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Antalya Valiliği himayesinde mo-
tosiklet kazalarında ölüm ve yara-

lanmaların önüne geçmek amacıyla
sürücülerin kasksız trafiğe çıkma-

ması için 'Hayatıma Kastım Yok,
Kaskım Var' kampanyası başlatıldı. 

Kampanyanın tanıtım toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Vali Münir Karaloğlu ve Emniyet

Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın ka-
tılımıyla gerçekleşti.  Rixos Downtown
Hotel'deki tanıtım toplantısına,  Antalya
Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Mu-
rat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğ-

general Tekin Aktemur, Türkiye Moto-
siklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus
Uçar, birçok kamu kurumu ve sivil top-
lum örgütü temsilcileri ile motosiklet
sürücüleri de katıldı.Tanıtım Toplantı-
sı’nda konuşan Vali Karaloğlu “Ülkedeki
huzur ve güvenin temini için şehirleri-
mizde, köylerimizde, kırsalımızda çok
büyük bir mücadele yürütülüyor. “ dedi.
¥ devamı sayfa 8-9-10’ da

OKUL GÜVENLİĞİNE TAM NOT..
¥ devamı sayfa 6’da

ÖĞRENCİLERE KAPADOKYA GEZİSİ

“HAYALLERİNİN 
PEŞİNDEN KOŞ” 

∂ “HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞ”
(ÇOGEP) projesi kapsamında   proje
grubunda yer alan 60 gencimiz 2
gece konaklamalı 3 gün  Kapadokya
gezisine götürüldü.  ¥ sayfa 6’da

HEr
Daİm
VEfa

¥ sayfa 2’de

Trafik Binicinin oluşarak bilinçli Trafik Ku-
rallarına uyan, Kuralları uymayı alışkan-
lığa dönüştürmeye destek olmak amacıy-

la Büyükşehir Belediyesi Kemer Anaokulu ile
ortaklaşa trafik eğitim  pisti açılarak, okul ön-
cesi 50 öğrenciye trafik pistinde akülü otolar
ile trafik eğitimi verildi. ¥ sayfa 6’da

KEMER’DE TRAFİK 
EĞİTİM PİSTİ AÇILDI

Antalya Valisi Münir
Karaloğlu Kurban
Bayramı’nda
yoğunlaşan trafik
dolayısıyla Antalya-
Burdur
karayolundaki
Döşemealtı Trafik
Kontrol Noktasını
ziyaret etti.  ¥ sayfa 6’da

KEMERLER SES GETİRDİ

“Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var” 
Hayatı Kafama taKıyorum

SAYI: 3   YIL:2019
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Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat ULUCAN ve Eşi Kurban Bayramı Kepez ilçesinde bulunan Doğan Güneş Huzurevine ziyarette bulunarak; dün ile bugün arasında köprü kuran, kül-
türümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız yaşlılarımızın her zaman hatırlanması gerektiğini, onları yaşlı diye değil sadece bizlerden daha tecrübeli ağa-

bey ve ablalarımız olarak görmemiz gerektiğini ifade etmişler ve Huzurevinde bulunan büyüklerimizin bayramlarını kutlamışlardır. 

HEr
Daİm
VEfa

Kültürümüzde ve toplumsal yaşa-
mımızda çok önemli bir yer tutan
bayramlar; anlamına uygun bi-

çimde yaşatılmalı, sevgi, saygı ve dost-
luk bağlarının güçlenmesi amacıyla en
iyi biçimde değerlendirilmelidir.  Kur-
ban Bayramı münasebetiyle, Emniyet
Müdürü Sayın Mehmet Murat Ulucan,
eşi Selda Ulucan Polis Şehitliğini ziyaret
edip şehitler için dua ettiler. Emniyet
Müdürü Sayın Mehmet Murat Ulucan
ve eşi hanımefendi Selda Ulucan Polis
Şehitliğine yapılan ziyaretin ardından
saat Vali Yardımcısı Sayın Ali Taşkın
Balaban’ın da katıldığı organizasyonda,
Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev-
li personeller ve aileleri ile biraraya ge-
lerek bayramlarını kutlamışlardır.

EMNİYET AİLESİ BAYRAMA HEP BİRLİKTE GİRDİ

02

Kurban Bayramı Münasebetiyle Emniyet Müdürü Mehmet Murat ULUCAN ve Eşi Personel İle Bayramlaştı ve Şehitliği Ziyaret Etti. 
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UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK
Antalya’da 

Uyuşturucu; merkezi sinir sistemini
etkileyerek kullanan kişinin ruhsal
ve fiziksel dengesini bozan, ba-

ğımlılığa yol açan, kişisel ve toplumsal
yönden ekonomik ve sosyal çöküntü oluş-
turan, ülkemizde ve dünyada her yıl bin-
lerce kişinin yaşamını yitirmesine neden
olan, kanunlarca kullanılması, bulundu-
rulması ve satışı yasak olan maddelerdir. 

Uyuşturucu maddeler; merkezi sinir
sistemini yavaşlatıcı, harekete geçirici ve
duyuların bozulmasına sebebiyet verenler
olarak sınıflandırılır. Uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanan kişilerde göz be-
beklerinde büyüme veya küçülme, yor-
gunluk, uyku hali veya uyanıklık hissi,
duyularda keskinleşme, konuşkanlık,
aşırı enerjik olma, hayal görme, endişe
ve panik, zihin karışıklığı, iletişim kurma
güçlüğü, aşırı sinirlilik hali, alınganlık
vb. özellikler görülür. Madde kullanımı
bilgisizlik, özenti, merak, arkadaş ısrarı,
kişisel sorunlar, eğlence amaçlı gibi ne-
denlerle olabilir. Maddenin insan vücu-
duyla tanıştırılması sonucunda vücudun
o maddeyi ihtiyacıymış gibi kullanması
ve devamında bırakamaması durumuna
ise bağımlılık denilmektedir.  Çeşitli ne-
denlerle madde kullanımına başlayan
kişi, ilk kullanımdan sonra maddenin
bağımlılığa yol açmayacağını ve isterse
kullanmayı bırakabileceğini düşünmek-
tedir. Ancak maddeyi kullandığı ortamda
bulunmaya devam etmesi, maddeyle ya-
şadığı sahte keyif halini tekrarlama isteği
gibi nedenlerden dolayı kullanıma devam
etmekte ve bir süre sonra kendini kontrol
edemez hale gelmektedir. Bağımlı olun-
madan kullanımın fark edilmesi ve mü-
dahale edilmesi kişinin hayatını kurtar-
maktadır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğümüzce sosyolojik, fiziksel ve eko-
nomik olarak toplumumuzun, özellikle
genç nesillerin geleceğinin zarar görme-
mesi için uyuşturucuyla mücadele kap-
samında uyuşturucu tacirleri ile kullanı-
cıların tespiti ve yakalanmasının yanı

sıra kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
ve dayanışma toplantıları yapılarak uyuş-
turucu konusunda kamuoyunun bilgi-
lendirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti
ile kullanımının önlenmesine yönelik çe-
şitli çalışmalar da yapılmaktadır. Bu ça-
lışmaların dışında  “UYUMA” projesi ha-
yata geçirilmiş olup, vatandaşlarımızın
uyuşturucu ile mücadelede tek tuş ile ih-
barda bulunabilmelerine imkan sağlan-
mıştır. Bu proje ile sokakta gördüğü uyuş-
turucu ticaretini polise bildirmek isteyen
vatandaş, uygulamada bulunan butona
basarak ihbarda bulunabilmektedir. 

Bunun yanı sıra uyuşturucunun sokak
düzeyinde ulaşılabilirliğini önlemek, uyuş-
turucu sorununa yerel anlamda çözüm
üretmek, toplumun her kesimi ile işbirliği
içerisinde olabilmek amacıyla narkotik
polisinin, sokaktaki varlığını hissettirmeyi
hedefleyen Narkotim projesi ile çalışmalar
da yapılmaktadır.

OPERASYONLAR
NEFES ALDIRMIYOR
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık

ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğünce yürütülmekte olan pro-

jeli çalışmalar kapsamında;
SİLAH TİCARETİ OPERASYONU
Haziran ve Temmuz ayında yapılan 2 ayrı

operasyon da silah ticareti yaptıkları tespit
edilen 4 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar
yapılan ev ve işyeri aramalarında; 4 adet
kurusıkı tabanca, 4 adet Tabanca, 2 adet av
Tüfeği,55 adet tabanca fişeği,75 adet Kurusıkı
tabanca fişeği,2 adet Av Tüfeği fişeği ve si-
lahlara ait materyaller
ele geçirilmiştir.Soruş-
turma dosyası kap-
samında yakalanan
4 şahsa işlem yapıl-
mıştır.

