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¥ devamı sayfa 8-9’da

“ÇAkArLArLA” 
ilgili açıklama

∂ Antalya Emniyet müdürlüğü, geçiş
üstünlüğüne sahip araçların sürülmesi
sırasında uyulacak kurallar konusunda
yazılı açıklama yaptı. ¥ sayfa 3’de

tEDEs haZır

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve milli
Eğitim Bakanı Sayın Ziya SElçuk' un katılımla-
rıyla modernize edilerek Eğitim İşbirliği Proto-

kolü ile hazırlanan “mobil Trafik Eğitim Tırı” 13 - 14
Aralık tarihlerinde cumhuriyet meydanında ço-
cuklarla buluştu.  ¥ sayfa 7’de

AnTAlyA İl EmnİyET müDürü mEhmET murAT ulucAn:

Daima destekçiniz
olacağız ¥ devamı sayfa 10’da

“hayatıma kastım yok, 
kaskım Var” 

¥ devamı sayfa 13’de

mobil trafik Eğitim tırı
antalya’yı ziyaret etti

Huzurlu ve güvenli;
AnTAlyA İl EmnİyET müDürü mEhmET murAT ulucAn:

anTalya

İçİşlErİ BAkAnı SülEymAn Soylu :
Asılsız ihbarlara 250 TL. Ceza kesiliyor

amaç ceza
kesmek değil

hayat 
kurtarmaktır

Vali Münir Karaloğlu ile  İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu I12 Acil

Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet
İçi Eğitim Seminerine katıldı. 

112 ile ilgili bakanlığa geldiği günlerden itibaren yoğun
çalışma yaptıklarını, bu alanda yaşanan gelişmelerin
önemli olduğunu vurgulayan Soylu “1 Ocak-30 Kasım 2019

arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerine gelen toplam
çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tır.Bu ihbarların yüzde 68’i
yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. ¥ devamı sayfa 2’de

∂ Antalya ve tüm ilçeleri
Trafik Elektronik Denetle-
me Sistemi'ne (TEDES) 7
bin kameranın montaj iş-
lemleri tamamlandı. TE-
DES, Alanya dahil 19 ilçe-
de aktif olarak kullanıla-
cak.  ¥ sayfa 4’de

Bakan Soylu’dan
kundu ZİyaRETİ

İçişleri Bakanı Süleşman Soylu, Antal-
ya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet
Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve

İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gülcü Kun-
du’yu ziyaret etti. Kundu’yu ziyarette bu-
lunan Bakan Soylu, Vali Karaloğlu, Emni-
yet müdürü Ulucan ile birlikte vatandaş-
ların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek
not aldı. Kemerağzı mahallesi Kundu Es-
nafları Koruma Derneği Başkanı Metin
Kanmaz ve bölge esnafı, bürokratlarla ya-
kından ilgilendi. Dernek Başkanı Metin
Kanmaz, Bakan Soylu ile bölgenin sorun-
ları hakkında görüştüklerini belirtti.
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112 ile ilgili bakanlığa geldiği günlerden
itibaren yoğun çalışma yaptıklarını, bu
alanda yaşanan gelişmelerin önemli

olduğunu vurgulayan Soylu “1 Ocak-30
Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112
çağrı merkezlerine gelen toplam çağrı sayısı
39 milyon 216 bin 435'tır.Bu ihbarların
yüzde 68’i yani 26 milyon 270 bini asılsız
ihbardır. 12 milyon 496 bini de gerçek
ihbardır dedi. Asılsız ihbarlara karşı ceza
uygulamasına da başladık, Valiliklerimiz
tarafından 250 lira ceza kesilmektedir.

Ancak amaç ceza kesmek değil hayat
kurtarmaktır.  Türkiyede, 112 Acil Çağrı
Merkezlerine iletilen gereksiz çağrı oranının
çok yüksek olmasının ciddi bir problem
olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu "İnşallah
Önümüzdeki dönemde anaokullarından
başlayarak toplumun yoğun olarak
bulunduğu AVM, şehir merkezlerinde
çalışmalar yaparak 112 çağrı merkezlerinin
gereksiz işgal edilmesi durumunun ne kadar
riskli bir şey olduğunu insanlara anlatmaya
çalışacağız şeklinde konuştu. 

Asılsız ihbarlara 250 TL. Ceza kesiliyor

amaç ceza kesmek değil
hayat kurtarmaktır

Vali Münir Karaloğlu ile  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu I12 Acil Çağrı
Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitim Seminerine katıldı. 

İçİşlErİ BAkAnı SülEymAn Soylu :

antalya yeni yıla 
girdiEMnİyETlİ

Antalya'da polis, turizm kenti olması ve yılbaşı dolayısıyla karayolu,
havayolu ve denizyolu ile Antalya'ya çok sayıda vatandaş ile yabancı
turistlerin, yerli- yabancı sporcu kafilelerinin geleceğini göz önünde

bulundurarak, önlemlerini buna göre aldı. 

