GELEN HER LNKE TIKLAMAYIN

98 firarinin
yakalanmas
için afak
operasyonu
yapld
Adana'dafarklsuçlardanhaklarndakesinlemihapiscezasbulunan98firarihükümlününya-

Mersin'dedüzenlenenoperasyonda, kazanlm görünümlü
sahte'iddaa'kuponudüzenleyerek
sosyalmedyaüzerindendolandrclkyaptklariddiasylagözaltnaalnan7kiiden4'ü,çkarldklar mahkemece tutukland.
Edinilenbilgiyegöre,birmütekininikayetiüzerineharekete
geçenMersinEmniyetMüdürlüüSiberSuçlarlaMücadeleube
Müdürlüüekipleri,kimliitespitedilenüphelileritakibeald.
S.3’te

kalanmasiçinafakvaktioperasyondüzenlendi.
S.3’te
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• YIL : 1 • SAYI : 11

Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker
hakknda suç duyurusunda bulundu
Bir süredir sosyal medya üzerinden yayınladığı
videolarla gündeme gelen suç örgütü lideri Sedat
Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir
takım iddialar yöneltmişti. Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak
Peker'in iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasını istedi. Öte yandan Soylu daha önce "Fare gibi kaçma,
gel teslim ol" dediği Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle de suç duyurusunda bulundu.
OrganizesuçörgütülideriSedatPeker'inyaynladvideolarileçileriBakanSüleymanSoyluhakkndaortayaattiddialargündemebombagibidümütü.Buiddialarsonrasnda"Faregibikaçma,adaleteteslimol"sözleriylePeker'eseslenenSoylu,bununladayetinmedi.Soylu,avukataraclylaAnkaraCumhuriyetBasavclnabavuruyapt.Yaplanbavuruda,organizesuçörgütüelebaSedatPekerveörgütüyelerineyönelikadlimakamlarcayürütülensoruturmakapsamndaksasüreöncekollukkuvvetlerinceoperasyonyapldhatrlatlarak
Sayfa3’te
uifadelereyerverildi:

Gaziantep'te Teslim Olan
Terörist, Ailesiyle Bulutu
Gaziantep'te7ylönceterörörgütüPKK'yakatlanM.A.,(25)
polisekiplerininiknaçalmassonucuteslimoldu.Terörörgütünden
Sayfa 4’te
kaçanM.A.,emniyetteailesiylebuluturdu.

Adana'dayaplanoperasyondasilahkaçakçlyaptönesürülerektutuklananilkokul
öretmeninintabancayameraklolduuiçinHatay'databancayapmnabaladdahasonraise
çeteyletanponlariçinsilahyaparakkaraorS.5’te
takolduuiddiaedildi

ETKSZ HALE
GETRLEN
TERÖRST SAYISI
68'E YÜKSELD
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 68'e yükseldi. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan
geldi.
2’de

Yllk izin kullanrken
dikkat edilmesi gerekenler

BAŞYAZI
BEK‹R YAHŞ‹

TürkPolisTekilat
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken zayf
bir polis tekilatn devralan Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen yllarda salad imkanlarla, ulusal ve uluslararas alanda baarl çalmalara imza atan Türk Polis Tekilatn oluturmay baard.
Türk polisi, bugün özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan haklar perspektifiyle, çan teknolojik gelimelerini yakndan takip ederek, vatandalarn can ve mal güvenliini salamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalyor.
Vatandan güvenlii yaklak 329 bin emniyet mensubuna emanet
S:3’te

Tabanca merak
öretmeni silah
kaçakçs yapt

Genç kzlar sahil kabininde
görüntüleyen sapk, tutukland
GeçtiimizgünAntalya'nnKonyaaltsahilindekikabinlerde
üstlerinideitirenikigençkz,kabinaltndangizliceceptelefonuylakaydeden38yandakiahsn,tutuklandbelirtildi.Yaplanincelemede,üphelininceptelefonunda,çoksaySayfa5’te
dauygunsuzgörüntüolduudaörenildi.

Birçokmemuryllkizinkullanrkenhastalanarak
raporkullanmaktadr.AadayerverdiimizDantay
kararamirdurumundaolanlarndahiyllkizinkullanrkenneleredikkatedilmesigerektiinibilmediini
göstermektedir.Budurumisedisiplincezasnamuhatap
olunmasnasebepolmaktadr.Bazendeyllkizinkullanmndayaplanyanllkmemurunmüstafiduruma
Sayfa 6’da
dümesinesebepolmaktadr.

Emekliliini isteyen Gaziantep
Emniyet Müdürü FETÖ ile
mücadelede kritik roller üstlenmi
FurkanVakfeskiBakanAlparslanKuytulveekibininnedenolduuprovokasyongiriimininardndanemekliliiniisteyenGaziantep
EmniyetMüdürüCengizZeybek'in15Temmuz
kahramanlarndanolduuortayaçkt. S.7’de
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ETKSZ HALE GETRLEN TERÖRST SAYISI 68'E YÜKSELD
Adana'da kaçakçlk
operasyonu

Irak'nkuzeyindesürdürülenPençeimek
vePençeYldrmHarekat'ndaöldürülenteröristsays68'eyükseldi.AçklamaMilliSavunmaBakanHulusiAkar'dangeldi.
Irak'nvetümsnrülkelerinintoprakbü-

tünlüüne sayg gösterildiini vurgulayan
MilliSavunmaBakanHulusiAkar:"PençeYldrmvePençe-imekoperasyonlarnda
etkisizhalegetirilenteröristsays68'eyükseldi"dedi.

Kadirliilçesindedüzenlenennarkotikveasayi
uygulamasnda yakalanan20üpheliden2'situtukland. lçe Emniyet
Müdürlüü ekiplerince
ilçe genelinde 1 hafta
boyunca gerçekletirilen uygulamada çeitli
suçlardanhaklarndayakalama karar bulunan
20zanlgözaltnaalnd.
Emniyetteki ilemlerininardndanadliyeyesevkedilenzanllardan2'si

nöbetçisulhcezahakimliincetutukland,18'iadli kontrol artyla serbest brakld. Uygulamada,85,5gramsentetikkannobinid,2,5gram
metamfetamin ve 2
uyuturucuhap,2avtüfei, 2 tabanca ve 82
mermielegeçirildi.
Yenitipkoronavirüs
(Kovid-19)tedbirlerine
uymayan136kiiyede
toplam12bin188liracezakesildi.

19 kilo esrar
ele geçirildi Osmaniye'de narkotik ve asayi denetimleri
Adana'dayaplanuygulamadaüpheüzerinedurdurulanotomobilde19kilo200gramesrarelegeçirildi.
AdanaEmniyetMüdürlüüNarkotikSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüekiplerikenteuyuturucugiriiniönlemekiçinD-400karayolundauygulamabalatt.BusradagelenbirotomobildenüphelenenpolisaracdurduruphassasburunlunarkotikköpeiTingailearamabalatt.Tingabirsüresonraotomobilinbagajksmnatepkiverdi.Polisbagajaçtndapoetiçinde19
kilo200gramesrarbuldu.PolisotomobilsürücüsüMustafaY.'yi(30)gözaltnaald.Zanlsorgusununardndan
sevkedildiiadliyedetutukland.

Adana'dakaçakçlarayönelikyaplanoperasyonda2
bin300içkikiti,200litrealkolaromas,50alkolmetre,5litreetilalkolve275kilonargiletütünüelegeçirildi.
AdanaEmniyetMüdürlüüKaçakçlkveOrganize
SuçlarlaMücadeleubeMüdürlüünebalKaçakçlkBüroAmirliiekiplerikenttekaçakçlönlemek
içinçalmabalatt.PolisyaplançalmalardaSarçam
ilçesinebalAyvalveSeyhanilçesinebalKarasokuMahallesi'ndekaçakürünolduubilgisineulat.Polisbubilgiüzerineadreslereezamanlbasknyapt.Baskndapolis2bin300kaçakiçkiimalatndakullanlan
içkikiti,200litreiçkiyapmndakullanlanaromas,50
adetiçkiölçümündekullanlanalkolmetre,2bin500
adetdeiikmarkalardaiçkietiketi,25binadetdolumahazriçkikitiiesi,5litreiçkiyapmndakullanlanetilalkol,275kilonargiletütünü,600paketelektroniksigarakartuuelegeçirdi.
Polisolaylailgili4zanlygözaltnaald.

