2021 trafik cezalar ne kadar oldu?
Krmz kta geçmenin cezas ne kadar?

ncirlik
Üssü'nde
hareketli
dakikalar!

Yenidendeerlendirmeoranlarnnbelliolmasylabirliktepasaporttan,trafikcezalarna,
MTV’den,yurtdndantelefongetirmeyekadarbirçokharcazamgeldi.Trafikteilenensuçlarnkarlklardanetleti.teocezalarve2021
ylndaödenecekücretler…
2021 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Adana'da,ncirlik10'uncuTankerÜsKomutanlüzerindeuçurulandrone,panienedenoldu.Birsüresonraüssünbahçesinedüendrone,terörlemüca-

2021ylndavergi,harçvecezalaryüzde9.11
oranndaartacak.Bunagöresuçileyenkiiler
cezalar2020ylnagöreyüzde9.11artlaödeyecek.
S.2’de

delepolislerinceincelenmeküzereemniyetegötürüldü.
Bahçeyedronedütüktensonra3adetF-16savauçaartardahavaland
S.3’te
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çileri Bakan Süleyman
Soylu'dan fla açklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Alınan tedbirler sayesinde
kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü.
Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken
Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet
olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi
hep birlikte başaracağız." açıklamasında bulundu.
çileriBakanSüleymanSoylu,Esenyurt'tadüzenlenenGüvenlikToplants'nakatld.ToplantöncesiaçklamalardabulunanBakanSoylu,"BirlemiMilletlerUyuturucuveSuç
ofisininraporunagörekadncinayetlerindemilyondakiibanaküreselortalama2016rakamlaryla13'tür.Avrupaktasndayine7'dirmilyonda.Türkiye'deisemilyonda3.8'di.
HattaTürkiyerakam2018'de3.3'egeriledi.Buylitibariyledeburakam3'ünaltndadr.Türkiye'ninaileiçiiddetlemücadelevekadncinayetleriylemücadelekonusundaortayakoyduuivmeolumlubirekildegitmektedir.
Sayfa8’de

Hatay’da Çalnan Araçlar
Afrin’de Ele Geçirildi
Hatay’daçalnanveAfrin’ekaçrlan9otomobil
HatayEmniyetMüdürlüündesahipleriniteslim
edildi.Hatay’dafarkltarihlerdeçalnanaraçlarnbulunmasnayönelikAfrinlEmniyetKoordinatörlüüveHatayAsayiubeMüdürlüüOto
HrszlkBüroAmirlii’nceyaplanyolkontrollerinde9adetçalntotomobiltespitederekmuhafaza altna altna ald. Yakalanan araçlar sahiplerineteslimedilmeküzereHatayilEmniyet
Müdürlüünegetirildi.
S.2’de

Film gibi operasyonda 6 kilo
750 gram eroin ele geçirildi
Adana'da uyuturucu
operasyonu: 2 kii tutukland
Adanapolisininyaptoperasyonlardauyuturucusattönesürülen12zanlyakalanrken,3.5kiloesrarve6
silahelegeçirildi.
Sayfa 4’te

Gümrük kapsnda 206 bin TL
deerinde hurda ele geçirildi

BAŞYAZI
BEK‹R YAHŞ‹

Corona2021Ylnda
bizdenuzakolsun
Geçmitengünümüzebirçoksalgnhastalklarnyeryüzündemeydanagelmesiylebirlikte2019
ylnnsongünlerindeÇin’inWuhaneyaletindeortayaçkanCoronavirüsü,tümdünyayaksasüredeyaylmvedahaöncekiSarsveMerssalgnlarndandahaölümcülolmutur.
2019 ylnn son günlerinde Corona virüsü
Çin’den tüm dünyaya yaylmasna balarken ülkemizeiseresmiaçklamayagöre10Mart2020’dir.
S:3’te

Adana polisi, takip sonucu durduuhafifticariaraçtadetektörköpei "uzi" ile yapt aramada çamurlukksmnda6kilo750grameroinelegeçirdi.
AdanaEmniyetMüdürlüüNarkotikSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüekipleri,uyuturucumadde
getirildiibilgisiüzerinebalatttakipte,uyuturucumaddetadtespitedilenhafifticariaracn,TarsusAdana-Gaziantepotoyolundaseyir
halindeolduunubelirledi.
5’te

Adana polisi, Suriyeli
kadnlara KADES'i anlatt

Adanapolisi,kadnayönelikiddetinönünegeçmekiçin
SuriyelikadnlaradabroürdatpKADESuygulamasnnöneminianlatt.AdanaEmniyetMüdürlüüAsayiubeMüdürlüünebalAileçiveKadnaYönelikiddet
BürosuileYunusekipleri,kadnayönelikiddetinbitmesiiçinfaaliyetlerinearalkszdevamediyor. Sayfa 6’da

Gaziantep Muhafaza Kaçakçlk ve stihbarat MüdürlüüekipleriTransitRefakatBelgesiMuhteviyateyannbeyandedildiinibelirlenmesiüzerine,düzenlediklerioperasyonda12bin760kilokullanlmmotorve
motoraksamparçalar,7bin173kilokullanlmvites
kutusuveviteskutusuaksamparçalar,3bin367kilokullanlmDiffansiyelveDiffansiyelaksam2bin100kilokullanlmkrank,bin140ilokullanlmaraçklima
paneliveaksamparçalarelegeçirildi.
Sayfa 6’da

Amanoslar'da PKK'ya
ait snak bulundu
OsmaniyelJandarmaKomutanl’ncaAmanoslarbölgesindedevamedenYldrm-5Amanoslaroperasyonukapsamndabölücüterörörgütü
S.4’te
tarafndankullanlansnakbulundu.

Ceyhan'daki rüvet operasyonunda
adliye süreci devam ediyor
Adana'nnCeyhanBelediyesi'ndeusulsüzlük
yaplarak,'kaçakyaplaragözyumulduuveiskanolmayanbinalaraiskanverildii'iddiasyla
balatlansoruturmakapsamndagözaltnaalnp,adliyeyesevkedilen17kiiden8'i... S.6’da
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2021 trafik cezalar ne kadar oldu?
Krmz kta geçmenin cezas ne kadar?
2021 yılı trafik cezaları belli oldu. Alkollü araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, emniyet kemeri kullanmamak ve ehliyetsiz araç
kullanmak gibi suçları işleyen kişiler 2021 yılında zamlı tarife ile cezaları ödeyecekler. Peki, 2020 yılı trafik cezaları ne kadar?
KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN
CEZASI NE KADAR?

Yenidendeerlendirmeoranlarnnbelli olmasyla birlikte pasaporttan, trafik
cezalarna,MTV’den,yurtdndantelefongetirmeyekadarbirçokharcazamgeldi.Trafikteilenensuçlarnkarlklarda
netleti.teocezalarve2021ylndaöde-

necekücretler…
2021 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?
2021ylndavergi,harçvecezalaryüzde9.11oranndaartacak.Bunagöresuçileyen kiiler cezalar 2020 ylna göre
yüzde9.11artlaödeyecek.

Trafikte en fazla yaplan ihlallerden
biri olan krmz kta geçmenin cezas
2021ylnda314liraolarakgüncellendibu
fiyat2020ylnda288lirayd.
SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?
Seyirhalindeceptelefonukullanmann
cezasdakrmzktageçmeileayn.Yani2021ylndaseyirhalindeceptelefonu
kullandtespitedilensürücü314liraparacezasödeyecek.
EMNİYET KEMERİ KULLANMAMANIN
CEZASI NE KADAR?
2020ylnda132liraolanemniyetkemerikullanmamascezas2021ylnda144
TLolacak.
HIZ SINIRINI AŞMANIN
CEZASI NE KADAR?
Hzsnrnamanncezasdadieryllardaolduugibialanmiktaragörebelirlenecek.Bunagöre2021ylndahzsnrnyüzde10ile30arasndaaanbirsü-

rücü314lira,yüzde
30ileyüzde50arasndaaanbirsürücü 652 lira, yüzde
50’den fazla aan
bir sürücü ise bin
340 lira ödeyecek.
ALKOLLÜ ARAÇ
KULLANMANIN
CEZASI NE
KADAR?
Alkollüaraçkullanmnn cezasndadaartyaanacak.lkkezyakalanan sürücüye  bin
340liraparacezas,
ikinci kez yakalanan sürücüye bin
679liraparacezas
veüçüncükezyakalanansürücüye2bin
699liraparacezasuygulanacak.
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN
CEZASI NE KADAR?

Trafikteehliyetsizaraçkullanrkenyakalananbirsürücü2020ylnda2bin474
liraparacezasödüyordu.2021ylndabu
zamlarnyansmasylabirlikteödenecekceza2bin699TLolacak.

