
‘ÖNCELİK Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloga-
nıyla hayata geçirdiği projenin tanıtımı yapıl-
dı. Tanıtım için Antalya’ya gelen İçişleri Bakan 
Yardımcısı Muhterem İnce, 2019 yılının yaya yılı 

olarak ilan edildi-
ğini açıkladı. 
İnce, “Yayanın 
önceliği daha 
önce nezake-
ten uyguladığı-
mız ama bugün 
kanunen yaptı-
ğımız uygu-
lama ola-
cak  dedi.
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15 TEMMUZ şehidi polis 
memuru Muhammet Oğuz 
Kılınç’ın Antalya’da adını taşıyan 
polis merkezinde görevli 
babası Zeki Kılınç emek-
liye ayrıldı. Şehit baba-
sı, mesleğe gururla 
veda ettiğini söyledi.

Şehit babasının 
emeklilik gururu
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KIZILAY tarafından ‘Hayat Kurtarmak 
Senin Kanında Var’ sloganı ile başlatılan 
kan bağışı kampanyasına Antalya Emni-
yet Müdürü Mehmet Murat Ulu-
can ve eşi Selda Ulucan da katıldı.

Antalya polisinden 
kan bağışına destek

Kahramanların 
özel emanetleriözel emanetleri

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, gazi 
ve şehit ailelerinin çocuklarını unut-
madı. Tatilde moral ve moti-
vasyon için etkinlik düzenledi.
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T oplum Destekli Polislik Şube 
Müdürlüğünce çocuk ve genç-
leri suçtan korumak, devletin 
güvenlik birimlerinin her zaman 
yanlarında olduğunu göstermek, 

şehirde birlikte yaşama kültürünü destekle-
mek, kamu çalışanlarını suç ile etkin müca-
dele kapsamında bilinçlendirmek, “Polis-
lik Mesleği, Hırsızlık İle Mücadele, Trafik 
Bilinci Oluşturma, Madde Kullanımı/Kötü 
Alışkanlıklar İle Mücadele” amacıyla hazır-
lanmış broşür, anket, afişleri vatandaşlara 
ulaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, 
fuar, proje ve faaliyetlere katılmakta ve 
destek vermektedir.   

Bu kapsamda; 05.02.2019 günü Toplum 
Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevli-
leri  ZigZag Kreş ve Gündüz Bakımevi ne 
giderek orada bulunan 80 Kreş öğrencisi 
ve 6 öğretmene

- Evde güvenlik,
- Park ve bahçelerde yabancılara   

karşı davranış
- Servis güvenliği
- Kavşak ve yaya geçitlerinde güven-

li geçiş
- Trafik ışıkları ve trafikte güvenlik konu-

larında bilgilendirme yapılmış, ZigZag Kreş ve 
Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören çocuk-
lara hediye Polikart kimlik kartları verilerek 
aileleriyle birlikte araca bindikleri zaman 
ebeveynlerinin yaptığı trafik hatalarında 
onları uyarmaları gerektiği anlatılarak eği-
tim sona ermiştir.
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Zigzag Kreş’e misafir olduk

Emniyet ailesi birlikte güçlü
TEŞKİLATIMIZA yıllar boyu 

hizmet eden, Emniyet Teşkilatı-
nın bu günlerine gelmesinde büyük 
emeği geçen, ülkemizin huzur ve 
güven ortamının sağlanmasın-
da canı pahasına zaman mefhu-
mu gözetmeksizin çalışan meslek 
büyüklerimizin her zaman yanında 
olmak bizlerin boynunun borcudur.

Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü 
olarak ilçede ikamet eden emekli 
emniyet teşkilat mensuplarımıza 

kurumsal mensubiyet ve aidiyet bağ-
larını daha da güçlendirmek, onla-
rı onurlandırmak ve teşkilat olarak 
her zaman yanlarında olduğumuzu 
hissettirmek amacıyla farklı tarih-
lerde ziyaretlerde bulunulmuş, ayrı-
ca 31 Aralık 2018 tarihinde “Sabah 
kahvaltısı etkinliği” düzenlenerek 
emekli mensuplarımızla bir araya 
gelinmiş, sorunları, istekleri dinle-
nerek çeşitli konularda bilgilendir-
meler yapılmıştır. 

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, çocuk ve gençlerimizi suçtan korumak ve onlara devletin 
güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek için çeşitli etkinlikler düzenliyor

Emniyet Müdürümüz Sayın 
Mehmet Murat ULUCAN’ın 
talimatları ile “Geleceğimi-
zin Güvencesi Çocuklarımı-
zın Eğitiminde ve Yarınla-

ra Hazırlanmasında Kutsal Bir Rol Alan 
Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğret-
menler Gününü Kutlamak amacıy-
la TDP ve İlçe Birimlerimiz İlçelerimiz-
de bulunan okullarımızı ziyaret ederek, 
Çiçek takdimi ve ikramlarda bulunmuş-
lardır. 
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24 Kasım Öğretmenler Günü, 
Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, 
Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde 

İlçe Emniyet Müdürleri veya 
görevlendirdikleri Müdür 

Yardımcıları tarafından okullar 
ziyaret edilerek kutlandı

MURATPAŞA İLÇESİ:
1-Mecdude BAŞAKINCI Ortaokulu
2-Aldemir Atilla KONUK Lisesi

KONYAALTI İLÇESİ: 
1-Dr Cahit ÜNVER İlkokulu
2-Hurma Yarbay Pınar İlkokulu

KEPEZ İLÇESİ:
1-Varsak Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu
2-Altınova Özel Nesibe AYDIN Ortaokulu

DÖŞEMEALTI İLÇESİ:
1-Yeniköy Ortaokulu
2-Mustafa Ayten AYDIN Anadolu Lisesi

AKSU İLÇESİ:
1-Solak  İlkokulu
2-Aksu Anadolu Fen Lisesi

Uyuşturucu ile etkin mücadele
Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırma ve 

Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 
Antalya Belek’te düzenlediği Uluslararası Uyuş-
turucu Konferansına katılan Bakan Soylu 2018 
yılında yapılan başarılı Narkotik operasyonla-
rı sonucunda ülke genelinde 134 bin 88 yapılan 
operasyonda tonlarca esrar/eroin maddelerinin 
ve milyonlarca uyuşturucu/uyarıcı hapın ele geçi-
rildiğini belirtti. 

Açılışta konuşan SOYLU ülke genelinde genç-
lerimizi zehir tacirlerinden korumak ve uyuşturu-

cu satıcılarının da yaşam alanının daraltmak ama-
cıyla tüm güçleri ile “Uyuşturucu ile Mücadele” 
edildiğini vurguladı. 

Antalya Valisi KARALOĞLU’da Uyuşturucu İle 
Mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli 
olmadığını, bu tür suçlar ile topyekûn mücade-
le edilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda yürü-
tülen araştırmalar analiz ve anketler sonucunda 
AİLENİN ÖNEMİNİ vurgulayan KARALOĞLU, Anne-
Babası olmayan, Ayrı olan, Yeteri kadar ilgilenme-
yen ailelerde yetişen çocukların risk grubunda 

olduğunu vurguladı. Ayrı-
ca çocuklarımızın okul ve ev 
haricinde vakit geçirecekle-
ri korunaklı alanların, spor 
merkezlerinin, gençlik mer-
kezlerinin sayısının artması 
gerektiğini belirtti. 

Geleceğimize ışık 
tutan öğretmenlerimizin 

yanlarındaydık
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E mniyet Müdürümüz Sayın ULU-
CAN’ın Özel çocuklara yönelik yürü-
tülen çalışmalara vermiş olduğu 
önemine binaen EGM ÇOGEP Pro-
jeleri kapsamında birçok etkin-

liği içerisinde barındıran “ Gelecek Güven-
li Okul İle Gelecek” isimli proje içerisinde 
İşitme Engelli 24 öğrencimiz (Kepez İşitme 
Engelliler Okulunda Eğitim Gören) “Fotoğ-
rafçılık Kursu” gördü.

Fuji Film Uzman eğitimcileri ile ortakla-
şa yürütülen çalışmalarda 24 öğrencimiz 1 
ay süren eğitim ardından “Fotoğrafçılık Mes-
leğinin Ayrıntıları, Fotoğraf Çekiminde Bilin-
mesi Gerekenler, Fotoğraf makineleri Özel-
likleri ve Uygulamalı Fotoğraf Eğitimi” gibi 
konularda eğitim almışlardır. 

Eğitimcilerin ve TDP personelinin refaka-
tinde Aspendos Antik Kentine (Uygulamalı 
Eğitim), Yemek ve Dolphinland Etkinlikleri-
ne katılım sağlanmıştır. 

SERTİFİKA VERİLDİ
Fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamla-

yan öğrencilere  Sayın Emniyet Müdürümüz 
Mehmet Murat ULCAN ve eşi Hanımefendi 
Selda ULUCAN eğitim sonrası 24 Özel çocu-
ğa sertifikalarını dağıttı. Kursiyerlere sertifi-
kaların veren Emniyet Müdürümüz Mehmet 
Murat Ulucan, engelli vatandaşların toplu-
mun etkin, özel ve değerli üyeleri oldukları-
nı, yaşamın onların varlıkları ve katılımlarıy-
la daha da güzelleştiğine yürekten inandığını 
ifade ederek başarılarının devamını diledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kepez İşitme Engelliler Okulu’nda eğitim gören 17-24 yaş grubundaki 24 
özel öğrenciye ‘Gelecek Güvenli Okul İle Gelecek’ projesi kapsamında fotoğrafçılık etkinliği düzenledi

Akdeniz kıyılarında önemli yeri 
olan Antalya’mızın sahil bandında-
ki olaylara müdahale eden, arama, 
kurtarma çalışmaları yapan, sahil 
bandı ve karadaki güvenlik tedbirle-
rini alan Deniz Şube Müdürlüğü per-
soneli ve Kurbağaadamlar sahil ban-
dında bulunan yüzlerce tekneyi ve 
çalışanı kontrol etmiştir. 2000 Şah-
sın gerekli inceleme ve araştırılma-
sı yapılmıştır. Deniz Polisi özellikle 
Falezlerde intihara teşebbüs edenle-
rin gerekli çevre güvenliğini almak-
ta, boğulma vakalarına müdahale 
etmektedir. Mevzuata aykırı hare-
ket eden teknelere gerekli işlemle-
ri takip etmektedir. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile koordineli çalışmalar 
yürütmektedir. 

Denizlerin medarı 
iftiharları

Özel çocuklarımıza özel etkinlik 
‘Gülümseyin çekiyorum’
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Antalya’da huzur Akdeniz uygulaması

04.10.2018 günü Dünya Yürüyüş Günü kapsa-
mında Kiriş İlkokulu 4/B sınıfı öğretmen ve öğren-
cilerinin katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. 
Yürüyüş Kiriş İlkokulu önünden başlayarak Daima 
Otel mevkiine kadar devam etmiş ve tekrar okula 
dönüş yapılarak 2 km’lik yürüyüş tamamlanmıştır. 

POLİ-ROBOT ŞAPKASI
Yürüyüş öncesi öğrencilere Poli-Robot armalı 

şapka hediye edilmiştir. Yürüyüşte öğrencilere sağ-
lıklı yaşam için spor yapmanın önemi anlatılmıştır.

Polisten yılbaşı standı

ANTALYA’NIN turizm ve 
uluslararası platformda önemli 
metropol bir şehir olması nedeni 
ile her çeşit suç, suçluyla, uyuş-
turucu, uyarıcıyla, asayiş ve terör 
suçlarıyla, her türlü kaçakçılık-
la mücadelede, yoğun göçün ve 
suçun önlenmesi, suçta kullanı-
lan veya kullanılacağı öngörü-
len malzemelerin ele geçirilme-
si, suç faillerinin yakalanması, 
kamu düzeni ile asayiş ve trafik 
güvenliğinin sağlanması ama-
cıyla PROAKTİF POLİSLİK kapsa-
mında İl merkezi ve İlçelerimizde 
Toplum Destekli Polislik faaliyet-
leri yürütülmektedir. 

 30-31 Aralık 2018 tarihlerin-
de, Muratpaşa, Kepez ve Kon-
yaaltı İlçelerinde bulunan, 5M 
Migros, Özdilek ve Mark Antal-
ya Alışveriş Merkezlerinde stant-
lar kurulmuş, Terörle Mücade-
le, Trafik Denetleme ve Çocuk 
Şube Müdürlükleri ile Toplum 
Destekli Polislik Şube Müdürlü-
ğüne ait (Afiş, Sticker, Emniyet 
Bülteni, Broşür v.b.) dağıtımı 
yapılmak sureti ile yazılı ve gör-

sel bilgilendirme ile bilinçlendir-
me faaliyetleri yapılarak, vatan-
daşlara tatlı ikram edilmiştir.

A ntalya Valisi Münir Kara-
loğlu, “Huzur Akdeniz 
Uygulaması 2019-2” 
çalışması kapsamın-
da ilçelerde uygulama 

yapan ekiplerle görüntülü bağlan-
tı kurdu. Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) 
Vali Karaloğlu başkanlığında düzen-
lenen toplantıya İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Tekin Akte-
mur ve güvenlikten sorumlu kurum 
temsilcileri katıldı. Karaloğlu, burada 
yaptığı konuşmada, Türkiye’de İçişle-
ri Bakanlığının talimatıyla emniyet, 
jandarma ve sahil güvenliğin müşte-
rek katılımıyla zaman zaman huzur 
uygulamasının yapıldığını anımsattı.

“Biz de huzurun şehri Antalya’da 
vatandaşın huzuru ve esenliğini temin 
etmek maksadıyla ‘Akdeniz Huzur 
Operasyonu’ adıyla ikinci uygulamayı 
yapıyoruz” diyen Karaloğlu, bu kap-
samda emniyet, jandarma ve sahil 
güvenlik ekiplerinin sahada olduğu-
nu ifade etti.

Ekiplerin, şok yol uygulaması ile 
umuma açık yerde denetleme yapa-
cağını belirten Karaloğlu, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Amacımız, önleyici ve caydırıcı 
emniyet hizmeti sunmak. Bizim esas 
görevimiz, olayların çıkmasına engel 
olmak. Problem çıkmadan, toplumun 
huzuru, esenliği bozulmadan tedbir 
alabilmek. Yaptığımız Akdeniz Huzur 
Uygulaması’nın anlamı bu. Türkiye için 
huzur önemli ama Antalya için bir kat 
daha önemli. Biz sadece bu şehirde 
oturan vatandaşlarımızın huzur ve 
esenliğini değil, yerli ve yabancı 20 
milyon insanın seyahat ettiği, dün-
yanın en önemli turizm destinasyo-
nu olan bu şehrin huzur ve esenli-
ğine dikkat ediyoruz.”

Karaloğlu emniyet, jandarma ve 
sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalış-
ma kültürünü geliştirme gayesiyle de 

uygulama yaptıklarını belirtti.
Uygulamada narkotik ekiplerinin 

de sahada çalışmalar yaptığını anla-
tan Karaloğlu, “Türkiye’de uyuşturu-
cuya dönük son dönemde çok önem-
li işler yapıyoruz. Artık hiçbir şekilde 
evlatlarımızın, birilerinin para hırsıy-
la zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. 
Şu anda sahada 812 ekip, 3 bin 632 
personel ve 9 yüzer unsurla sahilde 
de huzur operasyonu yapıyoruz.” 
diye konuştu.

Konuşmadan sonra Vali Karaloğ-
lu, Alanya, Aksu, Akseki, Döşemeal-
tı ve Korkuteli ilçelerinde uygulama 
yapan ekiplere görüntülü bağlanarak, 
ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. Çalışmalarında başarılar diledi.