98 firarinin yakalanmas için Adana'da evdeki patlamann sebebi el yapm bomba çkt
afak operasyonu yapld

Adana'da farkl suçlardan haklarndakesinlemihapiscezasbulunan
98 firari hükümlünün yakalanmas
içinafakvaktioperasyondüzenlendi.
AdanaEmniyetMüdürlüüAsayi
ubesiArananahslarBüroAmirliiekipleri,çeitlisuçlardanhaklarndakesinlemihapiscezasbulunanki-

ilerinyakalanmasiçinçalmabalatt.Bukapsamdahaklarndayakalamakararverilen98kiininadresineafakvaktibaskndüzenlendi.
YakalananbazkiilerAdanaAdli
TpBirimindesalkkontrolününardndan emniyet müdürlüüne götürüldü.

asayispolisgazetesi.com

Adana'da1'içocuk3kiininaryaralandpatlamannsebebininelyapmbombaolduuortayaçkt.
Edinilenbilgiyegöre,olay,dünmerkez
YüreirilçesinebalBahçelievlerMahallesi1491Sokak'takimüstakilevdepatlama
meydanagelmi,babaenolSaruhan,arkadaFerdiYoksul(23)veSaruhan'n6yandakioluEmirhanaryaralanarakhastaneyekaldrlmt.OlaydansonraAdana
Emniyet Müdürlüü Terörle Mücadele,
Bombamhavenceleme,OlayYeriube
Müdürlüüekiplerievegelerekinceleme
balatt.Yaplanilkincelemedeahslarn
elyapmbombayapmayaçaltbelirlendi.Patlamanniseelyapmbombayaparkenmeydanageldiitespitedildi.Polis
imdiikiarkadanbombaynedenyaptn
örenmeyeçalyor.
Patlamanın olduğu yerde çukur oluştu
kiarkadanbombayevinoturmaodasndayaptveyanlarndada6yandaki
EmirhanSaruhanolduusradayaptklar

bunedenlepatlamasonrasçocukveikikiininaryaralandörenildi.Dierçocuunisepatlamasrasndabahçedeolduuiçinyaralanmadanlald.Patlamann
olduuodadaçukurolutuudagörüldü.
Ayrcaodannbütüncamlarnnveçerçe-

Polis kumar evlerine koçbayla girdi
görüldü.22adresebasknyapanpolis22
kiiyekumaroynatmaktanadliilembalatt.
277kiiyepandemitedbirlerineaykrhareketetmekvekumaroynamaktan783bin874
liraparacezasuygulad.Yaplanaramalardaçoksaydapokerpulu,pokermasas,kumarkadve14bin470liraparaelegeçirildi.Sözkonusuadreslermühürlendi.

Y›l:1 Say›: 10

‹mtiyaz Sahibi - Genel Müdür: Bekir YAHŞİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Ahmet BURGU
‹ST‹HBARAT MÜDÜRÜ: Deniz TÜRKOZAN (Em.Polis Memuru)
HABER MÜDÜRÜ: Salih YAHŞİ (Em.Polis Memuru)
İSTABUL AVRUPA YAKASI SORUMLUSU: Berkan BAŞER
ANTALYA MANAVGAT SORUMLUSU: Atıf ERDAL

YILLIK NEŞR‹YATLI ABONE BEDEL‹ : 350 TL.
Gazetemiz Asayiş Polis Haber; Tüm Resmi kurumlara ve
Emniyet birimlerine ücretsiz olarak gönderilir.
Bask›: Akademi Ajans Matbaa
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

venin krld, dier eyalarn da zarar
gördüügözlendi.
OlaydansonraAdanaehirHastanesive
YüreirDevletHastanesinekaldrlanyarallarndurumununarolduubilinçlerininkapalolduuörenildi.

Adana'datamkapanmayaramenevlerdebirarayagelerekkumaroynayanahslara
yönelikoperasyondapoliskaplarkoçbayla
giripiçerigirdi
Kumaroynayanlarnpolisigörünceuyuyornumarasyapmasdikkatçekti
22kiiyekumaroynatmaktanadliilem
yapld,277kiiyepandemitedbirlerineaykrhareketetmekvekumaroynamaktan783
bin874liraparacezasuygulad
ADANA-Adana'datamkapanmayaramenevlerdebirarayagelerekkumaroynayanahslarayönelikoperasyondapoliskaplarkoçbaylagiripiçerigirdi.

AdanaEmniyetMüdürlüüAsayiube
Müdürlüüne bal Ahlak Büro Amirlii
ekipleritamkapanmaylabirliktesokaaçkamayanvatandalarnevlerikumarhaneye
çevirdiiyadakumarhanelerdeyatpkalktnsaptad.Polisbutespitinüzerinehareketegeçipkumaroynananyerlerebaskn
yapt.Ancakpolisinkapyçalmasnaramen
kimseyokmunumarasyapanvatandalar
kapybirtürlüaçmad.Polisbunedenlekumaroynananevvekahvehanelerinkaplarnkoçbalarylakrpiçerigirdi.Polisiçerigirdiindekumaroynandntespitetti.Bazvatandalarniseuyuyornumarasyapt-
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Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker
hakknda suç duyurusunda bulundu
Bir süredir sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu hakkında bir takım iddialar yöneltmişti. Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Peker'in iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasını istedi. Öte yandan Soylu daha önce "Fare gibi kaçma, gel teslim ol" dediği Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle de suç duyurusunda bulundu.
OrganizesuçörgütülideriSedatPeker'inyaynladvideolarileçileriBakanSüleymanSoyluhakkndaortayaattiddialargündemebombagibidümütü.Buiddialarsonrasnda"Faregibi
kaçma,adaleteteslimol"sözleriylePeker'eseslenenSoylu,bununladayetinmedi.Soylu,avukataraclylaAnkaraCumhuriyetBasavclnabavuru
yapt.Yaplanbavuruda,organizesuç
örgütü eleba Sedat Peker ve örgüt
üyelerineyönelikadlimakamlarcayürütülensoruturmakapsamndaksasüreöncekollukkuvvetlerinceoperasyon
yapldhatrlatlarakuifadelereyerverildi:
"ALGI YARATMAYA YÖNELİK
UYDURMA İÇERİKLİ VİDEO
YAYINLANDI"
"çileri Bakan olan müvekkilimin
bilgisidahilindeyaplanbuoperasyon
sonrasorganizesuçörgütülideri,özellikle müvekkilimin kendisiyle ilgili
açklamalar yapmasndan sonra müvekkilimhakkndadagerçeeaykr,tamamenalgyaratmayayönelikuydurma
içeriklivideoyaymlad.Sözkonusuvideolarniçeriiincelendiindemüvekkilimileilgilidahaöncedekötüniyetliçevrelercedilegetirilendedikoduniteliindehususlarilebirlikteuydurmahikayelerle iftira ve hakaretlerde bulunulduukolaylklatespitedilebilecektir.
"İDDİALARIN ARAŞTIRILMASINI
İSTİYORUZ"
Söz konusu videoda iddia edilen,
DYP Genel Bakanl adayl sürecinde müvekkilimin kongre salonuna,
tekilatbinalarnasokulmad,üphelinindeosüreçtemüvekkilimeyardm
ettii,üpheliyekorumannmüvekkilim
tarafndanverildii,hakkndadosyahazrlandnadairmüvekkilimtarafndan
üpheliye haber verildii, müvekkiliminstanbul'ukendisininyönetmedii-

ni, bakalar tarafndan yönetildiini
söyledii,üphelininyurtdnakaç
sürecindehaberald,yurtdndandönüünedairkendisinesözverildiiiddialarnaratrlmasntalepediyoruz."
"VİDEO OPERASYONEL
AMAÇLARLA YAYIMLATILDI"
BavurudilekçesindeayrcaSedatPeker'in20Mays2020'deyaymladvideoyaiaretedilerek,"FETÖüyelerinin
dilegetirdiibaziddialarn,yinebazkesimlerceyaplandedikodularnaslszolduunu'SaynçileriBakanbenikaçrm.Bakanilehayatmdabirkereyan
yanagelmedikveyahiçbirözeldostluugerektirecekbirdurumolmad,tanmyorum.'diyerekyalanlamkenkendisineveörgütüyelerineyaplanoperasyonsonrasbukezdahaönceyalanladiddialar,dedikodularkendisinin
söylemesibasitbirçelikideilvideonunoperasyonelamaçlarlayaymlatldn ortaya çkaran önemli bir durumdur."ifadelerineyerverildi.
Dilekçede,"Gelinenaamaüphelininbuuydurmasenaryolaradayaltüm
hakaretveiftiralarileilgiliSaynBasavclnzca kapsaml aratrma ve
soruturmayaplmasntalepetmezo-

runluluuhaslolmutur."denildi.
"KOLLUK KUVVETLERİNİN
MORALİNİN OLUMSUZ
ETKİLENMESİ AMAÇLANMIŞTIR"
Türkiye'deiçtenvedtangelentüm
engellemelereramenterörlevedier
tümsuçlarlabüyükbirkararllklamücadeleedildiibelirtilendilekçede,unlarkaydedildi:
"Kahramanlarmzn büyük fedakarlklargösterdiibudönemde,içved
erodaklarncavargüçleriyleistikrarszlatrlmaya çallan Cumhurbakanl Kabinesi'nin çileri Bakan
olan,PKK,FETÖ,DHKP-C,DAEve
diertümterörörgütlerine,suçörgütlerinekartekilatylabirlikteamansz
mücadeleettiiiçinsayszhakaret,iftirayavesaldryamaruzkalanveABD
tarafndanhakkndaikikezkiiselyaptrmkararalnanmüvekkilimileilgiliolarakbelirliçevrelerdenbeslenenve
yalanüzerinekurgulanmhaberlerbir
süredir periyodik olarak servis edilmektedir.
PKK,FETÖ,DHKP-C,DAEvedierterörveorganizesuçörgütleriyleetkin ve kararl bir mücadelenin sürdürüldüübirzamandilimindekastlbir