Hatay’da Çalnan Araçlar Afrin’de Ele Geçirildi
Hatay’daçalnanveAfrin’ekaçrlan9otomobilHatayEmniyetMüdürlüündesahipleriniteslimedildi.
Hatay’dafarkltarihlerdeçalnan
araçlarnbulunmasnayönelikAfrin
lEmniyetKoordinatörlüüveHatay
AsayiubeMüdürlüüOtoHrszlk Büro Amirlii’nce yaplan yol
kontrollerinde9adetçalntotomobil
tespitederekmuhafazaaltnaaltnaald.YakalananaraçlarsahiplerineteslimedilmeküzereHatayilEmniyet
Müdürlüünegetirildi.
AracçalnanvatandalardanMünirYldz,HatayEmniyetMüdürlüüneGelerekAracnteslimald.
Aracnn 5 sene önce 2014 ylnda
Reyhanlilçesindeevininönündença-

lndn,Reyhanl’daçiftçilikleuratnaracdaiiiçinkullandnbelirtenMünirYldz,“Olaynüzerinden5senegeçti.2014ylndaeviminönüneparkettiimaracmsabah
uyandmzdayoktu.Emniyetegiderek ihbar verdim. Üzerinden 5
senegeçtiumudumukaybetmiken
DevletimizveEmniyetgüçlerimizin
çabasylaarabamtekrarbulundu.AllahDevletimizdenveemniyetpersonelimizden raz olsun. Arabam
ypranmdurumdabakmvetamiratnyapptekrarkullanmayabalayacam”dedi.Buaradaçalntdier
araçlardaHatayEmniyetMüdürlüünebavurmalarhalindearaçlarnn
teslimedileceikaydedildi.

Hatay'da sahte
dolar ele geçirildi Hatay’da Eroin Operasyonu
Hatay'n Antakya ilçesinde bir
araçta10adetsahte100dolarelegeçirildi.Hataygenelindekaçakçlkve
organize suçlarla mücadele kapsamnda yaplan çalmalarda Asayi
ubeMüdürlüüYunusEkiplerince

HataypolisialdistihbaratneticesindeGaziantep’deoperasyondüzenledi.Operasyonda79kiloeroinelegeçirildi.Hatay’daNarkotikSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüekiplerincetakipedilipdurdurulanTIR’da79kilogrameroinelegeçirildi,sürücütutukland.
Irak’nkuzeyindengetirilerekskenderunLiman
üzerinden Avrupa’ya uyuturucu sevkiyat gerçekletirileceibilgisinialanHatayEmniyetMüdürlüü
NarkotikSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüekiplerihareketegeçti.Ekipler,yaplançalmalarsonras
Irak’nkuzeyindengelerekHaburSnrKaps’ndan
ülkeyegiriyapanyabancplakalTIR’takibeald.
Gaziantep’inNurdailçesindeoperasyondüzenleyenpolis,durdurduklarTIR’nsürücüsüM.M.’yi
gözaltnaald.Özeleitimlinarkotikdedektörköpei‘Dante’ileTIR’dayaplanaramada,dorseilekabinarasnazulalanmpaketlerde79kilogrameroin
ele geçirildi.Operasyonda gözaltna alnan M.M.
sevkedildiiadliyede,mahkemecetutuklanarakcezaevinegönderildi.

ükrüGüçlüCaddesiüzerindeüphe
üzerinedurdurulanbiraraçtayaplan
aramadaS.R.isimliahsüzerinde10
adetsahte100dolarelegeçirildi.
S.R.hakkndaparadasahteciliksuçundanilemyapld.
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Davutpaşa Cd. Güven ‹ş Merkezi No: 230 Topkap› ‹STANBUL
Tel: 0212 493 24 67
Bask› Türü : Ayl›k Süreli Yay›n
Bu Gazete Bas›n ‹lkelerine uymaya Söz Vermiştir.
Gökbuket Mh. Yeni Yerleşim Sk. No: 1
Sarıçam / ADANA
MERKEZ TEL : 0506 262 54 52
WEB : www.asayispolisgazetesi.com E-Mail :bekiryi308@gmail.com

SLAHYE’DE ERKEK CESED BULUNDU
Edinilenbilgiyegöre,slahiyeilçesi Göngören mahallesi Çnarck
mevkiindehayvanlarnotlatançobanlar,rmakiçerisindeerkekcesedibuldu.
Çobanlarnhabervermesiüzerine
olayyerinegelenjandarmaekipleri,
yaptklarincelemevearatrmalardaahsnyabancuyruklu.A.(31)olduutespitedilirken,ahstaherhangi
birdarp,kesicialetyadasilahlayaralanmaya dair bir belirtiye rastlanlmad.Henüzölümnedenibelirlenemeyenahsncenazesiotopsiyaplmak üzere Gaziantep Adli Tp
Kurumu'nagönderildi.

www.asayispolisgazetesi.com

HABER

2021

çileri Bakan Süleyman
Soylu'dan fla açklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13
iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız." açıklamasında bulundu.
çileri Bakan Süleyman Soylu,
Esenyurt'tadüzenlenenGüvenlikToplants'nakatld.
ToplantöncesiaçklamalardabulunanBakanSoylu,"BirlemiMilletler
UyuturucuveSuçofisininraporunagörekadncinayetlerindemilyondakiibanaküreselortalama2016rakamlaryla13'tür.Avrupaktasndayine7'dirmilyonda.Türkiye'deisemilyonda3.8'di.
HattaTürkiyerakam2018'de3.3'egeriledi.Buylitibariyledeburakam3'ün
altndadr.Türkiye'ninaileiçiiddetle
mücadele ve kadn cinayetleriyle mücadelekonusundaortayakoyduuivme
olumlubirekildegitmektedir.Amabizimhedefimizbukonudaözellikleaile
içiiddetvekadncinayetlerikonusundakitemelhedefimizbirtekkadnn,bir
tekinsanmznaileiçiiddetten,birtek
kadnmzn cinayetten etkilenmeme
noktasna kadar mücadelemiz devam
edecektir"dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KADIN
CİNAYETLERİ YÜZDE 29 DÜŞTÜ
çileriBakanl'nca,aileiçivekadnayönelikiddetolaylarylamücadele kapsamnda yürütülen çalmalar
vealnantedbirlersayesinde,2020'nin
9ayndakadncinayetleriningeçenylnayndöneminegöreyüzde29dütüü
açkland.Buylneylülayilegeçenylnayndönemikyaslandndaisedüüyüzde42oldu.
Bakanlktanyaplanyazlaçklamayagöre;Aile,ÇalmaveSosyalHizmetlerBakanlkoordinesinde,çileri,MilliEitim,Adalet,SalkBakanlkllarortaklaa'KadnaYönelikiddetle Mücadele Koordinasyon' plan
hazrlam,buplançerçevesindeçileriBakanl1Ocak’ta81ilvaliliinegenelge gönderilmiti. Genelge kapsamndaçileriBakanl'nca,polissorumlulukbölgesinde,6284saylKanun
kapsamndayürütülentümiveilemlerinil/ilçedüzeyindetekeldentakibi-

nin yaplmas amacyla il düzeyinde
bulunan'AileçiveKadnaKariddetleMücadeleBüroAmirlii',ilçedüzeyinedeyaygnlatrld.Büroamirliisays81’denbin5'eçkartld.
112 BİN 478 KOLLUK PERSONELİNE
EĞİTİM VERİLDİ
1Kasm2019ile1Ekim2020tarihleriarasndapolismerkeziamirliklerinde
vejandarmakarakollarndagörevyapan
112bin478kollukpersoneline'aileiçi
vekadnakariddetlemücadele'konusundaeitimverildi.SözkonusueitimlereCovid-19salgnsebebiyleuzaktaneitimmodeliyledevamedildi.Yl
sonunakadar150binkollukpersonelinedahaeitimverilmesiplanlanyor.Kadna kar ilenen suçlara yönelik soruturmalar, daha önceleri polis merkezlerindekigörevlipersoneltarafndan
yürütülürken,2020ylOcakayitibariyleyenikurulanbirimlerdekonusundaeitimlipersoneltarafndanyürütülmeye balanld. 6284 sayl Kanun
kapsamnagiren,ancakyalnzcaadlibir
olayolarakdeerlendirilentehdit,hakaret
vb.olaylarailikinmüracaatlar,yenikurulanbirimlerdetitizlikleelealnmaya
baland.