KAÇAK İLAÇ  
OPERASYONU

Vücut geliştirme
ilaçlarını kaçak yol-
larla ilimize getirerek
satışını ve dağıtımı
yapan şahısların ol-
duğuna yönelik ya-
pılan istihbari çalış-
malarda;  bu ilaçların
teminini ve dağıtımı-
nı yapan 3 şahıs tespit
edilmiş, bu şahısların
Kepez ilçemizde faa-
liyet gösteren işyerin-
de ve bu işyerine ait
depoya operasyon
yapılmış. Yapılan ope-
rasyon kapsamında
; 519.982 adet fatura,
barkod sistemi ve bel-
geleri olmayan vücut geliştirme için kullanılan
içeriğinde steroid etken maddesi bulunan
hap, flakon, ampül v.b. şeklinde kaçak ürünler
ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan 3
şahsa kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suç-
larından adli işlem yapılmıştır.

KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA YAKALAMASI
İlimizde kaçak emtia ürünü satan kişi ve

organizasyonlara yönelik yapılan istihbari
çalışmalarda; 29.08.2019 günü Altınova Sinan
Mahallesinde 3 şahsın evinde kaçak likit ya-
pıldığının tespit edilmesi  üzerine operasyon
için hazırlık yapılmış, Cumhuriyet Başsavcı-
lığından alınan arama kararı ile yapılan ara-
malarda; 11.651 adet elektronik sigara likiti,
531 litre elektronik sigara likiti,1.489 adet
elektronik sigara likit aroması,149 litre elek-
tronik sigara likit yapımında kullanılan
aroma,860 litre sigara likit yapımında kulla-
nılan gliserin ve çok miktarda elektronik
sigara yapım ve şişelenmesinde kullanılan
malzeme ele geçirilmiştir.Soruşturma dosyası
kapsamında yakalanan 4 şahsa işlem yapıl-
mıştır.

SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Alanya KOM Grup Amirliği ekipleri ile ili-

mizde kaçak/sahte içki
ticareti yapan şahısların
üzerine yapılan çalışma-
larda 27.07.2019 günü
saat 00:30 sıralarında,
Göksu Mahallesi Suphi
Türel Caddesi üzerinden
geçeceği öğrenilen iki
araç görevlilerimizce dur-
durularak Nöbetçi Cum-
huriyet Savcısından alı-
nan derkenar arama ka-
rarına istinaden yapılan
aramalarda;106 adet varil
içerisinde 5300 litre sahte
içki ( bira) ele geçirilmiş-
tir.Soruşturma dosyası
kapsamında yakalanan
4 şahsa işlem yapılmış-
tır.

SAHTE İÇKİ 
OPERASYONU
Antalya Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü Ka-
çakçılık Suçları Büro

Amirliği ekipleri ilimizde kaçak/sahte içki ti-
careti yapan şahıslar üzerinde yapılan projeli
çalışmalarda, ilimiz Kemer ilçesi ve İzmir
ilinde yapılan operasyonlar kapsamında şüp-
helilere ait olan imalathane ve otel de yapılan
aramalarda toplamda 7.265 şişe sahte içki
ele geçirilmiştir.Soruşturma dosyası kapsa-
mında yakalanan 8 şahsa işlem yapılmış 3
şahıs tutuklanmıştır.

KAÇAK KOL SAATİ OPERASYONU
Planlı çalışma kapsamında meydana gelen

(5) ayrı yakalama eyleminde ve operasyon
günü yapılan aramalarda; 23.652 adet değişik
markalarda kol saati, 97.800 adet saat pili, 6
adet saat tamir seti, 22 balye şeffaf poşet,
800 adet saat tamirinde kullanılan vida, 8.200
adet saat kurma kolu parçası, 55 adet kol
saati kordonu, 7 poşet saat pimi, 330 adet fa-
turasız açılır kapanır bıçak, 28 adet çeşitli
markalara ait saat sertifikası ve sevk irsali-
yelerine el konulmuştur. Adana, İstanbul,
Antalya, Manavgat, Alanya ve Ağrı Doğu-
bayazıt ilçesinde şüphelilerin yakalanmasına
yönelik 10.07.2019 günü saat:07.00 sıralarında
yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında
yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında işlem
yapılmış 7 şahıs tutuklanmıştır.
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V atanımız ve bayra-
ğımız için mücade-
le ederken şehit ve

gazilerimizin ailelerinin her
zaman yanlarında olduğu-
muzu göstermek amacıyla
İl Emniyet Müdürünün eşi
Selda Ulucan hanımefendi-
nin himayelerinde  düzen-
lenen gezi programında şe-
hit, gazi  eşleri ve çocukları
Alanya’da misafir edildi.

Antalya’da ikamet eden
şehit ve gazi ailelerine
Alanya’nın tarihi ve doğal
güzelliklerini tanıtmak
amacıyla düzenlenen gezi
programı çerçevesinde kı-
zılkule, tersane ve iskele
bölgesi gezdirilerek aka-
binde yapılan tekne
turu ile tarihi yarım
ada tanıtıldı. Damla-
taş ve Dim Mağarası
ziyaretlerinden sonra
misafirler Dimça-
yı’nda bulunan Göl
piknik tesislerinde
ağırlanarak yorgun-
luklarını giderdiler.
Yorgunluklarını atan
misafirler akşam saatle-
rinde Antalya’ya uğur-
landılar.

KAHRAMANLARIN AİLELERİNE GEZİ

00 2019Emniyet Bülteni04

Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şu-
besinin tekrar Başkanı seçilen Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa YILMAZ

ve muhtarlardan oluşan Yönetim Kurulu
üyeleri İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
ULUCAN’ı makamında ziyaret etti. Türkiye
Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı
Mustafa YILMAZ’a ve yeni yönetim kurulu
üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade ederek başarılar dileyen Emniyet Mü-
dürü Mehmet Murat ULUCAN, vatandaşın
sesini devlete ulaştıran seçilmiş kişiler olan
muhtarlarımızın, halkımızın kendi içlerin-
den biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve ta-
leplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileri, va-
tandaşlarımızın sorunlarının çözümü konu-
sunda sonuna kadar mücadelesini sürdü-

ren, yeri geldiğinde ihtiyaç duyduğumuz
her anda kentine ve mahallesine sahip çık-
ma bilinci ile gece gündüz demeden kolluk
kuvvetlerinin yanında olan mesai arkadaş-
larımızdır dedi. Sayın ULUCAN, Emniyet
Müdürlüğümüzce yürütülen tüm projelerin
amacının güvenli bir şehir oluşturmak ol-
duğunu İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce ve
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü-
müzce her ay huzur toplantılarının düzen-
lendiğini, bu huzur toplantılarına muhtarla-
rımızın katılımlarının kent güvenliğinin yü-
rütülmesi alanında verilen hizmetlerin va-
tandaşlarımıza aktarılması, vatandaşları-
mızın sorunlarının da Emniyet Müdürlüğü-
müz birimlerine bildirilmesi noktasında çok
önemli olduğunu ifade etti. 

Turizmin Başkenti olarak kabul edilen
ilimizde bulunan Antalya halkı ile
turizm amaçlı ilimize gelen yerli ve

yabancı misafirlerimizin huzur ve güven
ortamında bulunmaları için 2006 yılı yaz
sezonunu kapsayacak şekilde Emniyet
Genel Müdürlüğü, Havacılık Daire Baş-
kanlığınca, Antalya’da görevlendirilen he-

likopterin 19 Temmuz 2006 tarihinde dev-
riye görevini ifa ettiği esnada eski Antalya

Stadyumu yanında bulunan Fevzi Çakmak
Caddesine düşmesi neticesinde helikopterin
içinde bulunan ve şehit olan Emniyet Amiri

Pilot Hakan KAYA, Başkomiser Pilot Kudret
ÇALIK, Emniyet Amiri Ramazan CAN, Ko-
miser Adem VURUCU ve Polis Memuru Os-
man KARADAĞ için; 19 Temmuz 2019 günü
helikopterin düştüğü noktada yapılan anıtta
İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet
Murat ULUCAN ve teşkilat mensuplarının
katılımları ile Anma Töreni düzenlendi.
Anma töreninde şehitlerimizin ruhu için
okunan duanın ardından Emniyet Müdü-
rümüz Mehmet Murat ULUCAN, şehit aile-
lerimiz ve teşkilat mensuplarımız, Helikopter
Şehitleri Anıtına karanfil bıraktı.