Emniyet güçleri, yılbaşı
kutlamalarının yoğun olarak
yapılacağı eğlence mekanları

başta olmak üzere il merkezinde
Cumhuriyet Meydanı, Barlar
Sokağı, Yat Limanı, Konyaltı Kent
Meydanı, Muratpaşa Kent
Meydanı, Lara Beach Park civarı
vb. kategorideki tüm alanlar,
mekanlar ve yerleri sürekli kontrol
altında tutarak gerekli tedbirleri
alındı. Kutlamalarda havai fişek vb
maddelerin ilgili kanunlar
çerçevesinde ve izinli olmak
kaydıyla kullanılmasına özen
gösterildi ve hiç bir kanunsuz
davranışa müsaade edilmeden
huzurlu bir şekilde vatandaşların
yenı yıla girmeleri sağlandı.Trafik
birimlerince yılbaşı gecesi
yapılacak kontrollerde, başta
sürücülerin alkollü araç kullanımı,
aşırı hız, hatalı sollama, yakın
takip ve şerit ihlali gibi trafik
kazalarının oluşmasında büyük rol

oynayan kural dışı davranışların
denetimlerine ağırlık verildi. 

Vatandaşların yılbaşı gecesi
gerek meydanlarda, gerekse kapalı
mekânlarda yapılacak kutlamalar
esnasında olası kapkaç,
yankesicilik, dolandırıcılık, taciz vb
olumsuz durumlarla
karşılaşmamaları, yılbaşı öncesi ve
sonrasında huzurlu ve güvenli bir
şekilde alışverişlerini, ziyaretlerini
ve kutlamalarını yapmaları ve
ayrıca can ve mal emniyetlerinin
sağlanması amacıyla, 31 Aralık
yılbaşı gecesi il genelinde hali
hazırda görev alacak 1076
personele ilave olarak yılbaşı
tedbirleri kapsamında 1 Ocak
Çarşamba günü sabahına kadar il
genelinde toplam 4 bin 154 resmi,
sivil, yaya ve motorize personel,
ekip ve devriye görevlendirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü,
yılbaşı gecesi toplam 5 bin 230
personelle görev başında oldu
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“ÇAkArLArLA” ilgili açıklama

Yapılan açıklamada, “Geçiş
üstünlüğünün gerçekte' bu hakka
sahip araçlarca kullanımının

sağlanarak suiistimallerin önlenmesi
ve konuda daha etkin denetimler
gerçekleştirilmesi amacıyla; Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda hazırlanan ve İçişleri
Bakanımız tarafından 20.09 2019
tarihinde onaylanan ‘Geçiş
Üstünlüğüne Sahip Araçların
Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar
île Bu Hakka Sahip Araçlarda
Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı
İşaretleri ile Bunların Kullanımına
ilişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2019
tarihinde yürürlüğe girecektir.

01 Kasım 2019 tarihinden itibaren
Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların
Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar
ile Bu Hakka Sahip Araçlarda
Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı
İşaretleri İle Bunların Kullanımına
İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca, 'TBMM
Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
TBMM de En Çok Üyeye Sahip Birinci

Siyasi Parti Grubu Başkan. TBMM de
En Çok Üyeye Sahip İkinci Siyasi Parti
Grubu Başkanı Eski Cumhurbaşkanları
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay
Birinci Başkanı Danıştay Başkanı,
Sayıştay Başkanı Kabine Üyeleri,
TBMM Başkan Vekilleri, TBMM de
Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel
Başkanları TBMM üyeleri - TBMM
Kurumsal Protokol Listesi esas alınır.
YÖK Başkanı, Genelkurmay Baş-kan,
Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanı
İdari İşler Başkanı Uyuşmazlık
Mahkemesi Başkanı TBMM Genel
Sekreteri, Cumhurbaşkanlığına
Doğrudan Bağlı Kurum Yöneticileri Mili
İstihbarat Teşkilatı Başkanı. Savunma
Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme
Kurulu Baş-kanı MGK Genel Sekreteri
Strateji ve Bütçe Başkan; İletişim
Başkanı Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem
Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli
Saraylar Başkanı Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yüksek
Seçim Kurulu Başkanı, Anayasa
Mahkemesi Üyeleri, Bakan

