l Emniyet Müdürü Zafer Akta’tan
bin 500 polisle denetim
stanbul’dabin500polisinkatlmyla"YeditepeHuzurDenetimi"gerçekletirildi.stanbullEmniyetMüdürüZaferAktadaBakrköy’dekurulankontrolnoktalarnagelerekdenetimlerdebulundu.
S.5’te

çileri
Bakanl:
“Metropollerde
sansasyonel
bombal eylem
hazrlndaki
terörist Adana’da
yakaland” S.4’te

Türkiye'de onbinlerce
personelle dev uygulama
Ülkegenelindeezamanlgerçekletirilen“TürkiyeGüvenHuzurUygulamas”ndametrukbinalar,alverimerkezleri(AVM),fuarveetkinlikalanlar,
toplutamayaplangar/istasyonlar,iskele/liman,otogar/terminalgirileriile
havaalanlargüzergahlar,elektronikoyunsalonlar,internetcafeler,elencemekanlarileumumaaçkyerlerveçevrelerkontroledildi.
S.8’de
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Cumhurbakan Erdoan;
“Müjdeyi buradan veriyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne
katıldı. Programda 'Atmaca' isimli füzeyi tanıtan Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağının müjdesini buradan vermek istiyorum" ifadesini kullandı.

Boyraz'n öncelii
park problemi

Cumhurbakan ve AKP Genel Bakan Erdoan,‘RoketsanUyduFrlatma,UzaySistemleriveleriTeknolojilerAratrmaMerkeziilePatlaycHammaddeÜretimTesisiAçlTöreni’ndegündemeilikin deerlendirmelerde bulundu. Erdoan konumasndauifadelerikulland:
*30Austosbirmilletinbamszlveerefiiçinnel
erigözealabileceinianaçkispatdr.Malazgirt´enekad
arsamimiyetlesahipçkyorsak30Austos´adaaynsa
mimiyetleheyecanlasahipçkyoruz.
Sayfa8’de

lçemerkezindeözelliklePazartesiveCuma
günlerioluanaraçparkyounluununtrafiiaksatmasnedeniylelçeEmniyetMüdürüBurhan
Boyrazhareketegeçereksktedbirlerald.lçeesnafnziyaretedenBoyraz,araçparkprobleminin
çözülmesiiçindeistiarelerdebulundu. S.3’te

Doa ve hayvan polisi'
göreve balad
Düünler yasakland m?
Düünlereyönelikkstlamasürerken,sondakikaaçklamaya
göre,düünlerekstlamagetirilenillereyenileriekleniyor.Nide'desünnetdüünü,knagecesi,nian,mevlitgibietkinliklerin
yasaklanmasna,yaplacakdüünvenikahlarnenfazla2saatiçindetamamlanmasnakararverdi.ÖteyandanAydn'dan
birkstlamakarardaAydn'dangeldi.
Sayfa 8’de

Güvenlikte ‘KAAN’ devrede
EmniyetGenelMüdürlüü,özelgüvenlikgörevlileriningenelkollukkuvvetleriileetkiliiletiimi,etkinibirliivekoordinasyonunsalanmasamacylabalatlanGenelKolluk-ÖzelGüvenlikbirliiveEntegrasyonProjesi(KAAN)
ülkegenelindefaaliyetegeçti.
S.4’te

Denizli'de silahl
soyguncular arayan
polis, ku uçurtmuyor

BAŞYAZI
BEK‹R YAHŞ‹

Denizli'de silahl soyguncular arayan polis, ku
uçurtmuyorDENZL'dedünkargocuklnagiripözel
bankalarnparakuryeliiniyapanözelbirgüvenlikirketinesilahlagiripsoygungiriimindebulunankimlii
belirsiz3kiiyi,aramaçalmalarsürüyor. Sayfa 3’te

El-YüzTemizliini
HalaAnlayamadk
Baz enfeksiyon hastalklar uzmanlarnn söyledii
1 metrelik“güvenli mesafe” neden önemli?
Nedeni u: El-az–burun, yani solunum yolu ile bulaan mikrobik hastalklardan korunmada, hasta kiilerden
uzak durmak mikrobu kapmamann en etkili yollarndan biri. Bu nedenle “hasta olduundan kuku duyanlarn” sokaa çkmamalar, toplu tama araçlarn kullanmamalar, toplu alanlara (sinema, tiyatro) gitmemeleri,
okul ve ilerinden izin isteyip evlerinde istirahat etmeleri ve de “maske kullanmalar” sorunu bakalarna da
nakletmemek adna önemli bir tedbir.
S:3’te

çileriBakanltarafndanalnankararla81ilinemniyetmüdürlükleri bünyesinde
kurulan Çevre, Doa
veHayvanlarKoruma
BüroAmirlii'nebal
ekipler,KocaeliEmniyetMüdürlüüAsayi
ubeMüdürlüübünyesinde çalmalarna
balad..
3’te

Kaçak nargile tütününe
salçal kamufle
KaçaknargiletütününesalçalkamufleAdana'dakaçakçlarnpoliseyakalanmamakiçinnargiletütünlerinisalçakovalarnniçinesakladortayaçkt.
Sayfa 2’de

Halk denetimlerinden memnun
AdyamanlEmniyetMüdürlüünebalTrafikDenetlemeubeMüdürlüüekiplerinin,kent
genelindetrafikkazalarnnönünegeçilebilmesi
içinbalatmolduudenetimlerdedurdurulanaraç
sürücülerininevrakkontrolleriyaplrkenaynzamandasürücülerindahadikkatliolmalarkonuS.2’de
sundadauyarlaryaplyor.
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Halk trafik denetimlerinden memnun
Adıyaman'da, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sıklıkla yapılan trafik denetimleri vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Pikinliin bu kadar!
Bilecik'tebirdernekbinasndançaldtelevizyonuspotçu
önünebrakanüpheli,maazannaçlmasbeklerkendernee
dönüpçayiçti.Bukadarnadapesdedirten
hrszn,çayiçmebahanesiyle dernekteki
ikincitelevizyonuda
çalma plan yapt
örenildi.
18yandakiM.Y.Bilecik'tekibirdernekbinasndantelevizyonçalarak,çevredekibirspotçuya
satmakistedi.Spotçununkapalolmasüzerinehrsznderneeçayiçmekiçindönmesipesdedirtti.Esnafndikkatisonucuihbaredilenhrsz,dernektekiikincitelevizyonudaçalmaplanyaparken
polistarafndanyakaland.
ÇEVRE ESNAFI ZANLIDAN
ŞÜPHELENDİ
Alnanbilgileregöre,merkezstiklalMahallesiBelediyeSokaküzerindehizmetverenBilecik
AvclkveAtclkhtisasKulübüDernei'nesabah06:00'dagirenM.Y.(18)isimliahstelevizyonçald.Televizyonudernektekibirmasaörtüsünesaranahs,dernee200metreuzaklktabir
spotçuyagitti.Sabaherkensaatiolduuiçinkapal
olanspotçununönünetelevizyonubrakanahs,

spotçununaçlmasn
beklemekiçinbirsüre çevrede gezindi.
ahstanüphelenen
çevredekibirlokanta
çalan hemen durumu polise haber
verdi.
Olay yerine gelen polis spotçuyu
arayarakolayanlatt. Spotçu hemen
dükkanagelirken,dünbirahsnkendisinegeldiini,2tanetelevizyonuolduunu,birinibugüniçin,
dierininertesigünsatacasöylediianlatt.
TELEVİZYONU ÇALDIĞI YERDE ÇAY
İÇERKEN YAKALANDI
BusüredesonraBilecikAvclkveAtclkhtisasKulübüDernei'nehrszgirdiibilgisineulaanekiplerksasüredeçevredekigüvenlikkameralarndanyaptincelemede,ahsyinedernekbinasndaçayiçerkenyakalad.GözaltnaalnanahsBilecikEmniyetMüdürlüünegötürüldü.
ÇAY İÇME BAHANESİYLE
İÇERİ GİRİYORMUŞ
Öteyandan,ahsnbirgünöncedehrszlkplaniçinçayiçmebahanesiyledernekbinasnageldiibelirlendi.lktelevizyonuçaldktansonrayineçayiçmekbahanesiilederneegidenahsnikincitelevizyonuçalmakiçindeplanyaptbelirlendi.

Silahl saldr urayan
kii yaraland
AdyamanlEmniyetMüdürlüünebalTrafikDenetlemeubeMüdürlüüekiplerinin,kentgenelindetrafikkazalarnn önüne geçilebilmesi
için balatm olduu denetimlerdedurdurulanaraçsürücülerininevrakkontrolleriyaplrkenaynzamandasürücülerindahadikkatliolmalarkonusundadauyarlaryaplyor.
Trafikpolisekiplerininyapm
olduudenetimlerdenoldukça
memnunolduklarnsöyleyen
sürücüler,"Trafikpolislerinin

yapmolduudenetimlerioldukçabeeniyoruz.Polismemurlar hem evrak kontrolü
yapyor hem de bizleri daha
dikkatli olmamz konusunda
uyaryor. Trafik polislerinin
bizlere bir dost, arkada gibi
yaklambizleridahadamemnun ediyor. Umarz bu denetimlersklkladevameder.Bizlerincanvemalgüvenliiiçin
bu pandemi sürecinde gece
gündüzdemedençalanbütün
güvenlikgüçlerimizeteekkür
ederiz"diyekonutu.

Gaziantep'tearaciçerisindesilahlsaldryaurayankiiyaraland.MerkezahinbeyilçesiOcaklarMahallesi'nde
kimliihenüztespitedilemeyenbirkiihafifticariaracndaninerekönündekiotomobiliniçerisindekibirkiiyepompalsilahlaateetti.Pompaltüfeiylefiekkoyarakbirkaç
kezateedensaldrgandahasonraaracnabinerekbölgeden
kaçt.Oanlargörenveceptelefonuylayaananlarkaydedenbirvatandadurumupolisevesalkekiplerinebildirdi.Bölgeyegelen112AcilServisekiplerinceilkmüdahalesiyaplanyaralhastaneyekaldrld.Polisekipleridekaçansaldrgannyakalanmasiçinçalmabalatt.Ceptelefonugörüntüsünde,elindekitüfeklearacndanbararakinen
kii,önündekiotomobiliniçerisindekikiiyeateettiivekaçtanlaryerald.Yaananlaraahitolanaileninpanikanlarvepolisiaradanlargörüntüyeyansd.