Ulucan: Muhtarlarımız vatandaşın sesini 
devlete ulaştıran seçilmiş kişilerdir

HELİKOPTER ŞEHİTLERİ ANITINDA
Şehitler İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Denetimlere katılan Karaloğlu’na  İl
Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan ile İl jandarma komutanı

Tuğgeneral Tekin Aktemur da eşlik etti.
Sürücülerin bayramlarını kutlayarak çiko-
lata ve lokum ikramında bulunan Karaloğlu
sürücülere yorgun araç kullanmamaları
ve araç kullanırken cep telefonuyla konuş-
mamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Araçlarda bulunan çocuklara trafik kural-
larını ihlal eden anne ve babalarını tarfik
kurallarına uymaları için kırmızı düdük

veren Karaloğlu oyuncak ve dondurmada
ikram etti.

“Her şey can güvenliği için” 
Vali Karaloğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soy-

lu’nun başlattığı “Kemerin Ses Getirsin” projesi
kapsamında sürücülere “Araçtaki tüm yolcuların
kemerinden ses geldiğinden emin olmadan
kontağı çevirmeyin uyarısında bulunarak pro-
jeye destek vermeleri çağrısında bulundu.Ka-
raolğlu  Kemerin ses getirsin projesiyle herkesin
emniyet kemeri takmasına vesile olmayı he-
deflediklerini belirtti.

BAYRAMDA KEMERLER SES GETİRDİ
Antalya valisi Münir KARALOĞLU Kurban Bayramı’nda yoğunlaşan trafik dolayısıyla Antalya-Burdur

karayolundaki Döşemealtı Trafik Kontrol Noktasını ziyaret etti. 

YENİ POLİS ARAÇLARI 
BELEK’E ÇOK YAKIŞTI

Belek Turizmci Yatırımcıları Birliği
(BETUYAB) A.Ş tarafından, Serik
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Turizm

Merkezi Belek bölgesinde güvenlik hiz-
metlerinde kullanılmak üzere 3 otomobil
ve 2 motosiklet hibe edildi.  Teslim törenine,
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet
Müdürü Mehmet Murat Ulucan, BETUYAP
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Antalya'nın önemli bir turizm merkezi
olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü

Ulucan, turizm sektörünün olumsuzluk-
lardan çabuk etkilendiğini kaydetti. Ulu-
can, "Bu nedenle günümüz şartlarında
güvenlik hizmetlerinin yerine getirilme-
sinde kullanılan araç gereçler ve teknolojik
cihazlar büyük önem arz etmektedir. Ya-
pılan hizmetler daha görünür hale getiri-
lerek insanlarda güvenlik algısının en
üst seviyeye taşınması ortak hedef olması
gerekmektedir. Kadriye Polis Merkez Amir-
liği binasında yürütülen güvenlik hiz-
metlerinin kalitesinin artırılması için böl-

gede bulunan 45 otelin kamera sistemi
Kent Güvenlik Yönetim sistemine dâhil
edilmesinde BETUYAB A.Ş.’nin çok büyük
desteği olmuştur" ifadelerini kullandı.

"BELEK'E ÇOK YAKIŞTI”
Vali Karaloğlu ise, Antalya'nın Türkiye'nin

vitrini olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin
yurt dışı tanıtımlarında güvenlik algısının
1'inci sırada yer aldığını ifade eden Kara-
loğlu şöyle konuştu: "Daha önce özel gü-
venlik bölgesi olarak ilan ettiğimiz bu
bölgede polis arkadaşlarımızın hibe edilen

yeni araçlarla görünürlükleri ve hizmet
kaliteleri artacaktır. Zaten güvenli bir
şehir ve bölgedeyiz bunun için gayret
sarf eden arkadaşlarımı kutluyorum. BE-
TUYAB’ın bölgenin algısının düzgün ol-
ması için gayretleri var kendilerine des-
tekleri için teşekkür ediyorum. Antalya’ya
ilk geldiğimde turizmde olumsuz bir hava
vardı bugün turist sayısında 16 milyonları
görmüş durumdayız emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum. Yeni polis araçları Belek'e
çok yakıştı.”
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Antalya il genelinde genel asayiş ve
kamu düzeninin devamının sağlan-
ması, terör örgütlerinin muhtemel ey-

lemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı
işlenen suçların faillerinin yakalanması, ta-
şınması ve bulundurulması yasak olan her
türlü maddenin ele geçirilmesi, vatandaşla-
rımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları
amacıyla; 23 Ağustos Cuma günü 21.00-
22.30, 23.00-01.00 saatleri arasında (2) aşamalı
olmak üzere “Huzur Akdeniz Uygulaması
(2019/6)” gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Terörle
Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Gü-
venlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik
Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdür-
lükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü birimlerimizden de personel takviyesi
ile toplam; (1.175) personel, (234) ekip, (2)
deniz aracı, (2) helikopter ve (4) dedektör
polis köpeği katılmıştır.

24170 kişi sorgulandı
Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde

önceden tespit edilen (63) sabit uygulama
noktası ve (265) umuma açık yerde şüpheli
şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kont-
rolü ve plaka sorgulaması yapılan uygula-
maların sonucunda; (24.170) kişi sorgulanmış,
(3)’ü kayıp şahıs olarak arandığı tespit edilen
(83) kişi yakalanmış, (10) şahsa adli ve idari
işlem yapılmış ve (5.762) TL. para cezası uy-
gulanmış, (10.772) araç kontrol edilmiş, (323)
araca (195.679) TL. para cezası uygulanmış,
(39) araç trafikten men edilmiş, (248) işyeri
kontrol edilmiş, (7) işyerine cezai işlem uy-
gulanmıştır. Uygulama esnasında; (1) adet
tabanca, (1) adet şarjör, (4) adet mermi, (4,2)
gram kokain maddesi, (1,5) gram esrar mad-
desi, (0,5) gram metanfetamin, (130) paket
kaçak sigara ve (300) adet TAPDK bandrolü
ele geçirilmiştir.

“Huzur Akdeniz” uygulaması yapıldı
1.175 PERSONEL, 234 EKİP, 2 DENİZ ARACI, 2 HELİKOPTER VE 4 DEDEKTÖR POLİS KÖPEĞİ KATILDI

Metruk alan kalmayıncaya  kadar durmak yok

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri, ilimizin Huzur ve
Güven ortamını sağlamak ve Alanda hâkimiyet sağlayarak
suçluların yaşam alanlarını daraltmak amacıyla uygula-

malar, denetlemeler, operasyonlar ve mücadeleye yönelik çalış-
malar yürütmektedir. 

Yapılan çalışmalara ek olarak;
-Vatandaşları Bilinçlendirmek,
-Suç ile Mücadelede Vatandaşlarımızın Desteğini Almak,
-Alan Hâkimiyeti Kurmak,
-Kurumlar arası Koordinasyonu Sağlamak amacıyla  
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce İlimiz de Suç

ve suçluyla Mücadele kapsamında yürütülen alan çalışmalarında
Metruk/Atıl/Suç Alanlarının ıslahı ile ilgili yapılan tespitlerde;

İlimizin eski yerleşim alanlarında, Kaleiçinde, zeytin köy mevkiinde,
inşaat alanlarında alkol alma, fuhuş yapma, bimekan şahısların
barınması, silah atma ve uyuşturucu madde kullanımı, yangın
çıkarma amacıyla kullanıldığı değerlendirilen birçok alan olduğu
tespit edilmiştir. Bu alanların ıslahı için ilgili kurumlar ile koordineli
çalışmalar yürütülmüştür. Metruk alan olarak kullanılan yerlerin
yangınına, can ve mal kaybına sebebiyet verebileceği, bu yerlerin
suça ve suçluya yer temin ettiğinden bahisle polisiye tedbirler ile
çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. 
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“HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞ” 
ÖĞRENCİLERE KAPADOKYA GEZİSİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Top-
lum Destekli Polislik Şube Müdür-
lüğü olarak vatandaşlarımızı bilin-

çlendirmek, suçu önlemek, yardıma muh-
taç olanlara yardım etmek, çocuk ve
gençleri suçtan korumak, özel bireyleri
topluma kazandırmak amacıyla yürüt-
müş olduğumuz “HAYALLERİNİN PEŞİN-
DEN KOŞ” (ÇOGEP) projesi kapsamında
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü-
ğümüz personelleri  ve Milli Eğitim Mü-
dürlüğü görevlileri nezaretinde proje gru-

bunda yer alan 60 gencimiz 2 gece konak-
lamalı 3 gün  Kapadokya gezisine götü-
rüldü Rehber eşliğinde Nevşehir iline ha-
reket edilerek Üçgüzeller, Güvercinlik Va-
disi, Göreme Açık Hava Müzesi, Devrant,
Çavuşini, Paşabağı, zelve Açık Hava Mü-
zesi, Avanos, Uçhisar Vadisi ile Kalesi,
Mustafapaşa, Ürgüp, Derinkuyu Yeraltı
Şehri ve Ihlara Vadisi gezilerek öğrencile-
rimizin üniversite sınavı sonrası birlikte
üç güzel ve eğlenceli gün geçirerek sınav
streslerini atmaları sağlanmıştır.