Yardımcıları, il Valileri Kuvvet
Komutanları, Jandarma Genel
Komutanı, Emniyet Genel Müdürü
Sahil Güvenlik Komutanı, Hakim
Savcılar Kurulu Başkan Vekili olarak
bulunan Makamların emır ve zatlarına
ve bunların korunmasında görevli polis
araçları hariç, Boyama şekilleri veya
ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne
sahip oldukları açıkça belli olan
ambulans, itfaiye, kolluk araçları, afet
ve acil durum hizmetlerinde görevli
bulunan araçlar, yolun yapım ve
bakımından sorumlu kuruluşa ait kar
ve buz mücadelesi araçları haricinde,
bulunan boyama şekilleri veya ayırım
işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip
açıkça belli olmayan genel kolluk
kuvvetlerine ait tüm sivil
polis/jandarma araçları da dahil olmak
üzere, görev yaptığı makam ve birimine
bakılmaksızın aracın ön. panjur içi, far
içi, ön ve arka cam önünde ışıklı uyarı
işareti bulunmayacaktır. Bunun yerine
yapılan düzenleme gereğince, araçların
sadece tepe bölgesinde seyyar sabit

ışıklı uyarı işareti
bulundurulabilecektir.

01.11.2019 tarihinden itibaren yapılan
kontrol ve denetimlerde geçiş
üstünlüğüne sahip araçların sürülmesi
sırasında uyulacak Kurallar İle Bu
Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak
Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri İle
Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve
Esaslara aykırı olarak araçlarda çakar
lamba ve ses sistemlerinin tespit
edilmesi durumunda, 291 8 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 71 (Geçiş
Üstünlüğünü Usulsüz Kullanmak)
maddesi gereğince 108 TL, geçiş
üstünlüğüne ait araçlar dışında kalan
araçlarda kullanıldığının tespit
edilmesi durumunda 2918 sayılı Kara
yolları Trafik Kanunun 26/2 maddesi
gereğince (1.002) TL (Sürücü araç sahibi
değil İse sürücüye de aynı miktarda
cezai işlem uygulanır). Trafik İdari Para
Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek,
araçlar üzerinde bulunan sistemler
sökülene kadar araçlar trafikten men
edilecektir denilmiştir.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesi sırasında
uyulacak kurallar konusunda yazılı açıklama yapıldı.

Okul çevresi denetimleri aralıksız sürüyor
AnTAlyA’DA okul çEvrElErİnDE İş yErlErİ, kAfElEr vE şüPhElİ şAhıSlArA yönElİk DEnETİmlEr ArAlıkSıZ DEvAm EDİyor

Antalya’da okul çevrelerinde iş
yerleri, kafeler ve şüpheli şahıslara
yönelik denetimler aralıksız devam

ediyor. Son olarak Muratpaşa ilçesinde 10
okul çevresinde denetimler
gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlerimizin
daha güvenli olması amacıyla Antalya’da
Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 2

kahvehane 2 büfe 5 park/bahçe kontrol
edildi. Okul çevrelerinde yapılan
çalışmada trafik ekiplerince 20 araç
kontrol edilmiş ve 1 araç sürücüsüne
yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 1002
tl, 4 motosiklet sürücüsüne Kask takmama
suçundan dolayı 432’şer lira para cezası
uygulandı.
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Lara'daki eski Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Binası yanında yaptırılan TEDES bi-
nası Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Trafik ekipleri sistemde dene-
me çalışmalarına başladı. 110 milyon lira proje maliyetli yeni yıl ile birlikte Gazi-

paşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede çalışmaya başlayacağı açıklandı. Antalya'nın tüm ilçe-
lerinde aynı anda devreye girecek sistem için 'kırmızı ışık' ve 'hız ihlali' yerine 'hız ko-
ridorları' oluşturuldu. Belirlenen koridorlarda limiti aşan sürücülere para cezası kesi-
lecek. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik bölgeyi kapsayan TEDES ile yarala-
malı ve ölümlü trafik kazalarının minimuma indirilme-
si hedefleniyor. TEDES, aynı zamanda meydana
gelebilecek her türlü asa-
yiş olayının önüne geç-
meye destek verecek.
Bölgede araçlarla iş-
lenen suçları ise
Plaka Takip Siste-
mi tespit edecek. 

Yeni sistemde
oluşturulan
'hız koridor-
ları'nda limi-
ti aşan sü-
rücülerin
adresleri-
ne ceza-
lar gönderi-
lecek.

tEDEs haZır
Antalya ve tüm ilçeleri Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne

(TEDES) 7 bin kameranın montaj işlemleri tamamlandı. TEDES,
Alanya dahil 19 ilçede aktif olarak kullanılacak.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Terörle Müca-
dele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalı-
şan temizlik ve çöp toplama işçilerine güvenlik tedbirleri konulu seminer verildi. Kepez Belediyesi

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen seminere 230 temizlik işçisi katıldı. Seminerde hayat
kurtarmanın, suç önlemenin çok değerli olduğunu anlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde
görevli uzman polisler, şüpheli paket ve patlayıcı maddeler konusunda işçilere bilgilendirmede bu-
lundu. İşçilere şüpheli şahıs, paket veya madde gördükleri takdirde durumun polise haber verilme-
sinin önemi anlatıldı. Uzmanlar, bomba türleri ve biçimleri hakkında da film ve gerçek olaylardan

alınmış fotoğraf ve videolar izletti.Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler ise çeşitli uyuş-
turucu maddeler hakkında bilgi verdi. Temizlik işçilerine uyuşturucu madde bulduklarında kesin-
likle dokunmamaları konusunda uyarıda bulunan narkotik uzmanları, yine durumun polise haber

verilmesini istedi. Seminer, soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.

