kademelerinde yer almasının ötesinde; devletin 

Giriş
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yapısı dışında başka bir hiyerarşik düzene göre hareket eden paralel bir yapılanma içinde olduğu an-
laşılmıştır. Bu kişiler sistemli ve programlı biçimde, çoğu çocuk yaştan itibaren seçilerek ileriye dönük 
hedeflere göre yetiştirildikten sonra örgüt tarafından belirlenen devlet kademelerine yerleştirildikleri 
ortaya çıkarılmıştır. 

Kuruluş aşamasında, örgüt faaliyetlerinin ağırlıklı olarak legal görünümlü kurum ve kuruluşlar vasıta-
sıyla yürütüldüğü; dershaneler, özel kolejler, yurt ve öğrenci evleri ile gençliğe yönelik eğitim faaliyet-
leri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu dönemde yurt içinde ve yurt dışında eğitim kurumları 
vasıtasıyla, çeşitli dallarda ulusal ve uluslararası başarılar elde etmek suretiyle örgüt propagandası 
yapılmış; bu şekilde eğitim kurumlarına halkın rağbet etmesi sağlanarak sempatizan kitlesi genişle-
tilmiştir.

Örgüt televizyon, radyo, gazete, dergi gibi iletişim alanındaki faaliyetlere ağırlık vermiştir. Finansal 
kaynaklarını gruba mensup şirketler, basın-yayın alanında elde edilen gelirler, okul, yurt ve pansiyon-
lardan istifade eden öğrencilerden alınan paralar, toplanan kurban derileri ve gruba ilgi duyan zengin 
iş adamlarının destekleri ile örgüte üye olan kişilerden himmet adı altında alınan paralar oluşturmuş-
tur.

Kamu kurumlarının hassas noktalarında görev alan örgüt mensubu kişilere kod isim kullandırılmış, 
ayrıca örgüte itaat ve bağlılık vurgusu yapılan bir metin doğrultusunda kutsal değerler üzerine yemin 
ettirilerek, örgüt liderine koşulsuz sadakat sağlanmıştır.

Örgüt, elindeki ekonomik gücün yanı sıra devletin hassas ve etkili kurumları içerisindeki kadrolarının 
sağladığı avantajlardan faydalanmış, bu sayede siyasal operasyonlara kalkışmış, hatta devletten ba-
ğımsız bir dış politika izleyebilmiştir. 

Örgüt, devlet içerisindeki unsurları ile oluşturduğu illegal istihbarat havuzu sayesinde tehdit ve şan-
taj ile Türkiye’de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele 
geçirerek ulusal ve uluslararası alanda tüm gücü kendi eline almayı amaçlamıştır. 15 Temmuz 2016 
tarihinde ise bu amaçlarına ulaşmak için askeri kurumlara yerleştirdiği hücrelerini uyandırmış, asker 
üniforması giymiş hainleri öne sürerek darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. 

Bu süreçte öncelikle emniyet kuvvetlerini saf dışı bırakmayı hedefleyen hainler ilk olarak Ankara 
Gölbaşı’nda bulunan Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Özel Harekât Dairesi Başkanlığını hedef 
almıştır. Ülke savunması için alınan F-16 savaş uçaklarını bu kirli emellerine alet ederek, resmi sivil 
ayrımı yapmaksızın halkın üzerine bomba yağdırmışlardır. Ankara, Yenimahalle’de bulunan Milli İstih-
barat Teşkilatına ait kampüs aynı şekilde helikopter tarafından taranmıştır. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde polisin ve halkın direnmeye başlamasıyla halkın üzerine bom-
balar yağdıran hainler, halkın ve demokrasinin sesini susturmak amacıyla TRT kurumunu işgal etme 
girişiminde bulunmuşlar, korsan bir darbe bildirisi okutmuşlardır. 

Bu kalleş kalkışmadan TÜRKSAT’ın Gölbaşı’nda bulunan tesisleri de etkilenmiş ve helikopterlerle ta-
ranmıştır. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önündeki darbe karşıtı vatandaşlar hainlerin bom-
bardımanına maruz kalmıştır.  

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan kalkışmacı hainler, Marmaris’te Sayın Cum-
hurbaşkanının kaldığı oteli işgal girişiminde bulunmuştur. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bir-
çok ilimizde polis merkezleri, havalimanları ve diğer stratejik birimler darbe kalkışmasında bulunanlar 
tarafından yakılıp yıkılmıştır. 
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Bütün bu olan biteni titizlikle takip eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan televizyon 
ekranlarından bu girişimin “sınırlı sayıda hain tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan bir darbe kalkış-
ması” olduğunu belirterek demokrasiye inanan halkımıza meydanlara inerek demokrasiye sahip çık-
maları çağrısında bulunmuştur. Aynı şekilde Başbakan Binali Yıldırım televizyon kanallarından darbe 
kalkışmasında bulunan hainlerin bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerini haykırarak, halkımızı 
meydanlara davet etmiştir. 

Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli yiğit bir vatan evladı olan bordo bereli 
Astsubay Ömer Halisdemir’in en kritik birimlerden biri olan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele ge-
çirmeye çalışan darbeci generali canı pahasına etkisiz hale getirmesi, sürecin seyrini önemli ölçüde 
değiştirmiştir. 

Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sağduyulu halkımız yedisinden yetmişine, kadın erkek demeden 
ellerinde bayrak, gözlerinde öfke ülkenin her köşesinde tanklara, namlulara ve kurşunlara göğüslerini 
siper etmiştir.  

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün darbe kalkışmasında diğer vatan evlatları gibi 
Emniyet Teşkilatının her rütbe ve kademedeki personeli ülkemizin her bir köşesinde unutulmaz bir 
demokrasi destanı yazmıştır. Bu hain kalkışma esnasında 249 vatan evladı hainlerin kurşunlarına 
hedef olarak Şehitlik mertebesine erişmiştir. Şehitlik mertebesine erişen kahramanlarımızın isimleri 
ülkemiz genelinde okullara, hastanelere, sokaklara verilerek ölümsüzleştirilmiştir.

Bu kitap, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak 65 polis ve bir Özel Harekât Dairesi Başkanlığı yerleşke-
sinde bulunan Şehitler Camii görevli imamı olmak üzere toplam 66 Şehidin kalkışma gecesi sergi-
ledikleri destansı kahramanlıkları unutulmaz kılmak, hatıralarının nesilden nesile aktarılmasına katkı 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve her satırı gözyaşlarıyla yoğrulan bu kitap, Şehit yakınlarıyla yapılan 
görüşmeler neticesinde kaleme alınmıştır. Acılarının en taze olduğu dönemde görüşme taleplerimizi 
kırmayarak aziz Şehitlerimizin kahramanlıklarının kaleme alınmasında katkı sağlayan Şehit yakınları-
na şükranlarımızı sunarız. 

Şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun.
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21.30 Ankara Polis 155 hattına Genel Kurmay kavşağı civa-
rından silah sesleri duyulduğu ihbarı geldi. 

21.30 İstanbul Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü) bir grup Jandarma tarafından tanklarla trafiğe kapatıldı. 

22.02 Ankara semalarında F-16 savaş uçakları ses duvarını 
aşarak alçak uçuş yaptı. 

22.10 İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esen-
boğa havalimanları tanklar eşliğinde bir grup darbeci tarafından 
işgal edildi.

22.10 Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut ASLAN, 
Jandarma Genel Komutanlığında görevli üst rütbeli bir asker-
le telefon görüşmesi gerçekleştirdi; detaylı görüşme yapmak 
üzere Beştepe’de bulunan Jandarma Genel Komutanlığına ha-
reket edildi.

22.20 Emniyet Genel Müdürü, Ankara Valisi, Genel Müdür 
Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürü ve bazı Daire Başkanları-
nın katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kriz Merkezinde, ACİL
KODLU TOPLANTI yapıldı.

22.30 Jandarma Genel Komutanlığına giriş yapıldı. Terörle 
Mücadele Dairesi Başkanının telefonla konuştuğu askeri yetkili 
ile görüşmek üzere geldiği belirtildi. Bunun üzerine orada bulu-
nan darbeci askerlerce “TSK tarafından yönetime el konulduğu”
ifade edilerek Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut ASLAN, 
koruma görevlileri Polis Memuru Hasan GÜLHAN ve Hüseyin
Uğur İŞÇİ rehin alındı.

22.40 Merkez Teşkilatı personeli silahları ile birlikte görev 
yaptıkları birimlere ivedi olarak çağrıldı. 

22.50 TRT merkezi başta olmak üzere Ankara’nın dört bir 
yanından güçlü patlama sesleri geldi. Uçaklar alçak uçuş yapa-
rak sonik patlamalarla psikolojik etki yaratmaya çalıştı. 

23.05 Başbakan Sayın Binali YILDIRIM bir televizyon kana-
lına bağlanarak olayları “KALKIŞMA” diye niteledi. Türk ordusu 
içerisinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. 

23.08 Gölbaşı’nda bulunan Havacılık Dairesi Başkanlığının 
görev hazırlığındaki personeli ve helikopterleri F-16 uçakları ta-
rafından hedef alınarak vuruldu. (7 Şehit) 

23.13 İstanbul Atatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesine 
FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca el konuldu ve uçuş tra-
fiği durduruldu.

23.15 Türkiye genelinde birçok kamu binası önünde FETÖ/
PDY terör örgütü mensupları ve polis karşı karşıya gelmeye başladı. 

23.45 Darbe kalkışmasında bulunan terörist grup, TSK’nın 
akredite gazetecilerle iletişim için kullandığı e-posta hesabından 
gönderdiği mesajda “KONTROLÜ TAM OLARAK ELİNE ALDIĞI-
NI” öne sürdü.

15 TEMMUZ 2016
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00.03 Özel Harekât Dairesi Başkanlığına intikal eden per-
sonelin görev hazırlık çalışmaları devam etmekte iken, nizamiye 
girişine F-16 savaş uçağı ve silahlı helikopter ile hava saldırısı 
gerçekleştirildi. 46 Şehit verildi, çok sayıda polis yaralandı. 

00.13 Darbe kalkışmasında bulunan FETÖ/PDY terör örgü-
tüne mensup üniformalı teröristler TRT stüdyosunu basıp spiker 
Tijen KARAŞ’a zorla korsan bildiri okuttu. 

00.15 Ankara Emniyet Müdürlüğü F-16 uçakları ve helikop-
terlerin saldırısına uğradı. Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli 
kahramanca bu saldırılara karşılık verdi.

5 emniyet personeli Şehit düştü ve 133 polis ve çok sayıda va-
tandaş yaralandı. 

00.20 Darbecilerin kullandığı helikopterler tarafından 
Cumhurbaşkanlığı Külliye bölgesine yönelik saldırılar başladı. 

00.26 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
özel bir tv kanalına verdiği demeçte darbe girişimini “SİLAHLI 
GÜÇLER İÇERİSİNDEKİ KÜÇÜK BİR AZINLIĞIN KALKIŞMASI” 
olarak niteledi ve Türk Milletini meydanlara çağırdı. 

00.30 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
Marmaris’ten İstanbul’a hareket etti.

00.30 Eskişehir ilinden Ankara iline sevk edilen polisler ta-
rafından Polatlı ilçesinde hareket halinde olan darbeci askerlere 
müdahale edilerek yakalama işlemi yapıldı.

00.35 Küçükçekmece Başsavcısı Ali DOĞAN, darbe girişi-
mini yapan askerlerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve askerle-
rin görüldükleri yerde tutuklanacaklarını bildirdi.

00.50 Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a hareketi aka-
binde darbeciler Marmaris’te konaklanan otele saldırdı. Helikop-
terlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlı hainler oteli abluka 
altına aldı. Çıkan çatışmada 2 polis Şehit olurken, çok sayıda 
polis yaralandı.

00.53 Polisin, Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Mü-
dürlüğünde teslim olan askerleri gözaltına alma görüntüleri ile 
darbeci askerlerin ilk gözaltı görüntüleri televizyonlarda yayın-
lanmaya başladı.

01.00 Bursa’da canlı yayında darbe lehine açıklama yapan 
jandarma albay yakalandı. 

Darbeyle iş başına getirecekleri askerlerin isimlerinin yer aldığı 
sıkıyönetim atama listeleriyle, sözde yeni devlet yapılanmasına 
ilişkin dokümanlar ele geçirildi. 

01.01 Ankara Emniyet Müdürlüğü yoğun bir şekilde helikop-
ter ve tank ateşine maruz kaldı. 

İlk etapta zırhlı personel taşıyıcıyla gelen askerler tarafından ele 
geçirilmeye çalışılan Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlar ve 
polisin karşı koyması ile engellendi. (5 Şehit, 133 yaralı)

16 TEMMUZ 2016
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01.20 Ülkemizin her tarafında birlik olma salaları okunmaya 
başlandı.

01.20 Bazı kanaat önderleri ve yazarlarla irtibat kurularak, 
vatandaşa “TÜRK BAYRAĞINI AL, SOKAĞA ÇIK” çağrısı yapıldı.

01.25 Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldırı üzerine vatan-
daşların Emniyet Müdürlüğü binasına girmesine izin verildi ve 
darbecilere karşı savunmaya geçildi.  

01.54 İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü-
nü işgal etmek isteyen 61 darbeci polisler tarafından gözaltına 
alındı.

01.55 İstanbul Valiliğini işgal etmek amacıyla silahlarıyla ka-
bul salonunda dolaşan ve tedbir almaya çalışan darbeciler poli-
sin yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

02.30 Ankara İncek’te bulunan ve FETÖ/PDY terör örgütü-
ne mensup hainler tarafından ele geçirilmek istenen TİB binası-
na Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı personeli intikal ettirile-
rek darbecilerin helikopterle binaya inmesi engellendi. 

02.30 İstanbul İl Emniyet Müdürü, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın uçağını korumak amacıyla, gelişinin telsizden anons 
edilmemesi ve Özel Harekât Polislerince kulenin geri alınması 
talimatını verdi.

Özel Harekât Polisleri, Atatürk Havalimanındaki kuleyi darbeci 
teröristlerden operasyonla geri aldı. 

02.40 Ele geçen darbe planlarında isimleri yer alan kişiler 
ile iltisaklı yargı mensubu ve benzeri kişilerin pasaportları, bilgi 
sistemi üzerinden iptal edildi. 

02.50 TBMM’ye havadan asker indirme girişimleri başarısız 
kalınca F-16’lar tarafından bombalandı.

02.54 İstihbarat Daire Başkanı ve Özel Güvenlik Daire-
si Başkan Yardımcısı ile birlikte 50 emniyet personelinin silahlı 
çatışması ve vatandaşın büyük desteği sayesinde TRT kontrol 
altına alındı. 

3 polis yaralandı, 69 darbeci gözaltına alındı.

03.15 Atatürk Havalimanı kulesi İstanbul Polisinin başarılı 
operasyonu sonrası darbecilerden temizlendi.

03.23 İstanbul’daki CNN Türk’ün bulunduğu bina helikop-
terle gelen 14 darbeci tarafından işgal edildi. 

Darbeci subayın “ATEŞ ETMEKTEN ÇEKİNMEYİN” emriyle CNN 
Türk stüdyoları ele geçirildi. 

03.30 Ankara Ulus’ta bulunan ve FETÖ/PDY terör örgütü 
mensubu hainler tarafından ele geçirilen Türk Telekom binası, 
Terörle Mücadele ve Özel Harekât Polislerince temizlendi.
FETÖ mensubu 29 hain gözaltına alındı.
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03.40 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
ATA uçağı ile Atatürk Havalimanına indi. 

04.07 Sayın Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanında 
kendisini karşılayan kalabalığa hitaben; “MİLLETİN ÜZERİNDE 
HİÇBİR GÜÇ YOKTUR. BU BİR AYAKLANMA, İHANET, VATANA 
İHANET HAREKETİDİR. BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYE-
CEKLER” şeklinde açıklamada bulundu.

04.20 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminde 
bulunan her rütbedeki asker hakkında gözaltı kararı verdi.

05.10 Polis müdahalesi sonrası darbecilerden arındırılan 
CNN Türk ve Kanal D televizyonları yeniden yayın yapmaya başladı.

06.10 Polis Özel Harekât tarafından operasyon başlatılarak 
Jandarma Genel Komutanlığına giriş yapıldığı esnada darbeciler 
tarafından Turgut ASLAN ve Hasan GÜLHAN’ın başına kalleş-
çe ateş edildi, Polis Memuru Hasan GÜLHAN şehit oldu, Terörle 
Mücadele Dairesi Başkanı Turgut ASLAN ağır yaralı olarak has-
taneye kaldırıldı.

Yaklaşık altı ay yoğun bakımda kalan ve hayati tehlikeyi atlatan  
Daire Başkanı Turgut ASLAN’ın halen tedavisi devam etmekte-
dir.

06.42 Polis operasyonu ve vatandaşların desteği ile Boğaz 
Köprüsündeki 50 darbeci teslim alındı.

Çıkan çatışmalarda İstanbul Emniyet Müdürünün koruması Şehit 
oldu. (2’si Polis 34 Şehit, 165 yaralı)

06.42 Polis yakalanan darbecileri linç edilmekten kurtardı.
Operasyonların yürütüldüğü yerlerdeki linç ve saldırı tehlikesi 
nedeniyle ek personel görevlendirildi.

06.52 Genelkurmay Başkanlığına vekaleten 1. Ordu Komu-
tanı Orgeneral Sayın Ümit DÜNDAR atandı.

07.30 Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki terö-
ristler Özel Harekât Polislerince etkisiz hale getirildi. (269 jan-
darma personeli)

07.46 Darbe kalkışmasında bulunanlara yönelik ülke gene-
linde gözaltılar yoğunlaştı.

08.04 TRT İstanbul Radyosu ve Harbiye Orduevi yoğun ça-
tışmalar sonrası 110 hain gözaltına aldıktan sonra darbecilerden 
temizlendi.

08.23 Ankara Akıncılar Askeri Üssünde darbecilerin rehin 
tuttuğu Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi AKAR kurtarıldı.

08.46 Darbe girişiminde bulunanlara yönelik ülke genelin-
de gözaltılar yoğunlaştırıldı. 

09.56 İstanbul Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü) trafiğe açıldı.

11.01 Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Sayın Ümit 
DÜNDAR, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve 
TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve huku-
kun yanında yer alarak bu darbe girişimi önlenmiştir” şeklinde 
kamuoyunu bilgilendirdi. 

16.20 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri KASIR-
GA kurtarıldı.



15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütünün 
darbe kalkışması, başta Sayın Cumhur-
başkanımızın ve Sayın Başbakanımı-
zın çağrısı İle Hükümetİmİzİn dİrayetİ 
üzerİne halkımızın mİllİ İradeye sahİp 
çıkarak meydanlara İnmesİ, Emnİyet 
Teşkİlatımız ve Türk Sİlahlı Kuvvet-
lerİmİzİn darbe karşıtı unsurlarınca 
verİlen cansİperane mücadele sonu-
cunda başarısız kılındı. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyİp 
ERDOĞAN’ın Türk Mİlletİne meydanlara 
çıkın çağrısı yapması üzerİne, halkımız 
10 Ağustos tarİhİne kadar her gün de-
mokrasİ nöbetlerİne katıldı. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyİp 
ERDOĞAN’ın davetİ üzerİne, İktİdar 
ve muhalefet partİlerİnİn lİderlerİ-
nİn katılımı ve 5 mİlyonu aşkın kİşİ-
nİn İştİrakİyle demokrasİ nöbetİne 
Yenİkapı’da vİrgül kondu. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyİp 
ERDOĞAN’ın 10 Ağustos 2016 tarİhİnde 
Küllİyede yaptığı konuşmayla Halkın 
demokrasİ nöbetİ sona erdİ. 







Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

M. Akif ERSOY
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Ahmet ORUÇ

Polis Memuru. 1990 Adana doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Havacılık Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.

Mehmet ORUÇ

Polis Memuru. 1990 Adana doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Havacılık Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Onları ayrı ayrı kaleme alamazdık. İkiz kardeş-
lerdi Ahmet ve Mehmet Oruç. Ali ve Sanem 

çiftinin ilk çocukları Mustafa’nın ardından iki sene 
sonra 24 Ağustos 1990 tarihinde Adana’da dün-
yaya birlikte gözlerini açtı Ahmet ile Mehmet. 

Birlikte okudukları Akşemsettin İlköğretim Oku-
lunun ardından Ahmet 2007 senesinde, Mehmet 
ise 2008 yılında Seyhan’da bulunan Kurttepe En-
düstri Meslek Lisesinden mezun oldular. 

Eğitim gördükleri polis okulları yollarını bir süreli-
ğine ayırmıştı kahraman ikizlerin. Ahmet Kırıkka-
le Polis Meslek Yüksekokulunu, Mehmet ise Niğde 
Polis Meslek Yüksekokulunu başarı ile tamamla-
dı. İki yıllık eğitimlerinin ardından da 2013 yılında 
doğum yerleri olan Adana’da, Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğünde birlikte göreve başladılar. 

Ahmet ile Mehmet kardeşler helikopter eğitim 
kursu almak amacıyla Ankara’ya, Havacılık Daire-
si Başkanlığına geldiler. O güne kadar ayrılmayan 
ikiz kardeşler Ahmet ile Mehmet’i, 15 Temmuz 
gecesi ülkenin üzerine kâbus gibi çöken vatan 
hainlerinin bombaları da ayıramadı. Onlar şeha-
det şerbetini de birlikte içtiler. 

Vatan hainlerinin polislerin üzerine attığı bomba-
lar o kadar tesirliydi ki ikiz kardeşlerin kimlikleri 
ancak tabancalarının seri numaralarından teşhis 
edilebildi.

Acı haber Adana, Çukurova’ya çabuk ulaştı. İki 
oğlunu birden Şehit veren anne Sanem Oruç 
“oğullarım hangi okula gittilerse takdir getirirler-
di. Herkes çalışkanlıklarına, efendiliklerine ve dü-
rüstlüklerine hayrandı. Bu çocukların terbiyesine, 
yetişme tarzına hayranız derlerdi. Yine gururlan-
dırdı biricik evlatlarım beni. Şehitlerimin anası 
olarak şeref duyuyorum onlarla. Acısını sorar-
sanız, tarifi imkânsız, bu acı asla dinmeyecek...” 
diye bitirdi sözlerini.

Baba Ali Oruç ise “ben oğullarımla kardeş gibiy-
dim, Ahmet beni aradığında ve görev yerlerinin 
ayrıldığını söylediğinde oğlum buraya kadarmış, 
nasip buraya kadarmış, yapacak bir şey yok, dev-
let işinde burası olmaz başka bir yer olur, hayır-
lısı olsun dedim. Ama yine ayrılmadılar, Cenab-ı 
Allah ayırmadı, ikisi beraber Şehit oldular” dedi.

Şehit Polis Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, Yü-
reğir ilçesi Alihocalı Mezarlığında yan yana yat-
maktadırlar.
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Baba adı Niyazi annesinin adı Fadime olan Po-
lis Memuru Akif Altay 10 Kasım 1963 tarihinde 

Burdur ili Çeltikçi ilçesinde doğdu. Çeltikçi ilçesi 
Güvenli köyü nüfusuna kayıtlı olan Polis Memuru 
Akif Altay, Silifke Ortaokulu ve Burdur Ticaret Li-
sesinden mezun oldu. Askerliğini 1984-1985 yılla-
rı arasında Tuzla’da uzun dönem Ordonat Çavuş 
olarak tamamladı.

Altay Burdur’da ikamet ederken Burdur Valiliği-
ne vermiş olduğu 29 Ocak 1988 tarihli dilekçesi 
ile polis olmak istediğini belirtti. Başvurusunun 
kabul edilmesiyle birlikte Gaziantep Polis Meslek 
Yüksekokulunda eğitim gördü. Eğitimin ardından 
ilk görev yeri olan Konya’da 31 Mart 1989 tarihin-
de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda 
mesleğine başladı. 

22. Dönem Özel Harekât Kursunu başarı ile ta-
mamladıktan sonra ise Özel Harekât branşına 
dahil edilerek 1993 yılında Elazığ’a atandı. 1993-
1998 tarihleri arasında Elazığ ilinde görev yaptık-
tan sonra 15 Temmuz 1998 tarihli onayla Aydın 
ilinde Özel Harekât Şube Müdürlüğünde göreve 
başladı. Tahsil hayatını devam ettiren Altay, 1997-
1998 yılı öğrenim döneminde ön lisans diploması 
almaya hak kazandı.

08 Temmuz 1999 tarihli onayla Kahramanmaraş’a 
atanan Altay ardından Malatya, Afyonkarahisar 
ve Isparta illerinde görev yaptı. Annesinin çağrısı 

Akif ALTAY

Polis Memuru. 1963 Burdur doğumlu. 
3 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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ile bozulan çamaşır makinesini yenisi ile değiş-
tiren Altay, annesinin yemek davetini bile kabul 
etmeden Diyarbakır ve Cizre’deki operasyonlara 
katılmak üzere hemen geri döndü.

Akif Altay ile eşi Gülsüm Hanım’ın evliliklerinden 
1987 yılında Aslı, 1993 yılında Muhammet ve 1996 
yılında Niyazi isimli çocukları dünyaya geldi. Yo-
ğun bir mesaisi vardı ama Akif fırsat buldukça 
oğlu Muhammet ile birlikte futbol izlemeyi çok 
severdi. Koyu bir Fenerbahçeliydi.

Şehit olmayı çok arzuluyordu. Birçok çatışmaya 
girmişti ve her görev dönüşünde Şehit olamadığı 
için buruk oluyordu içi. Bu arzusuna geçici ola-
rak görevlendirildiği Özel Harekât Dairesi Baş-
kanlığı yerleşkesinde ulaştı. 15 Temmuz gecesi 
darbe kalkışmasında bulunan vatan hainlerinin 

F-16 uçağından attığı ikinci bomba ile Şehit ateşi 
memleketi Burdur’daki ana ocağına düştü. 

Akif Altay’a farklı bir isimle kaldırıldığı Gazi Üni-
versitesi Hastanesi morgunda ulaşıldı. 

Şehit Polis Memuru Altay, memleketi Burdur’un 
Güvenli Köyü Mezarlığında sevenleri tarafından 
gözyaşı ile sonsuzluğa uğurlandı.

Sen rahat uyu Şehidim, mekânın cennet olsun. 
Bu asil milletimiz, ne milli servetle düşmanla mü-
cadele için alınan F-16 uçaklarından atılan bom-
balarla Şehitlik mertebesine erişen Şehit Akif 
Altay’ı, ne de Akif’e asker üniforması altında Pey-
gamber Ocağı ordumuza sızarak bomba yağdı-
ran vatan hainlerini ASLA UNUTMAYACAK. 
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11 Mart 1971 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesinde 
doğdu Alpaslan Yazıcı. Babasının adı Hasan an-

nesinin adı Sevim olan Alpaslan, uzun dönem pi-
yade komando er olarak 1992 yılında askerlik gö-
revini tamamladı. Sincan Endüstri Meslek Lisesi 
mezunu olan Alpaslan 1998 yılında da İzmir Rüş-
tü Ünsal Polis Okulundan başarıyla mezun oldu. 
Alparslan, 24 Haziran 1998 tarihinde Ankara’da 
bulunan Polis Akademisi Başkanlığında polislik 
mesleğine ilk adımını attı. Görevi esnasında 2 
yıllık Polis Meslek Eğitimini de tamamlayarak ön 
lisans diploması almaya hak kazandı. 

Eşi Ayşegül Hanım’la 2001 yılında gerçekleş-
tirdikleri evliliklerinden Umur Emre (2002) ve 
Ahmet Emin (2011) adında iki oğlu ile Meryem 
(2013) adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya 
geldi.

Rize ve Ankara illeri ile İdari Mali İşler Dairesi 
Başkanlığında görev yapan Polis Memuru Alpas-
lan Yazıcı, son yıllarda artan operasyonlara des-
tek amacıyla Özel Harekât Dairesi Başkanlığında 
geçici olarak görevlendirildi.

Alpaslan Yazıcı yakın arkadaşlarına en büyük ar-
zusunun bir gün şehadet mertebesine erişmek 

olduğunu söylüyordu. Bunu son altı ayda olduk-
ça sık tekrarlamaya başlamıştı. Allah emeklilik 
kısmet ederse de memleketinde bir ev hayali ku-
ruyordu. Kerpiç bir ev. Duvarını kireçle boyaya-
cak, tam ortaya bir kilim serecekti. İçerisinde bir 
buzdolabı ile antikacılardan alacağı bir kilim ve 
gaz lambası koyacaktı. Bir de şömine yapacaktı 
evine ısınması için. Eğer amcası anlaşamazsa ba-
basından kendisine miras kalacak arsaya da hafız 
yetiştirmeleri için bir okul yaptıracaktı.

Alpaslan YAZICI

Polis Memuru. 1971 Ankara doğumlu. 
3 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Bir gün bir rüya görmüştü Alpaslan. Köyünde 
geniş bir alanda yemek veriliyordu. Kazanlarda 
etler kaynıyordu. Yemek Alpaslan’ın adınaydı an-
cak, Alpaslan yoktu orada. 

Hain darbe kalkışmasından bir gün önce gece 
çalıştığı için sabah görevden çıkmıştı. Bu neden-
le de evinde istirahat ediyordu. Gölbaşı semala-
rında alışılmadık bir şeyler oluyordu. F-16’lardan 
yağdırılan ilk bomba sesleri üzerine müdürü ile 
görüştüğünde hiç tereddüt etmeden “geceden 
çıktım, ama arkadaşlarıma destek için hemen ge-
liyorum” dedi. 

Ayşegül’den hakkını helal etmesini istedi, taban-
casını beline taktı ve hızla evden ayrıldı. Darbeci 
hainler tarafından bombalanan Özel Harekât Da-
iresi Başkanlığında Şehit düştü.

Memleketi Kırıkkale Karakeçili Mezarlığında ha-
yalleri ile birlikte ebediyete uğurlandı. Kahra-
manlıkları ise asla unutulmayacak şekilde hafıza-
lara kazındı. 
 
Alpaslan Yazıcı, vatan sevgisi imandandır diyerek 
şehadet şerbetini içti.
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Aytekin KURU 

Polis Memuru. 1973 Adana doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.

Polis Memuru Aytekin Kuru, 12 Aralık 1973 ta-
rihinde Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya 

geldi. Aytekin ilk ve orta öğretimini Pekmezci 
köyünde tamamlayarak 1991 yılında Kozan En-
düstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümünden me-
zun oldu. O tarihten itibaren babası Süleyman 
ve annesi Esma’yı kız kardeşi ile birlikte memle-
ketlerinde bırakan Aytekin, Ankara’da dayısının 
yanında ikamet ederek bir matbaada çalışmaya 
başladı. 

Küçük yaştan itibaren her sorulduğunda polis 
olacağını söyleyen Aytekin’in bu hayali gerçek ol-
muştu. 01 Şubat 1995 yılında Bornova Polis Oku-
lunda gördüğü eğitimi başarı ile tamamlamasının 
ardından Mersin il Emniyet Müdürlüğü kadrosun-
da göreve başladı. 

1996-1998 tarihleri arasında polislik görevine ara 
vererek Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komu-
tanlığında uzun dönem havacı er olarak askerlik 
hizmetini tamamladı. Vatani hizmet sonrası ise 
Taşucu’ndaki Deniz Şube Müdürlüğünde görev 

yaptı. Bir sonraki görev yeri 1999 yılında Kahra-
manmaraş olan Polis Memuru Aytekin, 2002 yı-
lında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
kursunu başarı ile tamamladıktan sonra bu bran-
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şa aktarıldı. Eşi Ayşe Hanım’la olan evliliklerinden 
2002 yılında kızı Rabia ve 2011 yılında oğlu Meh-
met Görkem dünyaya geldi. 

Spor ve atışta başarılı olan Aytekin’in 2006 yı-
lında bir sonraki görev yeri Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı oldu. 
Uzun yıllar burada görev yapan Aytekin, anne ve 
babasını hastaneye götürmek için Ceyhan’a git-
miş ve bu onları son görüşü olmuştu. Annesine 
15 Temmuz’da tekrar geleceğine dair söz veren 
Aytekin darbe girişiminden 15 gün önce geçici 
olarak görevlendirildiği Özel Harekât Dairesi Baş-
kanlığı yerleşkesinde o gece Şehit edildi. 

Eşi Ayşe canının bir parçası olan Aytekin’i parma-
ğındaki yüzükten tanıyabilmişti. 

Şehit Polis Memuru Aytekin Kuru binlerce kişinin 
gözyaşları arasında katıldığı cenaze töreni sonra-
sı memleketi Adana’nın Pekmezci köyünde son-
suzluğa uğurlandı. 

Esma KURU (Annesi):
“Aytekinim örnek bir çocuktu. Dinlemesini bilen 
saygılı bir çocuktu. Dayısı o küçükken rahat, hazır 
ol derdi, hemen hazır ola geçerdi. Söyle bakayım 
büyüyünce ne olacaksın derdi. Polis olacağım 
suçlularla savaşacağım derdi. Spor ve atışta çok 
iyiydi. Atışta askerlikte birincilik almıştı. O benim 
gözümün nuruydu. Her zaman oğlum sen benim 
sağ kolumsun canımsın derdim. Anne sende be-
nim canımsın, fedakâr annem derdi.”

Süleyman KURU (Babası):
“Ceyhan’a beni hastaneye götürmek için birkaç 
günlüğüne gelmişti oğlum. Hem seni tedavi et-
tiririm, hem de kız kardeşimi görürüm demişti. 
İyi ki de gelmiş son kez hasret gidermişim meğer 
yavrumla.”
 
Esma KURU (Annesi):
“Anne 15 Temmuz’da söz tekrar geleceğim di-
yerek ayrılmıştı. Geldi de oğlum, ancak bu sefer 
ebediyete geldi.”



28

Emniyet Teşkilatının
15 TEMMUZ ŞEHiTLERi

05 Eylül 1975 tarihinde, Tokat’ta emekli Komi-
ser Yardımcısı Hilmi ve Dürdane çiftinin dört 

çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya gözlerini 
açtı Birol Yavuz. İlkokulu Alparslan İlkokulu, or-
taokulu Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve liseyi de 
Mehmet Akif Ersoy Lisesinde tamamladı.

1995-1997 yılları arasında Ankara’da bulunan Ha-
va Kuvvetleri Karargâhı, Destek Kıta Grup Komu-
tanlığı, Hizmet Muhafız Komutanlığı, Tabur Mu-
hafız Komutanlığı, Bölük Komutanlığında uzun 
dönem hava onbaşı olarak askerlik hizmetini 
tamamlayarak ilk vatan borcunu ödemişti Birol 
Yavuz. 

30 Haziran 1999 tarihinde Yozgat Polis Meslek 
Yüksekokulunu bitirerek Emniyet Teşkilatına ka-
tıldı. İlk görev yeri İstanbul’un Fatih ilçesinde bu-
lunan Çınar Karakoluydu. 

2003 yılında Balıkesir Polis Meslek Yüksekoku-
lunda düzenlenen 31. Dönem Özel Harekât Kur-

sunu başarı ile tamamlamasının ardından artık 
bir özel harekâtçı olan ve Erzurum iline atanan 
Birol Yavuz, daha sonra Ankara’da bulunan Özel 

Birol YAVUZ

Polis Memuru. 1975 Tokat doğumlu. 
Evli, 3 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Harekât Dairesi Başkanlığı, Tunceli ve Ordu ille-
rinde görev yaptı.

Çoğu zaman doğu il ve ilçelerinde görev yaptı. 
Deneyimli, donanımlı bir polisti. Bu yoğun gö-
revleri esnasında tahsilini de ihmal etmeyen Birol 
Yavuz, 2014 yılında 4 yıllık lisans eğitimini de ta-
mamladı. 

Polis Memuru Birol ve eşi Hatice Hanım, 01 Ekim 
2000 tarihinde birleştirdikleri hayatlarını Kübra 
(2009), Zeynep (2005) ve Cemre Nur (2001) 
adında üç kız çocuğu ile süslediler.

Cizre’de yaralandığında kendisine verilen gazilik 
tazminatını da orada Şehit olan arkadaşlarının 
ailelerine bağışlamıştı Birol. Ordu ilinde görevli 
iken, personeli eğitmek için geçici olarak Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığında görevlendirildi.
 
15 Temmuz gecesi kahpece, akıl almaz bir şekilde 
Şehit edildiler. Vatan hainleri tarafından üzerle-
rine yağdırılan bombalar ile vatana borcunu bir 

kez daha ancak, bu sefer canı ile ödeyerek şe-
hadet şerbetini içti Polis Memuru Birol. Vatan 
hainlerinin yağdırdığı bomba o kadar tesirliydi ki 
birçok Şehit gibi Birol’un kimliği de yapılan DNA 
testi sonucunda tespit edilebildi. 