ekildebuhaberlerinyaplmas,videolarnyaymlanmassuretiylemüvekkiliminveailebireylerininypratlmas,neticedekollukkuvvetlerininmoralvemotivasyonunun olumsuz olarak etkilenmesininamaçlandçokaçktr."
Bavurudilekçesindesondönemde
organizesuçörgütlerineyönelikyaplan
operasyonlarailikindeverileryerald.
BAKANLIĞIN OPERASYONLARINA
YER VERİLDİ
çileriBakanltarafndan15Temmuz2016tarihindenbugüneorganize
suç örgütlerine yönelik olarak 1798
operasyon gerçekletirildii, bu operasyonlarda22bin636üpheliningözaltnaalnd,bunlardan8bin414'ünün
tutuklandhatrlatld.Dilekçede,"Görüldüüüzeresonyllardaorganizesuç
örgütlerineyönelikyaplanetkilioperasyonlarsonrasndabukezmafyasaldrsna,kurgusunamuhatapkalnmtr."
ifadesikullanld.
SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNDULAR
SoyluayrcaPeker'inkendisineyöneliksözleriyleilgili"hakaretveiftira"
suçlamasileCumhuriyetBasavcl'na
suçduyurusundadabulundu.
BavurudilekçesindePekerileberaberhareketedenlerintümiletiimveirtibatlarnntespitedilmesi,maddigerçeinortayaçkarlmasistenerek,"Belirtilen nedenlerden müvekkilim hakkndakigerçeeaykrtümiddialarileilgiliaratrmayaplmasn,üphelihakkndadabugerçeeaykriddialardayer
alanhakaret,iftiralarlailgiligereklisoruturmann yaplmasn, soruturma
tedbirlerininuygulanmassuretiyledelillerin toplanmasn, üpheli ve tespit
edilecekdierüphelilerhakkndaceza
davasaçlmasnsayglarmlavekaleten
arzvetalepederim."ifadelerineyerverildi.
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BEK‹R YAH‹
TürkPolis
Tekilat
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken zayf
bir polis tekilatn devralan Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen yllarda salad imkanlarla, ulusal ve uluslararas alanda baarl çalmalara imza atan Türk Polis Tekilatn oluturmay baard.
Türk polisi, bugün özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan haklar perspektifiyle, çan teknolojik gelimelerini yakndan takip ederek, vatandalarn can ve mal güvenliini salamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalyor.
Vatandan güvenlii yaklak 329 bin emniyet mensubuna emanet
Türk Polis Tekilat, 2020 sonu verilerine göre, 328
bin 963 personeliyle hizmet veriyor.
Emniyet personelinin 313 bin 215'i emniyet hizmetleri, 15 bin 748'i ise dier hizmet snflarndan oluuyor.
Emniyet hizmetleri snfnn yüzde 6,6'sn polis amirleri, yüzde 84,1'ini polis memurlar, yüzde 9,3'ünü ise
çar ve mahalle bekçileri oluturuyor.
Emniyet Tekilat bünyesinde 1, 2, 3 ve 4. snf olarak 3 bin 499 emniyet müdürü, 553 emniyet amiri,
554 bakomiser, 4 bin 707 komiser, 11 bin 250 komiser yardmcs, 2 bin 214 kdemli bapolis memuru, 1894 bapolis memuru, 259 bin 302 polis memuru, 29 bin 242 çar ve mahalle bekçisi görev yapyor.
Polislerin yüzde 93'ü erkek, yüzde 7'si ise kadnlardan
oluuyor.
Personelin eitim durumu
Tekilatta 940 ortaöretim, 32 bin 574 lise, 279
bin 701 yüksekokul ve üzeri eitim seviyesine sahip
personel çalyor.
Temel amac, halkn huzur ve güvenliini salamak
olan Emniyet Tekilat, "kaliteli hizmet sunmann nitelikli ve eitimli insan gücüyle mümkün olduu" bilinciyle
personelin eitimi ve geliimine yatrm yapyor.
Polis amiri ya da memur adaylarna, Polis Akademisi Bakanlna bal Polis Amirleri Eitimi Merkezi Müdürlüü (PAEM), polis meslek yüksekokullar
(PMYO), polis meslek eitim merkezlerinde (POMEM)
mesleki temel eitim veriliyor.
PMYO'da adaylar, 2 yl süreyle ön lisans düzeyinde, uygulamal mesleki eitim görüyor.
POMEM'lerde ise lisans mezunu adaylar, mesleki
temel eitimlerini tamamlayarak polis memuru oluyor.
Emniyet Tekilatna geçen yl 12 binden fazla kii
katld
Polis Akademisinin koordinasyonunda verilen eitimlerin ardndan tekilata geçen yl 4 bin 659 polis
memuru ile 7 bin 669 bekçi olmak üzere 12 bin 328
personel kazandrld.
Tekilatn geçen yl düzenledii hizmet içi eitimlerden 60 bin 304 personel yararland. Uluslararas
eitimlere de çeitli ülkelerden çok sayda kursiyer katld.

5 yandaki kz yengesi boarak öldürmü
Gaziantep'te4ylönceevdeölübulunanveadliraporlaranormalölüm
diyekaydedilen5yandakikzçocuuB.H.'nin,yengesitarafndanboularakvedarpedilereköldürüldüü
ortayaçkt.
2017 yl Kasm aynda ahinbeyilçesiVatanMahallesi'ndemeydanagelenolayda5yandakikzçocuuB.H.VatanMahallesi'ndekievlerindeölübulundu.Yaananolayn
ardndanküçükkznölümünormal
ölümolarakdeerlendirilerekdosyayailendi.Yaananolaynardndan
harekete geçen Gaziantep Emniyet
Müdürlüü Cinayet Büro Amirlii

ekipleri,kzçocuununboynundakive
yüzündekitrnakizlerindenüphelenereksoruturmayderinletirdi.
KATİL ZANLISI YENGE
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Cinayet Büro Amirlii ekipleri,
olayn yaand bölgede yaplan
uzunsüreliçalmavearatrmalarn
ardndanadlitpraporlarndadikkate
alarak,B.H.'ninaynikametteyaayan
yengesi E.H. tarafndan bomak ve
darpetmeksuretiyleöldürüldüünü
ortayaçkard.Katilzanlsyenge,26
Nisan2021günüyakalanarakgözaltna alndktan sonra sorgusu için
emniyete götürüldü. Emniyette, su-

çunuitirafedenkatilzanls,çkarldadlimercilerce'kastenadamöl-

GELEN HER LNKE TIKLAMAYIN
50 bin liralk ziynet eyas
çalan üpheliler yakaland

Gaziantep'te,birikametten50binliradeerindeziyneteyasçaldtespitedilen2kadnüpheliahsyakaland.
Gaziantep Emniyet Müdürlüü'ne bal ehitkamillçeEmniyetMüdürlüüekipleri,2Nisan2021CumagünüBoynoMahallesi'ndekibirikamettenmeydanagelenhrszlkolayileilgiliçalmayapt.Yaplan
çalmalarneticesindegirdiklerievden50binliradeerindeziyneteyasçaldtespitedilenF.Ü.veZ.Ö.
isimlikadnahslaryakaland.
Yakalananahslarhakkndagerekliyasalilemlerin
balatldörenildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda,
kazanlmgörünümlüsahte'iddaa'kuponu
düzenleyerek sosyal medya üzerinden
dolandrclkyaptklariddiasylagözaltnaalnan7kiiden4'ü,çkarldklarmahkemecetutukland.