Temizlik işçilerine güvenlik eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları ve Uygulama
Merkezi 60 yaş ve üzeri bireylere sağlıklı ve başarılı
yaşlanma eğitim ve öğretim programı “60+ Tazelenme

Üniversitesi” projesi kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğümüz
tarafından hazırlanan program doğrultusunda, Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü trafik eğiticileri tarafından
Akdeniz Üniversitesinde “Trafik Güvenliği” hakkında ilk ders
eğitimleri verildi.

Diğer üniversiteler gibi eğitim süresi 4 yıl olan Tazelenme
Üniversitesi’nde psikoloji, biyoloji, sosyoloji, gerontoloji
derslerini alan öğrencilere belirlenen ders programı dâhilinde
her ay, her sınıf için ayrı ayrı, ikişer saat süreyle verilmeye
başlanan “Trafik Güvenliği” eğitimlerinde kazaların
önlenmesi, can kaybı ya da yaralanmaların en aza indirilmesi
amacıyla, kamu spotlarıyla zenginleştirilmiş sunumlar ve
canlandırmalarla yolculuk esnasında sürücü ve yolcuların
“Emniyet Kemeri Kullanmaları, Hız Limitlerinin Üzerinde Araç
Kullanmama, Cep Telefonunun Araç Kullanımı Üzerindeki
Etkileri, Takip Mesafesi, Hatalı Sollama ve Yaya Güvenliği”
konularında bilgilendirmeler yapılmış, trafik kültürünü
benimsemiş saygın yol kullanıcıları olunması gerektiğine
değinildi.

Tazelenme üniversitesi’nde

trafik bilgileri
taZElEnDi
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uyuşturucu tacirlerine geçit yok
3 kiLo 400 grAm

uyuşturucu çıkardılar

Fas'tan Antalya'ya gelen ve
havalimanında şüphe üzerine
hastaneye sevk edilen 4 şahsın

çekilen tomografisinde, uyuşturucu
madde yuttukları ortaya çıktı. Gözaltına
alınan şahısların yuttukları uyuşturucuyu
çıkarma işlemi hastanede devam ederken,
şu ana kadar 3 kilo 400 gram uyuşturucu
çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları
Büro Amirliğince kurye olarak tabir edilen
şahıslara yönelik çalışmalar devam
ediyor. Bu kapsamda Fas'ın Casablanca
şehrinden uçakla Antalya'ya gelen Fas
uyruklu S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. isimli
şahısların uluslararası kurye olarak
uyuşturucu madde getirebilecekleri
değerlendirildi.

Görevliler tarafından yapılan

sorgulamada, yutarak uyuşturucu madde
naklettikleri yönünde kuvvetli şüphe
oluşturan şahıslar, hastaneye sevk edildi.
Hastanede çekilen tomografi
görüntülerinde şahısların uyuşturucu
madde yuttukları tespit edildi.

3 kilo 400 gram uyuşturucu çıkardılar
Hastanede yapılan tespit sonrasında

şahıslar vücut boşluklarında, midelerinde
ve bağırsaklarında her biri ortalama 10
gram ağırlığında olmak üzere kapsül
halindeki marok esrar (Fas esrarı) olduğu
değerlendirilen uyuşturucu maddeleri
doğal yollardan çıkartılan uyuşturucuya el
konuldu.

İfadelerinin ardından 'uyuşturucu ve
uyarıcı madde uluslararası ticareti
yapmak, sağlamak ve nakletmek'
suçundan adliyeyi sevk edilen 4 şüpheli,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PoğAÇA ve Şeker
kuTusu iÇerisine

sAkLAnmıŞLAr
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

koordinesinde, Antalya Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube

Müdürlüğü ekiplerimizce, Şehirlerarası
Otobüs Terminalinde uyuşturucu
madde ticareti yapan, kullanan şahıs
ve gruplara yönelik olarak çalışmalar
yaptı. Yapılan operasyonlarda özellikle
Poğaça ve Şeker kutusu içerisine
saklanmış vaziyette uyuşturucu getiren
şahıslar üzerinde operasyonlar
gerçekleştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Antalya Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerimiz, ülkemiz için önemli bir
turizm şehri olan Antalya’da özellikle
yerli ve yabancı turistlerin geliş-gidiş
yaptığı Şehirlerarası Otobüs
Terminalinde uyuşturucu madde
ticareti yapan, kullanan şahıs ve
gruplara yönelik olarak çalışmalar
yaptı. Yapılan operasyonlarda 26 Kasım