Gururlu üç yetim bıraktı arkasında Şehit Polis 
Memuru Birol Yavuz.

Sen rahat uyu Şehidim. 

Gururlandırdığın yetimlerin yüce devletimizin 
şefkat ve kudretini hep yanlarında hissedecek. 
Emanetin, kahraman Türk Polis Teşkilatının ema-
neti olarak bağrımıza basılacak. 

Bu aziz millet gaflet ve dalalet içinde kalleşlik 
yapan bu hainleri sonsuza kadar nefretle hatır-
layacak. Şehit Birol’lar ise ilelebet minnetle yâd 
edilecek. 

Memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesi toprakları ise 
sonsuza kadar sahiplendi Şehit Birol’un bedenini.
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Birtanem. Aşkım rabbim bana iki duyguyu birden yaşattı. Bir yanım çok mutlu bir yanım 
kırık ama biliyorum ki Rabbim böyle mertebeyi kimseye nasip etmiyor. Mevla’m bana da 
Şehitlik mertebesinde ölüm nasip eylesin. En son konuşmamızda yorgunum seni daha 
çok özlüyorum demiştin aslanım hasretim benim… Bu güne kadar bizim kahramanımız-
dın şimdi tüm Türkiye’nin kahramanısın seninle gurur duyuyorum. Hani Cizre’den geldi-
ğinde sohbet ediyorduk da sana Özel Harekâtı bırakmayı düşünüyor musun Birol? diye 
sormuştum ya aslında bırakmanı istediğimiçin değil sana kıyamadığım içindi orada baca-
ğından yaralanmana rağmen raporunu bile kullanmadın. Görevini sonuna kadar tamam-
layıp öyle gelmiştin. Sana yakıştığı gibi. İşte o gün sana baktığımda bir kez daha benim 
aslanım adam gibi adam dedim.

 Bir kez daha gurur duydum ve sende sana yakışan bir cevapla “Bırakmak mı asla hele ki 
bu olaylardan sonra hiç düşünmüyorum bana vatanımın devletimin ihtiyacı varken nasıl 
bırakırım? O yapmayacak bu yapmayacak kim yapacak ya bu işi? Demiştin ve sen bırak-
mamı ister misin diye sormuştun. Bende ne bırakması sende Özel Harekâtçı doğmuşun 
senin olmaman büyük kayıp hiç düşünemiyorum, hem sana çok yakışıyor sonuna kadar 
devam et diye cevap verdim o kadar mutlu oldun ki gözlerinin içi gülüyordu “işte bu ya 
sen tam bir Özel Harekâtçı eşisin seni takdir ediyorum” dedin. Asıl ben seni takdir edi-
yorum canımın içi, onurum, gururum. Şehadet şerbetinden içersem bir gün ardımda dik 
dur, sen bana yakışanı yaparsın demiştin, Sözümü tuttum aşkım. Nasıl mı sabrediyorum 
insanın sabrı da sevgisi kadarmış. Biliyorum ki rabbim sevdiğinin nazını ölçüyor ondan 
gelen başım üstüne. Ömrüm sen benim tanıdığım en dürüst en ahlaklı en mert en ince 
düşünceli en kaliteli adamsın. Harika bir eş olmanın yanı sıra harika bir babaydın. Şimdi 
hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Bayram günüydü, en son izine geldiğinde dizlerime 
yatıp “Beni seviyor musun Hatice’m? Diye sormuştun. Sevmez miyim ya? Seni rabbi-
min aşkıyla seviyorum” dedim ısrarla sordun “ama nasıl yani?” Hiç düşünmeden cevap 
verdim “Ben seni içim yanarak seviyorum” dedim. Sorularına devam ettin “peki hiç için 
yandı mı?” Yanmaz mı hiç senin olmadığın her gün yanıyorum dedim ve şakayla karışık 
“aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır Birol” dedim. Baya bir süre bunu diline do-
lamıştın. Bitanem şimdi içim yanarak seviyorum. 

 Aşkım. Rabbim “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridirler” diye 
ayetinde biliyorum sende ölmedin hep bizimlesin, sol yanımdasın. Yeter ki sesin solu-
ğun çıksın da gölgen yeter demiştim, sesin soluğun var aşkım içimde sessiz kaynayan 
hasretim özlemimsin aşkım. Ömrüm. Rabbime sonsuz şükür iyi ki alnıma yazmış seni 
aşkım. Rabbim seni bizi çok sevmiş çok şükür bize de rabbimin bize imtihanıdır demek 
düşüyor. Rabbim kazananlardan eylesin. Gidişin muhteşemdi aşkım tamda sana yakışan 
oldu. Şimdi Cemrenur’un, Zeynep’in. Kübra’n önce Allaha sonra bana emanet. Gözün 
arkada kalmasın rabbim tüm Şehitlerimizi peygamber efendimize (sav) komşu eylesin. 
Bitmeyen sevdam ömrüm. Benim vuslatım sana kavuştuğum gündür. 

Vatanıma canım, canlar feda olsun aslanım vatan sağ olsun. Hüzün taze tutar aşk yarasını 
yaramdan da hoşum yârimden de… 
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01 Ocak 1968 tarihinde Iğdır’da doğdu. Mu-
harrem ve Lazife çiftinin 3 kız çocuğunun 

tek abisiydi Başkomiser Bülent Yurtseven. Hem 
okudu, hem çalıştı. Kurtuluş Ortaokulunun ar-
dından 1985 yılında Abidinpaşa Endüstri Mes-
lek Lisesi, Elektrik Bölümünden mezun oldu. Bir 
süre Antalya’da elektrik teknisyeni olarak çalıştı. 
Askerlik hizmetini Kayseri Hava İndirme Tugay 
Komutanlığı Karargâhında, elektrik teknisyeni 
uzun dönem Paraşütçü Komando Çavuş olarak 
tamamladı ve 26 Ağustos 1989 tarihinde terhis 
oldu.

Ailesi ile birlikte Ankara’da ikamet ediyorlardı. 
Babası Muharrem Bey işçiydi ve ailenin geçimini 
sağlıyordu. Herhangi bir işte çalışmayan Bülent 
Yurtseven polis olmak istiyordu ve başvuru di-
lekçesinde, vatana daha yararlı olmak için Özel 
Harekâtçı olmak istediğini belirtmişti. 

1991 tarihinde Trabzon Polis Okulunu bitirerek 
mesleğe giren Yurtseven, Bitlis ilinin Tatvan ilçe-
sinde görevlendirildi. Buradaki ilk görev yeri Çe-
vik Kuvvet Şube Müdürlüğüydü. 

18. Dönem Özel Harekât Kursunu başarı ile ta-
mamlamasının ardından bundan sonraki meslek 
hayatı bir Özel Harekâtçı olarak devam edecekti 
Polis Memuru Yurtseven’in. Yani daha zor, daha 
çetin, ölümle burun buruna. Ancak bir o kadar da 
gururla, şerefle ve kahramanca. 

Bitlis’teki görevi sonrası, 30 Haziran 1994 tarihin-
de Antalya’da görevlendirildi. Burada iken tahsil 
hayatını da sürdüren Yurtseven 1997 yılında ön 
lisans eğitimini tamamladı. 02 Eylül 1997 tarihin-

Bülent YURTSEVEN 

Başkomiser. 1968 Iğdır doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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den itibaren yeni görev yeri olan Erzurum’da gö-
rev yapmaya başladı. 

Polis Memuru Yurtseven 30 Haziran 1999 tarihin-
den itibaren mesleğine artık Komiser Yardımcısı 
Bülent Yurtseven olarak yine Erzurum’da devam 
edecekti. Sonra Konya’ya tayin edildi. 2008 yı-
lında işletme fakültesini bitirerek lisans diploması 
almaya hak kazandı. 19 Temmuz 2010 tarihli onay 
yeni rütbesinin Başkomiser, yeni görev yerinin ise 
Ankara olduğunu gösteriyordu. 

Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü olan 10 
Nisan’da nişanlanmış, 5 Eylül 1992 tarihinde de 
dünya evine girmişti eşi Hilal Hanım’la. Bu birlik-
teliklerini Elif (1993) ve Kübra (1995) adını verdik-
leri dünyalar güzeli iki kız çocuğu taçlandırmıştı. 
Meslek hayatı boyunca birçok özel kurs alan ve 
çok sayıda takdirnamesi bulunan Başkomiser 
Yurtseven, Nusaybin operasyonundan sonra 
ameliyat olması gerektiğini söyleyen doktora, 
kendisini hemen ameliyat etmelerini, ertesi gün 
görevi olduğunu söyleyecek kadar görevine bağ-
lıydı. 

Başkomiser Yurtseven’i en çok Şehit olan arka-
daşlarının cenazelerine görev nedeniyle katıla-
mamak üzerdi.

Eşine görevde yaşadığı hiçbir şeyi anlatmaz, lakin 
ona her zaman dik durmaları gerektiğini söylerdi. 
Cizre’de görevli iken 17 gün uyuyamamıştı Hilal. 
Ardından Nusaybin, Van, Silopi derken ancak 110 
gün sonra görüşebilmişlerdi. 

Eşi altı hafta sürecek bir kurs için Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığında olacağından dolayı içi ra-
hattı Hilal Hanım’ın. Bir gün öncede evlilik yıldö-
nümleriydi. Lakin 15 Temmuz gecesi Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığında darbe kalkışmasında bulu-
nan vatan hainlerinin bombaları ile Başkomiser 
Yurtseven ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hasta-
nede 15 gün sonra hayata tutunamayarak Şehitlik 
mertebesine yükseldi. 

Dilekçesinde belirttiği gibi vatana yararlı olabile-
ceğini en iyi şekilde gösteren Şehit Başkomiser 
Yurtseven, on binlerce kişinin katıldığı cenaze 
merasimi sonrası Cebeci Polis Şehitliği’nde ölüm-
süzlüğe uğurlandı. 
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Babasının adı Yahya Kemal, annesinin adı Hu-
riye olan Komiser Yadımcısı Cennet, 03 Ey-

lül 1993 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde 
doğdu. Kayseri’nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı 
olan Cennet, 2011 yılında öğrenim süresi dört yıl 
olan Kayseri Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Gü-
zel Sanatlar ve Spor Lisesinden mezun oldu. 2015 
yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-
İş Öğretmenliğini bitirdi. 

Babasının bir arkadaşına beni Polis Kolejine al-
mazlar mı diye sorduğunda “senede üç-beş kız 
öğrenci alıyorlar, sana sıra gelmez” cevabını alı-
yordu sürekli. Buna rağmen yılmayan Cennet, 
üniversite eğitimi ile birlikte tamamladığı Polis 
Akademisindeki öğreniminin ardından 19 Ekim 
2015 tarihinde Komiser Yardımcısı olarak Polis 
Teşkilatına katıldı ve çok istediği Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığında görevlendirildi. 

Görevini severek yapan Cennet Komiser en son 
şehadetinden bir hafta önce Ramazan Bayramı 
münasebetiyle memleketi Kayseri’ye giderek 

ailesi, akrabaları ve tüm sevdikleriyle buluşmuş, 
hasret gidermişti. 

15 Temmuz gecesi evindeydi. Sonra telefonu çal-
dı. Hemen göreve koştu. Darbe girişiminde bulu-
nan vatan hainlerinin bıraktığı bomba eski-yeni, 

Cennet YİĞİT 

Komiser Yardımcısı. 1993 Antalya 
doğumlu. Bekâr. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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evli-bekâr veya kadın-erkek ayrımı yapmıyordu. 
O an orada bulunanların hepsi vatansever po-
lislerdi ve bıraktı darbeci hain pilot bombasını. 
Bir ay sonra nişanlanacak olan Komiser Yardım-
cısı Cennet Yiğit burada, Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığında 15 Temmuz 2016 gecesi göreve 
çıkmak üzereyken şehadet şerbetini içti. Ebedi 
istirahatgâhı memleketi olan Kayseri Bünyan İlçe 
Şehitliğindedir.

Annesi Huriye o akşam Cennet’le yaptığı telefon 
konuşması sonrası farklı bir şeyler hissetmiş, an-
cak anne yüreği konduramamıştı. En son gece 
yarısına birkaç dakika kala görüştüklerinde tekrar 
duymuştu kızının sesini. Her zamanki Cennet’ti. 
Sesinde titreme, korku veya panik yoktu. 

O kabus gecesinin sabahında biricik kızlarının 
şehadet haberiyle yüreği yanan acılı baba Yahya 
Kemal Bey “Bu vatanın kurtuluşunda bizim ço-
cuklarımızın zerre kadar faydası olduysa bundan 

gurur duyarız. 10 tane Cennet’im olsa bu vatan 
uğruna feda olsun. Vatan olmazsa biz olmayız. 
Bu topraklarda bayrağımız dalgalanacak ki biz 
hür olalım. Bu da Şehitlerimiz sayesinde oluyor. 
Bunu canı gönülden söylüyorum. Ancak, çocu-
ğumun şehadetine değil bu namertliğe üzülü-
yorum. Benim Cennet’im şerefiyle, haysiyetiyle 
Şehit oldu. Teröristlere atmadıkları bombaları 
bizim çocuklarımızın üstüne yağdırarak bizlere 
bu acıyı yaşatan namert ve namussuzlar, Allah’a 
iman etmiş bir insan olarak söylüyorum ki ebe-
diyen cehennem azabı çekecekler” diyerek kız-
ları Cennet’in acısını yüreklerine gömüyor, Şehit 
anne ve babası olmanın verdiği vakur duruşu ser-
gileyerek gururla yaşıyorlar. 

Ablası Emine: “Cennet’i defnedene kadar o bay-
rak hiç dalgalanmadı. O dikkatimizi çekti. Def-
nettikten sonra yerine, mertebesine ulaştıktan 
sonra bayrak bile selama durdu.”



36

Emniyet Teşkilatının
15 TEMMUZ ŞEHiTLERi

Kayseri Pınarbaşı nüfusuna kayıtlıydı Cüneyt 
Bursa. 27 Ekim 1979 tarihinde Ankara’da doğ-

du. Sami ve Gülseyran çiftinin ikinci çocuğuydu. 
İsmini ablası koymuştu. Sakin, uysal, iyi niyetli 
ve aynı zamanda bulmaca meraklısıydı Emniyet 
Amiri Cüneyt Bursa. Bu merakı sayesinde birkaç 
yarışmadan ödül kazandığı da oldu. Askeri lise 
sınavlarını kaçırınca daha sonra katılarak kazan-
dığı Polis Kolejini ve Polis Akademisini başarı ile 
bitirdi ve 03 Temmuz 2001 tarihinde mesleğe 
Ankara’da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 
Komiser Yardımcısı olarak başladı.

Askerliğini 23. Jandarma Sınır Tümeni, 2. Jan-
darma Sınır Taburu, Karargâh Destek Bölüğü Ko-
mutanlığında, 12 Aralık 2002-15 Temmuz 2003 
tarihleri arasında kısa dönem jandarma er olarak 
tamamladı.

14 Kasım 2007 tarihinde hayatlarını birleştirdik-
leri eşi Emine ile olan birlikteliklerinden kızı Cey-

lin (2008) ve oğlu Kerem Doruk (2016) dünyaya 
geldi. Kızı Ceylin’in atlı polis veya veteriner olma 
isteği ona babası Cüneyt Bursa tarafından aşı-
lanmıştı. Kızıyla ata binmeyi çok severdi Cüneyt 
Bursa. Yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen ço-
cuklarına zaman ayırmaya sürekli gayret ederdi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş, 
trafik ve karakol gibi birçok değişik birimde çalıştı 
Cüneyt Bursa. 15 Temmuz gecesi lojmanda yeni-
len akşam yemeğinin ardından önce havada do-
laşan jet seslerini duydu. Çalan telefon ile hemen 
Ankara Emniyet Müdürlüğüne koştu. Durumun 
vehametini anlayınca eşini arayarak lojmandan 
biran önce çıkmalarını ve annesine geçmelerini 
tembih etti. En son olarak gece yarısından sonra 
annesi ile görüştü. 

Darbe girişiminde bulunan vatan hainlerinin ön-
celikli hedeflerinden birisiydi Ankara Emniyet 
Müdürlüğü. Çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve 
personel ile burayı hedef aldılar. Bir yandan as-

Cüneyt BURSA

Emniyet Amiri. 1979 Ankara doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Emniyet 
Müdürlüğü önünde hain terör örgütü 
FETÖ/PDY ile düzenlenen saldırı 
sonucu Şehit olmuştur.
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kerlerden, bir yandan uçaktan atılan bomba ile 
personelin ve polislerle birlikte darbeye direnen 
halkın direnişini kırmaya çalıştılar. Ama buna ne 
vatandaş ne de polisler izin verdi. Darbeciler si-
lahları ile birlikte ele geçirilirken Emniyet Amiri 
Cüneyt Bursa, görev yaptığı, savunduğu Ankara 
Emniyet Müdürlüğü önünde darbecilerin açtığı 
ateş ile şehadet şerbetini içti.

Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Ankara Sincan Cim-
şit Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında 
sonsuzluğa uğurlandı. 

Sekiz yaşındaki Ceylin, annesi ağlamasın diye 
gözyaşlarını saklamayı başardı babasının cenaze 
töreninde. 
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Demet Sezen, Ali ve Zeynep çiftinin ikinci çocu-
ğu olarak 26 Ocak 1985 tarihinde Ankara’da 

doğdu. Ağabeyi Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsu-
bay olarak görev yapıyordu.

Trabzon Polis Okulundan 2005 yılında mezun 
olduktan sonra Ankara’da göreve başladı. Ailesi 
Ankara’daydı ve babası rahatsızdı. Bu nedenle 
okulunu dereceyle bitirdiğinden kuraya girme-
den Ankara’yı tercih etmişti. Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü kadrosunda görevlendirildi. Demet’in 
daha mesleğe girmeden önce hayallerini Özel 
Harekât Polisi olmak süslüyordu. Bunun için de 
gönüllü olarak başvurduğu Özel Harekât Kursunu 
başarıyla tamamladı. 

Özel Harekât Kursunu başarıyla tamamlayan 
Demet’in tayin yeri Batman oldu. Görevini o ka-
dar şevkle yapıyordu ki yazılmadığı görevlerde 
meslektaşlarını yalnız bıraktığı için üzülüyordu. 

Eşi Hakan ile olan evliliklerinden 2013 yılında Hü-
seyin Alp ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. 
Demet voleybolu çok severdi. Oğlunun da sporcu 
olarak yetişmesini istiyordu. 

Bir yanda görevden göreve koşturan Demet bu 
arada 4 yıllık İşletme Fakültesinden mezun oldu. 
Ankara’ya tayin oldu. 

Demet çalıştığı birim itibariyle Ankara’da Şehit 
düşen arkadaşlarının ailelerine acı haberi ver-
mekle görevlendirilmişti. Son zamanlarda gide-
rek yoğunlaşan görevi esnasında her seferinde 
aynı acıyı yaşamak zorunda kalıyordu. 

15 Temmuz gecesi Hüseyin Alp’i kanepede uyut-
maya çalışıyordu Demet. Hainler tarafından 
darbe girişiminde bulunulduğunu haber alınca 
çağrılmamasına rağmen Hüseyin Alp’i kanepede 
bırakarak hemen yola koyuldu. 

Demet SEZEN

Polis Memuru. 1985 Ankara doğumlu. 
Evli, 1 çocuk annesi. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Özel Harekât Dairesi Başkanlığına ilk bombanın 
atıldığını yolda telefonla kendisini arayan eşinden 
öğrendi. Yolunu değiştirmeden daireye geldi ve 
göreve çıkmak üzere hemen teçhizatını kuşandı. 
Darbeci vatan hainleri tarafından Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığına atılan ikinci bomba ile Şehit 
oldu Demet. 

Ancak olaydan üç gün sonra DNA testi ile kimliği 
tespit edilebildi. 

Annesi kızı Demet’ten iyi bir haber bekliyordu. 
Tam o esnada pencerenin önüne bir güvercin 
kondu. Güzel bir şekilde öten güvercinin kendi-
sine iyi bir haber getireceğini umuyordu. Güzel 
bir şekilde öterek ayrıldıktan on dakika sonra geri 
geldi güvercin. Fakat bu sefer acı bir şekilde öt-
meye başladı. Demet’ten iyi haber gelmedi an-
nesine.

Polis Memuru Demet Sezen Ankara Karşıyaka 
Polis Şehitliğinde sonsuzluğa uğurlandı.
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Emekli öğretmen olan babasının adı Nebi, an-
nesinin adı Fatma olan Dursun Acar, 26 Mayıs 

1972 tarihinde Artvin’e bağlı Yusufeli ilçesinde 
dünyaya gözlerini açtı. Acar’ın bir ağabeyi, bir 
erkek ve bir kız kardeşi vardı. Küçükken soyadı 
gibi acardı Dursun Müdür. Karadeniz’in havasın-
dan mıdır yoksa suyundan mı bilinmez ama ye-
rinde duramazdı. Hareketliydi, bağ-bahçe gezer, 
sürekli ağabeyleriyle güreşirdi. 
 
Bu hareketliliği lise yıllarında da devam etmiş 
ve halk oyunlarına katılmıştı Dursun Acar. İktisat 
Fakültesini bitirip askerlik hizmetini uzun dönem 
Piyade Onbaşı olarak tamamlayan Dursun ailesi-
ne bile haber vermeden Özel Harekât Polisi ol-
maya karar vermişti. 

Malatya Polis Okulunu başarıyla tamamladıktan 
sonra ilk görev yeri Erzurum oldu. Sonrasında 
Komiser Yardımcılığı sınavlarına girdi, kazandı ve 
mesleğinde yükselmeye başladı.

Erzurum, Trabzon, Kars, İzmir, Ardahan ve son 
olarak Ankara’da Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğında görev yaptı. Bu esnada geçici görevli ola-
rak çok sayıda yurtiçi görevde de bulundu.

Nisa Esma Nur (1999) ve Elif Naz (2013) adını 
verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldular.

Dursun ACAR

3. Sınıf Emniyet Müdürü 1972 Artvin 
doğumlu. Evli, 2 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Özellikle son zamanlarda verilen kayıplar nede-
niyle Şehit meslektaşlarının cenazelerinde göz 
yaşlarına boğuluyordu Dursun Müdür. Annesine o 
güne kadar ölümle ilgili hiçbir şeyden bahsetme-
mişti. Bir gün annesi Fatma Hanım’a, memleketi-
ne has bir şive ile “anne sende ağlıyorsun ama bir 
gün gelir sana derler ki Dursun Müdürümüz Şehit 
oldu” dedi. Annesi Fatma Hanım görüşmemiz es-
nasında üzüntülü bir şekilde “içine doğmuş san-
ki” diyerek paylaştı bu anısını hüzünle. 

15 Temmuz gecesi, darbenin daha ilk anlarında 
Dursun Müdür, durumun vehametini anlayarak 
doğu illerinde operasyonlarda kullanılmakta olan 
Ejder isimli zırhlı personel taşıyıcı aracın yapıldığı 
fabrikanın müdürünü arayarak işlemi biten, tes-
lim edilmeye hazır araç varsa hemen kendilerine 
teslim edilmesini istemişti. Ejderler, yapılan ope-
rasyonlarda personelin daha az zayiat vermesini 
ve operasyonun kısa sürede amacına ulaşmasını 
sağlıyordu. Dursun Müdürün bu girişimi başarılı 
olmuştu. Ankara’daki fabrika önünde doğu ille-
rine gönderilmek üzere teslim edilmeyi bekleyen 
kullanıma hazır on araç, kısa sürede Özel Harekât 
Polislerince teslim alındı ve başta Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi olmak üzere Ankara’daki birçok 
kritik noktada teröristlerin kirli emellerini sonsu-
za kadar içlerinde bırakmaya katkı sağladı. 

15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi, Ejder adı 
verilen bu araçlar özellikle darbe girişimcilerinin 
karargâh olarak kullandığı Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ile darbecilerin ele geçirdiği/ele ge-

çirmeye çalıştığı diğer birimlerin, darbecilerden 
kurtarılmasında büyük rol oynadı. 

Teslimat gerçekleştikten birkaç saat sonra fabri-
kanın müdürü Dursun Müdürü aradıysa da ona 
ulaşamadı. 

Emniyet Müdürü Dursun Acar, 15 Temmuz 2016 
tarihinde darbeciler tarafından bombalanan Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığında şehadet şerbetini 
içmişti.

Çok merhametliydi, köyünü ve tulum çalmayı se-
verdi. 

Naaşı memleketi olan Yusufeli’nin, tulum sesleri-
nin yamaçlarından eksik olmadığı Köplüce köyü 
topraklarında sonsuzluğa uğurlandı. Dursun Mü-
dürün kahramanlığı nesilden nesile aktarılacak, 
halis vatan evlatları ve tüm sevenleri onunla gu-
rur duyacaktır. Ancak, onu kalleşçe Şehit eden 
hainleri bu millet lanetle ve nefretle hatırlayacak-
tır.
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30 Mayıs 1971 tarihinde Erzurum’un Şenkaya 
ilçesinde doğdu Edip Zengin. Babasının adı 

Niyazi, annesinin adı Fatma olan Zengin, 1991 
yılında İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek 
okulunu bitirdikten sonra Başbakanlık Koruma 
Dairesi Başkanlığına atandı ve Ankara’da görev 
yapmaya başladı. Bir süre sonra isteyerek katıldı-
ğı Özel Harekât Kursunu başarı ile bitirdi. Tunceli, 
Van ve Tokat illerinde görev yapan Zengin son 
olarak Özel Harekât Dairesi Başkanlığında görev-
lendirildi. 

Yurt içinde geçici olarak birçok il ve ilçede gö-
rev yapan Zengin, bir süre de yine geçici görevli 
olarak Afganistan’da bulundu. Zorlu görevlerinin 
yanı sıra tahsilini de sürdürmeyi ihmal etmeyerek 
2003 yılında İktisat Fakültesi lisans diploması al-
mayı başardı. 

Eşi Asiye Hanım’la 21 Mayıs 2003 tarihinden bu 
yana paylaştıkları mutlu yuvalarını, 2005 yılında 
Fatma Nur ve 2007 yılında Emine Gül adını ver-
dikleri dünyalar güzeli iki kız çocuğu süsledi. 

Görev yoğunluğu nedeniyle Edip son bir yılda 
neredeyse sadece yirmi gün ailesiyle birlikte ola-
bilmişti. Bu nedenle Ankara’ya tayini eşi Asiye’nin 
içini biraz rahatlatmıştı. Çünkü eşinin görev yap-
tığı Nusaybin’de, Sur’da, Şemdinli’de, Cizre’deki 
gibi kapı ve telefon her çaldığında tedirgin ol-
mayacaktı artık. Daha rahat uyuyacaktı geceleri 
başını yastığa koyduğunda. 

Ama doğuda, güneydoğuda vatanın birlik ve bü-
tünlüğüne göz diken teröristlere yıllarca kan kus-
turan Edip, devlet kurumlarına sinsice çöreklen-
miş başka bir terör örgütüne mensup hainlerin 

Edip ZENGİN

Polis Memuru. 1971 Erzurum 
doğumlu. Evli, 2 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Başkent Ankara’daki kalleş bombardımanından 
sağ çıkamamıştı. 

O, çok sevdiği babasının ona koyduğu isme ya-
kışır bir şekilde edepli yaşayan, herkese saygı 
göstermeyi ve hiçbir canlıyı incitmemeyi düstur 
edinen Edip, bu yolculuğunun sonunda nice ar-
kadaşında şahit olduğu şehadetine kavuşmuştu. 
Şehit olmuştu.

Edip Zengin’in anne ve kardeşleri Kocaeli’ne 
bağlı Darıca’da ikamet ediyorlardı. Baba evine 

Edip’in şehadet haberi ulaştığında Zengin ailesi-
nin ocağına ateş düştü. Polis Memuru Edip Zen-
gin on binlerin gözyaşları ve duaları eşliğinde 
Nene Hatun Mezarlığında, 2009 yılında aynı yere 
defnedilen babasının yanında ebedi yolculuğuna 
uğurlandı.

Fatma Nur ve Emine Gül, babalarının cennete git-
tiğini ve orada kendilerini beklediğini biliyorlar. 
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01 Eylül 1968 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli il-
çesinde doğdu. Ahmet ve Gülşan çiftinin beş 

çocuğundan tek erkek olanıydı Erol. Babasını 9 
yaşında yitirmişti. 1987 yılında liseyi bitirdi. 1990-
1992 yılları arasında uzun dönem komando çavuş 
olarak askerlik hizmetini yerine getiren Polis Me-
muru İnce, ailesi babasız olduğundan dolayı ken-
disini bir an önce çalışmak zorunda hissediyordu.

 1994 yılında eğitim-öğretim gördüğü Bursa Po-
lis Okulundan mezun olunca ilk görev yeri olan 
Kars’ta hem mesleğine hem de şark görevine 
başladı. Kars’ta görev süresini tamamlamasının 
ardından Özel Harekât Dairesi Başkanlığında gö-
revlendirilen Polis Memuru İnce, Bitlis, Bingöl, 
Hakkâri, Mardin, Batman, Nusaybin gibi birçok il 
ve ilçede görev yaptı. Bunun yanında Afganistan, 
Kosova ve Bağdat’ta gururla ve şerefle ülkemizi 
temsil etti Erol İnce. 

Ankara’da göreve başladıktan sonra evlendiği eşi 
Felek Hanım’la olan birlikteliklerinden Ahmet ve 
Arda adında iki oğulları dünyaya geldi.

Görevlerinden dolayı bazen aylarca eve gelmedi-
ği oluyordu. Geldiğinde ise iki veya üç gün ailesi 

ile kalıp tekrar dönüyordu görevinin başına. Ye-
tim büyümüştü Erol İnce. Babasızlığın ne demek 
olduğunu çok iyi biliyordu. Yoğun olan bu gö-
revlerin arasında bile ailesinin her türlü ihtiyacını 
sağlamaya çalışırdı. Boş vakitlerini çocuklarına 
ayırırdı. Kendisi sporu severdi ve çocuklarını da 
spora yönlendirmişti. 

Çocuklarına daha fazla vakit ayırabilmek amacıy-
la bir süre sonra emekli olarak Antalya’ya yerleş-
meyi düşünüyordu. Kendisi dalgıç eğitmeniydi ve 
çocuklarının daha fazla denize hasret büyümesini 
de istemiyordu. Arda’nın elektronik mühendisliği 
okumasını, Ahmet’in ise pilot olmasını istiyordu.

Zor günler geçirmişlerdi son zamanlarda. Ope-
rasyonlar nedeniyle birçok olumsuzluğa da gö-
ğüs germişlerdi. Rahatsızlığından dolayı on gün 
istirahatliydi. Memleketinden geri dönüyorlardı. 
Çocuklar uyuyordu. Eşinden hakkını helal etme-
sini istedi. “Gölbaşındasın. Artık bir şey olmaz.” 
dedi Felek Hanım. Bayburt’ta bulunan Şehitliği 
de ziyaret etmek istedi Erol İnce. “Burayı ziya-
ret edelim ki belki bizi de bir ziyaret eden olur” 
dedi eşi Felek Hanım’a.

Durgundu son zamanlarda, farklıydı. 14 Temmuz 
perşembe akşamı eşine Türk bayrağı getirdi Erol 

Erol İNCE

Polis Memuru. 1968 Artvin doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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İnce. “Bir gün lazım olacak” diyerek saklamasını 
istedi. Başka bir şey demedi ya da diyemedi. Bu 
duygusal an farklı dünyalara götürmüştü her iki-
sini de. 

15 Temmuz gecesi ailesi ile birlikte evdeydi. Her 
göreve gidişinde eşinden helallik alan İnce, o 
gece çalan telefon ile göreve çağrıldığında arka-
sına bile bakmadı. Soluğu Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığında aldı. 

Havacılık Dairesi Başkanlığına ilk bomba atıldı-
ğında yoldaydı.

İkinci bomba atılmadan önce daireye ulaşmış, 
üzerini değiştirip teçhizatını kuşanmış, göreve 

gitmeyi bekliyordu. Ve son nefesini de orada ver-
di.

Gölbaşında bulunan bir hastaneye kaldırdılar 
Eyüp İnce’yi. Telefonu çaldığında hastanede bu-
lunan bir görevli açtı telefonu. Arayan köyden bir 
akrabasıydı. Telefona bakan görevli, kimlik tespi-
ti için bir yakınının gelmesi gerekiyor dedi. Öyle 
öğrendiler Şehit olduğunu. Söyleyemediler Felek 
Hanım’a. En son o öğrendi.  

Polis Memuru Erol İnce, Eyüp Sultan Caminde 
kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı 
Şehitliğinde sonsuzluğa uğurlandı. Mavi göklerin 
beyaz ve kızıl süsü ise Şehidimin son örtüsü oldu.



46

Emniyet Teşkilatının
15 TEMMUZ ŞEHiTLERi

24 Mayıs 1971 yılında Elazığ’ın Keban ilçesinde 
dünyaya gelen kahraman Şehidimiz Eyyüp 

Oğuz, dokuz çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu-
dur.

İlkokulu Keban’da tamamlayan Eyyüp, daha son-
ra maddi imkânsızlıklar nedeniyle Baskil’deki 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda ortaokulu ta-
mamlar. Ailenin Elazığ’a taşınmasıyla birlikte Ela-
zığ Endüstri Meslek Lisesinde Makine Ressamlığı 
Bölümünü okuyarak lise eğitimini tamamlayan 
Eyyüp Oğuz askerliğini komando olarak Şırnak’ta 
yapar. Burada edindiği tecrübe ve içindeki vatan 
sevgisiyle polis olmaya karar veren Oğuz, 1994 
yılında girdiği sınavı başarıyla geçer ve Balıkesir 
Özel Harekât Merkezine yerleşir.

Özel Harekâtçı olarak her türlü koşula ve her teh-
likeli göreve gönüllü olarak katılır. Korkusuzca ve 
aşkıyla katıldığı bu görevler sayesinde çevresin-
de cesareti ve güvenilirliği ile tanınmaya başlar. 
Bu özelliklerinden dolayı OHAL sırasında Diyar-
bakır Valisi Aydın Arslan’ın sonra Türkiye’deki 

önemli isimlerden olan Diyarbakır Emniyet Mü-
dürü Merhum Ali Gaffar Okan’ın daha sonra sı-
rasıyla Diyarbakır’da görev yapan Valilerden Ah-
met Cemil Serhatlı, Nusret Miroğlu ve son olarak 
bir dönem Diyarbakır’da Vali olan Efkan Ala’nın 
özel korumalığını yapar. Dışişleri Bakanlığı döne-
minde Ahmet Davutoğlu’nun Libya ziyaretinde 
onu koruyan ekibin içinde görev almıştır. En son 
terörle sıcak çatışmaların yaşandığı Sur, Silopi, 
Cizre, Nusaybin ve Lice’de görev yapan Eyyüp 
girdiği çatışmalarda yaralanmamış, Ankara’ya 
dönmüş ancak yapılacak bütün operasyonlara 
gönüllü olarak katılmak istediğini amirlerine bil-
dirmiştir.

Kahraman Şehidimiz 1999 yılında hayatını Neşe 
Akgül Hanımefendi ile birleştirir. Bu evlilikten 
Ataman (2001) ve Arda (2005) isimlerinde 2 
oğlu olur. Çocukları çok seven Eyyüp için artık 
oğullarının geleceği, mutluluğu ve iyi bir eğitim 
almaları hayatının en önemli hedeflerinden biri 
olmuştur. Kahraman Şehidimiz meslek hayatının 
12 yılını Diyarbakır’da diğer 10 yılını Ankara’da 

Eyyüp OĞUZ

Polis Memuru. 1971 Elazığ doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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geçirir. 2006 yılında Ankara Gölbaşı Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığı’na tayin olduğunda Operasyon 
Timinde görev yapar. Daha sonra Eğitim Şube 
Müdürlüğünde eğitimci olarak Özel Harekâta 
yeni katılan kursiyerlere ders verir.

Eyyüp Oğuz görev süresi boyunca Suriye, Irak, 
Libya gibi ülkelere gitmiş ve Türkiye genelinde 12 
ilde operasyonlara aktif olarak katılmıştır.

Emeklilik süresi dolmasına rağmen emekli ol-
maz Şehit Eyyüp Oğuz. Bu konuda babası Tevfik 
Bey’e “baba Türkiye’nin terörle mücadele verdiği 
bu zorlu dönemde görevimi bırakamam, ülkemi-
zin asıl şimdi bize ihtiyacı var” diyerek görevine 
aşkla, imanla devam eder.