Kemer’de Dünya Yürüyüş Günü kutlandı
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İ çişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun 
öncülüğünde Emniyet Genel Müdürü Sayın 
Celal UZUNKAYA’nın koordinesinde “gelece-
ğimizin teminatı çocuklarımızın” eğitim gör-
düğü, yetiştiği eğitim kurumlarının güvenliği-

nin sağlanması amacıyla ülke genelinde başlatılan 
Güvenlik Çalışmaları kapsamında Antalya Valimiz 
Sayın Münir KARLOĞLU’nun onayı ile;

Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma 
başlatılmış, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında önem 
ve risk durumuna göre analizi yapılmış 259 Oku-
lumuzda 456 personel  “ Okul Kolluk Görevlisi ve 
Güvenlik Eğitim Koordinasyon” görevlisi olarak 
görevlendirilmiştir. 

AMAÇ
Görevli personel, Okul yönetimi ve veliler ile 

koordine ve iletişim halinde bulunarak, çocuk-
larımızın, okulun ve okul çevresinin güvenli hale 
gelmesi yönünde çalışma yürütmektedir. Yapılan 
tespitler ilgili birimler ile paylaşılmakta ve en kısa 
sürede çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. 

GÜVENLİK VE BİLGİLENDİRME
Önem ve risk durumuna göre analizi yapılmış (62) 

okulumuzda ek tedbirler ve çalışmalar yürütülmek-

tedir. Ayrıca sadece alan çalışmaları, uygulamalar, 
kontroller, denetlemelerin yanı sıra okullarımızda-
ki yöneticiler, öğretmenler, kantin işletmesi, servis 
şoförleri, çevre esnafı başta olmak üzere çocuk ve 
gençlerimize yönelik bilgilendirme/seminer çalış-
maları yürütülmektedir. Afiş/Broşür ve Görsel bil-
gilendirme metotları kullanılmaktadır. Milli Birlik 
Beraberlik duygusunun gelişmesi ve Halk/Polis iliş-
kilerinin güçlenmesi amacıyla birçok sosyal etkinlik 
te düzenlenmektedir. (Sinema, Tiyatro, Gezi, Mes-
lek Tanıtımı, Yarışma, Kahvaltı..gibi) 

Antalya Emniyet Müdürlüğü ‘Güvenli Okullar’ projesi ile 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde il 
merkezinde 259 okulda 456 Okul Kolluk ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ile hizmet veriyormerkezinde 259 okulda 456 Okul Kolluk ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ile hizmet veriyor

Antalya ilinde güvenlik konsep-
tinin oluşması için çalışmalar yürü-
ten İl Emniyet Müdürlüğü birimleri 
Emniyet Müdürü ULUCAN’ın tali-
matları ile Antalya sokaklarında/
caddelerinde/sahil kesiminde/her 
noktasında görev yapan polislerin 
yanı sıra diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının çalışanları, vatandaşları, 
muhtarları suç ile etkin mücadele 

kapsamında bilgilendirilmesi/semi-
ner verilmesi çalışmalarına başlan-
mıştır. 

Sadece polisiye tedbirler ile 
“SUÇ ALANLARININ” daraltılması, 
“SUÇLARIN” tespiti, SUÇ İLE ETKİN” 
mücadele bazen yeterli olmamak-
tadır. Bu kapsamda Belediye Temiz-
lik İşçileri (600), PTT Çalışanla-
rı (200), ASAT (123), CLK Elektrik 

(250) olmak üzere (1050) Çalışa-
nı “Suç ile Etkin Mücadele, Uyuş-
turucu İle Mücadele, Trafik Kural-
larının Alışkanlığa Dönüştürülmesi, 
Terör” konularında uzman perso-
nel tarafından hazırlanmış özel gör-
sel sunumlar ile birlikte alanda çalı-
şan personel tarafından seminerler 
düzenlenmiştir. Çalışmalar Hız Kes-
meden devam etmektedir. 

“GÜVENLİK ve KOORDİNASYON” 
seminerleri hız kesmeden devam ediyor

Akseki polisi 
madde kullanımına karşı 
mücadeleye destek verdi

Sayın İçişleri Bakanı Sayın 
Süleyman SOYLU’nun Ülke gene-
linde başlattığı “Uyuşturucu İle 
Mücadele” çalışmaları kapsamın-
da Antalya tüm ilçe ve birimleri ile 
başlatılan çalışmalara hız vermiş-
tir. Alanda yapılan başarılı operas-
yonlara ek olarak,  Akseki İlçesi TDP 
birimleri yaptıkları alan çalışmala-

rında vatandaşlarımızı bilgilendir-
miş, kötü alışkanlıklar ile mücadele 
kapsamında çalışmalar yürütmüş-
tür.  Ayrıca Emniyet Genel Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücade-
le Daire Başkanlığınca “Öğrencilere 
Yönelik Kısa Film Yarışması” afişle-
rini ilçe genelinde bulunan alanla-
ra asmıştır. 

Güvenli okul ve güvenli öğrenci

A ntalya Emniyet 
Müdürlüğü, gazi 
ve şehit ailele-
ri ile çocuklarına 
sömestir tatilinde 

moral ve motivasyon sağla-
mak amacıyla 28 Ocak 2019 

günü etkinlik düzenledi. 
Antalya Emniyet Müdü-
rü Murat Ulucan’ın eşi 

Selda Ulucan’ın 
d ü ze n l e d i ğ i 
etkinliğe Antal-
ya Valisi Münir 
Karaloğlu’nun 
eşi  Sevim 
Kara loğ lu 
da katıldı.

Antalya 
Agora Alış-

veriş Merkezi’nde düzenlenen 
gezi etkinliğinde, aziz vatanı-
mızda bağımsız bir hayat sür-
dürebilmemize imkan sağlayan 
insanlık onurunu canından aziz 
bilerek şehitlik ve gazilik merte-
belerine yükselmiş kahraman-
ların bize emaneti olan çocuk-
lar, sıfır atık projesine değinilen 
‘Can Dostlar’ filmini keyifle izle-
di. 

Yemek programının ardın-
dan çocuklarımız Antalya Agora  
AVM’deki Agorix Tema parkın-
da oyun etkinlikleriyle eğlen-
di. Sevim Karaloğlu ve Selda 
Ulucan, şehit aileleriyle yakın-
dan ilgilenirken, günün anısı-
na çocuklara çeşitli hediyeler 
verildi.

A ntalya Emniyet 
Müdürlüğü, gazi 
ve şehit ailele-
ri ile çocuklarına 
sömestir tatilinde 

moral ve motivasyon sağla-
mak amacıyla 28 Ocak 2019 

günü etkinlik düzenledi. 
Antalya Emniyet Müdü-
rü Murat Ulucan’ın eşi 

Selda Ulucan’ın 
d ü ze n l e d i ğ i 
etkinliğe Antal-
ya Valisi Münir 
Karaloğlu’nun 
eşi  Sevim 
Kara loğ lu 
da katıldı.

Agora Alış-
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Kahramanların 
özel emanetleri
Vatanımız, Bayrağımız, Toprağımız için mücadele eden Polis teşkilatımızın Şehit, Gazi, 
Malul Aileleri ve çocuklarının her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için İl Emniyet 
Müdürümüzün eşi Sayın Selda ULUCAN Kahramanlarımızın Özel Emanetleri ile bir araya geldi.

Murat Ulucan’a 
Çin’den ziyaret

ANTALYA İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 
Çin heyetini makamında ağırladı. Görev süresi biten, 
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Polis İrtibat 
Görevlisi Dr. Fez Gao ile yerine atanan Hongtian Zhao 
ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Polis İrti-
bat Subayı Yulan Hu, Ulucan’ı ziyaret etti. 

İkili görüşmelerin ardından Antalya Emniyet Müdü-
rü Ulucan, Çin heyetine plaket verdi.
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İ çişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun 
himayelerinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yaya-
nın” sloganı ile başlatılan ve 2019 yılının YAYA 
YILI olarak ilan edilmesinin ardından projenin 
Antalya ilinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhte-

rem İNCE, Vali Münir KARALOĞLU, Emniyet Müdürü 
Mehmet Murat Ulucan ve halkımızın yoğun katılımıy-
la Antalya’nın en yoğun Atatürk Caddesinde tanıtı-
mı yapıldı. 

İNCE, 2019 yılının YAYA YILI olarak ilan edildiğini, 
daha önceden nezaketen uyguladığımız yaya önceli-
ğinin artık kanuni yükümlük olduğunu ve vatandaş-
larımızın duyarlılığının artacağını, toplumun trafikte 
birbirine saygılı olması ve kurallara uyması kaza risk-
lerini azaltacağını ve istenmeyen sonuçların olması-
nın engellenmesinin sağlanacağını belirtti. 

  İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İNCE, Vali 
Münir KARALOĞLU, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat 
ULCAN ve çocuk, gençlerin ve halkımızın 
yoğun katılımıyla Atatürk Caddesinde yürü-
yüş yapılmasının ardından, sürücüler ve 
yayalar ile sohbet edilmiş, kısa denet-
lemeler ile toplumsal duyarlılığın art-
masına destek olunmuştur.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganlı yaya önceliği kampanyası Antalya’da tanıtıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı 
Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan farkındalık için öğrencilerle yürüdü

Sarıkamış Harekatı’nın 104’üncü 
yılında şehitler Antalya'da tören-
lerle anıldı. Antalya Saklıkent’te 2 
bin kişi karlı yolda 150 metre uzun-
luğunda Türk bayrağı taşıdı. 
Antalya’nın Konyaaltı ilçesine 
bağlı 2 bin 400 rakımlı Saklı-
kent Kayak Merkezi’nde, ‘Sak-

lıkent’ten Sarıkamış’a Genç-
lik Şühedanın İzinde’ 
adıyla temsili yürüyüş 
düzenlendi. Yürüyüşe 
yaklaşık 2 bin kişi katıl-
dı. Dev Türk bayrağı ile 
Atatürk posteri taşı-

nan yürüyüşte yer alan 
asker ve polisler, öğrenci-
lerden yoğun ilgi gördü.
Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu, “Geçen sene güneşli 

bir gündü, kar üzerinde yürümüş-
tük. Bu sene biraz daha Sarıka-
mış’taki şehitlerimizin yaşadığını 
hissettirmek için belli ki rabbimi-
zin bir lütfudur, bir tipide burada-

yız. Şu anda yarım saattir buradayız 
ama hepimiz son derece üşü-
müş durumdayız. Biz de iliklerimi-
ze kadar Sarıkamış şehitlerimizi 
burada hissettik, yad ettik. Rab-

bim şehitlerimizin yolundan 
kıyamete kadar yürümeyi 
bizlere nasip etsin” dedi.
Etkinlikte yürüyüşe katılan-
lar karlı yolda yaklaşık 150 
metre uzunluğundaki Türk 
bayrağını taşıdı. Gençler 
tarafından Vali Münir Kara-
loğlu’na Türk bayrağı veril-
di. Etkinliğe katılanlara kırık 
buğday çorbası ile üzüm 
hoşafı dağıtıldı. Kar yağışı 
ve tipiye rağmen vatandaş-
lar soğuk havaya aldırma-
dan yürüyüşü tamamladı. 

ULCAN ve çocuk, gençlerin ve halkımızın 
yoğun katılımıyla Atatürk Caddesinde yürü-
yüş yapılmasının ardından, sürücüler ve 
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lemeler ile toplumsal duyarlılığın art-
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luğunda Türk bayrağı taşıdı. 
Antalya’nın Konyaaltı ilçesine 
bağlı 2 bin 400 rakımlı Saklı-
kent Kayak Merkezi’nde, ‘Sak-

lıkent’ten Sarıkamış’a Genç-
lik Şühedanın İzinde’ 

lıkent’ten Sarıkamış’a Genç-
lik Şühedanın İzinde’ 

lıkent’ten Sarıkamış’a Genç-

adıyla temsili yürüyüş 
düzenlendi. Yürüyüşe 
yaklaşık 2 bin kişi katıl-
dı. Dev Türk bayrağı ile 
Atatürk posteri taşı-

nan yürüyüşte yer alan 
asker ve polisler, öğrenci-
lerden yoğun ilgi gördü.
Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu, “Geçen sene güneşli 

YAYA ÖNCELİKLİ 
ŞEHİR ANTALYA

Antalya Sarıkamış için yürüdü
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Ailelerinin polisi oldular

A ntalya’nın Alanya ilçesinde 
Toplum Destekli Polislik Büro 
Amirliği tarafından hazırla-
nan ‘Ailemin Trafik Polisiyim 
Projesi’, Gönül Kemal Rei-

soğlu İlkokulu’nda başladı. Proje 
ile öğrencileri trafik konusun-
da eğitmek ve ebeveynlerini 
trafikte yapmış oldukları 
kural ihlallerinde uyar-
maları amaçlanıyor.

DÖRT GÖREV
Eğitici çizgi animas-

yon filmleri desteğiyle 
trafik eğitimi verilen çocuklara trafik poli-
si şapkası ve ailenin trafik polisi rozeti tak-
dim edildi.  Daha sonra çocuklara dört 
görev verilerek, “Artık sen ailenin trafik 
polisi oldun. Ailenle araçla bir yere gider-
ken herkesin emniyet kemerlerini takma-
larını sağla. Sürücünün hız yapmasını, tele-
fonla konuşmasını engelle. Trafik ışıklarına 
uymasını sağla” mesajı verildi.

Ailelerinin polisi oldular

ntalya’nın Alanya ilçesinde 
Toplum Destekli Polislik Büro 
Amirliği tarafından hazırla-
nan ‘Ailemin Trafik Polisiyim 
Projesi’, Gönül Kemal Rei-

soğlu İlkokulu’nda başladı. Proje 
ile öğrencileri trafik konusun-
da eğitmek ve ebeveynlerini 
trafikte yapmış oldukları 
kural ihlallerinde uyar-
maları amaçlanıyor.

DÖRT GÖREV
Eğitici çizgi animas-

Antalya’nın Alanya ilçesinde 
‘Ailemin Trafik Polisiyim 
Projesi’, Gönül Kemal 
Reisoğlu İlkokulu’nda başladı

Minik trafik dedektifleri işbaşında
TRAFİK dedektifleri Projesi Aile ve Sosyal Politi-

kalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakan-
lığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Kaynaşma 
ve Yardımlaşma Derneği ve OPET’ in katkılarıy-
la 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik hayata 
geçirilmiş projedir. Projenin amacı; trafik kuralla-
rını tam olarak bilmeyen çocukların yaya ve yolcu 
olarak karşılaşabilecekleri trafik kazalarında yara-
lanmalarına hatta ölümlerine sebep olan bilgisiz-
liklerini gidermek. 2018 yılında şubemizde görev-
li eğitici personel tarafından, 12.474 öğrencimize 
Trafiğin Unsurları, Trafik İşaret Levhaları, Güven-
li Oyun Alanları, Emniyet Kemeri ve Çocuk Koru-
ma Sistemleri ile Güvenli Bisiklet Kullanımı konu-
larında eğitim verilmiştir.

ENGELLİLER Haftası müna-
sebeti ile Antalya Emniyet Müdü-
rü  Sayın Mehmet Murat Ulucan 
himayelerinde  Sosyal sorumluluk 
kapsamında Engelli Çocuklarımı-
za yönelik Büyük Şehir Belediye-
si Döşemealtı Özel Gereksinimli 
Bireyleri Destekleme Derneğin-
de Eğitim gören 112 öğrenci ve 
öğretmenleri 04 Aralık 2108 günü 
Agora Alış Veriş Merkezinin Sine-
ma salonunda  ‘Hedefim Sensin’ 
isimli filmini seyretmişlerdir. 