10 Aralık 2019 tarihleri arasında,
özellikle Poğaça ve Şeker kutusu
içerisine saklanmış vaziyette
uyuşturucu getiren şahıslar üzerinde
operasyonlar gerçekleştirildi.
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde
Ticareti Yapmak ve Sağlamak”
suçundan (3) olay meydana gelirken,
(5) şahıs yakalandı. Daralı (53,6) gram
eroin,  daralı (72,2) gram skunk esrar
maddesi, (92) adet ecstasy hap ve (2)
adet sentetik ecza ele geçirildi, (4) şahıs
hakkında adli işlem yapıldı. Ayrı bir
çalışmada ise “Kullanmak için
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın
Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak”
suçundan (10) olay meydana gelirken,
(10) şahıs yakalandı. Daralı (34,9) gram
eroin,  daralı (10,1) gram sentetik
kannabinoid ve daralı (9,4) gram skunk
esrar maddesi ve (10) adet ecstasy hap
ele geçirildi. (10) şahıs hakkında işlem
yapıldı. 

Vücut Tomografisinde tespit edildi

Şehirler arası otobüs terminalinde

emniyet_QUARKXPRESS (8.5) TABLOID SABLON 67LIK  10.02.2020  18:44  Page 5



00 20Emniyet Bülteni 2006

Uygulama ile Genel asayiş ve kamu
düzeninin devamının sağlanması,
terör örgütlerinin muhtemel

eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala
karşı işlenen suçların faillerinin
yakalanması, taşınması ve
bulundurulması yasak olan her türlü
maddenin ele geçirilmesi,
vatandaşlarımızın huzur ve güven
içerisinde yaşamaları amacıyla; 10:00-
13:00, 16:00-19.00, 20:00-23:00 ve 23:00-
24:00 saatleri arasında (4) aşamalı  olarak
yapılan uygulamaya toplam; (3889)
personel, (710) ekip, (15) tim, (2) deniz
aracı, (2) helikopter ve (3) dedektör polis
köpeği katılmıştır.

31.782 kişi sorgulandı
(37) sabit uygulama noktası ve (968)

umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar
üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka
sorgulaması yapılan uygulamaların
sonucunda; (31.782) kişi sorgulanmış,
arandığı tespit edilen (73) kişi yakalanmış,
(20) şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve
(5.489,) TL. para cezası uygulanmış,
(10.883) araç kontrol edilmiş, (324) araca
(201.270) TL. para cezası uygulanmış, (76)
araç trafikten men edilmiş, (306) işyeri
kontrol edilmiş, (31) işyerine cezai işlem
uygulanmış, (224) metruk bina kontrol
edilmiştir.

481 adet sahte içki ele geçirildi
Uygulama esnasında; (1) adet av tüfeği,

(198) adet fişek,  (1) adet kurusıkı tabanca,
(1) adet şarjör ve (13) adet mermi, (0,5)
gram kokain, (12,5) gram eroin ve (32,5)
esrar maddesi, (481) adet sahte içki ele
geçirilmiştir.

Mevcut huzur ve güven ortamının
devamının sağlanması amacıyla bu
zamana kadar yapmış olduğumuz
çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan
böyle de devam edecektir.

“Türkiye Güven Huzur” uygulaması yapıldı
AnTAlyA gEnElİnDE, İl EmnİyET müDürlüğümüZ, İl JAnDArmA komuTAnlığı vE SAhİl güvEnlİk komuTAnlığı’ncA 

Metruk alan kalmayıncaya  kadar durmak yok

Yıbaşı öncesi Antalya genelinde, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı’nca Türkiye Güven Huzur (2019/7) uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları sonrası hızlanan metruk binalarla ilgili
çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün metruk,
atıl suç alanlarının ıslahına yönelik çalışmalarda, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mah.1124 sokak ile

Kızılarık Mah.2829 sokakta bulunan ve madde bağımlıları tarafından kullanılan metruk
binaların yıkımı sağlandı.
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mobil trafik 
Eğitim tırı
antalya’yı
ziyaret etti

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU
ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SEL-
ÇUK' un katılımlarıyla modernize edi-

lerek Eğitim İşbirliği Protokolü ile hazırla-
nan “Mobil Trafik Eğitim Tırı” 13 - 14 Ara-
lık tarihlerinde Cumhuriyet Meydanında
çocuklarla buluştu. Eğitim tırına aileleriy-
le birlikte ziyarete gelen binin üstünde
öğrenciye kapılarını açtı. Video ve su-
numlarla desteklenen eğitimlerde,  emni-

yet kemeri ve çocuk koltuğu, güvenli ge-
çiş yolları, karşıdan karşıya geçme kural-
ları, okul servis araçlarında dikkat edil-
mesi gereken kurallar hakkında bilgilen-
dirme çalışmaları yapıldı. Daha sonra
özel olarak hazırlanan trafik parkurunda,
akülü araç kullanan öğrencileri, polis me-
murları hataları konusunda uyardı. Ayrı-
ca eğim parkurunu tamamlayan öğrenci-
lere çeşitli hediyeler verildi.