Çalnt bisikletler evin bahçesinde bulundu
Hatay'n Dörtyol ilçesinde bir
evinbahçesindebulunançalnt29
bisikletleilgili2kiigözaltnaalnd.
lçeEmniyetMüdürlüüekipleri,ÇaylMahallesi'ndebirikametin
bahçesinde çok sayda bisiklet olduuihbarüzerineincelemeyapt.
Polis, farkl zamanlarda çeitli
yerlerdençalnarakboyandtespit
edilenbisikletlerleilgiliüpheliler
A.K.veA.Ç'yigözaltnaald.
Zanllarn emniyetteki ilemleri
devamediyor.

stanbul'da kargo ubesine baskn: yaklak
Dernek lokalindeki silahl kavgada
7 kilo uyuturucu hap ele geçirildi
yaralanan 7 kiiden 1'i öldü
GAZANTEP'te,birderneinlokalindeiki
gruparasndaçkansilahlkavgadayaralanan7
kiidendurumuarolanAbdulkadirAltun(36),
hayatnkaybetti.6kiininisetedavisininsürdüübildirildi.
Olay, dün gece saatlerinde, bni Sina Mahallesi'ndemeydanageldi.Derneklokalindeoturanikigruparasndahenüzbelirlenemeyennedenle tartma çkt. Tartma büyüyerek tabancalarnkullanldkavgayadönütü.Silah

stanbul'dankargoylaKatar'agönderilmekistenendekoratif
sandagizlenmi6kilo780gramuyuturucuhappolisekiplerininoperasyonuylaelegeçirildi.
stanbulEmniyetMüdürlüüNarkotikSuçlarlaMücadeleubesiekipleri,25Austos'taBaclar'dabirkargofirmasnayurt
dnagönderilmekiçinbraklankoliveeyalardadedektörköpeklearamayapt.DedektörköpeintepkiverdiiKatar'agönderilmeküzerebraklandekoratifsandnkenarlarnagizlenmi6kilo780gramuyuturucuhapelegeçirildi.Madde,içeriininbelirlenmesiiçinstanbulKriminalPolisLaboratuvarMüdürlüünegönderildi.
Ekipler,kargofirmasnauyuturucuhapbulunansandbrakanüphelilerinyakalanmasiçinçalmabalatt.

sesiniduyanlarnihbarüzerineolayyerineçok
saydapolisvesalkekibisevkedildi.
Kavgada 7 kii yaraland. Yaralananlardan durumu ar olan galerici Hüseyin Altunkaldrldhastanededoktorlarntümmüdahalesineramenkurtarlamad.Evlive5çocukbabasolduuörenilenAltun'uncanszbedeniotopsiiçinAdliTpKurumumorgunagönderildi.Yaral6kiininisetedavilerininsürdüübildirildi.
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70 yandaki
yankesici kadn
suçüstü yakaland
ADANA'dasemtpazarndaalveri
yapanMelihaB.'nin(77)cüzdannçalan70yandakiRevdaElsalihElmustafa,
polisekipleritarafndangözaltnaalnd.
AdliyeyesevkedilenElmustafa,çkarldmahkemecetutukland.
Olay,SeyhanilçesiDenizliMahallesi'ndedünmeydanageldi.Semtpazarlarndayankesicilikvehrszlkolaylarna
kargüvenlikönlemialanpolisler,durumundanüphelendikleriRevdaElsalih
Elmustafa'ytakipetmeyebalad.
Birsürepazardaalveriyapmadan
dolaanüpheli,MelihaBac'nnpazar
arabasnniçindebulunancüzdannçald.
Elmustafa,cüzdandaki360TL'yisütyeninekoyduktansonracüzdançöpeatt.Ekiplertarafndansuçüstüyakalanan
üpheli,parannüzerindebulunmasna
ramensuçlamaykabuletmedi.
GözaltnaalnanElmustafa'nnyankesiciliksuçundançoksaydasuçkayd
olduu,2.5ylhapiscezasyladaarand
ortayaçkt.

Kaçak nargile tütününe
salçal kamufle

Sorgusununardndanadliyeyesevk
edilenRevsaElsalihElmustafa,çkarldnöbetçimahkemecetutukland.

KaçaknargiletütününesalçalkamufleAdana'dakaçakçlarnpoliseyakalanmamakiçinnargiletütünlerinisalçakovalarnniçinesakladortayaçkt.
AdanaEmniyetMüdürlüüKaçakçlkveOrganizeSuçlarla Mücadele ube Müdürlüüne bal Kaçakçlk Büro
Amirliiekipleri,3ayradreseoperasyondüzenledi.Ekipler,iyerlerindeyaptaramadapiyasadeeri73binliraolan,
gümrükkaçabin139cinseliçerikliürün,290puro,87ieiçkielegeçirdi.Polisikisalçakovasnniçindenise41kilonargiletütünüelegeçirdi.
Operasyonlardagözaltnaalnan3üphelisorgulanmaküzereemniyetegötürüldü.
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Boyraz'n öncelii park problemi
Malatya'nın Darende İlçesinin yeni Emniyet Müdürü Erol Boyraz, ilçede önceliğinin otopark sorununu çözmek olduğunu söyledi.

Uygulamada cephanelik
ele geçirildi
Adana’dayaplandenetimlerde57silahve
busilahlaraaitçoksaydamermielegeçirildi,çeitlisuçlardanaranan152kiiyakaland.
AdanaEmniyetMüdürlüü,6-12Austos
tarihlerindegenelgüvenlikveasayiinteminiamacylakapsamluygulamayapt.Denetimlerkapsamndayaplanaramalarda18ruhsatsztabanca,bunlaraait104mermi,31ruhsatsztüfek,143kartu,9kurusktabancave
bunaait28fiek,56AK-47tüfekfiei,1çalntotomobilve8çalntmotosikletelegeçirilirken,çeitlisuçlardanaranan152kiideyakaland.
Uygulamadaayrca,yasadkumarvebahisoynatttespitedilen4iyerineadliveidariilemyapldörenildi.

Mersin’de haklarnda
arama karar bulunan
30 kii yakaland
Mersin l Emniyet Müdürlüü’ne bal
AkdenizilçeEmniyetMüdürlüüekipleri,çeitlisuçlardanaranan30kiiyiyakalad.
lEmniyetMüdürlüü’denyaplanyazl
açklamayagöre,AkdenizilçeEmniyetMüdürlüü3-17Austostarihleriarasndagerçekletirdiiçalmalardabirçoksuçluyuyakalad.Bukapsamdafailimeçhulolaylarnaydnlatlmasnayönelikyaplançalmalarda,3
evden,5iyerivekurumdan,5açktan,1otodanhrszlkile1malazararvermeveyankesicilikolayaydnlatld.Olaylarlailgili16
üphelihakkndaadliilemyapld.
Arananahslarayönelikdeçalmalaryapanekipler,hakknda10yl5ayhapiscezasbulunan1ahsolmaküzere,uyuturucuuyarcmaddeticareti,kiiyihürriyetindenyoksun
klma,yama,cinseltaciz,kaçakçlk,terörörgütüpropagandas,hrszlkveparadasahteciliksuçlarndanyakalamaemribulunan30kiiyiyakalayarak,gözaltnaald.
Ayrca,ekiplerinokbasknlaryla5ruhsatsztabanca,2ruhsatsztüfek,972gramuyuturucumadde,672adetuyuturucuhapve2
binliraparaelegeçirildi.

lçe merkezinde
özellikle Pazartesi
ve Cuma günleri
oluanaraçparkyounluunun trafii
aksatmasnedeniyle
lçeEmniyetMüdürü Burhan Boyraz
hareketegeçereksktedbirlerald.lçe
esnafnziyareteden
Boyraz, araç park
probleminin çözülmesi için de istiarelerdebulundu.
Yol kenarlarna,
dükkanönlerineve
çarmerkezinepark

edenaraçlarkaldrtarak, yayalara yol
açanvearaçtrafiinin önüne geçen
Boyraz ve beraberindeki polis ekipleri,hernoktadaaraç
vegörevlipolislerle
vatandalara uyarlardabulundu.
Yayalarn daha
rahathareketedeceialanlaroluturan
polisekipleri,sosyal
mesafe ve maske
kurallarnariayetetmeyenleri için de
vatandalar uyard

Denizli'de silahl soyguncular
arayan polis, ku uçurtmuyor
Denizli'de silahlı soyguncuları arayan polis, kuş uçurtmuyorDENİZLİ'de dün kargocu
kılığına girip özel bankaların para kuryeliğini yapan özel bir güvenlik şirketine silahla
girip soygun girişiminde bulunan kimliği belirsiz 3 kişiyi, arama çalışmaları sürüyor.