KORUYUCU TEDBİR KARARI
YÜZDE 48, ÖNLEYİCİ TEDBİR
KARARI YÜZDE 71 ARTTI

Eitimlikollukpersonelincedoldurulan'AileçiveKadnaYönelikiddet
OlayKaytFormu'dorultusundarisk
analizleriartkdahaetkinekildeyaplabiliyor.Busayedebuyln9aynda,geçenylnayndöneminegöre6284saylKanunkapsamndaiddetmadurlarnayönelikkoruyucutedbirkararyüzde48,iddetuygulayanlarayönelikönleyicitedbirkararyüzde71artt.Kadnlarnacildurumlardayardmisteyebilecekleri Kadn Acil Destek (KADES)uygulamasçileriBakanl'nca
2018ylndahizmetegirdi.Uygulamaybugünekadar536bin291kiiindirdi.42bin802kadn,acildurumlardaihbarda bulundu. iddet madurlarnn
ve sivil toplum kurulularnn sosyal
medyaüzerindenyapmolduuihbarlaradakollukkuvvetleritarafndantakipedilerek,anndamüdahaleedildi.
KADIN CİNAYETLERİ
YÜZDE 29 DÜŞTÜ
Alnantedbirlersayesinde,2020ylnndokuzayilebiröncekiylnayndönemimukayeseedildiinde,kadncina-

yetlerindeyüzde29’lukbirdüüsaland.
Buylneylülayilebiröncekiylnayndönemimukayeseedildiindeiseazalyüzde42oldu.BMUyuturucuveSuç
Ofisi2018verilerinegöre,1milyonkii
bana düen kadn cinayeti saysnda
küreselortalama13;Avrupaktasortalamas 7; Türkiye ortalamas ise
3.8’dir.Ayrca,Aile,ÇalmaveSosyal
HizmetlerBakanl,AdaletBakanlve
çileriBakanlarasndaimzalanan'PilotUygulamabirliiProtokolü'kapsamndaAdaletBakanlCezaveTevkifevleriGenelMüdürlüüDenetimliSerbestlikDaireBakanlbünyesindekurulu bulunan 'elektronik izleme merkezindekisistemden'istifadeedilerekAnkara, Antalya, Bursa, stanbul, zmir,
Gaziantep,Adana,Aydn,Eskiehir,Denizli,Malatya,Mersin,Samsun,Sakarya
veTrabzonolmaküzere15ildepolisjandarmasorumlulukbölgesindeelektronik
kelepçeuygulamashayatageçirilmiti.
Elektronikkelepçeuygulamasile6284saylKanunkapsamndaAileMahkemeleri
hâkimleritarafndanverilenkararlaraistinaden,iddetuygulayanyadauygulamaihtimalibulunankiileriniddetmadurlarnayaklapyaklamadizlenebiliyor.hlalolduutakdirdemadurdave
faildebulunancihazlarabildirimgönderilerek ikaz yaplabiliyor. hlalin devamndaiseizlememerkezindekigörevlilerceilgilikolluahaberverilerekihlaliyapanfailemüdahaleedilmesisalanyor.
182 VAKADA ELEKTRONİK
KELEPÇE UYGULANDI
Uygulamakapsamndauanakadar
182vakadaelektronikkelepçekullanld. Halen 57 vaka Adalet Bakanl
bünyesindekurulubulunan'elektronikizlememerkezinde'aktifolaraktakipediliyor.2020ylsonunakadarçileriBakanlGüvenlikveAcilDurumlarKoordinasyonMerkezi’nde(GAMER)kurulacakyeniizlememerkeziileuygulama,ülkegenelineyaylacak.
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BEK‹R YAH‹
2021Ylnda
bizdenuzakolsun
Geçmiten günümüze birçok salgn hastalklarn yeryüzünde meydana gelmesiyle birlikte 2019 ylnn son günlerinde Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çkan Corona virüsü,
tüm dünyaya ksa sürede yaylm ve daha önceki Sars ve Mers salgnlarndan daha ölümcül olmutur.
2019 ylnn son günlerinde Corona virüsü Çin’den tüm dünyaya yaylmasna balarken ülkemize ise resmi açklamaya göre 10
Mart 2020’dir.
Virüs tüm dünyada hzl bir ekilde yaylmaya balarken çou kimse virüsün nasl ve
hangi ekillerde bulat, kuluçka dönemi ve
belirtilerinden pek fazla bilgiye sahip deildi.
Avrupa’da da salgnn boyutu giderek hzlanmaya balaynca, hemen her ülke karayolu
ve havayollarn her türlü geçie kapad. Sadece ticaret üzerine denizyollar/limanlarda
her türlü faaliyete alnan tedbirler ile devam
edildi.
Ksacas tüm dünyada hayat geçici bir süre için durdu ve hayatmzda ve yaantmzda birçok deiikliklere yol açt. Yasaklara riayet edilmesi, söz konusu salk olduunda insanlarn ne denli dikkat etmesi gerektii gibi konularda hzl bir ekilde tecrübe etmi olduk. Özellikle hafta sonu yasaklar geldii zaman al-veri merkezleri ve marketleri yamalama derecesinde satn alnmas gibi..
ortada bir kaos var ve insanlar bu durumdan
etkilenmemek üzere kendilerini salama alma gayreti.. bir yandan ise hafta sonu evde
kalnacak zaman nasl geçirilecei tedirginlii ile her türlü etkinlik veya vakit geçirilecei
unsurlara olan youn ilgi.. sadece haftada 2
gün.. ilk balarda süreç kurallara uyarak
dikkat edildi. Hatta milli bayrammzda da bile sokaa çkma yasa ilan edilmi ve dikkat
edilmi idi. Fakat bu yasaklardan sklan insanlarmz “ypranld” korkusuna kaplarak
yasaklar çineyenleri sosyal medya ve televizyon haber kanallarndan hayretle izledik.
Hala da izlemekteyiz.
imdi 2021 ylna giriyoruz. Dilerim ki,
2020 ylnda yaadmz bu sknt ve salgn,
yeni ylda ülkemizden ve dünyamzdan uzak
olsun.
Sayglarmla...

ncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar!
Bahçeye drone dütü, sava uçaklar havaland
Ylba öncesinde 40 bin
ielik sahte içki operasyonu
ANTALYA'da,ylbandapiyasayasürülmeyehazrlanan15bin491litresahtealkol,2bin73iesahteiçki
elegeçirildi.Sahtealkolünielenmesihalinde700binliralk40biniesahteiçkieldeedilebileceikaydedildi.
Olaylailgiligözaltnaalnan13kiiadliyeyesevkedildi.AntalyaEmniyetMüdürlüüKaçakçlkveOrganize
SuçlarlaMücadeleubeMüdürlüü(KOM)ekipleri,kaçakiçkiyapldtespitedilenadreslereezamanloperasyondüzenledi.Sahtealkollüiçkininüretimvedepoyerleriilesatasunulanbüfe,market,tekelbayilerinindearalarndabulunduu11adreseyaplanbasknda,15bin491
litresahtealkol,2bin73ieçeitlimarkaveebatlarda
sahteiçki,1600adetdistilasyontank,etiket,jelatin,kapionile44adetsahteiçkibandrolüvesahteiçkiyapmnda
kullanlanaroma,gdaboyas,alkolmetreveboiçkiielerielegeçirildi.
MEDİKAL FİRMA, YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞ
OperasyondaMuratpaailçesindebulunankimyadeposununsahibiileKepezilçesindebulunanmedikalfirmasnnsahibininaynkiiolduu,medikalfirmannyasalsnrlariçerisindealkolalpsatmayetkisinikötüyekullanaraksahteürünleriürettikleritespitedildi.Elegeçirilensahtealkolünielenmesidurumundayaklak700bin
liradeerinde40biniesahtealkoleldeedilebileceiörenildi.Olayailikingözaltnaalnan13kii,adliyeyesevk
edildi.

Adana'da, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan drone, paniğe neden oldu. Bir
süre sonra üssün bahçesine düşen drone, terörle mücadele polislerince incelenmek üzere emniyete
götürüldü. Bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı art arda havalandı
ncirlik10'uncuTankerÜsKomutanl üzerinde ve çevresinde drone
uçurulduuihbaryapld.Üsse,Adana
EmniyetMüdürlüüTerörleMücadele
ubeMüdürlüü'nebalekiplerdesevk
edildi.
ÜSSÜN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
Birsüresonradrone'unncirlikÜssü'ndeki bahçeye dütüü belirlendi.
Ekipler,drone'udütüüyerdenalp,incelemeküzereemniyetegötürdü.Basit
droneolduuvehenüzsahibineulalamadörenildi.Polis,imdidrone'un
neamaçlancirlikÜssü'ndeuçuruldu-

unutespitetmeyeçalyor.Öteyandandronedakaytlgörüntülervarsaincelemeyealnacaörenildi.
SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Bahçeyedronedütüktensonra3adet
F-16savauça,hangardançkarakpe
peehavaland.
3 YIL ÖNCE DRONE UÇURAN
RUS VATANDAŞ TUTUKLANMIŞTI
Yaklak3ylönceRusyauyruklubir
ahs,ncirlikÜssüçevresindekeifyaparkenyakalanm,droneileüssesaldr yapaca iddiasyla mahkemece
tutuklanmt.

