
12 bin 801 personel 
 
Görevden uzaklaştırılan bin 350 polis Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev 
yapıyor. Açığa alınacak polislere Personel Şube Müdürlüğü tarafından tebliğ 
yapılmaya başlandığı öğrenildi. 
 
Açığa alınan polislerden 116'sının Kayseri, 203'ünün Konya, 250'sinin Bitlis, 128'inin 
Muş, 95'inin Van, 264'ünün Bursa, 127'sinin Tokat'ta, 92'sinin Samsun emniyetinde 
görevli olduğu öğrenildi. 

Düzce'de ise 1 komiser ve 14 polis memuru açığa alınırken, Kocaeli'deki 
soruşturmada 10'u şube müdürü, 26'sı komiser, 131 emniyet mensubu görevden el 
çektirildi. 

Bolu'da da aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, komiser ve komiser yardımcılarının da 
bulunduğu 38 polis memuru açığa alındı. 

Bartın'da 4 polis memuru açığa alınırken, Karabük'te ise 10 memur görevinden 
uzaklaştırıldı. 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde 86'sı rütbeli, 6'sı idari hizmetli 439, Şanlıurfa'da 
569, Kahramanmaraş'ta 168, Malatya'da 30'u rütbeli 134, Adıyaman'da 132 ve 
Kilis'te 17'si rütbeli 59 olmak üzere bin 501 polis görevden uzaklaştırıldı. 

İstanbul'da 757 personel 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında İstanbul'da görevli 11'i 4. sınıf emniyet müdürü, 22'si emniyet amiri, 11'i 
başkomiser, 21'i komiser, 283'ü komiser yardımcısı, 14'ü başpolis, 394'ü polis 
memuru ve 1'i veri hazırlama kontrol işletmeni olmak üzere 757 personel, 3 Ekim 
2016 tarihli bakanlık onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı. 

Doğu Karadeniz 
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 
aralarında bir 4. sınıf emniyet müdürü ve 30 polis memuru olmak üzere 31 emniyet 
personeli açığa alındı. 

Giresun'da bir emniyet amiri, 19 komiser ve komiser yardımcısı ile 32 polis memuru 
olmak üzere 52 emniyet mensubu görevinden uzaklaştırıldı. 

Rize'de FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülen biri çocuk şube müdürü olmak üzere 
50 emniyet personeli, Gümüşhane'de ise 34 emniyet personeli açığa alındı. 

Ordu'da biri 4. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser, 10'u komiser yardımcısı, 5'i baş 
polis olmak üzere toplam 88 emniyet çalışanı görevinden uzaklaştırıldı. 

Artvin'de 24'ü rütbeli, 48'i polis olmak üzere 72, Bayburt'ta ise 11'i rütbeli olmak üzere 
46 emniyet mensubu açığa alındı. 



Aralarında emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 127 emniyet mensubu 
Tokat'ta, 92 emniyet mensubu da Samsun'da açığa alındı. 

Doğu Anadolu 
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında bir 4. sınıf emniyet müdürü, 1 
emniyet amiri, 1 başkomiser, 4 komiser ve 17 komiser yardımcısının da bulunduğu 
186 emniyet personeli açığa alındı. 

Erzincan'da da 41'i rütbeli, 112 polis görevden uzaklaştırıldı. 

Ağrı'da 17'si rütbeli toplam 96 polis açığa alınırken, Tunceli'deki soruşturmada ise 
örgütle ilişkili olduğu gerekçesiyle 100 polis görevden alındı. 

Iğdır'da bir üçüncü sınıf emniyet müdürü, iki 4. sınıf emniyet müdürü, 3 emniyet amiri, 
3 başkomiser, 5 komiser, 7 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 45 polis memurundan 
oluşan 68 polise görevden el çektirilirken, Ardahan'da da 106 emniyet personeli 
açığa alındı. 

Kars'ta da bir 4. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 88 kişi görevden 
uzaklaştırıldı. 

Akdeniz Bölgesi 
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında şube müdürü, amir ve komiserlerin 
de bulunduğu 48 emniyet görevlisi görevinden uzaklaştırıldı. 

Muğla'da da aralarında şube müdürü, komiser, komiser yardımcılarının da bulunduğu 
51 kişinin açığa alındığı öğrenildi. 

Isparta'da 2 müdür, 4 amir, 22 komiser ve 87 polis memuru ile bir teknisyen 
yardımcısının arasında bulunduğu 116 kişi, Burdur'da ise 7'si komiser 44 polisin 
görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi. 

 