Ayrıca Muratpaşa İlçesi Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı tarafın-
dan Cam Piramitte organize edilen 
Dünya Engelliler Günü etkinlik-

lerine Toplum Destekli Polislik 
Şube Müdürlüğü olarak katılım 
sağlanmış, engelli çocuklarımıza 
ve ailelerine çiçek dağıtımı yapıl-
mıştır. Engelli vatandaşlarımızın 
Dünya Engelliler Günleri kutlana-
rak Emniyet teşkilatı olarak her 
zaman yanlarında olduğumuz his-
settirilmeye çalışılmıştır.

Birlikte eğlenmeye engelimiz yok
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Mehmet Murat ULUCAN
1. Sınıf Emniyet Müdürü

KOORDİNATÖR
Fatih İNCEYAVUZ

İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
2. Sınıf Emniyet Müdür

EDİTÖR
Volkan GÜNEŞ

3. Sınıf Emniyet Müdürü
TDP Şube Müdürü

GRAFİK TASARIM
H. Serkan KORKMAZ (Polis Memuru)

Koray KÖSE (Polis Memuru)

BASIM YERİ:  Türkiye Gazetesi Baskı Tesisleri, 
Serik Caddesi No.38 Muratpaşa/Antalya
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F ETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki 
hain darbe girişimi sırasın-
da Ankara’da şehit düşen Polis 
Memuru Muhammet Oğuz 
Kılınç’ın, polis babası Zeki Kılınç, 

Antalya’da oğlunun adını taşıyan polis mer-
kezinden 1 Ocak itibarıyla emekliye ayrıl-
dı. Kılınç’ı, son iş gününde Antalya Valisi 
Münir Karaloğlu ve Antalya Emniyet Müdü-
rü Mehmet Murat Ulucan yalnız bırakmadı. 
Vali Karaloğlu, ve Emniyet Müdürü Mehmet 
Murat Ulucan, şehit babasını görev yaptığı 
Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Altınova Polis 
Merkezi’nde ziyaret ederek, şilt ile çeşitli 
hediyeler verdi.

BENİM YERİME ŞEHİT OLDU
Şehit babası Kılınç, 31 yıl emniyet teşki-

latına gururla hizmet ettiğini söyledi. Kılınç, 
“Memleketimize en büyük hainliği, 40 yıllık 
planlar yapanlara karşı, birilerinin mücadele 
edip, onları ayaklarının altına alması gere-
kiyordu. 15 Temmuz’da evladımız Muham-
met Oğuz Kılınç, o gün izinli olmasına rağ-
men göreve gitti, vatanına en iyi şekilde 
hizmetini yaptı. Babasının, kendisi için çok 
istediği şehadete o kavuştu. Bundan dolayı 
gurur duyuyorum. Ben kendim şehit olama-

dım ama bir şehit babası olarak bu memle-
kete, devlete en iyi şekilde hizmet ettiğime 
inanıyorum” dedi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR
Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Altıno-

va Polis Merkezi’ndeki törene şehidin anne-
si 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve 
Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kılınç’ta 
katıldı. Emeklilik töreninde pasta kesildi. 

Şehidin anne ve babası, Başkan Recep Tay-
yip Erdoğan’a desteğinden dolayı, kendisini 
son iş gününde yalnız bırakmayan Vali Kara-
loğlu ve Emniyet Müdürü Ulucan ile mesai 
arkadaşlarına teşekkür etti.

SİLAH KULLANMAMIŞTI
Şehit babasının gurur hikayesi geçi-

ci görevle Ankara İstihbarat Şube Müdür-
lüğü’ne gönderilen Polis Memuru Muham-
met Oğuz Kılınç’ın, darbe teşebbüsü 

sırasında mey-
dana gelen 
çatışmada 26 
yaşında şehit 
olmasıyla baş-
ladı. Askerlere 
karşı silah kul-
lanmak isteme-
diği belirtilen 
Kılınç’ın, ken-
dilerine karşı 
direkt olarak 
açılan ateşe 
karşı koymak 
zorunda kaldığı 
ve şehit düştü-
ğü belirtilmişti.

ANNE MELTEM KILINÇ 
YOLLARA DÜŞTÜ

ŞEHİT babası Zeki Kılınç ise, 2012 yılından 
beri FETÖ yapılanmasıyla mücadele eden, 19 defa 

meslekten ihraçla yargılanan ve 3 milyonluk emniyet 
teşkilatının çok sevdiği bir isim. Kılınç, 2013 yılında Polis 
Bakım ve Yardım Sandığı’ndaki (POLSAN) Bank Asya’nın 

merkezinde olduğu 640 milyon liralık yolsuzluğu tespit 
edip 950 sayfalık suç duyurusunda bulunarak 

yolsuzluğu ortaya çıkartan isim olarak 
biliniyor.

15 Temmuz Hain Darbe girişimi esnasında Kahramanca görev yapan ve 
şehitlik şerbetini içen Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ’ın 
meslektaşı polis memuru babası Zeki KILINÇ, oğlunun ismini taşıyan ve 
görev yaptığı Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ Polis Merkez 
Amirliğinde düzenlenen törende “Gurur Duyduğu Polislik Mesleğinden 
Gururla Emekliye ayrılıp Veda ettiğini” söyledi. 

15 Temmuz Hain Darbe girişimi esnasında Kahramanca görev yapan ve 
şehitlik şerbetini içen Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ’ın 
meslektaşı polis memuru babası Zeki KILINÇ, oğlunun ismini taşıyan ve 
görev yaptığı Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ Polis Merkez 
Amirliğinde düzenlenen törende “Gurur Duyduğu Polislik Mesleğinden 

15 Temmuz Hain Darbe girişimi esnasında Kahramanca görev yapan ve 
şehitlik şerbetini içen Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ’ın 
meslektaşı polis memuru babası Zeki KILINÇ, oğlunun ismini taşıyan ve 
görev yaptığı Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ Polis Merkez 
Amirliğinde düzenlenen törende “Gurur Duyduğu Polislik Mesleğinden 
Gururla Emekliye ayrılıp Veda ettiğini” söyledi. 
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Şehit babasının haklı 
emeklilik gururu

MELTEM Kılınç oğlunu kaybetme-
sinin acısını içine gömerek 15 Tem-
muz sonrası yollara düşen bir şehit 
annesi. 15 Temmuz Vatan Şehitle-
ri Derneği’ni kurarak demokrasi şehit-
lerinin ve verdikleri mücadelenin 
unutulmaması için çabalayan anne 
Kılınç, yanına gazileri de alarak Antal-
ya genelinde 100’ün üzerinde okulda 
öğrencilerle buluşarak onlara vatan 
ve bayrak sevgisini anlattı. Meltem 
Kılınç’ın FETÖ sanıklarının takım elbi-
se giyerek mahkeme salonuna gel-
mesine gösterdiği tepki ise Türkiye’de 
tek tip kıyafet uygulamasının da yolu-
nu açmıştı.

MÜCADELE İLE TANINIYOR

00112019Emniyet Bülteni

Yıllar boyu sokaklarda 
Suç ve Suçluyla Mücade-
le etmiş ve en son Asayiş 
Suçları İle Mücadele birim-
lerinin (Asayiş Daire Baş-
kanlığı) başında görev yap-
mak iken ilimize atanan 
Emniyet Müdürümüz Sayın 
ULUCAN, bilgi ve tecrübesi 
ile Asayiş Suçları ile Müca-
delede “suçluların yaşam 
alanlarını daraltarak, pro-
jeli çalışmalara önem vere-
rek, ekiplerin / yunusların 
aktif olarak alana çıkmala-
rı yönündeki talimatları ile 
etkin mücadele çalışmala-
rı başlatmıştır. Bu kapsam-
da Asayiş Polisi ülke içi ve 
ülke dışında yürütülen çalışmalar destek 
vermiştir. Ülkemizin yurtdışında kötü tanı-
tımına sebep olan, yabancı uyruklu misa-
firlerimizi kandırarak dolandıran, mali 
açıdan zarara uğratan “Dolandırıcılık Çete-
sine” Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla/Bod-
rum, Bursa illerinde yapılan eş zamanlı 

operasyonlar ile (41) Şüpheli şahıs, 3 Adet 
Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi, yak-
laşık yarım kilo esrar maddesi, elektro-
nik cihazlar/sim kartlar ile 32.890.00TL ele 
geçirilmiştir.  Vatandaşlarımızın ve Yabancı 
uyruklu misafirlerimizin güvenliği ve huzu-
ru için zaman merhumu gözetmeksizin 
çalışmaya devam…

İ çişleri Bakanı Sayın Süley-
man SOYLU’nun talimatları 
ile ülke genelindeki suç alan-
larının tespiti ve ıslahı çalış-
maları başlatılmıştır. Antalya 

Emniyeti Emniyet Müdürü ULU-
CAN’ın emirleri doğrultusunda çalış-
ma başlatmıştır. Mahalle polisleri 
tüm Antalya genelinde çalışma başlatarak “MET-
RUK BİNALARA SAVAŞ” açmıştır. Metruk Alanların 
yanısıra Hurda Araçlar, Terk Araçlar, Sahipsiz Araç-
larda temizlenmeye başlanmıştır. Özellikle Uyuştu-
rucu suçların işlendiği bu alanlar ıslah edilmektedir. 

İLGİLİ KURUM VE 
ŞAHISLAR İLE 
KOORDİNE

Yapılan tespitler ile 
50’ye yakın METRUK 
A L A N / İ N Ş A AT/ B İ N A 
Belediye Başkanlıkları, 
Şahıslar ile koordine kuru-
larak yıkılmış, Çevre Emniyeti 

Alınmış, Duvarlar 
örülmüştür. Tra-
fik akışını engelle-
yen, çevre sağlığı-
nı riske sokan, suç 
alanı olan araçlarda 

çekiciler vası-
tası ile çektirilmiş, alan temizlikleri yapıl-

mıştır. ULUCAN’ın talimatı ile SUÇ İLE 
MÜCADELE kapsamında Antalya’da 
SUÇ ALANLARININ ISLAHI çalışma-
ları hız kesmeden devam edecektir. 

Vatandaşlarımızdan beklentimiz 
tespit ettikleri bilgileri bizlerle pay-

laşmaları ve mücadeleye destek ver-
meleridir. 

Antalya Emniyet Müdürlüğü uzun süreden beri kullanılmayan, terk edilmiş, yıkılma tehlikesi bulunan, 
vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, ev, bina, depo gibi metruk binalara karşı savaş açtı

Suç alanları oluşturan metruk 
binaların ıslahı sağlanıyor

Göreve geldiği günden bu yana mesai 
saati gözetmeksizin Antalya ilinin Güven-
liği ve huzuru için çalışan ULUCAN, per-
sonelimizin ve araçlarımızın oluşabilecek 
kazalardan/sıkıntılardan korunması, mane-
vi destek sağlamak ve ihtiyaç sahiplerini 
sevindirmek amacıyla personeli-
miz ve ailelerinin katıldı-
ğı program ile “KURBAN 
KESİMİ” gerçekleştirilmiş-
tir. Katılımın yoğun olduğu 
etkinlikte DUALAR ile per-
sonelimize Manevi destek 

sağlanmıştır. 
Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ VERDİ 

ve şehitlerimiz için MEVLİD-İ ŞERİF prog-
ramı ve Kurban kesiminin ardından Cuma 
namazı sonrası Muratpaşa Camiinde tüm 
şehitlerimiz ve Şehit İl Emniyet Müdürü 

Altuğ VERDİ  için MEVLİD-
İ ŞERİF programı düzenlen-
miştir. 700 kişilik Lokma, 
Tavuk Döner, Ayran, Mev-
lit şekeri dağıtılmış ve ihti-
yaç sahiplerinin Hayır duası 
alınmıştır. 

ASAYİŞ BERKEMAL

Mevlid-i Şerif programı

Belediye Başkanlıkları, 
Şahıslar ile koordine kuru-
larak yıkılmış, Çevre Emniyeti 

alanı olan araçlarda 
çekiciler vası-

tası ile çektirilmiş, alan temizlikleri yapıl-
mıştır. ULUCAN’ın talimatı ile SUÇ İLE 

MÜCADELE kapsamında Antalya’da 
SUÇ ALANLARININ ISLAHI çalışma-
ları hız kesmeden devam edecektir. 

tespit ettikleri bilgileri bizlerle pay-
laşmaları ve mücadeleye destek ver-

meleridir. 
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Manavgat İlçe 
Emniyet Müdürlü-
ğü Toplum Destekli 
Polislik Büro Amirli-
ği tarafından dolan-
dırıcılık konusuyla 
ilgili “TELEFONDA-
Kİ HER SESE ALDAN-
MA “ projesi ili ilgili 
çalışmalar tüm hızıy-
la devam etmektedir. Projenin 
temel amacı; Manavgat İlçesin-
de telefonla dolandırıcılık olay-
larının azalmasına katkı sağlaya-
rak, vatandaşlarda dolandırıcılık 
konusunda farkındalık oluştur-

maktır. 
Manavgat İlçesinde 

proje kapsamında 2018 
yılı EKİM-KASIM-ARALIK 
aralık aylarında konuyla 
ilgili olarak 2.889 adet el 
broşürü dağıtılmış, ayrı-
ca ilçe genelinde bulu-
nan kamu kurum ve 
kuruluşlarına ve vatan-

daşın yoğun olduğu yerlere 32 
adet afiş asılarak vatandaşların 
dolandırıcılığa karşı daha duyar-
lı ve dikkatli olması konusun-
da bilinçlendirme çalışmaları 
devam etmektedir.

00072019Emniyet Bülteni

İ çişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğünün ülke genelinde Uyuş-
turucu Suçları ile Mücadeleyi kesinti-
siz sürdürmesi neticesinde uyuşturu-
cu satıcıları/baronlarına üst üste ağır 

darbeler indirilmektedir. Antalya Narkotik 
Polisi geçmiş yıllardaki mücadele kat ve kat 
üstüne çıkmıştır. 

Narko Timler alan hâkimiyeti kurarak 
risk analizi yapılan, madde kullanılan, satı-
lan alanlarda üst üste operasyonlar yap-
mıştır. Gece ve gündüz uygulama noktala-
rında denetleme ve inceleme yapmaktadır. 
Havalimanı, Yol Uygulama Noktaları ve 
Otogar gibi önem arz eden noktalarda Nar-
kotik Detektör Köpekleri ile başarılı operas-
yonlar gerçekleştirmektedir. 

Sadece Operasyonel çalışmalar değil NARKO 
REHBER EĞİTİMLERİ ile de Vatandaşları, Kamu 
Kurumlarını, Gençleri, 
Aileleri bilgilendirerek 
Talep Azaltma çalış-
maları yürütmektedir. 
Konusunda Uzman 
Eğitmen Çoşkun TAŞ-
KOPARAN vermiş 
olduğu eğitimler ile 
1000’lerce kişiyi bilgi-
lendirmiştir. 

Toplum Destekli 
Polislik Şube Müdür-
lüğü ile koordineli 
SUÇ/METRUK alan-
ların ıslah edilmesi, 

yıkılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alın-
ması sağlanmaktadır. Mahalle polislerinin tes-
pitleri ilgili birimler ile paylaşılmaktadır. 

Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yakın 
tarihte Döşemealtı 
İlçesi civarında gerçek-
leştirilen operasyon-
da 20.300 Uyuşturucu 
Hap ele geçirilmiş-
tir. Otomobilin içeri-
sine ZULA tabir edi-
len şekilde gizlenmiş 
haplar Narkotik köpe-
ği “YAMAN” ‘dan kaça-
madı. Operasyonlar-
da etkin rol oynayan 
Yaman birçok uyuştu-
rucu tacirinin korkulu 
rüyası haline geldİ.