DENZL'dedünkargocuklnagiripözelbankalarnparakuryeliiniyapan
özelbirgüvenlikirketinesilahlagiripsoygungiriimindebulunankimliibelirsiz
3kiiyi,aramaçalmalarsürüyor.çinde13milyonlirannbulunduuirkete
soygun giriimine karan kiilerin yakalanmasiçinözelekipkuranDenizlipolisi,kentingiriveçklarndabulunan
kontrolnoktalarndakuuçurtmuyor.
MerkezefendiilçesiHüdaiOralCaddesi'ndebulunanveözelbankalarnparakuryeliiniyapan,ATMmakinelerine
deparatayanözelgüvenlikirketine,
kimliibelirsiz3kiitarafndan,dünsabahsaat09.00sralarndasoygungiriimidüzenlendi.Beyazrenklisedanbiroto-

mobilleirketinönünegelenkargogörevlisiklndakibezmaskeli3kiiden
2'siaraçtanindi.üphelilerden1'i,kendinikargogörevlisiolaraktantpiçerigirerken, dieri kapda gözcülük yapt.
çerigirenüpheli,belindentabancasn
çkard.Busradairketingüvenlikgörevlisidurumufarkediptabancasnçkarmakistedi.Ancaküpheli,özelgüvenlikgörevlisininüzerineatlaypsarlarak,tabancasnçkarmasnaengeloldu.Busrada,üpheliyiiterekkurtulmaybaarangüvenlikgörevlisiileyardmna
gelendiergüvenlikpersonellerisoygun
giriiminipüskürttü.Bununüzerinedaryakaçanüpheli,havayatekelate
edipdardagözcülükyapandierarka-

daylaolayyerinegeldikleriotomobile
komayabalad.Otomobilebineceklerisradaüphelilerdenbiridütü.Ancak
otomobilbusradahareketetti.üpheliler,arkadalarndanbirininolayyerinde
kaldnfarkedip,olayyerindenaldktansonratekraryollarnadevamedip,kaçt.Soygungiriimi,güvenlikkameralar
tarafndankaydedildi.DenizlilEmniyet
Müdürlüüekipleri,olaynardndangeniçaplbirsoruturmabalatt.üphelilerinyakalanmasiçinHrszlkveGasp
BüroAmirliibünyesinde10kiiliközel
birekipkuruldu.Polisekipleri,üphelilerinolaynardndangeçigüzergahlarndabulunannoktalardakigüvenlikkameralarüzerindehummalbiraratrmaya
balad.KentingiriveçklarndabulunanPlakaTespitSistemi(PTS)kullanlaraküpheliaraçlarüzerindeinceleme
yapld.Olaynyaandbölgedekigüvenlikkameralardadetaylbirincelemeyetabitutuldu.
KUŞ UÇURTULMUYOR
Olaynyaanmasnnardndanilgenelindekuuçurtmayanpolisekipleri,ehriablukaaltnaald.Polisekipleri,ehrin
giriveçklarndabulunankontrolnoktalarndaskbirdenetimebalad.Kontrol noktalarnda durdurulan araçlarda
GenelBilgiToplama(GBT)sistemiüzerindenkimliksorgusuyaplrken,üpheliaraçlarisedidikdidikarand.
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BEK‹R YAH‹
El-YüzTemizlii
HalaAnlayamadk
Baz enfeksiyon hastalklar uzmanlarnn
söyledii 1 metrelik“güvenli mesafe” neden
önemli?
Nedeni u: El-az–burun, yani solunum
yolu ile bulaan mikrobik hastalklardan
korunmada, hasta kiilerden uzak durmak
mikrobu kapmamann en etkili yollarndan
biri. Bu nedenle “hasta olduundan kuku
duyanlarn” sokaa çkmamalar, toplu tama araçlarn kullanmamalar, toplu alanlara (sinema, tiyatro) gitmemeleri, okul ve ilerinden izin isteyip evlerinde istirahat etmeleri ve de “maske kullanmalar” sorunu
bakalarna da nakletmemek adna önemli
bir tedbir.
Koronavirüs bulamasn önlemede sadece
el temizlii, el skmamak, öpüerek selamlamamak kâfi gelmiyor. Etkin bir korunma
için soluduumuz havada adeta “görünmez
çamarlar” gibi “asl duran” virüs yüklü damlacklardan da korunmamz lazm. Hasta birinin tad mikroplar bu damlacklarla yayabildii mesafe, genelde 1 metre ile snrl. Yeni koronavirüsten korunmada ise 2 metre daha güvenli bir mesafe olabilir düüncesi
var. Unutmayn, virüslerle yüklü bu “görünmez damlalar” solunduklarnda, içlerindeki virüsler de burun ve azdan içeriye kolayca girebiliyor.
As olmayan, ilac net ve açk olarak bilinmeyen ciddi bir “salgn hastalk” var karmzda. Anlalan o ki en etkili sonuç bizim
de bu savaa katlmamz halinde alnabilecek. Salk savaçlarnn, bilim insanlarnn,
devleti yönetenlerin, yerel yönetim sorumlularnn da ilk tavsiyesi budur. Benim de 40
yllk bir gazeteci olarak tavsiyem ayn yöndedir. Yaadmz günlere etkili, kalc sonucu, yani kaderimizi etkileyici vuruu yapan
biz olacaz. Ksacas “Koronaya inat yaasn hayat!” deyip “ulusal bir uyum, dikkat,
özveri, sabr, yardmseverlik, saygl ve sorumlu bir toplumsal iletiim, tartlmaz bir
vatandalk bilinci” içinde olmann ve davranmann zamandr... u kesin: Sava koronavirüs deil, biz kazanacaz. Meselemiz
savatan en az kaypla çkabilmektir...
Bir sözümde salk çalanlar için,
Siz salk çalanlar sizleri can gönülden
alklyorum. Allah sizleri korusun.
Salcakla kaln

Msr yerine esrar dikmi
Mersin’in Silifke ilçesinde jandarmaekipleri,birahsnmsrtarlasnda13kilo100gramkubaresrar
ile598kökkenevirbitkisielegeçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin l
Jandarma Komutanl Kaçakçlk
ve Organize Suçlarla Mücadele
(KOM)ubeMüdürlüüveSilifkeilçeJandarmaKomutanlekipleri,Si-

lifke’ninÇaltbozkrMahallesi’nde1
ahsnmsrtarlasiçerisindekenevir
bitkisiyetitirerek,kubaresrarsattntespitetti.Bununüzerinebelirlenenbölgeyeoperasyonyapanekipler, yaptklar aramada 13 kilo 100
gramkubaresrarile598kökkenevir
bitkisielegeçirdi.
Olaylailgiligözaltnaalnanbirkii,çkarldmahkemecetutukland.

Doa ve hayvan polisi' göreve balad
çileriBakanltarafndanalnankararla
81ilinemniyetmüdürlükleribünyesindekurulanÇevre,DoaveHayvanlarKorumaBüroAmirlii'nebalekipler,KocaeliEmniyet
MüdürlüüAsayiubeMüdürlüübünyesindeçalmalarnabalad.Çevrevedoaile
hayvanlarakarilenensuçlarlamücadeleetmesiamacylakurulanekipler,görevlerikapsamnda; sahipli hayvanlar öldüren veya
yaralayan,hayvanlarzehirleyen,hayvanlarpornografikyaynlardakullananvehayvanlarkumaroynamakamacyladövütüren
kiilereyönelikilemyapyor.
Çevre,DoaveHayvanlarKorumaBüro
Amirliiekipleri,hayvanlaraeziyetçektiren
kiilervepitbull,terrier,japanesetosagibitehlikelicinshayvanlarbesleyenkiilerhakknda
da idari ilem yapacak.Gerekli görülmesi
halindebukiilereaithayvanlara,yenidensahiplendirilmekveyakorumayaalnmaküze-

reelkoyulabilecek.Parkvebenzerinoktalarda
devriyegezenveihbarlardeerlendirenÇevre,DoaveHayvanlarKorumaBüroAmirliiekipleri,arscakvearsoukhavalarda
sokakhayvanlarnnaçvesusuzkalmamalaramacylakentinçeitlinoktalarnadasuve
mamabrakacak.Ekipler,asligörevlerininyansrakoronavirüsilemücadelekapsamnda

yaplandenetimlerdedeaktifroloynuyor.
Köpei'Tarçn'ile8yldrbirlikteolduunu
söyleyenGültenErol,"Böylebirbirimkurulduuiçinçokmutluoldum.Bencegeçbilekalnmt.Sosyalmedyaygörüyoruz.Görünce insan olarak utanyorum yani. Kendimdenutanyorum.Naslbukadaracizolabiliyoruz?...""...Birhayvannkarsndanaslbukadarezikolabiliyoruz?Beneziklikhissediyorum.nsanolduumiçinutanyorum.
Oyüzdengeçbilekalnd.iddetlegerekiyordu
böylebirbirim.Çoksevinçliyim,çokmutluyumonlarnadna.Bubiriminkurulmasgerekiyordu,artt.Bundansonrasiçinimdiden herkese teekkür ediyoruz. Bu bizim
içinbirkazançtr"dedi.
HayvanaiddethaberlerineçoküzüldüünüsöyleyenRümeysaEmiralise"Beniçok
mutluettiveçokiyioldu.Çünküsonzamanlardakadnlarnyansraköpeklere,kedile-

revebenzerihayvanlaradasüreklitecavüz
ediyorlar,iddetgösteriyorlar..."
...Bunlargerçektenbizihaberlerdeçokfazlaüzüyoraçkças.Polistekilatnnayrbir
birimolarakbununlailgilenmesiçokgüzel.nallahhedeflendiigibiilerlervedostlarmz
dabizimgibihayattakalmayadevameder"
diyekonutu.3kediyebaktnsöyleyenBerivanDilanÖzdemirde"Bencebirazgeçaln-

mbirkararamaçokgüzelbirkarar.nallah
ilerletebilirler..."...Benimkedimvar.Böylebir
eyonlarnbanagelseçoküzülürdüm.Bunlarnbitmesiçokgüzelolur.nallahazalr.nsanlarkendinegelir,toparlanr.Kadnaiddet,hayvanlaraiddetgerçektençoksaçmave
yaplmamasgerekenbirey.nallahakllanrlarvebunlarsonbulur.Emniyetbununlailgiliçokgüzelbireyyapm"dedi.
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çileri Bakanl: “Metropollerde sansasyonel bombal
eylem hazrlndaki terörist Adana’da yakaland”
İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını duyurdu.
çileriBakanlndanyaplanyazlaçklamada,“EmniyetGenelMüdürlüüstihbaratBakanlkoordinesinde,PKK/KCKPYD/YPGsilahlterörörgütününeylemve
faaliyetlerinintespitvedeifreedilmesineyönelikolarakyaplançalmalarkapsamnda,
bugünSarçamilçesiÇatalanYoluKaraömerliMahallesisnrlariçerisindekibölgedeüphelibirerkekahsnpatlaycolduu
deerlendirilenmalzemeyleeylemyapmahazrl icerisinde olduu bilgisi alnmas
üzerineAdanastihbaratveTerörleMücadele(TEM)ubeMüdürlükleriekiplerince

operasyonbalatld.Gerçekletirilenoperasyonda2kiininiçindebulunduuüphelibiraraçdurduruldu.Durdurulanaracnarkatarafndasiyahbirçantabulunmasüzerineolayyerinehemenuzmanekipçarld
“ifadelerineyerverildi.
“Toplam 37 kg TNT patlayıcı
madde ele geçirildi”
Açklamada, uzman ekiplerce yaplan
çalmaneticesindeçantaiçerisinde20kgpatlaycmadde(TNT)yakalandaktarlrken,
“Araçoförününsorgulamada,teröristiotostopyaparkenaracaaldnbeyanetmesi

üzerine,teröristinaracabindiiyerdeçalmabalatld.Bombaaramaköpekleriyleyaplançalmadayolkenarndatopraagömülü
vaziyette yaklak 17 kg patlayc madde
(TNT)dahabulundu.Böylelikleyakalanan
teröristilebirliktetoplam37kgTNTelegeçirildi.BombaleylemhazrlndakiB.K.adlteröristin,PKK-YPG’ninmetropolillerinde
bombal eylem yapan özel kuvvetler birimindefaaliyetgösterdiibelirlendi.Örgüt
mensubununtuttuuevdeyaplanaramada
bolmiktardadöviz,altnvesahtekimlikele
geçirildi”denildi.