Finike İlçe Emniyet Müdürlüğünce Toplum Destekli Polislik
faaliyetleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Cevdet ARICI ve
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü KARATAŞ’ ın da katılımlarıyla

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Emin Akın İlkokulu, Şehit İsmail
Çalkan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, İsmail Erol İlkokulu, Seyid Onbaşı
İlkokulu, Yeşilyurt Şht.Adem Ovar İlkokulu, Özel Sancak Koleji,
50.Yıl Anaokulu, Özel Lale Bahçesi Anaokulu, Canan Yavuz Gürkan
Mes.Tek.Anadolu Lisesi, Bağyaka İlkokulu, Çavdır İlkokulu,
Hasyurt İlkokulu, Hasyurt Kolaklar İlkokulu, Hasyurt
Yarbaşı İlkokulu ve İncirağacı İlkokulu olmak üzere
toplam 16 (on altı) okulda anasınıfı ve 1. sınıf
öğrencilerine Trafik Işıkları, Trafikte Yaya
Önceliği, Sağlıklı Yaşam İçin Spor Yapmanın
Önemi, Oyun Alanları Dışına Çıkmanın
Kazalara Sebebiyet Verebileceği, Emniyet
Kemeri Takmanın Önemi, Aşırı Hız
Yapılmaması Gerektiği, Trafikte Kask
Takmanın Önemi ve Hayat Kurtardığı,
Direksiyon Başında Cep Telefonu
Kullanmanın Kaza Riskini 4 Kat Artırdığı,
Sigara İçmenin Zararları ve Aşırı Televizyon
İzlemenin Sağlığa Zararları hakkında
bilgilendirme yapılmış ve “Türk Polisi İyilerin
Yanında Kötülerin Karşısındadır” sloganıyla
hazırlanan 1600 adet Boyama Kitabı dağıtıldı.  

“TÜRK POLİSİ İYİLERİN YANINDA KÖTÜLERİN KARŞISINDADIR”
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Antalya'da İçişleri Bakanlığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından Trafik Bölge Değerlendirme

Toplantısı yapıldı. Toplantıda Karayolu Trafik
Güvenliği Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde
Antalya'da yapılan faaliyetler ve trafikle ilgili
sorunların çözümü görüşüldü. İki gün sürecek
toplantıya Akdeniz, Ege ve İç Anadolu
bölgesindeki 22 ilin il emniyet müdür
yardımcıları ve trafik şube müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl
Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ülke
genelinde trafik kazalarında çok sayıda
vatandaşın hayatını kaybettiğini ya da maddi
hasarlı kazalarda mağdur olduğunu belirtti.
Trafik kazalarının önlenmesi için ülke
genelinde çalışmalar yapıldığını anlatan
Ulucan, emniyet kemeri takılması, sürüş
sırasında cep telefonu kullanımı, hız ihlalleri
gibi konularda kazaların önlenmesi için
çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

Antalya'da trafikte yaya geçidi kullanımının
yaygınlaşması, kask takılması, emniyet kemeri
takılması gibi projelerle kazaların azalması için
önemli farkındalık oluşturduklarına değinen
Ulucan, "Huzur ve güvenli bir ilimiz var.
İlimizde trafik güvenliğinin daha kapsamlı
sağlanması için personel artırılmış, farklı
projeler hayata geçirilmiş ve çalışmalar devam
etmektedir. Motosiklet kullanımında ülkede
ikinci sıradaki Antalya'da kask kullanımında
önemli artış sağlandı. Trafik güvenliliğinin

sürekliliğinin sağlanması için uygulamaların
incelenmesi sorunların çözümü büyük önem
taşır" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri
Başkanı Mehmet Fatih Serdengeçti, gelecek yıl
kazaların yüzde 50 azaltılmasını
hedeflediklerini söyledi. Trafik güvenliğini,
düzenini sağlamayı hedeflediklerini dile
getiren Serdengeçti, "Ülkemizde her yıl
binlerce insanı kaybediyoruz, yüz binlerce
insan yaralanıyor. Bunun azaltılması gerekiyor.
Gelişmemiş ülkelerde kazalardan insan
kaybının fazlalığını görüyoruz. Gelişmiş 

ülkelerde daha fazla araç daha fazla sürücü
var fakat kazalar az. Bu insanların onur
duyacağı bir durum. Bu onuru insanlarımıza
yaşatarak biz de yaşamalıyız" diye konuştu.