Korkusuzca ve vatan aşkıyla gittiği her görev-
den başarıyla dönen kahraman Şehidimiz, Özel 
Harekât camiasında saygı ve güvenle isminden 
bahsettirir. Kendisi gibi bir Özel Harekâtçı olan, 
Şırnak, Silopi ve Cizre’de birlikte aylarca görev 
yaptıkları kardeşi Güven Oğuz “cesur ve savaşçı 
bir insandı” der Şehit ağabeyi için.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütünün 
darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel 

Harekât Dairesi Başkanlığından gelen “derhal 
merkeze gelin” emri üzerine evinden çıkan Ey-
yüp, yanında öğrencisi Hüseyin Göral ile Gölba-
şı Özel Harekât Dairesi Başkanlığına geldiğinde, 
hain pilotun kullandığı savaş uçağı tarafından atı-
lan bombanın infilak etmesi sonucu öğrencisiyle 
birlikte Şehit olur.

Eyyüp Oğuz vatanseverliği, cesareti, fedakârlığı 
ve imanıyla ülkemizi aydınlatan bir yıldız gibi 
tarihe adını yazdırmıştır. Vatan, bayrak, millet 
uğrunda verilen mücadelenin yılmaz savunucu-
su olan Şehidimiz, bugün bize önderlik etmeye 
devam etmektedir. Allah şehadetini kabul etsin.

Saygı ve minnetle…
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26 Şubat 1965 tarihinde Elazığ’da doğdu. Dört 
erkek, iki kız kardeştiler. Babasının adı Fayik, 

annesinin adı Naşide olan Faruk Demir, askerliği-
ni 1988-1989 yılları arasında uzun dönem ulaştır-
ma çavuş olarak tamamladı.

Eşi Semra da Polis Memuruydu. Balıkesir Polis 
Okulundan devresiydi. Polis okulu onları bir ara-
ya getirdi ve bundan sonra da hayatlarını bir-
likte devam ettirme kararı aldılar. Balıkesir Polis 
Okulundan mezun olmalarının ardından 28 Mayıs 
1993 tarihinde Ankara’da göreve başladılar. Sem-
ra Koruma Şube Müdürlüğünde, Faruk ise Çevik 
Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevlendirildiler. 
Bir süre sonra her ikiside Özel Harekât Polisi ol-
mayı tercih etti. 1995 yılında Diyarbakır’a gittiler 
ve sekiz sene burada kaldılar. Burada iki yıl Özel 
Harekât Şube Müdürlüğünde çalıştı. Daha sonra 
1997’den itibaren geçici olarak olağanüstü hal 
bölge valisinin korumalığını yaptı. 

Eşi Semra ile birlikteliklerinden iki çocukları oldu. 
Oğlu Faik Çağatay (1997) ve kızı Çağla (2003). 
İkisinin de okuması için elinden geleni fazlasıy-
la yapıyorlardı. 2003 yılında yeniden Ankara’ya 
döndüler. 

Çok sayıda kurs gördü. Yetenekli bir keskin ni-
şancıydı Faruk Demir. Bu kursu alan ilk 4 kişiden 
biriydi. Teşkilata birçok keskin nişancı yetiştir-
di. Yurt içinde ve yurt dışında kurslar verdi. Eşi 
Semra emekli olmuştu. Onun da emekli olmasını 
istiyordu. Çok zor şartlarda 9 ay Nusaybin’de gö-
rev yapmıştı. Eşi Semra eli yüreğinde beklemişti. 
Faruk Demir ise eğitimciydi, gençleri yetiştiriyor-
du. Eşi Semra’ya “gençler tecrübesiz, onlar orada 
savaşırken ben onları bırakıp evde oturamam” 
diyordu. Son operasyonlardan sonra da “sıra bize 
geldi, dairede kimse kalmadı” demişti. 

O akşam yemeklerini yediler, çaylarını içiyorlardı. 
Daireden Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu 
aradı, göreve çağırdı. Eşine bile haber verme-
den aracına atladığı gibi Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına geldi. İlk patlamadan sonra yaptığı 
telefon görüşmesinde eşi Semra, “orayı da bom-
balarlar dikkatli olun” dedi eşine. İnanmadı Faruk 
Demir, inanmak istemediği çoğu arkadaşı gibi. 
“Merak etme biz göreve gidiyoruz kapatmam 
lazım” dedi. Eşi ile konuştuktan saniyeler sonra 
ikinci bomba onların üzerine atıldı. Son derece 
şiddetli, yakıcı ve kavurucu. Faruk Demir ve si-
lah arkadaşları Şehit oldu. Bir saat kadar sonra 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına koştu Semra. 

Faruk DEMİR

Polis Memuru. 1965 Elazığ doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Her yer enkazdı ve barut kokusu sarmıştı ortalığı. 
Ulaşamadı eşine. Bir arkadaşı onu yaralıları taşır-
ken gördüğünü söylemişti. Ama bu onu teskin 
etmek için söylenmişti. Nerede olursa olsun arar-
dı yoksa Faruk eşini. İki gün hastanelerde eşini 
aradı Semra Hanım. Sağlıklı bilgi alamadı hiçbir 
hastaneden. Ümitsizce Adli Tıp Kurumuna gitti. 
Oğlundan DNA örneği aldılar. Pazar gece 11.30 
sularında Adli Tıptan DNA örneği ile eşleşme var 
diye haber geldi. Cenazeyi alıp Gölbaşı Hastane-
sine getirdiler. Eşi, Polis Memuru Faruk’un bede-

nini görmek istedi. Benden başka kimse teşhis 
edemez dedi. Semra için en zor görevdi bu. Zor 
da olsa teşhis edilebildi eşi Faruk’u. 

Şehit Polis Memuru Faruk Demir Kocatepe Ca-
minde kılınan cenaze namazının ardından bin-
lerce vatandaş tarafından sonsuzluğa uğurlandı 
Ankara Gölbaşı Şehitliğinde. O şerefli ve onurlu 
yaşadığı hayatını vatanı ve milleti için seve seve 
feda etti. Ruhun şad, mekânın cennet olsun Şe-
hidim. 
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13 Ağustos 1990 tarihinde Eskişehir’de doğdu. 
Eskişehir Çifteler, Yenidoğan köyü nüfusuna 

kayıtlı. Babasının adı İsmet, annesinin adı Asiye 
olan Dalgıç, babasını altı sene önce yitirmişti.

Bilecik’te Vezirhan İlköğretim Okulu ve Eskişehir 
19 Mayıs Lisesini bitiren Dalgıç 2011 yılında Ha-
tay Polis Meslek Yüksekokulundan mezun oldu. 
Mezuniyeti sonrası ilk görev yeri olan İstanbul’a 
tayin edildi. O dönemki milletvekili seçimleri ne-
deniyle Hatay ilinde geçici olarak görevlendirildi.

Hatay’daki kısa süreli bu görevlendirmenin ar-
dından İstanbul’a gelen Dalgıç görev süresini ta-
mamlamasının ardından Şırnak iline tayin edildi. 
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken üni-
versite sınavlarını kazandı. İznini kullanmak ve 
belgelerini tamamlamak için İstanbul’a geldi. 

15 Temmuz gecesi Çengelköy Sabancı polis mer-
kezi Amirliğinin askerler tarafından kuşatıldığı 
haberini alır almaz hemen Polis Merkezine koş-
tu. Ancak, darbeci hainlerin Çengelköy Karakol 
Amirliği önünde açtıkları ateş sonucu Şehit oldu. 

Fatih kardeşlerinin en 
büyüğüydü. Onların 
okuyup kendilerini 
kurtarmaları için elin-
den geleni yapıyordu, 
ve küçük kardeşi Mus-
tafa da meslektaşı idi. 

Şehit Polis Memuru 
Fatih Dalgıç memle-
keti Eskişehir’de ebedi 
istirahatgâhına uğur-
landı.

Fatih DALGIÇ

Polis Memuru. 1990 Eskişehir 
doğumlu. Bekâr. 15 Temmuz FETÖ/
PDY darbe kalkışmasında İstanbul 
Üsküdar’da açılan ateş sonucu Şehit 
olmuştur. (22.05.2016 TARİHİNDE 
MÜSTAFİ OLMUŞTUR)
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Babasının adı Sinan, annesinin adı Şengül olan 
Feramil Ferhat Kaya, 31 Temmuz 1988 tari-

hinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde, ailenin tek 
erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Tokat ili Re-
şadiye nüfusuna kayıtlı. Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi, Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 

Üniversite mezunu olmasına rağmen Feramil 
hayallerinin peşinden gitti ve polis olmaya karar 
verdi. 

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinde eği-
tim gördükten sonra 18 Kasım 2011 tarihinde 
Tunceli’de mesleğe başladı. Özel Harekât Polisi 
oldu.

Feramil Ferhat, görevli bulunduğu Tunceli’den 
Fethiye’ye giderek teklif etmişti eşi Ayşenur’a ev-
lenmeyi. 17 Mayıs 2015 tarihinde de evlendiler. Ve 

o günden sonra hep “Kaya” diye seslendi eşine 
Ayşenur. 

Tunceli’den sonra Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğına tayin oldu. Yurt içi ve yurt dışı birçok göreve 
gitti. Bir gece rüyasında Şehit olduğunu gördü 

Feramil Ferhat KAYA 

Polis Memuru. 1988 Ankara doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Feramil Ferhat. Eşi, kardeşi, herkes dimdik du-
ruyorlardı diyerek anlattı bir arkadaşına. 15 Tem-
muz 2016 gecesi Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğında Şehit oldu Ayşenur’un Kaya’sı.

Koç yeğen diye seslenirdi yeğenine ve aslan da-
yım derdi yeğeni de ona. Şimdi yeğeni Eymen 
Ege soranlara gülerek dayısının cennet bahçesin-
de olduğunu söylüyor.

Kocatepe Caminde binlerce vatandaşın gözyaşı 
ve dualarının ardından, Karşıyaka Polis Şehitli-
ğinde ebedi âleme uğurlandı.

Şehit Polis Memuru Feramil Ferhat Kaya, o gü-
zel gülüşün ve gülüşünü bitirdiğin her insanın ahı 
bunları reva gören vicdansız hainlerin yüreğini 
yakacak sonsuza kadar. 

Oysa sen, sadece koç yeğeninin değil, tüm mille-
tin kahramanı olarak ölümsüzleşeceksin.

Ruhun şad, mekânın cennet olsun.
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20 Eylül 1987 tarihinde Ankara’nın, Altındağ il-
çesinde doğdu. Üç çocuklu Nejla ve Mustafa 

çiftinin ikinci çocuğuydu Ferhat. İlköğretimini Al-
tındağ Cumhuriyet İlkokulu ve Sincan Fatih Ah-
met Andiçen İlköğretim Okulunda bitirdi. Liseyi 
ise Sincan Fatih İbn-i Sina Lisesinde tamamladı. 

Otomobillere oldukça meraklıydı Ferhat. Bu me-
rakı onu 2009 yılında Afyonkarahisar Kocatepe 
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Otomotiv 
Öğretmenliği Bölümüne yöneltti ve başarı ile 
mezun oldu. Başarılı bir öğrenci olmasının yanı 
sıra iyi niyeti, hoş sohbeti, dürüstlüğü, yardımse-
verliği ve kul hakkına gösterdiği özenle tanınırdı 
Ferhat. Okulu bitirmesinin ardından bir süre özel 
bir şirkette staj yaptıktan sonra hayallerinin pe-
şinden gitti ve polis olmaya karar verdi. Amasya 
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinden me-
zun olarak 04 Ağustos 2010 tarihinde Polis Teş-
kilatına katıldı. 

İstanbul ve Başbakanlık Koruma Dairesi Baş-
kanlığında görev yaptı. Tahsilinden dolayı 2013 
yılının mayıs ayından itibaren Havacılık Dairesi 
Başkanlığında görevlendirilmesinin ardından bu-
rada daha mutlu ve özverili bir şekilde çalışmaya 
başladı. Helikopter bakım, uçuş teknisyeni olarak 

görev yapmakta ve personele bu konularda eği-
tim vermekteydi.

21 Aralık 2015 tarihinde öğretmen olan eşi Gi-
zem ile nikâh yaptılar. Nikâhtan sonra Gizem 
Yüksekova’dan Ankara’ya tayin oldu. Ferhat’ta 
bu arada Çorum, Hitit Üniversitesinde gördüğü 
makine mühendisliği öğreniminin ardından mü-
hendislik diplomasını aldı. 

Ferhat KOÇ

Polis Memuru. 1987 Ankara doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Havacılık Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Ertesi gün izne ayrılacaktı Ferhat. Bu yüzden ar-
kadaşlarına haksızlık olmasın diye kendisine nö-
bet yazdırmıştı. Nöbet sabahı damatlığını alacak-
lardı. 31 Temmuz 2016 günü ise Gizem ile düğünü 
olacaktı.

Ne yazıktır ki 15 Temmuz 2016 gecesi; kansız va-
tan hainleri, vatan savunması için göklerde uç-
ması gereken F-16 uçaklarıyla, pervasızca ülkenin 
kahraman polislerinin ve vatan evlatlarının üze-
rine bomba yağdırıyordu. Bu gece vatan haini 
kansızların kalkışmasıyla daha karanlık ve daha 
uzun olacaktı.

Hain saldırıdan birkaç dakika önce kendisini te-
lefonla arayan ailesine el feneri aradığını ve F-16 
ların üzerlerinde uçtuğunu söyleyebilmişti Fer-
hat. En son olarak eşi Gizem ile görüşürken “me-
rak etme hayatım seni çok seviyorum” diyerek 
kapatmıştı telefonu. Bu konuşmadan sonra, bir 
daha sesini duyamadı ailesi. Yiğitçe, kahraman-
ca ve korkusuzca yakıt ikmali için, yakıt tankerini 
çıkarmaya çalışıyordu Havacılık Dairesi Başkan-
lığında. Vatan hainlerinin helikopterler havala-
namasın diye bombaladığı ilk yer olan Havacılık 
Dairesi Başkanlığında Şehit düştü.

Çok sevdiği, bahçe işlerinde yakınlarına yardım 
etmekten her zaman keyif aldığı, bulduğu ilk fır-
satta uğramaktan kaçınmadığı memleketinde, 
Tokat’ın Turhal ilçesinin Yazıtepe Köyünde, bin-
lerce seveninin gözyaşları arasında sonsuzluğa, 
cennete uğurlandı;

Şehit Polisimiz Ferhat Koç…
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05 Temmuz 1985 tarihinde Ankara’da doğdu 
Fevzi. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı 

Saniye olan Fevzi, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinin, 
Boyalı köyü nüfusuna kayıtlıydı. 

2010 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Bölümün-
den mezun oldu. Gönlünde ağabeyi Latif gibi 
polis olmak, bilhassa Özel Harekât Polisi olmak 
yatıyordu. Bu işin parayla, pulla alakası olmadı-
ğını, namlunun ucunda, şehadete en yakın birim 
olduğunu söylüyordu sürekli.

Dediğini de yaptı Fevzi. Çankırı Polis Meslek Eği-
tim Merkezindeki eğitimini tamamladıktan sonra 
19 Kasım 2011 tarihinde Polis Teşkilatına katılarak 
emniyet mensuplarının arasındaki yerini aldı. İlk 
görev yeri Şırnak oldu Polis Memuru Fevzi’nin ve 
ardından hayali, Özel Harekât Dairesi Başkanlığı.
Eşi Özge ile nikâhlarını yapmışlardı. 13 Ağustos’ta 
yapacakları düğün ile de bundan sonra hayatları-
nı sonsuza kadar birleştireceklerdi. 

Lakin olmadı. 15 Temmuz 2016 gecesi düşman 
kahpece, kalleşçe vurmuştu Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığını. Asker kılığında geldiler. Vatan sa-
vunması için kendilerine namus gibi emanet edi-
len F-16 uçaklarıyla geldiler. Vatan sevgisinden, 
millet sevdasından, namus kavgasından yoksun 
FETÖ/PDY terör örgütüne mensup üniformalı 
hainler bomba yağdırmıştı Fevzilerin üzerine. 

Fevzi BAŞARAN

Polis Memuru. 1985 Ankara doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Haberi alır almaz koşmuştu görev yerine. Babası-
na korkmadığını söyledi. Korkmuyordu da. İmanı 
kuvvetli, inançlı bir kahramandı Fevzi. 

O gece Özel Harekât Dairesi Başkanlığına düzen-
lenen bombalı saldırıda ağır yaralanmıştı. Fevzi 
yumruğunu kaldırıp ağabeyi Latife hitaben, “hiç 
korkmadım, hiç de korkmuyorum dik durun” de-

dikten sonra hayata daha fazla tutunamayarak 
Şehit oldu. 

Kocatepe Caminde kendisini yalnız bırakmayan 
binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen töre-
nin ardından, Ankara Karşıyaka Polis Şehitliğinde 
ebediyete uğurlandı. 15 Temmuz kahramanları 
arasına adını altın harflerle yazdırdı Polis Memuru 
Fevzi Başaran. 
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15 Eylül 1965 tarihinde Rize’nin Kalkandere ilçe-
sinde doğdu. İşçi emeklisi olan babasının adı 

Bayram, annesinin adı Hanume olan Fikret Me-
tin Öztürk, ilk, orta ve lise öğrenimini memleke-
ti olan Kalkandere’de tamamladı. İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun 
oldu. Askerliğini uzun dönem istihkâm onbaşı 
olarak 02 Aralık 1986-02 Şubat 1988 tarihleri ara-
sında yaptı.

İstanbul’da ağabeyi Şaban Öztürk ile oturuyor-
du. Dilekçesini verdikten tam bir sene sonra 17 

Temmuz 1989 tarihinde Malatya Polis Okulunda 
eğitime başladı. Mezuniyeti sonrasında ilk görev 
yeri olan İstanbul’da uzun süre Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğünde çalıştı. 28 Haziran 1996 tari-
hinde Komiser Yardımcısı rütbesine terfi etti.

Başarı ile bitirdiği 29. Dönem Özel Harekât Kur-
sunun ardından Erzurum, Adıyaman, Sivas, Trab-
zon, Kars, Gümüşhane, Kastamonu, Bitlis, Çorum 
gibi birçok ilde ve Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğında görev yaptı. Görevi esnasında yükselmeye 

Fikret Metin ÖZTÜRK

3. Sınıf Emniyet Müdürü. 1965 Rize 
doğumlu. Evli, 2 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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devam eden Öztürk son olarak 3. Sınıf Emniyet 
Müdürlüğü rütbesine terfi etti. 

Mesleği ile ilgili çok sayıda kursa katıldı ve başa-
rılı çalışmaları sonrası çok sayıda takdirname ile 
ödüllendirildi. Mesleğin tüm zorlukları yanında 
kendini geliştirmeyi sürdürdü. Anadolu Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 
bitirdi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini ta-
mamladı. 
 
Vatan ve millet sevgisi ile yoğrulan Emniyet Mü-
dürü Öztürk, 10 Ocak 1996 tarihinde hayatlarını 
birleştirdikleri eşi Hatice Hanım’a yapmış olduğu 
evlenme teklifinde bile “Hatice unutma, bir gün 
kapı çalabilir ve Şehit olduğum haberi gelebi-
lir, al bayrağa sarılı tabutum gelebilir” diyerek 
uyarmıştı onu. Yine de hiç düşünmeden bu tek-
lifi kabul eden Hatice Hanım ile Emniyet Müdürü 
Fikret Metin Öztürk’ün bu evliliklerinden Elif Ülkü 
(1997) ve Ahmet Oğuz (2013) adında iki çocukla-
rı dünyaya geldi. 

Uzun süren görevleri nedeniyle evin idaresini Ha-
tice Hanım yürütürken, vatan sevdalısı fedakâr 
eşi ise tamamen görevine odaklanmıştı.

Son bir sene boyunca yürütülen operasyonlarda 
birçok il ve ilçede görev aldı. Vatanına ve mille-
tine olan karşı konulmaz sevgisi onu 15 Temmuz 
gecesi Özel Harekât Dairesi Başkanlığına getir-
mişti. 

Ve orada şehadet şerbetini içti. 

Bağcılar, Osman Gazi Caminde toplanan on bin-
ler onu İstanbul Edirnekapı Şehitliğine, ebedi yol-
culuğuna uğurladı.
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31 Mayıs 1986 tarihinde Ankara’nın Altındağ 
ilçesinde doğdu. Babasının adı Şinasi, anne-

sinin adı Rahime olan Fırat, Çizmeci İlköğretim 
Okulu ve Ankara Gazi Lisesinden mezun oldu. Üç 
erkek kardeşlerdi. Ağabeyleri üniversite öğren-
cisiydi. Fırat’ta Uludağ Üniversitesini kazanmıştı 
ama onun gönlü polis olmaktan yanaydı. 2006 
yılında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokuluna 
başladı. Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi-
ni başarı ile bitirerek Polis Teşkilatına ilk adımını 
İstanbul’da attı. Daha sonra sakin bir dönem ola-
rak geçtiğini belirttiği Yozgat’ta görev yapan Po-
lis Memuru Fırat son olarak Ankara’nın Çankaya 
ilçesinde görevlendirildi.

Eşi Gamze ile lise yıllarından beri tanışıyorlardı. 
2008 yılında aynı yuvayı paylaşmaya karar ver-
diler. Bu evliliklerinden 2011 yılında Büşra adını 
verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. İyi bir 
baba ve iyi bir eş olan Fırat, ihmal etmez, yo-
ğun görevlerinden fırsat buldukça vaktini hep 
ailesi ile birlikte geçirmeye gayret ederdi. İşleri 
yolunda gitseydi Şehit çocuklarına yardım et-

mek ve onları okutmak istiyordu. Şehit olmayı 
da çok istiyordu. 13 Mart 2016 tarihinde Ankara 
Güvenpark’ta meydana gelen patlamanın olduğu 
yerden bir dakika önce ayrılmıştı. Bir dakika önce 
önünde durduğu yer paramparça olmuş, şehade-
tin kıyısından dönmüştü. 

Hain saldırıdan bir hafta kadar önce Gamze işe 
gitmesi için eşini uyandırdığında rüyasında elin-
de Türk bayrağı ile savaştığını söylemişti Fırat.

15 Temmuz 2016 FETÖ/PDY terör örgütünün 
darbe kalkışmasında bulunduğu gece, en yoğun 
çatışmaların yaşandığı yerde, Genelkurmay Baş-
kanlığı civarında görevliydi. 

O gece kayınvalidesinde olan eşi ve kızını tele-
fonla arayarak görüşmüştü. En son mesajı “sizi 
seviyorum” oldu. O an Gamze’nin içini tarif ede-
mediği bir duygu kapladı. 

En son eşi Gamze öğrendi Fırat’ın Şehit olduğu-
nu. Vatan hainleri ile kahramanca savaşan Fırat, 

Fırat BULUT

Polis Memuru. 1986 Ankara doğumlu. 
Evli, 1 çocuk babası. Genelkurmay 
binasının kapısında hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca düzenlenen 
saldırı sonucu Şehit olmuştur.
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çatışma sırasında ağır yaralanmıştı. Ancak kaldı-
rıldığı hastanede kurtarılamadı. Fırat Şehit, kah-
ramanlığı ve cesaretiyle gurur duyan biricik eşi-
nin de yüreğine ateş düştü. 

“Kızım çiçek bahçesini çok sever, eşimin mezarı-
na çiçek bahçesine gidiyoruz diye götürdüm. Hiç 
dönmek istemedi kızımız, orayı ayrı sevdi. Kızı bu 
bayrağı çiçek bahçesi için yapmış hani derler ya 
çocuklar melek olur diye, hissetti diyorum, orayla 
ayrı bir bağ kurdu sanki” dedi eşi Gamze. 

Kocatepe Caminde kendisi ile birlikte o gece şe-
hadet şerbetini içen kahramanlarla birlikte kılınan 
cenaze namazının ardından Karşıyaka Şehitliğine 
defnedildi. 
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01 Kasım 1992 tarihinde Hatay’ın Kırıkhan ilçe-
sinde Hüseyin ve Emine Güler çiftinin dört ço-

cuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Yüzünde 
güller açan bu tatlı bebeğe annesi Gülşah ismini 
verdi. Gülşah, annesi, abisi ve iki kardeşi gibi ilk 
ve ortaokulu şu an ismini gururla taşıyan Şehit 
Gülşah Güler İlkokulunda (Eski adı ile Zafer İlköğ-
retim okulu) okudu. Küçük yaşlarından itibaren 
resim sanatına olan yeteneği açıkça fark ediliyor-
du. Evlerindeki her köşede Gülşah’a ait tablolar 
ve resim çalışmaları yer alıyordu. Kırıkhan Lise-
sinde okuduğu dönemde resime olan ilgisini ve 
sevgisini daha da ilerletme kararı aldı. Liseden 
mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş öğretmenliği bölümüne kabul 
edildi. Bu bölümde okurken gerçekleştirmek is-
tediği bir diğer hayali için Polis Akademisi sınav-
larına girdi. Gazi Üniversitesi ve Polis Akademi-
sinden aynı yıl içerisinde mezun oldu. Hareketli 
yaşam tarzını sevdiğinden masa başı çalışmanın 
kendisine göre olmadığını dile getiriyordu. Bu se-
beple kendi deyimi ile Emniyet Teşkilatının göz 
bebeği birimi olan Özel Harekât Dairesi Başkan-
lığına adım attı. 

15 Temmuz gecesi arkadaşları ile oturuyordu. 
Darbe girişimini haber alır almaz o da diğer silah 

arkadaşları gibi bir anda kendisini Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığında buldu. 

En son kız kardeşi Büşra ile telefonla bir görüş-
mesi oldu ve bulunduğu yerin karışık olduğunu 
bildirdi. Telefonumu meşgul etmeyin, ben sizi 
arayacağım dedi. Fakat beklenen o arama hiç 

Gülşah GÜLER

Komiser Yardımcısı. 1992 Hatay 
doğumlu. Bekâr. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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gelmedi. Herkesi güldürmeyi beceren Gülşah bu 
sefer herkesi üzmüştü. Ama zamansız da olsa şe-
hadet şerbetini içip son hayali gerçekleşmiş oldu 
ve Şehadet Mertebesine erişti. 

15 Temmuz kâbus gecesinde Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığı üzerine atılan bomba, 
mesleğinde on ayını doldurmamış Komiser Yar-
dımcısı Gülşah Güler’i diğer silah arkadaşları ile 
birlikte Şehit etti. Lakin ülkemiz Gülşah Komiser 
gibi onlarca polis ve sivil Şehidimiz, kahraman 
gazilerimiz ve yüreği vatan sevgisiyle dolu hal-
kımız sayesinde, 16 Temmuz’da daha aydınlık bir 
güne uyanabildi. 

Annesi Gülşah’ın çok güzel bir gelin olacağından 
hep emindi. 

Öyle de oldu… 

Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine gelin du-
vağı konularak Kırıkhan Şehitliğinden cennete 
uğurlandı. 
Gülşah Komiser yaklaşık beş ay sonra ilk kez hala 

olacaktı. Heyecanla yeğeninin cinsiyetini öğ-
renmek istiyordu. Ailesi yeğeninin kız olacağını 
Gülşah’ın şehadetinden sonra öğrendi. Adının ve 
güzelliğinin yaşaması için doğacak olan bu bebe-
ğe Gülşah ismi verildi.
Gülşah adı diğer kahramanlar gibi ölümsüzleşe-
cek ve asla unutulmayacak. 

Gülşah gibi çiçeği burnunda nice vatan evladının 
hayallerini bitiren, yüzlerindeki tebessümü sön-
düren hainler ise vicdan azabından ömür boyu 
kurtulamayacak. Sen rahat uyu Şehidim. 

Ruhun şad, mekânın cennet olsun.
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15 Temmuz 1988 tarihinde Kırıkkale’nin Delice 
ilçesinde doğdu. Babası İsmail Yorulmaz, MKE 

Kırıkkale fabrikasında 37 sene çalıştıktan sonra 
emekli olmuştu. Annesi Hamide ise ev hanımıydı. 
Bir kız kardeşi vardı Hakan’ın. İlkokulu Kırıkkale’de 
Gündoğdu, ortaokulu Atatürk İlköğretim Okulun-
da, liseyi ise Kırıkkale Lisesinde okuyarak 2005 
yılında eğitimini tamamladı. Daha sonra hem ça-
lıştı hem de üniversitede eğitimine devam etti. 

Akrabalarının arasında polis ve asker çoktu. Kız 
kardeşinin eşi de Cizre de Polis Memuru olarak 
görev yapıyordu. Dayısı da Özel Harekâtçı Polis 
Memuruydu, ona özeniyordu ve bu isteğine karşı 
koyamamıştı. Birkaç denemeden sonra kazandığı 
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulundan 
30 Haziran 2010 tarihinde mezun oldu. Branş 
olarak Özel Harekâtı seçen Hakan’ın ilk görev yeri 
Siirt olmuştu. 

4 sene Siirt’te görev yaptıktan sonra 2014 yılın-
da Ankara’ya, Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
tayin edildi. Birçok operasyona katıldı ve bir-
çok il dışı görevde bulundu. En son il dışı görevi 
Bolu’da düzenlenen hücre evi operasyonuydu ve 
bu başarılı operasyonda iki terörist etkisiz hale 
getirilmişti. 

Hakan YORULMAZ

Polis Memuru. 1988 Kırıkkale doğumlu. 
Bekâr. Ankara Gölbaşı Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığına hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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Biriktirdiği para ile önce annesini hac vazifesini 
ifa etmeye göndermişti. Bir hafta sonra da kız 
kardeşini evlendireceklerdi. Sonra sıra kendisine 
gelecek ve nişanlanacaktı. 

Özel Harekât Dairesi Başkanlığı idari büro amir-
liğinde görevliydi. Son zamanlarda birçok arka-
daşı Şehit olmuştu. Şehit cenazelerine katılırdı. 
Bu operasyonlardan daha da zor bir görevdi ve 
onu çok etkiliyordu. O gün, 15 Temmuz son mesai 
günüydü. Kız kardeşinin düğünü için izine ayrıla-
caktı Hakan. Gün içerisinde birkaç kez annesi ve 
kız kardeşi ile konuştu. Hakan’ın evi kız arkadaşı 
tarafından 15 Temmuz’daki doğum günü için süs-
lenmiş, her yere balonlar asılmıştı. Hep birlikte 
akşam yemeği yiyecekler, doğum gününü kutla-
yacaklardı. 

GELEMEDİ…

FETÖ/PDY terör örgütüne mensup, asker ünifor-
ması giymiş vatan hainleri, attıkları bombalarla, 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığında, doğum gü-
nünde Şehit ettiler Polis Memuru Hakan’ı. Gözü 
yaşlı, gururlu annesinin deyişiyle hainler o gece 
Sur’a, Cizre’ye atmadıkları bombaları kendi poli-
sinin üzerine attılar. 

Polis Memuru Hakan Yorulmaz, Kırıkkale Nur Ca-
minde kılınan cenaze namazının ardından Kırık-
kale Şehitliğinde ebedi istirahatgâhına uğurlandı. 

Bu ülke Şehidimizin doğum gününü ve kahra-
manlıklarını asla unutmayacak. 

Ruhun şad, mekânın cennet olsun Şehidim.
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20 Aralık 1977 tarihinde Van ilinin Erciş ilçe-
sinde doğdu Halil. Üç kız, beş erkek toplam 

sekiz kardeşin en küçüğüydü. İlköğretimini Erciş, 
Çelebibağ Ortaokulunda, liseyi Muradiye Alpas-
lan Anadolu Öğretmen Lisesinde yatılı okuyarak 
tamamladı. Askerliğini 1997-1999 tarihleri arasın-
da 6. Zırhlı Tugayı, 2. Tank Taburu, 5. Tank Bölük 
Komutanlığı, Tatvan-Bitlis’te uzun dönem tank 
onbaşı olarak yaptı.

Babası Mustafa ve annesi Mösine’yi çok küçük-
ken kaybetmişti. Bu yüzden bir an önce çalışması 
gerektiğini düşündü. Birkaç yıl tekstil işinde çalış-
tı. Ancak hedefinde polis olmak vardı. 

2001 yılında Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Po-
lis Okulunu bitirdikten sonra ilk görev yeri olan 
İstanbul’da Emniyet Teşkilatı mensuplarının ara-
sında yerini aldı. Mesleğini yerine getirirken iki 
yıllık Polis Meslek Eğitimini, ardından dört yıllık 
İşletme Fakültesini bitirdi.

İstanbul’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 
görevliydi. Sivas’a tayin oldu. 02 Eylül 2005 ta-
rihinde sona eren 33. Dönem Özel Harekât Kur-
sunu başarı ile tamamlamasının ardından Sivas 
yerine Hakkâri’de görevlendirildi. 

Halil HAMURYEN

Polis Memuru. 1977 Van doğumlu. 
Evli, 1 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Halil ile eşi Özlem’in yolları 2006 yılında kesiş-
ti. 2007 yılı şubatında ise hayatlarını birleştirme 
kararı verdiler. Mutluydular. Ve mutlulukları 2012 
yılında Mustafa Borga’nın aileye katılmasıyla bir-
likte daha da arttı. Evde iken vaktini oğluyla ge-
çirirdi. İzin kullanamıyordu. Evlendiklerinden bu 
yana birlikte sadece bir kez tatile çıkabilmişlerdi. 
Stresli bir işi vardı. Ama ailesine bir şey yansıt-
mazdı. Stres ve sorunlar kapının dışında kalır, eve 
yansıtılmazdı hiçbir şey. Eşinin işine sevdalı oldu-
ğunu bilen Özlem sürekli il dışında olmasına da 
alışmıştı Halil’inin. Nitekim böyle mutluydu Halil, 
onun mutluluğu da Özlem’i mutlu etmiyor muy-
du zaten. 

2009 yılında Hakkâri’den Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına tayin oldu. Temiz, tertipli ve düzenli 
biriydi. 15 Temmuz gecesi evdeydi. Yemeklerini 
yediler. Oğluyla oynadı. Kalkışma haberini alır al-
maz ise hemen bir şeyler attı çantasına. Görev 
denildiğinde ardından ne olacağı, ne kadar süre-
ceği, nelerle karşılaşılacağı bilinmezdi. 

Hazırlıklı olmak lazımdı bu yüzden. Kıyafet falan 
koydu. Vedalaştı eşiyle, oğluyla, ayrıldı evden. 

Gece yarısına birkaç dakika vardı Özlem ile en 
son görüştüğünde. Bir daha ulaşamadı ama içi 
rahattı. Bir şey olmayacağını umuyordu. Arkadaş-
ları görevde olduğunu söylediler 15 Temmuz’dan 
sonraki iki gün boyunca. Bu nedenle de umutla 
beklemeye devam etti Özlem. 

Oysa Halil görevli bulunduğu Özel Harekât Da-
iresi Başkanlığında, eşi ile son konuşmasından 
7 dakika sonra darbeci vatan hainlerinin attığı 
bombayla Şehit olmuştu. 
 
Memleketi olan Van ili Çelebibağ köyünde son-
suzluğa uğurlandı Polis Memuru Halil. 

Özlem hâlâ içerisinde bir umut Halil’in arayıp ara-
madığını görmek için telefonunu kontrol ediyor. 
Psikolog desteği alan Mustafa Borga ise ara sıra 
annesine “babam toprağın altında mı kaldı, yanı-
mıza gelmeyecek mi, biz ikimiz yalnız mı yaşaya-
cağız?” diye soruyor.

Sen rahat ol Mustafa’m. Baban toprak altında 
değil, seni bekliyor cennette. Sen ise kahraman 
bir babanın oğlu olarak bu yüce devletin kuvvet 
ve kudretini, şefkat ve merhametini ömür boyu 
hissedeceksin. Babanla gurur duy Mustafa, tüm 
Emniyet Teşkilatı gibi, tüm vatan evlatları gibi. 
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15 Mart 1987 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçe-
sinde doğdu Halit. Babasının adı Ömer, annesi-

nin adı Emiş olan Halit on kardeşin en büyüğüy-
dü. Zor şartlarda okudu Halit. Kitapları, çantası, 
önlüğü hep daha önceden kullanılmıştı. Hiç yeni 
bir şeyi olmamıştı. Fakat çalışkandı, azimliydi. 
Çok ders çalışırdı. Bazen çalışma masasında uyu-
yakaldığı olurdu. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 
oturuyordu ailesiyle. Bağlar postanesinin yanın-
da su, sepetli motosiklet üzerinde de nohut sata-
rak harçlığını çıkardı. Bu azimle ilkokulu Diyarba-
kır Atatürk İlköğretim Okulunda, liseyi ise Birlik 
Lisesinde tamamladı. 

Üniversite sınavlarında öğretmenlik gibi bölüm-
leri kazanabileceği halde daha fazla ailesine yük 
olmak istemedi ve polis olmaya karar verdi. 13 
Haziran 2008 tarihinde eğitim ve öğrenim gör-
düğü Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulundan 
mezun oldu. İstanbul’da Kartal, Adalar ilçeleri ile 
Asayiş Şube Müdürlüğü kadrolarında görev yaptı. 