Adana’da 40 ton kaçak et ele geçirildi
Adana Büyükşehir Belediyesi, emniyet güçleri ile Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan
operasyonda yaklaşık 40 ton menşei belli olmayan, sağlıksız, mühürsüz ve etiketsiz kaçak et ele geçirildi.
mayan,salksz,mühürsüzveetiketsiz
kaçaketelegeçirildi.Kokmuetlerintek
trnakl(at,eek)hayvantürüneaitolup
olmadyaplacakanalizsonucunetleecek.
Adana’da155polisimdathattnagelenihbardeerlendirenekipler,merkez
Yüreir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’ndebirdepoyaoperasyondüzenledi.
Polisekipleri,AdanaBüyükehirBelediyesiZabtaDaireBakanlekiplerive
Adana l Tarm ve Orman Müdürlüü’ncedüzenlenenoperasyondapiyasayasürülmeküzerehazrbulunan40ton
kaynabelliolmayanetelegeçirildi.
Görevliler ağır koku nedeniyle
AdanaBüyükehirBelediyesi,emni- Müdürlüüekiplerinceyaplanoperasçalışmakta zorlandı
yetgüçleriileAdanalTarmveOrman yondayaklak40tonmeneibelliolGörevlilerinarkokunedeniyleça-

lmaktazorlanddepodabulunanveinsansalnauygunolmayankasalardakietlereelkondu.Etlerimhaedilmeküzerezabtaaraçlarnaalnarakdepodançkarld.nsansalnaelveriliolmayan
etlerintopraagömülerekimhaedildiinisöyleyenAdanaBüyükehirBelediyesi
ZabtaDaireBakanlekipleri,5596SaylKanungereilTarmveOrmanMüdürlüütarafndanizlenebilirliinsalanamamasndan5bin570TL,onayszhayvansalüründepokullanmaktan13bin500
TL,toplamda19bin700TLidariparacezasuygulanacaaktarld.
Öteyandan,imhaedilmeküzeredepodanalnanetlerintektrnakl(at,eek)
hayvanlaraaitolupolmadanalizsonucu
belliolacak.

Bozyaz'da polisler, hrszlara ve
dolandrclara kar vatandalar uyard

Adana’da şafak operasyonu
ADANA’dapolis,kentteçoksaydaadreseezamanl
operasyondüzenledi.ÖzelHarekatpolislerinindedestekverdiioperasyonda,üphelilergözaltnaalnd.
AdanaEmniyetMüdürlüüOrganizeSuçlarlaMücadeleBüroAmirliiekipleri,gelenbirihbarüzerine
kenttekibirçokadreseafakvaktioperasyondüzenledi.
ÖzelHarekatpolislerinindedestekverdiioperasyonda,bazevlere,kaplarkoçbalarylakrlarakgirildi.
Polis,üphelilerigözaltnaald.
AdanaAdliTpKurumu’ndasalkkontrolündengeçirilenüpheliler,sorgulanmaküzereemniyetegötürüldü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polisler, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıp,
yol kenarlarına ve sahillere uyarıcı levhalar koydu.
BozyazlçeEmniyetMüdürlüü'ne
bal Toplum Destekli Polislik Büro
Amirliiekipleri,vatandalarhrszlk,
dolandrclk,maske,sosyalmesafeve
yenitipkoronavirüshastalnedeniile
evdekarantinaaltndabulunanvatandalarisesokaaçkmamalarvebakalar ile temasta bulunmamalar ko-

nularndadikkatliolmalarkonusunda
ikaz etti. Ekipler, özellikle sahil ksmndadenizegirilen,piknikyaplanve
araçparkyounluununfazlacaolduualanlarda,zamanzamanotodanhrszlk olaylarnn meydana gelmesi
üzerine Bozyaz Belediyesi ibirlii
ile'lütfenaraçlarnzdadeerlieyala-

rnzbrakmaynz.Hrszlkfrsatsuçudur,frsatçlarafrsatvermeyelim'yaz levhalar ast. Ayrca ekipleri, hrszlk,dolandrclkolaylarvealnabilecekönlemlerileilgilidevatandalara bilgilendirici broür de datt.
Vatandalar,koronavirüssalgnnakardauyaranekipler,maskevesosyal

mesafekuralnauymalarnistedi.
Öteyandanvirüsnedeniileevdekarantinaaltndatutulanvatandalarevdekalmalarvebakalariletemasetmemelerikonusundadauyaranpolisler,evdekarantinakuralnauymayanve
darçkarakgezenbirvatandaaise3
binyüzelliliraparacezaskesti.

ADANA L EMNYET MÜDÜRÜ
DOAN NC

HATAY L EMNYET MÜDÜRÜ
VEDAT YAVUZ

DoanNC,aslenGümühaneliolup,6Ocak1967tarihindeAnkara'dadünyayageldi.lkveortaöretiminiAnkara'datamamladktansonra;1985ylndaPolisKoleji'nden,1989ylndaisePolisAkademisi'nden
mezunolarak,KomiserYardmcsrütbesiylegörevhayatnabalad.
Meslekikariyeriçerçevesinde;srasylaPolisAkademisi,Finlandiya/HelsinkiGüvenlikAtaeliiileDiyarbakr,AdyamanveMulaEmniyetMüdürlüklerindeçeitlirütbelerdegörevyapt.
2012ylTemmuzayitibariyle,1.SnfEmniyetMüdürlüüneterfi
ederek,12.02.2014-25.10.2016tarihleriarasErzincanlEmniyetMüdürüolarakgörevyapt.
25.10.2016tarih2016/759saylkararnameileKahramanmaralEmniyetMüdürüolarakatanmolup,29.10.2016tarihindeKahramanmaralEmniyetMüdürlüügörevinebalamtr.
Sonolarak;ResmiGazete'debugeceitibariyleyaynlananatamakararsonrasAdanalEmniyetMüdürüolmutur.
Doanncievlive3çocukbabasdr.

lEmniyetMüdürümüzSaynVedatYAVUZ,aslenAnkarailinüfusunakaytlolup,1961ylndastanbul’dadomutur.
lkveortaeitiministanbul’datamamlam,1977ylndabalad
PolisKolejinden1980ylndamezunolarakPolisAkademisindekieitiminebalamtr.1984ylndaKomiserYardmcsrütbesindeSinop’ta
mesleebalam,srasylaMalatya,Ankara,Bursa,Manisa,Balkesir,stanbul,Ankaraillerindegörevyaptktansonra2003ylndastihbaratDairesiBakanlndaDaireBakanYardmclgörevineatanmtr.2007ylndaYüksekDeerlendirmeKurulukararile1.Snf
EmniyetMüdürlüüneterfiederekEmniyetGenelMüdürlüüStrateji
GelitirmeDairesiBakanlve2008ylndanitibarenPolisBamüfettiiolarakTeftiKuruluBakanlndagörevyapmtr.lEmniyet
Müdürüolarak2014ylndanitibarenSamsun’dalEmniyetMüdürüOlarakgörevyapmtr.19/09/2019tarihindeçkankararnameyle
HataylEmniyetMüdürlüügörevineatananlEmniyetMüdürümüz
30/09/2019tarihindigörevebalamtr.
SaynlEmniyetMüdürümüzevlive1çocukbabasdr

Güvenlikte ‘KAAN’ devrede

EmniyetGenelMüdürlüü,özelgüvenlikgörevlileriningenelkollukkuvvetleriileetkiliiletiimi,etkinibirliivekoordinasyonunsalanmasamacylabalatlanGenelKolluk-ÖzelGüvenlikbirliive
EntegrasyonProjesi(KAAN)ülkegenelindefaaliyetegeçti.
GenelMüdürlüktenyaplanaçklamayagöre,KAANuygulamasyla
özelgüvenlikgörevlilerininçaltklarkamuhastaneleri,eitimkurumlar,havalimanlar,alverimerkezleribataolmaküzeretümalanlardaetkin,verimli,ölçülebilirvedenetlenebilirgüvenlikhizmetisunularak halka verilen güvenlik hizmetinin kalitesinin arttrlmas
amaçland.
KAAN,5Austositibarylaülkegenelinde2bin503ayrnoktada68bin727özelgüvenlikgörevlisive11bin574genelkollukpersoneliyleyürütülmeyebaland.
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l Emniyet Müdürü Zafer Akta’tan
bin 500 polisle denetim
İstanbul’da bin 500 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Denetimi"
gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Bakırköy’de kurulan kontrol noktalarına gelerek denetimlerde bulundu.

stanbul’da bin 500 polisin katlmyla"YeditepeHuzurDenetimi"gerçekletirildi.stanbulEmniyetMüdürüZaferAktadaBakrköy’deyaplan
denetimlerekatld.lgenelindeoluturulandenetimnoktalarndaaraçlardurdurularakaranrkenaraçlardabulunan-

larisegenelbilgitoplama(GBT)sorgulamasndangeçirildi.Hassasburunlu narkotik köpekleri de durdurulan
araçlarda arama yapt. Denetimlere
özelharek?tpolislerivepolishelikopteridestekverdi.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

stanbul l Emniyet Müdürü Zafer
Akta, Bakrköy’de kurulan kontrol
noktasnageldi.Aktagörevlipolislerlevevatandalarlasohbetetti.Akta,
"Her akam her bölgede. Bin 500 ve
üzeripersonellegenelbiruygulamayapyoruz.Uygulamalardastanbulhal-

kmznhuzurvegüvenliiiçinarkadalarmzzaten7/24çalyorduilave
tedbirleri izle beraber uygulamalarmzhergeçengündevamedecek.Birinci önceliimiz stanbul’u huzuru,
uyuturucuylamücadeleveterörlemücadele"diyekonutu.
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Otomobilin motor ve
teyp bölümünden kaçak
cep telefonu çkt

