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30.05.2019 - 17:07 | Güncelleme: 30.05.2019 - 18:33| m�ll�yet.com.tr, DHA

Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
Irak'ın kuzey�nde Hakurk bölges�ndek� Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye
yerleşt�r�len patlayıcılar ve mayınlar kontrollü �nf�lak ett�r�l�yor. M�ll� Savunma Bakanlığının Tw�tter
hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata �l�şk�n b�lg�lend�rme yapıldı.

    

Bakanlığın sosyal medya hesabı Tw�tter'dan yaptığı son paylaşımda PKK'lı terör�ster�n
yerleşt�rd�ğ� EYP ve mayınların ele geç�r�ld�ğ� b�ld�r�ld�.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

M�ll� Savunma Bakanlığı, Irak kuzey� Hakurk bölges�nde yürütülen Pençe Harekâtı �le koord�nel�
olarak, Zap bölges�ne düzenlenen hava harekâtı net�ces�nde, PKK bölücü terör örgütü tarafından
s�lah mevz��, barınak, sığınak ve müh�mmat deposu olarak kullanılan hedefler vurulduğunu
açıkladı.

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolar, Hakurk bölges�nde örgüte a�t sığınak
ve barınakların yanı sıra, tesp�t ed�len tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP’ler �le mayınları da �mha

Haber�n Tüm Fotoğrafları
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etmeye devam ed�yor" den�ld�. 

TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Türk S�lahlı Kuvvetler�'nce (TSK), terör örgütü PKK'ya yönel�k Irak'ın kuzey�ndek� Hakurk
bölges�nde başlatılan 'Pençe Harekâtı' 4'üncü gününde devam ed�yor. Harekat kapsamında
Hakkar�'n�n Derec�k �lçes�n�n karşısındak� sarp dağlarda terör�stlerce kullanılan sığınak ve
mevz�ler vurularak �mha ed�ld�.

T.C. M�llî Savunma Bakanlığı
@tcsavunma

Komandolar, Hakurk bölges�nde örgüte a�t sığınak ve 
barınakların yanı sıra, tesp�t ed�len tuzaklı ve uzaktan kumandalı 
EYP’ler �le mayınları da �mha etmeye devam 
ed�yor.msb.gov.tr/SlaytHaber/305…#MSB #TSK 
#PençeHarekatı p�c.tw�tter.com/rIub4W8rfK

1.285 23:05 - 30 May 2019

196 k�ş� bunun hakkında konuşuyor

T.C. M�llî Savunma Bakanlığı @tcsavunma · 30 May 2019
@tcsavunma adlı kullanıcıya yanıt olarak
Operasyonlarda PKK’lı terör�stlerce bölgeye önceden yerleşt�r�len 
EYP ve mayınlar da b�r b�r tesp�t ed�l�yor. 
msb.gov.tr/SlaytHaber/305…#MSB #TSK #PençeHarekatı
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TSK tarafından Irak'ın kuzey�ndek� Hakurk bölges�nde yuvalanan PKK'lı terör�stler� etk�s�z hale
get�rmek amacıyla Pazartes� günü başlatılan 'Pençe Harekâtı' sürdürülüyor. Etk�s�z hale get�r�len
terör�st sayısının 19'a ulaştığı harekat kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) �le bel�rlenen terör
hedefler�, karadan topçu atışıyla, havadan da savaş uçakları ve hel�kopterlerle ateş altına
alınıyor. Yerl� üret�m ATAK taarruz hel�kopterler�, bugün Hakkar�'n�n Derec�k �lçes�n�n karşısında
yer alan z�rveler� karla kaplı dağlarda, terör�stlerce kullanılan sığınak ve mevz�ler ateş altına aldı.
Güvenl�k kaynakları, terör�stlerce kullanılan bazı mağara, sığınak, barınak ve müh�mmat
deposunun tam �sabetle vurularak �mha ed�ld�ğ�n� bel�rtt�.

f t
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pençe operasyonu tsk haberler son dak�ka

Son Dak�ka Yazarlar S�yaset Ekonom� Dünya M�ll�yet TV Gündem Galer� Pembenar Skorer



javascript:;
http://ww2.milliyet.com.tr/haberler/pence-operasyonu
http://ww2.milliyet.com.tr/haberler/tsk
http://ww2.milliyet.com.tr/haberler/haberler
http://ww2.milliyet.com.tr/haberler/son-dakika
http://ww2.milliyet.com.tr/sondakika/
http://ww2.milliyet.com.tr/yazarlar/
http://ww2.milliyet.com.tr/siyaset/
http://ww2.milliyet.com.tr/ekonomi/
http://ww2.milliyet.com.tr/dunya/
http://ww2.milliyet.com.tr/milliyet-tv/
http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/
http://ww2.milliyet.com.tr/galeri/
http://ww2.milliyet.com.tr/pembenar/
http://ww2.milliyet.com.tr/skorer/
http://ww2.milliyet.com.tr/
javascript:;


2019/6/14 Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı - Gündem Haberleri

ww2.milliyet.com.tr/gundem/bakanliktan-pence-harekati-paylasimi-2882498 6/19

4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�.Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

S�nan Akçıl k�md�r?