TRAFİK BİLİNCİ ARTTI
Trafik kazalarının azaltılması, vatandaşlarda

trafik bilincinin artırılması için çalışmaları
artırdıklarını vurgulayan Serdengeçti, "2018
yılına göre, 2019'un 11 aylık döneminde kaza
yerinde ölüm sayısının yüzde 27 azaldığını
görüyoruz. Hastane ölüm verilerine göre de 9
aylık süreçte kaza nedeniyle olay yerinde ve
hastanede ölüm oranı geçen yıla göre yüzde
23 azaldı" diye konuştu.

huzurlu ve güvenli:
ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET MURAT ULUCAN:

Antalya'da trafikte yaya geçidi kullanımının yaygınlaşması, kask takılması, emniyet kemeri takılması gibi
projelerle kazaların azalması için önemli farkındalık oluşturduklarına değinen Antalya İl Emniyet Müdürü

Mehmet Murat Ulucan, "Huzur ve güvenli bir ilimiz var.” dedi.
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huzurlu ve güvenli: antalya
Antalya'da trafikte yaya geçidi kullanımının yaygınlaşması, kask

takılması, emniyet kemeri takılması gibi projelerle kazaların azalması
için önemli farkındalık oluşturduklarına değinen Ulucan, "Huzur ve

güvenli bir ilimiz var. İlimizde trafik güvenliğinin daha kapsamlı
sağlanması için personel artırılmış, farklı projeler hayata geçirilmiş ve

çalışmalar devam etmektedir. Motosiklet kullanımında ülkede ikinci
sıradaki Antalya'da kask kullanımında önemli artış sağlandı. Trafik

güvenliliğinin sürekliliğinin sağlanması için uygulamaların incelenmesi
sorunların çözümü büyük önem taşır" diye konuştu.
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3Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık
yaratmak ve engelli eş ve çocuk sahibi teşkilat

personelinin ailelerine yönelik The Land Of Legends
otelde etkinlik düzenlendi. Sosyal Hizmetler Şube
Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürü Mehmet
Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan’ın himayelerinde Serik
ilçesinde bulunan The Land Of Legends otelde kahvaltı
ve Tematik gezi etkinliğinde engelli aileleri ve engelli

bireylerle tek tek sohbet ederek sorunlarını dinleyen
Ulucan ‘Toplumumuzun ve insanlığın ortak
sorunlarından olan engellilerimizin her gün
hatırlanacağı bir ortamın sağlanması tüm toplumun
olduğu gibi bizlerin de görevleri arasındadır. Sağlıklı bir
toplum kendi engellilerine sahip çıkan, onların üretime
katılmasını sağlayan koruyucu olanakları sağlayan bir
toplumdur. Unutmayalım ki her sağlıklı insan bir engelli
adayıdır. Engelli insanlarımızın hayata daha kuvvetli

tutunması, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama
sevincini kaybetmemeleri için hepimizim üzerine düşen
büyük sorumluluklar vardır. Antalya Emniyet
Müdürlüğü olarak bizler de bu sorumluluk bilinci ile
toplumun aktif bireyleri olarak gördüğümüz engelli
vatandaşlarımızın daima destekçisi olacağız ifadelerinde
bulundu.Etkinliğe katılan çocuklara Ulucan ve eşi
tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi ve hatıra
fotoğraflarının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

AnTAlyA İl EmnİyET müDürü mEhmET murAT ulucAn:

Daima destekçiniz olacağız

Toplum Destekli Polislik
Şube Müdürlüğü tara-
fından gerçekleştirilen

Hayallerinin Peşinden Koş
Projesi kapsamında öğrenci-
lere sinema etkinliği düzen-
lendi. Kepez İlçesi bulunan
Kızıllı Ortaokulu ve Döşeme-
altı ilçesinde bulunan Ko-
vanlık ilkokulunda öğrenım
gören 76 öğrenciye öğret-
menleri eşliğnde sinema et-
kinliği düzenlendi. Öğrenci-
ler yapılan sinema etkinli-
ğinden ve polis abi ve abla-
larıyla birlikte vakit geçir-
mekten çok mutlu oldukla-
rını dile getirdiler.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞ PROJESİ 

SİNEMA ETKİNLİĞİ İLE SONA ERDİ
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İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Eşi Selda Ulucan Şehit ve
Gazilerin öğretmen eşleri ile düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya

geldi. Ulucan kahvaltı programında, dünyanın en onurlu mesleklerini
başında gelen öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli
hiçbir karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu ve
bu özel günde aziz şehitlerin ve kahramanların gazilerin öğretmen eşleri ve
aileleri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek katılımcılara