Edinilenbilgiyegöre,birmütekininikayeti üzerine harekete geçen Mersin
EmniyetMüdürlüüSiberSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüekipleri,kimlii
tespitedilenüphelileritakibeald.Uzun
süreahslartakipedenekipler,yürüttü-

ü çalmalarda üphelilerin Facebook
veInstagramgibisosyalmedyaaraçlarnkullanmaksuretiylekazanmagarantili
yasaliddaakuponuyaptklarnadairilan
verdikleri,ardndanözelmesajlailetiim
kurduklarvatandalardanphotoshopprogramilekazanmgibihazrladklarsahtekuponlarüzerindenparannvergisiad
altndaparatalepederekdolandrclkyaptklarnbelirledi.ahslarnbuyöntemle
Mersin, Trabzon, Yozgat, Kocaeli, Krkkale,stanbulvezmir'deyaayan8kiiyi,ceptelefonunahavaleyöntemiyletoplamda296binlirazararaurattklartespitedildi.üphelilerinKocaeli'deyaayan
G.A.'ydeiikvaatlerle140binliradolandklardaortayaçkt.Bununüzerinehareketegeçenekipler,belirlenenadreslere
ezamanloperasyonlaryaparak7kiiyi
gözaltnaald.üphelilerinadreslerindeya-

dürme'suçundantutuklanarakcezaevinegönderildi.
planaramalardaçoksaydadijitalmateryalelegeçirildi.
Link yollayarak sosyal medya
hesaplarını ele geçirmişler
ahslarn,bakavatandalaraaitsosyalmedyahesaplarnnaslçaldklarda
belirlendi.GünübirlikdairelerdekalanA.E.
veN.G.'ninvatandalara"sosyalmedyahesabnzdorulamanzgerekiyor.Dorulamaiçinlinketklaynz"eklindemesaj
yollayarakifrelerinielegeçirdiklerisosyalmedyahesaplarndan,kazanlmgörünümlüsahte'iddaa'kuponuveparafotoraflarpaylaarakvaatlerdebulunduklar,dolandrdklarvatandalardanvergi
adaltndatekrarparaistedikleri,dahafazlaparakazanacaklarnsöyleyereksosyal
medyaüzerindendolandrclkyaptklartespitedildi.Emniyettekiilemlerininardndanadliyeyesevkedilenahslardan4'ü
tutuklanrken,3kiiiseevhapsitedbiriyletutuksuzyarglanmaküzereserbestbrakld
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Kumar oynarken yakalanan
11 kiiye 24 bin 156 lira ceza

Gaziantep'te Teslim Olan Terörist, Ailesiyle Bulutu
Gaziantep'te7ylönceterörörgütüPKK'yakatlanM.A.,(25)polisekiplerininiknaçalmassonucuteslimoldu.TerörörgütündenkaçanM.A.,emniyetteailesiylebuluturdu.
lEmniyetMüdürlüüTerörleMücadelevestihbaratubeMüdürlüüekipleritarafndanPKK

üyelerininiknaedilerekterörörgütündenayrlmalarnsalamakamacylayürütülençalmalardevamediyor.
Bu kapsamda, 2014'de terör örgütüne katlan
M.A.,dünterörörgütündenkaçarakHaburSnrKaps'ndagüvenlikgüçlerineteslimoldu.

knaçabalarsonucuteslimolanterörist,daha
sonraGaziantep'egetirildi.M.A.bugünGaziantep
EmniyetMüdürlüüTerörleMücadeleubeMüdürlüü'nde7yldrgörmediiannesi,babasvekardeleriylebuluturuldu.Çocuklarnakavuanaile
gözyalarnabouldu.

Adana'da 10 bin kaçak sigara ele
geçirildi; 2 sigara kaçakçs tutukland
Adana'da10binkaçaksigaratarkenyakalananikizanltutukland.
Adana'da10binkaçaksigaraelegeçirildi..2sigarakaçakçstutukland
Adana'da10binkaçaksigaratarkenyakalananikizanltutukland.
Adana Emniyet MüdürlüüKaçakçlkveOrganizeSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüne bal Kaçakçlk Büro

Amirliiekiplerikentekaçaksigarasokulacabilgisineulat.
Polis bu bilgi üzerine ncirlik
ParkAlanndauygulamabalatt.
Polisuygulamasrasndabirsüresonrabeklediiaraçgelince
durduruparamabalatt.Yaplan
aramadaaraçta10binpaketkaçaksigaraelegeçirildi.Araçta
bulununikizanlyakaland.Emniyetegetirilipifadesialndktan
sonraadliyeyesevkedilenzanllartutukland.

Mersin'inErdemliilçesinde,birsitedekumaroynarkenyakalanan11kiiye24bin156liraparacezasuygulad.
lJandarmaKomutanlndanyaplanaçklamayagöre,TömükMahallesi'ndekisitedekumaroynandihbaralanekipler,çalmabalatt.
Siteyedüzenlenenoperasyondasuçüstüyakalanan11
kiiye,KabahatlerKanunukapsamnda14bin696lira,
sokaaçkmakstlamasnihlaldende9bin460liraolmaküzeretoplam24bin156liraidariparacezasuygulad.
Adrestekiaramada,birruhsatsztabancaveoyunkatlarelegeçirildi.
Kumaroynattgerekçesiylegözaltnaalnanbirüpheli,ilemlerinardndansevkedildiiadliyedenöbetçisulhcezahakimliincetutuksuzyarglanmaküzereserbestbrakld.

Dayakç babasn öldüren genç tutukland
Adana'dakendisinidövenvearkadalarnakaranbabasnsrtndanvuraraköldüren16yandakigençtutukland.
Olay,12MaysgünüakamYüreirilçesinebalÇamlbelMahallesi
GelincikCaddesi'ndemeydanageldi.
ddiayagöre,AbdulazimMahmit'ten
haberalamayançocuklar,babalarnn
oturduuevinkapsnkrarakiçerigirdi.Çocuklarbabalarnsrtndanvurulmuhaldebuluncadurumusalk
vepolisekiplerinebildirdi.OlayyerinegelensalkekipleriMahmit'inöldüünübelirledi.
Bunun üzerine Adana Emniyet

Müdürlüü Asayi ube Müdürlüüne bal Cinayet Büro Amirlii
ekiplerikatilibulmakiçinçalmabalatt.Cinayetdedektifleriyaptçalmadasilahbulamazkenpompaltüfeeaitbokovanbuldu.Ekipler,cinayetiçözmekiçinçevredekigüvenlikkameralarnincelemeyeald.YaplanincelemedeAbdulazimMahmit'i
16yandakioluMuhammedMahmit'ninöldürdüübelirlendi.Ekipler,
mahalleyeyaknbiryerdeMuhammed
Mahmit'igözaltnaald.Emniyetteki
ifadesinde babasnn kendisini dövdüünüvearkadalarnakartnid- sylatarttklarn,bununüzerinede itirafetti.ZanlifadesialndktansondiaedenMahmit,olaygünüdebaba- srtndanpompaltüfeklevurduunu raçkartldmahkemecetutukland.

Huzur operasyonunda
146 gözalt
MERSN’DE KENEVR
YETTREN 3 K
GÖZALTINA ALINDI
lJandarmaKomutanlndanyaplanaçklamayagöre,jandarmaekipleri,uyuturucumaddeeldeetmekamacylayasadkenevirekimineyönelikyaptçalmalardaGülnar’nYenceMahallesi’nde1,Aydnck’nHacbattinMahallesi’ndeise2kiininkeneviryetitirdiini
tespitetti.Bununüzerinebelirlenen2adreseoperasyon
yapan ekipler, 3 kiiyi gözaltna alrken, yaplan aramalarda337kökkenevirbitkisiile2ruhsatsztüfekele
geçirildi.
Jandarmadakisorgularnnardndanadliyeyesevkedilenahslardan2kiitutuklanrken,1kiiisetutuksuz
yarglanmaküzereserbestbrakld.

Gaziantep'teyaplanhuzurvecangüvenliioperasyonunda146ahsgözaltnaalnarakhaklarndailembalatld.
GaziantepEmniyetMüdürlüüekiplerinceilgenelindeyaplanhuzurvecan
güvenliioperasyonlarnda,uyuturucu
ilemücadelekapsamnda41üpheliahsauyuturucumaddebulundurmakkullanmakve
ticaretindenilemyaplarak,8ahstutukland.Hrszlkolaylarnayönelikyaplançalmalarda24üpheliahsailem
yaplarak,12failimeçhulolayaydnlatld,5ahsisetutukland.Ayrca81arananahsyakaland,28ahsaisekabahatlerdenkanunundanilemyapld.Yaplançalmalarda,114gramuyuturucu
maddeve1adethassasterazi,620bin
adetbandrolsüzmakaron,8adetruhsatsztabaca38adetfiek,2adetruhsatsz
tüfekve2adetkurusktabanca,2adet
çalntaraç,muhtelifçalntmalzemeler
ilebakrkablo,2adetsuçakonuceptelefonu,Yüklümiktardasahteçek,46adet
kesicialet,uyuturucuticaretindenelde
edildiideerlendirilenbirmiktarparaele
geçirildi

TARSUS’TA TRAFK
KAZASI: 1 YARALI
Alnanbilgiyegöre,ÖretmenlerMahallesiD-400karayolundameydanagelenkazada,MersinistikametineseyirhalindeolanSerhatB.idaresindeki01ADG614plakalotomobil
direksiyonhakimiyetinikaybetti.lkolarakkaldrmaçarpan
otomobilrefüjdekiaaçlaraçarparakdurabildi.Çarpmannetkisiylearaçtaküçükçaplyangnçkarken,yoldangeçenvatandalaryangnsöndürdübKazadaaraçtayolcuolarakbulunanCaner.(16)yaraland.Hastaneyekaldrlanyaralann
salkdurumununiyiolduuörenildi.