Tatil sezonunun açılması ile
birlikte toplumsal katılımı
sağlayan çevrenin sosyal ya-

pısıyla bütünleşmiş, topluma ola-
bildiğince yakın, kaliteli güvenlik
hizmeti sunun ve toplumun gü-
venlik taleplerine her durumda ce-
vap veren Antalya Emniyet Mü-
dürlüğü olarak  gerek ilimizde ya-
şayan gerekse ilimizi ziyarete ge-
len yerli ve yabancı misafirlerin
can ve mal güvenliklerini sağla-
mak  huzurlu bir şekilde tatillerini
geçirmeleri için gerekli önlemleri
almak suç oluşmadan ve bir mağ-
duriyet yaşanmadan toplumun
farkındalık düzeyini arttırmak
amacıyla, Konyaaltı ve Lara plajın-
da Toplum Destekli Şube Müdürlü-
ğü koordinesinde Asayiş Yunus
Timleri, Martı Timleri, Hırsızlık Bü-
rosu Ekipleri, Konyaaltı ve Murat-
paşa İlçe Emniyet Müdürlüklerine
bağlı ekipler ile Deniz Şube Ekiple-
ri katılımıyla yapılan çalışmada
mala karşı işlenen suçlar konusun-
da bilgilendirme çalışması yapıla-
rak  10 bin broşür dağıtıldı.

SAHİLLERDE “FARKINDA OL” ÇALIŞMASI
Mala karşı işlenen suçlar 
konusunda bilgilendirme 

çalışması yapılarak  
10 bin broşür dağıtıldı.
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Rixos Downtown Hotel'deki tanıtım top-
lantısına,  Antalya Milletvekili Mustafa
Köse, Antalya Büyükşehir Belediye

Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü
Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Türkiye Mo-
tosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus
Uçar, birçok kamu kurumu ve sivil toplum
örgütü temsilcileri ile motosiklet sürücüleri
de katıldı.

İçişleri Bakanlığımız Çok Önemli Projeleri
Hayata Geçirdi

Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Vali Ka-
raloğlu “Ülkedeki huzur ve güvenin temini
için şehirlerimizde, köylerimizde, kırsalımızda
çok büyük bir mücadele yürütülüyor. Çok
şükür bugün huzurlu bir ülkemiz, huzurlu
ve güvenli bir şehrimiz var. Son iki üç yıl
içerisinde, en az güvenlik ve huzur kadar,
trafik güvenliği trafikteki ölümlü kazaların
azaltılması noktasında Sayın İçişleri Baka-
nımızın liderliğinde Türkiye genelinde çok
önemli projeler yürütüldü. Bu yolda hep
birlikteyiz dedik. Çocuklarımıza kırmızı
düdük verdik. Öncelik yayanın öncelik ya-

şamın dedik ve toplumda trafik kazalarını
azaltmak, trafik kazalarındaki can kaybını
ve yaralanmaları azaltmak noktasında Tür-
kiye’de gerçekten önemli farkındalıklar ya-
rattık” dedik. 

Ölümle Tokalaşma Dedik
Antalya’da da trafik güvenliği için önemli

çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Vali
Karaloğlu “Geçen sene Antalya’mızda il ola-
rak “Ölümle Tokalaşma” dedik. Araçları-
mızdaki kemer güvenliği alarm sistemini
susturmak için bir liraya satılan ve araçların
kemer güvenlik sistemini susturup daha
sonra yaşamları susturan sahte tokaları
araçlarımızdan ve hayatımızdan çıkartmak
noktasında önemli bir kampanya yaptık.
Şehirde kampanyamızın paydaşlarının des-
teği, sosyal medya mecralarında Türkiye’den
ve dünyadan çok büyük destekle gerçekten
hedefine ulaşan bir kampanya oldu. Oradan
ceserat alarak Antalya’mızda “Hayatıma
Kastım Yok Kaskım Var” projesine ihtiyaç
duyduk ve bugün hayata geçiriyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

“Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var”

Antalya Valiliği himayesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin kasksız
trafiğe çıkmaması için 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyası başlatıldı. Kampanyanın tanıtım toplantısı İçişleri

Bakanı Süleyman Soylu, Vali Münir Karaloğlu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın katılımıyla gerçekleşti. 

Hayatı Kafama Takıyorum

00 2019Emniyet Bülteni08
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İstanbul’dan Sonra Antalya İkinci Sırada
Konuşmasını Türkiye’de İstanbul’dan sonra

en fazla tescilli motosikletin Antalya’da ol-
duğunu vurgulayarak sürdüren Vali Kara-
loğlu “ Son beş buçuk yıla baktığımızda çok
sayıda insanımızı motosiklet kazalarında
kaybettiğimizi ve yaralandığını gördük.
Buna mutlaka bir çözüm üretmeliydik. As-
lında kask takmak mecburi. Bizimde trafik
denetimlerinde bunları denetleme mecbu-
riyetimiz var. Ama her şeye rağmen, mec-
buriyete rağmen aynı motorun üstünde bir-
den çok insanın hiç kask olmadan seyehat
ettiğini görebiliyoruz. Yaşamın bu kadar
ucuz olmaması lazım. Mutlaka buna top-
lumsal bir tepki, toplumsal bir farkındalık
oluşturmamız lazım düşüncesiyle, bu proje
yola çıktı” ifadeleriyle konuşmasına devam
etti.

Antalya’nın Huzur ve Güveni İçin Çok
Önemli

Antalya’nın bir turizm şehri olduğunu da
aktaran Vali Münir Karaloğlu “Bu şehirde
en önemli unsurumuz huzur ve güvenlik!
Antalya 2017’ de turist sayısını %54 arttırdı.
2018’de %30, 2019 da ise şuana kadar %17
daha arttırdı. Bunun en önemli faktörü An-
talya’nın ve ülkemizin çok önemli bir huzur
güven şehri ve ülkesi olmasından kaynak-
lanıyor. Bundan dolayı da Sayın Bakanımıza
çok teşekkür ediyoruz. Trafik güvenliğini
de en az şehir güvenliği kadar önemsiyoruz.
Trafik kazalarının Antalya’da azaltılması
yerli ve yabancı yılda 20 milyon insanın zi-
yaret etiği, seyahat ettiği bu şehirde trafik
düzenin ve güvenliğinin çok önemli oldu-
ğunun herkes tarafından bilinmesini de
arzu ediyoruz. Bu projelerin bir amacı da

bu. Projemize destek veren tüm kuruluşla-
rımıza teşekkür ediyorum.” Şeklinde ifadeler
kullandı. 

Küresel Can Kaybı Yüzde 17 Arttı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, kam-

panyaların toplumsal iletişimde çok etkin
ve önemli bir dil olduğuna inandığını belir-
terek, Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre

trafik kazalarından kaynaklanan küresel
can kaybının, 2000-2016 yılları arasında
yüzde 17 arttığını ve yıllık 1 milyon 350
bine ulaştığını söyledi.

Trafikte Her Gün 3 Bin 700 Kişi Ölüyor
Dünyada her gün ortalama 3 bin 700 kişi-

nin, trafikte hayatını kaybettiğini belirten
Soylu, "Bu büyük bir rakam. Trafik kazaları,

dünyada yaşanan genel ölümlerde sekizinci
sırada. 5- 29 yaş aralığındaki ölüm sebepleri
içinde ise birinci sırada. Şunu hepimiz bili-
yoruz ki, ülke olarak bu fotoğrafta uzun
yıllar çok da arzu edilen bir noktada ola-
madık. Çok kayıplar verdik, çok acılar yaşadık.
Bir trafik kazasında yakınlarının bir bölü-
münü farklı hastaneler, morglardan toplayan
bir kardeşiniz olarak söylüyorum" diye ko-
nuştu.

'Trafik Güvenliğinde Olumlu Bir Trend Yakaladık'
Özellikle 15 Temmuz'dan sonra, Türkiye'nin

bütün iç güvenlik meselelerinin bir bütün
olarak ele alındığını söyleyen Soylu, "Bilhassa
sayın Cumhurbaşkanımızın konuya ilgileri
ve doğrudan talimatlarıyla, trafik güvenliği
meselesine de yeniden ciddi ve stratejik bir
yaklaşımla eğildik. Belki son dönemde ül-
kemizin yoğun gündemi içerisinde pek
dikkat çekmemiş olabilir ama bu çalışma-
lardan rakamlara yansıyan çok olumlu ne-
ticelere ulaştık ve bana göre hepsinden
önemlisi trafik güvenliğinde olumlu bir
trend yakaladık" dedi.