S�nan Akçıl k�m�nle…

Hırsızlık �ç�n g�rmeye

çalıştığı �ş yer�n�n…

Pençe Harekatı'nda

sıcak gel�şme!…

14.06.2019 - 09:24 | Güncelleme: 14.06.2019 - 09:31 | İHA

D�kkats�z sürücü genç kızı böyle ezd�
İstanbul Maslak’ta d�kkats�z b�r şek�lde dönüş yapan taks�c�, yolda yürüyen genç kıza çarptı.
Bacağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar �se güvenl�k kameralarına
yansıdı.

Sıradak� Haber
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Olay, geçt�ğ�m�z 14 Mayıs Salı günü saat 09.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Maslak Ah� Evran
Caddes� üzer�nde meydana geld�. Ed�n�len b�lg�ye göre, �ş yer�ne g�tmeye çalışan Sema Uysal
(26), cadde üzer�nde yürümeye başladı. B�r süre sonra �ş yer�n�n önüne gelen genç kıza, alana
g�receğ� esnada Hal�s Onur Can �dares�ndek� taks� çarptı.

Çarpma sonucu bacağı aracın altında kalan Uysal'ı ezd�ğ�n� fark eden taks�c�, ardından pan�kle
aracından �nd�. Genç kıza yardım etmeye çalışan taks�c� Can, durumu sağlık ve pol�s ek�pler�ne
b�ld�rd�. İhbar üzer�ne sağlık ek�pler� olay yer�ne seyrett�ğ� esnada çevredek� vatandaşlar koşarak
genç kızın yanına gel�p yardımda bulundu. Kısa b�r süre sonra olay yer�ne gelen sağlık ek�pler�,
Uysal’ı yaptıkları �lk müdahalen�n ardından ambulansla Maslak’tak� özel b�r hastaneye kaldırarak
tedav� altına aldı.

Kaza anı �se güvenl�k kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kız yolda yürüdüğü esnada
d�kkats�z b�r şek�lde �çer�ye g�ren taks�c� kıza çarpıyor. Bacağını ezerek b�rkaç metre sürükleyen
taks�c� daha sonra duruyor. Genç kız yaralı bacağını tutarken, taks�c� aracından �nerek koşuyor.
Çevredek� vatandaşlar �se kazayı görünce koşarak kızın yanına gel�yor.

Öte yandan, olayın ardından sürücü Can �se pol�s ek�pler� tarafından Maslak Şeh�t Mürüvvet
Akpınar Pol�s Merkez�ne götürülerek �fades� alındı. İfades� alınan sürücü ardından serbest
bırakılırken, genç kız �se hastanedek� tedav�s�n�n ardından taburcu ed�ld�.
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"TAKSİ BACAĞINI EZDİ, ÜSTÜNDEN GEÇTİ"

Kazayı gören �şletme sah�b� Murat Aday, “Kız normal b�r şek�lde yürürken taks�c�n�n d�kkats�zl�ğ�
sonucu kızı ezd�. Genç b�r kızdı, sanırım öğrenc�yd�. Kend�s�ne Allah'tan ac�l ş�falar d�l�yorum,
umarım kısa zamanda �y�leş�r. Kızı hastaneye kaldırdılar, son durumunu b�lm�yoruz ama taks�
bacağını ezd�, üstünden geçt�. Genelde d�kkats�zl�k yüzünden traf�k kazası oluyor. Cadde yoğun
b�r cadde olunca böyle kazalar meydana gel�yor” ded�.

Traf�k Denetleme Şube Müdürlüğü ek�pler� kazayla �lg�l� �nceleme başlattı.

İstanbul Maslak
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Mahkeme başkanına

sorduğu soru şoke…

ATM’de unutulan

paranın sah�b�n�…

Son dak�ka...

Pend�k'te fabr�kada…

14.06.2019 - 09:24 | Güncelleme: 14.06.2019 - 09:25

S�nan Akçıl k�md�r? S�nan Akçıl k�m�nle evl�?
Müz�k dünyasının ünlü �s�mler�nden S�nan Akçıl besteler�n� b�rçok ünlü �s�mle paylaşmış aynı
zamanda kend�s� de kl�pler� ve albümler� �le her dönem adından söz ett�rmeye devam ed�yor.
Pek�, S�nan Akçıl k�m�nle evl�?