Mersin merkezli 4 ilde uyuturucu operasyonu: 20 gözalt
Mersin merkezli 4 ilde gerçekletirilenuyuturucusatclarnayönelikoperasyonda,20üpheligözaltnaalnd.
MersinlEmniyetMüdürlüündenyaplanaçklamayagöre,NarkotikSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüekiplerinceyürütülençalmada,örgütlüolarakdouillerinden
teminettikleriuyuturucuyudeniz
yoluylaKKTC'yenakledenvesatn gerçekletiren üphelilere yönelikoperasyondüzenlendi.Drone

desteklivenarkotikköpeklerieliinde300polisinkatlmile'torbac'
diyetabiredilenüphelilereyönelik
gerçekletirilenafakoperasyonunda, Mersin merkez, Tarsus ilçesi,
Adana,VanveHakkari'ninYüksekovailçesindetoplam20kiiyakalanarakgözaltnaalnd.
üphelilerin adreslerinde yaplanaramalardaiseçokmiktardasatahazruyuturucumaddeelegeçirilirken, soruturmann sürdüü
bildirildi
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Komunun akl almaz
tuzan cami hoparlöründen
yaplan anons bozdu

Adana'da uyuturucu
operasyonu: 2 kii tutukland
Adana polisinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar ve 6 silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Denizli Mahallesi'ndemeydanageldi.ddiayagöre,AdanaEmniyetMüdürlüüSeyhanlçeEmniyet
MüdürlüüekipleriDenizliMahallesi'nde3
adresteuyuturucuolduubilgisineulat.Polisbubilgiüzerinehareketegeçerekadreslerebasknyapt.Buarada,biradrestepolisigörenzanllarkaçmayaçaltancakpoliszanllarksasürenkovalamasonrasyakalad.Polis3adreste12zanlygözaltnaalrken,3.5
kiloesrar,3tabancave3pompaltüfekelegeçirdi.PoliszanllarDenizliPolisMerkezine
götürereksorguyaald.

Suçlamalar kabul etmeyen zanllar sorgularnnardndanadliyeyesevkedildi.Sevk
srasndauyuturucusatmadklarnilerisürenzanllardanbiri,"Bençayiçmeyegeldim,
itearkadalarasorun"diyeyantverdi.
Basnmensubununise"evsahibisizitanmyor,nedenpolistenkaçtnz"sorusuüzerinezanlbukezde"polislerhavayaateaçtkorkupoyüzdenkaçtk"dedi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliine çkartlan
zanllardan2'situtuklanrken,9'uadlikontrol
artylatutuksuzyarglanmaküzere,1zanlise
savclktanserbestkald.

Amanoslar'da PKK'ya
ait snak bulundu
OsmaniyelJandarmaKomutanl’nca
AmanoslarbölgesindedevamedenYldrm5Amanoslaroperasyonukapsamndabölücü
terörörgütütarafndankullanlansnakbulundu.
Ekipler,snaktaelegeçirilenmermilerle
"ohhohh"yazarakçileriBakanSoylu'ya
destekverdi.
Edinilenbilgiyegöre,OsmaniyelJandarmaKomutanl'nabalJandarmaKomando Özel Harekât timleri tarafndan
Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yld-

rm-5operasyonukapsamndaara,bulveyok
ettaktiiilebölücüterörörgütününkullandsnakiçerisindepatlaycmadde,mühimmatveçokmiktardamuhtelifyaammalzemesielegeçirildi.
ElegeçirilenmalzemelerhakkndaCumhuriyet Savclnn talimatlar dorultusundaadlitahkikatbalatld.
Dier yandan, snakta ele geçirilen
mermilerle"ohhohh"yazanekiplerçileriBakanSüleymanSoylu'nunTBMMGenelKurulundakikonumasnadestekverdi.

Gaziantep'te ylba
öncesi sahte alkol
operasyonu

enizli’de,yalkomusununevindekasaolduunuörenince
aklalmazbirtuzakkuranüpheli,yenialdhattankendisiniSalkBakanlyetkilisiolaraktantarakkomusuveeiniacilkoronatestiiçinhastaneyeçard.Bokalanevdençelikkasave150
binTLparayçalanüphelive3orta,JASAT’n‘Avc’operasyonuyla22binaraçarasndanyaplanelemeyleyakaland.
Olay,15Kasm'daTavasilçesiYorgaMahallesi'ndemeydanageldi.Edinilenbilgiyegöre;yalkomusuMustafaN.'ninevindekasabulundurduunuörenenFatihT.(24),kurduutuzaadm
admuygulamayageçirdi.YenibirhatsatnalarakMustafaN.'yi
arayanFatihT.,kendisininSalkBakanlndayetkiliolduunuvetemaslolduklarnntespitedilmesiüzerineaciltestyaptrmakiçineiylebirliktehastaneyegelmelerigerektiinisöyledi.
MustafaN.'nineinideyannaalarakendieylehastaneninyolunututmasylahareketegeçenFatihT.,birminibüskiralayarak3
suçortaylabirlikteevegeldi.
Testinin negatif çıkmasına sevinemedi
Boeveellerinikollarnsallayarakgirenüpheliler,yatakodasndabulunançelikkasayiçerisindeki150binTLilebirliktealarakkayplarakart.KoronavirüstestinegatifçkncaevinedönenMustafaN.,yatakodasndabulunançelikkasannyerindeolmadngörüncebüyükbirokyaad.Yaladamhrszlarnyakalanmasiçin,jandarmayaihbardabulundu.
Cami hoparlöründen yapılan
anons hırsızları buldurdu
DenizlilJandarmaKomutanlSuçAratrmaTimleri(JASAT)veTavaslçeJandarmaKomutanlekipleri,üphelilerin
yakalanmasamacylageniçaplsoruturmabalatt.Olaynmeydanageldiikrsalmahalledehiçgüvenlikkamerasolmamasüzerine farkl bir yöntem izleyen JASAT, cami hoparlöründen
anonsyaptrarak,üphelidurumlarlakarlaanlardandestekistedi.KöymeydanndabekleyenJASATekibininyaknnagelen
birkii,olaygünüsiyahrenklibirVolkswagenmarkaminibüsgördüünübildirdi.
22 bin araç arasından tespit edildi
Alnanbubilgiüzerine40günboyuncadetaylincelemelerdeyapanJASATtimi,113kamerayaait156saatlikgüvenlikkamerasnsaniyesaniyeinceledi.Olaygünübölgedekiyollarkullanan22bin285aractespitedenJASAT,ineylekuyukazargibibirçalmayaparaksuçtakullanlankiralkminibüsübelirledi.
Hırsız komşusu çıktı
Olayn4üphelitarafndangerçekletiinibelirleyenJASAT
timleri,‘Avc'kodadverilenoperasyondaüphelileriteknikve
fizikitakibeald.lkolarakminibüsükiralayankomuFatihT.'yi
gözaltnaalanJASATekipleri,kamerakaytlarveitiraftanyola
çkaraksuçortaklarYücelB.(21),BayramÇ.(25)veBurakA.'y
(19)saklandklarevdekskvrakyakalad.
TavaslçeJandarmaKomutanlndasorgulananüpheliler,
ilediklerisuçuitirafetti.GBTaratrmasndaYücelB.'ninPamukkaleÜniversiteFenEdebiyatFakültesiCorafyaBölümüson
snförencisiolduu,nakliyecilikyapankomuFatihT.'nin2ile
BayramÇ.'nin6,frncolanBurakA.'nnise5suçkaydolduuortayaçkt.TavasAdliyesinesevkedilenüpheliler,tutuklanarakcezaevinegönderildi.

Kumar oynayanlara 367
bin 250 lira para cezas
Gaziantep'te, yaklaan ylba
öncesiyaplansahtevekaçakalkol
operasyonunda464adetdoldurulmuhaldealkoliesiile180litre
etilalkolelegeçirildi.
GaziantepEmniyetMüdürlüü
Kaçakçlk ve Organize Suçlarla
MücadeleubeMüdürlüüekipleri,yaklaanylbaöncesi3ayr
adrese sahte ve kaçak alkol operasyonuyapt.
Operasyon kapsamnda sahte

alkolimalathanesiolarakkullanlanahinbeyilçesiGüneykentMahallesi'ndeki3adresteyaplanaramalarda464adetdoldurulmuhaldeiçkiiesi,180litreetilalkol,bin
585adetiekapa,513adetdolumahazrhaldeieve5ruloiçkietiketielegeçirildi.
Elegeçirilenmalzemelerleilgiliyakalanan1üpheliahshakkndayasalilemlerebalandbelirtildi.

