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Basin bildirisi: Anti-Terror & Tactical-Defence Seminar – WDATF-Avrupa tanıtımı 
 

 

 

Sayin Basin Mensuplari, 

 

E-posta görebileceginiz Basin Bildirimizi sizlere gönderiyorum. Bildirinin icerdigi organizasyon ile ilgili bilgilere 

gazetenizde yer verebilirseniz cok sevinirim. Ayrintili bilgi, fotograf veya görsel materyaller icin de bizimle 

baglanti kurabilirsiniz. Degerli muhabilerinizi seminerimizde görmekten onur duyariz.  

Ilgi ve alakaniz icin tesekkür ederim, 

 

 

 

Saygilarimla. 

Sifu Nihat ATAMTÜRK 

 
 

 

 

 

Anti-Terror & Tactical-Defence Seminer – WDATF-Avrupa tanıtımı 

World Defence Anti-Terror Federation) - Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF Avrupa) gözetiminde, 06 - 
07.07.2019 tarihinde Köln'deki Çin Boks Akademisi'nde gerçekleşecek olan Terörle Mücadele ve Taktik-

Savunma Seminerimize sizi davet etmek isteriz. 

WDATF (World Defence Anti-Terror Federation) tarafından, WDATF Avrupa temsilciliği, 2018 yılında 
Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Sifu Nihat ATAMTÜRK’e  verilmiştir. WDATF Avrupa temsilciliğinin 
oluşturulmasında Sifu Nihat ATAMTÜRK aralarında çok iyi antrenörler Avrupa ve Dünya şampiyonları bulunan 
kişileri yönetime almıştır. Türkiye İstanbul’da bulunan Federasyonun genel merkezi WDATF’ın ilkelerine uygun 
olarak, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde kendisini ispatlanmış Yakın Savunma sistemini, Avrupa’da 
kurma görevini üstlenmiştir. WDATF Avrupa’nın kurulmasından sonra Köln’de  ilk seminer düzenleniyor. 

WDATF Başkanı Büyük Usta İbrahim AKTÜRK, WDATF Başkan Vekili Usta Oğuzhan AKTÜRK ve polis antrenörü 
eğiticileri Hoca Seyit Ahmet BELET Türkiye'den gelecek. Türkiye'den gelen eğitmenlerin yanında dünyaca ünlü 
Büyük Üstat Dr. Min Tah JAO ve Sifu Nihat ATAMTÜRK Seminere Eğitmen olarak katılacaklardır. 

Farklı milletlerden insanların katılacağı bu seminerde, silahlı ve silahsız fiziksel saldırılara, kendilerine veya 
başkalarına yasal düzenlemelere uygun olarak saldırganı tutuklamak için gerekli bilgi ve teknikler öğretilecektir. 
Savunma taktikleri, tehdit edici durumu hızla ve doğrudan taktiksel bir yaklaşımla sonlandırmayı hedefliyoruz. 

Özellikle, günümüzde insanlar günlük olarak kitlesel şiddete maruz kalmaktadır. Bu seminer ile birlikte insanları 
olası tehlikeli durumlara hazırlanması için eğitim verilecektir. 
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WDATF tarafından öğretilen teknikler polis, sınır muhafızları ve hapishaneler gibi Türk güvenlik görevlileri 

tarafından günlük pratikte yıllarca başarıyla kullanılmaktadır. Polis Eğitmeni ve Polis memuru olarak görev 
yapan Seyit Ahmet BELET Hoca bu konuda çok tecrübe etmiştir. Bu seminerde ateşli silah saldırılarına karşı 
savunma ve şüpheli şahısları taşıma teknikleri öğretilecektir. 

SEMİNERDE VERİLECEK EĞİTİM KONULARI: 
SİLAH - BIÇAK – SOPA - TELESKOPİK BATON 

KENDİNİ SAVUNMA ŞÜPHELİ TAŞIMA TEKNİKLERİDÖVÜŞ PSİKOLOJİSİ 

WDATF, yıllardır Türk makamlarıyla işbirliği yapıyor ve taktik savunma ve terörle mücadelede tanınmış bir 
federasyondur. 

Davetiyemizin yanı sıra, seminere verdiğiniz destek için minnettar oluruz. Günümüzde şiddet, sivil insanlara 
karşı da uygulanıyor ve bu durumlarda saldırıya uğrayan kişi polis gelene kadar doğru davranışın çok önemli 
olduğu için, sivillerin de savunma eğitimine ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. 

Bu nedenle, güvenlik de hizmet eden insanlari seminerimize katılmaları için davet etmek istiyoruz. Savunma 
taktiklerimiz diğer dövüş sanatları gibi değil, vurma ya da tekme teknikleri kullanılmıyor. WDATF’a bağlı Defence 
Anti-Terror sisteminde, saldırgan bir veya birden fazla, teçhizatlı veya teçhizatsız, silahlı veya silahsız saldırı 
durumlarında saldırgana zarar vermeden etkisiz hale getirebilme üzerine kurulmuş bir sistemdir. 

WDATF’ı daha yakından tanıyabilmeniz için ek olarak yolladığımiz basın açıklamaları, Türk dairelerle yazışma 
mektuplarının size bir örneğini yolluyorum. 

Geri dönüşünüzü bekliyorum ve ilginiz için teşekkür ediyorum. 

Saygı ve Selamlarımla. 

 

Nihat ATAMTÜRK 