SondakikagelimesinegöreAdana'dabirotomobilin
motorveteypbölümündenpiyasadeeri70binliraolan
27kaçakceptelefonuelegeçirildi.
AdanaEmniyetMüdürlüü'nebalKaçakçlkveOrganizeSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüünebalKaçakçlkBüroAmirliiekipleri,D-400karayoluuygulamanoktasndaüphelendiibirotomobilidurdurdu.Ekiplerotomobildeyaptdetaylaramada,aracnteypvemotorbölümünegizlenmipiyasayadeeri70binliraolan27
kaçakceptelefonuelegeçirdi.Araçtabulunan2kiisorgulanmaküzereemniyetegötürüldü.
Olaylailgilisoruturmabalatld.

stanbul'da dev
terör operasyonu!
FETÖ'nün kadn üyelerinden sorumlu imam Antalya'da yakaland Çok sayda gözalt var
GAZANTEP L EMNYET MÜDÜRÜ
CENGZ ZEYBEK

1962ylndaAdanailindedodu,lköretiminiAdana’datamamladktan
sonra,1980ylndaPolisKolejinden,1984ylndaPolisAkademisindenmezunoldu.AyrcaSalveGüvenliikonusundaYüksekLisansyapt.
Srasyla;Krehir,Rize,Edirne,KahramanmaralEmniyetMüdürlüklerindedeiikrütbevebirimlerde,KorumaBirimAmiriolarakAtaeunvanyla
3ylsüreylesveç-Stokholm’da,EmniyetGenelMüdürlüündeAsayiDairesiBakanYardmcsolarak,MerkezEmniyetMüdürüolarak,PolisBamüfettiliigörevlerindebulunmutur.ResmiGazetedeyaynlananmüterek
kararnamelerle;18Haziran2009tarihindeKarslEmniyetMüdürü,10Kasm2011tarihindePolisBamüfettii,08Ocak2014tarihindeAdanalEmniyetMüdürü,26Ekim2016tarihindeBalkesirlEmniyetMüdürüve19Eylül2019tarihindeGazianteplEmniyetMüdürüolarakatanmtr.
Çeitliülkelerdegörevliolarakçalmalardabulunmutur.“FuhulaMücadele
Projesinin”,“PolisinAsayiSuçlarylaMücadeleStratejisininGelitirilmesive
Güçlendirilmesi(GüvenTimleri)Projesinin”,“VatandaPolisAkademisiProjesinin”hazrlanmasnveuygulamasnsalamtr.
ÖzelGüvenlikHizmetlerineDairKanununUygulanmasnalikinYönetmeliintaslak,TürkCezaKanunu,CezaMuhakemesiKanunu,ÇocukKorumaKanunu,CezaveGüvenlikTedbirlerininnfazHakkndaKanun,AdlîSicilKanunu,DenetimliSerbestlikHizmetleriKanunununtasartaslakçalmalar,
AdlîveÖnlemeAramalarYönetmelii’nintaslak,AdlîKollukYönetmelii’nin
taslak,CezaMuhakemesindeBedenMuayenesi,GenetikncelemelerveFizikKimliinTespitiHakkndaYönetmeliintaslak,Yakalama,GözaltnaAlmavefadeAlmaYönetmelii’nintaslak,2559SaylPolisVazifeveSelahiyetKanunu'nun,umumaaçkyerlerinruhsatlandrmayetkisininmahalliidareleredevrinisalayan24.11.2004tarihve5259saylkanunlayaplantaslak
sürecine,2559SaylPolisVazifeveSelahiyetKanunu'nda,03.07.2005tarih
ve5397saylkanunlayaplandeiikliklerinhazrlk,6136SaylAteliSilahlarveBçaklarileDierAletlerHakkndaKanun’daki29.06.2006tarihve
5529saylkanunlayaplandeiiklikleilgilihazrlksürecine,2559SaylPolisVazifeveSelahiyetKanunu'nun,bazönleyicipolisgörevveyetkilerinin
yenicezaadaletireformlarnauyumuamacyla02.06.2007tarihve5681saylkanunlayaplanköklüdeiikliklerinhazrlksürecine,6136SaylAteliSilahlarveBçaklarileDierAletlerHakkndaKanun’daki23.01.2008tarihve5728saylkanunlayaplandeiikliktasartaslakçalmalarna,5729
SaylSesveGazFieiAtabilenSilahlarHakkndaKanun'untasartaslave
SilahKanunutasartaslannhazrlkçalmalarnakatlmtr.Meslekikonulardaçoksaydayaynlanmmakalesibulunmaktadr.
ÇalmalarndandolayçileriBakanl,EmniyetGenelMüdürlüüvel
Valilikleritarafndançoksaydataltif,takdirnamevebaarbelgeleriileödüllendirilmitir.
Evliveüççocukbabasdr.

FETÖ/PDYüyesiolmaksuçundanhakknda7yl6aykesinlemihapiscezasbulunan,örgütünIsparta'nnYalvaçilçesindekikadnüyelerindensorumluimamF.G.,
Antalya'dayakaland.
Antalya Cumhuriyet Basavcl koordinesindeAntalyaEmniyetMüdürlüü
KaçakçlkveOrganizeSuçlarlaMücadele ubesi ekipleri, Muratpaa ilçesinde

bireveoperasyondüzenledi.
Evdebulunanbirkadngözaltnaalnd.Kadnn,hakknda7yl6aykesinlemihapiscezasbulunanörgütünIsparta'nn
Yalvaçilçesindekikadnüyelerindensorumlu imam F.G. olduu tespit
edildi.'ByLock'kullancsdaolanF.G.,ilemlerininardndanAntalyaCezaevi'neteslimedildi.

stanbulEmniyetMüdürlüüTerörleMücadeleubeMüdürlüüekiplerinin,eylemhazrlndaolduubelirlenen
DHKP-Cterörörgütüüyelerineyönelikdüzenlediioperasyonda30üpheligözaltnaalnd.
stanbulEmniyetMüdürlüüTerörleMücadeleubeMüdürlüü ekipleri, eylem hazrlnda olduu belirlenen
DHKP-Cterörörgütüüyelerineyönelikbugünoperasyon
düzenledi.Gerçekletirilenoperasyonda30üpheligözaltnaalnd.Adreslerdearamaçalmalarnndevamettiiörenildi.

MERSN L EMNYET MÜDÜRÜ
MEHMET AHNE

OSMANYE L EMNYET MÜDÜRÜ
AHMET SELÇUK OKUMUZ

1967ylndaAnkarailindedomutur.1985ylndaPolisKolejinden,
1989ylndaPolisAkademisindenmezunolaraksrasile1989-1995yllarndaSivaslEmniyetMüdürlüündegörevebalam,1994-1995ylllararasndaYedekSubayolarakaskerlikgöreviniifaetmitir.Askerlikgörevindensonrasrasile1995-2003yllarndastanbullEmniyet
Müdürlüünde,2003-2004yllarndaOrdulEmniyetMüdürlüünde,
2004-2005yllarndaGümühanelEmniyetMüdürlüünde,2006-2012
yllarndaSakaryalEmniyetMüdürlüündeçeitlibirimlerdegörevyapmolup,2012ylnda1.SnfEmniyetMüdürlüüneterfietmitir.
2012-2014ylndaTeftiKuruluBakanl,stanbulTeftiKuruluBölgeBakanlndaPolisBamüfettiiolarakgörevyapmolup,
13.02.2014tarihlive28912SaylResmiGazetedeyaynlananAtama
KararileKaramanlEmniyetMüdürüolarakatanm,19.02.2014tarihindegörevinebalamtr.25.10.2016tarihliAtamaKararileMersinl
EmniyetMüdürüolarakatanmtr.
SaynEmniyetMüdürümüzün1kzvardr.

lEmniyetMüdürümüzSaynAhmetSelçukOKUMU’unözgeçmii;
EmniyetMüdürümüzTrabzon’unAraklilçesinüfusunakaytlolup
04/04/1970Arakldoumlu.
1993ylndaPolisAkademisindenmezunoldu.KomiserYardmcsolarakKayseriEmniyetMüdürlüündegörevebalad.Srasyla
Kayseri,Ankara,Kars,Samsun,Idr,SivasPolisMeslekYüksekOkuluveSivasillerindeçeitlibirimlerdegörevyapt.2017ylnda1.SnfEmniyetMüdürlüüneterfiederekTeftiKuruluBakanlndagörevlendirilmitir. 27/12/2018 tarihinde Cumhurbakanl Kararnamesinin2018/262saylkararileOsmaniye’yelEmniyetMüdürüolarakatanmtr.
OsmaniyelEmniyetMüdürümüz,SaynAhmetSelçukOKUMU
evliveikiçocukbabasdr.
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Alçak planlar çökertildi! Talimatlar
ayakkab tabannda götürmüler
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden aldıkları talimatları, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara
giymeleri için götürdükleri spor ayakkabıların tabanında ulaştırdıkları iddiasıyla Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 10 kişi ise serbest bırakıldı.

Cezaevinde
bulunan
terör
örgütüPKK/KCKüyelerinde,yapttelefongörümelerivebelirliaralklarla
kendilerine giymeleri için gelen spor
ayakkablarn ardndan sergiledikleri
davranlardadeiikliklerdikkatçek-

ti.