Örgütlere yönelik 
çalışmalara devam

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü 
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Tica-
reti İle Mücadele Şube Müdürlü-
ğü (GİM) görev-
lilerince ilimizde 
meydana gelen 
veya gelebile-
cek olan Göç-
men Kaçakçılığı 
ve İnsan Ticare-
ti suçu ile ilgi-
li olarak yapılan 
projeli çalışma-
lar kapsamın-
da;

Göçmen 
Kaçakçılı-
ğı Suçu işle-
dikleri tes-
pit edilen 11 
organizatör 
şahsın, deği-
şik tarihlerde 
İlimiz Kaş ve 
Demre ilçe-
lerinden Meis adası başta olmak 
üzere Yunanistan’ ın çeşitli adaları-
na kaçak yollar ile göçmen gönder-
dikleri tespit edilmiştir.

Demre ve Kaş bölgesinde Göç-
men Kaçakçılığı suçu işlediği tes-

pit edilen bu organizatör şahıs-
ların yakalanmaları amacıyla 03 
Kasım 2018 günü Antalya merkez-

li, Demre, 
Kumlu-
ca İlçele-
ri ve İzmir 
ili dahil 
olmak 
üzere yapı-
lan eş 
zaman-
lı operas-
yon netice-
sinde;

Antalya 
merkezinde 
(2), Demre 
ilçesinde 
(4), Kumlu-
ca ilçesinde 
(3), İzmir ilin-
de (2) şahıs 
olmak üzere 
(3)’ ü Türk, 
(8)’ i yaban-

cı uyruklu, yakalanarak gözaltı-
na alınan (11) Organizatör şahıs 
07.11.2018 tarihinde sevk edildikle-
ri Demre Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca tutuklanmışlardır.

Torbacıların korkulu 
rüyası NARKOTİM 
hainlere göz açtırmıyor

Telefondaki Her Sese Aldanma

Kurumlarını, Gençleri, 
Aileleri bilgilendirerek 

maları yürütmektedir. 

Eğitmen Çoşkun TAŞ-

1000’lerce kişiyi bilgi-

Polislik Şube Müdür-

ği “YAMAN” ‘dan kaça-
madı. Operasyonlar-
da etkin rol oynayan 
Yaman birçok uyuştu-
rucu tacirinin korkulu 
rüyası haline geldİ.

B ölge Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü 664,5 km sorumlu-
luk alanında Şube Müdürlüğü 
ve ( 7 ) Bölge Trafik Denetleme 
İstasyon Amirliği ile birlikte sürü-

cülere trafik bilinci farkındalığı yaratmak, tra-
fik güvenliğini artırmak, trafik kazalarında-
ki can ve mal kayıplarını minimum seviyeye 
indirerek ilimizde yol kullanıcılarının rahat, 
huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk yapa-
bilmeleri için tüm personelimiz ile birlikte 
7/24 çalışma sistemi içerisinde trafik dene-
timleri ile birlikte yol kullanıcılarına yönelik 
eğitim verilmektedir.

ÖLÜMLE TOKALAŞMA PROJESİ
Şube Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan 

eğitim faaliyetlerinde 3 aylık dönemde 5395 
araç sürücüsüne trafik eğitimi verilmiştir. Bu 
kapsamda sürücüler öncelikle trafik kuralları 
ve trafikte davranış konuları, emniyet keme-
ri kullanımının artırılmasına yönelik olarak 
Antalya Valiliğimiz öncülüğünde “Ölümle Toka-
laşma Projesi” ile emniyet kemeri susturu-
cu tokalarının kullanılmasından vazgeçilerek 
emniyet kemeri kullanımını artırmak hakkın-
da bilgilendirme yapılmıştır. Antalya Burdur 
Karayolunun 31.inci km’sinde “Yaşam İçin Kısa 
Bir Mola” sloganı ile yaşam tüneli kurulmuş, 
yolda seyir eden sürücü ve araç içindeki yol-
culara çadır içerisinde trafik kuralları, emni-
yet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep 
telefonu ile görüşme konularında görüntü-

lü eğitimler verilmektedir.

KAZALARDA DÜŞÜŞ SAĞLANDI
 2018 yılında sürücülerin her an yaka-

lanma algısını artıran “Seçici göz denetimi, 
havadan helikopter ve drone ile denetim, 
turizm ve servis taşımacılığı yapan araçların 
denetimi ile terminaller arası yolcu taşıma-
cılığı yapan otobüslere sivil görevli görevlen-
dirilerek hat boyunca sürücülerin denetim-
leri sağlanmıştır. Trafik güvenliği ile ilgili bir 
önceki yılın aynı dönemine göre denetimle-
rin % 2 artırılmasıyla, ölümlü ve yaralanmalı 
trafik kazalarının % 2 azaltılması öngörülmüş 
ve  2018 yılı sonunda da %6 oranında ölüm-

lü kazalarda düşüş sağlanmıştır.

DENETİMLERE DEVAM
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlü-

ğümüzce hazırlanan eylem planı çerçevesin-
de öncelikli olarak etkin bir hız denetimi ve 
emniyet kemeri kullandırılması alışkanlığının 
kazandırılması esas alınmıştır.

Sorumluluk bölgemizdeki karayolu güzer-
gâhlarımızda  trafik ekiplerimiz ile denetim-
lerimiz aralıksız devam edecek olup; çalışma-
larımızla yol kullanıcılarının trafik kurallarına 
uyması, trafik kazalarının en az seviyeye indiril-
mesi ve trafik güvenliğinin sağlanması hedef-
lenmektedir.

Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerin trafik kazalarındaki 
can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için eğitimlere devam ediyor
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Önceliğimiz güvenlik

Yunuslar hız kesmiyor
 MOTOSİKLETLİ Polis Timler Büro Amir-

liği’nin (Yunus Timleri) İl genelinde yapmış 
oldukları çalışmalarda “5 şahsın silahlı terör 
örgütüne üye olmak” suçuyla, “80 şahsın 
çeşitli hırsızlık suçlarından”, “329 şahsın 
çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ceza-
sıyla”, “81 şahsın cezaevi firarisi” olarak, 
“32 şahsın birden fazla suçtan”, “110 şah-
sın kayıp olarak”, 532 şahsın (Dolandırıcılık, 
yaralama, 6136 SKM, Narkotik Suçları, Darp, 
Tehdit) gibi çeşitli suçlardan aranan şahıs ” 
olmak üzere toplam 1169 şahsın arandığı 
tespit edilerek yakalanmış ve gerekli yasal 
işlemleri yapılmıştır.

HIRSIZLIK VAKALARI
İlimiz genelinde meydana gelen Hırsız-

lık Olayları ile ilgili yaptığımız çalışmalarda 
21 açıktan  hırsızlık şüphelisi, 6 evden hır-
sızlık şüphelisi, 19 işyerinden hırsızlık şüp-

helisi ile 2 otodan hırsızlık şüphelisi olmak 
üzere;  toplam 48 hırsızlık şüphelisi şahıs ile 
çalmış oldukları (İnşaat demiri, İskele demir-
leri, gıda maddeleri, çeşitli giyim malzeme-
si, elektronik cihazlar vb) ele geçirilmiştir.

Motosikletler ve araçlar üzerinde yapı-
lan inceleme ve çalışmalarda “Şüphelileri 
ile birlikte 21 adet çalıntı motosiklet, terk 
vaziyette 11 adet olmak üzere toplam 32 
adet çalıntı motosiklet” ile 28 çalıntı şüp-
hesi (şase ve motor no kazıntı) motosik-
let ve şüphelileri olmak üzere il genelinde 
toplam 60 motosiklet ile konuların şüphe-
lileri olan 49 şahıs yakalanarak haklarında 
gerekli yasal işlemleri yapılmış; otolar üze-
rinde yapılan çalışmalarda ise şüphelisi ile 
birlikte 3 çalıntı oto, terk vaziyette 2 çalıntı 
oto” olmak üzere 5 çalıntı oto yakalanmış 
olup gerekli işlemler yapılmıştır.
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T eşkilatımızda birlik ve bera-
berliğin güçlendirilmesi, 
engelli bireylerin topluma 
kazandırılması, engelli bire-
ye sahip teşkilat mensupla-

rımızın biraz olsun iş ve ev ortamından 
uzaklaşarak sosyal etkinlikler ile moral 
ve motivasyonunun artırılması, mes-
lektaşlarımızın her zaman yanlarında 
olduğumuzun bir kez daha göstermek 
amacıyla, 3 Aralık Engelliler Günü’nde 
İl Emniyet Müdürümüz ve eşinin 
katılımları ile ilimizde Emniyet Teşkilatı 
mensubu engelli bireye sahip (13) 
ailemiz, İl Emniyet Müdür Yardımcıları 
ve aileleri, TDP ve Sosyal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü görevlilerinin katıldığı 
Sosyal Faaliyet ve Kahvaltı Etkinliği 
düzenlenmiştir. 

AKÜLÜ SANDALYE
Etkinlikte tüm aileler ile tek tek ilgi-

lenilmiş, sıkıntı ve talepleri dinlen-
miş, yapılan kahvaltının ardından top-
luca fotoğraf çekimi, engelli bireylerin 
At binişleri, bayanlara çiçek, çocuklara 
çeşitli oyuncaklar dağıtılmıştır.

Ayrıca Emniyet Müdürü Sayın Meh-
met Murat Ulucan’ın girişimleri ile hayır-
sever bir vatandaştan temin edilen 
Akülü Engelli Sandalyesi ihtiyaç sahibi 
Yağmur Kartal isimli kız çocuğuna hedi-
ye edilmiştir. 

İl Emniyet Müdürü Sayın 
Mehmet Murat ULUCAN ve eşi 
hanımefendi Selda ULUCAN, 
moral motivasyon amacıyla, 
engelli  bireye sahip personel 
ve ailelerine kahvaltı etkinliği 

düzenledi
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Engelleri birlikte aşarız

Sinan’ın hayalini 
gerçekleştirdik

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan, ilimizde ikamet eden Sinan Kuzu-
cu isimli bedensel ve zihinsel engel-
li gencimizin hayali olan ‘’Arka Sokaklar’ 
dizi setine katılmak,  “Rıza Baba’’ lakap-
lı sanatçı Zafer Ergin ile tanışma isteği 
gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü TDP 
Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 
görüşmeler sonucunda 09.11.2018 
günü Sinan Kuzucu ve annesi Hami-
re Kuzucu, Şube Müdürlüğümüzden 
2 görevli personel eşliğinde İstanbul’a 
götürülerek ‘Arka Sokaklar’ dizi setinde 
sanatçı ‘Rıza Baba’ lakaplı Zafer Ergin ve 
beraberindeki dizi oyuncuları ile tanış-

ması sağlanmıştır. 
Görüşme sonrası gencimize moral 

vermek amacıyla; İstanbul’da sırasıy-
la 15 Temmuz Şehitler Anıtı,1453 Pano-
rama Müzesi ve Gülhane Parkına ziyaret 
gerçekleştirilmiştir.
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T ürk Kızılay’ı tarafından ‘Hayat Kur-
tarmak Senin Kanında Var’ slo-
ganı ile başlatılan kan bağı-
şı kampanyasına Emniyet 
Genel Müdürü Sayın Celal 

UZUNKAYA, daire başkanları ve polis-
lerimiz kan bağışında bulunarak des-
tek vermiştir.

KAMPANYAYA DESTEK
 Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 

olarak, kan bağışı kampanyasına des-
tek amacıyla; Türk Kızılay’ı Antalya Bölge 
Müdürlüğü ile koordine kurulmuş, 12 Şubat 
Salı günü Uncalı Lojmanları Eğitim Ek Hizmet Binası Top-
lantı Salonu’nda İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet 
Murat Ulucan’ın himayelerinde İl Emniyet Müdür Yar-
dımcıları, Birim Amirleri, Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve 
diğer personelimizin katılımı ile ‘Kan Bağışı’ kampanyası-
na destek verilmiştir. 

 Kan bağışı kampanyasına eşi Selda Ulucan hanı-

mefendi ile birlikte destek veren Emniyet 
Müdürümüz Sayın Mehmet Murat Ulu-

can, “Kan sadece acil durumlar için 
değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kanın 
tek kaynağı insan, bu hayati sıvı-
nın başka bir muadili yok, bu yüz-
den kan bağışlamak, hayat kurtar-
makla eş değer. Kan bağışı, hem 
toplum için hem sağlığımız için çok 

önemlidir. Kan bağışı vücuda hayat 
veren insanlar arasında paylaşma-

yı sağlayan onurlu bir davranıştır. Hiç 
tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak 

derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi 
sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Her yıl hastalık veya yaşa-
nan kazalar sonrası kan bulunamadığı için yüzlerce insan 
hayatını kaybediyor. Millet olarak bu konuya her zaman 
duyarlı olmamız gerekiyor.” diye ifade ederek toplumsal 
dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasında önemli 
çalışmalara imza atan Türk Kızılayı yetkililerine ve perso-
neline de ayrıca teşekkür etmiştir.

ürk Kızılay’ı tarafından ‘Hayat Kur-
tarmak Senin Kanında Var’ slo-
ganı ile başlatılan kan bağı-
şı kampanyasına Emniyet 
Genel Müdürü Sayın Celal 

olarak, kan bağışı kampanyasına des-
tek amacıyla; Türk Kızılay’ı Antalya Bölge 
Müdürlüğü ile koordine kurulmuş, 12 Şubat 

mefendi ile birlikte destek veren Emniyet 
Müdürümüz Sayın Mehmet Murat Ulu-

can, “Kan sadece acil durumlar için 
değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kanın 

önemlidir. Kan bağışı vücuda hayat 
veren insanlar arasında paylaşma-

yı sağlayan onurlu bir davranıştır. Hiç 
tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak 

derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi 

Antalya 
Polisi Kızılay 

tarafından “Hayat 
Kurtarmak Senin 

Kanında Var” sloganı ile 

başlatılan kan bağışı 

kampanyasına destek 
verdi

Hayat kurtarmak 

senin kanında var

Runatolia heyecanı
BU yıl 13’üncüsü düzenlenen Ulus-

lararası Runatolia Antalya Maratonu 
Fetih Koşusu yapıldı. Antalya Kültür Parkı 
önünden başlayan yarışlara, 49 ülkeden 
10 bin kişi katıldı. Yarışların startını veren 
Vali Münir Karaloğlu, Antalya İl Emni-
yet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel koşuya da katıldı. Profesyonel spor-
cuların da yer aldığı organizasyonu çok 
sayıda sporsever izledi. Maratona bazı 
koşucuların bebekleriyle ve film karak-
terleri kostümüyle katılması dikkat çekti. 

Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA’nın ülke genelinde başlattığı, Polis 

Teşkilatının Kan Bağışında bulunma çalışmasına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olarak 

tam destek verildi. İl Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Murat ULUCAN ve eşi hanımefendi 

Selda ULUCAN öncülüğünde Antalya Polis Teşkilatı kan bağışında bulunuldu.
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T eşkilatımızda birlik ve bera-
berliğin güçlendirilmesi, 
engelli bireylerin topluma 
kazandırılması, engelli bire-
ye sahip teşkilat mensupla-

rımızın biraz olsun iş ve ev ortamından 
uzaklaşarak sosyal etkinlikler ile moral 
ve motivasyonunun artırılması, mes-
lektaşlarımızın her zaman yanlarında 
olduğumuzun bir kez daha göstermek 
amacıyla, 3 Aralık Engelliler Günü’nde 
İl Emniyet Müdürümüz ve eşinin 
katılımları ile ilimizde Emniyet Teşkilatı 
mensubu engelli bireye sahip (13) 
ailemiz, İl Emniyet Müdür Yardımcıları 
ve aileleri, TDP ve Sosyal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü görevlilerinin katıldığı 
Sosyal Faaliyet ve Kahvaltı Etkinliği 
düzenlenmiştir. 