Sıradak� Haber
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S�nan Akçıl 20 Mayıs 1982; Leeuwarden, Hollanda doğumlu Türk bestec�, söz yazarı ve şarkıcı.

Müz�ğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğen�
kazanmıştır. Akçıl, ş�md�ye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan
Erçet�n, Yaşar, Zeynep Casal�n�, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kuts�, Petek
D�nçöz g�b� �s�mlerle çalışmıştır. Had�se'n�n Mayıs ayında yapılan 2009 Eurov�s�on Şarkı
Yarışması'nda Türk�ye'y� tems�l ed�p dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına �mza atmıştır.
Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'�n 1 N�san 2010 tar�h�nde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor?
albümündek� söz ve müz�kler S�nan Akçıl'a a�tt�r. Hande Yener'�n 13 Eylül 2010'da çıkarmış
olduğu Hande'yle Yaz B�tmez albümündek� 10 rem�x ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve
düzenlemeler� de S�nan Akçıl �mzalıdır. S�nan Akçıl Hande Yener'�n Eylül 2011'de çıkarmış
olduğu Teşekkürler adlı albümündek� şarkıların söz yazarlığını ve besteler�n� yaptı.

Akçıl 24 Aralık 2018 tar�h�nde Burcu Kıratlı �le evlenm�şt�r.
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DİSKOGRAFİ

2011 Kalp Ses� 
2012 Karnaval 
2013 Kapı 
2014 Tab� Tab� 
Hatırlasana 
2015 Best Of Aşk 
Ayıp Yan� 
2016 1001 Gece 
Şarttır 
Başka Şansın Yok 
2017 Yüzyılın Aşkı 
2018 Güzel Şeyler 
Gülmek Sadaka 
Anlarsın 
2019 Muc�ze 
Goy Goy

s�nana kçıl s�nan akçıl k�md�r s�nan akçıl k�m�nle evl� s�nan akçıl kaç yaşında
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Mahkeme başkanına

sorduğu soru şoke…

ATM’de unutulan

paranın sah�b�n�…

Son dak�ka...

Pend�k'te fabr�kada…

14.06.2019 - 09:22 | Güncelleme: 14.06.2019 - 09:23 | AA

Hırsızlık �ç�n g�rmeye çalıştığı �ş yer�n�n
penceres�ne sıkıştı
Bursa'da esk�den çalıştığı dükkana hırsızlık amacıyla g�rmeye çalışırken  pencerede sıkışıp
yaralanan zanlı kurtarılarak hastaneye götürüldü

Sıradak� Haber
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Bursa'da, uyuşturucu tedav�s� gördüğü hastaneden kaçtığı �dd�a ed�len şüphel�, hırsızlık amacıyla
g�rmeye çalıştığı �ş yer�n�n penceres�ne sıkışınca yakalandı.

Uyuşturucu kullandığı �ç�n tedav� gördüğü hastaneden kaçtığı öne sürülen İsma�l A, daha önce
çalıştığı merkez Osmangaz� �lçes� Uluyol Caddes�'nde bulunan b�r �ş yer�ne g�rmeye çalıştı.

Dükkanın penceres�ne sıkışarak yaralanan zanlının yardım çağrısı üzer�ne çevredek�ler
tarafından pol�s ve �tfa�yeye durum b�ld�r�ld�.

Bulunduğu yerden kurtarılan şüphel�, sağlık ek�pler�n�n müdahales�n�n ardından hastaneye
kaldırıldı.

İş yer� sah�b� Erhan Tüzen, gazetec�lere yaptığı açıklamada, İsma�l A'nın önceden kend�s�n�n
yanında çalıştığını söyled�.

Zanlının daha önce de dükkanından hırsızlık teşebbüsünde bulunduğunu bel�rten Tüzen, bu
k�ş�den ş�kayetç� olacağını �fade ett�.

Hırsızlık Bursa
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Mahkeme başkanına

sorduğu soru şoke…

ATM’de unutulan

paranın sah�b�n�…

Son dak�ka...

Pend�k'te fabr�kada…

14.06.2019 - 09:18 | Güncelleme: 14.06.2019 - 09:24

Pençe Harekatı'nda sıcak gel�şme! Etk�s�z
hale get�r�len terör�st sayısı 48'e çıktı
M�ll� Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzey�nde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu
yana 48 terör�st�n etk�s�z hale get�r�ld�ğ� b�ld�r�ld�.