AdanaEmniyetMüdürlüüTerörle
MücadeleubeMüdürlüüekipleri,stihbaratubeMüdürlüüilecezaevindekiörgütüyelerinitekniktakibealarakincelemebalatt.Ekipler,cezaev-

lerindekiörgütüyelerinin,sözde'deer
ailesi'ileirtibattaolduunusaptad.
Sözdedeerailesinincezaevindekiörgüt üyelerinin ailelere finans destei
saladn, yaptklar telefon görümelerindearamayönlendirmesuretiyle aileleri cezaevi d koordinasyon
sorumlularnaaktardklarnbelirledi.
NASIL DAVRANMALARI
GEREKTİĞİNİ YAZMIŞLAR
Ayrcaekipler,PKK/KCK’nnsözde
üstyönetiminin,örgütüncezaevidkoordinasyonsorumlulararaclylaspor
ayakkablarntabannapelurkadagizlenmitalimatgönderdiklerini,butalimatlarda ise örgüte eleman kazandrmalar,cezaevindenasldavranmalarkonusundabilgileryeraldntespitetti.
YAKALANDILAR
10 Temmuz’da talimatlarn gönderilmesineyardmedenkiilerinyaka-

lanmasiçinAdanamerkezliDiyarbakr, Osmaniye, zmir, stanbul ve
Van’da operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.K., M.A., F.D., A.K.,
G.K.,A..,E.T.,F..,U.M.,Z.T.,C.A.,
P.A., S.U. ve M.. gözaltna alnd.
A.K.’ninevindeyaplanaramadaKalanikofmarkatüfek,2ruhsatszavtüfei,Z.T.isimlikadnnevindede18
farklsporayakkabtabannaözelolarak zulalanm, örgüt üyelerine talimatlar içeren ve çplak gözle okunamayacakekildepelurkatlarabasm
yaplm33doküman,çoksaydaörgütseliçeriklikitapveüphelilereaitdijitalmateryallerelegeçirildi.
Emniyettekisorgusutamamlanan4
üpheli, savclk talimatyla serbest
kald.Adliyeyesevkedilen10üpheliden4'üevhapsicezasnaçarptrlrken,
6üpheliiseadlikontrolartylaserbest
kald.

DEA üphelisi 7 kii
hakim karsna çkartld
Afyonkarahisar’dagözaltnaalnanDEAüphelisi7kii,emniyettekisorgularnnardndanadliyeyeçkartld.
AfyonkarahisarlEmniyetMüdürlüüTerörleMücadele
(TEM)vestihbaratubeMüdürlüklerinceDEAterörörgütüyaplanmasnayönelikoperasyondüzenlenenoperasyonla7üpheligözaltnaalnmt.GözaltnaalnanIrakuyrukluH.A.J.,M.H.A.,S.S.J.A.,N.Z.M.E.A.R.veA.B.A.A.H.
ileSuriyeuyrukluA.E.veA.F.isimliahslaremniyetteki
ilemlerininardndanbugünadliyeyeçkartld.

Ankara’da temassz alkol denetimi
ANKARA'dapolisekiplerincegerçekletirilenalkolkontrolleri,koronavirüslemücadelekapsamndasosyalmesafekuralnauyularak,temasszyaplyor.
Sürücüler;azlalkolmetreyekendileritakp,üflemeilemibitinceyine
kendilerisökerekkutuyakoyuyor.Sürücüler,ehliyetbilgilerinideyinekendileriokuyarakdenetimnoktasndansfrtemaslaayrlyor.
Sondönemdekoronavirüssalgnsürecindetrafiktealkolmetreileyaplanalkolkontrolleri,tartmalarayolaçt.Bazkiiler,alkolmetreninkoronavirüsaçsndan büyük risk tadn ileri sürdü. Mula Stk Koçman ÜniversitesiSalkBilimleriFakültesiFizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü KardiyopulmonerRehabilitasyonAnaBilimDal'ndanProf.Dr.BakiUmutTuay,trafik polislerinin alkolmetreyle kontrol
yapmasnnbulariskineyolaçtnilerisürmü,alkolmetreileyaplankontrolleredüzenlemegetirilmesinitalepetmiti.
AĞIZLIĞI KENDİLERİ TAKTI
Ankara'daisealkolkontrolleri,sosyalmesafekuralnauygunekildeveneredeysesfrtemasileyaplyor.DünakamKeçiörenilçesindegerçekletirilen
denetimde sürücüler, polis memurununuzaktanuzattkutudakiazlalkolmetrecihaznatakaraküfledi.Üfle-

mi ileminin ardndan da sürücüler
azlsöküp,yenidencihazlabirliktekutuyakoydu.Böylecealkolkontrolü
bulariskinekartemasszbirekilde
yapld.
Sürücüler,ehliyetbilgilerinidekendileriokuyarakpolislerinkontrolyapmasnsalad.
'SÜRÜCÜ VE PERSONELİN
SAĞLIĞINI KORUYORUZ
'EmniyetGenelMüdürlüü(EGM)
TrafikBakanlDenetlemeubeMüdürüAyhanSaraç,sürücüleringüvenlibirekildealkolkontrolündengeçmeleriiçinçaltklarnvebuekilde
trafiktekialkollüsürücülerideengellediklerini belirtti. Saraç, alkol denetimlerindeönceliklerininkuralihlalini
önlemekolduunu,bununyanndada
bulariskinienazaindirmekiçinbütün
hijyentedbirlerininalndnifadeetti.Saraç,"Bizhemkuralihlalinitespit
etmekiçinçalyoruzaynzamandasürücülerimizin,personelimizinsalklarnkorumakiçingereklitedbirlerialarakgörevicraediyoruz"dedi.
'KENDİSİNİ TEMİZLEYEN BİR
MEKANİZMAYA SAHİP'
Alkolmetrecihazlarndakitemizliin
sondereceönemliolduunubelirtenSaraç, trafik ekiplerinin günlük olarak
alkolmetrecihazlarntemizlediklerini,
bakmlarnn da periyodik olarak yapldnaktard.Alkolmetrelerinüfle-

Adana'daki orman yangn
havadan görüntülendi

meeklindeçaltnifadeedenSaraç,
"Alkolmetrecihazlarherölçümsonrasndaiçindekihavaydaratankendisinitemizleyenbirmekanizmayasahip.Buradasürücülerimizinalkolmetrelerintemizliikonusundagerçektenrahatolmalargerekiyor.
Bizlerkullandmzazlklar,üflemeçubuklarnsürücülerinkendilerinin açmalarn ve kendilerinin takmalarnricaediyoruz.
Yani burada arkadalarmzn herhangibirmüdahalesisözkonusudeil.
Sürücülerimizin,personellerimizinsalklarnkorumakiçinçabalyoruz"diyekonutu.
PANDEMİ SÜRECİNDE 57 BİN
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ
Pandemidönemindedealkoldene-

timlerininaralkszsürdüünübelirten
AyhanSaraç,alkollüaraçkullananlarn
olduunuaktard.
Saraç,"16Mart2020'denbugünekadaryaklak57binsürücününalkollü
ekildearaçkullandgörevlilerimizcetespitedildiveilemyapld.
Bunoktadabizdenetimlerimizikararllklasürdüreceiz;amaönceliimiz
hemihlalitespitetmekhemdepandemiyeuyguntedbirlere,salkhijyentedbirlerine uymak" ifadelerini kulland.
Trafikpersonelinin,sürücüylemuhatapolmadanönceeldiven,maskeve
siperliktaktklarnbelirtenSaraç,durdurulansürücünündealkoldenetimiiçin
durdurulduunuveisterseayaktaisterse
araçiçindealkolmetreüfleyebileceini
kaydetti.

Nakliye için anlatklar 2 milyon liralk
temizlik malzemesi ile ortadan kayboldular
Kocaeli’denzmir’enakliyesiniyapmakiçin
birfirmaileanlatklar2milyonTLdeerindeki
temizlikmalzemesiniçalan2kii,stanbul’dadüzenlenenoperasyonlayakaland.Birdepodasaklananmalzemelerisesahiplerineteslimedildi.
Edinilenbilgiyegöre,25TemmuzgünüKocaeli'nin Çayrova ilçesinden zmir'e temizlik
malzemesigöndermekisteyenbirfirma,nakliyeiçin2kiiyleanlat.Temizlikfirmasnagelerekpiyasadeeri2milyonTLolantemizlik

malzemeleritrayükleyenS.P.veE.E.isimliiki
ahs,araçlafirmadanayrld.Olaynardndan
gönderilenürünlerinzmir'eulamadnfark
edenfirmayetkilileri,nakliyeiçinanlatklarahslaraulaamayncapolismerkezinegiderekahslarhakkndaikayetçioldu.
hbarüzerineincelemebalatanKocaeliEmniyetMüdürlüüneekipleri,olaygerçekletiren
S.P.veE.E.isimliahslar,stanbulPendikilçesinde bir otele düzenledikleri operasyonla

gözaltnaald.ÇayrovaEmniyetMüdürlüüne
götürülenE.E.adlüphelininbenzersuçlardan
6,S.P.'ninise10ayrsuçkaydolduutespitedildi.
ahslarnçaldklarveTuzlailçesindebirdepoyasakladklartemizlikmalzemelerineisepolisekiplerinceelkonularaksahibiolanfirmaya
teslimedildi.
Emniyetteilemleritamamlanan2hrszlküphelisi,GebzeAdliyesinesevkedildi.

Adana’nnKaraisalilçesinebalYerköprümevkiinde
3hektarlkalandaKzlçamaaçlarnnolduuormanlk
alandabalayanyangnhavadangörüntülendi.Alnanbilgiyegöre,KaraisalilçesinebalYerköprümevkiindeormanlkalanda,akamsaatlerindeyaklak3hektarlkKzlçamOrmanlkalanndayangnçkt.
Çevredekivatandalardurumuitfaiyeekiplerinebildirdi.Bölgeye,30arazöz,10sutank,2helikopter,2dozerve
1greydergönderildi.Jandarmaekipleriiseyangnbölgesinegidenyolutrafiekapatt.

Gaziantep'e ehit atei dütü
Hakkari'nin emdinli ilçesinde görev
yapt mevziden düenPiyadeSözlemeli
ErÜmitÇkn(26)ehitoldu.
ehit olan Piyade
SözlemeliErÜmitÇkn'nachaberi,askeri yetkililer tarafndan
memleketiGaziantep'in
Beybahçe Mahallesi'ndeyaayanailesine
verildi.Achaberalanaileyasaboulurken,ehidinannesiSafiyeÇknsinirkrizigeçirdi.BüyükbirüzüntüyaayanbabaAhmetÇkn'yaknakrabalarileaskeriyetkililertesellietti.ehidinevininbulunduusokakiseTürkbayraklariledonatld.
En son bir yıl önce memleketine gelmiş
TürkSilahlKuvvetlerinde6yldrgörevyapanvebekarolanehitÜmitÇkn'nensonbirylöncememleketiGaziantep'egeldiiveogündensonragörevyerindenayrlmadörenildi.ehidinnaannyarnGaziantep'tedüzenlenecektöreninardndantopraaverileceiörenildi.