100 Bin Kişi Başına Günlük 18 Ölüm
2016 yılında dünyada 100 bin kişi başına

trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi
sayısı ortalamasının 18, 28 AB ülkesinde
ise 5 olduğuna dikkat çeken Soylu, "Ülke-
mizde ise 2018 verilerine göre 8,1'dir. 2017'de
7 bin 427 kişi hayatını kaybetti, 2018'de 6
bin 675'e düştü. 2018-2019 yıllarının ilk altı
aylık dönemleri karşılaştırıldığında Türkiye'de
trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 35,
ölümlü kaza sayısı yüzde 31 azalmıştır. Eğer
AB ülkelerinde ortalama 5 ise bizim ilk he-
defimiz 4'tür. Önümüzdeki yıl AB rakamları
düzeyine inmeliyiz" dedi.

Hep Birlikte Başaracağız
Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var Kampanyasının sadece trafikte bir denetim projesi değil

paydaşlarının da bulunduğu önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu “Öncelikle
insanlara bunu kendileri için yaptığımızın bir farkındalık olarak anlatmak istiyoruz. Nüfus mü-
dürlüklerimiz bundan sonra ehliyet verirken motosikletlinin koltuğunun altında kaskını görme-
den ehliyetini vermeyecek. Noterler Birliği ile de işbirliği yaptık. Noterlerde devir esnasında mut-
laka bilgilendirici broşürlerimiz olacak. Motorcularımızı bilinçlendirecekler. Kask olmadan devir
işlemini gerçekleştirmeyecekler. Yine esnafımızın kaliteli kask satması noktasında Esnaf Odaları

Birliğimizin, Ticaret ve Sanayi Odalarımızın çok önemli desteği olacak. Esnafımızı bilgilendire-
cekler ve kaskları kontrol edecekler. Yine Gazeteciler Cemiyetimizin kampanyamızın halka indi-
rilmesi, yaygınlaştırılması noktasında bir önceki projemizde olduğu gibi bize çok büyük destek-
leri olacak. Tabi ki halkımızın da desteğini bekliyoruz. Türkiye’den ve dünyadan sosyal medya

aracılığı ile bu projeye herkesin desteğini beklediğimizi ifade edeyim” dedi.
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Bayramda Günlük Ölüm Ortalaması 10'a
Düştü

Neredeyse bir trafik güvenliği sınavı haline
gelen bayram trafiğinde geçen yıllarda gün-
lük ortalama can kaybı 20 iken bu Ramazan
bayramında 10'a düştüğünü söyleyen Soylu,
"Elbette ki, cümlenin bir yerinde can kaybı
ifadesi varsa, o cümledeki her rakam bizim
için fazladır. Ancak hepimiz biliyoruz ki
olumlu değişimler, hele böyle konularda,
maalesef bir anda elde edilebiliyor değil.
Ancak rakamlar gösteriyor ki doğru yoldayız,
doğru adımlar atıyoruz ve bu noktada ka-
muoyu ile tüm vatandaşlarımızla doğru
bir ritim tutturmuş durumdayız. Tabi bu
trend rastgele tedbirlerle elde edilmiş değildir.
Meseleye özel bir önem verdik ve trafik
güvenliğinin bütün bileşenlerini aynı anda
ele aldık" diye konuştu.

Denetimler Artıkça Can Kaybı Azalıyor
2016'da 21 bin 925 olan trafik polisi sayısını

24 bin 270'e çıkarttıklarını, yıl sonu itibarıyla
da 26 bine ulaştırmayı planladıklarını an-
latan Soylu, "Keza jandarmamızda da 2016'ya
kıyasla trafik tim personeli sayımızı yaklaşık
yüzde 81 oranında artırdık. Ayrıca 100 mo-
tosiklet alarak ilk defa jandarma motosikletli
trafik timi kurduk. Bunun yanı sıra yüz
yüze denetimi, algılanan yakalanma riski
duygusunu artırmaya dönük faaliyetlerimizi,
trafik ekiplerimizin görünürlüğünü, denetim
sayılarımızı artırdık. Ocak- Haziran dönemleri
karşılaştırıldığında 2018-2019 arasında tra-
fikte kontrol ettiğimiz araç sayısı yüzde 31,5
artmıştır ve bu da yukarıda bahsettiğim
can kaybı azalmalarını sağlamıştır. Çok net
bir gerçek var, denetim sayısı artıkça, trafikte
yaşadığımız kazalar ve can kayıpları azalıyor"
dedi.

Trafikte iki ana aksın söz konusu olduğunu
vurgulayan Soylu, şöyle konuştu: 

"Birincisi trafik kazasının oluşumunu en-

gelleyen tedbirler, ikincisi de oluşan trafik
kazasında can kaybını önlemeye veya azalt-
maya dönük tedbirler. Biraz önce bahsettiğim
kısım, daha çok kazanın oluşmasını engel-
lemeye dönük faaliyetlerimizdi. Bugün bu-
radaki kampanyanın konusu, daha ziyade
ikinci kısımla ilgilidir. Yani kaza anındaki
can kayıplarıyla ilgili. Dünyada trafikte ya-
şanan ölümlerin yüzde 54'ünü savunmasız
yol kullanıcıları olarak adlandırılan, 2 veya
3 tekerlekli motorlu araç kullanıcıları, yayalar
ve bisikletliler oluşturmaktadır. Hayatını
kaybeden savunmasız yol kullanıcılarının
yüzde 52'sini de 2-3 tekerlekli motorlu araç
kullanıcıları oluşturuyor."

Motosiklet İnsan Ruh Sağlığı Açısından
Faydalıdır

Trafik güvenliğinin tüm bileşenlerini ele

aldıklarına işaret eden Soylu, şöyle konuştu: 
"Emniyet kemeri konusunda nasıl bir far-

kındalık oluşturmak için çabalıyorsak, yaya
öncelikli trafik konusunda nasıl bir farkın-
dalık oluşturmaya çalışıyorsak, alkollü araç
kullanımı, direksiyon başında cep telefonu
kullanımı, aşırı hız gibi ölümcül sürücü ku-
surları konusunda nasıl bir farkındalık oluş-
turmaya çalışıyorsak, kask kullanımı ko-
nusunda da böyle bir farkındalık oluştur-
maya kararlıyız. Motosiklet kullanmak çok
güzel bir şeydir. Faydalı da bir şeydir. Çevre,
ekonomi, insanların ruh sağlığı açısından
faydalıdır. Bir araştırmada motosiklet kul-
lanımının stres hormonlarını yüzde 28 azalt-
tığı, 20 dakikalık bir motosiklet kullanımının
kalp atış hızını yüzde 11, adrenalin seviyesini
yüzde 27 artırdığı ve duyusal odaklanmayı

geliştirdiği anlaşılmıştır ve ülkemizde mo-
tosiklet kullanımı giderek artmaktadır."

Ölümlü Kazalar Daha Çok Şehir İçinde
Kask ve diğer koruyucu ekipman kulla-

nımının da yaygınlaştırılmasının zorunlu
olduğunu belirten Soylu, "2018'de motosiklet
kazalarında hayatını kaybedenlere baktı-
ğımızda yüzde 70'inin kaskının takılı ol-
madığını görüyoruz. Kaskı takılı olmadan
hayatını kaybedenler ağırlıklı olarak şehir
içinde gerçekleşen kazalara karışanlar. Kısa
mesafe olduğu düşünülerek kask takılmıyor
ve esasen düşük süratlerde kaza yapılmasına
rağmen, kask takılı olmadığı için can ka-
yıpları yaşanıyor. Motosiklet kazalarının
daha çok çarpışma sonucu meydana geldiği
ve kaza geçiren insanların vücutlarında en
çok kafalarından yaralandığı biliniyor. Kask
kullanmanın tüm kafa yaralanmalarını
yüzde 60 ile 75 arasında, ölümcül kafa ya-
ralanmalarını ise yüzde 29 oranında azalttığı
görülmüştür" diye konuştu.

Bu Bir İşaret Fişeği
Dolayısıyla bu iki tekerlekli heyecan ya-

şanıyorsa, kask takılması gerektiğini ifade
eden Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak trafik
güvenliği konusunda teyakkuz halinde ol-
duklarını açıkladı. Soylu, Antalya Valiliği'nin
başlattığı 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım
Var' kampanyasının bir işaret fişeği olduğunu
ve bu işaret fişeğinin Antalya'dan yakıldığını
söyledi.

Protokol Konuşmalarının ardından Vali
Münir Karaloğlu İçileri Bakanı Süleyman
Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzun-
kaya ve Projenin ortaklarına motosiklet
kaskı ve montu hediye etti. Daha sonra ise
heyet motorcular ile motosikletleri başında
hatıra fotoğrafı çektirdi. Motorize polis ekip-
lerinin de olduğu 100 motosiklet farkındalık
oluşturmak için Konyaaltı Caddesi üzerinden
Valiliğe kadar konvoy yaptı.