Gaziantep'te 3 ayr
basknda yüzlerce litre
kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'tepolisekipleri3ayradresedüzenledii
operasyonlardapiyasayasürülmeyehazrlananyüzlercelitrekaçakiçkielegeçirildi.
GaziantepEmniyetMüdürlüüKaçakçlkveOrganizeSuçlarlaMücadeleubesi(KOM)ekipleriyürüttüü
çalmalarneticesindeahinbeyilçesindebulunanbirev
ve2depoyabaskndüzenledi.ekipler,yapoperasyonda,360litreetilalkol,141iekaçakiçki,5litredökmeviski,2bin220adetkapak,4binadetetiket,150adet
boieelegeçirildi.
Olaylailgiliyakalanarak,gözaltnaalnanbirkiihakkndaise5bin607saylkaçakçlklamücadelekanunukapsamndaiseilemyapld
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Yolcu alma kavgasnda
bir kii yaraland

Mersin'deehiriçiyolcutamaclyapanminibüsoförleriarasndaçkankavgadabir
kiiyaraland,3üpheligözaltnaalnd.ddiayagöre,16Nisan'daAkdenizilçesindekiAta
mevkisinde Kazanl MinibüsçülerKooperatifiilebenzergüzergahtayolcutayanÇay-Çilek-KaraduvarKooperatifiüyeleri arasnda "yolcu alma" nedeniyletartmaçkt.
Tartmannkavgayadönümesiylebiroföryaraland.
Polisekiplerininkavgayakaran3kiiyigözaltnaaldörenildi.Kazanl Minibüsçüler
Kooperatifindegörevlibirçalannolayanndaceptelefonu
kamerasna yansyan görüntülerde kavga srasnda camlar
krlmminibüsileikigruparasndakitartmayeralyor.

Kazanl Minibüsçüler KooperatifiBakanMehmetSerin,
AAmuhabirine,16Nisan'dayaananolaydakooperatifbünyesindeçalanU.Y'ninyaralandnsöyledi.BölgedeuzunyllardrÇay-Çilek-KaraduvarKooperatifiüyeleriyle"yolcualma"
tartmasyaadklarnbelirten
Serin,öylekonutu:
"Son olay her zamanki gibi
kar tarafn tahammülsüzlüü
nedeniyleyaand.Kavgayakaran10kiivar,üyemizU.Y'ye
saldrmlar. Arbede srasnda
yolculararkadamzkurtarm.
Olayyerineyaknolandierarkadalarmzdayetiinceucuz
kurtulmu.Durumuimdilikiyi,
ucuzatlatt.Geçmiteyaadmzolaylardaolduugibiyasal
haklarmzkullanacaz,olay
yargyatayoruz."

Hazar dövülerek öldürüldü;
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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.

Tabanca merak öretmeni silah kaçakçs yapt
Adana'dayaplanoperasyondasilahkaçakçlyaptönesürülerektutuklananilkokul
öretmeninintabancayameraklolduuiçinHatay'databancayapmnabaladdahasonraise
çeteyletanponlariçinsilahyaparakkaraortakolduuiddiaedildi
AdanaEmniyetMüdürlüüKaçakçlkveOrganizeSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüü'ne
bal Organize Büro Amirlii ekipleri, kurduklarözelatölyelerdesilahimalatyapp,il
ilgezerekTürkiye'nindörtbiryanndaadedi7
bin500ile10binliradeienfiyatlarlasilahsatyapanbirçeteninolduubilgisineulat.Polis,liderliiniF.H.veM.Ç.Y.'ninyaptçeteyi6ayboyuncateknikvefizikitakibeald.Yaplantakipsonucundaçeteyesilahtabancamerakndandolaybiratölyekurupgetirilenparçalardantabancayapanbirilkokulöretmeni
M.Ç.Y.'ninteminettiiörenildi.Öretmenin
Hatay'dabuiiyaptveyaplansilahlarnbütünTürkiye'yesatldbelirlendi.Ayrcaöretmeninpandemidendolayuzaktaneitimegeçildiiiçindahafazlasilahyapmgerçekletirdiidesaptand.Ayrcaöretmeninkarada
ortakolduuörenildi.
Gaziantep'inslahiyeilçesindeakaryaktistasyonuileteniadamF.H.'nin,çeteninbirdierlideriolmaklabirliktesilahkaçakçlnda
finanseettiibilgisineulald.Çetenin,gizliliebüyükönemverdii,kaçakatölyedeüre-

tilensilahlarnbizzateldenteslimedildiibelirlendi.
Tümbubilgilerdorultusunda27Nisangünü operasyon için dümeye basld; Adana
merkezliGaziantep,Hatay,OrduveTokat'tae
zamanlokbasknlargerçekletirildi.
ÇeteliderleriF.H.veM.Ç.Y.ilebirlikteM..,
M.K.,F.Ç.veT.H.adl6üphelikskvrakyakaland.üphelilereaitevveiyerlerindeyaplanaramalarda;biradet'Kalenikof'vebiradet
de'Mauser'markapiyadetüfeiylebunlaraait
77adetmermi,53adetruhsatsztabancavearjörü,bin800adetdeiikçaplardatabancamer-

misielegeçirildi.Atölyedekibiradetlazercihazvebiradetdenamluaçmadakullanlantornamakinesinedeelkonuldu.
Buaradaemniyettesorguyaalnanzanllar,
silahvemühimmatticaretiyaptklarnayöneliksuçlamalarkabuletmedi.üpheliler,"Silahlarneredenbuldunuz?"sorusunada;"Silahyoldabulup,evegetirdim"eklindeyantnvermiti.
Emniyettekiilemlerininardndanadliyeye
sevk edilen F.H., M.Ç.Y., M.. ve M.K. tutuklanarakcezaevinegönderilirken,F.Ç.veT.H.
de'adlikontrol'artylaserbestbraklmt.

Genç kzlar sahil kabininde görüntüleyen sapk, tutukland

MERSN'inSilifkeilçesinde
husumetli olduu kiiler tarafndandövülüp,bçaklananHazar Tömbül (21) yaamn yitirdi.Olaylailgiligözaltnaalnan13kiiden8'itutukland.Silifke ilçesinin Say Mahallesi'nde14Maysgünüsaat20.00
sralarnda Hazar Tömbül ile
husumetli olduu kiiler arasndaçkantartma,ksasüredekavgayadönütü.Kavgasrasndagrup,Tömbül'üdövüp,
bçaklad.HazarTömbülkanlar
içindeyereylrken,grup,olayhaberalpgelenyaknlarnda
arbededeyaralad.

Çevredekilerinihbarüzerine
bölgeyepolisvesalkekiplerisevkedildi.Gelensalkekibinin yapt kontrolde Hazar
Tömbül'ün yaamn yitirdii
tespitedildi.Tömbül'üncansz
bedeni,yaplanincelemeninardndan
AdliTpKurumu'nagönderildi.Polis,kavgayakaran13
kiiyigözaltnaald.Emniyetteki
ilemlerininardndanüpheliler,
SilifkeAdliyesi'nesevkedildi.
Mahkemeyeçkarlanüphelilerden8'itutukland,5kiiise
adlikontrolartylaserbestbrakld.

Geçtiimiz gün Antalya'nn
Konyaaltsahilindekikabinlerde
üstlerinideitirenikigençkz,
kabinaltndangizliceceptelefonuylakaydeden38yandakiahsn,tutuklandbelirtildi.
Yaplanincelemede,üphelinin
ceptelefonunda,çoksaydauygunsuzgörüntüolduudaörenildi.
Konyaalt sahilindedün öle
saatlerindemeydanagelenolayda,birerkeinceptelefonuka-

merasylakabinaltndangörüntü
çektiinifarkedenbirkadn,kabinlerdençkanA.A.(17)veY.H.
(17) adl genç kzlara durumu
anlattvegörüntüleriçekenkiiyigösterdi.
KISA SÜREDE GENÇLER
TARAFINDAN YAKALANDI

2gençkznyannagidiptartmasüzerinegörüntüçekenkiininkaçmayabalad.
Sahildekiler de üpheliyi kovalamaya balad. Sahil bölü-

mündenkaçarakotoparkksmna

gelenüpheli,kendisinikovalayan
gençler tarafndan yakalanarak,
yere yatrld. sminin Mustafa
A.olduubelirlenenüpheli,bir
süre sonra gelen polise teslim
edildi.Yaplanincelemede,üphelininceptelefonunda,çoksayda uygunsuz görüntü olduu
belirlendi.
TUTUKLANDI
GözaltnaalnarakpolismerkezinegötürülenMustafaA,bugünemniyettekiilemlerininardndanadliyeyesevkedildi.
MustafaA,çkarldnöbetçi
SulhCezaHakimliitarafndan
tutukland.
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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