AKÜLÜ SANDALYE
Etkinlikte tüm aileler ile tek tek ilgi-

lenilmiş, sıkıntı ve talepleri dinlen-
miş, yapılan kahvaltının ardından top-
luca fotoğraf çekimi, engelli bireylerin 
At binişleri, bayanlara çiçek, çocuklara 
çeşitli oyuncaklar dağıtılmıştır.

Ayrıca Emniyet Müdürü Sayın Meh-
met Murat Ulucan’ın girişimleri ile hayır-
sever bir vatandaştan temin edilen 
Akülü Engelli Sandalyesi ihtiyaç sahibi 
Yağmur Kartal isimli kız çocuğuna hedi-
ye edilmiştir. 

İl Emniyet Müdürü Sayın 
Mehmet Murat ULUCAN ve eşi 
hanımefendi Selda ULUCAN, 
moral motivasyon amacıyla, 
engelli  bireye sahip personel 
ve ailelerine kahvaltı etkinliği 

düzenledi
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Engelleri birlikte aşarız

Sinan’ın hayalini 
gerçekleştirdik

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan, ilimizde ikamet eden Sinan Kuzu-
cu isimli bedensel ve zihinsel engel-
li gencimizin hayali olan ‘’Arka Sokaklar’ 
dizi setine katılmak,  “Rıza Baba’’ lakap-
lı sanatçı Zafer Ergin ile tanışma isteği 
gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü TDP 
Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 
görüşmeler sonucunda 09.11.2018 
günü Sinan Kuzucu ve annesi Hami-
re Kuzucu, Şube Müdürlüğümüzden 
2 görevli personel eşliğinde İstanbul’a 
götürülerek ‘Arka Sokaklar’ dizi setinde 
sanatçı ‘Rıza Baba’ lakaplı Zafer Ergin ve 
beraberindeki dizi oyuncuları ile tanış-

ması sağlanmıştır. 
Görüşme sonrası gencimize moral 

vermek amacıyla; İstanbul’da sırasıy-
la 15 Temmuz Şehitler Anıtı,1453 Pano-
rama Müzesi ve Gülhane Parkına ziyaret 
gerçekleştirilmiştir.
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T ürk Kızılay’ı tarafından ‘Hayat Kur-
tarmak Senin Kanında Var’ slo-
ganı ile başlatılan kan bağı-
şı kampanyasına Emniyet 
Genel Müdürü Sayın Celal 

UZUNKAYA, daire başkanları ve polis-
lerimiz kan bağışında bulunarak des-
tek vermiştir.

KAMPANYAYA DESTEK
 Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 

olarak, kan bağışı kampanyasına des-
tek amacıyla; Türk Kızılay’ı Antalya Bölge 
Müdürlüğü ile koordine kurulmuş, 12 Şubat 
Salı günü Uncalı Lojmanları Eğitim Ek Hizmet Binası Top-
lantı Salonu’nda İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet 
Murat Ulucan’ın himayelerinde İl Emniyet Müdür Yar-
dımcıları, Birim Amirleri, Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve 
diğer personelimizin katılımı ile ‘Kan Bağışı’ kampanyası-
na destek verilmiştir. 

 Kan bağışı kampanyasına eşi Selda Ulucan hanı-

mefendi ile birlikte destek veren Emniyet 
Müdürümüz Sayın Mehmet Murat Ulu-

can, “Kan sadece acil durumlar için 
değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kanın 
tek kaynağı insan, bu hayati sıvı-
nın başka bir muadili yok, bu yüz-
den kan bağışlamak, hayat kurtar-
makla eş değer. Kan bağışı, hem 
toplum için hem sağlığımız için çok 

önemlidir. Kan bağışı vücuda hayat 
veren insanlar arasında paylaşma-

yı sağlayan onurlu bir davranıştır. Hiç 
tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak 

derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi 
sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Her yıl hastalık veya yaşa-
nan kazalar sonrası kan bulunamadığı için yüzlerce insan 
hayatını kaybediyor. Millet olarak bu konuya her zaman 
duyarlı olmamız gerekiyor.” diye ifade ederek toplumsal 
dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasında önemli 
çalışmalara imza atan Türk Kızılayı yetkililerine ve perso-
neline de ayrıca teşekkür etmiştir.

ürk Kızılay’ı tarafından ‘Hayat Kur-
tarmak Senin Kanında Var’ slo-
ganı ile başlatılan kan bağı-
şı kampanyasına Emniyet 
Genel Müdürü Sayın Celal 

olarak, kan bağışı kampanyasına des-
tek amacıyla; Türk Kızılay’ı Antalya Bölge 
Müdürlüğü ile koordine kurulmuş, 12 Şubat 

mefendi ile birlikte destek veren Emniyet 
Müdürümüz Sayın Mehmet Murat Ulu-

can, “Kan sadece acil durumlar için 
değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kanın 

önemlidir. Kan bağışı vücuda hayat 
veren insanlar arasında paylaşma-

yı sağlayan onurlu bir davranıştır. Hiç 
tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak 

derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi 

Antalya 
Polisi Kızılay 

tarafından “Hayat 
Kurtarmak Senin 

Kanında Var” sloganı ile 

başlatılan kan bağışı 

kampanyasına destek 
verdi

Hayat kurtarmak 

senin kanında var

Runatolia heyecanı
BU yıl 13’üncüsü düzenlenen Ulus-

lararası Runatolia Antalya Maratonu 
Fetih Koşusu yapıldı. Antalya Kültür Parkı 
önünden başlayan yarışlara, 49 ülkeden 
10 bin kişi katıldı. Yarışların startını veren 
Vali Münir Karaloğlu, Antalya İl Emni-
yet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel koşuya da katıldı. Profesyonel spor-
cuların da yer aldığı organizasyonu çok 
sayıda sporsever izledi. Maratona bazı 
koşucuların bebekleriyle ve film karak-
terleri kostümüyle katılması dikkat çekti. 

Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA’nın ülke genelinde başlattığı, Polis 

Teşkilatının Kan Bağışında bulunma çalışmasına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olarak 

tam destek verildi. İl Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Murat ULUCAN ve eşi hanımefendi 

Selda ULUCAN öncülüğünde Antalya Polis Teşkilatı kan bağışında bulunuldu.
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Manavgat İlçe 
Emniyet Müdürlü-
ğü Toplum Destekli 
Polislik Büro Amirli-
ği tarafından dolan-
dırıcılık konusuyla 
ilgili “TELEFONDA-
Kİ HER SESE ALDAN-
MA “ projesi ili ilgili 
çalışmalar tüm hızıy-
la devam etmektedir. Projenin 
temel amacı; Manavgat İlçesin-
de telefonla dolandırıcılık olay-
larının azalmasına katkı sağlaya-
rak, vatandaşlarda dolandırıcılık 
konusunda farkındalık oluştur-

maktır. 
Manavgat İlçesinde 

proje kapsamında 2018 
yılı EKİM-KASIM-ARALIK 
aralık aylarında konuyla 
ilgili olarak 2.889 adet el 
broşürü dağıtılmış, ayrı-
ca ilçe genelinde bulu-
nan kamu kurum ve 
kuruluşlarına ve vatan-

daşın yoğun olduğu yerlere 32 
adet afiş asılarak vatandaşların 
dolandırıcılığa karşı daha duyar-
lı ve dikkatli olması konusun-
da bilinçlendirme çalışmaları 
devam etmektedir.
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İ çişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğünün ülke genelinde Uyuş-
turucu Suçları ile Mücadeleyi kesinti-
siz sürdürmesi neticesinde uyuşturu-
cu satıcıları/baronlarına üst üste ağır 

darbeler indirilmektedir. Antalya Narkotik 
Polisi geçmiş yıllardaki mücadele kat ve kat 
üstüne çıkmıştır. 

Narko Timler alan hâkimiyeti kurarak 
risk analizi yapılan, madde kullanılan, satı-
lan alanlarda üst üste operasyonlar yap-
mıştır. Gece ve gündüz uygulama noktala-
rında denetleme ve inceleme yapmaktadır. 
Havalimanı, Yol Uygulama Noktaları ve 
Otogar gibi önem arz eden noktalarda Nar-
kotik Detektör Köpekleri ile başarılı operas-
yonlar gerçekleştirmektedir. 

Sadece Operasyonel çalışmalar değil NARKO 
REHBER EĞİTİMLERİ ile de Vatandaşları, Kamu 
Kurumlarını, Gençleri, 
Aileleri bilgilendirerek 
Talep Azaltma çalış-
maları yürütmektedir. 
Konusunda Uzman 
Eğitmen Çoşkun TAŞ-
KOPARAN vermiş 
olduğu eğitimler ile 
1000’lerce kişiyi bilgi-
lendirmiştir. 

Toplum Destekli 
Polislik Şube Müdür-
lüğü ile koordineli 
SUÇ/METRUK alan-
ların ıslah edilmesi, 

yıkılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alın-
ması sağlanmaktadır. Mahalle polislerinin tes-
pitleri ilgili birimler ile paylaşılmaktadır. 

Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yakın 
tarihte Döşemealtı 
İlçesi civarında gerçek-
leştirilen operasyon-
da 20.300 Uyuşturucu 
Hap ele geçirilmiş-
tir. Otomobilin içeri-
sine ZULA tabir edi-
len şekilde gizlenmiş 
haplar Narkotik köpe-
ği “YAMAN” ‘dan kaça-
madı. Operasyonlar-
da etkin rol oynayan 
Yaman birçok uyuştu-
rucu tacirinin korkulu 
rüyası haline geldİ.

Örgütlere yönelik 
çalışmalara devam

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü 
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Tica-
reti İle Mücadele Şube Müdürlü-
ğü (GİM) görev-
lilerince ilimizde 
meydana gelen 
veya gelebile-
cek olan Göç-
men Kaçakçılığı 
ve İnsan Ticare-
ti suçu ile ilgi-
li olarak yapılan 
projeli çalışma-
lar kapsamın-
da;

Göçmen 
Kaçakçılı-
ğı Suçu işle-
dikleri tes-
pit edilen 11 
organizatör 
şahsın, deği-
şik tarihlerde 
İlimiz Kaş ve 
Demre ilçe-
lerinden Meis adası başta olmak 
üzere Yunanistan’ ın çeşitli adaları-
na kaçak yollar ile göçmen gönder-
dikleri tespit edilmiştir.

Demre ve Kaş bölgesinde Göç-
men Kaçakçılığı suçu işlediği tes-

pit edilen bu organizatör şahıs-
ların yakalanmaları amacıyla 03 
Kasım 2018 günü Antalya merkez-

li, Demre, 
Kumlu-
ca İlçele-
ri ve İzmir 
ili dahil 
olmak 
üzere yapı-
lan eş 
zaman-
lı operas-
yon netice-
sinde;

Antalya 
merkezinde 
(2), Demre 
ilçesinde 
(4), Kumlu-
ca ilçesinde 
(3), İzmir ilin-
de (2) şahıs 
olmak üzere 
(3)’ ü Türk, 
(8)’ i yaban-

cı uyruklu, yakalanarak gözaltı-
na alınan (11) Organizatör şahıs 
07.11.2018 tarihinde sevk edildikle-
ri Demre Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca tutuklanmışlardır.

Torbacıların korkulu 
rüyası NARKOTİM 
hainlere göz açtırmıyor

Telefondaki Her Sese Aldanma

Kurumlarını, Gençleri, 
Aileleri bilgilendirerek 

maları yürütmektedir. 

Eğitmen Çoşkun TAŞ-

1000’lerce kişiyi bilgi-

Polislik Şube Müdür-

ği “YAMAN” ‘dan kaça-
madı. Operasyonlar-
da etkin rol oynayan 
Yaman birçok uyuştu-
rucu tacirinin korkulu 
rüyası haline geldİ.

B ölge Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü 664,5 km sorumlu-
luk alanında Şube Müdürlüğü 
ve ( 7 ) Bölge Trafik Denetleme 
İstasyon Amirliği ile birlikte sürü-

cülere trafik bilinci farkındalığı yaratmak, tra-
fik güvenliğini artırmak, trafik kazalarında-
ki can ve mal kayıplarını minimum seviyeye 
indirerek ilimizde yol kullanıcılarının rahat, 
huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk yapa-
bilmeleri için tüm personelimiz ile birlikte 
7/24 çalışma sistemi içerisinde trafik dene-
timleri ile birlikte yol kullanıcılarına yönelik 
eğitim verilmektedir.

ÖLÜMLE TOKALAŞMA PROJESİ
Şube Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan 

eğitim faaliyetlerinde 3 aylık dönemde 5395 
araç sürücüsüne trafik eğitimi verilmiştir. Bu 
kapsamda sürücüler öncelikle trafik kuralları 
ve trafikte davranış konuları, emniyet keme-
ri kullanımının artırılmasına yönelik olarak 
Antalya Valiliğimiz öncülüğünde “Ölümle Toka-
laşma Projesi” ile emniyet kemeri susturu-
cu tokalarının kullanılmasından vazgeçilerek 
emniyet kemeri kullanımını artırmak hakkın-
da bilgilendirme yapılmıştır. Antalya Burdur 
Karayolunun 31.inci km’sinde “Yaşam İçin Kısa 
Bir Mola” sloganı ile yaşam tüneli kurulmuş, 
yolda seyir eden sürücü ve araç içindeki yol-
culara çadır içerisinde trafik kuralları, emni-
yet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep 
telefonu ile görüşme konularında görüntü-

lü eğitimler verilmektedir.

KAZALARDA DÜŞÜŞ SAĞLANDI
 2018 yılında sürücülerin her an yaka-

lanma algısını artıran “Seçici göz denetimi, 
havadan helikopter ve drone ile denetim, 
turizm ve servis taşımacılığı yapan araçların 
denetimi ile terminaller arası yolcu taşıma-
cılığı yapan otobüslere sivil görevli görevlen-
dirilerek hat boyunca sürücülerin denetim-
leri sağlanmıştır. Trafik güvenliği ile ilgili bir 
önceki yılın aynı dönemine göre denetimle-
rin % 2 artırılmasıyla, ölümlü ve yaralanmalı 
trafik kazalarının % 2 azaltılması öngörülmüş 
ve  2018 yılı sonunda da %6 oranında ölüm-

lü kazalarda düşüş sağlanmıştır.

DENETİMLERE DEVAM
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlü-

ğümüzce hazırlanan eylem planı çerçevesin-
de öncelikli olarak etkin bir hız denetimi ve 
emniyet kemeri kullandırılması alışkanlığının 
kazandırılması esas alınmıştır.

Sorumluluk bölgemizdeki karayolu güzer-
gâhlarımızda  trafik ekiplerimiz ile denetim-
lerimiz aralıksız devam edecek olup; çalışma-
larımızla yol kullanıcılarının trafik kurallarına 
uyması, trafik kazalarının en az seviyeye indiril-
mesi ve trafik güvenliğinin sağlanması hedef-
lenmektedir.

Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerin trafik kazalarındaki 
can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için eğitimlere devam ediyor
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Önceliğimiz güvenlik

Yunuslar hız kesmiyor
 MOTOSİKLETLİ Polis Timler Büro Amir-

liği’nin (Yunus Timleri) İl genelinde yapmış 
oldukları çalışmalarda “5 şahsın silahlı terör 
örgütüne üye olmak” suçuyla, “80 şahsın 
çeşitli hırsızlık suçlarından”, “329 şahsın 
çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ceza-
sıyla”, “81 şahsın cezaevi firarisi” olarak, 
“32 şahsın birden fazla suçtan”, “110 şah-
sın kayıp olarak”, 532 şahsın (Dolandırıcılık, 
yaralama, 6136 SKM, Narkotik Suçları, Darp, 
Tehdit) gibi çeşitli suçlardan aranan şahıs ” 
olmak üzere toplam 1169 şahsın arandığı 
tespit edilerek yakalanmış ve gerekli yasal 
işlemleri yapılmıştır.