Motosiklet Kazalarında 
Ölüm Ortalaması 12,8

2016 yılında motosiklet gibi araçlarla yapılan trafik kazalarında, 
1 milyon kişi başına ölümlerin AB üyesi ülkelerde ortalama 7 kişi,
ABD'de ise 16,3 kişi olduğunu belirten Soylu, "Bu rakam 2018'de

Türkiye'de 12,8 kişidir. Savunmasız yol kullanıcıları içinde
yayalara dönük olarak geçtiğimiz ekim ayında devrim niteliğinde
bir adım atarak Türkiye'de yaya öncelikli trafik anlayışına geçtik.
Yasanın çıkış tarihi olan ekim ayı öncesi sekiz ayda toplam 2 bin
56 olan ölümlü trafik kaza sayısı, yasa sonrası sekiz ayda yüzde
42 azalışla bin 189'a düştü. Bir tanesi bile önemlidir. Doğrudan
yaya ölümlerine baktığımızda 1 Ocak- 30 Haziran döneminde

yayaların karıştığı trafik kazaları, geçen yıla göre yüzde 6
oranında azaldı ve bu kazalarda kaza anında hayatını kaybeden

insan sayısı ise 244'ten 156'ya geriledi" diye konuştu.

00 2019Emniyet Bülteni10
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Toplum Destekli Polislik, polis ile halk
arasındaki ilişkiyi güçlendiren, diğer
taraftan suçla daha etkin mücadele

etmek için ortaya çıkabilecek güvenlik
kaygısının nedenlerini araştıran ve va-
tandaşın ihbar ve şikâyetlerine çözüm
bulan veya çözüm bulmaya çalışan bir
polislik anlayışıdır. Bu kapsamda Kızılsaray
Mahallesi 78 Sk.ta Sultan Düğün Salonu-
nun arkasında bulunan isimsiz parkın bi
mekan takımı şahıslar tarafından işgal
edildiğinin ve topladıkları hurda eşyaları
bu parkta stokladıklarının, çocukların
oyun araçlarını yatakhane gibi kullan-

dıklarının, yanlarına çağırdıkları diğer bi
mekan takımı şahıslarla parkta bulunan
masaları içki masası gibi kullanıp parkı
istila ettiklerinin, mahalle polislerimiz ta-
rafımızdan tespit edildiği , aynı zamanda
mahalle sakinlerinden de şikayetler gel-
mesi üzerine park mahalle Polislerimiz
ve Muratpaşa Zabıta Ekipleri ile ortaklaşa
yapılan çalışmalar neticesinde defalarca
temizlenmiş ve burayı istila edenlere her
seferinde kabahatler kanununa göre idari
para cezası yazılmıştır. Bi mekan şahıslar
parktan uzaklaştırılarak park vatandaş-
ların kullanımına açılmıştır.

PARKLARIN MEKAN 
TUTULMASINA İZİN YOK

SULAMA KANALLARI DENETLENİYOR
EMNİYET-DSİ İŞBİRLİĞİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür-
lüğümüzce, önleyici faaliyetlerde
bulunarak vatandaşlarımızı bilgilen-

dirmek, ilimizin kent güvenlik kültürü-
nün oluşmasına fayda sağlamak, alan
hâkimiyeti kurmak, bilgi akışını sağla-
mak, kurumlar/kuruluşlar arasında koor-
dinasyonu sağlamak amacıyla Polis Halk
İşbirliğini sağlama kapsamında,  suç ve
suçlu ile mücadele de toplumu sorunların
çözümüne dâhil etmeye yönelik Toplum
Destekli Polislik çalışmaları yapılmakta-
dır.

Bu kapsamda Antalya DSİ 13.Bölge
Müdürlüğü ziyaret edilmiş, turizmin yo-
ğun olduğu yaz mevsiminde  Antalya da
yaşanabilecek ve istenmeyen “Boğulma

Olaylarının Önlenmesi” amacıyla yapıl-
ması planlanan ortak çalışmalar hakkın-
da görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Sulama kanallarında serinlemek için
suya giren vatandaşlar uyarıldı. Her yıl
havaların ısınmasıyla birlikte bilinçsizlik
ve tedbirsizlik sonucu sulama kanalların-
da, çaylarda nehirlerde, baraj ve göletler-
de çok sayıda vatandaş hayatına kaybet-
mektedir. Antalya da  boğulma olayları-
nın önüne geçebilmek amacıyla Toplum
Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz  ve
DSİ görevlilerince   il merkezi ve ilçelerin-
de eş zamanlı  yapılan saha çalışmaların-
da DSİ’ye ait sulama kanallarına giren
vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapı-
larak suya girmekten men edildiler.

Kurban
pazarlarında
bilgilendirme

çalışmaları
yapıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Po-
lislik Şube Müdürlüğü ve KOM Şb. Müdürlüğü
görevlileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir

Kurban Bayramı geçirmeleri, sahte para ve dolandırıcılı-
ğa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilen-
dirilmeleri, sahtecilik olaylarının önlenmesi ve suçla et-
kin mücadelede vatandaşların desteğinin alınması
amacıyla kurban bayramı öncesi ve süresince vatandaş-
larımızın yoğun bulunduğu alanlarda ve kurban satış
ve kesim noktalarında devriye ve bilinçlendirme çalış-
malarında bulundular. Bu kapsamda Muratpaşa İlçesi

ATSO karşısı, Kepez İlçesi Varsak ve Konyaaltı ilçesi Ça-
kırlar yolu üzerinde bulunan Kurban satış ve kesim
alanlarında ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü-
ğü ve KOM Şb. Müdürlüğü görevlileri 37 kurbanlık hay-
van satan esnaf ve 121 vatandaşa, sahte paranın anla-
şılması ile ilgili sahte para uyarıcı broşür ve sahte para
kalemi dağıtılmıştır. Esnaf kurban satışı sırasında döviz
üzerinden alış veriş yapmamaları konusunda uyarıl-
mış,  ayrıca esnaf ve vatandaşlara kurban pazarında
gördükleri şüpheli şahıslarla ilgili 112 acil çağrı merkezi-
ni aramaları ile ilgili genel bilgilendirme yapılmıştır.
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AKSEKİ İLÇESİNDE EMNİYET HUZUR GÜVEN VERİYOR
Vatandaşların Huzur ve Güven orta-

mında yaşamalarını sağlamak ama-
cıyla yürütülen çalışmalara ek olarak

sokakta yaşayan sahipsiz ve yardıma muhtaç
hayvanların bir insanlık görevi olarak sahip
çıkılması amacıyla olumsuz hava şartların-
dan etkilenmemeleri için yiyecek ve su nok-
taları oluşturulmuştur. 

HUZUR TOPLANTILARI
Akseki Kaymakamı,  Belediye Başkanı,

Akseki İlçe Emniyet Amir V. Nazif YAYLA
İlçe Jandarma Komutanı, Akseki Polis Merkezi
Amir V. Ali ARSLAN, Demirciler, Hacıilyas,
Boğaz ve Fakılar Mahalle Muhtarlarının ka-
tılımı ile Akseki İlçemizin sorunları ve çözüm
önerileri değerlendirilmiştir. Vatan-
daşlarımızın suç oluşmadan önce
almaları gerekli tedbirleri, Trafik
Güvenliği, Çocuk ve Gençlerin
Suçtan korunmaları, Suç
Alanlarının ıslahı, Muhtar-
larımızın Önemi gibi konu-
larda görüşmeler yapılmıştır. 

TRAFİK BİLİNCİNİN 
OLUŞTURULMASI
Trafikte Yaya Önceliği Bi-

lincinin Oluşturulması ama-
cıyla Akseki Kaymakamı Mu-
hammet Emin NASIR’ın katılımları
ile Emniyet ve Jandarma personelince
çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle “ ÖNCELİK
HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN “ isimli afişler
park, cafe, durak ve okullara vatandaşları-
mızı bilgilendirmek amacıyla asılmıştır. Ar-
dından İnönü Caddesi üzeri Aysel Güleç
Anaokulu önünde,  ışıklı trafik işareti bu-
lunmayan yolda, başta öğrenciler olmak
koşuluyla tüm yayaların öncelikli olarak
araçlar durdurularak yolun karşısına geç-

işleri sağlanmıştır. Geçiş sırasında durdu-
rulan araç sürücülerine “Öncelik Hayatın
Öncelik Yayanın “ isimli el broşürleri dağı-
tılmış ve 2918 Sayılı Kanunla ilgili bilgi-
lendirilme yapılmıştır.