Yllk izin kullanrken dikkat
edilmesi gerekenler!..
Birçokmemuryllkizinkullanrken hastalanarak rapor kullanmaktadr. Aada yer verdiimizDantaykararamirdurumunda olanlarn dahi yllk izin
kullanrkenneleredikkatedilmesigerektiinibilmediinigöstermektedir.Budurumisedisiplincezasnamuhatapolunmasnasebep
olmaktadr. Bazen de yllk izin
kullanmnda yaplan yanllk
memurun müstafi duruma dümesinesebepolmaktadr.
Yıllık izin kullanırken
hastalanan memur nasıl
hareket etmelidir?
140serinoluDevletMemurlar
KanunuGenelTebliiyllkizinde
iken hastalanan memurlarn nasl
hareketetmelerigerektiiniaçklamtr.Ayrca,benzerifadelereDevletMemurlarnaVerilecekHastalk
RaporlarileHastalkveRefakatzninelikinUsulveEsaslarHakknda
Yönetmelik’tedeyerverilmitir.
Buna göre, yllk iznini kullanmaktaikenhastalnedeniylerapor
alanbirmemurunhastalkiznininbititarihi,yllkiznininbititarihindensonrakibirtariherastlamashalindememurunkullanamadyllk
izninikullanmayadevametmeksizin
hastalk izninin bitimini müteakibengörevebalamasgerekmektedir.
Geriyekalanyllkizni,izinvermeyeyetkiliamirlerinuygungörecei
tarihtekullanabilecektir.
ÖRNEK- 5.6.2020 tarihinde 17
günyllkizinalanve22.6.2020tarihindegörevebalamasgerekenmemurun,19.6.2020tarihinde10günraporalmashalinde,raporunbitimini
izleyen29.6.2020tarihindegöreve
balamas gerekmektedir. Alnan
yllkizindenrapornedeniylekullanamad3günlükizniniiseamirin
uygungöreceibirtarihtekullanabilecektir.
Hastalk izninin, kullanlmakta
olanyllkizninbititarihindenöncesonavermesihalinde;ilgilininyllkiznindengerikalanksmn,izin
vermeyeyetkiliamirindenyeniden
izinalmaksznizinsüresininbititarihine kadar kullanmas mümkün
bulunmaktadr.
ÖRNEK - 10.7.2020 tarihinde
16günyllkizinalanve26.7.2020
tarihindegörevebalamasgereken
memurun,13.7.2020tarihinde7gün
raporalmashalinde,raporunbititarihiolan19.7.2020tarihindensonra

gerikalan6günlükizninikullanmaya
devamedecekveiznininbititarihini
müteakiben(26.7.2020)görevebalayacaktr. Rapor nedeniyle kullanamad7günlükizin,ilgilininisteihalindeamirinuygungöreceibir
tarihtekullandrlabilecektir.
Yllkizindeiken,hastalknedeniyleraporalanbirmemurunsalk
iznininbititarihinin,kullandyllkiznin‘bititarihiileayntarihe
rastlamashalinde,salkiznininbitiminimüteakibengörevinebalamas
gerekmektedir.Geriyekalanyllkizninin daha sonra kullandrlmas
mümkünbulunmaktadr.
ÖRNEK-7.8.2020tarihinde18
günyllkizinalanbirmemurunhastalanmasnedeniyle14.8.2020tarihinde11günraporalmashalinderaporbitimtarihiileyllkizinbitimtarihi ayn güne rastladndan memurun25.8.2020tarihindegörevine
balamasgerekmektedir.Geriyekalan11günizin,amirinuygungöreceibirtarihtekullandrlabilecektir.
Sağlık raporu alan memur,
durumu kurumuna bildirmek
zorundadır
Yönetmeliegöre,salkraporu
alanmemurunraporunukurumuna
bildirme zorunluluu getirilmitir.
Bunagöre,kamuhizmetlerindeaksamayayolaçlmamasvebuYönetmelikilebelirlenenusûlveesaslarauygunluununtespitedilebilmesi
için,hastalkraporlarnnaslnnveyabirörneininengeçraporundüzenlendii günü takip eden günün
mesaisaatibitiminekadarelektronik
ortamdaveyauygunyollarlabal
olunandisiplinamirineintikalettirilmesi;örneigönderilmiise,rapor
süresisonundaraporunaslnnteslim
edilmesi zorunludur. Yllk iznini
yurtdndageçirenmemurlarnaldklarhastalkraporlar,dtemsil-

ciliklerce onaylanmalarn müteakipengeçizinbitimtarihindedisiplin
amirlerineintikalettirilir.
Buusuleuyulmadtakdirdedisiplincezasilekarlalabilir.Çünkü kurumlarca belirlenen usul ve
esaslaraaykrdavranmannenhafif
disiplincezasuyarmadr.
Danıştay Kararı’nda
neler yer alıyor?
Yllk izin kullanrken ne kadar
dikkatliolunmasgerektiivebalarna neler gelebilecei 12. Daire
2007/6361E.,2010/1193K.nolu
Karar’da daha iyi anlalmaktadr.
Çünkü,yllkizindegerekliözenigöstermeyen memura verilen kademe
ilerlemesinin durdurulmas cezas
onanmtr.
DantayKarar’ndauifadelere
yerverilmitir;…dareMahkemesinin…günlü,E:…,K:…saylKarar’yla;yllkizninikullandsradasalkraporualandavacnn,burapornedeniylekesilenyllkiznininkalanksmndaraporbitimikullanmakla140serinoluTeblihükmüneaykrhareketettiisabitisede,kalanizinsüresinihastalkiznindensonra kullanp kullanmayaca hususunda amirinden izin almamasnn
657saylKanun’un125/A-aveyaBamaddelerikapsamndairdelenmesi gerektii kanaatine ulaldndanilemdehukukauyarlkgörülmedii gerekçesiyle dava konusu
ileminiptalinekararverilmitir.
Davalidare,ilemdehukukaaykrlkbulunmadnönesürmekte
vedareMahkemesikararnntemyizenincelenerekbozulmasnistemektedir.Dosyannincelenmesinden;
davacnn4.9.2006tarihindenitibaren10günlükyllkizneayrld,yllkizninikullanmaktaikenrahatszland ve 8.9.2006 tarihinde 10
günlükhastalkraporuald,rapor

bitimikalanyllkizninidekullanarakgörevebalamasüzerine5günözürsüzvemazeretsiz
göreve gelmedii gerekçesiyle
davakonusudisiplincezasilecezalandrldanlalmaktadr.
MemurlarnHastalkRaporlarnVerecekHekimveResmi
SalkKurullarHakkndaYönetmeliin yllk izinde hastalanmahalibalkl6.maddesinde; “Hastalk izinlerinin süresi
kullanmaktaolduklaryllkizin
süresindenfazlaolanmemurlar
hastalkizinlerininbitimindegörevlerinebalar.Bunlarnhastalanmalar sebebiyle kullanamadklar
yllkizinlerininsüresi657saylKanunundeiik102’ncimaddesigöz
önündebulundurularakhesaplanrve
bu süre ayn Kanunun 103’üncü
maddesinegörekullandrlr.“hükmüyeralmtr.
17.8.1995 gün ve 22377 sayl
ResmiGazete’deyaymlanan140serinoluDevletMemurlarKanunuGenel Teblii’nin C-1. maddesinde;
“Yllkizninikullanmaktaikenhastalnedeniyleraporalanbirmemurunhastalkiznininbititarihinin,
yllkiznininbititarihindensonrakibirtariherastlamashalinde,memurunkullanamadyllkizninikullanmayadevametmeksizinhastalk
iznininbitiminimüteakibengörevinebalamasgerekmektedir.Geriye
kalanyllkizniniizinvermeyeyetkiliamirlerinuygungöreceitarihtekullanabilecektir.”kuralgetirilmitir. Bu durumda 4.9.2006 tarihindenitibaren10günlükyllkizne
ayrlanveyllkizindeikenhastalanarak8.9.2006tarihinde10günlük
hastalkraporualandavacnnrapor
bitimi18.9.2006tarihindegörevine
balamasgerektiiaçkolduundan
kalan5günlükyllkizinsüresinide
kullanarakgörevebalamasüzerine
tesis edilen dava konusu kademe
ilerlemesinindurdurulmascezasndahukukaaykrlkbulunmamaktadr.GörüleceiüzereDantay,memurayllkizinkullanmndakiusul
aykrlsonucundaverilenkademe
ilerlemesinindurdurulmascezasn
uygunbulmutur.Bunedenleyllk
izinkullanmndanaslolsaamirime
durumuizahederekiznimionaylatrmdenilmemelidir.Aksitakdirde
hiçbeklenmedikbirdisiplincezasile
karlalabilirveyamüstafiduruma
düülerekmemurluusonaerebilir.
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Antalya'da yangn sazlk
alan küle çevirdi
Antalya'dasazlkalandaçkanyangn,rüzgarndaetkisiylebüyüyerekgenibiralanayayld.Yangn,tfaiyeekiplerininmüdahalesiileçevredekiseraveyerleimyerlerinesçramadangüçlükle söndürüldü.Yangn, Muratpaa ilçesine bal Güzeloluk Mahallesi'ndebulunansazlkbiralandasaat14.30sralarndagerçekleti.
iddetlirüzgarnetkisiylebüyüyenalevlerigörençevredekivatandalarpolisveitfaiyeekiplerinehaberverdi.Çevredekiserave
yerleimyerlerinedoruilerleyenyangn,AntalyaBüyükehirBelediyesiitfaiyeekiplerininmüdahalesiylegüçlüklesöndürüldü.Yangndayaklak5dönümsazlkalanküloldu.Yangnnçksebebiileilgiliaratrmalarsürüyor.