HIRSIZLIK VAKALARI
İlimiz genelinde meydana gelen Hırsız-

lık Olayları ile ilgili yaptığımız çalışmalarda 
21 açıktan  hırsızlık şüphelisi, 6 evden hır-
sızlık şüphelisi, 19 işyerinden hırsızlık şüp-

helisi ile 2 otodan hırsızlık şüphelisi olmak 
üzere;  toplam 48 hırsızlık şüphelisi şahıs ile 
çalmış oldukları (İnşaat demiri, İskele demir-
leri, gıda maddeleri, çeşitli giyim malzeme-
si, elektronik cihazlar vb) ele geçirilmiştir.

Motosikletler ve araçlar üzerinde yapı-
lan inceleme ve çalışmalarda “Şüphelileri 
ile birlikte 21 adet çalıntı motosiklet, terk 
vaziyette 11 adet olmak üzere toplam 32 
adet çalıntı motosiklet” ile 28 çalıntı şüp-
hesi (şase ve motor no kazıntı) motosik-
let ve şüphelileri olmak üzere il genelinde 
toplam 60 motosiklet ile konuların şüphe-
lileri olan 49 şahıs yakalanarak haklarında 
gerekli yasal işlemleri yapılmış; otolar üze-
rinde yapılan çalışmalarda ise şüphelisi ile 
birlikte 3 çalıntı oto, terk vaziyette 2 çalıntı 
oto” olmak üzere 5 çalıntı oto yakalanmış 
olup gerekli işlemler yapılmıştır.
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F ETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki 
hain darbe girişimi sırasın-
da Ankara’da şehit düşen Polis 
Memuru Muhammet Oğuz 
Kılınç’ın, polis babası Zeki Kılınç, 

Antalya’da oğlunun adını taşıyan polis mer-
kezinden 1 Ocak itibarıyla emekliye ayrıl-
dı. Kılınç’ı, son iş gününde Antalya Valisi 
Münir Karaloğlu ve Antalya Emniyet Müdü-
rü Mehmet Murat Ulucan yalnız bırakmadı. 
Vali Karaloğlu, ve Emniyet Müdürü Mehmet 
Murat Ulucan, şehit babasını görev yaptığı 
Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Altınova Polis 
Merkezi’nde ziyaret ederek, şilt ile çeşitli 
hediyeler verdi.

BENİM YERİME ŞEHİT OLDU
Şehit babası Kılınç, 31 yıl emniyet teşki-

latına gururla hizmet ettiğini söyledi. Kılınç, 
“Memleketimize en büyük hainliği, 40 yıllık 
planlar yapanlara karşı, birilerinin mücadele 
edip, onları ayaklarının altına alması gere-
kiyordu. 15 Temmuz’da evladımız Muham-
met Oğuz Kılınç, o gün izinli olmasına rağ-
men göreve gitti, vatanına en iyi şekilde 
hizmetini yaptı. Babasının, kendisi için çok 
istediği şehadete o kavuştu. Bundan dolayı 
gurur duyuyorum. Ben kendim şehit olama-

dım ama bir şehit babası olarak bu memle-
kete, devlete en iyi şekilde hizmet ettiğime 
inanıyorum” dedi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR
Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Altıno-

va Polis Merkezi’ndeki törene şehidin anne-
si 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve 
Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kılınç’ta 
katıldı. Emeklilik töreninde pasta kesildi. 

Şehidin anne ve babası, Başkan Recep Tay-
yip Erdoğan’a desteğinden dolayı, kendisini 
son iş gününde yalnız bırakmayan Vali Kara-
loğlu ve Emniyet Müdürü Ulucan ile mesai 
arkadaşlarına teşekkür etti.

SİLAH KULLANMAMIŞTI
Şehit babasının gurur hikayesi geçi-

ci görevle Ankara İstihbarat Şube Müdür-
lüğü’ne gönderilen Polis Memuru Muham-
met Oğuz Kılınç’ın, darbe teşebbüsü 

sırasında mey-
dana gelen 
çatışmada 26 
yaşında şehit 
olmasıyla baş-
ladı. Askerlere 
karşı silah kul-
lanmak isteme-
diği belirtilen 
Kılınç’ın, ken-
dilerine karşı 
direkt olarak 
açılan ateşe 
karşı koymak 
zorunda kaldığı 
ve şehit düştü-
ğü belirtilmişti.

ANNE MELTEM KILINÇ 
YOLLARA DÜŞTÜ

ŞEHİT babası Zeki Kılınç ise, 2012 yılından 
beri FETÖ yapılanmasıyla mücadele eden, 19 defa 

meslekten ihraçla yargılanan ve 3 milyonluk emniyet 
teşkilatının çok sevdiği bir isim. Kılınç, 2013 yılında Polis 
Bakım ve Yardım Sandığı’ndaki (POLSAN) Bank Asya’nın 

merkezinde olduğu 640 milyon liralık yolsuzluğu tespit 
edip 950 sayfalık suç duyurusunda bulunarak 

yolsuzluğu ortaya çıkartan isim olarak 
biliniyor.

15 Temmuz Hain Darbe girişimi esnasında Kahramanca görev yapan ve 
şehitlik şerbetini içen Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ’ın 
meslektaşı polis memuru babası Zeki KILINÇ, oğlunun ismini taşıyan ve 
görev yaptığı Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ Polis Merkez 
Amirliğinde düzenlenen törende “Gurur Duyduğu Polislik Mesleğinden 
Gururla Emekliye ayrılıp Veda ettiğini” söyledi. 

15 Temmuz Hain Darbe girişimi esnasında Kahramanca görev yapan ve 
şehitlik şerbetini içen Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ’ın 
meslektaşı polis memuru babası Zeki KILINÇ, oğlunun ismini taşıyan ve 
görev yaptığı Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ Polis Merkez 
Amirliğinde düzenlenen törende “Gurur Duyduğu Polislik Mesleğinden 

15 Temmuz Hain Darbe girişimi esnasında Kahramanca görev yapan ve 
şehitlik şerbetini içen Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ’ın 
meslektaşı polis memuru babası Zeki KILINÇ, oğlunun ismini taşıyan ve 
görev yaptığı Şehit Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ Polis Merkez 
Amirliğinde düzenlenen törende “Gurur Duyduğu Polislik Mesleğinden 
Gururla Emekliye ayrılıp Veda ettiğini” söyledi. 
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Şehit babasının haklı 
emeklilik gururu

MELTEM Kılınç oğlunu kaybetme-
sinin acısını içine gömerek 15 Tem-
muz sonrası yollara düşen bir şehit 
annesi. 15 Temmuz Vatan Şehitle-
ri Derneği’ni kurarak demokrasi şehit-
lerinin ve verdikleri mücadelenin 
unutulmaması için çabalayan anne 
Kılınç, yanına gazileri de alarak Antal-
ya genelinde 100’ün üzerinde okulda 
öğrencilerle buluşarak onlara vatan 
ve bayrak sevgisini anlattı. Meltem 
Kılınç’ın FETÖ sanıklarının takım elbi-
se giyerek mahkeme salonuna gel-
mesine gösterdiği tepki ise Türkiye’de 
tek tip kıyafet uygulamasının da yolu-
nu açmıştı.

MÜCADELE İLE TANINIYOR

00112019Emniyet Bülteni

Yıllar boyu sokaklarda 
Suç ve Suçluyla Mücade-
le etmiş ve en son Asayiş 
Suçları İle Mücadele birim-
lerinin (Asayiş Daire Baş-
kanlığı) başında görev yap-
mak iken ilimize atanan 
Emniyet Müdürümüz Sayın 
ULUCAN, bilgi ve tecrübesi 
ile Asayiş Suçları ile Müca-
delede “suçluların yaşam 
alanlarını daraltarak, pro-
jeli çalışmalara önem vere-
rek, ekiplerin / yunusların 
aktif olarak alana çıkmala-
rı yönündeki talimatları ile 
etkin mücadele çalışmala-
rı başlatmıştır. Bu kapsam-
da Asayiş Polisi ülke içi ve 
ülke dışında yürütülen çalışmalar destek 
vermiştir. Ülkemizin yurtdışında kötü tanı-
tımına sebep olan, yabancı uyruklu misa-
firlerimizi kandırarak dolandıran, mali 
açıdan zarara uğratan “Dolandırıcılık Çete-
sine” Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla/Bod-
rum, Bursa illerinde yapılan eş zamanlı 

operasyonlar ile (41) Şüpheli şahıs, 3 Adet 
Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi, yak-
laşık yarım kilo esrar maddesi, elektro-
nik cihazlar/sim kartlar ile 32.890.00TL ele 
geçirilmiştir.  Vatandaşlarımızın ve Yabancı 
uyruklu misafirlerimizin güvenliği ve huzu-
ru için zaman merhumu gözetmeksizin 
çalışmaya devam…

İ çişleri Bakanı Sayın Süley-
man SOYLU’nun talimatları 
ile ülke genelindeki suç alan-
larının tespiti ve ıslahı çalış-
maları başlatılmıştır. Antalya 

Emniyeti Emniyet Müdürü ULU-
CAN’ın emirleri doğrultusunda çalış-
ma başlatmıştır. Mahalle polisleri 
tüm Antalya genelinde çalışma başlatarak “MET-
RUK BİNALARA SAVAŞ” açmıştır. Metruk Alanların 
yanısıra Hurda Araçlar, Terk Araçlar, Sahipsiz Araç-
larda temizlenmeye başlanmıştır. Özellikle Uyuştu-
rucu suçların işlendiği bu alanlar ıslah edilmektedir. 

İLGİLİ KURUM VE 
ŞAHISLAR İLE 
KOORDİNE

Yapılan tespitler ile 
50’ye yakın METRUK 
A L A N / İ N Ş A AT/ B İ N A 
Belediye Başkanlıkları, 
Şahıslar ile koordine kuru-
larak yıkılmış, Çevre Emniyeti 

Alınmış, Duvarlar 
örülmüştür. Tra-
fik akışını engelle-
yen, çevre sağlığı-
nı riske sokan, suç 
alanı olan araçlarda 

çekiciler vası-
tası ile çektirilmiş, alan temizlikleri yapıl-

mıştır. ULUCAN’ın talimatı ile SUÇ İLE 
MÜCADELE kapsamında Antalya’da 
SUÇ ALANLARININ ISLAHI çalışma-
ları hız kesmeden devam edecektir. 

Vatandaşlarımızdan beklentimiz 
tespit ettikleri bilgileri bizlerle pay-

laşmaları ve mücadeleye destek ver-
meleridir. 

Antalya Emniyet Müdürlüğü uzun süreden beri kullanılmayan, terk edilmiş, yıkılma tehlikesi bulunan, 
vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, ev, bina, depo gibi metruk binalara karşı savaş açtı

Suç alanları oluşturan metruk 
binaların ıslahı sağlanıyor

Göreve geldiği günden bu yana mesai 
saati gözetmeksizin Antalya ilinin Güven-
liği ve huzuru için çalışan ULUCAN, per-
sonelimizin ve araçlarımızın oluşabilecek 
kazalardan/sıkıntılardan korunması, mane-
vi destek sağlamak ve ihtiyaç sahiplerini 
sevindirmek amacıyla personeli-
miz ve ailelerinin katıldı-
ğı program ile “KURBAN 
KESİMİ” gerçekleştirilmiş-
tir. Katılımın yoğun olduğu 
etkinlikte DUALAR ile per-
sonelimize Manevi destek 

sağlanmıştır. 
Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ VERDİ 

ve şehitlerimiz için MEVLİD-İ ŞERİF prog-
ramı ve Kurban kesiminin ardından Cuma 
namazı sonrası Muratpaşa Camiinde tüm 
şehitlerimiz ve Şehit İl Emniyet Müdürü 

Altuğ VERDİ  için MEVLİD-
İ ŞERİF programı düzenlen-
miştir. 700 kişilik Lokma, 
Tavuk Döner, Ayran, Mev-
lit şekeri dağıtılmış ve ihti-
yaç sahiplerinin Hayır duası 
alınmıştır. 

ASAYİŞ BERKEMAL

Mevlid-i Şerif programı

Belediye Başkanlıkları, 
Şahıslar ile koordine kuru-
larak yıkılmış, Çevre Emniyeti 

alanı olan araçlarda 
çekiciler vası-

tası ile çektirilmiş, alan temizlikleri yapıl-
mıştır. ULUCAN’ın talimatı ile SUÇ İLE 

MÜCADELE kapsamında Antalya’da 
SUÇ ALANLARININ ISLAHI çalışma-
ları hız kesmeden devam edecektir. 

tespit ettikleri bilgileri bizlerle pay-
laşmaları ve mücadeleye destek ver-

meleridir. 
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İ çişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun 
himayelerinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yaya-
nın” sloganı ile başlatılan ve 2019 yılının YAYA 
YILI olarak ilan edilmesinin ardından projenin 
Antalya ilinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhte-

rem İNCE, Vali Münir KARALOĞLU, Emniyet Müdürü 
Mehmet Murat Ulucan ve halkımızın yoğun katılımıy-
la Antalya’nın en yoğun Atatürk Caddesinde tanıtı-
mı yapıldı. 

İNCE, 2019 yılının YAYA YILI olarak ilan edildiğini, 
daha önceden nezaketen uyguladığımız yaya önceli-
ğinin artık kanuni yükümlük olduğunu ve vatandaş-
larımızın duyarlılığının artacağını, toplumun trafikte 
birbirine saygılı olması ve kurallara uyması kaza risk-
lerini azaltacağını ve istenmeyen sonuçların olması-
nın engellenmesinin sağlanacağını belirtti. 

  İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İNCE, Vali 
Münir KARALOĞLU, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat 
ULCAN ve çocuk, gençlerin ve halkımızın 
yoğun katılımıyla Atatürk Caddesinde yürü-
yüş yapılmasının ardından, sürücüler ve 
yayalar ile sohbet edilmiş, kısa denet-
lemeler ile toplumsal duyarlılığın art-
masına destek olunmuştur.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganlı yaya önceliği kampanyası Antalya’da tanıtıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı 
Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan farkındalık için öğrencilerle yürüdü

Sarıkamış Harekatı’nın 104’üncü 
yılında şehitler Antalya'da tören-
lerle anıldı. Antalya Saklıkent’te 2 
bin kişi karlı yolda 150 metre uzun-
luğunda Türk bayrağı taşıdı. 
Antalya’nın Konyaaltı ilçesine 
bağlı 2 bin 400 rakımlı Saklı-
kent Kayak Merkezi’nde, ‘Sak-

lıkent’ten Sarıkamış’a Genç-
lik Şühedanın İzinde’ 
adıyla temsili yürüyüş 
düzenlendi. Yürüyüşe 
yaklaşık 2 bin kişi katıl-
dı. Dev Türk bayrağı ile 
Atatürk posteri taşı-

nan yürüyüşte yer alan 
asker ve polisler, öğrenci-
lerden yoğun ilgi gördü.
Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu, “Geçen sene güneşli 

bir gündü, kar üzerinde yürümüş-
tük. Bu sene biraz daha Sarıka-
mış’taki şehitlerimizin yaşadığını 
hissettirmek için belli ki rabbimi-
zin bir lütfudur, bir tipide burada-

yız. Şu anda yarım saattir buradayız 
ama hepimiz son derece üşü-
müş durumdayız. Biz de iliklerimi-
ze kadar Sarıkamış şehitlerimizi 
burada hissettik, yad ettik. Rab-

bim şehitlerimizin yolundan 
kıyamete kadar yürümeyi 
bizlere nasip etsin” dedi.
Etkinlikte yürüyüşe katılan-
lar karlı yolda yaklaşık 150 
metre uzunluğundaki Türk 
bayrağını taşıdı. Gençler 
tarafından Vali Münir Kara-
loğlu’na Türk bayrağı veril-
di. Etkinliğe katılanlara kırık 
buğday çorbası ile üzüm 
hoşafı dağıtıldı. Kar yağışı 
ve tipiye rağmen vatandaş-
lar soğuk havaya aldırma-
dan yürüyüşü tamamladı. 