Gaziantep'te palet
fabrikasnda yangn
Edinilenbilgiyegöre,GaziantepYukarBeylerbeyiMahallesi'ndebulunanpaletfabrikasnda,kaynakyaplrkenkvlcmlarnpaletleresçramassonucuyangnçkt.
Ksasüredebüyüyenalevlertümfabrikaysard.YangnaGaziantepBüyükehirBelediyesitfaiyeDaireBakanlnabal10ekipmüdahaleetti.
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Siren sesinden korkan 3 yandaki
Ömer'e, polisten sürpriz
ADANA'da, koronavirüs salgınını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında,
cadde ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarının sirenlerinden korkan 3 yaşındaki Ömer
El'in, korkusunu yenmesi için doğum günü etkinliğine polisler katıldı.
lEmniyetMüdürlüü'nebalToplumDestekliPolislikubeMüdürlüü
ekiplerineulaan3çocukannesiFatma
El, küçük olu Ömer'in, koronavirüssalgnnönlemekiçinuygulanansokaaçkmakstlamalarnda,caddeve
sokaklardadevriyegezenpolisaraçlarndançalnansirenlerdenkorktuunu
söyledi.
Anne,Ömer'inbukorkusunuyenmesi
için evde yaplacak doum günü etkinliinepolisleridavetetti.Bununüzerine Toplum Destekli Polislik ube
Müdürlüüekipleri,animatör'maskot'
polisleaileninoturduuSeyhanilçesi
YeilyurtMahallesi'negeldi.Ömer'e,

polisüniformasveçocukpoliskimlik
kartgetirenekipler,aileylebirliktehazrlanandoumgünüpastasnüfledi.
Gelen ekiplere teekkür eden anne
FatmaEl,"Televizyonda,sokaktaoynayançocuklarnpolisigörüncekaçmas
onuçoketkiledi.
Bizdeaileolarak,olumuzundoum
gününde,112hbarHatt'narayarakbu
durumuanlattk.Ekiplerbizikrmad,
hediyelergetirerekÖmer'lesohbetettiler.Unutulmayacakbirgünyaadk.
Umarm,Ömerartkpolislerdenkorkmayacak"dedi.
Elailesi,dahasonrapolislerlebirlikte
kesilendoumgünüpastasnyedi.
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Reyhanl'da uyuturucu
operasyonu: 3 gözalt
Hatay'nReyhanlilçesinde,ikiayradreseyaplanoperasyonda
uyuturucumaddelerelegeçirilirken,olaylailgili3üpheligözaltnaalnd.
Alnanbilgiyegöre,Ö.Y.veA.Y.'yeaitikiayradreseyaplan
operasyonda73gramtakozesrar,0.86grammetamfetaminelegeçirildi.OlaylailgiliolarakgözaltnaalnanÖ.Y.,A.Y.veM.G.isimliüphelilerinhaklarndauyuturucumaddekullanmakvebulundurmaksuçundanilembalatldbildirildi.

Demir hrszlar 50 bin kamera
kayd incelenerek yakaland
3 dakikada 10 kilo
altn çaldlar

Tele-dolandrc
için yolun sonu
STANBUL'DAkendilerinipolisvesavcolaraktantarakaradklarkiileri'Terörörgütlerikredikartlarnz,telefonhatlarnzelegeçirdi.Banzbelada'diyekorkutan
vebukiilerinziyneteyalarveparalarnbelirledikleriadreseyollanançeteüyesikuryelerebrakmalarnisteyenteledolandrclariçinyolusonugeldi.Saryer'debirçiftinikayetisonrashareketegeçenAsayiubeYankesicilikve
Dolandrclk Büro Amirlii ile Saryer Asayi Büro
AmirliiekiplerininfizikivetekniktakibisonrasMurat
D.,HamitA.,HalilG.,ÖmerF.K.veHasanY.okbasknlarlayakaland.500binTLdeerindekialtnvedöviz
ikayettebulunançifteteslimedilirken,bakabiradreste
yaplanaramadadadolandrclktaneldeedildiibelirlenen1milyonTLdeerindealtnvedövizeelkonuldu.5
zanldan4'ücezaevinegönderildi.

Hatay'nskenderunilçesindebirfabrikadan
sahteevrakvekimlikileyaklak200binTL
deerindedemirprofilvesacçalarakanlurfa'dasatmakisteyen3üpheli,50binkamera
kaydincelendiktensonrayakaland.
Edinilenbilgiyegöre,olay16AustostarihindeskenderunOrganizeSanayiBölgesinde
birdemirçelikfabrikasndameydanageldi.200
bindeerindedemirprofilvesacürünleriikinciveüçüncüahslarüzerindenbelgedesahtecilik,sahteevrakvekimlikayarlayaraktrayükleyen3kii,malzemeleriAnkarayerineanlurfayagötürdüler.
HataylJandarmaKomutanlKOMube
Müdürlüüekiplerinceüphelilerinyakalanmas
vehrszlakonuolanmalzemelerinelegeçirilmesiamacylabalatlansoruturmakapsa-

Adana Ceyhan’daki cinayetlerde
11 üpheliden 6’s tutukland

mndaahslarn,hrszlktakullandklarçekicivedorsedebazenikiplakakullanarak,bazen
plakaszolarakbazendeplakaykapatmaksuretiyle Hatay'dan anlurfa'ya gittikleri tespit
edildi.Butespitleriçinyolgüzergahüzerindeki
tümil,ilçevebeldelerdebulunan,jandarma,emniyetvedierkamukurumlarnaaityaklak50
binadetkamera,OBS,HGSvePTSkaytlarincelenerekteknikmalzemelerkullanld.Tümbu
aratrmavetakipneticesindesuçtakullanlan
trdorsesi,hrszlakonuolandemirprofilve
demirintamamileA.Ç.,Y.K.ve.M.isimliüphelileranlurfa'dayakalanarakskenderun'agetirildiler.
Jandarmadakiilemleritamamlananüphelileradliyeyesevkedildiler.üphelilerden.M.
veY.K.tutuklanrken,A.Ç.serbestbrakld.

Arkadann silahndan
çkan kurunla öldü

Güngören'de geçtiimiz günlerde meydana gelen kuyumcudakihrszlnkameragörüntüleriortayaçkt.Çalanalarmaramenkuyumcuyagiren3hrsz3dakikada10
kiloaltnveprlantaçald.
Güngören'demeydanagelenkuyumcuhrszlnnkameragörüntüleriortayaçkt.Olaysabah04.30'daGüngören
MenderesCaddesiüzerindebulunanbirkuyumcudameydanagelmiti.
Kuyumcudükkânnngüvenlikkamerasnasaniyesaniyekaydedilengörüntülerdeikilüksotomobillekuyumcununönünegelenhrszlar,dahaöncedenkopyaladklaruzaktankumandailedükkânnkepenginiaçmaydenedi.

çileri Bakanl'ndan
Musa Orhan açklamas
çileriBakanlpekEr'ecinsel saldrda bulunarak ölümüne
neden olan ancak 6 gün tutuklu
kaldktansonratahliyeedilenUzman Çavu Musa Orhan'n Jandarma Genel Komutanlndan
ihraç edildiini açklad. Orhan,
hâlâ serbest. çileri Bakanl,
pekEr'ecinselsaldrdabulunan
veölmünesebepolanMusaOrhan
hakkndaaçklamayapt.Bakanlk,18yandakipekEr'e'niteliklicinselsaldr'suçundantutuklandktansonratahliye
edilenUzmanÇavuMusaOrhan'n,JandarmaGenelKomutanl'ndanihraçedildiiniduyurdu.

Narkotik köpei koku almasn
diye valizlere kahve dökmüler
Adana'nnCeyhanilçesinde2kiininolay
yerinde, bir kiinin de hastane acil servis
önündekiambulanstaöldürülmesineilikinbalatlansoruturmadagözaltnaalnpadliyeye
sevk edilen 11 üpheliden 6's tutukland.
Olaylailgili1üphelininEmniyetMüdürlüü'ndekisorgusununsürdüübildirildi.
Adana'da27AustosPerembegünügece
saatlerinde Gaziosmanpaa Mahallesi'nde
meydanagelenolayda,ikigruparasndaçkan
silahlkavgadaAknAcunveMehmetGem,
olayyerindevurularaköldürüldü.Olaydayaralanan Salih Kayaokay ise hastane acili
önündekiambulanstasilahlsaldrsonucuhayatnkaybetti.
Olayla ilgili soruturma balatan Ceyhan
EmniyetMüdürlüüekipleri,herikigruptan

cinayetekarttespitedilentoplam12üpheliyiyakalayarakgözaltnaalnd.üpheliler
veevlerindeyaplanaramalardaise3ruhsatsztabancaelegeçirildi.
ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ
EmniyetMüdürlüü'ndesorgulartamamlanüphelilerden11'ibugüngenigüvenlikönlemlerialtndaçelikyelekgiydirilerekadliyeye
çkartld.
üphelilerden1'iCumhuriyetSavcstarafndansorgulandktansonraserbestbraklrken10üpheliisetutuklanmalartalebiylemahkemeyesevkedildi.Hakimkarsnaçkanüphelilerden6'stutuklanrken4'üiseadlikontrolartylaserbestbrakld.
Birüphelinin,EmniyetMüdürlüü'ndeki
sorgusununsürdüübildirildi.