Aldığı maaş ile kendisini geçindirdiği gibi ailesine 
de destek olmaya başladı. Kendisi görememişti, 
giyememişti, kardeşlerine yeni elbiseler aldı, on-
ların eğitim masraflarını karşılamaya çalıştı. 2010 
yılında düzenlenen 39. Dönem Özel Harekât Kur-
sunu başarı ile tamamlamasının ardından Özel 
Harekât Polisi olarak Bitlis’e tayin edildi. Bu arada 
tahsil hayatını da sürdürdü ve Atatürk Üniversite-
si Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Halit GÜLSER

Polis Memuru. 1987 Diyarbakır 
doğumlu. Bekâr. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Halit memleketi Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yürü-
tülen operasyonlarda da görev yapmıştı. Çatış-
malardan birinde hain kurşun karın bölgesinden 
girmiş, sırtından çıkmıştı. Yaralandığını sadece 
kardeşi Hıdır biliyordu. Üzülmesinler diye bu du-
rumdan kimseye bahsetmemişti. Zaten çektiği 
sıkıntıları hiçbir zaman paylaşmazdı ailesiyle. Ma-
lulen emekli olmak istememiş, “Allah için, Kur’an 
için, bayrak için, Şehit olmak için göreve devam” 
demişti kardeşi Hıdır’a.

Son görev yeri Özel Harekât Dairesi Başkanlığı 
oldu. 15 Temmuz gecesi ailesi yanındaydı. O ise 
yorgundu. Uyumak için odasına çekilmişti. Son-
ra kalktı, odasından çıktı ve görev emri geldiğini 
söyleyerek gömleğinin düğmelerini ilikleye ilikle-
ye hızla ayrıldı evden. 

Üç gün ulaşamadı ailesi Halit’e. Hastanelerde 
baktıkları yanmış bedenlerden teşhis edemedi-
ler.  

SUR’DA GAZİ, ANKARA’DA ŞEHİT OLDU HALİT. 

“Benim yuvam annem ve babamın yanı, önce 
kardeşlerim” diyordu her zaman. Memleketi olan 
Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından, Pek-
mezciler Köyü Mezarlığında toprağa verildi Şehit 
Polis Memuru Halit. 

Adı sonsuza dek gönüllerde ve Pekmezciler kö-
yündeki ilköğretim okulunda yaşatılmaya devam 
edecek. Ruhun şad, mekânın cennet olsun Şehi-
dim. Bu milletin asil evlatları, sizin gibi yiğitleri 
asla unutmayacak. 
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28 Eylül 1970 tarihinde Samsun’da doğdu Ha-
san. Babasıyla aynı ismi taşıyordu. Annesinin 

ismi Hatice olan Hasan, İstanbul, Kartal’da bulu-
nan Soğanlık Ortaokulundan sonra 1989 yılında 
Yakacık Endüstri Meslek ve Teknik Lisesini bitirdi. 

1990-1992 yılları arasında uzun dönem piyade er 
olarak, Erzurum’da bulunan 29. Piyade Tümen 
Komutanlığında yaptı askerliğini.

1997 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Okulundan 
mezun oldu ve 16 Haziran 1997 tarihinde ilk gö-
rev yeri olan İstanbul’da attı polislik mesleğine ilk 
adımlarını. 

1997 yılında eşi Havva ile evlendi. 1998 yılında 
Hamit Alp, 2007 yılında ise Yılmaz katıldı aileye.
İstanbul’un ardından Yozgat, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Koruma Dairesi Başkanlığı, Güvenlik 

Hasan GÜLHAN

Polis Memuru. 1970 Samsun doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Jandarma Genel 
Komutanlığında hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca Şehit 
edilmiştir.
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Dairesi Başkanlığı ve Terörle Mücadele Dairesi 
Başkanlıklarında çalıştı. 

Mesleği ile birlikte eğitimini de sürdürdü ve 2008 
yılında ön lisans eğitimi tamamladı.

15 Temmuz gecesi Ankara’daydı Hasan. 
Türkiye’nin başkentinde. 

Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan’la 
birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bir top-
lantı için gitmişlerdi. Nereden bilsinlerdi ki ül-
kemizin güvenliği, vatandaşın huzuru için görev 
yapan güzide bir kurumun içine yıllardır hainlerin 
de habis bir ur, bir virüs gibi sızdıklarını? Kalleş-
çe kurşun sıktılar Hasan Gülhan’a. Lâkin, Hasan 

Gülhan’a kurşun sıkanların hesap edemediği bir 
şey daha vardı. O da o kurşunu kendi bacaklarına 
sıktıkları ve asla gün yüzü göremeyecek olmala-
rıydı. 

Hasan Gülhan Şehitlik mertebesine erişmişti. 
Yakınları, sevenleri için artık bir Şehit, bir kahra-
mandı. Kurşun sıkan kalleşler ise ömür boyu hain 
olarak kalacaktı. Hem bu dünyalarını hem öbür 
dünyalarını, hem kendilerini hem de geri de ka-
lanlarını yakmışlardı.  

Memleketi olan Çankırı Eldivan Şehitliğinde, 2001 
yılında Malatya’da Şehit düşen üsteğmen ağabe-
yi Yılmaz’ın yanında sonsuzluğa uğurlandı.
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24 Ocak 1972 tarihinde Hatay’ın Kırıkhan il-
çesinde doğan Hurşut, altı çocuklu Ahmet 

ve Güldane çiftinin üçüncü çocuğuydu. Mart 
2016’da ablasını kanserden yitirmiş, acısını yüre-
ğine gömmüştü. 

Çalışkan, güler yüzlü ve çevresi tarafından sevi-
len biriydi. Önce Kırıkhan Atatürk İlkokulu ardın-
dan Kırıkhan Lisesi Orta Bölümü ve 1992 yılında 
Kırıkhan Lisesini bitirdi. Resim ve şiire meraklıydı. 
Polis olmayı tercih edince herkesi şaşırtmıştı. 03 
Ağustos 1995 tarihinde Samsun 19 Mayıs Polis 
Meslek Yüksekokulunu bitirdi ve 18 Ağustos 1995 
tarihinde ilk tayin yeri olan Gaziantep’te mesleğe 
başladı. İslahiye ilçesinde görevlendirildi. Asker-
lik hizmetini yapmamıştı. Emniyet Teşkilatından 
askerlik süresi boyunca yani on sekiz ay ücretsiz 
izne ayrılarak, 1998-2000 yılları arasında Savur 
İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma er 
olarak askerlik hizmetini tamamladı.

14 Mayıs 1996 tarihinde Bircan Hanım’la hayatları-
nı birleştirdiler. Bu birlikteliklerinden Hilal (1997), 
Zeynep Sude (2001) ve Ahmet Reşit (2010) adın-
da üç çocukları dünyaya geldi.

Hurşut bir taraftan mesleğini icra ederken eğiti-
mine de devam etti ve 2004 yılında Halkla İlişki-
ler ön lisans diplomasını, 2009 yılında ise İşletme 
Fakültesinden mezun olarak lisans diploması al-
maya hak kazandı. 

Çocukları ile birlikte vakit geçirmeyi severdi. 
Emekli olduğunda memleketine yerleşerek çift-
çilikle uğraşmak istiyordu. 

Hurşut UZEL

Polis Memuru. 1972 Hatay doğumlu. 
Evli, 3 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Görev yaptığı her birimde arkadaşları tarafın-
dan sevilen bir memurdu. 2000 yılından itibaren 
Batman’da, 2004 yılından itibaren Konya’da Asa-
yiş Şube Müdürlüğünde ve Selçuklu İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra Ankara’da 
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığında görevlendi-
rildi. 

Devam eden operasyonlar nedeniyle Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığında geçici olarak gö-
revlendirilmişti. 15 Temmuz gecesi abisi Reşit 
TBMM’de, kendisi Özel Harekât Dairesi Başkan-
lığında bulunuyordu. 15 Temmuz Cuma günü ge-
çici görevi sona ermişti. Ama o pazartesi ilişiğini 
keseceğini söyledi. Seviyordu orada çalışmayı. O 
gece abisi Reşit’e ulaştılar ama Hurşut’un telefo-
nu 00.03’ten sonra bir daha cevap vermedi. 15 
Temmuz gecesi asker üniforması giyen vatan ha-
inleri tarafından atılan bombalar Hurşut’u sevdiği 
ailesi, biricik çocukları ve meslektaşlarından ayır-
dı. Ailesi Gölbaşı Hastanesi, mezarlık morgları ve 
bir çiftliğin soğuk hava deposunda parçalanmış, 
uzuvları kopmuş, torbalara konulmuş beden-
ler arasında aradı Hurşut’un bedenini çaresizce. 
Ancak pazartesi öğle saatlerinde, Adli Tıp Kuru-
munda kimliği tespit edilebildi. 

Şehit Polis Memuru Hurşut memleketi olan 
Kırıkhan’da binlerce vatan sevdalısının ve seven-
lerinin gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı. 
Diğer Şehitlerimiz gibi Hurşut Uzel’in hatıraları 
ve kahramanlıkları da nesilden nesile aktarılacak. 
Ruhun şad, mekânın cennet olsun Şehidim. 



74

Emniyet Teşkilatının
15 TEMMUZ ŞEHiTLERi

MERHABA ÇOCUKLARINI YETİM BIRAKAN BABA

1985’in yazındayız. Henüz beş yaşındayım. Sen galiba bir terzinin yanında çalışıyorsun.   
Yoklukta mutluluğun çoğaltıldığı yıllar. Bisiklet sahibi olmak o yıllarda çocuklar için ta-
rif edilemez bir imtiyaz. Bisiklet süren çocukları evimizdeki siyah-beyaz televizyondan 
seyredebiliyoruz ancak. Bir akşamüstü arkadaşlarım beni çağırıyor. “Ağabeyin dışarıda” 
diyorlar. “Seni bekliyor.” Çıkıyorum, köşedeki bakkalın yanında seni görüyorum. Yüzünde 
tebessüm, bu bisiklet senin diyorsun parmağınla işaret ederek, eskiciden aldım. Gülen 
yüzün mıhlanıp kalıyor aklıma. 

Yıllar geçiyor. Doksanlı yılların ortalarındayız. Samsun Polis Okulunda öğrencisin. Tatil 
için memlekete gelmeni bekliyoruz. Birden haber bültenlerine bir kaza haberi düşüyor: 
“Çoğunluğunu 19 Mayıs Polis Okulu öğrencilerinin oluşturduğu bir otobüs Adana istika-
metinde kaza yaptı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.” Sabah olmak bilmiyor. Bildiğim bütün 
duaları okuyorum. Herkes tedirgin. Balkona çıkıyorum. Uzaklara çivilenmiş bir bakışla 
çocukluk yıllarımın kahramanını bekliyorum. Derken sen görünüyorsun uzaktan. Ben bu 
duruşu dünyanın öbür ucundan tanırım. Fırlıyorum yerimden yolun ortasında buluşuyo-
ruz. Seninle birlikte tüm çocukluk yıllarımı kucaklıyorum. 

Sonraki yıllarda üniformaya sevecenlik kazandıran bir Polis oluyorsun. Yüzüne bakan he-
mencecik güveniyor sana. Yüzün itimadın fotoğrafı gibi. Memleketi ziyarete gelen turist 
kafilesi, çarşıda yolunu yitiren yaşlı teyze, topunu arabanın altına kaçıran çocuk derdini 
anlatmak için hep seni seçiyor. İnsanlara yardım ettikçe Türkiye’ye benziyorsun. Bu top-
rakların merhamet damarı gibisin. Evleniyorsun önce, sonra Hilal doğuyor, sonra Zeynep 
Sude, sonra Ahmet Reşit… Kırık kanadını evlatlarının üzerine açan bir güvercin asaletiyle 
yaşıyorsun ömrünü.

Şehadetinden dört ay önce anne yarısı ablamız kansere yenik düşüyor. Sabahın kör şa-
fağında seni arıyorum. Heyecanlı bir sesle açıyorsun telefonu. Ağabey diyorum, ablamızı 
kaybettik. Hıçkırıklarımız birbirine karışıyor. Ankara Gölbaşı’ndan düşüyorsun yollara… 
Aynı gün ikindi vakti mezarına kendi ellerimizle indiriyoruz onu. Sen, ben ve yeğenimiz 
Ahmet Said… Hasrete sürgün üç yaralı yürek, içine kapanmış üç yanardağ… Bir hafta 
kalıyorsun yanımızda. O bir haftanın seninle son bir haftam olduğunu bilseydim, tek bir 
dakikasını ziyan etmezdim.

İki ay sonra üç yıldır yolunu beklediğim oğlum Ali Kerem doğuyor. İlk fotoğrafını do-
ğumhaneden gönderiyorum sana, seviniyorsun. Uzun uzun değerlendirmeler yapıyor, 
kime benzediğini tespit ediyorsun. Sonra sık sık fotoğraf istiyorsun benden. Ağlarken, 
gülerken, sünnet olurken… Gördüğün her arkadaşına onu gösteriyorsun. Herkes gelmene 
hazır, bu kadim şehir, bu mahzun ova, iki aylık Ali Kerem… Ninniler seni anlatıyor: Amcası 
gelecek, Ali’yi çok sevecek.
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Annem ve babam Haziran ayında sana geliyorlar. Televizyonda bir Şehit haberi çıkınca 
annem ağlıyor.” Ağlama” diyorsun. “Şehitlik üzülecek bir makam değil. Bana bugün 
Şehitlik verilse, hiç düşünmeden kabul ederim.”

Sonra, sonra 15 Temmuz… Akşam on bir gibi telefonum çalıyor, açıyorum. Bir darbe kal-
kışması varmış diyor ablam, İnanmıyorum. Gölbaşı bombalanmış diyor, yutkunuyorum. 
Ağabeymle konuştum, iyiymiş diyor, rahatlıyorum. Sonra darbe bildirisi, tanklar, uçak ve 
helikopterler… Sonra milyonların beklediği ses haykırıyor: “Doldurun meydanları.” Hep 
birlikte meydanlardayız, sonu ölüm olsa ne çıkar, yan yanayız. Sabah ezanıyla dönüyo-
rum evime, senden haber alınamadığını duyuyorum. Aramalar cevapsız. Güzel ağabe-
yim, neredesin yazıyorum. Ses vermiyorsun. İçime doğuyor; En güzel yerdesin.

Sonra bayrağa sarılmış tabutunu bekliyoruz Topboğazı Kavşağı’nda. Tepeden usulca inen 
bir otobüsün tepe ışıkları aydınlatıyor yolu. Ben bu gelişi dünyanın öbür ucundan tanırım. 
Bağrımı açıyorum sana bu mahzun şehir gibi. Tüm hatıralarımızı hasretle kucaklıyorum. 
Biliyorum Şehitlik ağlanacak bir makam değil ama büyük ağabeyimle kucaklaşırken daha 
fazla tutamıyorum kendimi…

Öğle vakti girmeden son bir helallik için bizim sitenin bahçesindeyiz. Tüm sevdiklerimiz 
orada. Teşrik tekbirleri ve salavatlarla giriyorsun bahçeye. Bayrak sana damatlığın kadar 
yakışmış. Beni başucuna çağırıyorlar. Reşit ağabeyimle beraber yanı başındayız. Müftü 
Beyin duaları arşa kadar yükseliyor. O anda duruyor zaman, herkes flulaşıyor. O bulanık 
kalabalığın içinde yalnızca iki şeyi görüyorum. Bayrağa sarılı tabutunu ve annesinin ku-
cağından hiç görmediği amcasının tabutuna bakan Ali Keremi…

Sonra Şehitliğe doğru gidiyoruz. Aman Allah’ım! O ne gidiş? Yollar tıklım tıklım insan seli. 
Yoldan bir Şehit cenazesinin geçtiğini gören yaşlı teyzeler titreyen elleriyle dua ediyor-
lar sana. Ovada kuzularını yayan amcalar tabutuna dönüp selam duruyorlar. Mezarlıkta 
mahşeri bir kalabalık karşılıyor bizi. Namazını en samimi duygularla kılıyoruz. Az sonra 
mezarın içinde üç kişiyiz yine; ben, Ahmet Said ve çok sevdiğin arkadaşın Nizamettin. Üç 
yaralı yürek, hatıralara akan üç gözyaşı pınarı…

Bir hafta sonra defalarca çıktığım kalabalıkların karşısına bu kez seni anlatmak için çı-
kıyorum. Hatıranı ellerinde bayraklarla karşılıyor Kırıkhan halkı. Fonda Mısır Darbesi’nin 
sembolleşen şarkısı; “Özgürsün Kardeşim”… 

Ruhun ölmezliğine inanarak haykırıyorum sana;

“Merhaba hürriyete bedel verilmiş çaba

Merhaba, merhaba çocuklarını yetim bırakan baba.” 13.08.2016

Hüseyin UZEL
Kardeşi
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Köyünü, köyünün dağlarını çok severdi. Ava 
meraklıydı. İzinlerinde mutlaka memleketine 

gider, dağlarında gezer, avlanırdı. 17 Nisan 1990 
tarihinde Elazığ’da dünyaya gözlerini açtı Hüse-
yin. Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Babasının 
adı Mahmut, annesinin adı Melahat olan Hüseyin 
ilk ve ortaokulu Elazığ Cumhuriyet İlköğretim 
Okulunda, liseyi ise 2007 yılında Korgeneral Hu-
lusi Sayın Lisesinde tamamladı. 

Vatanını, milletini çok seviyordu. Polis olmayı da 
istiyordu. Başvurdu. Kazandı. 2011 yılının Haziran 
ayında Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulunu 
başarıyla bitirdi. 

Okul bitince ataması Kastamonu iline yapıldı. La-
kin yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde 
görevlendirildiğinden dolayı mesleğe ilk adımını 
Gaziantep’te attı. Ardından esas görev yeri olan 
Kastamonu ilinde göreve başladı. 

Çok beklemedi Hüseyin. Ankara’nın Gölbaşı il-
çesinde düzenlenen Ağustos ayında başlayan ve 
Aralık ayında sona eren 41. Dönem Özel Harekât 
Kursunu başarı ile tamamlamasının ardından 
mesleğine artık bir Özel Harekât polisi olarak 
devam etti. Kastamonu’nun ardından Tunceli ve 
Ankara’da görev yaptı.

Eşi Nadire Ceren ile on ay önce evlenmişti. Bir 
hafta sonra izine ayrılacak memleketine gidecek, 
sevdikleri ile birlikte olacaktı.

15 Temmuz gecesi görev yeri olan Gölbaşı’nda 
konuşlu Özel Harekât Dairesi Başkanlığında dar-
be heveslisi vatan hainlerinin attığı ikinci bomba 
ile Şehit düştü. 

Çok sevdiği memleketinin Yürekli Köyü Mezarlı-
ğında sonsuzluğa uğurlandı Polis Memuru Hüse-
yin. Mekânın cennet, ruhun şad olsun Şehidim.

Hüseyin GORAL

Polis Memuru. 1990 Elazığ doğumlu. 
Evli. Şehit olduğunda eşi üç aylık 
hamileydi. Ankara Gölbaşı Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığına hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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28 Mayıs 1971 tarihinde Ankara’da doğdu Polis 
Memuru Hüseyin Kalkan. Ankara ili Çubuk ilçe-

si nüfusuna kayıtlıydı. Ailesi ile birlikte Ankara’da 
ikamet ediyorlardı. Babası Hüsamettin, Et ve Ba-
lık Kurumunda bekçilik yapıyordu. Annesi Nurda-
ne Hanım ise ev hanımıydı. 

Balgat Ortaokulu ve Balgat Endüstri Meslek Li-
sesi mezunuydu Hüseyin. Bir mühendislik büro-
sunda elektrik teknisyeni olarak çalışıyordu. Polis 
olmaya karar verdi. 

05 Mayıs 1992 tarihinde Nazilli Polis Okulunu biti-
rerek mesleğe başlayan Hüseyin’in ilk görev yeri 
Şırnak ilinin Cizre ilçesi oldu. Burada Çevik Kuv-
vet Şube Müdürlüğünde çalıştı.

Ardından Ankara’ya geldi. TBMM Koruma Dairesi 
Başkanlığı, Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan-
lığı gibi görevlerde bulundu. Bu süre zarfında 
eski Milli Savunma Bakanlarından Sayın Vecdi 
Gönül’ün 16 yıl yakın korumalığını yaptı.    
 
Bekârdı. Terörün yoğun olduğu 1990’lı yıllarda 
Şırnak’ta görevliydi. O doğuda görev yaparken 
elleri yüreklerinde beklemişti ailesi onu. Bu ne-
denle bir yuva kurmak istemedi. Sonra ise iste-

diği kızla evlenemedi. Bu nedenle evlenmek is-
temedi.

Kendisinden üç yaş küçük bir kardeşi vardı. Cen-
giz. Ona yardımcı oldu her konuda. Yeğenlerini 
sever, öpüp koklar, onlarla zaman geçirmekten 
keyif alırdı. Sevecendi, babacandı.

Hüseyin KALKAN

Polis Memuru. 1971 Ankara doğumlu. 
Bekâr. Ankara Emniyet Müdürlüğü 
önünde hain terör örgütü FETÖ/PDY 
mensuplarının saldırısı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Son görev yeri Ankara Emniyet Müdürlüğüydü. 
Darbe girişimini haber alır almaz hemen görev 
yerine koştu. Ne arabası vardı, ne de otobüsler 
çalışıyordu. Bir şekilde ulaştı görev yerine. En son 
kardeşi Cengiz ile görüşerek göreve gideceğini 
söylemişti. 

Kardeşi Cengiz, ilerleyen saatlerde abisini tekrar 
aradığında bir başkası baktı telefonuna. Bunun 
üzerine kardeşi hemen Ankara Emniyet Müdür-
lüğüne geldi. Orada ağabeyini bulamayınca mes-
lektaşları ile birlikte hastanelerde aradı yüreğinin 
bir parçasını. Sabah namazından sonra Hacette-
pe Hastanesi morgunda abisinin tebessüm eden 
yüzüne ulaştı. 

O gece şahadetinde yanında olan arkadaşı kar-
deşine anlatıyor: “Asker polis kardeştir diyerek 
tekbir getiriyorduk, birden tanktan ateş açıldı. 
Hüseyin ağabey elleri kulaklarında namaz kılar 
gibi sırt üstü düştü. Yerde gülüyordu. Şoka girdi-
ğini düşündüm. Ağabey kalk, şaka yapma dedim. 
Mevlam makamlarını gösterince gülerek şehade-
te eriştiğine şahit oldum.”

O gece tankların karşısına çıkmaması için bir sürü 
engel çıkıyor, fakat nasipte şehadet olunca hiçbir 
dünyevi sebep onu durduramıyor.

O karanlık, puslu gecede “ÖLÜMDEN ÖTESİ YOK” 
demişti silah arkadaşına. Belki de şehadeti içine 
doğmuştu. 

Diğer Şehitlerimizle birlikte Kocatepe Caminde 
on binlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazı 
sonrası Etimesgut Elvanköy Mezarlığında son-
suzluğa uğurlandı. 

Hüseyin de diğer Şehit meslektaşları gibi bu va-
tan uğruna Şehit düşmüştü. 

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.” 

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yu-
karıdaki dizelerinde belirttiği gibi, bu cennet va-
tanı cehenneme çevirmek isteyen hainler Hüse-
yinler, Kübralar, Mehmetler gibi onlarca, yüzlerce 
kahramanımız sayesinde bu kirli emellerine ula-
şamadılar ve asla ulaşamayacaklar.

Asker üniforması giymiş, ruhu ve bedeni sa-
tılmış hainler bu hainliklerinin bedelini ömür 
boyu ödeyecekler. Akıtılan kanların, söndürü-
len ocakların ateşi bir ömür yüreklerini yaka-
cak. 

Bu aziz millet ise gözünü kırpmadan kurşun-
ların, bombaların hedefi olan kahramanlarını, 
Şehitlerini sonsuza kadar unutmayacak. 
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Annesi Ziba güzün doğdu diyor oğlu Kemal 
için, tam hatırlamıyor.

Babasının adı İbrahim olan Polis Memuru Kemal, 
15 Eylül 1967 tarihinde Niğde’de doğdu. Elektri-
ği olmayan bir evde 5 çocuklu ailenin en büyüğü 
olarak zor şartlarda büyüdü. Bir elmayı üçe dör-
de bölüp yerlerdi.  

Çalışmaktan çekinmezdi. Limonata yapar, pazar-
da satardı. Köyde tarlalarda, işçi pazarında odun 
veya kömür taşıma işi yapar, su satarak ailesine, 
eğitimine katkıda bulunurdu. Sonra da gaz lam-
basının ışığında ders çalışırdı. Bu şekilde önce 
Niğde Atatürk Ortaokulunu, ardından 1985 yılın-
da da dört yıl süreli Niğde Teknik Lisesini bitirdi. 
Babasından iki yüz lira aldı Ankara’daki askeri 
okul sınavlarına katılmak için. Kazanamadı. Kö-
yüne döndüğünde babasından aldığı iki yüz lirayı 
ödemek için çalışmaya devam etti.

Askerlik hizmetini 1987-1988 yılları arasında Ba-
lıkesir 19. Piyade Tugay İstihkâm Savaş Bölüğü 
Komutanlığında uzun dönem istihkâm onbaşı 
olarak tamamladı.

Polisliğe müracaat etti ve kazandı. Bursa Polis 
Okulunu başarı ile tamamlamasının ardından 17 

Temmuz 1989 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa 
Emniyet Amirliğinde göreve başladı. 

Trafik branşında uzmanlaşan Kemal bu uzmanlı-
ğını katıldığı çok sayıda eğitim ve kursla daha da 
geliştirdi. Erzincan’ın Kemah ilçesinde tamamla-
dığı şark görevi sonrası İstanbul Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğünde görev yapmaya devam etti.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire-
si Başkanlığında görevlendirildi. Polis Memuru 
Kemal ile eşi Ayşe Zuhal 1990 yılında evlendiler 
ve bu evliliklerinden Mümin Can (1992) ve Sıla 
(1998) adında iki çocukları dünyaya geldi. Sıla 
mimarlık fakültesini kazandığını babası Şehit ol-
duktan sonra öğrendi. Mümin Can ise matematik 
öğretmenliği bölümünden mezun olmuştu. 

O gece tüm ülke bir darbe girişimi olduğunu, Bo-
ğaziçi Köprüsünün darbeci askerler tarafından 
trafiğe kapatılmasıyla öğrendi. Sabaha kadar 
sürdü köprüde vatanseverlerin darbe kalkışma-
sında bulunan hainlere karşı direnişi. Lakin gözle-
ri dönmüş, ruhları satılmış, vicdanları taşlaşmıştı 
bir kere hainlerin. Acımadılar. 

Hainler, kadın-erkek, yaşlı-genç demeden kur-
şun yağdırdılar halkın ve polisin üzerine. Kemal 

Kemal TOSUN

Polis Memuru. 1967 Niğde doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. İstanbul’da 
Boğaziçi Köprüsü üzerinde hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 
saldırısı sonucu Şehit olmuştur.
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Tosun’da oradaydı. Babayiğitti. İstanbul Boğaziçi 
Köprüsünde darbeci vatan hainlerinin açtığı ateş 
ile Şehit edildi. Her tarafı kan içerisindeydi. Zor 
taşıdılar kocaman bedenini en yakın araca. Kur-
tarılamadı. 

Merhametli, cesur ve tez canlıydı. Bahçeden viş-
ne toplar, annesine hoşaf yapmasını söylerdi. 

Emekli olunca “çocuklarımı da toplayıp gelece-
ğim” demişti annesine. Al bayrağa sarılı naaşı 
gelebildi ancak. 

Niğde Şehitliğinde sevenlerinin gözyaşları ve du-
aları arasında sonsuzluğa uğurlandı.
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Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Satı 
olan Köksal Kaşaltı, 25 Ekim 1979 tarihin-

de Ankara’da doğdu. 6 kardeşin en büyüğüydü 
Köksal. Zor şartlarda büyüdü ve büyüttü kardeş-
lerini. Tarhuncu Ahmet Paşa İlköğretim Okulunun 
ardından 1996 yılında Aktepe Lisesini bitirdi. 

Askerliğini, 2000-2002 yılları arasında İstanbul 
Halkalı’daki 1. Ordu Muhabere Elektronik Bilgi 
Sistemler Komutanlığı, Komuta Yerleri Muhabe-
re İşletme Bölük Komutanlığında uzun dönem 
muhabere çavuşu olarak tamamladı. Ya asker ya 
da polis olmak istemişti. Polis olmak yazılıymış 
kaderinde.

2004 yılında 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekoku-
lunu tamamladıktan sonra Uşak’ta mesleğe baş-
ladı. Ardından şark hizmeti için Tunceli’ye tayin 
oldu. Çemişkezek ilçesindeydi. İki senelikti bu-
radaki görevi ama o bir sene daha uzattı. Ailesi 
Ankara’daydı. 

Annesine çok düşkündü Köksal, annesi de ona. 
Hiç incitmedi onu. Gözünden anlardı annesinin 
ne demek istediğini. Daha da fazla kıramadı an-
nesini ve şark hizmetinin ardından 2009 yılında 
Ankara’ya tayin istedi. Siber Suçlarla Mücadele 
Dairesi Başkanlığında görev yaptı. 

Okumayı çok severdi. Görevli bulunduğu araç-
ta bile kitapları bulunur, fırsat buldukça okurdu. 
2008 yılında İktisat Fakültesinden mezun oldu, 
sonuçta okumanın, kendini geliştirmenin yaşı ve 
sınırının olmadığını biliyordu. 

Son görev yeri Ankara Emniyet Müdürlüğüy-
dü. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Yaman 
Ağırlar’ın şoförü ve korumasıydı. O gece görev-
liydi ve darbe girişimi başladığında telefonla ara-
dığı eşine kapıyı kilitleyerek kendisinden başka 
kimseye açmamasını söylemişti. 

Köksal KAŞALTI 

Polis Memuru. 1979 Ankara doğumlu. 
Evli, 1 çocuk babası. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi önünde hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Tunceli’de bile böyle uyarmamıştı Köksal kendi-
sini. Şerife’de uyumadı sabaha kadar. Arayamadı 
da yoğundur, engel olmayayım diyerek. 

Sabah gün ağarırken son mesajını attı Köksal 
eşine. İyi olduğunu söyledi. Sonra bir süre haber 
alamadı. Arkadaşlarına falan sordu, söyleyemedi 
kimse. 

Evine doğru gelen ambulans ve polis araçları-
nı görünce anladı Şerife eşinin Şehit olduğunu. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atılan ikinci 
bomba ile Şehit düşmüştü Köksal.

Şerife ile arkadaşları vasıtasıyla tanışmışlar ve 
15 Mart 2006 tarihinde başlayan birlikteliklerini 
2012 yılında kızları Ecrin Naz ile süslemişlerdi. 

Şerife ikinci çocuğuna da iki aylık hamileydi. Kalp 
atışını duymayı bekliyorlardı. 

16 Temmuz sabahı önce eşi Köksal’ın kalbi durdu. 
Bir hafta sonra da doğmamış çocuğunu yitirdi 
Şerife. 

Kocatepe Caminde düzenlenen törenin ardından 
Şehidimiz Ankara, Karşıyaka Polis Şehitliğinde 
sonsuzluğa uğurlandı.

Şerife ve Ecrin Naz’a bu mutluluğu çok gören 
hainleri yüce milletimiz asla affetmeyecek. Ecrin 
Nazlar ise devletimizin kudret, şefkat ve himaye-
sini her zaman yanlarında hissedecek, kahraman 
babasıyla ömür boyu gurur duyacaklar.
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Babası Harun Bey gurur duyuyor kızı Kübrayla. 
Üç kızı olmasına rağmen erkek evladı olmadığı 

için hiç üzülmemiş. Erkek gibiydi diyor Kübra için. 

08 Kasım 1993 tarihinde Kayseri’nin Yeşilhisar 
ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Hikmet. 
Şerife, Kübra ve Ayşe Nida üç kız kardeştiler. Ab-
lası ile aralarında 1,5 yaş vardı. İkiz gibi büyüdüler 
onunla. Ablası okula giderken ardından ağlayınca 
o da başladı okula. Resim yapmaya merak sar-
dı. Ablasının deyimiyle “Cin Ali” bile çizemezken 
uluslararası bir yarışmada ödül kazandı. Kübra, 
Kayseri’de Mithatpaşa İlköğretim Okulu ve dört 
yıllık Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sa-
natlar Lisesini bitirdi. Ama aklında, hayalinde hep 
Polis olmak vardı. Marmara Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünü kazan-
dı. 

Üçüncü sınıfta okurken aynı zamanda Polis Aka-
demisinin FYO bölümü sınavlarını kazandı ve de-

vam etti. İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yük-
sekokulunda eğitim gördü. Bir yandan üniversite, 
bir yandan Polis Akademisi derken yoğun bir dö-
nem geçirdi. Mezun olacağı güne kadar ailesine 
Özel Harekât birimini tercih ettiğini söylemedi. 

Kübra DOĞANAY 

Komiser Yardımcısı. 1993 Kayseri  
doğumlu. Bekâr. Ankara Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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Çünkü Annesi Hikmet Hanım kızının polis olma-
sını bile istemezken Özel Harekâta geçmesini hiç 
olumlu karşılamazdı. İç mimardı kızı, kendi işini 
yapmasını istiyordu. Oysa Kübra 02 Kasım 2015 
tarihinde Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu 
ve Özel Harekât Dairesi Başkanlığında göreve 
başladı.

Diyarbakır’a göreve gittiğinde ailesine Çanak-
kale’de olduğunu söylemişti. Babası Harun Bey 
arayarak kendisini geri aldıracağını söylediğinde 
babasına “öyle bir şey yaparsan sana hakkımı 
helal etmem, ben gitmezsem kim gidecek orala-
ra, gitmem lazım, bu işin hakkını vermem lazım” 
diye itiraz etmişti. Mesleğinin gereklerini en iyi 
şekilde yerine getirirdi Kübra. Traktör bile kulla-
nırdı. Sürekli spor yapar, çok iyi barfiks çeker ama 
hiç makyaj yapmazdı. Giyimine ise oldukça özen 
gösterirdi. Kübra’nın başarısız olduğu tek konu 
yemekti. Onu da yaptığı güzel kekleriyle telafi 
ediyordu.  

Diyarbakır Sur’da görevliyken Ankara’ya çağrıldı-
ğında Kübra hiç istememesine rağmen müdürü-
nün Kübra’ya sana ihtiyacım var diyerek yeniden 
talep etmesi üzerine Ankara’ya dönmek zorunda 
kalmıştı. Kübra sahada çalışmak istediği için bun-
dan hiç memnun kalmamıştı. Hatta bu görev yeri 
değişikliğinin sorumlusu olarak babasının kendi-

sini Ankara’ya aldırttığını düşünerek sitem etmiş-
ti. Ancak, müdürünün talebi üzerine Ankara’ya 
geldiğini sonradan öğrenmişti. Buna rağmen 
doğu görevinden vazgeçmeyen Kübra, geri dö-
nebilmek için dilekçe bile yazmıştı. İyi silah kul-
lanırdı, bu yıl yapılacak olan atış şampiyonasına 
katılacaktı. Masa başı işler ona göre değildi, bu 
nedenle operasyon taktikte görev almak için ta-
lebini iletmişti. Kübra’nın ruhuna işlemiş olan va-
tan millet aşkı onu gözü kara korkusuz yapmış-
tı. Kübra güldüğü zaman ise inci gibi dişleriyle 
dünyanın en güzel kızı oluverirdi. Rol yapmayı 
bilmezdi, olduğu gibi konuşan, deli dolu bir in-
sandı. Kendi derdini unutur başkalarının derdini 
dertlenirdi. 

Annesi Hikmet Hanım “ya sana bir şey olursa” 
diye sorduğunda kızı Kübra’dan aldığı cevap “bir 
şey olursa bil ki gurur duyacağın bir şey olur, be-
nimle gurur duy anne” olmuştu.

Darbe girişiminde bulunmak isteyen vatan ha-
inlerinin işini zora sokacak belki de amaçları-
na ulaşmasını engelleyecek en önemli birimdi 
Gölbaşı’nda bulunan Polis Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığı. Bu yüzden 15 Temmuz gecesi hedef 
alınan ilk yerdi burası. Bu nedenle de en çok Şehit 
verilen yer oldu Özel Harekât Dairesi Başkanlığı. 
Hemen bitişiğinde bulunan Havacılık Dairesi Baş-
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kanlığına atılan ilk bombanın ardından yanında 
bulunan arkadaşının ısrarlarına rağmen soluğu 
görev yerinde almıştı. Olayları haber alınca ara-
yan ablası Şerife’ye de soranlara iyi olduğunu 
söylemesini tembih etmişti. 