ULCAN ve çocuk, gençlerin ve halkımızın 
yoğun katılımıyla Atatürk Caddesinde yürü-
yüş yapılmasının ardından, sürücüler ve 
yayalar ile sohbet edilmiş, kısa denet-
lemeler ile toplumsal duyarlılığın art-

yılında şehitler Antalya'da tören-
lerle anıldı. Antalya Saklıkent’te 2 
bin kişi karlı yolda 150 metre uzun-
luğunda Türk bayrağı taşıdı. 
Antalya’nın Konyaaltı ilçesine 
bağlı 2 bin 400 rakımlı Saklı-
kent Kayak Merkezi’nde, ‘Sak-

lıkent’ten Sarıkamış’a Genç-
lik Şühedanın İzinde’ 

lıkent’ten Sarıkamış’a Genç-
lik Şühedanın İzinde’ 

lıkent’ten Sarıkamış’a Genç-

adıyla temsili yürüyüş 
düzenlendi. Yürüyüşe 
yaklaşık 2 bin kişi katıl-
dı. Dev Türk bayrağı ile 
Atatürk posteri taşı-

nan yürüyüşte yer alan 
asker ve polisler, öğrenci-
lerden yoğun ilgi gördü.
Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu, “Geçen sene güneşli 

YAYA ÖNCELİKLİ 
ŞEHİR ANTALYA

Antalya Sarıkamış için yürüdü
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Ailelerinin polisi oldular

A ntalya’nın Alanya ilçesinde 
Toplum Destekli Polislik Büro 
Amirliği tarafından hazırla-
nan ‘Ailemin Trafik Polisiyim 
Projesi’, Gönül Kemal Rei-

soğlu İlkokulu’nda başladı. Proje 
ile öğrencileri trafik konusun-
da eğitmek ve ebeveynlerini 
trafikte yapmış oldukları 
kural ihlallerinde uyar-
maları amaçlanıyor.

DÖRT GÖREV
Eğitici çizgi animas-

yon filmleri desteğiyle 
trafik eğitimi verilen çocuklara trafik poli-
si şapkası ve ailenin trafik polisi rozeti tak-
dim edildi.  Daha sonra çocuklara dört 
görev verilerek, “Artık sen ailenin trafik 
polisi oldun. Ailenle araçla bir yere gider-
ken herkesin emniyet kemerlerini takma-
larını sağla. Sürücünün hız yapmasını, tele-
fonla konuşmasını engelle. Trafik ışıklarına 
uymasını sağla” mesajı verildi.

Ailelerinin polisi oldular

ntalya’nın Alanya ilçesinde 
Toplum Destekli Polislik Büro 
Amirliği tarafından hazırla-
nan ‘Ailemin Trafik Polisiyim 
Projesi’, Gönül Kemal Rei-

soğlu İlkokulu’nda başladı. Proje 
ile öğrencileri trafik konusun-
da eğitmek ve ebeveynlerini 
trafikte yapmış oldukları 
kural ihlallerinde uyar-
maları amaçlanıyor.

DÖRT GÖREV
Eğitici çizgi animas-

Antalya’nın Alanya ilçesinde 
‘Ailemin Trafik Polisiyim 
Projesi’, Gönül Kemal 
Reisoğlu İlkokulu’nda başladı

Minik trafik dedektifleri işbaşında
TRAFİK dedektifleri Projesi Aile ve Sosyal Politi-

kalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakan-
lığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Kaynaşma 
ve Yardımlaşma Derneği ve OPET’ in katkılarıy-
la 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik hayata 
geçirilmiş projedir. Projenin amacı; trafik kuralla-
rını tam olarak bilmeyen çocukların yaya ve yolcu 
olarak karşılaşabilecekleri trafik kazalarında yara-
lanmalarına hatta ölümlerine sebep olan bilgisiz-
liklerini gidermek. 2018 yılında şubemizde görev-
li eğitici personel tarafından, 12.474 öğrencimize 
Trafiğin Unsurları, Trafik İşaret Levhaları, Güven-
li Oyun Alanları, Emniyet Kemeri ve Çocuk Koru-
ma Sistemleri ile Güvenli Bisiklet Kullanımı konu-
larında eğitim verilmiştir.

ENGELLİLER Haftası müna-
sebeti ile Antalya Emniyet Müdü-
rü  Sayın Mehmet Murat Ulucan 
himayelerinde  Sosyal sorumluluk 
kapsamında Engelli Çocuklarımı-
za yönelik Büyük Şehir Belediye-
si Döşemealtı Özel Gereksinimli 
Bireyleri Destekleme Derneğin-
de Eğitim gören 112 öğrenci ve 
öğretmenleri 04 Aralık 2108 günü 
Agora Alış Veriş Merkezinin Sine-
ma salonunda  ‘Hedefim Sensin’ 
isimli filmini seyretmişlerdir. 

Ayrıca Muratpaşa İlçesi Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı tarafın-
dan Cam Piramitte organize edilen 
Dünya Engelliler Günü etkinlik-

lerine Toplum Destekli Polislik 
Şube Müdürlüğü olarak katılım 
sağlanmış, engelli çocuklarımıza 
ve ailelerine çiçek dağıtımı yapıl-
mıştır. Engelli vatandaşlarımızın 
Dünya Engelliler Günleri kutlana-
rak Emniyet teşkilatı olarak her 
zaman yanlarında olduğumuz his-
settirilmeye çalışılmıştır.

Birlikte eğlenmeye engelimiz yok
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Mehmet Murat ULUCAN
1. Sınıf Emniyet Müdürü

KOORDİNATÖR
Fatih İNCEYAVUZ

İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
2. Sınıf Emniyet Müdür

EDİTÖR
Volkan GÜNEŞ

3. Sınıf Emniyet Müdürü
TDP Şube Müdürü

GRAFİK TASARIM
H. Serkan KORKMAZ (Polis Memuru)

Koray KÖSE (Polis Memuru)
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İ çişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun 
öncülüğünde Emniyet Genel Müdürü Sayın 
Celal UZUNKAYA’nın koordinesinde “gelece-
ğimizin teminatı çocuklarımızın” eğitim gör-
düğü, yetiştiği eğitim kurumlarının güvenliği-

nin sağlanması amacıyla ülke genelinde başlatılan 
Güvenlik Çalışmaları kapsamında Antalya Valimiz 
Sayın Münir KARLOĞLU’nun onayı ile;

Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma 
başlatılmış, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında önem 
ve risk durumuna göre analizi yapılmış 259 Oku-
lumuzda 456 personel  “ Okul Kolluk Görevlisi ve 
Güvenlik Eğitim Koordinasyon” görevlisi olarak 
görevlendirilmiştir. 

AMAÇ
Görevli personel, Okul yönetimi ve veliler ile 

koordine ve iletişim halinde bulunarak, çocuk-
larımızın, okulun ve okul çevresinin güvenli hale 
gelmesi yönünde çalışma yürütmektedir. Yapılan 
tespitler ilgili birimler ile paylaşılmakta ve en kısa 
sürede çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. 

GÜVENLİK VE BİLGİLENDİRME
Önem ve risk durumuna göre analizi yapılmış (62) 

okulumuzda ek tedbirler ve çalışmalar yürütülmek-

tedir. Ayrıca sadece alan çalışmaları, uygulamalar, 
kontroller, denetlemelerin yanı sıra okullarımızda-
ki yöneticiler, öğretmenler, kantin işletmesi, servis 
şoförleri, çevre esnafı başta olmak üzere çocuk ve 
gençlerimize yönelik bilgilendirme/seminer çalış-
maları yürütülmektedir. Afiş/Broşür ve Görsel bil-
gilendirme metotları kullanılmaktadır. Milli Birlik 
Beraberlik duygusunun gelişmesi ve Halk/Polis iliş-
kilerinin güçlenmesi amacıyla birçok sosyal etkinlik 
te düzenlenmektedir. (Sinema, Tiyatro, Gezi, Mes-
lek Tanıtımı, Yarışma, Kahvaltı..gibi) 

Antalya Emniyet Müdürlüğü ‘Güvenli Okullar’ projesi ile 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde il 
merkezinde 259 okulda 456 Okul Kolluk ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ile hizmet veriyormerkezinde 259 okulda 456 Okul Kolluk ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ile hizmet veriyor

Antalya ilinde güvenlik konsep-
tinin oluşması için çalışmalar yürü-
ten İl Emniyet Müdürlüğü birimleri 
Emniyet Müdürü ULUCAN’ın tali-
matları ile Antalya sokaklarında/
caddelerinde/sahil kesiminde/her 
noktasında görev yapan polislerin 
yanı sıra diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının çalışanları, vatandaşları, 
muhtarları suç ile etkin mücadele 

kapsamında bilgilendirilmesi/semi-
ner verilmesi çalışmalarına başlan-
mıştır. 

Sadece polisiye tedbirler ile 
“SUÇ ALANLARININ” daraltılması, 
“SUÇLARIN” tespiti, SUÇ İLE ETKİN” 
mücadele bazen yeterli olmamak-
tadır. Bu kapsamda Belediye Temiz-
lik İşçileri (600), PTT Çalışanla-
rı (200), ASAT (123), CLK Elektrik 

(250) olmak üzere (1050) Çalışa-
nı “Suç ile Etkin Mücadele, Uyuş-
turucu İle Mücadele, Trafik Kural-
larının Alışkanlığa Dönüştürülmesi, 
Terör” konularında uzman perso-
nel tarafından hazırlanmış özel gör-
sel sunumlar ile birlikte alanda çalı-
şan personel tarafından seminerler 
düzenlenmiştir. Çalışmalar Hız Kes-
meden devam etmektedir. 

“GÜVENLİK ve KOORDİNASYON” 
seminerleri hız kesmeden devam ediyor

Akseki polisi 
madde kullanımına karşı 
mücadeleye destek verdi

Sayın İçişleri Bakanı Sayın 
Süleyman SOYLU’nun Ülke gene-
linde başlattığı “Uyuşturucu İle 
Mücadele” çalışmaları kapsamın-
da Antalya tüm ilçe ve birimleri ile 
başlatılan çalışmalara hız vermiş-
tir. Alanda yapılan başarılı operas-
yonlara ek olarak,  Akseki İlçesi TDP 
birimleri yaptıkları alan çalışmala-

rında vatandaşlarımızı bilgilendir-
miş, kötü alışkanlıklar ile mücadele 
kapsamında çalışmalar yürütmüş-
tür.  Ayrıca Emniyet Genel Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücade-
le Daire Başkanlığınca “Öğrencilere 
Yönelik Kısa Film Yarışması” afişle-
rini ilçe genelinde bulunan alanla-
ra asmıştır. 

Güvenli okul ve güvenli öğrenci

A ntalya Emniyet 
Müdürlüğü, gazi 
ve şehit ailele-
ri ile çocuklarına 
sömestir tatilinde 

moral ve motivasyon sağla-
mak amacıyla 28 Ocak 2019 

günü etkinlik düzenledi. 
Antalya Emniyet Müdü-
rü Murat Ulucan’ın eşi 

Selda Ulucan’ın 
d ü ze n l e d i ğ i 
etkinliğe Antal-
ya Valisi Münir 
Karaloğlu’nun 
eşi  Sevim 
Kara loğ lu 
da katıldı.

Antalya 
Agora Alış-

veriş Merkezi’nde düzenlenen 
gezi etkinliğinde, aziz vatanı-
mızda bağımsız bir hayat sür-
dürebilmemize imkan sağlayan 
insanlık onurunu canından aziz 
bilerek şehitlik ve gazilik merte-
belerine yükselmiş kahraman-
ların bize emaneti olan çocuk-
lar, sıfır atık projesine değinilen 
‘Can Dostlar’ filmini keyifle izle-
di. 

Yemek programının ardın-
dan çocuklarımız Antalya Agora  
AVM’deki Agorix Tema parkın-
da oyun etkinlikleriyle eğlen-
di. Sevim Karaloğlu ve Selda 
Ulucan, şehit aileleriyle yakın-
dan ilgilenirken, günün anısı-
na çocuklara çeşitli hediyeler 
verildi.

A ntalya Emniyet 
Müdürlüğü, gazi 
ve şehit ailele-
ri ile çocuklarına 
sömestir tatilinde 

moral ve motivasyon sağla-
mak amacıyla 28 Ocak 2019 

günü etkinlik düzenledi. 
Antalya Emniyet Müdü-
rü Murat Ulucan’ın eşi 

Selda Ulucan’ın 
d ü ze n l e d i ğ i 
etkinliğe Antal-
ya Valisi Münir 
Karaloğlu’nun 
eşi  Sevim 
Kara loğ lu 
da katıldı.

Agora Alış-
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Kahramanların 
özel emanetleri
Vatanımız, Bayrağımız, Toprağımız için mücadele eden Polis teşkilatımızın Şehit, Gazi, 
Malul Aileleri ve çocuklarının her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için İl Emniyet 
Müdürümüzün eşi Sayın Selda ULUCAN Kahramanlarımızın Özel Emanetleri ile bir araya geldi.

Murat Ulucan’a 
Çin’den ziyaret

ANTALYA İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 
Çin heyetini makamında ağırladı. Görev süresi biten, 
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Polis İrtibat 
Görevlisi Dr. Fez Gao ile yerine atanan Hongtian Zhao 
ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Polis İrti-
bat Subayı Yulan Hu, Ulucan’ı ziyaret etti. 

İkili görüşmelerin ardından Antalya Emniyet Müdü-
rü Ulucan, Çin heyetine plaket verdi.
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E mniyet Müdürümüz Sayın ULU-
CAN’ın Özel çocuklara yönelik yürü-
tülen çalışmalara vermiş olduğu 
önemine binaen EGM ÇOGEP Pro-
jeleri kapsamında birçok etkin-

liği içerisinde barındıran “ Gelecek Güven-
li Okul İle Gelecek” isimli proje içerisinde 
İşitme Engelli 24 öğrencimiz (Kepez İşitme 
Engelliler Okulunda Eğitim Gören) “Fotoğ-
rafçılık Kursu” gördü.

Fuji Film Uzman eğitimcileri ile ortakla-
şa yürütülen çalışmalarda 24 öğrencimiz 1 
ay süren eğitim ardından “Fotoğrafçılık Mes-
leğinin Ayrıntıları, Fotoğraf Çekiminde Bilin-
mesi Gerekenler, Fotoğraf makineleri Özel-
likleri ve Uygulamalı Fotoğraf Eğitimi” gibi 
konularda eğitim almışlardır. 

Eğitimcilerin ve TDP personelinin refaka-
tinde Aspendos Antik Kentine (Uygulamalı 
Eğitim), Yemek ve Dolphinland Etkinlikleri-
ne katılım sağlanmıştır. 