ADANA'daarkadannkazaraatelediitabancadançkan
kurununkoltukaltnaisabetettiiOnurGüç(26),kaldrld
hastanedehayatnkaybetti.Olay,gecesaatlerindemerkezSeyhanilçesiNarlcaMahallesi'ndemeydanageldi.
ddiayagöre,OnurGüçvearkadaR.Ç.,geceevlerininyaknndakisokaktaoturupsohbetetti.Belindekiruhsatsztabancay
çkartp,oymayabaladönesürülenR.Ç.,kazaratetiebasp,silahateledi.
Tabancadançkankurun,R.Ç.'ninyanndakiarkadaOnur
Güç'ünsakoltukaltnaisabetetti.YereylanGüç,komulartarafndanyakndakibirözelhastaneyekaldrld.
Buradailkmüdahalesiyaplanyaral,dahasonraambulans
ileAdanaehirHastanesi'nesevkedildi.AmeliyataalnanGüç,
doktorlarnmüdahalesineramenkurtarlamad.Poliseteslimolan
R.Ç.,gözaltnaalnarakEmniyetMüdürlüü'negötürüldü.Polis,olaylailgilisoruturmayaçokyönlüolarakdevamediyor.

BursalEmniyetMüdürlüüNarkotikSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüekipleri,kenteyüklümiktardauyuturucumaddegetirileceiyönündealdihbarnüzerine,4üpheliyitakibe
ald.Ekipler,üphelilerinuyuturucumaddenindatmnyapacanbelirlemesiüzerineoperasyondüzenledi.OperasyondaD.G.,A.V.,E.A.veyaküçüküpheligözaltnaalnd.üphelilerinüstvearaçlarndayaplanaramada;15kilo300gram
bonzai,birmiktaresrarvebirmiktarmetamfetaminelegeçirildi.
üphelilerin, yakalanmalar durumunda narkotik köpeinin
kokualmamasiçinvaliziçindebulunanuyuturucumaddelerinüzerinekurukahvedöktükleriörenildi.üpheliler,emniyetteki ilemlerinin
ardndan adliyeye
sevk edildi. D.G.,
A.V.veE.A.,çkarld mahkemece tutuklanrken,18yandanküçüküpheliise
adli kontrol artyla
serbestbrakld.

asayispolisgazetesi.com

Türkiye'de onbinlerce personelle dev uygulama
Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda metruk binalar, alışveriş merkezleri
(AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı, 2’si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. 186
bin 303 araç kontrol edildi, 29 bin 878 araca işlem yapıldı, 118 aranan araç tespit edildi, 784 araç trafikten men edildi.
Uygulamada 5 bin 406 metruk bina ve 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlendi.
Uygulamada çok sayıda ruhsatsız
silah, tabanca, kesici/ delici alet ile
çok miktarda uyuşturucu madde ele
geçirildi.
TÜRKİYE GÜVEN HUZUR
(2020-10) UYGULAMASI
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut
huzur ve güven ortamının devamının
sağlanması, her zaman ve her yerde
güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür
olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere
suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçi-

rilmesi için ülke genelinde eş zamanlı
olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR
(2020-10) uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama, 10:00-12:00 saatleri
arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir şahısların yoğun
olarak bulunabileceği yerler, metruk
binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde,15:00-18:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen
(4+1) seçici personelin de içinde
yer aldığı ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM),
fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda
düzenlendi.

Cumhurbakan Erdoan: Müjdesini
buradan vermek istiyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Programda 'Atmaca' isimli füzeyi tanıtan Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin
ilk uzay denemelerine başlayacağının müjdesini buradan vermek istiyorum" ifadesini kullandı.

Düünler yasakland m?
Düünlereyönelikkstlama
sürerken, son dakika açklamayagöre,düünlerekstlama
getirilenillereyenileriekleniyor.Nide'desünnetdüünü,
knagecesi,nian,mevlitgibi
etkinliklerin yasaklanmasna,
yaplacakdüünvenikahlarn
enfazla2saatiçindetamamlanmasnakararverdi.Öteyandan Aydn'dan bir kstlama
karardaAydn'dangeldi.Düün,nian,nikah,kna,sünnet
düünügibiorganizasyonlarda,
köy,sokakvedüünsalonlarndayaplandüün(gelinalma,knavs.dahil),nian,sünnet düünü vb. etkinliklerin
süresinin ayn gün içerisinde
kalacakekildegeleneksel(kekekli) düün saatinin 12.0014.00,dierlerinin20.30-22.30
saatleriarasndayaplmasna,
gelinvedamatdndadavetlilerinoynamasnnyasaklanmasnakararverildi.
Düünlerin yasaklanp yasaklanmad,çileriBakanl
tarafndan yaymlanan genelgeyle belli oldu. Geçtiimiz
haftalarda,birçokildedüün
saatlerinde kstlamaya gidilmiti.BakanlktarafndanyaynlanangenelgedeAdana,Ar,Ankara,Bursa,Çorum,Diyarbakr,Erzurum,Gaziantep,
Kayseri,Konya,Mardin,anlurfa,VanveYozgat'tayaplacakolandüünvenikahlarise
en fazla 1 saat içerisinde ta-

mamlanacak.Sünnet,kna,niangibiorganizasyonlaraise26
Austos Çaramba gününden
itibarenmüsaadeedilmeyeceibildirildi.
NidelHfzsshhaKurulu,sünnetdüünü,knagecesi,
nian,mevlitgibietkinliklerin
yasaklanmasna,yaplacakdüünvenikahlarnenfazla2saatiçindetamamlanmasnakararverdi.lHfzsshhaKurulu,
Nide Valisi Ylmaz imek
bakanlnda topland. Toplantda koronavirüs salgnna
karNidedeyürütülençalmalarileilavealnacaktedbirlergörüüldü.Kurul,sünnetdüünü,knagecesi,nian,mevlitgibietkinliklerinyasaklanmasna, yaplacak düün ve
nikahlar,enfazla2saatiçinde
tamamlanmasnakararverildi.
DÜĞÜNLER HANGİ
İLLERDE KISITLANDI?
çileriBakanl81ilvaliliineKovid-19tedbirlerikonuluyenibirgenelgegönderdi.Genelgede,koronavirüssalgnnntoplumsalvekamu
düzeni açsndan oluturduu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi
korumavehastalnyaylm
hzn kontrol altnda tutma
amacylaSalkBakanlve
KoronavirüsBilimKurulunun
önerileri,CumhurbakanRecep Tayyip Erdoan’n talimatlar dorultusunda birçok

tedbirkararalnarakuygulamayageçirildiihatrlatld.
Bukapsamdadahaönceilleregönderilengenelgelerile
salgnnkalabalkortamlardakiyaylmhzgözönündebulundurularakdüün(gelinalma,knavs.dahil),nian,sünnet düünü vb. etkinliklerin
tümillerde,mümkünolanen
ksa sürede tamamlanmas,
köylerve/veyasokaklardayaplansözkonusuetkinliklerin
ayngüniçerisindekalacakekildesaatsnrlamalarnnil/ilçehfzsshhakurullarncabelirlenmesi istenildii anmsatld.Genelgede,yinedahaönce valiliklere gönderilen genelgeylesalgnnseyrinintakip
edilerekartveazallaragöreilbazndailavetedbirlerinde
alnabileceibelirtilerek,alnan
tedbirler u ekilde sraland:
“Adana,Ankara,Ar,Bursa,Çorum,Diyarbakr,Erzurum,Gaziantep,Kayseri,Konya,Mardin,anlurfa,Vanve
Yozgat illerinde; sünnet düünü,knagecesi,nianvb.etkinlikleremüsaadeedilmeyecek. Bu illerde düün ve nikahlarnenfazla1saatsüreiçerisinde tamamlanmas salanacak.Düünsalonlarndasandalye/koltuk düzeninin fiziki
mesafe koullarna uygun ve
dans/oyun pisti/alanlarn da
kapatacak ekilde oluturulacak.

CumhurbakanveAKPGenelBakan
Erdoan,‘RoketsanUyduFrlatma,UzaySistemleriveleriTeknolojilerAratrmaMerkeziilePatlaycHammaddeÜretimTesisi
Açl Töreni’nde gündeme ilikin deerlendirmelerdebulundu.Erdoankonumasndauifadelerikulland:
*30Austosbirmilletinbamszlve
erefiiçinnelerigözealabileceinianaçkispatdr.Malazgirt´enekadarsamimiyetlesahipçkyorsak30Austos´adaaynsamimiyetleheyecanlasahipçkyoruz.
*Malazgirtnekadarbizimsestanbul´un
FethinekadarbizimseÇanakkaledeDum-

lupnardaSakaryadabizimdir.Buzaferlerin hepsi ehitlerimizin kanlaryla bu topraklaravurduumuzbirermühürdür.
*Ortakdeerlerimizarasndabölücülük
yapanlarGaziMustafaKemal´inhizmetlerinianlatmakiçinbakalarnakinkusanlarbu
ülkeylebankoparmzavalllardr.
“ASIL NYETLERN ELBETTE BLYORUZ”
*2bin200ylaanTürktarihi,devletleri,zaferleri,mücadeleleriveyükselileriylebirbütündür.2023’teyüzüncüyankutlayacamz Türkiye Cumhuriyeti bizim
milletolarakbutopraklardakurduumuzilk

deil,ensondevletimizdir.
*Bizhemenherkonuyuistismaramac
halinegetirenlerinaslniyetlerinielbettebiliyoruz.Bunlarn30Austosgibi,Cumhuriyetgibi,millet,memleketgibibirdertlerininolmadnnfarkndayz.
*30Austosbahanesiiletarihimizesaldranlarn,zaferlerimizarasndaayrmyapanlarnamac83milyonunbirliine,beraberliine,kardeliinekastetmektir.Allaha
hamdolsun imdiye kadar, milletimiz bu
oyunlaragelmemi,ortakdeerlerinistismar
edilmesineaslafrsatvermemitir.
ATMACA’YI TANITTI
*Milliolarakgelitirilensvyaktlroketmotoruteknolojisininilkuzaydenemelerine balayacann müjdesini buradan
vermekistiyorum.
*Atmacaülkemizidünyadagemisavarfüzesiüretebilen5ülkearasnadahiletmitir.
OrdumuzungözbebeiAtmacainallahyl
sonuitibariyleTSKenvanterinekatacazbirçokülkeninilgiduymasvesatnalmakiçin
bizimlegörümesigururvericidir.
Türkiye'yisavunmasanayindebirüstligetayantümprojelerinülkemizehayrlolmasndiliyorum.