Şerife kardeşinin sesini son kez duyduğunda saat 
23.58’i gösteriyordu. Sonra sabaha kadar aradı 
ama ulaşamadı bir daha kardeşine. Ne otobüs, ne 
uçak hiçbir şey yoktu. Araba kiraladı Ankara’ya 
gelmek için İzmir’den.

Annesi kuzumsun dediğinde “diğerleri de anne 
kuzusu değil mi anne?” demişti Kübra. Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığı içerisinde göreve çık-

mak üzere bekleyen yüzlerce polisin üzerine acı-
masızca atılan ikinci bomba ile kanlı darbe girişi-
minin olduğu 15 Temmuz gecesi diğer kuzular ile 
birlikte şehadet şerbetini tattı Kübra. 

15 Temmuz hain darbe kalkışmasından yaklaşık 
1 ay önce Kübra’nın bir devre arkadaşı rüyasın-
da; “bütün devre arkadaşlarını bir arada herkes 
siyah beyaz giyinmiş olarak görmüş. Rüyadaki 
bu grupta sadece Kübra’nın üzerinde kırmızı bir 
elbise varmış. Bu rüya anlatıldığında bir anlam 
verememiştik ancak o zaman anlam veremedi-
ğimiz bazı şeyler şimdi bir anlam buluyor kendi 
içerisinde. Meğer Şehitlik nasip olacakmış da biz 
bilememişiz” diye anlatıyor Kübra’nın kardeşi.  
Ve ekliyor… 

Son hayali pilot olmaktı. Yurt dışına gidip eğitim 
alacaktı. Bölümüm gereği İngilizce kitaplarını 
seçtik birlikte ve dolabında buldum o kitapları 
olaydan sonra. Çalışmaya başlamıştı. Keşke bu 
son arzusu da gerçekleşseydi de öyle uğurlasay-
dık onu şehadete. Ama söz dinlemiyor hayat.

Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, yirmi üç ya-
şında memleketi Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 
sonsuzluğa uğurlandı.

Şimdi başta ailesi olmak üzere herkes onunla gu-
rur duyuyor. 
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17 Ocak 1971 tarihinde Ankara’da doğdu Meh-
met Akif Sancar. Muhsin ve Ayşe çiftinin dört 

çocuğunun en küçüğüydü. İlköğretim ve lise eği-
timini Ankara’da tamamladı. Askerlik hizmetini 
1992-1993 yılları arasında uzun dönem piyade er 
olarak yerine getirdi. 

4 yıllık teknik lise mezunu olan Mehmet Akif Harp 
Okulu, Deniz Astsubaylık Okulu, Türkiye Elektrik 
Kurumunda memurluk gibi yerleri kazanmış ama 
sonra vazgeçmişti. Başlangıçta polis olmayı da 
istememişti Mehmet Akif. Lakin babası Muhsin 
Bey’in ısrarları ile İzmir Polis Okulunda okudu. 16 
Haziran 1997 tarihinde mesleğe girdi. İlk görev 
yeri Adana oldu. 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yap-
tı. Ardından Balıkesir’de gördüğü Özel Harekât 

Kursundan sonra Tunceli, Ankara, Iğdır Emniyet 
Müdürlüklerinde Özel Harekât polisi olarak görev 
yaptı.

Polis olmayı çok istemişti, ancak Özel Harekât 
polisi olmak onun için çok başka bir anlam ifade 
ediyordu.  

M. Akif Sancar   1971   Ankara

Beyefendiliğin, karakterin ve dürüstlüğün do-
ruklarını zorlayan; sosyolojinin ve memleketin 
hizmet için hasret ve özlemle beklediği müt-
hiş Polis Memuru Mehmet Akif Sancar’a haya-
li olan Özel Harekât Biriminde ve yaşamında 
üstün başarılar dileriz. 

(Polis Okulu Yıllığından)

Mehmet Akif SANCAR 

Polis Memuru. 1971 Ankara doğumlu. 
Evli, 3 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 
F-16 uçakları ile düzenlenen saldırı 
sonucu Şehit olmuştur.
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Görev yeri bir il olarak görünse de sadece o ilde 
görevli olmazdı Özel Harekât polisleri. Sürekli 
olarak olayların yoğun olduğu il veya ilçelere ge-
çici olarak görevlendirilirlerdi. Bu geçici görevle-
rin süresi de belli olmazdı. Belki aylar sürerdi. Po-
lis Memuru Mehmet Akif de oldukça çok sayıda 
dış görevlerde bulundu. Şırnak, İdil, Cizre, Silopi 
gibi il ve ilçelerde görevlendirildi. 

Kaçınmazdı ölümden. Mertçe, yüz yüze savaşma-
yı severdi. Savaşırdı da. Katıldığı operasyonlarda 
yanında en yakın arkadaşlarını Şehit verdiğinde 
kendisine Şehitlik nasip olmadığı için üzülüyordu. 
Oysa her görev sonrası evine döndüğünde ailesi-
ni bir sevinç kaplıyordu. Futbol ile heyecanlanır, 
sadece çiçekleri ve evde beslediği balıkları ile sa-
kinleşirdi. 

Iğdır’da görev yaparken Ankara’ya tayini çıkmış 
ve Özel Harekât Dairesi Başkanlığında göreve 
başlamıştı. 11 yıldır da Özel Harekât Dairesi Baş-
kanlığında görev yapmaktaydı. Bülent Müdürün 
şoförlüğünü yapıyordu. Zaten son yıllarda sürekli 
olarak Bülent Müdürle gidiyorlardı dış görevlere. 
En son dış görevi Şırnak merkezdi. Onca yoğun 
çatışmalardan sağ salim Ankara’ya gelince eşi 
Zeynep Hanım daha mutluydu. Doğuda olduğu 
kadar tedirgin değildi. Muhsin Berat (2001), Ayşe 
Zişan (2003) ve Hilye Naz (2008) adlarındaki üç 
çocukları da. Ama bilemezlerdi ki Şehitlik maka-
mına Ankara’da ulaşacağını.
 
Polis Memuru Mehmet Akif yoğun görevleri ya-
nında tahsilini de sürdürdü. İktisat Fakültesi 

Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olarak lisans 
diploması aldı. Neticede o da bir devlet memu-
ruydu. Derece ve kademesinin yükselmesini iste-
mişti.   

Daha önceki dönemlerine nazaran sessiz ve sa-
kin bir hal almıştı Mehmet Akif. Son bir hafta çi-
çekleri ile ilgilenmeyi bırakmıştı. Yarısı solmuştu. 
Balıkları da satıp kanarya almayı düşünüyordu. 
Ötüşünü beğeniyordu. 

15 Temmuz gecesi darbe girişimini öğrenir öğ-
renmez kendi müdürünü bile beklemeden he-
men Özel Harekât Daire Başkanlığına geldi. İkinci 
bomba atılmadan üç dakika önce eşi ile görüştü 
ve sadece on sekiz saniye konuşabildiler. Bu süre 
içerisinde Polis Memuru Mehmet Akif’te kesin-
likle evden çıkmaması konusunda uyardı eşini. 
Sonra Mehmet Akif’ten iki gün boyunca haber 
alamadı Zeynep Hanım. 

Eve gelecek diye beklerken en sonunda Onkoloji 
Hastanesinin morgunda buldu eşini. Teşhis için 
göstermediler, gösteremediler yüzünü. DNA ör-
neği ile kimliği tespit edilebildi. 

Ramazan Bayramında Şehit arkadaşlarının me-
zarını ziyaret ettiğinde “bir sonraki bayramda 
yanınızdayım” diyerek Şehit olması durumunda 
arkadaşlarının yanına defnedilmesini vasiyet et-
mişti. 

Şehit Polis Memuru Mehmet Akif Sancar, Ankara’nın, 
Elvanköy Mezarlığında arkadaşlarının yanına, son-
suzluğa uğurlandı.
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15 Aralık 1977 tarihinde Uşak’ta doğdu. Nazife 
ve Hüseyin çiftinin üç çocuğunun en küçüğü 

olan Mehmet Çetin, tahsil hayatını memleketi 
Uşak’ta Atatürk İlkokulu, Fevzi Çakmak Ortao-
kulu ve Endüstri Meslek Lisesi Metal Bölümünü 
bitirerek tamamladı. 

Askerliğini Isparta, Eğirdir’de 1997-1998 yılları 
arasında uzun dönem komando er olarak yap-
tı. En küçük kardeşler en çok sevilenler olur ya 
ailenin en küçüğü ve en sevileniydi Mehmet de. 
Korunur, önem verilirdi. Askerde iken yemin tö-
renine gelen ailesi geri döndükten sonra ağabe-
yi dayanamayıp bir hafta sonra tekrar ziyaretine 
gelmişti. 

Bursa Polis Okulundan 03 Temmuz 2000 tari-
hinde başarı ile mezun olduktan sonra Aydın’da 
göreve başladı. 26 Mart 2001 tarihinde eşi Sev-

gi ile hayatlarını birleştirdiler. 2002 yılında Yusuf 
Emir’in doğumu yuvalarına renk, mutluluklarına 
mutluluk katmıştı. 

2003 yılında tamamladığı Özel Harekât Kursu-
nun ardından tayin edildiği Van’da göreve başla-
dı. Van’da görev yaptığı sırada çok sayıda terör, 

Mehmet ÇETİN

Polis Memuru. 1977 Uşak doğumlu. Evli, 
2 çocuk babası. Marmaris’te otelde hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarıyla 
çıkan çatışma sonucu Şehit olmuştur.
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kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonuna katılmış 
ve büyük başarılar göstermişti.  

2007 yılında ise aileye kızları Sümeyye katıldı ve 
o sene Ankara’ya, Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğına tayin oldu. Ankara’ya tayin olmasına rağmen 
yılın yaklaşık yarısı Hakkari, Şırnak, Tunceli gibi 
şehirlerde operasyonlarda geçiyordu. Buradaki 
operasyonlarda gösterdiği başarılarından dolayı 
2012 yılında Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan-
lığına atandı ve Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
katıldığı çok sayıda yurt içi ve yurt dışı seyahatte 
görev aldı.  

Somali görevinde, kaldıkları otele canlı bom-
ba saldırısı gerçekleşmişti. Benzer şekilde diğer 
ülkelerde de tehlikeler atlatmıştı. 2014 yılında 
ise son görev yeri olan Cumhurbaşkanlığı Ko-
ruma Dairesi Başkanlığına atandı. Görevi gereği 
İstanbul’a gittiği zaman mutlaka yeğenleriyle gö-
rüşürdü. Özel Harekâttan ilk geçiş yaptığı zaman 
yeğenleri ona; “Artık daha güvenli bir iş yapıyor-
sun, Sayın Cumhurbaşkanının yanı Türkiye’nin en 
güvenli yeridir” derlerdi. Kendisi de; “Nerede, ne 
olacağı belli olmaz. Allah ol der, oluverir” derdi.

Bir yandan özveri ile mesleğine devam eden 
Mehmet, tahsil hayatını da sürdürmeye devam 
etti. 2008 yılında iki yıllık Polis Meslek Eğitim 
Programı, 2013 yılında ise İşletme Fakültesini ta-
mamladı. 

Eşi Sevgi’nin içi rahattı. Van’da ve diğer yerler-
de çok sayıda tehlike atlatmışlardı. Van’da sobalı 

bir lojmanda kalıyorlardı. Eve kömür gelmiş boş 
çuvalları, ayağında terlik ve tişörtle çöpe atmaya 
gitmişti eşi Mehmet. O esnada tarandı lojmanlar. 
İki Şehit verilmişti. Mehmet’i kaybetmekten kor-
kuyordu. 

Güçsüz bir kadın olduğunu düşünüyor, başı-
na böyle bir şey gelmesini istemiyordu. En son 
mesajında “seni ve çocukları sevmekten korku-
yorum, hakkını helal et” demişti eşi. Neden diye 
soramadı Mehmet’e. 

Darbe kalkışmasının olduğu gece darbecilerin en 
önemli hedeflerinden biriydi Marmaris. 15 Tem-
muz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
en seçkin birliklerinden biri olan Özel Kuvvetler 
arasına sızan vatan hainleri, Cumhurbaşkanımı-
zın Marmaris’te kaldığı otele saldırmışlardı.  

Karşı koydu Mehmet ve arkadaşları. Direndiler. 
Teslim olmadılar, teslim etmediler savundukları 
yeri.  Hainler ile Polislerimiz arasında çıkan ça-
tışmada bir silah arkadaşı ile birlikte Şehit oldu. 
Kara haber memleketi Uşak’taki baba ocağına 
çabuk ulaştı. 

Cenazesi önce görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinden, sonra da memleketi olan Uşak’ta 
binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen cena-
ze töreninin ardından Yoncalı Köyü Mezarlığı’na 
defnedildi.

Sürekli “hatunum” diye hitap ettiği eşi Sevgi “o 
cennete gitti, ben cehennemde kaldım” diyerek 
iki çocuğuna kanat gerip, eşi Mehmet’in kendisi-
ne olan güvenini boşa çıkarmamaya gayret edi-
yor. 
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Mehmet DEMİR

Polis Memuru. 1985 Gaziantep doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Havacılık Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Babasının adı Ahmet, annesinin adı Fatma olan 
Polis Memuru Mehmet, 15 Mart 1985 tarihinde 

Gaziantep’te dünyaya geldi. 2008 yılında Mar-
mara Üniversitesi Otomotiv Öğretmenliği Bölü-
münden mezun oldu. Geçici bir süre öğretmenlik 
yaptı. Ancak idealinde Polis olmak vardı. 

05 Haziran 2009 tarihinde Merzifon Polis Meslek 
Eğitim Merkezinden mezun oldu. Sırasıyla Gazi-
antep, Artvin ve Diyarbakır illerinde görev yaptı. 

Kahraman Polis Memuru Mehmet Demir Artvin’de 
görev yaparken girdiği sınavda en başarılı 10 kişi 
arasında yer almış ve hayali olan uçma tutku-
sunu yerine getirmek adına 2013 yılından beri 
Ankara’da görev yapmaktaydı. 31 Temmuz 2016 
tarihinde makine mühendisliği tamamlama sına-
vına girecekti ama Şehit oldu. O gece de evden 
koşarak seve seve gitmişti görev yerine Mehmet.
Kültür ve Turizm Bakanlığında bilgisayar işletme-
ni olan eşi Yeliz Angın Demir Hanım ile 20 Nisan 
2013 tarihinde dünya evine girmişlerdi.

Lisans eğitimi ve uzmanlığı da göz önünde bu-
lundurularak kadrosu Diyarbakır’da olmasına 

rağmen Havacılık Dairesi Başkanlığında görev-
lendirilmişti Mehmet. Burada teknik eleman ola-
rak görev yapıyordu. 

15 Temmuz gecesi Ankara semalarına yükselen 
ilk patlama sesi Havacılık Dairesi Başkanlığından 
geldi. İlk patlama ve hemen ardından da Şehit 
haberleri. Atılan ilk bomba ile görev yeri olan 
Havacılık Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde Şehit 
düştü. Kimliği yapılan DNA testi sonrası zorlukla 
tespit edilebildi.  

Darbe girişiminin olduğu gece Gölbaşı’na ateşler 
yağarken ertesi sabah memleketin birçok yerinde 
olduğu gibi Mehmet’in anne babasının bulundu-
ğu Gaziantep’teki aile ocağına da düşmüştü ateş. 
Altı çocuğu bulunan Ahmet-Fatma çiftinin üçün-
cü çocukları olan Polis Memuru Mehmet, Ulu Ca-
minde yapılan cenaze töreninin ardından, Merkez 
Yeşilkent Polis Şehitliğinde sevenlerinin gözyaş-
ları ve kahreden bakışları arasında sonsuzluğa 
uğurlandı. 

Bu kalleşliğe alet olan hainlere de ömür boyu 
utançla yaşamak kaldı.
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01 Mart 1984 tarihinde Osmaniye’de Hamza ve 
Nuriye çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü ola-

rak dünyaya geldi. 1993 yılında ailesi Osmaniye’ye 
göç etmek zorunda kalınca ilkokul öğrenimini 
ikinci sınıftan itibaren Mareşal Fevzi Çakmak İlko-
kulunda tamamladı. Ortaokulu yine aynı okulda 
bitiren Mehmet, 2003 yılında Osmaniye’de Ata-
türk Lisesinden mezun oldu.

Polis olmayı seçen Mehmet, Niğde Polis Meslek 
Yüksek Okulunu başarıyla bitirdikten sonra ilk 
görev yeri Muğla’nın Bodrum ilçesinde göreve 
başladı. Yaklaşık 9 ay görev yaptıktan sonra Özel 
Harekât polisi olmaya karar verdi. 

Özel Harekât Dairesi Başkanlığında düzenlenen 
Özel Harekât Kursunu başarı ile tamamladıktan 
sonra önce Tunceli’ye daha sonra da Isparta’ya 
atandı. 

2008 yılında yollarını birleştirme kararı aldıkla-
rı eşi Halime ile olan beraberliklerinden Gökhan 
Emin (2010) ve Emir Hamza (2014) adında iki ço-
cukları dünyaya geldi. Avlanmayı çok seven Meh-
met, çocukları ile balık tutmaktan ayrı bir keyif 
alırdı. Bir gün Munzur Çayında tuttukları yaklaşık 
2,5 kilo ağırlığında kırmızı benekli alabalık ne de 
çok sevindirmişti tüm aileyi. 

Mehmet KARACATİLKİ 

Polis Memuru. 1984 Osmaniye doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 
F-16 uçakları ile düzenlenen saldırı 
sonucu Şehit olmuştur.
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Zorlu görevi ile birlikte eğitimini de sürdüren 
Mehmet, 2010 yılında 4 yıllık lisans eğitimini ta-
mamladı.

Isparta’da görevliyken 2016 yılında geçici görevli 
olarak Özel Harekât Dairesi Başkanlığında görev-
lendirildi. 15 Temmuz 2016 gecesi de oradaydı. 
FETÖ/PDY terör örgütüne mensup vatan hainle-
ri tarafından savaş uçaklarıyla bombalanan Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığında Şehit oldu. 

Memleketi Osmaniye’deki asri mezarlığında ebe-
di istirahatgâhına uğurlandı.  

Eşi Halime, Mehmet Karacatilki’nin vatanına, bay-
rağına, milletine sevdalı bir eş olduğunu belirti-
yor. Hedefi ise eşi tarafından kendisine emanet 
bırakılan çocuklarını da babaları gibi yiğit, başı 
dik ve vatan sevdalısı olarak yetiştirmek.
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25 Mart 1985 günüydü. Bünyamin ve Zeliha 
çiftinin çocukları olarak Elazığ’ın Keban ilçe-

sinde dünyaya geldi Polis Memuru Mehmet. Ke-
ban Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunun ardından 
2003 yılında Balakgazi Lisesini bitirdi. 24 Haziran 
2008 tarihinde ise Erciyes Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

Askerliğini 30 Kasım 2008-30 Mayıs 2009 tarih-
leri arasında Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığında, 
kısa dönem jandarma çavuş olarak tamamladı. 
Ardından polis olmak istedi. Bilecik Polis Meslek 
Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki eğitimini Hazi-
ran 2014 tarihinde başarıyla tamamlayarak İs-
tanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde göreve 
başladı. 

Eşi Nuriye ile 19 Aralık 2009 tarihinde dünya evi-
ne girdiler. 2011 yılına gelindiğinde oğulları Ah-
met Talha katıldı aralarına.

Kısa adıyla TOMA olarak bilinen, Toplumsal Olay-
lara Müdahale Aracını kullanıyordu. 15 Temmuz 
gecesi özellikle Ankara ve İstanbul’da darbe kal-
kışmasında bulunan hainler kendilerince kritik 
önem arz eden birimleri ele geçirmeye çalışıyor-
lardı. Bunlardan biri de kısa adı BİST olan Borsa 
İstanbul’du. 

Sermaye piyasaları açısından stratejik bir öneme 
sahip olan bu kurumun ele geçirilmesi, pazartesi 
günü dünyadaki bütün gözlerin buraya çevrilme-
sine neden olacaktı. Borsa İstanbul’un darbeci-
ler tarafından işgal edilmesiyle birlikte Mehmet 
ve silah arkadaşları olayı haber alır almaz koşup 
gelen halkla birlikte orayı işgalcilerden temizle-
mek için canla başla mücadele ediyorlardı. TOMA 
aracıyla engelleri kaldırarak içeri girmeye çalışı-
yorlardı. 

Acımadı hainler. TOMA aracını taradılar. Doğ-
rudan şoför mahallinde oturan Polis Memuru 
Mehmet’e nişan aldılar. Açılan ateşle yaralandı. 

Mehmet Şevket UZUN 

Polis Memuru. 1985 Elazığ doğumlu. 
Evli, 1 çocuk babası. Sarıyer İstinye’de 
bulunan borsa binası önünde hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 
düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Bu haldeyken dahi bir süre daha aracı kullanma-
ya devam etti. Hastaneye kaldırılmasına rağmen 
kurtarılamayarak Şehit oldu.  

Önce görev yeri olan Çevik Kuvvet Şube Mü-
dürlüğünde tören düzenlendi. Adını 15 Temmuz 
kahramanları arasına altın harflerle yazdıran Polis 
Memuru Mehmet, memleketi Elazığ’ın Ağın ilçesi 
Bahadırlar Köyü Mezarlığında sonsuzluğa uğur-
landı. Annesinin kolları arasındaki Şehidin oğlu 
Ahmet Talha, babası Mehmet Şevket Uzun için 
düzenlenen törende tabutun önündeki fotoğrafı 
göstererek, kahraman bir babanın çocuğu olma-
nın verdiği hissiyatla; “Anne bak, bu benim ba-
bam” diyebildi…
Sen üzülme Ahmet Talha. Kahraman bir babanın 
oğlu olarak her zaman gururlu ol, başın dimdik 
olsun. Senin bu bakışların ise hainlerin yüreğini 
bir ömür kor gibi yakacak… 
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Üç kardeştiler. Meriç iki numaraydı. 11 Nisan 
1972 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Babasının 

adı Ali, annesinin adı Macide olan Meriç Alemdar, 
11 Eylül 1990 tarihinde Ankara Polis Kolejini, 24 
Haziran 1994 tarihinde Polis Akademisini bitirdi. 
11 Temmuz 1994 tarihinde Komiser Yardımcısı 
olarak mesleğe başlayan Alemdar’ın gönlünde 
Özel Harekât yatıyordu. Hemen ilk açılan kursa 
başvurdu. Devreleri yeni görev yerlerine gider-
ken o Balıkesir Polis Okulunda düzenlenen Özel 
Harekât Kursuna katıldı. Başarı ile tamamladığı 
kursun ardından bundan sonraki meslek haya-
tını Özel Harekâtçı olarak sürdürdü ve mesleki 
kariyerini birçok ödül ve takdirname ile süsledi. 
Askerlik hizmetini 30 Kasım 1995-05 Nisan 1997 
tarihleri arasında jandarma yedek subay olarak 
tamamladı.

1994 yılında başarı ile tamamladığı 25. Dönem 
Özel Harekât Kursundan sonra Özel Harekât Dai-

resi Başkanlığı ile Tokat, Malatya, Bursa gibi iller-
de görev yaptı. Yufka yürekli ve merhametliydi. 
Görev yaptığı her yerde sevilen Meriç Alemdar 
hem mesleki hem özel yaşamında titiz bir insan 
olarak tanındı. Personelini çocuklarım diyerek se-
verdi. Tıpkı kendi çocukları gibi personelinin her 
şeyi ile ilgilenirdi. Kendisini personelinden ayrı 
görmezdi. 

Meriç ALEMDAR

2. Sınıf Emniyet Müdürü. 1972 Gaziantep 
doğumlu. Evli, 2 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Evde ailesini. işyerinde ise personelini yalnız bı-
rakmamak için hem evde hem de işyerinde kah-
valtı yapardı. Kısıtlı olan boş zamanını sevdikle-
riyle beraber geçirmek için çaba gösterirdi.

Spor yapmadan duramaz, personelinin önünden 
giderdi. Tarihe de meraklıydı, özellikle Türk tarihi 
ile ilgili her kitabı not alarak okur, incelerdi. 

11 Temmuz 2015 tarihine gelindiğinde artık 2. 
Sınıf Emniyet Müdürüydü Meriç Alemdar. Polis 
Akademisinde, Polis Amirleri Eğitim Merkezinde 
görevlendirilmişti. Bu yeni görev yerinde çok ra-
hat olmasına rağmen üzgün ve mutsuzdu. Çünkü 
ikinci yuvam dediği Özel Harekâttan ayrılmıştı. 

Ama eşi Fadime mutluydu. O da polisti ve Polis 
Akademisinde görevliydi. Özel Harekât Kursun-
dayken tanışmıştı Meriç Müdürle. Özel Harekâtçı 
olacağından dolayı istememişti ama sen “ne is-
tersen onu yapacağım” deyince evlilik teklifini 
oracıkta kabul etmişti. Ve bugüne kadar hiç kır-

mamış, üzmemişti kendisini. Bu mutlu evlilikten 
iki çocukları oldu. Pelin (1998) ve Yusuf Tuna 
(2002).

Artık Özel Harekâtta değil, Polis Akademisinde 
eğiticiydi eşi. Uzun süren görevler, ayrılıklar yok-
tu. Vakit ayırıyordu ama şimdi daha çok vakit ayı-
racaktı çocuklarına, ailesine. Ona yeni takım el-
biseler alacaktı işe giderken, akademide giymesi 
için. Meriç Müdür ise kamuflajını, personelini yani 
çocuklarını özlemişti. 

Bir kadın olarak sadece Özel Harekâtı kıskanıyor-
du Fadime Hanım. Ve yine araya Özel Harekât 
girmişti. Operasyonların yoğunlaşması üzerine 
geçici olarak yeniden Özel Harekât Dairesi Baş-
kanlığına çağırıldığında bir an bile duraksamadı 
Meriç Müdür. Eşinin itirazlarına rağmen kabul 
etti. Özel Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı ola-
rak görevlendirildi.

Orası hayat felsefesi ve ruhuydu Meriç Müdürün. 
Cesur ve gözü karaydı. “Bir can borcum var, onu 
da bu vatan, bu millet, bu bayrak için veririm” 
derdi. 

Verdi…

15 Temmuz gecesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte za-
man geçirirken kızının elleriyle yaptığı kahvesini 
yarım bırakarak hiç düşünmeden Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına görevinin başına 
geçti. İkinci evinde, kendisinin ve çocuklarının 
üzerine atılan bomba ile şehadet şerbetini içti.

Darbeye kalkışan vatan hainleri, o gece kendile-
rini savunma fırsatı bile vermeden, hiç bekleme-
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dikleri bir yerden Özel Harekât polislerinin üzeri-
ne bomba yağdırdılar. Amaçlarına ulaşmak için 
en büyük engellerden biri burası olacaktı onlar 
için. Ama ulaşamadılar.  
 
“Savunma hakkı bile vermediler, onlarda biliyor-
du Özel Harekât polisinin karşısında duramaya-
caklarını, güçlerini, cesaretlerini, korkusuzlukları-
nı... Bu yüzden böyle haince saldırdılar” diyordu 
Fadime Hanım. 

Meriç Müdürün babası KOAH hastasıydı ve has-
tanede tedavi görüyordu. 19 Temmuz 2016 tari-
hinde oğlunun Şehit olduğu haberini alamadan 

baba Ali Alemdar’da hakkın rahmetine kavuştu. 
Kocatepe Caminde silah arkadaşları ve binlerce 
vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenin ar-
dından ailesinin isteği üzerine çok sevdiği Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığını gören Gölbaşı Şehit-
liğinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Meriç Alemdar Müdürün adı sadece Gölbaşı’nda-
ki adının verildiği İlköğretim Okulunda değil, her 
vatan sevdalısı millet evladının kalbinde sonsuza 
kadar yaşayacak ve yaşatılacak. 

Mekânı cennet, ruhu şad olsun.
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Oğuz, 17.06.1990 tarihinde Samsun’da doğdu. 
Zeki-Meltem oğlu, Gaziantep-Şahinbey nü-

fusuna kayıtlı olan Muhammet babasının görevi 
gereği önce Diyarbakır ilinde Şehit Polis Mehmet 
Erçin İlköğretim Okulunda, daha sonra Hatay-Er-
zin ilçesinde 8 Ocak İlköğretim Okulunda okuyup 
aynı ilçede Yeşilkent Lisesinden mezun oldu. 

Babası Zeki Kılınç halen Antalya’da 29 yıllık Po-
lis Memuru olup hem Emniyet-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı hem de Polis Aileleri Birliği As Baş-
kanı olup annesi Meltem Kılınç ise oğlunun Şehit 
olması sonrasında Antalya’da 15 Temmuz Vatan 
Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneğini 
kurarak başkanlığını yapmaktadır.

Oğuz, 2008-2010 yıllarında Batman ilinde petro 
kimya teknikerliğini bitirdi. Ancak baba mesleğini 
yani polis olmayı çok istiyordu. Yozgat Polis Mes-
lek Yüksekokulundan 2012 yılında mezun olup İs-
tanbul Güngören ilçesi Silah Ruhsat ve İşlemleri 
Şubesinde ilk görevine başladı.

Masabaşı görevi olarak düşündüğü için şube içe-
risinde çalışmak istemiyordu. Bu sebeple İl Em-
niyet Müdürü ile görüşerek “sayın müdürüm, uy-
gun görürseniz ben halkıma daha fazla hizmette 

bulunmak için sokakta çalışmak istiyorum’’ ta-
lebinde bulunmuştu. Bunun üzerine,  Güngören 
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görev-
lendirildi. Burada 157 kişi arasında en başarılı kişi 
olarak bir defa birinci, bir defa dördüncü oldu. 
17-25 Aralık sonrasında ise İstanbul İstihbarat 
Şubesinde görevlendirildi. Herkes tarafından çok 
sevilen, medeni cesareti yüksek ve hiçbir görev-
den kaçmayan aksine en zor görevlerde “ben 
gideyim’’ diyerek arkasına bakmadan öne atılan-
lardandı. 

Muhammet Oğuz KILINÇ

Polis Memuru. 1990 Samsun doğumlu. 
Evli, çocuğu yok Ankara Emniyet 
Müdürlüğü önünde hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca düzenlenen 
saldırı sonucu Şehit olmuştur.
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2015 yılı içerisinde eş durumundan dolayı geçici 
olarak Ankara İstihbarat Şubesinde görevlendiril-
di. 2015 yılı 29 Ekim tarihinde ilkokuldan tanıştığı 
çocukluk arkadaşı ile evlendi. 

Herkese karşı çok hoşgörülü, sempatik bir dil ile 
konuşan hiçbir kimseyi kolay kolay incitmeyen, 
güler yüzlü, ağzından kötü bir kelime çıkmayan 
bir yapısı vardı. Onun cesareti, insanlığı, şefkatli 
ve vicdanlı olduğunu herkes bilirdi ve kendisini 
herkes severdi. Herkes onunla bir arada çalışmak 
isterdi ve iyi bir Polisti. 

Oğuz, 15 Temmuz günü gündüz çalıştığı esnada 
internet üzerinden hem avukatına vadesi gel-
memiş borcunu, hem de Şehit ve Gazilere para 
gönderdi. 15 Temmuz günü mesai sonrası evine 
gitmişti. Ancak akşam gelen mesaj üzerine şube-
ye tekrar geldi. Darbe kalkışması esnasında du-
rumun ciddiyeti sebebiyle şubede arkadaşlarıyla 
sarılarak helalleşti. 

Arkadaşlarıyla birlikte emniyetin silah deposunun 
kapı kilidini kırarak içeriden kendisine, arkadaşla-
rına ve amirlerine uzun namlulu silah aldı ve da-
ğıttı. Emniyet Müdürlüğünün bahçesindeyken şu 
an gazi olan arkadaşı ile silah kabzalarıyla çevreyi 
aydınlatan lambaları kırdı. Sonra elindeki silahla 
karanlıkta uçan helikoptere ateş açtı ve 00.14 sı-
ralarında o saatte kendisi gibi görevde bulunan 
babasıyla silah sesleri arasında telefonla görüştü.

Babası Zeki Kılınç oğluna “görevde misin oğlum, 
var mı orada bir şey?” diye sorduğunda  “görev-
deyim baba, sıkıntı yok, aslında var da yok baba, 
var da yok, Allaha emanet ol, görüşürüz” diyerek 
telefonu acele olarak kapatmıştı. 

Telefon görüşmesi sonrasında Ankara Emniyet 
Müdürlüğünün çıkış nizamiyesi önündeki arkada-
şının yanından ayrılarak cadde üzerinde toplanan 
meslektaşlarının önüne geçti. Tekbirler getirerek 
darbecilerin üzerine doğru giderken, açılan ateş 
sonucu G3 mermisiyle kafasından aldığı tek mer-
mi darbesiyle Şehit oldu. 

Oğuz, polis okulundayken babasına yazmış oldu-
ğu, hep yanında, cüzdanında taşıdığı ancak gön-
dermediği mektubunda “baba, ben de senin gibi 
asil bir Polis olacağım, vatanıma milletime hayırlı 
bir evlat olacağım, bana işte babasının oğlu di-
yecekler” şeklinde mektup yazmıştı. O mektup 
ancak Şehit olduğunda babasının eline geçmişti.

Belindeki silahını bir vatandaş alıp giderken, mes-
lektaşları vatandaşın arkasından koşarak tekrar 
silahı alarak ilgililere teslim etmişti. Olay yerinde 
anında Şehit olan Muhammet Oğuz 2.5 saat bo-
yunca helikopterlerden açılan ateş ve sonrasın-
da F-16’lardan atılan bombalar sebebiyle cadde 
üzerinden ancak alınabilmişti. 
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Babasının hep kendisine söylediği “gel oğlum, 
vatanına göz dikeni ez oğlum, dostun kim düş-
manın kim bil oğlum’’ türküsündeki gibi vatanına 
karşı ihanet edenlerle çarpışarak Şehit düştü. En 
son 17 Haziranda Ankara’da babasıyla birlikte baş 
başa doğum gününü kutladıklarında da Şehitlik-

ten bahsetmişti. Hatta Zeki Kılınç oğluna kendisi-
nin Şehit olmak istediğini “bu yalan ve acımasız 
dünyada zulüm çekerek yaşamaktansa, şarkta 
vatan mücadelesinde sen de gerekirse Şehit ol 
daha iyi oğlum’’ demişti. Kendisi de “aynen baba” 
demişti. Muhammet Oğuz şark hizmetinde değil, 
vatanına kast eden hainlerin darbe kalkışmasın-
da, çok sevdiği, Şehitlerin kanları ile sulanmış 
bayrağını indirmeye, ülkesini parçalayıp bölmeye 
ve özgürlüğünü elinden almak isteyenlere karşı, 
ülkesinin en fazla ihtiyacı olduğu bir zamanda, 
kıskanılacak bir kahramanlık göstererek şehadet 
şerbetini içmişti. 

NE MUTLU DEVLETİ, BAYRAĞI, NAMUSU VE ÖZ-
GÜRLÜĞÜ İÇİN YAŞAYIP İZ BIRAKIP GÖÇÜP Gİ-
DENLERE.
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İlkokulu Seyit Harun İlköğretim Okulunda, liseyi 
ise Seydişehir Endüstri Meslek Lisesi, Elektronik 

Bölümünde okuyarak 2005 yılında tamamladı. 
Üniversitede bölümüyle ilgili öğretmenlik kazan-
mak istiyordu. Bir sene dershaneye gitmesine 
rağmen başarılı olamadı. Babası Hüseyin Bey’in 
ısrarla tekrar sınava hazırlanmasını istemesine 
rağmen çoktan kararını vermişti Muhsin. Polis 
olacaktı. 

İzmir’de bulunan Rüştü Ünsal Polis Meslek Yük-
sekokulundan mezun olmasının ardından 07 
Temmuz 2008 tarihinde kura ile tayin olduğu 
Tekirdağ’da Polis Memuru olarak başladı. Baba-
sının ısrarlarından dolayı Özel Harekât isteğinden 
vazgeçti. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde gö-
rev yaptı. Tahsil hayatını devam ettirerek 2010 yı-
lında İşletme Fakültesinden mezun oldu. 

Yine Özel Harekât başvuruları başlayınca bu se-
fer itirazlarına devam eden babasının karşısına 
geçerek “CANIM BABAM, BANA KADERİ SEN 
ÖĞRETTİN. EĞER BENİM KADERİMDE ÖLMEK, 
ŞEHİT OLMAK VARSA, BUNA ENGEL OLABİLE-
CEK BİR ŞEY VAR MI?” şeklindeki sorusu üzerine 
dili tutuldu Hüseyin Bey’in. Yutkunarak “YOK” di-
yebildi ancak. 