Sıradak� Haber
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M�ll� Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzey�ndek� Hakurk bölges�nde başarılı
şek�lde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etk�s�z hale get�r�len son 3 PKK’lı terör�st �le
b�rl�kte harekâtın başından ber� etk�s�z hale get�r�len toplam terör�st sayısı 48 oldu" den�ld�.

m�ll� savunma bakanlığı operasyon haberler komando mehmetç�k
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Hırsızlık �ç�n g�rmeye

çalıştığı �ş yer�n�n…

Pençe Harekatı'nda

sıcak gel�şme!…

Mahkeme başkanına

sorduğu soru şoke…

14.06.2019 - 09:09 | Güncelleme: 14.06.2019 - 09:13 | DHA

Mahkeme başkanına sorduğu soru şoke ett�!
Bursa'nın Geml�k �lçes�nde, 3 çocuğunun annes� Ç�ğdem Alparslan'ı (34) cezaev�nden �z�nl�
çıkarak, 19 bıçak darbes�yle öldüren Mehmet Han�f� Alparslan (35), ağırlaştırılmış müebbet hap�s
cezasına çarptırıldı. Mahkamen�n �y� hal �nd�r�m� uygulamadığı Alpaslan, kararı duyunca "Hak�m
bey yatarı ne kadar?" d�ye sordu.

Sıradak� Haber
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Bursa’nın Geml�k �lçes�nde, 2013 yılında �şled�ğ� b�r c�nayet neden�yle cezaev�ne konulan
Mehmet Han�f� Alparslan'ın eş� Ç�ğdem Alparslan, geç�m sıkıntısı yaşayınca 3 çocuğunu da alıp,
kayınpeder� Ebubek�r �le kayınval�des� Ayşe Alparslan'ın, Eşref D�ncer Mahalles�'ndek� ev�ne
yerleşt�. Bandırma Açık Cezaev�'nden 4 Mayıs 2018 günü, 5 gün �z�n alıp çıkan Mehmet Han�f�
Alparslan, a�les�n�n Geml�k'tek� ev�ne geld�. Anne-babası, gel�nler�ne zarar vereceğ� düşünces�yle
oğullarını eve almadı. Gecey� sokakta geç�ren Alparslan, sabah yen�den eve geld� ve anne-
babasından özür d�ley�p, eller�n� öptü.

19 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

İdd�aya göre Mehmet Han�f� Alparslan �le eş�, başka b�r eve taşınma konusunda tartıştı.
Tartışmanın ardından Mehmet Han�f� Alparslan, s�gara �çmek �ç�n terasa çıkan eş� Ç�ğdem
Alparslan'ı ekmek bıçağı �le 19 yer�nden yaraladı. Ç�ğdem Alparslan, kaldırıldığı Uludağ
Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Hastanes�'nde yaşamını y�t�rd�. Kaçan Mehmet Han�f� Alparslan �se
yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bursa 1.’nc� Ağır Ceza Mahkemes�’nde ağırlaştırılmış müebbet cezası �le yargılanan Mehmet
Han�f� Alparslan, karar duruşmasına cezaev�nden Ses ve Görüntü B�l�ş�m S�stem� (SEGBİS) �le
katıldı. Cumhur�yet savcısı, Adl� Tıp Kurumu'ndan gelen raporda akl� denges� yer�nde bulunan
sanığın eş�n� tasarlayarak öldürdüğünü bel�rterek, cezalandırılmasını talep ett�.

KARARI DUYUNCA YATARINI SORDU

Ölen Ç�ğdem Alpaslan’ın anne babasının, sanığın en ağır şek�lde cezalandırılmasını �sted�ğ�
duruşmada son sözü sorulan Mehmet Han�f� Alpaslan, "Daha öncek� �fadeler�m� tekrarlıyorum.
Eş�m� ben öldürdüm, kabul ed�yorum. Eş�m �le b�z küs değ�ld�k. Uzaklaştırma cezamın b�tmes�ne
�k� gün vardı. Onlar ben� eve çağırdı. Ben oraya barışmak �ç�n g�tmed�m" ded�.

Mahkeme, �y� hal uygulamadan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasına çarptırdı. Karar
üzer�ne "Hak�m bey, yatarı ne kadar?" d�ye soran sanığa üzer�ne Mahkeme Başkanı Erhan
Peker, "İnfaz kalem�nce yatarın hesaplanır" yanıtını verd�.

mahkeme karar
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

D�kkats�z sürücü

genç kızı böyle ezd�

Hırsızlık �ç�n g�rmeye

çalıştığı �ş yer�n�n…

Pençe Harekatı'nda

sıcak gel�şme!…

Sıradak� Haber
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