Toplum Destekli Polislik anlayışı kapsa-
mında devletin vatandaşlarımızın her za-
man yanında olduğu göstermek amacıyla
mağduriyet yaşayan bir vatandaşımız zi-
yaret edilmiş, geçmiş olsun dileklerinde
bulunulmuş, dilek, öneri ve talepleri din-
lenmiştir.  Güvenlik Tedbirleri kapsamında
kısaca bilgi verilmiştir. 

EMEKLİ PERSONELİMİZE VEFA 
İlçe Emniyet Amirliğimizce emekli emniyet

mensuplarına düzenlenen etkinlik
kapsamında emekli Polis Memuru

Mehmet KARABACAK, İlçe Em-
niyet Amirliğimizde misafir
edilmiştir.

GELECEĞİMİZİN 
TEMİNATI ÇOCUKLAR 
BİLGİLENDİRİLDİ..
Aysel Güleç Ortaokulu öğ-

rencilerine ve eğitim kad-
rosuna POLİROBOT eşliğinde

Güvenlik Tedbirleri, Mala Karşı
Suçlara Karşı Tedbirler, Trafik

Bilinci, Güvenlik İnternet Kullanımı,
KEŞKE DEMEDEN projesi ve diğer konu-

larda seminer verilmiş, bilgilendirme ma-
teryalleri dağıtılmış ve çikolata ikram edil-
miştir. Aysel Güleç Anaokulunda da ilçe
Protokolünün katılımıyla “SIFIR ATIK projesi
bilgilendirme semineri verilmiş ve etkinlik
düzenlenmiştir. İsrafın Önlenmesi, Geri dö-
nüşümün Ülke ekonomisine katkısı, gele-
ceğe faydası anlatılmıştır. Sıfır Atık Boyama
Kitabı öğrencilere hediye edilmiştir. 

Korkuteli’de huzur toplantıları

İlçede Asayiş ve Huzurun sağlanması
amacıyla yürütülen çalışmalarda “Hır-
sızlık Suçları İle Mücadele, Ruhsatsız

Silah Bulundurma, FETÖ/Silahlı Terör Ör-
gütü ile Mücadele, Otodan Hırsızlık, Resmi
Belgede Sahtecilik ve Diğer Suçlarla Mü-
cadele çalışmaları kapsamında,İlçe
Asayiş/TEM birimleri ile ortaklaşa yürü-
tülen çalışmalar ve Uygulama Noktala-
rında yapılan Arama/Kontroller sonucu
(6) Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapılmıştır.
Ayrıca Alan Çalışmalarına Ek olarak 10
Nisan Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında
Zeynep Mustafa KEMER İlköğretim Oku-
lunda Suç Önleme Ve Araştırma Büro
Amir vekili Komiser Yardımcısı Mehmet
DEMİRCİ tarafından “ Polis Teşkilatının
Kuruluşu “ ve “Meslek Tanıtımı” faaliyeti
olarak bilgilendirme yapılmıştır.   Deva-
mında Cumhuriyet Gülhizar-Osman Sarıca
Ortaokulu Müdürlüğünün “Mesleki Tanı-
tım” faaliyetleri kapsamında Emniyet Teş-
kilatı içerisinde faaliyet gösteren birimler
tanıtılmış, ortaokul son sınıf öğrencileri
tarafından merak edilen konularda öğ-
rencilere bilgilendirme yapılmıştır.

MAHALLE TOPLANTILARI
Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hakan

SELEN koordinesinde Vatandaşın Huzur
ve Güven ortamında bulunmalarını sağ-
lamak, diğer kurumlar ile koordineli ça-
lışmalar yürütmek, Vatandaşlarımızı Bi-
linçlendirmek, Polis-Halk İlişkilerini Ge-
liştirmek, İlçenin sıkıntılarına çözüm üret-
mek amacıyla  her ay Huzur Toplantıları
düzenlemiştir. 

Serik’te bilinçlendirme
çalışmaları sürüyor

11 anaokulu ve anasınıflarında top-
lamda 530 öğrenci ziyaret edilerek,
Polislik Mesleğini sevdirmek, tanıt-

mak, Polis-çocuk ilişkilerini geliştirerek
saygılı, duyarlı ve bilinçli nesiller yetişti-
rilmesine yardımcı olabilmek, öğrenciler
ile Polis arasında samimi, sıcak bir tanışma
ortamı oluşturarak Polisi ve Polislik Mes-
leğini daha yakından tanımalarını sağla-
mak, trafikte uymaları gereken kurallar
ve trafik işaretleri hakkında sunum ve
bilgilendirme toplantıları yapılmış, boyama
kitabı, boyama kalemi hediye edilmiştir.

17 Ortaokul, 2 Lisede 2510 öğrenciye
Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum
Destekli Büro Amirliği görevlilerimizce
Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında,
trafik kültürünü oluşturmak, dolayısıyla
gelişen büyüyen çeşitlenen ve çoğalan
trafik sorunlarını zamanında ve etkin bir
biçimde denetleyebilmek, trafik ve toplum
güvenliğinin sağlanabilmesi toplum ha-
linde yaşamanın güvenli bir şekilde sür-
dürülebilmesi amacı ile öğrencilere sunum
ve bilgilendirme eğitimleri verilmiştir.

Keşke Demeden Projesi kapsamında hır-
sızlık ve dolandırıcılığı önlemeye yönelik
vatandaşları bilgilendirmek amacıyla top-
lamda 350 adet broşür dağıtılmıştır. 

133 kişinin katılımı ile 5 adet Huzur
Toplantıları düzenlenmiş, Mahalle muh-
tarları ve mahalle sakinleriyle, çarşı es-
nafıyla ayrıca Boğazkent, Belek, Kadriye

mahallelerinde bulunan taksici esnafla-
rının katılımları ile yapılmıştır. Toplantı-
larda hırsızlık ve dolandırıcılığı önlemeye
yönelik katılımcıları bilgilendirmek amacı
ile 170 adet broşür dağıtılmıştır.Emekli
emniyet personeli ve mağdur yakınları
ev ve işyerlerinde ziyaret edilmiştir.Yaz
aylarının başlamasıyla bölgemizde bulu-
nan plajlarda boğulmaları önlemek ama-
cıyla halkı bilgilendirme çalışmaları ya-
pılarak broşürler dağıtılmıştır.

Öğrencilere sunum ve bilgilendirme eğitimleri veriliyor
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OKUL GÜVENLİĞİNE TAM NOT..
Alanya polisi 7 den 77 ye toplumun her kesimine ulaşmaktadır. Anaokullarında eğitim gören küçüklerimizi ve eğitimcileri bilgilendirmek için

“Ağaç Yaşken Eğilir” atasözünü prensip edinerek Anaokullarında eğitim gören çocuklarımızı Polislik Mesleği, Acil Durum Çağrı Merkezi,
Sokakta Güvenlik ve Diğer konularda bilgilendirme yapmış, kısa çizgi film gösterisinde bulunmuştur. 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum
Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri
gelecek nesillerimizde trafik bilinci oluş-

masını sağlamak, her yıl trafik kazalarında mey-
dana gelen trajik olayların önüne geçilmesi ama-
cıyla gelecek nesillerimizin teminatı çocuk ve
gençleri bilinçlendirmek amacıyla ilkokulları zi-
yaret ederek bilgilendirme çalışmalarında bulu-
nulmuştur. Eğitici filmler desteğiyle trafik eğitimi
verilmiş, Trafik polisi şapkası ve ailenin trafik
polisi rozeti hediye edilmiş, çocuklara artık sen
ailenin trafik polisi oldun sloganıyla;  Görevin; -
Araçla bir yere giderken araç içerisindeki herkese
emniyet kemerlerini takmalarını  sağlamak,  -
Sürücünün hız yapmasını engellemek,  -Araçla
seyir halinde iken sürücünün telefonla konuş-
masını engellemek,-Sürücünün trafik ışıklarına
uymasını sağlamak ve-Trafik ışıkları ve trafik
polisi olmayan yaya geçitlerinde yaya önceliği
konusunda sürücüyü uyarmak olacak.Trafik eği-
timi verdiğimiz ve Ailenin trafik polisi olarak
görevlendirdiğimiz öğrencilerimizin trafik ku-
rallarına uyacaklarına ve ailenin trafik polisi
olarak yapacakları görevlerini hakkıyla yerine
getireceklerine inancımız tamdır. Tüm öğrenci-
lerimize başarılar dileriz.