Muhsin KİREMİTCİ

Komiser Yardımcısı. 1988 Konya 
doğumlu. Evli. Ankara Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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Beş çocuğundan üçüncüsü olan Muhsin’e başka 
bir şey diyemedi. Annesi Fatma Hanım da bir şey 
diyemedi. “Oğlum istiyor musun?” diyebildi sa-
dece babası. Muhsin kesin ve net bir şekilde “isti-
yorum” diye cevap verdi. O zaman babası Hüse-
yin Bey “haydi, yolun açık olsun” dedi oğluna ve 
Muhsin gördüğü Özel Harekât Kursunu başarıyla 
tamamlayarak Gümüşhane’ye tayin oldu. 

Daha sonra Isparta’ya tayin edilen Muhsin, Di-
yarbakır, Şırnak, Şanlıurfa illerinde ve ayrıca 
Kobani’de görevlendirildi. 

Komiser Yardımcılığı sınavına girerek, Komiser 
Yardımcısı rütbesini kazanan Muhsin’in son görev 
yeri Özel Harekât Dairesi Başkanlığı oldu. 

Dört yıl önce evlenmişlerdi eşi Seda ile ve bir ay 
sonra Seda anne, Muhsin’de baba olmaya hazır-
lanıyordu.

15 Temmuz akşamı ablasına “darbe ne” diye sor-
duğunda “güç gösterisi” demişti ablası sadece. 
Muhsin gelecek ve ona sütlü kahve yapacaktı. 
Oysa 15 Temmuz gecesi ilkler yaşandı ülkemizde. 

Asker üniforması giymiş hainler vatandaşın para-
sıyla ülke savunması için alınan kurşunları, bom-
baları, yine vatan savunması yapan kendi Polisi-
ne yağdırdı. 

Gözbebeği ordumuza ait F-16 uçakları Cumhur-
başkanlığı Külliyesini, Türkiye Büyük Millet Mecli-
sini bombalıyordu. Yani milli iradenin de üstünde 
bir irade arayışı peydahlanmıştı bir anda. Aynı 
kirli emellerin maşaları en çok korktukları yerden 

başlamıştı bomba yağdırmaya o kâbus gecesin-
de. Ve vatan hainleri tarafından bombalanan ilk 
yer oldu Özel Harekât Dairesi Başkanlığı olası, en 
kuvvetli direnişi engellemek için. 

Direniş darbecilerin olduğu, ele geçirmeye çalış-
tığı her yerdeydi. Halkın, polisin olduğu her yer-
de. Darbeye kalkışan hainler engelleyemediler, 
durduramadılar halkı ve kendilerinden olmayan 
vatansever askerleri. 

Önce ağabeyi Mehmet sonra diğer kardeşleri 
geldi Muhsin’i aramaya. 16 Temmuz Cumartesi 
akşamı öğrendiler acı gerçeği. 

MUHSİN KADERİNİN ÖNÜNE GEÇEMEMİŞTİ. 

21 Şubat 1988 tarihinde Seydişehir’de başlayan 
hayatı, Şehitlik mertebesine eriştiği 15 Temmuz 
gecesine adını altın harflerle yazdırmasıyla son 
buldu.  

Şehit Muhsin Kiremitci’nin din görevlisi olan ba-
bası tarafından yıkanan cenazesi, anne babasına 
yaşattığı gururla, memleketi Konya’nın Seydişe-
hir ilçesindeki Akyol Mezarlığı’nda, al bayrağa 
sarılı tabutuna uzanan eller üzerinde sonsuzluğa 
uğurlandı.
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15 Ocak 1974 tarihinde Şereflikoçhisar’da dünya-
ya geldi. Sıddık ve Fatma çiftinin dört çocuğu 

vardı. Astsubay olan bir oğulları Tunceli’de vefat 
etmiş, Fatma Hanım evladını yitirmenin üzüntü-
süyle kalp krizi geçirmişti. Sebebini bu yüzden 
daha fazla araştıramadılar. Sıddık Bey işçiydi. 
Murat, ailesine daha fazla yük olmak istemedi-
ğinden eğitim gördüğü Nazilli Polis Okulundan 
mezun olmasının ardından 27 Aralık 1993 tarihin-
de meslek hayatına Polis olarak atıldı. 

Endüstri Meslek Lisesi mezunuydu Murat. Uçma-
yı, pilot olmayı çok seviyordu. Helikopter teknis-
yenliği kursunu tamamladıktan sonra Havacılık 
Dairesi Başkanlığında teknisyen olarak görev 

yapmaya başladı. Burada görev yaptığı için çok 
mutluydu. Askerlik hizmetini 2000-2002 yılları 
arasında Van’da teknisyen olarak uzun dönem 
yaptı.

Hemşire olarak görev yapmakta olan Demet ile 
görücü usulü evlenmişlerdi. Bu evliliklerinden 
isimlerini Murat’ın koyduğu Su Eda Nur (2003) 
ve Ebubekir Sıddık Talha (2006) adlarında iki ço-
cukları oldu.

Ankara Personel Dairesi Başkanlığı, Havacılık Da-
iresi Başkanlığı, Diyarbakır ve Havacılık Dairesi 
Başkanlığında görev yaptı. Diyarbakır’da iken bir 
araçla Şehit arkadaşlarını naklederlerken Şehidin 

Murat ALKAN

Polis Memuru. 1974 Ankara doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Havacılık Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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oğlu Murat’a “amca benim babam da senin gibi 
polis, biliyor musun?” demiş ve bundan çok etki-
lenmişti. Gün gelecek bende Şehit olacağım de-
mişti eşi Demet’e. Demet o gün konduramamıştı 
bu düşünceyi. 

Evleri ikisinin de işyerine yakındı. İşten çıkınca 
kısa sürede evde olurlardı. Çocukları onu karşı-
lamak için yarışırdı kapıya doğru. 15 Temmuz ge-
cesi internetten faturalarını ödüyordu. Arkadaşı 
aradı. Göreve çağırmışlardı. Hemen kıyafetlerini 
giydi. Bu arada televizyondan haberleri dinleyen 
eşi darbe olduğunu haber verince eve geç kala-
bileceğini, uyumasını, dönünce kapıyı kendisinin 
açarak eve gireceğini söyledi. Besmele çekerek 
çıktı evden. Kısa sürede ulaştı görev yerine.

Patlamadan sonra çok aradı Demet Hanım eşi-
ni. Ama açan olmadı telefonunu. Demet’in işye-
rine daha çabuk ulaşmıştı Murat’ın Şehit olduğu 
haberi. Herkesi çağırdılar ama Demet’i göreve 
çağırmadılar. Sabah gün ağırınca amirleri, arka-
daşları geldi Murat’ın evine, eşine acı haberi ver-
meye. Murat, görev yerindeki helikopterler hava-
lanmasın diye vatan hainleri tarafından atılan ilk 

bomba ile Havacılık Dairesi Başkanlığında Şehit 
düşmüştü.
 
Çocuklarına karşı çok ilgiliydi. Oğlunun pilot ol-
masını istiyordu. Ama Talha kalbinden rahatsız-
dı. Onu tedaviye götürecekti, sonra da sünnet 
düğünü yapacaklardı. Talha bahçesi olan evleri 
severdi. Evlendikleri günden bu yana kredi ödü-
yorlardı. Borçlarını bitirip onun için bahçeli bir ev 
alacaklardı. 

Anneleri işe erken gittiği için çocukların kahvaltı-
larını babaları hazırlardı. Su Eda Nur artık kahvaltı 
yapmak istemiyor. Demet ise eşinin bıraktığı yer-
den devam etmekte kararlı.

Şehitler için verilen bir yemekte çok ağlıyordu 
Demet. Bir Şehit eşi geldi yanına ve ona dedi ki;  
“Haline şükretmelisin, bak çocukların var. Bana 
Şehidimden kalan hiçbir şey yok.” 

Memleketi olan Şereflikoçhisar’daki Şehitlikte 
binlerce kişinin gözyaşları ve dualarıyla son yol-
culuğuna uğurlandı Polis Memuru Murat Alkan.
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Osman Bey Polis Memuruydu. O tarihte 
İzmir’de görevliydi. Bundan dolayı 24 Tem-

muz 1991 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesinde 
doğdu oğlu Murat. Annesi Züleyha Hanım tam 
yedi sene sonra alabilmişti onu kucağına. 1992 
yılında babası Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine tayin 
olunca üç senesi burada geçti Murat’ın. Ankara’ya 
tayin olunca da Harzemşahlar İlköğretim Okulu-
nun ardından, 2009 yılında Ankara Yenimahalle 
ilçesinde bulunan Alparslan Anadolu Lisesini bi-
tirdi.  

Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı. 
Bir buçuk ay sonra da polislik sınavlarını. Babası 
mesleğin zorluklarını biliyordu. İstemedi üniversi-
te kazanmış oğlunun polis olmasını. Aynı zorluk-
ları onun da yaşamasını istemedi. Lakin oğlunun 
ısrarlarına karşı koyamadı daha fazla. 2011 yılında 
Adana Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksekoku-

lundaki eğitimini tamamlamasının ardından 08 
Haziran 2011 tarihinde geçici olarak görevlendi-
rildiği Adana’da mesleğe adımını attı. Daha sonra 
Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev-
lendirildi. 

Bir süre sonra Özel Harekât Kursu’na katılmak 
istediğini söylediğinde anne ve babası birlikte 

Murat ELLİK

Polis Memuru. 1991 İzmir doğumlu. 
Bekâr. Ankara Gölbaşı Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığına hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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karşı çıktılar oğulları Murat’ın bu isteğine. Fakat 
ikinci sefer bu istekle karşılarına gelince de onu 
kıramadılar.
 
2012 yılında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde katıldığı 
Özel Harekât Kursu sonrası Tunceli’ye tayin edil-
di. İki yıl görev yaptı burada. 2014 yılında dört 
yıllık lisans eğitimini tamamladı.

2015 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel 
Harekât Şube Müdürlüğüne tayin edildi. Bir ay 
kadar sonra da Özel Harekât Dairesi Başkanlığın-
da geçici olarak görevlendirildi. 15 Temmuz 2015 
tarihinden itibaren doğu ve güneydoğudaki ope-
rasyonların hız kazanmasıyla birlikte aylarca bu 
bölgedeki birçok il ve ilçede yapılan operasyon-
larda başarı ile görev yaptı. Şehidimiz bir dönem 
de Kenya’nın başkenti Nairobi’de görev aldı ve 
ülkemizi başarıyla temsil etti.

15 Temmuz günü evinde istirahateydi. Saatler 
ilerledikçe, hava karardıkça gizli emellerini ka-
ranlıklarda saklayanlar çıkıyordu dışarıya. Köprü-
ler kapatılmış, tanklar sokaklara çıkmış, devletin 
önemli kurumlarını vatan haini darbeci askerler 
ele geçirmeye çalışıyordu. Haberini alır almaz he-
men görev yerine, Özel Harekât Dairesi Başkan-
lığına koştu. Ama darbeci hainler oraya yerden 
değil gökten, hiç beklemedikleri bir yerden sal-
dırdılar. Ağır yaralandı Murat. 

O sırada babası Osman Bey Erzurum’da görev-
deydi. Gelemedi hemen. Amcası aradı Murat’ı 
Ankara’da bulunan hastanelerde. Ankara Numu-
ne Hastanesinde yoğun bakımda olduğunu öğ-
rendi en son. Yüzünü göremedi. Acı haberi alan 
babası da hızla Ankara’ya geldi. O da göremedi 
yüzünü. Bakamadı dayanamam diyerek. 

Yapılan ameliyatlar hayata döndürmeye yetme-
di ve 15 Temmuz gecesinde Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığında şehadet şerbetini içen kahraman-
lardan biri oldu Polis Memuru Murat. 

Ağustos ayında sözlüsü Neslihan ile nişanlana-
caktı Murat. Erzurum Emniyet Müdürlüğünde dü-
zenlenen törenin ardından, silah arkadaşlarının 
omuzlarında Erzurum Merkez Polis Şehitliğine 
defnedildi. Ruhun şad, mekânın cennet olsun Şe-
hidim. 
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20 Mayıs 1969 tarihinde Yozgat’ın Sarıkaya il-
çesinde dünyaya geldi. Babası Mehmet ma-

liyede veznedar, annesi Şenol ise ev hanımıydı. 
1987 yılında Yozgat Endüstri Meslek Lisesi Tesvi-
ye Bölümünden mezun oldu. 

Askerlik hizmetini 1989-1990 yılları arasında 
Kayseri’de bulunan Hava İndirme Tugay Komu-
tanlığında uzun dönem piyade komando onbaşı 
olarak ifa etti. Askerlik süresi boyunca paraşütle 
beş atlayış gerçekleştirdi ve terör bölgelerinde 
düzenlenen askeri operasyonlara katıldı.

Askerden dönünce bunun etkisinde kaldı ve Özel 
Harekât Polisi olmak istedi. Başvurusunu yaptı. 
Yapılan sınavlarda da başarılı oldu. 1994 yılında 
Balıkesir Polis Okulunda 1. Dönem Özel Harekât 
Mesleki Eğitimini başarıyla tamamlayarak ilk gö-
rev yeri olan Şırnak’ta Özel Harekât Polisi olarak 
meslek hayatına başladı. Şırnak’tan sonra İzmir, 
Sivas, Erzurum ve Tokat illerinde görev yaptı. 

Aynı zamanda eğitim hayatını da ihmal etmedi. 
1999 yılında ön lisans, 2013 yılında ise İktisat Fa-
kültesini tamamlayarak lisans diploması almaya 
hak kazandı.

Cesurdu, gözü karaydı Mustafa’nın. Son derece 
heyecanlı bir hayatı vardı. Ama kendisinden daha 
cesur biri daha vardı. Hayat arkadaşı İlkay. 

1996 yılında Mustafa’dan daha zor bir karar vere-
rek Özel Harekâtçı bir Polisin eşi olmuştu. 

Zira bu karar, günler, aylar süren ayrılıklar demek-
ti. Aşkla, kaygıyla, heyecanla beklemek, bazen de 
korkuyla ama hep beklemek demekti.

Mustafa ASLAN

Polis Memuru. 1969 Yozgat doğumlu. 
Evli, 3 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 
F-16 uçakları ile düzenlenen saldırı 
sonucu Şehit olmuştur.
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Her uğurlama, her konuşma bir son olabilir de-
mekti. Her Şehit haberi geleceğinde, her telefon 
ya da kapı çalışında yüreğinin daha hızlı çarpma-
ya başlaması demekti. 

Ama ona göre ayrı bir gurur demekti Polis eşi 
olmak. Ve onlar bu birlikteliklerini Mehmet Kaan 
(1998), Furkan (2000) ve Burak (2013) adlarında 
üç erkek evlat ile taçlandırdılar.

Tokat Emniyet Müdürlüğünden geçici olarak Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına görevlendirilmişti. 

15 Temmuz gecesi şehadet hiç beklemedikleri bir 
yerden ve hiç beklemedikleri bir anda gelmişti. 

Ayrıca yıllarca şehirlerde, dağlarda savaştıkla-
rından değil, omuz omuza görev yaptıkları, can 
bildikleri insanlardan gelmişti. Yıllarca kendilerini 
asker üniformasıyla ülkemizin en güzide kurum-
larından biri olan Peygamber Ocağında kendile-
rini kamufle etmiş kalleşlerden gelmişti ölüm. Bu, 
acının da acısıydı… 

Yıllarca teröristlerin, hainlerin mermilerinden, 
bombalarından zarar görmeyen aslan parça-
sı, şerefli ordumuzun, şerefli üniformasını giyen 
hainlerin karanlık gökyüzünden attığı bomba ile 
Şehit oldu o kara gecede.  

Meslek hayatı boyunca hep aynı üniformayı giydi 
Polis Memuru Mustafa. Cenaze töreninde Meh-
met babasının üzerinden hiç çıkarmadığı ünifor-

masını giyerek, Furkan ise babasının şapkasını 
takarak gururla, metanetle uğurladılar babalarını. 

Ancak, resimdeki babayiğitlerin gözleri yürekle-
rindeki hissiyatın bir aynasıydı âdeta.

Sorulacak bir hesap vardı daha. 

Siz rahat olun Şehit meslektaşımın aslanları. Bu 
alçaklar menfezlerde de saklansalar, cehennemin 
yedi kat dibine de girseler, dünyanın öbür ucun-
daki ülkelere de kaçsalar Allah’ın hesabından, 
adaletin elinden asla kurtulamayacaklar. 

Polis Memuru Mustafa, kendisini uğurlamaya ge-
len çok sayıda vatandaşında katılımıyla düzenle-
nen törenin ardından, memleketi Yozgat’taki Şe-
hitlikte ebedi istirahatgâhına uğurlandı. Mekânın 
cennet, ruhun şad olsun. 
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20 Temmuz 1969 tarihinde Erduhan ve Fat-
ma çiftinin üçüncü ve son çocukları olarak 

Burhaniye’de dünyaya gözlerini açtı. Babası 
emekli astsubaydı ve rahmetli olmuştu. 

Birçok erkek çocuk gibi sorulduğunda Mustafa’da 
Asker veya Polis olacağını söylüyordu. Önce Bur-
haniye Ortaokulunu, ardından 1986 yılında Bur-
haniye Lisesini bitirdi. 1990-1992 yılları arasında 
uzun dönem piyade çavuş olarak askerlik hizme-
tini yerine getirdi.

1995 yılında Diyarbakır Polis Okulunu tamamladı 
ve ilk görev yeri olan Bursa’da mesleğe başladı. 
Gördüğü Özel Harekât Kursunun ardından aynı 
yıl Şırnak’ta görevlendirildi. 2000 yılında Şanlı-
urfa, 2006 yılında Bursa’da görevlendirildi. Son 
olarak 2007 yılında Özel Harekât Dairesi Başkan-
lığına tayin oldu.

Mustafa ilk evliliğini 13 Ocak 1999 tarihinde yaptı 
ve bu evliliğinden 1999 yılında Hilal, 2006 yılında 
ise Ela Şevval adını verdikleri iki kızları oldu. Lö-
semi hastası kızı elanın tedavisi ile ilgileniyordu.  

Mustafa SERİN

Polis Memuru. 1969 Balıkesir doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 
F-16 uçakları ile düzenlenen saldırı 
sonucu Şehit olmuştur.
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İkinci eşi Keziban Zeynep ile 27 Mart 2016 tari-
hinde hayatlarını birleştirdiler. Hayalini kurdukları 
mutluluğa henüz kavuşmuşlardı. 

Çok sayıda kurs gördü, yurdun birçok yerinde çok 
sayıda operasyonda görev aldı. Ölümden kork-
muyordu. Koşarak gidiyordu görevlerine. Şehit-
lik diliyordu. Çok sayıda arkadaşını Şehit vermiş, 
ama böyle bir şans beni bulmaz diyordu. İşini çok 
seviyor, emekliliği ise hiç düşünmüyordu. 

15 Temmuz günü izinliydi. Annesi ile görüştü ve 
pazartesi günü nasip olursa geleceğini söyledi. 
Darbe girişimi haberini alır almaz kısa süre içe-
risinde hazırlandı. Her zamanki gibi eşi uğurladı 
onu yine. Ama daha önceki ayrılıklarından bir 
başka vedalaştı eşi Keziban Zeynep’le. Önceki-

lerden çok daha farklı geldi bu Zeynep’e. Sanki 
uzaklara gidiyormuş gibi.

Hemen görev yerine gitti Mustafa arabasıyla. 
Saat 23.54’te Zeynep’i tekrar aradığında iyi ol-
duğunu, kapıları kilitleyerek kimseye açmamasını 
söyledi. Lambaları da kapattı Zeynep. İlk bomba 
atıldığında oradaydı Mustafa. İyi olduğunu söyle-
di telefonla arayıp soranlara. Daha sonra kimseye 
cevap veremedi. Ne iyiyim, ne de kötüyüm diye-
medi. Atılan ikinci bomba ile Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığında Şehit oldu Polis Memuru Mustafa. 

Meslektaşları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 
yapılan törenin ardından Balıkesir, Börülce Köyü 
Mezarlığında, doğum günü olan 20 Temmuz’da 
sonsuzluğa uğurlandı.
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01 Ekim 1965 tarihinde Hatay’ın Yayladağı il-
çesinde doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı 

Kâtibe olan Tecimen, beş kız ve üç erkek kardeş-
tiler. Yayladağı Lisesini bitirdikten sonra, asker-
liğini Ankara’da yapmıştır. İstanbul Hadımköy’de 
bulunan 1. Zırhlı Tugay, 1. Tank Tabur Komutan-
lığında 1986-1988 yılları arasında uzun dönem 
tankçı onbaşı olarak askerlik hizmetini tamamla-
mıştır. 

17 Temmuz 1989 yılında eğitim görmeye başladı-
ğı Afyon Polis Okulundan, 18 Ocak 1990 tarihin-
de mezun olmuş ve ilk görev yeri olan Hakkâri’de 
mesleğe başlamıştır. 05 Ekim 1990 tarihinde 
sona eren 14. Dönem İç Güvenlik ve Özel Harekât 
Kursunu başarı ile tamamlamasıyla birlikte 
Tecimen’in hayatında çok şey değişecekti. İlk 
olarak mesleğine artık Özel Harekât Polisi olarak 
devam edecekti. Doğal olarak da görev yeri de-
ğişecekti. 1991 yılı şubat ayından itibaren Şırnak, 
1993 yılından itibaren ise Mersin illerinde görev 
yaptı. Şırnak’ın neredeyse bütün ilçelerinde gö-
rev yapmıştı. Bu kadar yoğun mesaisine rağmen 
İşletme ön lisans diplomasını almayı başarmıştı.  

Mustafa TECİMEN

3. Sınıf Emniyet Müdürü. 1965 Hatay 
doğumlu. Evli, 3 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur. 
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İstanbul Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezinde 
gördüğü eğitimin ardından 1999 yılında Komiser 
Yardımcısı rütbesiyle Adana’ya atandı. Burada 
da görev yeri Özel Harekât Şube Müdürlüğüy-
dü. 2000 yılında işletme bölümü lisans eğitimi-
ni tamamlayan Tecimen, 2001 yılından itibaren 
Bitlis’te görevlendirildi. 2003 yılında Komiser 
rütbesine yükseldi. 

Emniyet Müdürü Tecimen, Şırnak’ta görev yapar-
ken 01 Nisan 1993 tarihinde eşi Mevlüde Hanım’la 
evlendi. Bu evliliklerinden 1994 yılında Ahmet 
Kasım, 1996 yılında Muhammed Emin ve 2005 
yılında Abdullah dünyaya geldi.

Emniyet Amiri olarak TBMM Koruma Müdürlüğü 
ve TBMM Koruma Dairesi Başkanlığında görev 
yaptı. Daha sonra Polis Akademisi Başkanlığı Po-
lis Amirleri Eğitim Merkezinde görev yaptı.

3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Polis Akademisin-
de bulunan Polis Amirleri Eğitim Merkezinde gö-
rev yapmasına rağmen hain darbe kalkışmasını 
haber alır almaz Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğına koştu. Arabası gün boyu arızalıydı. Çalıştıra-
mamıştı. Ancak o an çalıştı ve işyerine yetiştirdi 
Tecimen’i. 

Vatan hainlerinin üzerlerine bıraktığı ikinci bom-
ba ile Özel Harekât Dairesi Başkanlığında Şehit 
oldu. Kocatepe Caminde düzenlenen törenin ar-
dından Gölbaşı Şehitliğinde sonsuzluğa uğurlan-
dı. 

Küçük bir hobi bahçesi vardı Emniyet Müdürü 
Tecimen’in. Burada vakit geçirmeyi sever, boş 
zamanlarında ekip dikerdi. Şimdi bahçeyle oğlu 
ilgileniyor. 
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Mustafa YAMAN

Özel Harekât Daire Başkanlığı 
yerleşkesinde bulunan Şehitler Camisi 
İmamı. 1985 Bartın doğumlu. Evli, 
2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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1985 yılında Bartın’da dünyaya geldi Mustafa 
Yaman. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden 

mezun oldu. Eşi Dilek hanımla olan evliliklerinden 
Sami ve Mehmet Emin adlarında iki oğulları dün-
yaya geldi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığı, Polis Akademisi, 
Havacılık Dairesi Başkanlığı, Kriminal Dairesi Baş-
kanlığı, Trafik Eğitim-Araştırma Dairesi Başkanlığı 
birimleri, yerleşim yerine biraz uzak, Gölbaşı’na 
hâkim bir tepede konuşlandırılmışlardı. 

Yazın sıcak, kışın sert rüzgârların estiği bu tepe-
de, ezan sesinin günde beş vakit yankılanması, 
personelin farz olan dini vecibelerini yerine ge-
tirmesi amacıyla Özel Harekât Dairesi Başkanlığı 
yerleşkesinde bulunan Şehitler Caminde imamlık 
vazifesini yerine getiriyordu.  

Sabahları ilk Mustafa’nın sesi yankılanırdı Gölbaşı 
semalarında. Çok bayram namazı kıldırdı bura-
daki personele. Ailesinden, sıladaki anne baba-
sından önce personeli birbirleriyle bayramlaştırdı 
Mustafa Hoca. Çok sayıda Şehit için helallik al-
dırmıştı silah arkadaşlarından Şehitler Camii av-
lusunda. 

15 Temmuz gecesi çocukları uyumuştu. İlk patla-
mayı duyunca o da yerinde duramadı. Yaralı ola-
bilirdi Özel Harekât Polisleri. Yardıma ihtiyaçları 
olabilirdi. Silah tutamazdı ama yine de bir şeyler 
gelebilirdi elinden. Ayrıca mesele vatan mesele-
siydi. 

Salalar okunmaya başlamıştı yurdun dört bir ya-
nında minarelerden. “Bu ezanlar ki şehadetleri 
dinin temeli” diyerek Şehitler Caminin minare-
sinden Gölbaşı’nın üzerinde dalga dalga yankı-
lanmalıydı kendi sesinden. Yurda ilk bombanın 
düştüğü yerde de yankılanmalıydı. Bayrak gibi 
dalgalanmalıydı yurdun üzerinde, dosta güven 
vatan hainlerine korku salarak. 

Hemen dışarı çıktı. O hızla koşarken eşi Dilek 
Hanım onu izliyordu evinin balkonundan. İkinci 
bomba da aynı yere düştü. İmam Mustafa da on-
larca kahraman polisle birlikte şehadet şerbetini 
içerek kahramanlar arasına adını yazdırdı. 

Memleketi Bartın’ın Ulus ilçesi Çubuklu Köyü Me-
zarlığında sonsuzluğa uğurlandı Mustafa Yaman.
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Münir Murat ERTEKİN

4. Sınıf Emniyet Müdürü. 1969 Sivas 
doğumlu. Evli, 2 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Baba adı Hami, anne adı Kadriye olan Erte-
kin 24 Ekim 1969 tarihinde Sivas’ta doğdu. 

Sivas, Merkez, Küçükminare Mahallesi nüfusu-
na kayıtlı olan Emniyet Müdürü Ertekin, ilkokulu 
Recep Handan İlkokulu, ortaokulu Behrampaşa 
Ortaokulu, liseyi ise Sivas Lisesinde tamamladı. 
Askerlik hizmetini ise 1989-1990 yılları arasında 
Harbiye Orduevinde, piyade hnbaşı olarak yerine 
getirdi.

Balıkesir Polis Okulunun, 21 Haziran 1993 tari-
hinde başlayan 7. Eğitim döneminden mezun 
olduktan sonra ilk görev yeri yine Balıkesir Polis 
Okulu oldu. Mesleğinin daha ilk günlerinde bura-
da gördüğü Özel Harekât Kursunu başarıyla ta-
mamlamasının ardından, 05 Mayıs 1994 tarihinde 
Hakkâri’ye atandı. 

Ardından Ankara ve Özel Harekât Dairesi Baş-
kanlığında görev yaptı. Ama mesleğinde yüksel-
meye de kararlıydı. 1998 yılında İstanbul Şükrü 
Balcı Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gördü-
ğü eğitimin ardından Komiser Yardımcısı olmaya 
hak kazandı. Özel Harekât Dairesi Başkanlığın-
daki görevine yeni rütbesiyle devam etti. 2002 
yılında Bitlis’e atandı Ertekin. Bir yandan tahsil 
hayatını da sürdürdü ve 2006 yılında Kamu Yö-
netimi lisans eğitimini tamamladı. 

2007 yılına gelindiğinde Bitlis’teki hizmet süre-
sini tamamlamasının ardından eski görev yerine, 

Özel Harekât Dairesi Başkanlığına döndü. Çok 
sayıda geçici görevde bulunan ve çok sayıda tak-
dirname ile ödüllendirilen Ertekin,  2015 yılında 4. 
Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmişti.

Ertekin eşi Şerife ile 04 Ocak 1995 tarihinde ev-
lendi. Bu evliliklerinden Rumeysa (1996) ve Fur-
kan (2003) adını verdikleri dünyalar güzeli iki 
çocukları dünyaya geldi. 

15 Temmuz gecesi yine görevinin başındaydı 
Emniyet Müdürü Ertekin. Kimsenin tahmin et-
meyeceği, beklemeyeceği bir şekilde geldi Azrail 
Gölbaşı’nda bulunan kartal yuvasına ve bir anda 
aldı 47 kahramanın canını. O güne kadar verilen 
hiçbir görevden kaçınmayan Ertekin, 46 silah 
arkadaşını, yavrusunu, kuzusunu yine yalnız bı-
rakmadı ve onlarla birlikte Şehitlik mertebesine 
erişti. 

Memleketi Sivas’ta yaklaşık yirmi bin kişinin katı-
lımıyla Kale Camii avlusunda düzenlenen tören-
den sonra, Yukarı Tekke Mezarlığındaki Şehitlikte 
sonsuzluğa uğurlandı.

Furkan, cenaze töreninde babasının beresini ba-
şına takarak gözleri yaşlı ama gururla, başı dik bir 
şekilde selamladı Şehit babasını. 
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18 Haziran 1975 tarihinde Tekirdağ’da doğdu. 
7 kardeştiler. İşçi emeklisi olan babası Nuri’yi 

1986 yılında kaybetmişti. Ablasının yanında ka-
lıyorlar, babasından kalan maaş ile geçinmeye 
çalışıyorlardı. İlkokulu Fevzi Çakmak İlkokulunda 
bitirdi. 1993 yılında da Namık Kemal Lisesinden 
mezun oldu. 

Polis olmaya karar vermişti. Verdiği müracaat di-
lekçesinde “yapacağınız sınavı kazanıp, polis ol-
mak istiyorum” demişti. Kazandı. İstanbul Şükrü 
Balcı Polis Okulundan mezun olmasının ardından 
ilk görev yeri İstanbul oldu. 20 Aralık 1995 tari-
hinde ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 
görevlendirildi. 

11 Ekim 1997 tarihinde almış olduğu kursun ardın-
dan branşı trafik olarak değişti. Dört sene sonra 
yani 1999 yılında şark hizmet süresinin gelmesi 
nedeniyle Hakkâri’ye tayin oldu. Burada görev-
liyken Eskişehir’de bulunan Karayolu Trafiği Polis 

Okulunda düzenlenen ve iki ay süren Temel Tra-
fik ve Kaza İnceleme Eğitimi kursu aldı. Kursun 
ardından yine Trafik Tescil ve Denetleme Şube 
Müdürlüğünde görevlendirildi.

2001 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde hiz-
met süresini tamamlamasının ardından, tayin 
edildiği Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde görevlendi-
rildi. 

Münür ALKAN 

Polis Memuru. 1975 Tekirdağ doğumlu. 
Evli, 1 çocuk babası. Boğaziçi 
Köprüsü’nde hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarının açtığı ateş sonucu 
Şehit olmuştur.
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Annesi Münibe hastaydı. Onun yanında ve ona 
yardımcı olmak için İstanbul’a tayin olmak iste-
di. Bu isteği kabul edildi ve 2003 yılının Ağustos 
ayından itibaren yine İstanbul’da görev yapmaya 
başladı. 

Askerliğini yapmadan polis olanlar askerlik hiz-
met süreleri gelince bu görevi yerine getirmek 
zorundaydılar. Bu görevi yerine getirirken de 
mesleklerinden ilişiklerini keserek askerlik süre-
si boyunca ücretsiz izne ayrılıyor ve bu şekilde 
yerine getiriyorlardı. Münür’de askerliğini yap-
mamıştı. 2006 yılında Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken, askerlik 
hizmetini yerine getirmek üzere ayrıldı. Askerliği-
ne 2006 yılında Bilecik’te bulunan 2. Jandarma Er 
Eğitim Tugayı Komutanlığında başladı. Usta birli-
ğindeki askerlik hizmetini ise Malatya Yeşilyurt’ta 
bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında tamam-
ladı. Askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra, 
17 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’daki görevine 
döndü. 

03 Temmuz 2008 tarihinde eşi Aylin ile evlendi. 
Bu evliliklerinden 2010 yılında Asya adını verdik-
leri bir kızları dünyaya geldi. Tahsiline de devam 
eden Polis Memuru Münür, 2011 yılında dört yıllık 
İktisat Fakültesini tamamladı.

15 Temmuz gecesi İstanbul’da Boğaz Köprüsün-
de darbe kalkışmasında bulunan askerler tarafın-
dan kapatılmasıyla başladı her şey. 

Sonrasında kritik önemde birkaç yer darbeciler 
tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Ama karşıla-
rında vatansever halkımız ve kahraman polisler 
vardı. İstanbul Polisinin başında ise Emniyet Mü-
dürü Mustafa Çalışkan.

Telsiz anonsları darbecilere korku salarken, va-
tansever halka ve polise tam güven veriyordu. 
Kandırıldıklarını, yanlış yaptıkları haykırıyordu 
Mustafa Çalışkan. 

Polis telsizine sızan hain darbeciye; “KONUŞAN 
KARDEŞİM, SEN TÜRK İNSANININ, TÜRK POLİ-
SİNİN KANINI MI AKITACAKSIN? TÜRK SAVAŞ 
UÇAĞI, TÜRK HEDEFİNİ Mİ BOMBALAYACAK? 
TELSİZİ MEŞGUL ETME. SATILMIŞ KÖPEK, KİMİN 
KÖPEĞİSİN SEN…” diye haykırarak suratlarına 
çarpıyordu hainliklerini. 

Polis Memuru Münür’de bu yiğit, yürekli müdü-
rün koruma polislerinden biriydi.  Susmasın, hay-
kırsın diye siper etmişti kendini. Darbeye kalkışan 
asker üniforması giymiş hainlerin açtığı ateş so-
nucu Şehit oldu. 

Memleketi Tekirdağ’da, Rüstem Paşa Caminde 
kılınan cenaze namazı ve düzenlenen törenin ar-
dından, Eski Şehir Şehitliği’nde ebediyete uğur-
landı. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. 
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17 Aralık 1975 tarihinde gözlerini dünyaya açtı 
Nedip Cengiz. Babasının görevi nedeniyle ilk 

ve ortaokul öğrenimini DSİ Siteler ilk ve ortao-
kulunda tamamladı. Liseyi ise babasının tayin ol-
ması nedeniyle Aydın’daki Aydın Lisesinde 1992 
yılında bitirdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 
Maliye Bölümünden mezun oldu. Tahsil hayatının 
ardından, 1999 yılında kısa dönem piyade onbaşı 
olarak, Edirne’nin Keşan ve Meriç ilçelerinde as-
kerlik hizmetini tamamladı.

2003 yılında Rüştü Ünsal Polis Meslek Yükseko-
kulunu bitiren Nedip, 11 Temmuz 2003 yılında 
İstanbul’da göreve başladı.

Polis Memuru Nedip Cengiz Eker şark hizmeti-
ni tamamlamak üzere görevlendirildiği Ağrı’nın 
Doğubeyazıt ilçesinde İlçe Emniyet Müdürünün 
makam şoförlüğünü ve koruma görevini üstlendi. 
Ardından tayin olduğu Muğla’nın Marmaris ilçe-
sinde Asayiş Ekipler Amirliğinde, daha sonra da 
Sivil Asayiş Ekipler Amirliğinde görevlendirildi. 

15 Temmuz gecesi darbeci vatan hainleri, emel-
lerine ulaşabilmek için aynı anda yurt genelinde 

birkaç kritik hamlede bulundular. Bunlardan en 
önemlisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’a ulaşmaktı. Bunun için ordumuzun 
gözbebeği özel kuvvetlere sızmış üniformalı te-
röristlerden oluşan bir grup, helikopterle Cum-
hurbaşkanının Marmaris’te kaldığı otele gönde-
rilmişti.