AdanaEmniyetMüdürlüüAsayiubeMüdürlüü'nebalAhlak
Büro Amirlii ekipleri, merkez ilçeSeyhan'dayeralanbirderneklokalinde'kumar'oynatldistihbarat
üzerine harekete geçti. Polis, söz
konusubinayabaskndüzenledi.Binannanagirikapsnaçanekipler,
içerigirdiklerindeikincibirkapyla
dahakarlat,onudaatklarndabu
kezkarlarnaüçüncübirkapdaha
çkt.'Koronavirüssalgn'nakar
alnantedbirlerkapsamndakapalolmasgerekenlokalepolis3kapy
aarakgirdi.Polis,içeridebulunanlara'kumar'oynamakvepandemikurallarnauymamaktanidariparacezas;iletmecilereadliilemuygulad.
Mühürlenerekkapatlanbinanngi-

riekrmzhalserilmesidikkatçekilirken,giriveçklarayerletirilengüvenlikkameralariledeolas
polisbasknnakarönlemalnd
örenildi.
Öteyandan,Ahlakpolisininson
10gündeAdanagenelindegerçekletirdiioperasyonlarkapsamnda
'kumar' oynatld belirlenen 11
kahvehane,iyerivederneklokalinde arama yaplarak, kumar oynatttespitedilen14kiiyeadliilem yaplrken, 158 kiiye de pandemikurallarnihlalvekumaroynamaktan367bin250liraidariparacezasuygulandbildirildi.Aramalarda;pokerpulu,iskambilkadveokeytakmlaryla18bin750lirayaelkonuldu.

Hatay’da 22 Kii
Gözaltna Alnd
Hatay’daDEAveElKaideTerörÖrgütüneelemanteminettikleri
iddiasile22kiigözaltnaalnd.
HataylJandarmaKomutanl,Hatay’daDEAveElKaideterörörgütlerineelemanteminederekSuriye’yegeçmelerinearaclk
edenörgütmensuplarnayönelikoperasyondüzenledi.Hataygenelinde23adresedüzenlenenezamanloperasyonlarda20’sierkek,
2’sikadnolmaküzeretoplamda22kiiüpheligözaltnaalnd.Aranan4üphelinindeSuriye’deolduutespitedildi.R
Yaplanoperasyonsonrasndaevlerdeyaplanaramalardaçoksaydaörgütseldokümanlar,kitapvebilgisayarelegeçirildi.
üphelilerHataylJandarmaKomutanlndayaplansorgularnnardndanadliyeyesevkedildi.
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GAZANTEP L EMNYET MÜDÜRÜ
CENGZ ZEYBEK

1962 ylnda Adana ilinde dodu, lköretimini Adana’da tamamladktansonra,1980ylndaPolisKolejinden,1984ylndaPolisAkademisindenmezunoldu.AyrcaSalveGüvenliikonusundaYüksekLisansyapt.
Srasyla;Krehir,Rize,Edirne,KahramanmaralEmniyetMüdürlüklerindedeiikrütbevebirimlerde,KorumaBirimAmiriolarakAtaeunvanyla3ylsüreylesveç-Stokholm’da,EmniyetGenelMüdürlüündeAsayiDairesiBakanYardmcsolarak,MerkezEmniyetMüdürüolarak,PolisBamüfettiliigörevlerindebulunmutur.ResmiGazetedeyaynlananmüterekkararnamelerle;18
Haziran2009tarihindeKarslEmniyetMüdürü,10Kasm2011tarihindePolisBamüfettii,08Ocak2014tarihindeAdanalEmniyetMüdürü,26Ekim2016tarihindeBalkesirlEmniyetMüdürü
ve19Eylül2019tarihindeGazianteplEmniyetMüdürüolarakatanmtr.
Çeitliülkelerdegörevliolarakçalmalardabulunmutur.“FuhulaMücadeleProjesinin”,“PolisinAsayiSuçlarylaMücadeleStratejisininGelitirilmesiveGüçlendirilmesi(GüvenTimleri)Projesinin”,“VatandaPolisAkademisiProjesinin”hazrlanmasnveuygulamasnsalamtr.
ÖzelGüvenlikHizmetlerineDairKanununUygulanmasnalikinYönetmeliintaslak,TürkCezaKanunu,CezaMuhakemesiKanunu,ÇocukKorumaKanunu,CezaveGüvenlikTedbirlerininnfazHakkndaKanun,AdlîSicilKanunu,DenetimliSerbestlikHizmetleriKanunununtasartaslakçalmalar,AdlîveÖnlemeAramalar
Yönetmelii’nintaslak,AdlîKollukYönetmelii’nintaslak,CezaMuhakemesindeBedenMuayenesi,GenetikncelemelerveFizikKimliinTespitiHakkndaYönetmeliintaslak,Yakalama,GözaltnaAlmavefadeAlmaYönetmelii’nintaslak,2559SaylPolisVazife
veSelahiyetKanunu'nun,umumaaçkyerlerinruhsatlandrmayetkisininmahalliidareleredevrinisalayan24.11.2004tarihve5259
saylkanunlayaplantaslaksürecine,2559SaylPolisVazifeve
SelahiyetKanunu'nda,03.07.2005tarihve5397saylkanunlayaplandeiikliklerinhazrlk,6136SaylAteliSilahlarveBçaklarileDierAletlerHakkndaKanun’daki29.06.2006tarihve5529
saylkanunlayaplandeiiklikleilgilihazrlksürecine,2559SaylPolisVazifeveSelahiyetKanunu'nun,bazönleyicipolisgörev
ve yetkilerinin yeni ceza adaleti reformlarna uyumu amacyla
02.06.2007tarihve5681saylkanunlayaplanköklüdeiikliklerinhazrlksürecine,6136SaylAteliSilahlarveBçaklarileDierAletlerHakkndaKanun’daki23.01.2008tarihve5728saylkanunlayaplandeiikliktasartaslakçalmalarna,5729SaylSes
veGazFieiAtabilenSilahlarHakkndaKanun'untasartaslave
SilahKanunutasartaslannhazrlkçalmalarnakatlmtr.Meslekikonulardaçoksaydayaynlanmmakalesibulunmaktadr.
ÇalmalarndandolayçileriBakanl,EmniyetGenelMüdürlüüvelValilikleritarafndançoksaydataltif,takdirnameve
baarbelgeleriileödüllendirilmitir.
Evliveüççocukbabasdr.
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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.

Cezaevindeki arkadalarna para göndermek
için adam kaçran iki kii tutukland
Adana'da cezaevindeki arkadaşlarına para göndermek için
bir kişiyi kaçırıp 15 bin lira istedikleri için gözaltına alınan iki
zanlı daha polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Adana'dacezaevindekiarkadalarna
paragöndermekiçinbirkiiyikaçrp15
binliraistedikleriiçingözaltnaalnaniki
zanldahapolistarafndanyakalanptutukland.
Edinilenbilgiyegöre,olay,3Aralk'ta
saat00.30sralarndamerkezYüreirilçesinebalDoankentCumhuriyetMahallesi'ndekibirçiftlikevindemeydana
geldi. ddiaya göre, Yakup A., Ahmet
A.'ytelefonlaarayarakgörümekistediinisöyledi.DahasonraotomobilleAhmetA.'nnevinegidenYakupA.ilearkadalarUmutA.,MuhammetK.veFerhatA.,AhemtA.'yalarakmahalledekibir
çiftlikevinegitti.Buradabirsüresohbet
edengruptanYakupA.,AhmetA.'ya,
"Sendeyüklümiktardaparavarm.Cezaevindekiarkadalarmzagöndermek
içinbize15binTLver"dedi.AhmetA.,
parasnnolmadnsöyleyinceüpheliler
silahgösterip,parayvermezsekendisi-

niöldüreceklerinisöyledi.BununüzerineAhmetA.,yanndaparaolmadn,
evegidipaltnverebileceinisöyledi.
Sabah olduunda Ahmet A., MuhammetK.veUmutA.ilebirlikteotomobilebinip,evinegitti.Evegirdiinde
durumubabasZeynelA.'ya(56)anlatt.ZeynelA.'nnihbarüzerineevegelen

polislerigörenMuhammetK.ileUmut
A.,otomobillekaçmakistedi.Ksasürelikovalamannardndanüphelileryakaland.Emniyetegötürülenüphelilerin,
ifadelerindeyalnzolmadklarnsöylemesiüzerineçiftlikevinedebasknyapanekipler,FerhatA.ileYakupK.'yda
yakalayp,gözaltnaald.Emniyettekii-

lemlerininardndanadliyeyesevkedilen
YakupA.,FerhatA.MuhammetK.ile
UmutA.,çkarldklarmahkemecetutukland.
2üpheliyakaland
Adana Emniyet Müdürlüü Asayi
ube Müdürlüü'ne bal Gasp Büro
Amirliiekipleri,olayakartbelirlenenAliD.(26)ileNurettinA.'nnyakalanmasiçinçalmasnsürdürdü.üphelilerinadresinitespitedenpolis,AliD.
ileNurettinA.'ysaklandklaryerdeyakalad.Emniyetegötürülenüphelilerden
AliD.'nin,çeitlisuçlardan11ylkesinlemihapiscezasolduu,merkezYüreirilçesinebalAkdamMahallesindeki
birçiftliktekibekçilerisilahlaetkisizhalegetirip,ellerinibaladktansonra2traktör,1tonziraiilaççalnmasolaynakart örenildi.Emniyetteki ilemlerininardndanadliyeyesevkedilenAliD.
ileNurettinA.,tutukland

Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi Silah imalat yaplan i
Adanapolisi,takipsonucudurduu
hafifticariaraçtadetektörköpei"uzi"
ileyaptaramadaçamurlukksmnda6kilo750grameroinelegeçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüü Narkotik Suçlarla Mücadele ube Müdürlüüekipleri,uyuturucumaddegetirildiibilgisiüzerinebalatttakipte,uyuturucumaddetadtespitedilenhafifticariaracn,Tarsus-AdanaGaziantepotoyolundaseyirhalindeolduunubelirledi.Polis,üpheliaracn
peinedüüptakibebalad.Araç,polisin 'dur' ihtarna bir süre uymad.
Zanl,birsüresonrayakalanacanan-

layncaaracemniyeteridineçekerek
durdu. Polis,duran araçtaki sürücü
S.A.'ygözaltnaaldktansonraaraçta
özeleitimlinarkotikdetektörköpek
'Uzi'ilearamayapt.Uzi'ninçamurluk
ksmnatepkivermesiüzerineyaplan
detaylaramada,motorkaputununiçerisineçamurlukksmnaözelbirgözyapldntespitetti.Poetlekapatlanbölmeyiinceleyenpolis,çamurluuniçerisine zulalanm halde 6 kilo 750
grameroinelegeçirdi.Gözaltnaalnan
zanlsürücüemniyetegetirildi.Zanl
emniyette susma hakkn kulland.
Zanldahasonraadliyeyesevkedildi.

yerine baskn: 3 gözalt

Hatay Polisinden Büyük Operasyon
HataylEmniyetMüdürlüü’nebalÖzelHarekat,Asayi,TerörleMücadele,NarkotikveÇevikKuvvetubelerinden200polisinkatldoperasyonda,aralarndauzimakinelitabancanndaolduuçoksaydamühimmatelegeçirildi.HatayEmniyetMüdürlüüekipleri,geçtiimizhaftasonunda
yolkontrolleriveasayiuygulamasgerçekletirdi.
Denetimlereözelharekatçlardakatld.Özelharekatpolislerinindekatlduygulamada;uzimakinelitabanca,pompaltüfekve7,65milimetreçapndatabancaileçoksaydamühimmatelegeçirildi.Antakyailçesindegerçekletirilenasayiuygulamasnda,aranan2ahsdayakaland.
HataylEmniyetMüdürlüü’nebalÖzelHa-

rekat,Asayi,TerörleMücadele,NarkotikveÇevikKuvvetubelerinden200polisinkatldortakuygulamada,GüzelburçMahallesi’ndekiüphelikiilerilebazadresveumumaaçkyerlere
yönelikdenetimgerçekletirildi.Bombaaramaköpei“Barut”venarkotikköpei“Rüzgar”ndakatldevaramalarnda;uzimakinelitabanca,pompaltüfekve7,65milimetreçapndatabancaileçok
saydamühimmatelegeçirildi.
Aranan2ahsdayakalanarakgözaltnaalnd.Öteyandan,vatandalarnhuzurvegüvenliininsalanmasiçin,suçvesuçörgütleriylemücadelede,polisinsonderecekararlolduubildirildi.

Gaziantep'te silah imalat yapldtespitedilenbiriyerineyaplanoperasyonda3adettarihieser
tabancave2adettüfekileçoksayda silah parças ele geçirildi.
Olaylailgili3üpheliahsgözaltnaalnd.
Gaziantep Emniyet MüdürlüünebalahinbeylçeEmniyet
Müdürlüü ekipleri, Aydnbaba
Mahallesi'ndesilahimalatyapldtespitedilenbiriyerineope-

rasyonyapt.
Yaplanoperasyonda11adettabancagövdesi,10adettabancasürgüsü,301adetmermi,17adetçeitliçaplardaarjör,3adettarihi
esertabanca,2adettüfek,2adet
telsiz, 1 adet tüfek dürbünü, 1
adetklçveçoksaydasilahparçaselegeçirildi.
Elegeçirilenmalzemelerleilgili
yakalanan3üphelihakkndayasalilembalatldbelirtildi.
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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

Gümrük kapsnda 206 bin TL
deerinde hurda ele geçirildi
GaziantepMuhafazaKaçakçlkve
stihbaratMüdürlüüekipleriTransitRefakatBelgesiMuhteviyateyann beyan d edildiini belirlenmesiüzerine,düzenlediklerioperasyonda12bin760kilokullanlm
motorvemotoraksamparçalar,7
bin173kilokullanlmviteskutusuveviteskutusuaksamparçalar,
3bin367kilokullanlmDiffansiyelveDiffansiyelaksam2bin100
kilo kullanlm krank, bin 140ilo
kullanlmaraçklimapaneliveaksamparçalarelegeçirildi.Gazian-

KISA... KISA... KISA... KISA

Haraç isteyip esnaf
yaralayan zanl tutukland
Adana'daharaçistediiesnaftabancayla yaralad öne sürülen
zanltutukland.
Olay,22Ekim'deakamsaatlerindemerkezSeyhanilçesinebal Meydan Mahallesi'ndeki Bar
Park'ndameydanageldi.ddiaya
göre,parkiçerisindekiesnafagelen2kii,CemilYenigün'üharaç
vermesiiçintehditetti.Zanllar,haraçvermeyenYenigün'übacandanyaralayarakolayyerindenkaçt.hbarüzerineolayyerinegelen
salk ekipleri, yaral esnaf ambulanslahastaneyegötürdü.
OlayyerinegelenAdanaEmni-

yetMüdürlüüAsayiubeMüdürlüüne bal Cinayet Büro
Amirliiekipleri,zanllarnyakalanmasiçinçalmabalatt.Yaplançalmadazanllarnkimlikleriniveadresleritespitedildi.Polis, Kasm aynda Mete Hüseyin
Y.'yi,gözaltnaald.ZanlMeteHüseyin Y. sevk edildii adliyede
tutukland. Dier zanlnn yakalanmasiçinçalmasnsürdüren
polis,MehmetY.isimlizanlyda
geçtiimizhaftayakalad.EmniyettekiilemlerininardndanadliyeyesevkedilenMehmetY,çkarldmahkemecetutukland.

tep Muhafaza Kaçakçlk ekipleri,
HaburGümrükMuhafazaKaçakçlkvestihbaratMüdürlüündenbilgiistedi.Buradangelenfotoraflardavearaçtabulunaneyalarnbirbiriyleuyumad,sözkonusuaraçtabulunaneyalarnekonomikömrünütamamladgörülmesiüzerine
hurdaolarakdeerlendirilerekilem
yapld. Söz konusu eyann gümrüklenmideeri206bin125TLolduu,olayileilgiliGaziantepCumhuriyetBasavclnezdindeadlsoruturmailemibalatld

Adana polisi, Suriyeli kadnlara KADES'i anlatt
Adana polisi, kadna yönelik iddetin
önüne geçmek için Suriyeli kadnlara da
broürdatpKADESuygulamasnnöneminianlatt.AdanaEmniyetMüdürlüüAsayiubeMüdürlüünebalAileçiveKadnaYönelikiddetBürosuileYunusekipleri, kadna yönelik iddetin bitmesi için
faaliyetlerinearalkszdevamediyor.
KentinbirçokbölgesindeKADESprogramnanlatanveuygulamaykadnlarnte-

lefonlarnayüklemesinisalayanpolisler,bu
kezdeSuriyeligöçmenlerinyounluktaolduuMirzaçelebiMahallesindeSuriyelikadnlarabroürdatpKADES'ianlatt.
KadnaYönelikiddetBürosu,bölgedesokaksokakgezerekKADESprogramnnnaslkurulduunuvekurulduktansonranegibifaydalarsalandnkadnlaratektekanlatt.Kadnlarn,programdatelefonlarnaindiripkurmalarnsalad.Polis,programsa-

yesindeTürkiye'desonzamanlardabirçokkadnn erkek iddetinden kurtulduunu örnekleri ile anlatt. Program telefonlarna
yüklediklerindeerkekiddetininyansrabalarnabirbelageldiindeprogramatklamalarhalindebulunduklaradresinpolismerkezineanndadütüüveenfazla5dakika
içindepolisinbuadresegeldiinibunedenlemutlakakadnlartarafndanbuprogramn
yüklenmesigerektiinianlatt.