TRAFİK HAFTASI
ETKİNLİĞİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
olarak Alanya Aile ve Sosyal
Gelişim Derneği ile birlikte yü-

rüttüğümüz "Kendine ve Alanya’ya Ya-
kışanı Yap" projemiz kapsamında “Gü-
venli Trafik, Güvenli Yarınlar “ sloga-
nıyla başlattığımız trafik haftası etkin-
liğimizi gerçekleştirdik.Atatürk Anıtı
önünde Alanya Aile ve Sosyal Gelişim
Derneği Başkanı Şükran ÇALIK ve Alan-
ya Motospor Kulübü Başkanı Uğur
UZUN'un etkinliğimizi özetleyen basın
açıklamasının ardından, Atatürk Cad-
desinde üzerinde sloganlarımızın yazılı
olduğu dövizlerimiz ve afişlerimizle
toplu olarak yürüdük. Vatandaşlarımıza
trafikte saygı ve güvenli motosiklet
kullanımını içeren broşürler dağıttık.
Hatalı motosiklet kullanımından doğan
sorunlara dikkat çekmeye çalıştık.

Alanya'ya gelen turistlerin ilçemizde
gerek yaya olarak gerekse toplu ta-
şıma araçlarını kullanarak bir reh-

bere ihtiyaç duymadan rahat gezmelerini
sağlamak amacıyla üç dilde Rusça, İngilizce
ve Almanca olarak hazırladığımız Alanya
Kent Haritalarını dağıtmaya devam edi-
yoruz. İçerisinde toplu taşıma araçlarının
güzergâhlarını, ilçemizin tarihi, doğa ve

kültürel tanıtımı, Alanya'mızda gerçekleşen
etkinliklerin tanıtıldığı, ihtiyaç duyuldu-
ğunda kamu kurum ve kuruluşlarının te-
lefon numaralarının bulunduğu ayrıca mi-
safirlerimizin olası bir suça maruz kalma-
maları için kişisel olarak alabilecekleri ted-
birlerin olduğu Alanya Kent Haritalarımızı
turistlerin yoğun olduğu Alanya kalesinde
ve Alanya Teleferik önünde dağıtıyoruz. 

ALANYA’DA TURİSTE 
REHBER OLUYORUZ
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ANNELERİMİZ 
EN BÜYÜK 

DEĞERLERİMİZDİR…
Anneler günü etkinlikleri kapsamında Alanya ilçemizde birçok
etkinlik düzenlenmiştir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan

annelerimizin anneler gününü kutlayıp mübarek ellerini öptük.Bu
cennet vatan için evlatlarını şehit veren annelerimizin geride yüz
binlerce evladı olduğunu ve her an yanlarında olduğumuzu bir

nebzede olsa hissettirmek için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak
Şehit Emniyet Amiri Halil İbrahim AKSOY ve Şehit Özel Harekât Polis
Memuru Coşkun NAZİLLİ anneleri annelerimizi ziyaret ettik. Onlarla

sohbet ederek gönüllerini aldık. Annelerimize sabır ve metanet
dilerken Şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad ettik. Tüm

annelerimizin anneler gününü kutlu olsun.

Aileleri tarafından ihmal edilen 18
yaşın altında olan çocukların özellikle
kavşaklar, parklar vb. kamuya açık

kentsel mekanlarda, kişilerin araç camını
silmek yada insanları taciz ederek para ver-
meye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik
eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle
toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye
düşüren çocuklara yönelik olarak; Çocuk
Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube
Müdürlüğü, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa
İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden müş-
terek ekipler oluşturularak, 01 – 07 Ağustos
tarihleri arasında günün değişik saatlerinde
denetim uygulaması gerçekleştirildi. 

Sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen
çocuklara yönelik yapılan denetim uygula-
masında; (9) dilenci, (8) midye satıcısı, (4)

mendil satıcısı, (2) çiçek satıcısı, (15) su,
meyve, ceviz vb. satıcı olmak üzere toplam
(38) çocuk tespit edilmiş, bu çocuklardan
(33)’ü ailesine, (5)’i Antalya Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı
yurda teslim edilmiştir. Yapılan araştırmada
tesbit edilen ve ailesine teslim edilen ço-
cuklardan (15)’ inin, yurda teslim edilen ço-
cuklardan ise (2)’ sinin yıl içerisinde değişik
tarihlerde aynı eylemi yaptıkları anlaşılmıştır.
Ayrıca (44) şahsın incelemesi yapılmış, her-
hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılma-
mış, satıcı ve dilencilik yaptığı tespit edilen
18 yaşından büyük olan (15) şahsa Kaba-
hatlar Kanununu 32. Maddesine göre (Emre
Aykırı Davranış) ilgili birimlerce toplam
(4.800) TL idari para cezası işlemi uygulan-
mıştır. 

Sokakta Çalışan, Çalıştırılan ve 
Dilendirilen Çocuklara
Yönelik Denetim Uygulaması Yapıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü Gençlerle
Beraberiz Projesi kapsamında 2019-

2020 akademik döneminde Akdeniz Üni-
versitesini kazanarak diğer illerden yurt ve
üniversite kayıtlarını yaptırmak üzere An-
talya'ya gelen öğrencilere ve ailelerine yar-
dımcı olma, terör örgütlerine karşı mücadeleyi
psikolojik yönden destekleme ve sürdürülen
faaliyetlerin etkinliğini artırmak amacıyla
çalışma gerçekleştirdi.  Akdeniz Üniversitesi
kampüsü içerisinde, Antalya Havalimanı'nda
ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde açılan

“El Ele Güvenli Geleceğe” isimli öğrenci
irtibat standında öğrenci ve ailelere Antal-
ya'nın genel yapısı ve illegal örgütlere karşı
sözlü bilgilendirme yapılmasının yanı sıra,
bilgilendirme içerikli broşür, kalem ve bloknot
dağıttı. Öğrencilerin yasadışı oluşumların
istismarına ve tuzağına düşmelerini engel-
lemek,devletin her zaman yanlarında ve
yardıma hazır olduğunu göstermek terör
örgütlerinden ve terör örgütü ile irtibatlı
çevreden uzak durmalarını sağlamak ama-
cıyla çalışma yaptı.

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTEYİZ

00 2019Emniyet Bülteni14

emniyet_QUARKXPRESS (8.5) TABLOID SABLON 67LIK  23.09.2019  18:43  Page 14



002019Emniyet Bülteni 15

MANAVGAT İLÇE 
ALAN HÂKİMİYETİ İLE

SUÇLULARIN 
KORKULU RÜYASI  

Özellikle MALA KARŞI/HIRSIZLIK VE UYUŞTURUCU suçları
ile mücadele kapsamında meydana gelen olayların ay-
dınlatılması, suç faillerinin tespiti ve yakalanarak hak-

larında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla sivil/resmi
ekiplerin şok uygulamalar yapmaları, suç mahalli alanların
ıslah çalışmaları, şüpheli araç ve şahıslara yönelik kontrol ve
uygulamaların arttırılması ile “İş Yerlerinden Hırsızlık, Otodan
Hırsızlık, Bisiklet Hırsızlığı, Kaçakçılık ve Narkotik Suçları ve
diğer suçlarda meydana gelen olaylar sonrasında Manavgat
ekipleri alanda yaptıkları Çalışmalar ile;

-Kamera Kayıtlarının incelenmesi,
-Görgü Şahitlerinin Vermiş Oldukları Beyanlar,
-Elde Edilen Delil/İz ve Emareler sonucu yapılan çalışmalarda

(20) Şüpheli şahıs yakalanarak haklarında Adli İşlem yapılmıştır. 
Yapılan çalışmalarda Hırsızlık Suçlarında kullanılan suç

aletleri ve çalınan değerli eşyalar, farklı gramajlarda uyarıcı/uyuş-
turucu maddeler, kaçak içki ve yapımda kullanılan malzemeler,
ruhsatsız av tüfeği/kurusıkı ve ruhsatsız silahlar/fişekler ele
geçirilmiştir. 

Trafik bilincini oluşturmak ve Kuralları uymayı alışkanlığa
dönüştürmeye destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediye-
si Kemer Anaokulu ile ortaklaşa trafik eğitim  pisti açılarak,

“Hoşgörüdür İlkemiz Kazasız Yollar Hedefimiz” sloganıyla okul
öncesi 50 öğrenciye trafik pistinde akülü otolar ile trafik eğitimi
verilmiştir. Eğitimde yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, emni-
yet kemeri kullanımı, kask kullanımı, araç kullanırken telefon ile
konuşmama, trafikte hoşgörü vb. birçok konuda okul öncesi öğ-
rencilere uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda Trafik ve
Toplum Destekli Polislik ekiplerince tüm öğrencilere rozet takıla-
rak her öğrenci birer trafik polisi olarak görevlendirilmiş ve aile-
lerini de trafik kuralları konusunda uyarmaları istenmiştir.

KEMER’DE
TRAFİK 
EĞİTİM 

PİSTİ AÇILDI

Mehmet Murat ULUCAN

Emniyet Bulteni
www.antalya.pol.trwww.antalya.pol.tr
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