Ancak, Sayın Cumhurbaşkanı kısa bir süre önce 
oradan ayrılmıştı. Ama polisler oradaydı. Onlar 
görevlerini kanlarının son damlasına kadar yapa-

Nedip Cengiz EKER

Polis Memuru. 1975 Elazığ doğumlu. 
Bekâr. Marmaris’te Otelde hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarıyla çıkan 
çatışma sonucu Şehit olmuştur.
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caklardı. Beklenen oldu. Oteli koruyan Polislerle 
darbeci hainler arasında çatışma çıktı. 

Polis Memuru Nedip Cengiz, çıkan çatışmada 
darbeci hainler tarafından vurularak Şehit edil-
di. Darbecilerse kaçtılar. Kaçan darbeciler zaman 
içerisinde saklandıkları menfez ve deliklerden te-
ker teker toplanarak adalete teslim edildi. 

Atatürk Kent Meydanında binlerce vatandaşın 
katılımıyla bir tören düzenlendi Polis Memuru 
Nedip Cengiz için. Törenin ardından Aydın’ın Ke-
mer ilçesinde bulunan Polis Şehitliğinde sonsuz-
luğa uğurlandı. Babası Nihat o doğduktan iki ay 
sonra askere gitmişti. Dede Hasan ve babaanne 
Nurcan’ın kollarında büyümüştü. Baba Nihat Eker 
“doyamadım sana yavrum” diye haykırdı gözyaş-
ları içerisinde Şehit oğlunun tabutuna sarılarak. 
Memleketi soğuktu ama Nedip sıcak, neşeli ve 

hayat dolu biriydi. 
Bağlama çalmayı 
çok severdi. Bu ne-
denle tüm hayatı 
boyunca sazı elin-
den sevdikleri de 
onun etrafından ek-
sik olmadı. 

Evlenecekti Nedip. 
Kaptırmıştı gönlünü 
bir meslektaşına. O da olmadı, yarım kaldı. Diğer 
15 Temmuz kahramanlarının hikâyeleri gibi. Adı 
Marmaris Devlet Hastanesi ek binasında ve yüre-
ği vatan, millet, bayrak sevdasıyla dolu milyonla-
rın yüreğinde yaşatılıyor.

Mekânın cennet, ruhun şad olsun Şehidim.
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Polis Memuru Niyazi, 01 Eylül 1990 tarihinde 
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde doğdu. 

Üç erkek, ikisi kız, beş kardeşi vardı. Baba adı İs-
met, anne adı Seadet olan Niyazi, Namık Kemal 
İlköğretim Okulunun ardından Erzurum Oltu’da 
Yusuf Ziya Bey Lisesini bitirdi.

Ya oto elektrikçisi olacaktı ya da Polis. O Polis 
olmayı tercih etti. Eğitim ve öğrenim gördüğü 
Niğde Polis Meslek Yüksekokulunun ardından, 
05 Temmuz 2010 tarihinde ilk görev yeri olan 
Erzurum’a tayin oldu. Ama Niyazi’nin gönlünde 
Özel Harekât Polisi olmak yatıyordu. 

Daha mesleğinin ilk günlerinde Ankara, Gölba-
şı’nda, 10 Temmuz-11 Eylül 2010 tarihleri arasında 
düzenlenen 39. Dönem Özel Harekât Kursuna ka-
tıldı ve başarıyla tamamladı. Yeniden Erzurum’a 
döndü Niyazi.  

Niyazi Ergüven sabah namazları dahil vakitleri 
camide cemaatle kılmaya gayret ederdi. Herkesle 
iyi geçinen Niyazi, tüm ailesi tarafından çok sevi-
len ve cömertliği ile bilinen bir gençti. Tüm aileyi 
bir arada tutmaya çalışır, birlik ve beraberliği hep 
ön planda tutardı. Her cuma günü mutlaka anne 
ve babasını arar, annesine “nasılsın sultanım, var 

mı bir emrin?” diye sorar, onların hayırlı duasını 
almayı ihmal etmezdi.

Erzurum’daki zorunlu hizmet süresini tamam-
lamasının ardından ise Ankara’da Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığında görevlendirildi. 15 Temmuz 
gecesi evinde istirahat ediyordu. Telefonu çaldı. 
Açtı. Hemen göreve çağırıyorlardı. Hazırlandı, 
hızla çıktı. Göreve çağrıldıktan sonra ilk sözleri 

Niyazi ERGÜVEN

Polis Memuru. 1990 Kahramanmaraş 
doğumlu. Bekâr. Ankara Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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“vatan hainleri, bu vatanı size mi bırakacağım” 
oldu. Son mesajını ablasına atmıştı. İyi olduğunu 
ve merak etmemelerini söylemişti. 

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlenen operas-
yonlarda görev almış, yaralanmıştı. “GAZİ OLDUK 
AMA ŞEHİT OLAMADIK.” demişti bir arkadaşına. 

Özel Harekât Dairesi Başkanlığında vatan hain-
leri tarafından atılan bombadan etrafa savrulan 
şarapnel parçaları saplandı Niyazi’nin yirmi altı 
yaşındaki genç bedenine. 

Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Şehit 
oldu Polis Memuru Niyazi. 

Memleketi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 
bulunan hemşerileri bir taraftan teröristlere lanet 
yağdırırken, diğer taraftan Şehit Polis Memuru 
Niyazi Ergüven için dualar yükseliyordu semaya. 
Niyazi’nin amcası “ÖYLE AĞIR Kİ 26 YAŞINDA-

Kİ ÇOCUĞU TOPRAĞA VERMEK” derken üzün-
tüsünü ifade edecek kelime bulamıyordu âdeta. 
Ancak mesele vatan olunca gerisi teferruattı. Ay-
rıca, Hz. Peygamber’in arzuladığı bir mertebeye, 
Şehitlik mertebesine erişmişti. Diğer taraftan Hz. 
Peygamber “şehit, ailesinden yetmiş kişiye şefaat 
eder” buyurmuştu. Şehidimizin sevenleri için ayrı 
bir onur ve teselli kaynağıydı bu durum, mekânı 
cennet, ruhu şad olsun.  
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10 Eylül 1993 tarihinde Bolu’da dünyaya geldi 
Ozan. Babasının adı Metin annesinin adı Emi-

ne. Babası devlet memuru, annesi ise ev hanımı. 
Önce Cumhuriyet İlköğretim Okulunu, ardından 
2011 yılında Bolu Ticaret Meslek Lisesini bitirdi. 
10 Haziran 2015 tarihinde eğitim gördüğü Kı-
rıkkale Polis Meslek Yüksekokulunu bitirdikten 
sonrada Polis Memuru olarak İstanbul’da görev 
yapmaya başladı. 

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliy-
di Ozan. Bir yıl olmuştu mesleğe başlayalı. 15 
Temmuz gecesi, Sabiha Gökçen Havalimanında, 
vatandaşlar tarafından yakalanan iki askeri, ka-
labalığın elinden kurtarıp araçlarına bindirdikleri 
esnada darbeye kalkışan hainler tarafından vuru-
larak Şehit edildi.

Arkadaşları Ozan’ı aradığında ise telefonuna onu 
hastaneye götüren bir vatandaş cevap verdi. 

Şehit olduğunu öğrenen arkadaşları hemen has-
taneye koştu ve onu teşhis ettiler. 

Sonra da ailesi öğrendi Ozan’ın Şehit olduğunu. 
Apar topar Bolu’dan İstanbul’a geldiler.

Hep sevildi Ozan. Mahalledeki, okuldaki, işyerin-
deki arkadaşları, büyük küçük herkes tarafından 
sevildi. Gülümsemediği hiçbir fotoğrafı yoktu. 

Büşra ile nişanlıydı. Bundan sonra birlikte adım-
layacaklardı hayatı. Birlikte yürüyecekler, birlikte 
koşacaklar, birlikte duracak, birlikte düşeceklerdi 
belki de. 
 
Cenaze töreninde nişanlısı Ozan’ın tabutuna sarı-
lan Büşra sadece “AHİRETTE BEKLE BENİ” diye-

Ozan ÖZEN

Polis Memuru. 1993 Bolu doğumlu. 
Bekâr. İstanbul’da hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca düzenlenen 
saldırı sonucu Şehit olmuştur.



129

Emniyet Teşkilatının
15 TEMMUZ ŞEHiTLERi

bildi, sevdiğinin ardından.
Meydanı dolduran hemşerileri tarafından, Bolu 
Polis Şehitliğinde sonsuzluğa uğurlandı. 

Bir arkadaşına anlattığı rüyası gerçek olmuştu. 
Küçük bir farkla. O, birçok insanın arzuladığı şe-
hadet mertebesine erişmişti.

Mekânın cennet olsun genç meslektaşım. 
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07 Kasım 1970 tarihinde Aksaray’da dünyaya 
geldi Önder Güzel. Şevket ve Gülşen çiftinin 

beş çocuğundan biriydi. Gazipaşa Ortaokulunu 
bitirdi. Ailenin tek Polisi. Polis Koleji sınavları için 
başvurduğunda postacı sınav giriş belgesini ad-
res eksik olduğundan son gün getirmişti evine. O 
da son anda sınava girmeyi başarmıştı.  

Ufak tefekti o günlerde. Komisyonda görevli biri 
bu yüzden elemek istedi Önder Müdürü. Bir diğer 
görevli “devletin ekmeğini yiyecek, zamanla bü-
yür serpilir” demesi üzerine sınavı kazandı. Zaten 
bir sene sonra 10 cm uzamıştı. 15 Haziran 1989 ta-
rihinde Kayseri Polis Kolejini tamamlayarak Polis 
Akademisine devam etti. 25 Haziran 1993 tarihin-
de Polis Akademisini tamamlamasının ardından 
09 Temmuz 1993 tarihinde mesleğe Adana’da 
Komiser Yardımcısı olarak başladı.

Hızlı düşünür, hızlı karar verirdi. Tertipli ve düzen-
liydi. Gördüğü Özel Harekât Kursunun ardından 
24 Ocak 1994 tarihinde Elazığ Özel Harekât Şube 

Önder GÜZEL

2. Sınıf Emniyet Müdürü. 1970 Aksaray 
doğumlu. Evli, 3 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Müdürlüğünde göreve başladı. 21 Mart 1996-06 
Ağustos 1997 yılları arasında acemi birliğini Eğir-
dir Dağ Komando Okulunda tamamladıktan son-
ra, Batman Sason ilçesinde teğmen olarak asker-
lik görevini tamamladı.

06 Haziran 1997 tarihinde Komiser rütbesine terfi 
etti. 

17 Haziran 1999 tarihinde eşi Yeşim ile hayatlarını 
birleştirmişlerdi. Bu evliliklerinden Gülşen Begüm 
(2000), Elif Sude (2004) ve Deniz (2006) adın-
da üç kızları dünyaya geldi.

1999 yılında Elazığ’da görevliyken Paris Büyü-
kelçiliğinde Misyon Koruma görevinde bulundu. 
2001 yılında Başkomiser rütbesine terfi eden Ön-
der Güzel, 15 Temmuz 2002 tarihinde yurt dışı 
görevi sonrası yeniden Elazığ’da çalışmaya baş-
ladı.

Elazığ’daki görevinin sona erdiği 2003 tarihinde 
ise Özel Harekât Dairesi Başkanlığına tayin oldu. 
2004 yılında Emniyet Amiri rütbesine yükseldi. 
Tarihler 2007 yılını gösterdiğinde yeni görev yeri 
Adıyaman’dı. 

2008 yılında akciğer kanserine yakalandığını öğ-
renmişti. Bunca operasyonda yıkılmadım, kanse-
re yenilirsem üzülürüm diyordu. Nitekim gördüğü 
tedaviye olumlu cevap almış ve akciğer kanserini 
yenmeyi başarmıştı. 

2008 yılında Adıyaman’da Emniyet Amiriyken 
geçici olarak Özel Harekât Dairesi Başkanlığında 
görevlendirildi. 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbe-
sine yükseldiğinde ise aynı Dairesi Başkanlığına 
naklen tayin oldu.  

2011 yılında Önder Müdür eğitici olarak Polis 
Akademisinde görevlendirildi, bu süre zarfında 
1-2 sene ders verilmedi.  Haksızlıklara tahammülü 
yoktu. Aklındaki dilindeydi. Düşündüğünü söy-
lerdi. Bunca aktif görevden sonra eğitici olmak 
üzüyordu, zira yapılacak daha çok iş vardı. Onun 
hayali,  1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yüksel-
diğinde, bir Polis okuluna geçip öğrenci yetiştir-
mekti. 

2013 yılında yeniden, çok sevdiği Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek onu çok 
mutlu etmişti. 
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30 Haziran 2015 tarihinde 2. Sınıf Emniyet Müdü-
rü rütbesini almaya hak kazandı ve Özel Harekât 
Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı görevlerde bu-
lundu Önder Müdür. Kosova’da da görev yaptı. 
İsrail Polis Teşkilatı ile ortak düzenlenen Rehine 
Kurtarma Kursu, Atış Eğitimcisi Yetiştirme Kursu, 
NLP Teknikleri ve Öğrenmeyi Öğrenme Teknikleri 
gibi mesleğine katkısı olacak çok sayıda eğitim 
almış değerli bir insandı. 

Arabaları, bilim-kurgu filmlerini, kitapları ve hay-
vanları çok severdi.  

Kızı Gülşen Begüm’ün veteriner olmasını istiyor-
du. İnsanlarla uğraşmasını istemiyordu.

15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı o 
kâbus dolu gecenin öncesinde Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığındaki görevini tamamlamış 

ve evine dönmüştü. Ailesiyle birlikte akşam ye-
meklerini yemişlerdi. Yemek sonrası tekrar görev 
yerine geçti. Bir süre sonra da eşi Yeşim Hanım’ı 
arayarak dairede işlerinin uzayabileceğini haber 
verdi. Eşi ertesi gün sabah öğrendi eşinin Şehit 
olduğunu. 

Önder Müdür, 17 Nisan 2016 tarihinde Yüksek-
ova’da başka bir hain terör örgütü mensupla-
rıyla çıkan çatışmada Şehit olan hemşerisi Özel 
Harekât Polisi 24 yaşındaki Sinan Kunduracı’yı 
yalnız bırakmamış, son anına kadar yanında ol-
muştu. Bu durum onu derinden etkilemiş olacak 
ki son zamanlarda eşine Rabbim bir gün bana da 
Şehitlik nasip ederse beni memleketime defne-
din vasiyetinde bulunmuştu.
 
Önder Müdür vasiyeti üzerine memleketi Aksa-
ray’daki Ervah Mezarlığında binlerce hemşeri-
sinin duaları ve gözyaşları arasında sonsuzluğa 
uğurlandı. 
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Böyle dedi anne Dilek Yaşar. 13 Temmuz do-
ğum günüydü. Yanındaydı kuzusunun. Birlik-

te kutlamışlardı ilk göz ağrısının 24’üncü doğum 
gününü. Bilemezdi Özel Harekât Polisi olan kızı-
nın, ülkenin kalbinde, başkentinde bulunan Özel 
Harekât Daire Başkanlığında, vatan hainlerinin 
kullandığı F-16’lar tarafından atılan bombalarla 
iki gün sonra Şehit edileceğini. 

1992 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde, Veysel 
ve Dilek çiftinin sıcak yuvalarına ilk olarak Seher 
neşe katmıştı. Ardından kardeşi Ufuk. İkisi birlikte 
arkadaş gibi büyümüşlerdi. İlk ve ortaokulu oku-
lu Genç Osman İlköğretim Okulunda tamamladı. 
Liseyi 4 yıl üst üste okul birincisi olarak Ticaret 
Meslek Lisesinde bitirdi.  

Ailede amcasından sonra tek polisti Seher. Po-
lis olma hayali kendisiyle birlikte büyüdü hep. 

Seher YAŞAR 

Komiser Yardımcısı. 1992 Ankara 
doğumlu. Bekâr. Ankara Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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Sürekli fırsat kolladı tahsil hayatı boyunca ve en 
sonunda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi, Maliye bölümünde son senesini 
okurken Polis Akademisinin eğitimlerine katılma 
şansını yakaladı. 2015 yılında mezun olmasının 
ardından 19 Ekim 2015 tarihinde ilk görev yeri 
olan Özel Harekât Dairesi Başkanlığında mesleğe 
başladı. İtiraz etmedi ailesi bu duruma. Seher’in 
aldığı kararlara bu zamana kadar hiç karışmamış-
lardı. Bu seferde karışmadılar. 

İlk zamanlar işyerinin bulunduğu Gölbaşı’ndan 
Polatlı’ya, ailesinin yanına gidip geliyordu Se-
her. Göreve gidiş geliş saatleri belli olmadığı ve 
heran göreve çağırılma ihtimali bulunduğundan 
dolayı, işyerine daha yakın olan Gölbaşı’ndan ev 
tutmuştu. Kadın başına yapamazsın deseler de 
mutluydu orada olmaktan, oranın bir bireyi ol-
maktan. Seviyordu mesleğini, Özel Harekâtçı bir 
Polis olmayı.

15 Temmuz günü öğleye doğru daireye gitmişti 
Seher. Evi dairenin karşısındaydı. Evde olan kar-
deşi Ufuk Gölbaşı Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğında meydana gelen iki korkunç patlamaya da 
şahit oldu evin penceresinden. Patlamalardan 
önce “ben seni sonra ararım” demişti ablası. Ama 
bir daha aramadı, arayamadı. 

İlk görev yeri olan Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğında daha on aylık Komiser Yardımcısıyken Şe-
hit oldu. 

Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardın-
dan memleketi Polatlı’daki Şehitler Mezarlığında 
sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında ölüm-
süzlüğe uğurlandı.
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29 Eylül 1971 tarihinde Sakarya’nın Geyve ilçe-
si Güney köyünde doğdu. İlkokulu Derince’de 

Sırrı Paşa İlköğretim Okulunda, ortaokulu Derin-
ce Lisesinin orta kısmında tamamladı. 1990 yı-
lında ise Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi Metal-İş 
Bölümünden mezun oldu. Askerliğini 1991-1993 
yılları arasında Kayseri Hava İndirme Tugay Ko-
mutanlığına bağlı olarak Şırnak’ta yaptı. 

Babası Yaşar, Serdar askerdeyken vefat etmişti. 
Uzun süre ona söylemediler. Askerden dönünce 
ailesini geçindirmek için demir doğrama işiyle 
uğraşmaya başlamıştı. Anne Ferdane ve beş kar-
deş bir arada yaşıyorlardı. 

Şartlar ve idealleri Serdar’a Polis olma kararını 
verdirmişti çoktan. Ancak, Polis Okuluna gidece-
ği güne kadar kimseye haber vermemişti. 

Sadece “ben polis okuluna gidiyorum” dedi aile-
sine ve gitti. 

Balıkesir Polis Okulunda aldığı 2. Dönem Özel 
Harekât Kursunu başarıyla tamamladıktan sonra 
22 Eylül 1995 tarihinde Özel Harekât Polisi olarak 
Tunceli’de göreve başladı. 

Ardından Özel Harekât Dairesi Başkanlığı, Bursa, 
Mardin ve İstanbul’da görev yaptı.

09 Ekim 1997 tarihinde eşi Necla ile olan evlilik-
lerinden Ceyda Nur (1999), Elif Emine (2000) ve 
Muhammet Alperen (2007) adlarında 3 çocukları 
oldu. Çavuş derdi Alperen’e.

Vatanına, milletine ve mesleğine aşıktı. Vatan de-
nildi mi yerinde duramazdı. 

Serdar GÖKBAYRAK 

Polis Memuru. 1971 Denizli doğumlu. 
Evli, 3 çocuk babası. İstanbul’da hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 
saldırısı sonucu Şehit olmuştur.
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Doğuya, güneydoğuya gönüllü olarak her gitmek 
istediğinde amiri bize burada da lazımsın diyordu. 

15 Temmuz gecesi vatansever askerlerle birlikte 
Arnavutköy’de bulunan Topkule Kışlasına girme-
ye, burayı hainlerden temizlemeye çalışıyorlardı. 
O gece orada lazımdı Serdar. Gereğini yaptı. Canı 
pahasına çatıştı. Ancak, kışlada bulunan asker 
üniforması giymiş vatan hainlerinin açtığı ateşle 
Şehit oldu. 

Üstelik başarısız olduklarını anlayınca Topkule’den 
Yunanistan’a kaçan vatan haini subaylardan biri 
geri dönerek yerde yatan Serdar’ın sırtına son bir 
kurşun daha sıkmıştı, ayrılmadan önce.

Baba ocağı Derince Merkez Caminde kılınan ce-
naze namazının ardından, Sakarya’nın Arifiye il-
çesi, Hanlı Köyü Mezarlığında toprağa verildi. 
Çok sevdiği mesleğini yaparken aynı zamanda iki 
üniversite bitirdi. Serdar otomobil meraklısıydı. 
Yeni araba alacak durumu olmadığı için eski ara-
baları alıp, yaptırıp kullanıyordu ya da satıyordu. 

Yaşarken gurur kaynağıydı çocukları için. Son-
suza kadar da gurur kaynağı olmaya devam 
edecek. Güçlü olmasını öğretti çocuklarına. Her 
zaman, her yerde. Ağlamadı Çavuş. Gururla se-
lamlayarak uğurladı kahraman babasını. 

Ey hainler, ey kalleşler. Ey aklı ve vicdanı satılmış, 
uyuşturulmuş, insanlıktan nasibini almamış insan 
müsveddeleri. Hele bir bakın Çavuşun gözlerine. 

Zira Çavuş’un gözlerindeki hüznün ateşi taşlaş-
mış yüreklerinizi kor ateşler gibi yakacak,  SON-
SUZA KADAR…
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16 yıllık meslek hayatının büyük çoğunluğunu 
Özel Harekât Polisi olarak geçirmişti Serkan. 

Birçok kez yurt içinde ve yurt dışında görevlerde 
bulunmuştu. Ama meslek hayatı boyunca bir kez 
olsun tatil yapamamıştı. 

25 Mayıs 2016 tarihinde çok sevdiği mesleğinden 
istifa ederek, kardeşiyle birlikte özel bir işyeri aç-
mışlardı. İlk önceliği, eşi ve çocuklarını alıp hep 
birlikte uzun bir tatile çıkmaktı. Lakin uçaklar 
alçaktan uçuyordu Ankara semalarında. Şimdiki 
adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğa-
ziçi Köprüsü askerler tarafından kapatılmıştı. Bir 
tuhaflık vardı. 

Neler olup bittiğini az çok anlamıştı ve bu za-
man evde oturma zamanı değildi. İçindeki sese 
kulak verdi ve Ankara’nın bir ucundaki evinden, 
Gölbaşı’nda bulunan eski işyerine, Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığına ulaştı hiç zaman kaybetme-
den. 

Özel Harekât Dairesi Başkanlığına ulaşır ulaşmaz 
vatan hainlerinin F-16 savaş uçaklarından yağdır-
dığı bombalar tüm hayalleriyle birlikte Serkan’ın 
bedenini de parçalamıştı. Şehit düştü orada Ser-
kan. 

17 Ağustos 1977 tarihinde Yozgat’ın Akdağma-
deni ilçesinde dünyaya gelen Serkan Göker aile-
sinin, üç kardeşin en büyüğüydü. Babası Burhan 
Bey, ailesinin geçimini zahirecilik yaparak sağ-
lamaya çalışıyordu. Annesi Fatma ev hanımıydı. 
İlk ve ortaöğrenimini Kırşehir ilinin Çiçekdağı il-
çesinde tamamladı. Liseyi ise Konya’nın Selçuklu 
ilçesinde bulunan Fatih Endüstri Meslek Lisesinin 
Harita ve Kadastro Bölümünde okudu.  

Serkan GÖKER 

Polis Memuru. 1977 Yozgat doğumlu. 
Evli, 4 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 
F-16 uçakları ile düzenlenen saldırı 
sonucu Şehit olmuştur. (25.05.2016 
tarihinde meslekten istifa etmiştir.)
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Ankara-Polatlı’da bulunan Topçu ve Füze Oku-
lunda topçu çavuş olarak askerlik hizmetini ta-
mamladı ve 21 Ağustos 1998 tarihinde terhis oldu. 

Serkan askerliğini tamamladıktan sonra döndü-
ğü Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Polis olmaya karar 
verdi. Yozgat Polis Meslek Yüksekokulundaki eği-
timini başarıyla tamamladıktan sonra ilk görev 
yeri olan Kastamonu’da 14 Ağustos 2000 tarihin-
de göreve başladı. 

Kastamonu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 
göreve devam ederken, 02 Temmuz 2003-05 Ey-
lül 2003 tarihleri arasında Balıkesir Polis Meslek 
Yüksekokulunda açılan 31. Dönem Özel Harekât 
Kursuna katıldı ve başarıyla bitirdi. 

06 Eylül 2003 tarihli onayla Serkan artık bir Özel 
Harekât Polisiydi ve Erzurum’a tayin olmuştu. Er-
zurum’daki görev süresini tamamladıktan sonra 
2007 yılında Özel Harekât Dairesi Başkanlığında 
görevlendirildi. 

Polis Memuru Serkan Göker, görev yaptığı süre 
içerisinde Haritacılık Tekâmül Kursu, Keskin Ni-
şancılık, Eğiticilik, Paraşüt Başlangıç Eğitimi, Ge-
nel Geliştirme, Sivil Savunma-İlkyardım ve Kur-
tarma, Zırhlı Araç Kullanımı gibi mesleğiyle ilgili 
çok sayıda kurs gördü.

Meslek hayatı boyunca asli görevleri yanında Si-
irt, Kırşehir, Şırnak ve Balıkesir illerinde ve 2008-
2009 yılları arasında da Bağdat’ta geçici olarak 
görevlendirildi.

30 Temmuz 1999 tarihinde dünya evine girdiği 
eşi Ayfer ile olan evliliklerinden Fatma (2000), 
Cihad (2001), Fatih (2013) ve Alper (2014) adla-
rını verdikleri dört çocukları dünyaya geldi. 

Yozgat, Yerköy’de sonsuzluğa uğurlandı Polis 
Memuru Serkan, binlerce Yozgatlının dualarıyla.
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Erkek gibi kızdı Sevda, babası Mehmet 
Güngör’ün ifadesiyle. Ev ve arabasını aldıktan 

sonra evlenmeyi düşünüyordu. İki kız, iki erkek 
kardeştiler. Ama Sevda farklıydı ona göre. Evin 
en küçüğüydü. Gizlisi saklısı yoktu babasından. 
Arkadaşı, can dostuydu babasının. 

18 Kasım 1989 yılında Adana’nın Karaisalı ilçe-
sinde doğdu Sevda. Liseyi çok programlı lisede 
tamamlamış, sonra polis olmak istemiş ama o za-
man kısmet olmamıştı. 

2014 yılında Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, 
İktisat Fakültesi, Maliye Bölümünden mezun ol-
duktan sonra hayalleri gerçek olmuştu. Arnavut-
köy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 
gördüğü eğitimin ardından 21 Eylül 2015 tari-
hinde mezun oldu. İlk görev yeri Mersin’e atan-
mıştı ancak eksik olan bir şeyler vardı hayatın-
da Sevda’nın. Bu nedenle, ailesinden gizli olarak 
Gölbaşı’nda düzenlenen Özel Harekât Kursuna 
katıldı ve başarıyla bitirdi. 

Sevda GÜNGÖR

Polis Memuru. 1989 Adana doğumlu. 
Bekâr. Ankara Gölbaşı Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığına hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Özel Harekât eğitimi sonrası Ankara’da görevlen-
dirilmişti. Ancak, Ankara’dan geçici görevle Sur’a 
gittiğinde ise ailesine bu durumu söyleyememiş-
ti. 

15 Temmuz gecesi Özel Harekât Dairesi Başkanlı-
ğının Gölbaşı’nda bulunan merkezindeydi Sevda. 
Yani görev yerinde. 

Saat 00.03’te darbe girişiminde bulunan va-
tan hainleri tarafından atılan bomba sadece 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığının bulundu-
ğu Gölbaşı’nı kasıp kavurmamış, Çatalalan Kö-
yüne de ateş düşmüştü. En çokta annesi Nural 
Hanım’ın yüreği dağlamıştı. Biricik kızına en sev-
diği yemekleri yapardı. 

Üstelik sevdalıydı Sevda’sı. Gönlünü kaptırdığı bir 
yâri de vardı. Bir de araba aldı mı izne gelecek, 
gönlünün prensiyle tanıştıracaktı anne ve baba-
sıyla. 

Olmadı. Duvağı tabutunun üzerinde kaldı Sev-
da’sının. 

Boya kullanmazdı. Saçına sürekli kına yakardı 
sanki kurban olacağını biliyormuş gibi Sevda’sı.  

Adana, Sabancı Merkez Caminde düzenlenen 
törenin ardından memleketine, Çatalalan Köyü 
Mezarlığının toprağına gözyaşları içerisinde def-
nedildi.
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Kız çocuklarını çok severdi Seyit. Eşi Orkide 
ile evliliklerinden 05 Temmuz 2016 günü bir 

kızları oldu. Eylül ayında doğması gerekirken er-
ken doğum yaptı eşi Orkide. Yine de adını Eylül 
koydular. Kuvözden görebildi Seyit Ahmet kızını 
sadece. Kucağına almak nasip olmadı. 

23 Eylül 1990 günü Nizip’te doğdu Seyit Ahmet. 
Babasının adı Şahin, annesinin adı Ayişe olan Se-
yit İstanbul’da büyüdü. İstanbul’da bulunan Ha-
zım Ersu İlköğretim Okulunun ardından Bahçeli-
evler Lisesinden 2007 yılında mezun oldu. 2010 
yılında Kayseri Polis Meslek Yüksekokulunu bitir-
di. 05 Temmuz 2010 tarihinde ilk görev yeri olan 
Ordu’da Polis Memuru olarak göreve başladı. 

Gözü pekti, atılgandı. Onun gönlünde Özel Harekât 
Polisi olmak yatıyordu. Mesleğinin daha ilk gün-
lerinde hemen başvurusunu yaptı. 

Gölbaşı’nda düzenlenen 39. Dönem Özel Harekât 
Kursunu başarıyla tamamlayarak yine Ordu’da 
görevine devam etti. 2014 yılında Şırnak iline 
atandı. 2014 yılından itibaren Ankara’da bulunan 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığında görev yap-
maya başladı. 

Seyit Ahmet ÇAKIR 

Polis Memuru. 1990 Gaziantep doğumlu. 
Evli, 1 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 
F-16 uçakları ile düzenlenen saldırı 
sonucu Şehit olmuştur.
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15 Temmuz hain darbe kalkışması başladığında 
kardeşi Aykut’u arayarak hemen eve geçmesi-
ni söyledi. Kendisi de hemen görev yerine, Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına koştu. İlk bomba 
patladıktan sonra Aykut abisini aradı. Görev için 
hazırlandıklarını, sonra kendisini arayacağını söy-
ledi Aykut’a. 

Ama aramadı kimseyi. Arayamadı. Onu arayan-
larda bir daha Seyit Ahmet’e ulaşamadılar. Vatan 

hainlerinin attığı ikinci bomba ile Şehit düştü Po-
lis Memuru Seyit Ahmet Gölbaşı’nda.
Nizip Hatice-i Kübra Caminde düzenlenen töre-
nin ardından, Karacurun Köyü Mezarlığında son-
suzluğa uğurlandı. 

Çalışkan ve kendisini işine adamış bir Polis Me-
muruydu. Seyitti. Eşi Orkide, hâlâ kuvözde bulu-
nan kızı Eylül’ün şapkası ile kucakladı eşi Seyit’in 
tabutunu.
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16 Eylül 1979 tarihinde Balıkesir’de doğdu Tur-
gut. Baba adı Hayati, anne adı Seküre. İlkokulu 

Aslıhantepçik İlköğretim Okulunda tamamlama-
sının ardından 1998 yılında 100. Yıl Endüstri Mes-
lek Lisesinden mezun oldu. Daha sonra askerlik 
hizmetini Çorlu’da bulunan 5. Kolordu Komutan-
lığı, 2. Keşif Bölük Komutanlığında havan nişancı-
sı olarak tamamladı. 

Polis olma kararı sonrası Elazığ Zülfü Ağar Po-
lis Meslek Yüksekokulunu 2003 yılında bitirdi. İlk 
görev yeri Edirne oldu. Keşan ilçesinde görev-
lendirildi. Ama gönlünde hep Özel Harekât Polisi 
olmak yatıyordu.  

02 Eylül 2005 tarihinde sona eren 33. Dönem 
Özel Harekât Kursunu başarıyla tamamladı. 
Bir süre daha Edirne’de görev yaptıktan sonra 
Hakkâri’ye tayin oldu.

2009 yılında Hakkâri’deki görev süresini tamam-
ladıktan sonra Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
tayin edildi. 

15 Temmuz gecesi eşinden birkaç gün önce iste-
diği kuruyemişli kurabiyeleri çayla yedikten sonra 
ertesi gün gideceği Şanlıurfa görevi için hazırla-
nıyordu Turgut. İşyerinden gelen telefonda mü-
dürü acilen göreve gelmesini söylüyordu. Hemen 

Turgut SOLAK 

Polis Memuru. 1979 Balıkesir doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Gölbaşı 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına hain 
terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 
F-16 uçakları ile düzenlenen saldırı 
sonucu Şehit olmuştur.
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arabasına binip görev yerine gitti. Evden ayrıldık-
tan yaklaşık 45 dakika sonra ilk patlama olmuştu. 
Aynur Hanım panik içinde eşini aradığında ken-
disine pencereden uzak durmasını ve koridora 
geçmesini söylemişti. Bu son konuşması olmuştu 
eşiyle, bir daha da telefonuna ulaşılamamıştı. 

Beyza (2008) ve Alper’i de (2010) alarak arka-
daşlarına gitmişti Aynur. Eşine sadece güvende 
olduklarını haber vermek için defalarca mesaj 
attı. Ama cevap gelmedi Turgut’tan. 

Bir daha da gelmeyecekti beklediği o cevap. 

O gece Turgut’ta, diğer Özel Harekât Polisi ar-
kadaşlarıyla birlikte, F-16 uçaklarından yağdırılan 
bombalarla Şehit oldu. 
Babası Hayati Bey Gölbaşı’nda meydana gelen 

ilk patlamadan sonra hemen oğlunu aradı. Ula-
şamadı. 

İçine doğmuştu sanki bir şeyler. Kafasında on-
larca cevapsız soru, sabaha kadar uyku girmedi 
gözlerine. 

Şehit haberi, Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı 
Ovabayındır köyüne çabuk ulaştı. Baba Hayati 
Solak’ın Şehit evi Türk bayrakları ile donatıldı. 

Emekli olduğunda memleketine geri dönmeyi 
düşünüyordu. OLMADI… Bu defa al bayrağa sarılı 
naaşı dönebildi memleketine sadece.

Ovabayındır Köyünde binlerce hemşerisi tarafın-
dan teröre lanet, Şehide dualarla son yolculuğu-
na uğurlandı. 
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Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, 03 Temmuz 
1974 tarihinde Düzce’de doğdu. Baba adı 

Ramazan, anne adı Hanife olan Ufuk, Ankara 
Yenimahalle’de bulunan Yeşilevler Ortaokulunu 
bitirdi. 

05 Haziran 1992 yılında Polis Kolejinden, 27 Hazi-
ran 1996 tarihinde ise Polis Akademisinden me-
zun oldu. 

15 Temmuz 1996 tarihinde Komiser Yardımcısı 
olarak İstanbul’da mesleğe başladı. 

23 Kasım 2000-20 Temmuz 2001 tarihleri arasın-
da Ardahan ilinde bulunan 25. Mekanize Piyade 
Tugayı, Karargâh Bölük Komutanlığında kısa dö-

nem piyade çavuş olarak askerliğini tamamladı. 
Askerlik dönüşü yine Komiser Yardımcısı olarak 
İstanbul’da, Güngören ilçesinde görevlendirildi. 
17 Eylül 2001 tarihinde Komiser rütbesine terfi 
etti. 

2003 yılı onun için değişikliklerle geldi. Daha 
önce Asayiş, Suçu Soruşturma ve Kaçakçılık 
branşlarında da görev yapan Baysan, 31. Dönem 
Özel Harekât Kursunun ardından mesleğine artık 
bir Özel Harekâtçı olarak devam edecek ve yeni 
görev yeri Hakkâri olacaktı. 2004 yılında ise Baş-
komiser rütbesine yükselecekti. 

2005 yılında Özel Harekât Dairesi Başkanlığına 
yeniden atandı. Yetenek isteyen birçok kurs gör-

Ufuk BAYSAN

4. Sınıf Emniyet Müdürü. 1974 Düzce 
doğumlu. Evli, 2 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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dü. Eğitimli ve donanımlı bir personeldi. 2007 
yılında Emniyet Amiri oldu. 2009 yılında ise ye-
niden Hakkâri’ye tayin edildi. Burada personeli 
motive etmek ve boş zamanlarını değerlendir-
meleri amacıyla şube içerisinde çok sayıda sosyal 
faaliyete imza attı. 2013 yılında 4. Sınıf Emniyet 
Müdürü rütbesine terfi eden Baysan’ın son görev 
yeri Özel Harekât Dairesi Başkanlığı oldu. 