Ceyhan'daki rüvet operasyonunda adliye süreci devam ediyor
Adana'nnCeyhanBelediyesi'ndeusulsüzlük
yaplarak,'kaçakyaplaragözyumulduuveiskanolmayanbinalaraiskanverildii'iddiasylabalatlansoruturmakapsamndagözaltna
alnp,adliyeyesevkedilen17kiiden8'i...
KADİR AYDAR TUTUKLANMA TALEBİYLE
MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Adana'nnCeyhanBelediyesi'ndeusulsüzlük
yaplarak,'kaçakyaplaragözyumulduuveiskanolmayanbinalaraiskanverildii'iddiasylabalatlansoruturmakapsamndagözaltna
alnp,adliyeyesevkedilen17kiiden8'isavclktaki ifadesinin ardndan serbest braklrken,3kiiadlikontrolartyla,eskiCeyhanBelediyeBakanKadirAydar,CeyhanBelediyesi

marMüdürüGülDeryaDemir,CeyhanTicaretOdasBakanerefCan,CeyhanKentKonseyiBakanSelahattinGüler,belediyepersonelievketAçanvemüteahhitMuratnanirise
tutuklanmatalebiylemahkemeyeçkarld.

Hatay Antakya’da Karde
Kavgas Kanl Bitti
Hatay’nmerkezilçesiAntakya’datarttkardeitarafndan
avtüfeiylevurulankiiyaraland.HatayHaberolarakedindiimizbilgiyegörgöre,AntakyailçesiZenginlerMahallesi’ndeyaayanY.S.veaabeyiA.S.arasnda henüz belirlenemeyen nedenletartmaçkt.
Tartmann kavgaya dönü-

mesiüzerine,Y.S.aabeyiA.S.’yi
ayandanavtüfeiyleyaralayarakkaçt.hbarüzerineolayyerine salk ve polis ekipleri sevk
edildi.YaralA.S.,112AcilServisekibinceHatayMustafaKemal
ÜniversitesiAratrmaveUygulamaHastanesinekaldrld.Kaçan
zanlnn yakalanmas için çalmalarsürüyor.

Gaziantep'te uyuturucu
operasyonu: Gözaltlar var
Gaziantep'tebiradresedüzenlenenoperasyonda1tabancailebir
miktaruyuturucuelegeçilirken3
kiigözaltnaalnd.
ahinbey lçe Emniyet Müdürlüü,ahinbeyilçesinebal
YazckMahallesi'ndebiradreste
uyuturucu ticareti yapldnn

tespitedilmesiüzerineoperasyon
düzenledi.
Düzenlenen operasyonda adresteyaplanaramada1tabancaile
birmiktaruyuturucuelegeçirildi.
Yakalanan3üphelihakknda
yasalilembalatldörenildi.
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Polisten kaçak silah operasyonu
ANTALYA'da yasadışı elde ettikleri 14
tabancayı piyasaya sürmeye çalıştığı
ifade edilen 4 şüpheli, tutuklandı.
AlnanistihbaratdeerlendirenAntalyaEmniyetMüdürlüüKaçakçlkve
OrganizeSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüü ekipleri, Serik ilçesine Konya'dangeldiibelirtilenbirotomobili
durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler,
aracnçeitlibölmelerinesaklanm,ya-

sad elde edildii belirlenen 14 tabanca,15arjörve9fiekelegeçirdi.
Otomobilde bulunan H.K., E.A.Y.,
A.D.vesuçasürüklenmiçocukM.T.K.
gözaltnaalnd.fadelerininardndan
adliyeyesevkedilen4üpheli,NöbetçiSulhCezaHakimliitarafndantutukland.

FETÖ'nün askeri yaplanmasna
yönelik operasyonda
yakalanan 5 zanl tutukland
Adana polisi korona
seferberliinde
ÜlkegenelindepandemininenyounolduukentlerdenAdana'dapolis,koronavirüsilemücadeleiçinadeta
seferberoldu.Ekiplersokaksokakgezerekvatandalarmaskevemesafekonusundauyard.Kurallarihlaleden15kiiyede13bin500liraparacezasuyguland.
Adana Emniyet Müdürlüü Asayi ube Müdürlüü
veSeyhanlçeEmniyetMüdürlüüekipleri,sokaksokak
koranauygulamasyapt.Polisler,özelliklevatandalarn
younluktaolduubölgeleriseçerekburadamaskevesosyalmesafekontrolüyapt.Bukurallarauymayan15kiiye13bin500liraparacezasuyguland.Polis,ayrcabu
kontrolleriyaparkenbin529ahsnGBTsorgusunuyapt.Busayedeçeitlisuçlardanaranan18ahsyakaland.
677motosikletdenetlenirken,4çalnt,5asinumarassilinmi,1hacizliyakalamalmotosikletyakalanmayrca,
5ehliyetsizmotosikletsürücüsüneilemyapld.15motosiklettrafiktenmenedilirken,38motosikletveelektriklibisikletsürücüsüne52bin965liraparacezaskesildi.

FETÖ'nün askeri yaplanmasna yönelik
operasyondayakalanan5zanltutukland
Adana'daFetullahçTerörÖrgütü'nün(FETÖ)TürkSilahlKuvvetlerindekiyaplanmasna
yönelikoperasyondagözaltnaalnanaktifgörevdeki7astsubaydan5'itutukland.
AdanaEmniyetMüdürlüüTerörleMücadele
ubesiekipleri,zmirmerkezli50ildekiFETÖ'nünaskeriyaplanmasnailikinsoruturma
kapsamndagözaltkararverilen,ncirlik10.
TankerÜsKomutanlndagörevli7astsubay8Aralk'taafakvaktiadreslerinedüzenle-

diklerioperasyonlayakalad.
Emniyete getirilen zanllarn, FETÖ'nün
mahremimamlarylaankesörlütelefonlagörütükleriönesürüldü.SuçlamalarkabuletmeyenAlimÇ,OnurÖ,SavaA,ServetT,Özkan
Ö,RdvanZ.veMuratS.emniyettekiilemlerininardndanadliyeyesevkedildi.
ZanllardanAlimÇ,SavaA,ServetT,ÖzkanÖ.veMuratS,çkarldklarhakimlikçetutukland,OnurÖ.veRdvanZ.adlikontrolartylatutuksuzyarglanmaküzereserbestbrakld.

Sokak ortasnda arkadann boazn
kesip öldürmütü! Hepsi 10 bin TL içinmi

Adana'dasokakortasndanbirkiiyiboazndan
bçaklayaraköldürenzanltutukland.Zanl,öldürdüü
ahsnarkadaolduunuvekendisine10binliraya
telefonaldrpborcunuödemediinisöyledi.
15 Aralk'ta saat 18.30 sralarnda merkez SeyhanilçesinebalTürkocaMahallesi'ndeiddiayagöreMehmetCanG.arkadaVeyselEmre'yekendi
GSMhattüzerine10binliradeerindeceptelefonuald.VeyselEmretelefonualdrmadanöncetak-