SERTİFİKA VERİLDİ
Fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamla-

yan öğrencilere  Sayın Emniyet Müdürümüz 
Mehmet Murat ULCAN ve eşi Hanımefendi 
Selda ULUCAN eğitim sonrası 24 Özel çocu-
ğa sertifikalarını dağıttı. Kursiyerlere sertifi-
kaların veren Emniyet Müdürümüz Mehmet 
Murat Ulucan, engelli vatandaşların toplu-
mun etkin, özel ve değerli üyeleri oldukları-
nı, yaşamın onların varlıkları ve katılımlarıy-
la daha da güzelleştiğine yürekten inandığını 
ifade ederek başarılarının devamını diledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kepez İşitme Engelliler Okulu’nda eğitim gören 17-24 yaş grubundaki 24 
özel öğrenciye ‘Gelecek Güvenli Okul İle Gelecek’ projesi kapsamında fotoğrafçılık etkinliği düzenledi

Akdeniz kıyılarında önemli yeri 
olan Antalya’mızın sahil bandında-
ki olaylara müdahale eden, arama, 
kurtarma çalışmaları yapan, sahil 
bandı ve karadaki güvenlik tedbirle-
rini alan Deniz Şube Müdürlüğü per-
soneli ve Kurbağaadamlar sahil ban-
dında bulunan yüzlerce tekneyi ve 
çalışanı kontrol etmiştir. 2000 Şah-
sın gerekli inceleme ve araştırılma-
sı yapılmıştır. Deniz Polisi özellikle 
Falezlerde intihara teşebbüs edenle-
rin gerekli çevre güvenliğini almak-
ta, boğulma vakalarına müdahale 
etmektedir. Mevzuata aykırı hare-
ket eden teknelere gerekli işlemle-
ri takip etmektedir. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile koordineli çalışmalar 
yürütmektedir. 

Denizlerin medarı 
iftiharları

Özel çocuklarımıza özel etkinlik 
‘Gülümseyin çekiyorum’
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Antalya’da huzur Akdeniz uygulaması

04.10.2018 günü Dünya Yürüyüş Günü kapsa-
mında Kiriş İlkokulu 4/B sınıfı öğretmen ve öğren-
cilerinin katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. 
Yürüyüş Kiriş İlkokulu önünden başlayarak Daima 
Otel mevkiine kadar devam etmiş ve tekrar okula 
dönüş yapılarak 2 km’lik yürüyüş tamamlanmıştır. 

POLİ-ROBOT ŞAPKASI
Yürüyüş öncesi öğrencilere Poli-Robot armalı 

şapka hediye edilmiştir. Yürüyüşte öğrencilere sağ-
lıklı yaşam için spor yapmanın önemi anlatılmıştır.

Polisten yılbaşı standı

ANTALYA’NIN turizm ve 
uluslararası platformda önemli 
metropol bir şehir olması nedeni 
ile her çeşit suç, suçluyla, uyuş-
turucu, uyarıcıyla, asayiş ve terör 
suçlarıyla, her türlü kaçakçılık-
la mücadelede, yoğun göçün ve 
suçun önlenmesi, suçta kullanı-
lan veya kullanılacağı öngörü-
len malzemelerin ele geçirilme-
si, suç faillerinin yakalanması, 
kamu düzeni ile asayiş ve trafik 
güvenliğinin sağlanması ama-
cıyla PROAKTİF POLİSLİK kapsa-
mında İl merkezi ve İlçelerimizde 
Toplum Destekli Polislik faaliyet-
leri yürütülmektedir. 

 30-31 Aralık 2018 tarihlerin-
de, Muratpaşa, Kepez ve Kon-
yaaltı İlçelerinde bulunan, 5M 
Migros, Özdilek ve Mark Antal-
ya Alışveriş Merkezlerinde stant-
lar kurulmuş, Terörle Mücade-
le, Trafik Denetleme ve Çocuk 
Şube Müdürlükleri ile Toplum 
Destekli Polislik Şube Müdürlü-
ğüne ait (Afiş, Sticker, Emniyet 
Bülteni, Broşür v.b.) dağıtımı 
yapılmak sureti ile yazılı ve gör-

sel bilgilendirme ile bilinçlendir-
me faaliyetleri yapılarak, vatan-
daşlara tatlı ikram edilmiştir.

A ntalya Valisi Münir Kara-
loğlu, “Huzur Akdeniz 
Uygulaması 2019-2” 
çalışması kapsamın-
da ilçelerde uygulama 

yapan ekiplerle görüntülü bağlan-
tı kurdu. Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) 
Vali Karaloğlu başkanlığında düzen-
lenen toplantıya İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Tekin Akte-
mur ve güvenlikten sorumlu kurum 
temsilcileri katıldı. Karaloğlu, burada 
yaptığı konuşmada, Türkiye’de İçişle-
ri Bakanlığının talimatıyla emniyet, 
jandarma ve sahil güvenliğin müşte-
rek katılımıyla zaman zaman huzur 
uygulamasının yapıldığını anımsattı.

“Biz de huzurun şehri Antalya’da 
vatandaşın huzuru ve esenliğini temin 
etmek maksadıyla ‘Akdeniz Huzur 
Operasyonu’ adıyla ikinci uygulamayı 
yapıyoruz” diyen Karaloğlu, bu kap-
samda emniyet, jandarma ve sahil 
güvenlik ekiplerinin sahada olduğu-
nu ifade etti.

Ekiplerin, şok yol uygulaması ile 
umuma açık yerde denetleme yapa-
cağını belirten Karaloğlu, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Amacımız, önleyici ve caydırıcı 
emniyet hizmeti sunmak. Bizim esas 
görevimiz, olayların çıkmasına engel 
olmak. Problem çıkmadan, toplumun 
huzuru, esenliği bozulmadan tedbir 
alabilmek. Yaptığımız Akdeniz Huzur 
Uygulaması’nın anlamı bu. Türkiye için 
huzur önemli ama Antalya için bir kat 
daha önemli. Biz sadece bu şehirde 
oturan vatandaşlarımızın huzur ve 
esenliğini değil, yerli ve yabancı 20 
milyon insanın seyahat ettiği, dün-
yanın en önemli turizm destinasyo-
nu olan bu şehrin huzur ve esenli-
ğine dikkat ediyoruz.”

Karaloğlu emniyet, jandarma ve 
sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalış-
ma kültürünü geliştirme gayesiyle de 

uygulama yaptıklarını belirtti.
Uygulamada narkotik ekiplerinin 

de sahada çalışmalar yaptığını anla-
tan Karaloğlu, “Türkiye’de uyuşturu-
cuya dönük son dönemde çok önem-
li işler yapıyoruz. Artık hiçbir şekilde 
evlatlarımızın, birilerinin para hırsıy-
la zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. 
Şu anda sahada 812 ekip, 3 bin 632 
personel ve 9 yüzer unsurla sahilde 
de huzur operasyonu yapıyoruz.” 
diye konuştu.

Konuşmadan sonra Vali Karaloğ-
lu, Alanya, Aksu, Akseki, Döşemeal-
tı ve Korkuteli ilçelerinde uygulama 
yapan ekiplere görüntülü bağlanarak, 
ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. Çalışmalarında başarılar diledi.

Kemer’de Dünya Yürüyüş Günü kutlandı
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T oplum Destekli Polislik Şube 
Müdürlüğünce çocuk ve genç-
leri suçtan korumak, devletin 
güvenlik birimlerinin her zaman 
yanlarında olduğunu göstermek, 

şehirde birlikte yaşama kültürünü destekle-
mek, kamu çalışanlarını suç ile etkin müca-
dele kapsamında bilinçlendirmek, “Polis-
lik Mesleği, Hırsızlık İle Mücadele, Trafik 
Bilinci Oluşturma, Madde Kullanımı/Kötü 
Alışkanlıklar İle Mücadele” amacıyla hazır-
lanmış broşür, anket, afişleri vatandaşlara 
ulaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, 
fuar, proje ve faaliyetlere katılmakta ve 
destek vermektedir.   

Bu kapsamda; 05.02.2019 günü Toplum 
Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevli-
leri  ZigZag Kreş ve Gündüz Bakımevi ne 
giderek orada bulunan 80 Kreş öğrencisi 
ve 6 öğretmene

- Evde güvenlik,
- Park ve bahçelerde yabancılara   

karşı davranış
- Servis güvenliği
- Kavşak ve yaya geçitlerinde güven-

li geçiş
- Trafik ışıkları ve trafikte güvenlik konu-

larında bilgilendirme yapılmış, ZigZag Kreş ve 
Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören çocuk-
lara hediye Polikart kimlik kartları verilerek 
aileleriyle birlikte araca bindikleri zaman 
ebeveynlerinin yaptığı trafik hatalarında 
onları uyarmaları gerektiği anlatılarak eği-
tim sona ermiştir.
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Zigzag Kreş’e misafir olduk

Emniyet ailesi birlikte güçlü
TEŞKİLATIMIZA yıllar boyu 

hizmet eden, Emniyet Teşkilatı-
nın bu günlerine gelmesinde büyük 
emeği geçen, ülkemizin huzur ve 
güven ortamının sağlanmasın-
da canı pahasına zaman mefhu-
mu gözetmeksizin çalışan meslek 
büyüklerimizin her zaman yanında 
olmak bizlerin boynunun borcudur.

Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü 
olarak ilçede ikamet eden emekli 
emniyet teşkilat mensuplarımıza 

kurumsal mensubiyet ve aidiyet bağ-
larını daha da güçlendirmek, onla-
rı onurlandırmak ve teşkilat olarak 
her zaman yanlarında olduğumuzu 
hissettirmek amacıyla farklı tarih-
lerde ziyaretlerde bulunulmuş, ayrı-
ca 31 Aralık 2018 tarihinde “Sabah 
kahvaltısı etkinliği” düzenlenerek 
emekli mensuplarımızla bir araya 
gelinmiş, sorunları, istekleri dinle-
nerek çeşitli konularda bilgilendir-
meler yapılmıştır. 

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, çocuk ve gençlerimizi suçtan korumak ve onlara devletin 
güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek için çeşitli etkinlikler düzenliyor

Emniyet Müdürümüz Sayın 
Mehmet Murat ULUCAN’ın 
talimatları ile “Geleceğimi-
zin Güvencesi Çocuklarımı-
zın Eğitiminde ve Yarınla-

ra Hazırlanmasında Kutsal Bir Rol Alan 
Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğret-
menler Gününü Kutlamak amacıy-
la TDP ve İlçe Birimlerimiz İlçelerimiz-
de bulunan okullarımızı ziyaret ederek, 
Çiçek takdimi ve ikramlarda bulunmuş-
lardır. 
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24 Kasım Öğretmenler Günü, 
Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, 
Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde 

İlçe Emniyet Müdürleri veya 
görevlendirdikleri Müdür 

Yardımcıları tarafından okullar 
ziyaret edilerek kutlandı

MURATPAŞA İLÇESİ:
1-Mecdude BAŞAKINCI Ortaokulu
2-Aldemir Atilla KONUK Lisesi

KONYAALTI İLÇESİ: 
1-Dr Cahit ÜNVER İlkokulu
2-Hurma Yarbay Pınar İlkokulu

KEPEZ İLÇESİ:
1-Varsak Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu
2-Altınova Özel Nesibe AYDIN Ortaokulu

DÖŞEMEALTI İLÇESİ:
1-Yeniköy Ortaokulu
2-Mustafa Ayten AYDIN Anadolu Lisesi

AKSU İLÇESİ:
1-Solak  İlkokulu
2-Aksu Anadolu Fen Lisesi

Uyuşturucu ile etkin mücadele
Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırma ve 

Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 
Antalya Belek’te düzenlediği Uluslararası Uyuş-
turucu Konferansına katılan Bakan Soylu 2018 
yılında yapılan başarılı Narkotik operasyonla-
rı sonucunda ülke genelinde 134 bin 88 yapılan 
operasyonda tonlarca esrar/eroin maddelerinin 
ve milyonlarca uyuşturucu/uyarıcı hapın ele geçi-
rildiğini belirtti. 

Açılışta konuşan SOYLU ülke genelinde genç-
lerimizi zehir tacirlerinden korumak ve uyuşturu-

cu satıcılarının da yaşam alanının daraltmak ama-
cıyla tüm güçleri ile “Uyuşturucu ile Mücadele” 
edildiğini vurguladı. 

Antalya Valisi KARALOĞLU’da Uyuşturucu İle 
Mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli 
olmadığını, bu tür suçlar ile topyekûn mücade-
le edilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda yürü-
tülen araştırmalar analiz ve anketler sonucunda 
AİLENİN ÖNEMİNİ vurgulayan KARALOĞLU, Anne-
Babası olmayan, Ayrı olan, Yeteri kadar ilgilenme-
yen ailelerde yetişen çocukların risk grubunda 

olduğunu vurguladı. Ayrı-
ca çocuklarımızın okul ve ev 
haricinde vakit geçirecekle-
ri korunaklı alanların, spor 
merkezlerinin, gençlik mer-
kezlerinin sayısının artması 
gerektiğini belirtti. 

Geleceğimize ışık 
tutan öğretmenlerimizin 

yanlarındaydık
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‘ÖNCELİK Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloga-
nıyla hayata geçirdiği projenin tanıtımı yapıl-
dı. Tanıtım için Antalya’ya gelen İçişleri Bakan 
Yardımcısı Muhterem İnce, 2019 yılının yaya yılı 

olarak ilan edildi-
ğini açıkladı. 
İnce, “Yayanın 
önceliği daha 
önce nezake-
ten uyguladığı-
mız ama bugün 
kanunen yaptı-
ğımız uygu-
lama ola-
cak  dedi.

Emniyet Bulteni
www.antalya.pol.tr SAYI:2 YIL: 2019www.antalya.pol.tr

 Bulteni Bulteni Bulteni Bulteni Bulteni Bulteni

15 TEMMUZ şehidi polis 
memuru Muhammet Oğuz 
Kılınç’ın Antalya’da adını taşıyan 
polis merkezinde görevli 
babası Zeki Kılınç emek-
liye ayrıldı. Şehit baba-
sı, mesleğe gururla 
veda ettiğini söyledi.

Şehit babasının 
emeklilik gururu

 şehidi polis 
memuru Muhammet Oğuz 
Kılınç’ın Antalya’da adını taşıyan 
polis merkezinde görevli 

KIZILAY tarafından ‘Hayat Kurtarmak 
Senin Kanında Var’ sloganı ile başlatılan 
kan bağışı kampanyasına Antalya Emni-
yet Müdürü Mehmet Murat Ulu-
can ve eşi Selda Ulucan da katıldı.

Antalya polisinden 
kan bağışına destek

Kahramanların 
özel emanetleriözel emanetleri

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, gazi 
ve şehit ailelerinin çocuklarını unut-
madı. Tatilde moral ve moti-
vasyon için etkinlik düzenledi.
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‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganlı yaya önceliği 
kampanyası Antalya’da tanıtıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı 
Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu ve Emniyet Müdürü 

Mehmet Murat Ulucan farkındalık için öğrencilerle birlikte yürüdü
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olarak ilan edildi-
ğini açıkladı. 
İnce, “Yayanın 
önceliği daha 
önce nezake-
ten uyguladığı-
mız ama bugün 
kanunen yaptı-
ğımız uygu-
lama ola-
cak  dedi.

veda ettiğini söyledi.

Senin Kanında Var’ sloganı ile başlatılan 
kan bağışı kampanyasına Antalya Emni-
yet Müdürü Mehmet Murat Ulu-
can ve eşi Selda Ulucan da katıldı.

Antalya polisinden 
kan bağışına destek

ve şehit ailelerinin çocuklarını unut-

vasyon için etkinlik düzenledi.
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2019 YAYA 
YILI OLACAK

‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganlı yaya önceliği 
kampanyası Antalya’da tanıtıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı 
Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu ve Emniyet Müdürü 

Mehmet Murat Ulucan farkındalık için öğrencilerle birlikte yürüdü

YILI OLACAKYILI OLACAK

olarak ilan edildi-

mız ama bugün 
kanunen yaptı-
ğımız uygu-
lama ola-
cak  dedi.

‘ÖNCELİK
nıyla hayata geçirdiği projenin tanıtımı yapıl-
dı. Tanıtım için Antalya’ya gelen İçişleri Bakan 
Yardımcısı Muhterem İnce, 2019 yılının yaya yılı 
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