Ufuk ile 16 yaşındayken tanıştı eşi Nur. Yani Süper-
meniyle. Polis Kolejinin son sınıfından, Polis Aka-
demisinden mezun olana kadar hiç ayrılmadılar. 
12 Eylül 1998 tarihinde ise evlendiler. “Ömrünün 
çoğunu onunla geçirdim, ancak hasreti hep yüre-
ğimdeydi” diyor Nur.  Geçici görevli olarak yurt 
dışı ve yurt içinde birçok yerde görevlendirilmiş-
ti Ufuk. İşinde olan hiçbir şeyden bahsetmezdi 
evde. Bir gün şarampole yuvarlanmışlar eve hiç-
bir şey olmamış gibi gelmişti. Böyle önemli bir 
kaza haberini bile arkadaşlarından duymuştu 
Nur. Onu arayamazdı. Kızardı Ufuk. Üniforma ile 
sadece işyerinde görmüştü çocukları onu. 

“Babanız Süpermen, o kahramanlıklarını yapıp 
eve Clark Kent olarak dönüyor” derdi çocukları 
Canberk Bora (2000) ve Ilgın’a (2006). Ilgın ba-
basına “herkesin babası burada, sen neden gel-
miyorsun?” diye sorduğunda “vatanı birilerinin 
koruması gerekiyor” diye cevap verirdi.

Nur ona başka bir birimde çalışmasını söyleye-
medi hiç. Biliyordu. Ya devlet için ölecekti, ya da 

devlet artık yeter git diyecekti ona. Mesai mef-
humu hiçbir zaman olmamıştı. 15 Temmuz günü 
de eve hiç gelmedi. Saat 17.00 gibi konuştu eşiy-
le, 19.00 gibi geleceğini söylemişti, sonra uzadı, 
21.00-22.00 gibi oldu.

Jetlerin sesini duymaya başlamışlardı. 21.30’da 
Ufuk yeniden aradığında “ışıkları kapatın ve po-
lis olduklarını söyleseler dahi kimseye kapıyı aç-
mayın” dedi Nur’a. 23.45’te tekrar aradığında da 
abisinin onları almaya geleceğini söyledi. 

En son 00.03’de sadece bir kez çaldı telefonu 
Nur’un. Bir daha çalmadı. Eşi Ufuk’un Şehit oldu-
ğu saat olarak kabul ediyor Nur o saati. Evinde 
sağlık ekiplerini beklemedi. Tüm tanıdıklarıyla 
birlikte bütün hastaneleri dolaşarak buldu eşini.

Emniyet Müdürü Ufuk Baysan her göreve çıktı-
ğında “ÇOCUKLAR SANA EMANET, DİK DUR, 
NAMERDİ GÜLDÜRME” derdi eşi Nur’a. Bir vasi-
yeti daha vardı Ufuk Müdürün. O çok sevdiği ba-
baannesinin yanına defnedilmek. 

Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce Cedi-
diye Caminde binlerce seveninin katılımıyla kılı-
nan cenaze namazı sonrası Çalcuma Mezarlığın-
da sonsuzluğa uğurlandı. 

Dağ gibi evladı Canberk Bora, başı dik ve gururla 
sırtladı babasının tabutunu. 
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03 Şubat 1972 tarihinde Niğde’de doğdu. Yıl-
maz ve Fatma çiftinin üç çocuğundan en ya-

ramazıydı Varol. Çiftçi olan baba Yılmaz Tosun, 
çocuklarının yanından ayrılmamasını, kendisine 
yardımcı olmalarını istiyordu. Varol’da severdi 
çiftçilikle uğraşmayı ama bir sene topladıkları so-
ğan para etmeyip, tonlarca soğanı tekrar toprağa 
gömmek zorunda kaldıklarından soğumuştu bu 
işlerden.
 
1989 yılında Niğde Endüstri Meslek Lisesini biti-
rince Polis olan dayısının yanında aldı soluğu Va-
rol. Başvurdu, kazandı ve Gaziantep Polis Okulu-
nu bitirdi. 11 Kasım 1991 tarihinde Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Koruma Dairesi Başkanlığında başla-
dı ilk görevine. 

1995 yılından itibaren Ankara İl Emniyet Müdür-
lüğü kadrosunda görevlendirildi. 23 Şubat 1999 
tarihinden 23 Ağustos 2000 tarihinde kadar 
Kırıkkale’nin, Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlı-
ğında jandarma er olarak askerlik hizmetini ye-
rine getirdi. 

2000 yılında şark hizmetini Hakkâri’nin Yükse-
kova ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğünde tamamladı. Şark hizmet süresi dolmasına 
rağmen iki yıl daha uzatmıştı. 

2004 yılından itibaren yeni görev yeri Karaman 
oldu. Burada Önleyici Hizmetler ve TEM Şube 
Müdürlüğünde görevlendirildi. 

Son olarak Başpolis Memuru rütbesini alan Va-
rol Tosun, 2011 yılından itibaren Ankara’da görev 
yaptı. 2004 yılında İktisat Fakültesinden mezun 
oldu.

16 Ocak 1995 tarihinde hayatlarını birleştirdikleri 
eşi Neşeyle olan evliliklerinden Nur Tutku (1995) 
ve Arda Doruk (2006) adını verdikleri iki çocuk-
ları dünyaya geldi. 

Varol TOSUN 

Polis Memuru. 1972 Niğde doğumlu. 
Evli, 2 çocuk babası. Ankara Emniyet 
Müdürlüğü önünde hain terör örgütü 
FETÖ/PDY mensuplarının saldırısı 
sonucu Şehit olmuştur.



149

Emniyet Teşkilatının
15 TEMMUZ ŞEHiTLERi

Korkusuzdu Varol, hep önde gitmeyi severdi. Te-
rörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapı-
yordu. 

15 Temmuz günü evindeydi. Jetler havada uçu-
şurken olan bitene pek anlam veremediler önce. 
Boğaziçi Köprüsünün kapatıldığı haberini görün-
ce, darbe kalkışması olduğunu anlayıp, çağırıl-
mayı beklemeden teçhizatını kuşanıp çıktı. 

Kapıda 15-20 saniye göz göze kaldı Neşeyle Va-
rol. Hiçbir şey söylemeden ama çok şey anlatır 
bir şekilde. 

Neşe son olarak gece 01.14’te konuştu eşiyle. 
Arda’yı da konuşturdu babasıyla rahatlaması için. 
Soğukkanlıydı Varol. “Koridorda bekleyin, merak 
etmeyin bir şey olmayacak” diye teselli etti onları. 
Ancak, hainler tarafından uçaktan atılan bomba 
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ile Ankara Emniyet Müdürlüğü binası çok büyük 
zarar görmüştü. Patlayan su boruları nedeniyle 
binanın zemin katlarını su basmıştı. 

Çelik yelek giymişti Varol. Yine öndeydi. Açılan 
tank ateşiyle başından yaralandı. O dakikadan 
sonra attığı mesajların hiçbirine cevap gelmedi 
Neşe’nin. Bildiği bütün numaraları aradı. Ulaşa-
madı.

16 Temmuz sabahı güneş Ankara semalarını ay-
dınlatmaya başladığında o kara gecenin dehşeti 
daha net görülmeye başladı. Neşe için aydınlık 
bir günün habercisi olamadı 16 Temmuz maale-
sef. Polis Memuru Varol Tosun, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü önünde darbeci vatan hainlerinin aç-
tığı tank ateşiyle Şehit düşmüştü o gece. 

Kasapları dolaşıp aldığı atık et parçaları ile sokak 
köpeklerinin karnını doyuracak kadar şefkatli, 
duyarlı ve sevgi doluydu. 

Denizi değil dağları, ormanları severdi. Çocukla-
rıyla kamp kurmaya bayılırlardı. Becerikliydi. Eşi-
nin köyünde bulunan herkese çiftçilik konusunda 
yardım ederdi. 

Toprağı çok severdi Polis Memuru Varol. Memle-
keti olan Niğde Şehitliğinin toprakları o gün iki 
Şehidini, iki kahraman vatan evladını aynı anda 
bastı bağrına. Polis Memuru Varol Tosun ile bir-
likte, aynı gece Boğaziçi Köprüsünde Şehit olan 
Polis Memuru Kemal Tosun’u.

15 Temmuzun bir hafta kadar öncesiydi. Arda 
babasına “baba cennet sekiz katlıymış, sen han-
gi katında olacaksın?” diye sormuştu. Varol’da 
oğluna “oğlum, keşke birinci katında olabilsem, 
cennete gitmek kolay değil” diye cevap vermişti. 
Sanki içine doğmuştu Arda’nın. 
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Abdülkadir ve Meryem çiftinin 7 çocuğunun 
en küçüğü ve en nazlısıydı Velit. 30 Aralık 

1986 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesinde doğdu. 
İlk ve ortaokulu Mardin’de tamamladı. Arkadaşla-
rıyla birlikte girdi polislik sınavlarına. Arkadaşları 
kazanamadı, o kazandı. İstanbul Şükrü Balcı Polis 
Meslek Yüksekokulundan başarıyla mezun oldu. 
13 Haziran 2008 yılından itibaren İstanbul Ata-
türk Havalimanında görev yapmaya başladı. 

39. Dönem Özel Harekât Kursunu 2011 yılı Kasım 
ayında başarıyla tamamlayan Velit Artvin’de gö-
revlendirildi. Buradayken Polis Okulunun son se-
nesinde tanıştığı Meryem’le evlendi. 

Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı göreve katıldı. Yurt 
dışı görevli olarak Uganda’da bulundu. Hakkâri’de 
bir operasyon esnasında yüzünden şarapnel par-
çalarıyla yaralandı. 15 gün sonra Ağrı’ya göreve 
gitti. 

15 Temmuz günü evindeydi. İşyerinden gelen te-
lefonla hemen hazırlandı. Bir arkadaşıyla birlikte 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığına geldi. 

Eşi Meryem anlatıyor: “22.30-23.00 gibi gitti. 
Ben neler olduğunu merak edip eşime mesaj at-
tım. O da bana: “Ortalık yanıyor aşkım, sana dö-
neceğim” diye mesaj attı. 

Velit BEKDAŞ 

Polis Memuru. 1986 Mardin doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Ankara Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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O gün kötü bir şey olacak diye hiç hissetmedim. 
Doğuda çalışırken daha çok tedirgin oluyordum. 
Her zaman sarılıp kucaklar, dua ederek işe öyle 
gönderirdim. 

O gün böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmedi. O 
gece 01.10’da tekrar eşime mesaj yazdım, mesaj 
gitmedi. Şarjı bitti diye düşündüm, bir daha da 
haber alamadım. 

İlk gün normal geçti çünkü ben böyle bir şey ola-
cağını aklımın ucundan bile geçirmiyordum. 

Ancak ilk eve girdiğimde bir soğukluk hissetmiş-
tim, sanki eşim beni izliyormuş gibi geliyordu. 
Gözümü kapatıp uyuyamadım, halbuki hiç bir 
şey bilmiyordum. Eşi Özel Harekâtta olan kom-
şuma çıktım. Zaman geçtikçe de tedirgin olmaya 
başlamıştım. Çünkü normalde arar haber verirdi. 

Hain kalkışmanın ertesi günü sosyal medyada 
resmini gördüm. Arkadaşları “MEKÂNI CENNET 
OLSUN” diye paylaşımda bulunmuşlardı. Onu 
görünce çıldırdım.

Sonra arkadaşları geldiler “böyle haber almazsın, 
her yazılana inanma” diyerek beni tekrar umut-
landırdılar. Görevdedir dediler, umutlandım. 

O günden sonraki beş gün boyunca öldüm öldüm 
dirildim. Eniştemler sürekli Adli Tıp Kurumuna gi-
diyorlardı. Onlar öğrenmişler ama bana söyleye-
memişler. Hatta başsağlığına evime gelenler bile 
benim bilmediğimi öğrenince bir şey diyemeden 
dönmüşler. 

Beşinci günün sonunda net olarak öğrenmiş ol-
dum. Zaten kalbim benden ayrı, bir kuş gibi çar-
pıyordu. 

Vücut bütünlüğü bozulmamış olmasına ve yüzü 
tanınıyor olmasına rağmen olayın ikinci günün-
den itibaren Adli Tıp Kurumunda süren acılı bek-
leyiş beşinci günün sonunda bitmişti. Ne sancılı 
bir bekleyiş…

Göreve giderken bir arkadaşı ona kendine dikkat 
et diye mesaj atmış, Velit “neden dikkat edece-
ğim, ben şehadet şerbeti içmeye gidiyorum” diye 
cevaplamıştı.

O gece şehadet şerbetini içti ve Midyat İlçe Me-
zarlığında ebedi istirahatgâhına uğurlandı Polis 
Memuru Velit. 
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20 Kasım 1987 tarihinde Erzurum’un Pasinler 
ilçesinde doğdu Yakup. Baba İbrahim ve anne 

Çiğdem çiftinin yedi çocuğunun en büyüğüydü. 
Şair Nefi İlköğretim okulunun ardından 2005 yı-
lında Erzurum Atatürk Lisesinden mezun oldu. 
Sekiz yaşındayken hafız olmuştu. 

Hayali polis olmaktı, Özel Harekât Polisi olmak-
tı. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Nazilli Po-
lis Meslek Yüksekokulundan mezun olmasının 
ardından Sivas Emniyet Müdürlüğünde göreve 
başladı. 10 Temmuz 2010-11 Eylül 2010 tarihleri 
arasında düzenlenen 39. Dönem Özel Harekât 
Kursunu başarıyla tamamlamasının ardından da 
hayali gerçek oldu ve Özel Harekât Dairesi Baş-
kanlığına atandı.

Yakup SÜRÜCÜ

Polis Memuru. 1987 Erzurum doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Ankara Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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Görev yeri Özel Harekât Dairesi Başkanlığı olarak 
görülüyordu, lakin görev yapmadığı il kalmamış-
tı. Sürekli operasyonlarda olurdu. Ama ser verip 
sır vermezdi ailesine, sevenlerine. Babası ne yapı-
yorsunuz görevde diye sorduğunda lafı değiştirir 
bağa, bahçeye getirirdi sözü. 

Bir gün babası İbrahim Bey’e posta havalesiyle 
para gönderecekti. İbrahim Bey oğlunun Sivas’ta 
görevli olduğunu biliyordu. Postanedeki görevli 
paranın nereden geleceğini sorunca Sivas dedi 
İbrahim Bey. Görevli ise hayır dedi. Görevliye be-
nim oğlum Sivas’ta görevli dedi. Hayır dedi gö-
revli yine. Kızdı İbrahim Bey. “Oğlumu bana mı 
öğretiyorsun, benim oğlum Sivas’ta görev yapı-
yor” diye çıkıştı. Oğlun Tunceli-Pülümür’de dedi 
görevli. Orada gözyaşlarını tutamadı İbrahim Bey. 

Bunca tehlikeli görevlerin arasında 2014 yılında 
İşletme Fakültesini bitirdi Yakup. 01 Şubat 2015 
tarihinde öğretmen olan eşi Ümmügülsüm ile 
hayatlarını birleştirdiler. Düğünlerini yapalı daha 
bir hafta olmamışken göreve gitti Yakup. Sabre-
dip bekliyordu Ümmügülsüm. Dönecekti çünkü. 
Şemdinli, Aktütün mezrasında öğretmenlik ya-
parken birkaç kez görüşme imkânı buldular. Bir 
buçuk yıllık evliliklerine Afganistan gibi yurt dışı 
ve çok sayıda yurt içi görev ve ayrılıkları sığdır-
dılar. 
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12 Temmuz’da Yakup ve Ümmügülsüm izne ay-
rıldılar. Hasret kaldığı denizi, yeşili, sahil şeridini, 
doğayı hayranlıkla izledi Yakup. Daha önce hiç 
görmediği Fethiye’nin Ölüdenizine uğradı. Bir 
anda “bu kadar yeter, dönelim” dedi. Şaşırdı Üm-
mügülsüm. Gezecek, görecek daha çok yer vardı 
oysa. İstemedi Yakup. Sanki yetişmesi gereken 
bir yer varmış gibiydi. Önce kendisi hüzünlü bir 
türkü mırıldandı. Sonra da “Yüksek Minarede 
Kandiller Yanar” türküsünü açmasını istedi sev-
dası Ümmügülsüm’den. 

Gölbaşı’na geldiklerinde bir patlama sesi duy-
dular. Bunun Havacılık Dairesi Başkanlığına atı-
lan bomba olduğunu bir arkadaşından öğrendi. 
Televizyonu açtı. Darbe girişimi olduğunu öğre-
nince amirini aradı. Amiri ”sen şehir dışında değil 
misin?” dediğinde “şu an Gölbaşı’ndayım” dedi. 
Konuşmadan sonra Ümmügülsüm onun nasıl gi-

yindiğini, hazırlandığını, evden nasıl ayrıldığını 
anlamadı bile. Hayal gibiydi. 

Gitme dedi. “Vatan meselesi. Gitmem lazım” dedi 
Yakup. 

VE GİTTİ… 

15 Temmuz gecesi memleketin üzerine kara bir 
bulut gibi çökerken, kartal yuvasına atılan ikin-
ci bomba ile diğer vatansever silah arkadaşları, 
kahraman Özel Harekât Polisleri gibi Şehit oldu 
Polis Memuru Yakup’ta. En güzel yere gitti.

Memleketi Erzurum’un Pasinler ilçesinde binlerce 
hemşerisi ellerinde Türk bayrakları, dillerinde du-
alarla Taşkaynak Köyü Mezarlığında son yolculu-
ğuna uğurladılar. 
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10 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya göz-
lerini açtı. Babasının adı Hasan Raşit, annesinin 

adı Zehra olan Yasin Bahadır, üç kardeşin en bü-
yüğüydü. 

Liseyi Ankara Sincan’da bulunan Fatih Teknik Li-
sesinde okudu. 2006 yılında da Pamukkale Üni-
versitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Öğ-
retmenliği Bölümünden mezun oldu.

Askerlik hizmetini 2009 tarihinde İzmir Gazi-
emir’de bulunan Hava Teknik Okullar Komu-
tanlığı, Destek Grup Komutanlığı, Hizmet Bölük 
Komutanlığı bünyesinde kısa dönem hava çavuş 
olarak tamamladı.

Öğretmen olmak istemedi Yasin. Emeklilik yaşı 
çok uzun, bu kadar bekleyemem dedi. Bir arka-
daşı helikopter teknisyeniydi. Onu dinledi ve hiç 
düşünmeden Polis olmaya karar verdi. 

29 Aralık 2009 tarihinde Aydın Polis Meslek Eği-
tim Merkezinden dönem birincisi olarak mezun 
olmasının ardından anne ve babasının bulundu-
ğu il olan Ankara’da çalışmayı tercih ettiği için 
Ankara Polis Kolejinde mesleğine başladı.

Geçici olarak Koruma Dairesi Başkanlığı bünye-
sinde görevlendirilen Yasin, elektronik bölümü 
mezunu olduğundan dolayı 2010 yılından itiba-
ren Polis Koleji kadrosunda görevlendirildi. 

Yasin Bahadır YÜCE

Polis Memuru. 1984 Ankara doğumlu. 
Evli, çocuğu yok. Havacılık Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.
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Daha sonra açılan helikopter teknisyenliği sına-
vını kazandı ve Gölbaşı’nda, Özel Harekât Daire-
si Başkanlığıyla bitişik bulunan Havacılık Dairesi 
Başkanlığında görevlendirildi.

Eşi Ayşe, ev hanımıydı. Arkadaşları vasıtasıyla 
tanıştılar. Kırk gün nişanlı kaldıktan sonra evlen-
diler. Göreve çağırıldığında geç kalmamak için iş-
yerinin çok yakınında bulunan lojmana taşınmış-
lardı. Yasin işini çok seviyordu. 

Ayşe’nin de içi rahattı. Sık sık geçici görevle baş-
ka illere göreve gitse de, dört yıl boyunca sadece 
bir defa tatil yapmış olsalar da Ankara’daydı ni-
hayet. 

Ama Şehit haberlerini duydukça eşinin “sıra bize 
geliyor” demesine de üzülmüyor değildi.  

Dört yılın ardından hamile kaldı Ayşe. 1,5 ay sonra 
bebeklerini kucaklarına alacaklardı. 

Henüz isim koymamışlardı bebeklerine. Ancak 
Yasin Bahadır doğacak çocuğuna kendi adını 
koymayı istiyordu. Yeni hamile eşinin rahatlaması 
için her zaman yaptıkları gibi 15 Temmuz akşamı 
lojmanların etrafında yürüyüşe çıkmışlardı. 

Eve geldiklerinde telefonu çaldı Yasin’in. Telefonu 
kapatır kapatmaz hemen çıktı evden. Lojmanda, 
yani işyerine çok yakın olmasına rağmen daha 
hızlı ulaşmak için arabası geçti görev yerine. 
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Bir süre sonra da telefonla arayarak göreve gide-
ceğini belirtip valizini hazırlamasını istedi. 

Ayşe valiz hazırlarken duydu ilk bombanın sesini. 
Eşini aradı, telefona ulaşılamıyordu. Kayın pederi 
yani Yasin Bahadır’ın babası Hasan Raşit’i aradı. 
“Burayı bombalıyorlar. Yasin’e ulaşamıyorum” 
dedi. Babası inanamadı, anlam veremedi ama 
hemen Gölbaşı’na doğru yola çıktı. İkinci bom-
banın sesini babası telefonla konuşurken duydu. 
Hamile olan gelini Ayşe’yi bir an önce Gölbaşın-
dan getirmek için her şeyi göze alarak Sincan 
Yenikent’ten kendi aracı ile Gölbaşı’na giderek 
arkadaşının TOKİ bloklarında bulunan evinden 
gelinini saat 00.00 sularında alarak Yenikent’teki 
evlerine bizzat Yasin Bahadır’ın babası getirdi. 

Ayşe ve ailesinden başka herkes biliyordu Ya-
sin Bahadır’ın Şehit düştüğünü. Sabah olunca 
öğrendiler, vatan hainlerinin attığı ilk bombayla 

görev yeri olan Havacılık Dairesi Başkanlığında 
Şehit olduğunu.

Darbeci hainler, kendilerine engel olabilecekleri 
düşüncesiyle ilk olarak Havacılık Dairesi Başkan-
lığında bulunan Polis helikopterlerinin havalan-
masını engellemek istemişler ve ilk bombayı bu-
raya bırakmışlardı. 

Polis Memuru Yasin Bahadır anne, babasının ve 
ailesinin ikamet ettiği Ankara Sincan’da bulunan 
Cimşit Mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı.

Acısını yüreğine gömdü, hamileliğinin geri kalan 
sürecinde herhangi bir psikolojik yardım veya ilaç 
kullanmadı Ayşe. 19 Ağustos’ta sağlıklı bir do-
ğum yaptı. Babasını sadece geride kalan fotoğ-
raflarından görecek oğlunun adını Yasin Bahadır 
koydu. 
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09 Ağustos 1990 tarihinde Adana’nın Seyhan 
ilçesinde doğdu. 3 çocuklu bir ailenin en bü-

yük oğluydu. İlkokulu Akşemsettin İlköğretim 
Okulunda tamamladı. 2008 yılında Kurttepe Tek-
nik Lisesi Elektronik Bölümünden mezun oldu. 
Lise bitince dershaneye devam etti. Boş zaman-
larında klima servislerinde çalışarak harçlığını çı-
karmaya başlamıştı.

En büyük hayali polis olmaktı. Sonra hayaline ka-
vuştu ve İzmir Polis Okulunu kazandı. İlk atandığı 
yer Adanaydı. 

2012 yılında Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekoku-
lundan mezun oldu. Kurada dört tane Adana var-
dı. Üçü çekilmişti arkadaşları tarafından. Heyecan 
içerisinde soktu elini kura torbasına ve kalan son 
Adana’yı da o çekti torbadan. 20 Haziran 2012 
tarihinde ilk görev yeri olan Adana’da, yani mem-
leketinde göreve başladı. Çevik Kuvvet Şube Mü-
dürlüğünde görevlendirildi. Ailesi de kendisi de 
sevinmişti buna.

Yunus UĞUR 

Polis Memuru. 1990 Adana 
doğumlu. Bekâr. Havacılık Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları 
ile düzenlenen saldırı sonucu Şehit 
olmuştur.

Çocukluk arkadaşı olan ikizlerle hayalleri de ay-
nıydı, kaderleri de Yunus’un… Çünkü doğum ayları 
bile aynıydı. İlkokul ve liseyi de beraber okumuş-
lardı. Polis Okulunu üçü de farklı illerde okudular, 
ancak üçü de mezuniyetleri sonrası Adana Çevik 
Kuvvet Şube Müdürlüğüne atanmışlardı. Daha 



163

Emniyet Teşkilatının
15 TEMMUZ ŞEHiTLERi

sonra helikopter pilotu olmak istediler. Üçü de 
sınava girmişti ve başarılı olmuşlardı. Van’a gidip 
üç hafta İHA eğitimi almışlardı. Daha sonra tekrar 
Ankara’ya gelmişlerdi. Aldıkları eğitimin bitmesi-
ne yani hayallerine kavuşmalarına iki hafta kal-
mıştı. Bir taraftan da düğün hazırlıkları yapılıyor-
du. Düğün salonunu kiralamış, fotoğrafçıları dahi 
ayarlamıştı. Geriye sadece kıyılacak nikâhları kal-
mıştı. Kızı yoktu annesi Asiye’nin. Annesine “bak 
artık senin de bir kızın olacak” diyordu. 

Yunus aynı kaderi paylaştığı çocukluk arkadaşları 
olan ikiz Polis kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç 
ile aynı kaderi Havacılık Dairesi Başkanlığında 
sonsuza kadar paylaşıyordu. 15 Temmuz gecesi,  
vatan hainlerinin, Havacılık Dairesi Başkanlığına 
attığı bomba bile bu üç kadim dostu ayıramamış-
tı. Üçü de yan yana Şehit oldular. 

Gözyaşları arasında memleketi Adana’nın Buruk 
Mezarlığına defnedildi Polis Memuru Yunus.
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16 Temmuz 1971 tarihinde Bilecik’te doğdu Zafer 
Koyuncu. Doğan ve Nazmiye çiftinin dört erkek 

çocuğunun iki numarasıydı. Annesini altı yaşında 
kaybetmiş, anneanne kucağında büyümüşlerdi. 
İlk ve ortaöğrenimini Bilecik’te tamamladıktan 
sonra, 11 Eylül 1990 tarihinde Ankara Polis Kole-
jinden, 24 Haziran 1994 tarihinde ise Polis Aka-
demisinden mezun oldu. 

03 Temmuz 1994 tarihinde İstanbul Asayiş Şube 
Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve 
başladı. 

1996-1997 tarihleri arasında askerliğini Mardin 
Kızıltepe’de jandarma yedek asteğmen ola-
rak tamamlamasının ardından görevlendirildiği 
İstanbul’da yeniden Asayiş Şube Müdürlüğünde 
görevine devam etti. 

1998 yılında başarıyla tamamladığı 29. Dönem 
Özel Harekât Kursunun ardından Hakkâri’de gö-
rev yapmaya başladı.  Aydın, Batman, Ankara ve 
kadro yetersizliğinden dolayı görevlendirildiği 
Polis Akademisinde görev yapan Koyuncu, ope-
rasyonların yoğunlaşması üzerine Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığına yeniden çağırıldı.

Eşi ile 22 Kasım 2000 tarihinde dünya evine gir-
miş, yuvalarını Aleyna (2001) ve Yağız (2011) ad-
larında iki çocukla süslemişlerdi. 

Polis Akademisine tayin edildiği bu süre eşinin 
evde çocuklarıyla birlikte en çok vakit geçirdiği 
süreydi Başkan Yardımcısı Zafer’in. Zira hayatları 
hep özleyerek geçmişti. Görevi gereği sürekli il 
dışına geçici görevlere giden eşine “babasız bü-
yümenin zorluğunu bilmene rağmen,  çocukları-
nın babasız büyümesinden korkmuyor musun?” 

Zafer KOYUNCU 

2. Sınıf Emniyet Müdürü. 1971 Bilecik 
doğumlu. Evli, 2 çocuk babası. 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına hain terör örgütü FETÖ/
PDY mensuplarınca F-16 uçakları ile 
düzenlenen saldırı sonucu doğum 
gününde ŞEHİT olmuştur.
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diye sorduğunda eşinden “ben arkadaşlarımı 
toprağın altına bırakıp kaçmak için koymadım, 
bu memleketi üç-beş çakala bırakıp kaçmayaca-
ğım, bu iş bitmeden ayrılmayacağım” cevabını 
alıyordu. 

Eşinden “vatan için çalıştı, vatanı için yaşadı ve 
vatanı için Şehit oldu, birinci evi Özel Harekâttı, 
evini, ocağını başına yıktılar” derken aslında bü-
tün Özel Harekât Polislerini tarif ediyordu.  

Meslek hayatı boyunca, görevli bulunduğu illerde 
göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dola-
yı, çok sayıda takdirnameyle ödüllendirilmişti. 16 
Temmuz doğum günüydü. Eşi hasret gidermek 
için akrabalarını da çağıracak ve doğum gününü 
kutlayacaktı eşinin. 

2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine kadar yükse-
len Koyuncu, Özel Harekât Dairesi Başkanlığında 
Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. La-
kin uzun süredir il dışında görevdeydi. 15 Temmuz 
günü ailesiyle birlikteydi. Darbe girişimini haber 
alır almaz hemen görev yerine, Özel Harekât Da-
iresi Başkanlığına koştu. Arkadaşlarını yalnız bı-
rakamazdı. 

Eşiyle en son saat 23.42’de görüşmüştü. Eşi de 
aynı görev için çalıştığı daireye çağrıldığı için gö-
revdeydi. Havacılık Dairesi Başkanlığının bomba-
landığını söyledi ona.

Yeni yaşına gireli henüz 3 dakika olmuştu Zafer 
Başkan. Özel Harekât Dairesi Başkanlığına vatan 
hainlerinin saat 00.03’te bıraktığı ikinci bomba 
ile doğum gününde Şehit oldu. 

Başkan Yardımcısı Zafer Koyuncu’nun naaşı Ko-
catepe Caminde binlerce insanın katıldığı cena-
ze namazı sonrası gözyaşları ve dualar arasında 
Cebeci Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 
Ruhun şad, mekânın cennet olsun. 

Kahraman Müdürün dünyalar tatlısı oğlu Yağız, 
bir kahraman olarak bildiği babasının bir gün geri 
geleceğine inanıyor. 
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Beş çocukları vardı Osman ve Emine çiftinin. 
Üç oğlan ve iki kız. Ortancasıydı Zeynep. 30 

Mart 1979 tarihinde Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 
doğdu. Cumhuriyet İlköğretim Okulunun ardın-
dan Adana-Yüreğir Orhan Çobanoğlu Kız Mes-
lek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden 
1996 yılında mezun oldu.

Adana’da ikâmet ediyor, sürekli spor yapıyordu. 
Polis olmak istedi Zeynep. 19 Mayıs Polis Okulu 
Müdürlüğünden mezun olduktan sonra 03 Tem-
muz 2000 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde mesleğe baş-
ladı. Burada da sporla ilgilenmeyi sürdürdü. Lakin 
kendisine en uygun yerin Özel Harekât olduğu-
nu düşünüyordu sürekli olarak. Başvurdu ve 02 
Temmuz 2003/05 Eylül 2003 tarihleri arasında 
Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğün-
de düzenlenen, 31. Dönem Özel Harekât Kursunu 
başarıyla bitirmesinin ardından Ankara’da bulu-
nan Özel Harekât Dairesi Başkanlığına tayin oldu.
Tahsil hayatını da sürdürmeye devam etti Zey-
nep. 2004 yılında Açıköğretim Fakültesi, Okul 
Öncesi Öğretmenliği lisans eğitimini tamamladı. 
29 Mayıs 2005 yılından itibaren de Çetin olan so-
yadını artık Sağır olarak değiştirdi. Eşi Oktay’da 
Polis Memuruydu, o da Özel Harekâtçıydı. İkisi de 
aynı yerde çalışıyorlardı. 

İlk çocukları Doğukan daha üç-dört aylıkken 
2006 yılında Malatya Emniyet Müdürlüğüne ta-
yin oldu Zeynep. Bu arada mesleğinde yüksel-
meyi de kafasına koşmuştu. 2008 yılında sona 
eren Komiser Yardımcılığı Kursunu tamamladı. 

Zeynep SAĞIR

Komiser. 1979 Adıyaman doğumlu. Evli, 
2 çocuk annesi. Ankara Gölbaşı Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığına hain terör 
örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca F-16 
uçakları ile düzenlenen saldırı sonucu 
Şehit olmuştur.
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Kursun ardından ikinci oğlu Emir’i yine görev yeri 
olan Malatya’da kucağına aldı. 

2011 yılında Manisa Emniyet Müdürlüğü kadrosu-
na tayin edildi. Bir sene sonra, Kuveyt’te bulunan 
Türk Büyükelçiliğinin korunmasında üç yıl bo-
yunca görev yaptı. Döndükten sonra Manisa’da 
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde Komiser 
Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılında Komi-
ser oldu. 

Eğitici olarak görev yapmak üzere geçici görevli 
olarak Özel Harekât Dairesi Başkanlığına çağı-
rılınca bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Bu 
arada eşi Oktay emekli olmuş ve çocuklarıyla 
Manisa’da kalmıştı. 2015 yılının Temmuz ayında 
da onlar geldi Ankara’ya. Ama Zeynep sürek-
li olarak dolaşıyordu. Sivas’ta Afgan polislerine 
Özel Tim Eğitimi verilmesinde iki ay boyunca gö-
rev yaptı. 

Mesleğinde göstermiş olduğu fedakâr çalışma-
lar nedeniyle çok sayıda takdirnamesi bulunan 
Komiser Zeynep, Operasyonel Amaçlı İlkyardım 
Kursu, Uçak ve Kapalı Alan Operasyon Kursu gibi 
çok sayıda mesleki kurs görmüş başarılı, dene-
yimli bir personeldi. 

Nisan ayında bir Şehit arkadaşının cenaze töre-
ninden dönmüştü. Eşi ve çocuklarıyla birlikte ye-
meklerini yedikten sonra keyifle çaylarını içmeye 
başlamışlardı. Doğukan ve Emir’le televizyondan 
gelen ses vardı sadece salonda. Bu sükuneti ansı-
zın eşinden yükselen “şehit olursam beni Cebeci 
Şehitliğine defnedin” ifadeleri bozdu. Önce şaşır-
dı, bir anlam veremedi, sonra da kızdı Oktay eşi 
Zeynep’e. 

Gündüz çalışıyordu. Lojmanda kalıyorlardı. Gö-
revine sadıktı. Gece yarısına kadar ertesi gün 
yapılacak işleri, grupları, eğiticilerini, eğitimleri-
ni, atışlarını hazırlıyordu. 15 Temmuz gecesi de 
evindeydi. Telefon gelince hemen hazırlanıp çıktı. 
Özel Harekâta ulaşıp silahını, teçhizatını kuşan-
mış, alanda sevkiyat için bekliyordu. İlk patlama-
dan sonra arayan Oktay’a hainlerin hangarı vur-
duklarını, kendisinin iyi olduğunu söyledi. İkinci 
patlamadan sonra ulaşamadı Oktay eşine. Çıktı 
lojmandan, aramaya başladı. Hastaneleri dolaştı. 
Bulamadı. 

Tekrar patlamanın olduğu Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığına geldi Oktay. Patlamanın ardından, 
Gölbaşı Özel Harekât Dairesi Başkanlığının ala-
nında battaniyelere sarılmış Şehitlerin arasında 
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da bulamadı Zeynep’i. Daireden göreve giden-
lerin arasında da ismi yoktu Zeynep’in. Anla-
dı. Gölbaşı hastanesinin morguna geldi. Yüzleri 
bozulmamış altı güzel Şehit kız ve erkek Şehidi 
gördü. Aynı anda ruhlarını teslim etmiş gibiydi-
ler. Aramaya devam etti. Sonra onu gördü. Görür 
görmez tanıdı. Zeynep’ti o. Eşi, kadını, çocukları-
nın annesi. 16 Temmuz 2016 saat 16.45. Zaman o 
anda durmuştu.

Zeynep’in vasiyetini yerine getirdi ve onu Cebeci 
Polis Şehitliğinde, kendisine emanet bıraktığı iki 
oğluyla birlikte sonsuzluğa uğurladı. 