sitlerikendininödeyeceinisöylediancaktelefonalndktansonrasatptaksitlerinideödemedi.
BORÇ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
Bunedenleikiarkadaarasndatartmaçkt.15
AralkgünüdeMehmetCanG.,VeyselEmre'yiarayarakkonumakiçinSeyhanNehrikenarnaçard.
MehmetCanG.arkadandanborcunuödemesiniistedi.AncakVeyselEmreödemeyeceinisöyleyince
ikiliarasndatartmayabalad.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartma srasnda Veysel Emre hakaret edincekavgaçkt.BununüzerineMehmetCanG.yannda
getirdiibçaçkararakVeyselEmre'yiboazndan
yaralad.Emre,aryaralanrken,MehmetCanG.ise
olayyerindenkaçt.
HAYATINI KAYBETTİ
VeyselEmre'ninkanlariçerisindeyattngören
çevredekilerin,durumubildirmesiüzerineolayyerinepolisvesalkekibisevkedildi.Salkgörevlilerinin yapt kontrolde Veysel Emre'nin hayatn
kaybettiinibelirlendi.PolisekiplerininyaptincelemeninardndanVeyselEmre'nincanszbedeni,
otopsisiiçinAdanaAdliTpKurumumorgunagötürüldü.
TESLİM OLAN ZANLI TUTUKLANDI
Birsüresonrapolismerkezinegiderekteslimolan
MehmetCanG.AdanaEmniyetMüdürlüüAsayi
ube Müdürlüü'ne bal Cinayet Büro Amirlii
ekiplerineteslimedildi.MehmetCanG.cinayetiitirafederekbirsüreönceEmre'yeGSMhattüzerine
10binTLdeerindeceptelefonualdnarkadannbuborucuödemediinibunedenleçkantartma
sonrasonubçakladnancaköldürmekistemediini,korkutmakamacylayaraladnönesürdüüörenildi.
Emniyettekiilemlerininardndanadliyeyesevk
edilen Mehmet Can G. çkarld mahkemece tutukland.
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Hatay’da Korkunç Cinayet
Yaylada’nda yanan aracn bagajndan erkek cesedi çkt.
Yaylada’ndayaananbuolayitfaiyeekiplerinekorkudoluanlar
yaatt.Yaylada‘nabalYukarOkçularMahallesiyaknlarndabiraracnyandihbarnalanitfaiyeekipleri,yananaracamüdahaleederekksasüredesöndürdü.Olayyerinegelenjandarmaekipleri,söndürülenaraçtaveolayyerindeyaptklarincelemede,aracnateeverilerekterkedildiiüphesiüzerineincelemebalatt.Yaplanincelemesonunda,küledönenaracnbagajksmndayanm
haldeerkeeaitbircanszbedenolduuanlald
Cinayetüphesiylesoruturmayderinletirengüvenlikgüçleri,
yananahsnYayladailçesinebalTurfandaMahallesinüfusunakaytl,MehmetKssaolduunutespitetti.
Yaplanaratrmasonucunda,olaylabalantsolduuiddiasüzerinebirkiiningözaltnaalndörenildi.
YayladaCumhuriyetBasavclolaylailgiligeniçaplsoruturmabalatt.

Adana'da sahte
içki operasyonu
Adanapolisiikiayroperasyonda9bin440litresahteiçki,75litreisesahteiçkiyapmndakullanlanetilalkolele
geçirdi.
AdanaEmniyetMüdürlüüKaçakçlkveOrganizeSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüünebalKaçakçlkBüro
Amirliiekipleriikiayrdepodasahteiçkiüretildiibilgisineulat.Polisbubilgiüzerinehareketegeçerekezamanl
olarakdepolarabasknyapt.Basknda9bin440litresahteiçki,2litreiçkiaromas,1alkolmetrevesahteiçkiyapmndakullanlan75litreetilalkolelegeçirdi.
GözaltnaalnanzanllardanC.T.sevkedildiiadliyede
tutuklanrkendierüpheliadlikontroltedbiriyletutuksuz
yarglanmaküzereserbestbrakld.

Gaziantep’te 31 adet sahte Milli
Piyango bileti ele geçirildi

Gaziantep’tesahteMilliPiyangobiletiüreten4ahsyakaland.Polisler31adetsahtebiletelegeçirdi.
GaziantepEmniyetMüdürlüünebalKOMubeMüdürlüüekipleri,satahazrhalde31adetsahteMilliPiyango
biletielegeçirdi.Olaylailgili4üpheliyakalanarakgözaltnaalnd.Ekipler,denetimlerinartarakdevamedeceini
açklad.

Hatay'da gümrük kaça
içki ele geçirildi
Hatay'nAntakyailçesindebiraraçiçerisinde10iegümrükkaçaiçkielegeçirildi.
KaçakçlkOrganizeubeMüdürlüüekiplerikaçakçlksuçlarkapsamnda,kaçakalkollüiçkisatnnimalatnndeifreedilmesine yönelik yapm
olduu çalmada
çevre yolunda bir
araçta yapt aramada10iegümrük
kaça içki ele geçirdi.
S.E.veN.Ç.isimliahslaryakalanarak haklarnda adli
ilemyapld.
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Cumhurbakan Erdoan a çars yapt!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. "Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız." diyen Erdoğan, 'Çin ve Almanya'dan gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.' diye konuştu.
Yılbaşı için ek tedbir gelecek mi sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş ile ilgili de "İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Her gün günaşırı oğlundan bilgileri alıyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle
saatlerinde Kısıklı'daki konutundan
çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
eşlik etti.
Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını
yanıtladı.
Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım
Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş
yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu
basın mensuplarına ikram etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen
saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camii'ne geldi.
Erdoğan ardından gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın
Putin'in bu ifadeleri aslında aynen
kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'le tanıdıktan sonra ben de
kendisini aynen bu şekilde tanıdım.
Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu
tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir. Şu ana

kadar sürdürdüğümüz münasebetleri
temenni ederim ki aynı şekilde sürdürürüz. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımızda da hedeflerimize de aynı kararlılıkta yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum" diye konuştu.
KORONAVİRÜS AŞILARI
Erdoğan, koronavirüs aşıları konusunda ise, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama
ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım
var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta
4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu
aşılama sürecini başlatacağız. Aşı
olacağımı yine bir cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu
hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı
olan doktorlarımızdır. Her olan bu
alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır. Bizim herhangi bir sıkıntıya
yol açmadan bu konuda kimsenin
de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız.
Ve temennimiz duamız odur ki, bu
koronavirüs belasına karşı en güç-

lü en başarılı şekilde karşılık verelim.
İlk olarak burada Çin ve Almanya var.
Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz" diye konuştu.
YILBAŞINDA EK TEDBİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşı için ek tedbir olacak mı?" şeklindeki soru üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler,
otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri ala-

cak. Bunlara müsaade etmemiz
mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit
ederse oralara gerekli operasyonu
yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını
hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın"
İSRAİL İLE İLİŞKİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail
ile ilişkilerin sorulması üzerine ise,
"İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor. En
tepe noktadaki kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı
noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz
mümkün değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş'ın sağlık durumunun sorulması üzerine ise, "İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Her gün günaşırı oğlundan bilgileri alıyorum" diye konuştu.
Erdoğan yeni yıla İstanbul'da gireceğini belirtti.
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Osmaniye'de DEA operasyonu: 3 gözalt Antalya'da korona partisine polis baskn
Osmaniye l Jandarma
KomutanltarafndandüzenlenenDEAoperasyonukapsamndaSuriye'deki
çatma bölgeleri ile irtibatlolduudeerlendirilen
3ahsgözaltnaalnd.
Edinilenbilgiyegöre,Osmaniye l Jandarma Komutanlekipleri,DEAterörörgütününfaaliyetlerinin
deifreedilmesineveylba
öncesinde meydana gelebileceksansasyoneleylemlerin önlenmesine yönelik
yaplan çalmalar kapsamndaSuriye'dekiçatma

bölgeleriileirtibatlolarak
faaliyetgösterenahslarn
tespitine ve engellenmesi
için operasyon düzenledi.
OperasyondaSuriye'debulunduusüreiçerisindeDEAterörörgütüiçerisinde
emirdüzeyindefaaliyetgösterenSuriyeuyrukluM.M.
ile silahl savaç olarak
faaliyettebulunanY.A.ile
H..isimliüphelilergözaltna alnd. üphelilerin
ikametgâhlarndanyaplan
aramalardaçoksaydadijitalmateryalinelegeçirildiibelirtildi.

Antalya’dakoronavirüsühiçesayp,birapartmannterasndaerkenylbakutlamasyapangrubapolisbasknyapt.Polisintespitettii20kiiye pandemi kurallarn
ihlalettiklerigerekçesiyle3
bin150'erliradantoplam
63binliraparacezasuyguland.
Antalya'da yaklak 50
kiilik bir grubun terasta
mealelerle erken ylba
kutlayptoplamda113bin
400TLparacezasnaçarptrlmasnn ardndan bugündebenzerbirgörüntü
KonyaaltilçesiLimanMahallesi'ndeçekildi.Görüntülerde,birapartmannçatsnda
terasaçkanyaklak30kiilikgrup,elenmeyebalad.Erkenylbakutlamasyaptklarilerisürülengrup,halayçek-

ti,konfetipatlatarakelendi.Alkoldealdklariddiaedilen
grubunsosyalmesafevemaskekurallarnauymadklargörüldü.Grupoanlarbirbirlerine sarlarak fotoraflad,droneiledekaytaltnaald.Vatandalarnceptelefonuylaçektiklerigörüntüler,
sosyalmedyadapaylald.
Çevredekivatandalarnihbarüzerineolayyerinepolisekiplerisevkedildi.Apartmann terasna çkan polis
ekipleri, bir süre önce elencelerinitamamlaypayrlankiileritespitetmekiçin
çalmabalatt.Ksasürede
kiilereulaanekipler,pandemikurallarnihlalettiklerigerekçesiyle20kiiye3bin150'erliradantoplam63binliraparacezasuygulad.