Polis ekipleri kablo hrszn
suçüstü yakalad
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, 51 yalndaki
kablohrsznsuçüstüyakalad.Düzce'ninAkçakocailçesineEmniyet Müdürlüü Asayi ube Amirlii ekipleri, çok sayda vatandataniyerlerindeveevlerindeçeitliaraçvealetlerinçalmasn
salayan kablolarn çalnd ihbarn almas üzerine harekete
geçti.Ekipler,yaptklartekniktakipsonucundaekalinibelirledikleri
ahsnpeinedütüler.Polissktakibisonucu51yandakiZ.T.
isimliahssuçüstüyakalad.Gözaltnaalnanahs,ilçeemniyet
müdürlüündeilemlerinintamamlanmasnnardndanadliyeyesevk
edildi.

Adana'da DEA ve El Kaide
operasyonu: 4 gözalt (2)
Adana'da terör
örgütleriDEAve
ElKaide'yeyönelik
düzenlenen afak
operasyonunda4kiigözaltnaalnd.l
Emniyet Müdürlüü Terörle Mücadele ube Müdürlüüekipleri,terör
örgütleriDEAveElKaideilebalantsolduuvesosyalmedyaüzerindenörgütpropagandasyaptönesürülen6kiiyitespitetti.Savclngözaltkararvermesininardndanpolis,üphelilerininevlerineafakvaktioperasyondüzenledi.ÖzelHarekattimlerininkoçbalarylakaplarkrarakgirdiklerievlerdearamayapanekipler,4kiiyi
gözaltnaald.üpheliler,salkkontrolününardndansorgulanmaküzere Emniyet Müdürlüü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 2
üpheliyiyakalamaçalmalarnnisesürdüübildirildi.

www.asayispolisgazetesi.com
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Emekliliini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü
FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmi
FurkanVakfeskiBakanAlparslanKuytulveekibininnedenolduu provokasyon giriiminin ardndanemekliliiniisteyenGaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in15Temmuzkahramanlarndan
olduuortayaçkt.Göreviboyunca
FETÖilemücadelekritikrollerüstlenen Emniyet Müdürü Zeybek'in
emekliliini istemesi kamuoyunda
üzüntüyenedenoldu.
AlparslanKuytulveekibinincamilerdeitikafbahanesiylebalatt
provokasyongiriimisrasndaGaziantep'tekibircamidebekçinineylemcileremüdahalebiçimindenmesultutulanGaziantepEmniyetMüdürü Cengiz Zeybek, olaylarn ardndan ise emekliliini istemiti.
GöreviboyuncaFETÖilemücadeledesüreklienönsaftayeralanve
devlete saysz hizmeti dokunan
Zeybek'inemekliliiniistemesikamuoyundaüzüntüyenedenolurken,
emeklilik talebinin ileme konulmamasiçinisebüyükbirbeklendi
olutu.
FETÖ ile mücadelede kritik
roller üstlendi
17/25Aralkkumpassonrasstanbul'daPolisBamüfettiiolarak
görevyapanZeybek,hazrladraporlarlaFETÖ'cüemniyetmüdürlerininihraçedilmesinevesonradatutuklanmasnailikindosyadadelilleri

toplamt.Zeybek'inçabalarsonrasAliFuatYlmazer,YurtAtayün,
NazmiArdç,KazmAksoy,Yakup
Saygl,RamazanAkyürekgibiFETÖ'nünartoplartutuklanmt.
MİT tırları kumpasını engelledi
FETÖ'nünMTtrlarkumpasda
Zeybek'in kahramanca müdahalesi
sonrasengellenmiti.TrlardurduranFETÖ'cüsavcAzizTakç'ya,'Vatanaihanettenyarglanacaksn'diye
barm,yanndakiözelharekattimlerine, 'Trlarn üzerlerindekiler inmezlerseindirin'talimatnvermiti.
15 Temmuz'un kahramanlarından
FETÖ'cü15Temmuzdarbegiriiminde de Zeybek'in, darbecilere
kardestansbirmücadeleverdii
ortayaçkt.DöneminAdanavalisi Mahmut Demirta ve dönemin
Adana Cumhuriyet Basavcs Ali
Yeldanilebirliktedarbecilerekar
destansbirmücadeleverdiiortaya
çkt.ValiDemirta'nemirvetalimatlarilekenttegerekliönlemleri
alan eski Adana Emniyet Müdürü
Zeybek,darbeyekatlanuçaklarnhavada ikmal yapmasn engellemek
amacylancirlikÜssü'nübast.ncirliküssündekontrolüelegeçiren
Zeybek'inuçaklarnikmalyapmagiriiminin devam etmesinin önüne
geçtiiörenildi.
uandaGaziantepEmniyetMü-

Düzce'de uyuturucu
operasyonunda yakalanan
2 zanldan biri tutukland

dürlüü'nde bulunan ve kentteki
görevine balad andan itibaren
kentteyaptbaarlterörveuyuturucuoperasyonlarilegündemegelenZeybek,operasyonlardaiseçevredekivatandalarlakurduuyakn
vescaktemasilegönülleridedefethetti.Ekiplerinyaptherönemlive
büyükoperasyonda,polislerlebirlikte
sahayainenZeybek,çevredekivatandalaradevletinscakyüzünüde
gösterdi.Personelinisüreklidenetleyerek,baarlolanlarödüllendirenZeybek,suçlusundansuçsuzuna,
sivilindenpolisinekadarherkesimin
gönlünükazand.
Zeybek'ten provokasyon
açıklaması
Bölgeinsanngönlünetahtkuran
Zeybek'in,yaananitikafprovokasyonunun ardndan yapt açklamada ise özetle, "Gelen istihbari
bilgileregöreitikafbahanesiylecamilerden çklmayaca, kimi oluumlarngeçmitedenediigibi'Sivilitaatsizlik've'AlternatifCuma'gibibirgiriimiçindeolunacabilgisi
alnmtr.GazianteplMüftüsü'nün
desteeihtiyaçolduutalebiüzerine destek olunmas talimat verilmitir.Salgnsebebiylealnanted-

birlereuymamak;toplumsaln
hiçesayaraktehlikeyedüürmekolduugibi,dinimizegöredebüyükbir
vebal ve kul hakk ihlalidir. Her
günyüzlercekiininvefatettiibir
ortamda,öncesözlüikazlardabulunulmu,grubunhakaretederekeylemlerinedevametmesiüzerinekademeliolarakmüdahaleedilmitir.
Ancakbuhaklmüdahaleesnasnda
oradabulunmamasgerekenbirpersonelimiz,bizimdeaslakabuledemeyeceimizbirekildecamiiçindebibergazkullanmvederhalgörevindenuzaklatrlaraksorumlular
hakkndagereklisoruturmailemleri balatlmtr. Bugüne kadar
edindiimdevlettecrübesivegörev
bilincim;buhaklamaprovokatörlerinekmeineyasürenbirpersonelin sorunlu müdahale biçimini,
devletimizinveTürkPolisTekilat'nnypratlmamasadnaemrimdekipersonelinbuhataleyleminin
etik sorumluluuyla, yaklak 37
yldr büyük bir evk ve her bir
meslektam gibi özveriyle görev
yaptm Emniyet Tekilat'ndan
04.05.2021günüemekliliimiistemibulunmaktaym"ifadelerineyer
vermiti.

MERSN'DE FETÖ 'ASKER MAHREM HZMETLER'
YAPILANMASINA 11 YAKALAMA KARARI
Mersin’deFETÖ’nün’askerimahrem hizmetler’ yaplanmas içinde
yeraldklariddiasylabirigörevdekiuzmançavu,3’üaskeriokuldanihraçvebiriemekliuzmançavuunda
aralarndabulunduu11üphelihakkndayakalamakararçkarldbildirildi.
Mersin’deFETÖ’nün’askerimahrem hizmetler’ yaplanmas içinde
yeraldklariddiasylabirigörevdekiuzmançavu,3’üaskeriokuldanihraçvebiriemekliuzmançavuunda
aralarndabulunduu11üphelihakkndayakalamakararçkarldbildirildi.
Mersin Cumhuriyet Basavclndanyaplanaçklamayagöre,Te-

rör Suçlar Soruturma Bürosunca
yürütülen soruturma kapsamnda,
FETÖ/PDYsilahlterörörgütümensuplarnndeifresineyönelikçalma
balatld.Yürütülençalmalarkapsamnda, Mersin genelinde çeitli
semtlerdebulunanbüfe,marketgibi
umuma açk i yerlerinde bulunan
kontörlüsabithatlarkullanmaksuretiylesivilimamlarileiletiimsaladklarvebuekildeörgütün’askeri
mahremhizmetler’yaplanmasiçerisindeyeraldklartespitedilengörevde 1 uzman çavu, 3’ü askeri
okuldanihraç,1emekliuzmançavu
olmaküzere5üpheliilehaklarnda
’gizlitank’garsonbeyan,örgütfilemesi, Bank Asya hesap artrm,

aleyhetankbeyanlar,ByLockfiili
kullanctespitleribulunan6üpheli olmak üzere toplam 11 üpheli
hakkndagözaltkararverildi.
üphelilerinyakalanmasnayöne-

lik çalmalarn Mersin l Emniyet
Müdürlüü Terörle Mücadele ube
MüdürlüüileKaçakçlkveOrganize
SuçlarubeMüdürlüüekiplerince
devamettiibelirtildi.

Düzensiz Göçmenleri Onur Krc ve nsani Olmayan
Koullarda Tayan 2 nsan Taciri Tutukland
Osmaniye l Emniyet Müdürlüü
Göçmen Kaçakçlyla Mücadele ve
HudutKaplarubeMüdürlüüekiplerinceOtoban(Gaziantep/Adana)isti-

kametiUygulamaNoktasndagöçmen
kaçakçlveinsantacirliininönlenmesiiledüzensizgöçmenlerindoudan
batyageçilerininengellenmesine,dü-

zensizgöçmenlerinyakalanmasnayönelikyaptçalmalaresnasnda;üpheüzerinedurdurulan2minibüs(kapasite17+1)içerisindeinsanonurunukrcbirmuameleyemaruzbraklanve
hayatbakmndanbirtehlikeoluturacakekildeinsaniolmayankoullardatanan8'iPakistan,58'siAfganistantoplam66yabancuyrukluahsnyaplan
kimlikkontrolünderesmimakamlarca
verilenkimlikbelgesininolmad,ülkemizeyasadyollardangiriyaptklartespitedilmitir.
ahslarDiyarbakrilindengetiren
araçoförleri1995doumluS.Tve1981

doumlu.A.isimli2üpheliahsgözaltnaalnarakhaklarndaGöçmenKaçakçl suçunda adli ilem yaplm
olup,2ahsOsmaniye1.SulhCezaHâkimliincetutuklanarakToprakkaleT
TipiKapalCezanfazKurumunateslimedilmitir.Ülkemizeillegalgiriyapan yabanc uyruklu ahslar snrd/idariilemleriiçinOsmaniyelGöç
daresiMüdürlüüneteslimedilmitir.
GöçmenKaçakçlvensanTicareti
suçundandorudanyadadolaylyoldan
maddimenfaatetmekisteyenahslarlailgilimücadelemizkararllkladevam
edecektir.

lEmniyetMüdürlüüNarkotikSuçlarlaMücadeleubeMüdürlüüekipleri,DüzceCumhuriyetBasavcl
koordinesindeuyuturucuticaretineyönelikoperasyondüzenledi.
Gözaltnaalnan2zanlnnüstveikametlerindeyaplanaramada,birmiktaruyuturucu,hassasterazivesuçtaneldeedildiideerlendirilenyüklümiktardaparaele
geçirildi. Emniyetteki ilemlerinin ardndan adliyeye
sevkedilen2üphelidenbiri,"uyuturucuticaretiyapmak"
suçundantutukland.
Dierzanlhakknda"uyuturucubulundurmakvekullanmak"suçundanilemyapld.

Manisa'da KADES ihbarna
giden polis, satrl saldrgan
bacandan vurdu
Manisa'nn ehzadeler ilçesinde Emniyet Genel MüdürlüüKadnAcilYardmhbarUygulamas(KADES)ihbarnagidenpolisesatrlasaldranüpheli,bacandanvurularaketkisizhalegetirildi.Alnanbilgiyegöre,ilçeyebalAkpnarMahallesindeyaayanSuriyelikadn,iddetgördüüiçinikayetçiolduueiB.S.'nin(37)evininönünegelmesiveakrabalarnrahatszetmesiüzerinetelefonunaindirdiiKADESuygulamasüzerindenihbardabulundu.Olay
yerinehzlaulaanpolisekipleri,aileüyeleriileüphelie
arasndaçkankavgayamüdahaleetti.B.S,taraflarayrmak
isteyenbirpolisesatrlasaldrd.Birpolismemurudasaldrganei,bacandanvuraraketkisizhalegetirildi.HafifyaralananveolayyerinegelensalkekiplerinceManisaehirHastanesinegötürülenB.S,tedavisininardndangözaltnaalnd.KADESuygulamasnkullananSuriyelikadn,
polisekiplerineteekküretti.

Kardeinin intikamn almak
isterken omzundan yaraland
Denizli'debçaklanankardeininintikamnalmakisteyen
birgenç,omzundanbçaklanarakyaraland.üphelilerpolisekipleritarafndanksasüredeyakaland.Olay,Pamukkale
ilçesiAtalarMahallesi'ndemeydanageldi.Edinilenbilgileregöre,18yandakiT.D.ile17yandakiamcaoluA.D.,
tarttklarA.K.'yibçaklayarakkayplarakart.Kardei
A.K.'ninbçaklandhaberinialanH.K.,intikamalmakiçin
üphelileriparkaçararakyanlarnagitti.BuradaçkanarbedesonrasA.D.,H.K.'yiomzundanbçaklayarakT.D.ile
olayyerindenkaçt.Çevredekivatandalarnihbarnüzerinebölgeyesalkvepolisekiplerisevkedildi.Bölgeyegelensalkgörevlileri,H.K.'yeilkmüdahaleyiyaparakPamukkaleÜniversitesiHastanesi'nekaldrd.Alnanekaller
dorultusundahareketegeçenpolisekipleriüphelileriçok
fazlauzaklamadanbulupolayyerinegetirdi.Buradayaplanaramalarsonrassuçaletibulunamazken,üphelilerinifadesialnmaküzerekkarakolagötürüldü.Öteyandan,kardelerinsalkdurumlarnniyiolduuörenildi.

asayispolisgazetesi.com

Adana Valisi Elban kamu kurum
çalanlaryla bayramlat...
Adana Valisi Süleyman Elban kamu kurumlarını ziyaret ederek görevlilerle bayramlaştı.
Vali Elban Ramazan Bayramı nedeniyle Adana İl Jandarma Komutanlığı, Yüreğir Devlet Hasta-

nesi, Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret edip görevlilerle bay-

ramlaştı. Elban bu ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda şunları
söyledi:

Ocakta unutulan yemek
mahalleyi birbirine katt

Aydn'dabirevdeocaktaunutulanyemektençkandumanlar,mahallesakinlerinekorkuvepanikyaatt.tfaiyeekipleriolayaksasüredemüdahaleederekyangnnbüyümesiniönledi.
Yangn,TürkmenMahallesiMustafaSözerCaddesiüzerindebulunanGürbüzSitesi'ndesaat18.00sralarndameydanageldi.Edinilenbilgiyegöre,ocaktaunuttuu
yemektendumanlarçktngörenkadn

durumu112AcilÇarMerkezi'nebildirdi.
OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
hbarüzerinebölgeyesalk,polisveitfaiyeekiplerisevkedildi.Ksasüredeolay
yerinegelenAydnBüyükehirBelediyesi
tfaiyeDaireBakanlekipleridumanlaraksasüredemüdahaleederekolasbir
faciannönünegeçti.Mahallesakinlerikorkuvepanikyaarkencanvemalkaybyaanmad.

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü,
milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik
ediyorum. Polisimiz tecrübesi, cesareti ve yüksek vazife bilinciyle
7/24 vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışıyor."
Elban, Yüreğir Devlet Hastanesi ziyareti sırasında ise pandemi
nedeniyle sağlık çalışanların çok
büyük işlere imza attığını belirterek,
"İnsanı yaşatmayı ve insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı hedef
edinen sağlık çalışanlarımızın gayretleri her türlü takdirin üzerindedir" diye konuştu. Elban, özelikle
pandemi sürecinde vatandaşlara
karşı fedakar, hoşgörülü ve yardımsever bir şekilde hizmet veren
tüm tıp neferlerinin bayramını kutladığını dile getirdi.

Vali Elban kamu kurumlarının yanı sıra şehit yakınlarını da bayramda yalnız bırakmadı. Vali Elban,
2016 yılında Şırnak- Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit
olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Şehidin ailesiyle görüşerek bayramlarını kutlayan Vali Elban, "Şehitlerimizin yüreklerimizdeki acısı
ilk günkü gibi taze. Onların vatanımız ve milletimiz uğruna yapmış
olduğu fedakarlık, milletimizin sinesinde ebediyen yaşayacak. Şehitlerimizden bize yadigar kalan
kıymetli ailelerinin de hem devlet
hem millet olarak her zaman yanında olacağız" dedi.
Vali Elban'ın şehit ailesine gerçekleştirdiği bayram ziyaretine Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya da katıldı.

Pençe-imek Harekat bölgesinde ehit düen askerin
cenazesi, törenle memleketi Isparta'ya uurland
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı
Yasin Özdamar'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya gönderildi.
Şehit Özdamar için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören
düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına
sarılı tabutu katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua
edildi.
Şehit Özdamar'ın tabutu, helallik
alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa
taşındı. Daha sonra şehidin cenazesi,
toprağa verilmek üzere ambulansla
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na,
buradan da Isparta'ya gönderildi.
Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza
Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Van Jandarma Asayiş
Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Er-

soy, 23. Piyade Tümen Komutanı
Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet
Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şe-

hidin silah arkadaşları katıldı.
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti icra
eden TSK unsurlarına bölücü terör
örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Özdamar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