çiçek takdim etti. Ayrıca il merkezi başta olmak üzere Antalya Emniyet
Müdürlüğü tarafından ilçelerde ikamet eden şehit ve gazilerin öğretmen

eşleri Öğretmenler günü münasebetiyle okullarında ziyaret edilerek çiçek
takdiminde bulunularak öğretmenler günleri kutlandı.

ulucan : sizlerle olmak 
En büyük mutluluk

İl Emniyet müdürü mehmet murat ulucan ve Eşi Selda ulucan şehit ve gazilerin
öğretmen eşleri ile düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Ulucan bu özel günde aziz şehitlerin ve
kahramanların gazilerin öğretmen eşleri ve aileleri
ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade
ederek katılımcılara çiçek takdim etti. 

emniyet_QUARKXPRESS (8.5) TABLOID SABLON 67LIK  10.02.2020  18:44  Page 11



00 20Emniyet Bülteni 2012

Antalya’nın 19 ilçesinde Aralık ayı
“Huzur Toplantıları” İlçe Emniyet
Müdürleri ve Amirlerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Alanya,
Aksu, Döşemealtı, Kepez,
Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki,
Elmalı, Finike, Gazipaşa,
Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer,
Korkuteli, Kumluca, Manavgat,
Serik ilçelerinde gerçekleştirilen
“Huzur Toplantıları”na yaklaşık
350 civarında vatandaş katıldı. 

Polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, gü-
venlik ve asayiş konularında halkın
tespit, değerlendirme ve beklentilerinin

yanında doğrudan katılımın sağlanması,
daha huzurlu bir yaşam alanı için halkla
ortak çalışmalar yapılabilmesi, toplumda
ortaya çıkan problemlerin altında yatan ne-
denlerin bulunabilmesi, yeni suç yöntemleri
ve bunlarla nasıl mücadele edileceği hak-
kında vatandaşların bilgilendirilmesi, va-
tandaşların şikayet ve sorunlarının, yerinde
ve birebir iletişim kurularak değerlendirilip
çözüm üretilebilmesi amacıyla Antalya’nın
tüm ilçelerinde Huzur Toplantısı yapıldı. 

Aralık ayı içerisinde, Alanya, Aksu, Döşe-
mealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki,
Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı,
Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat,
Serik ilçelerimizde yapılan Huzur Toplantı-
larına, mahalle muhtarları, toplu taşıma
aracı şoförleri, esnaflar, ev ve iş kadınları,
değişik meslek kuruluşları ve STK temsilci-
lerinden oluşan yaklaşık 350 civarında va-
tandaşımız katıldı. Toplantıda, Emniyet Mü-
dürlüğü’nün değişik birimlerince yürütülen

projeler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı,
asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle
mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mü-
cadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç
yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edi-
leceği konularında tespit ve talepleri ilgililere
iletildi. 

İlçe Emniyet Müdürleri ve Amirlerinin
başkanlığında yapılan toplantılarda, parada
ve alkollü içeceklerde sahtecilik olabileceği,
sahtecilik ve dolandırıcılık konularına karşı
duyarlı olmaları konusunda bilgilendirme
yapıldı. Evden ve işyerinden hırsızlık olay-

larına karşı duyarlı olmaları, vatandaşların
işyeri ve ikametleriyle ilgili fiziki ve çevre
güvenliklerine her zamankinden daha fazla
dikkat göstermeleri istendi.Antalya’da Valilik
Makamı’nın Olur’ları ile 1 Aralık 2019 tari-
hinden 1 Nisan 2020 tarihine kadar Akseki,
Elmalı, İbradı, Korkuteli ve Kaş İlçesi Ortabağ
Mevkiinde kış lastiği kullanımı uygulama-
sına geçildiği, bu konuda araç sahiplerinin
ve sürücülerin dikkatli olmaları uyarısında
bulunuldu.2020 yılı için ilimizin güvenliği
için nelerin yapılabileceği, fayda getirebilecek
faaliyet ve etkinlikler konusunda gençleri-
mizle fikir alışverişi yapıldı. Suçların önlen-

mesi, meydana gelen olayların ivedilikle
çözülmesi ve suç işleyen şahısların kısa sü-
rede yakalanmasının sağlanması amacıyla
güvenlik kameralarının önemi belirtildi. İh-
barların da önemli olduğu vurgulanarak,
şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gör-
dükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda
112 Acil Çağrı Merkezi’nden 155 Polis Hat-
tı’na, “Alo 140 Terör İhbar Hattı’na veya Em-
niyet Müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat
ederek bildirebilecekleri hususunda gerekli
bilgilendirmeler yapıldı, katılımcıların ta-
leplerinin çözümü konusunda çalışmalar
başlatıldı.

“huZur tOplantıları” devam ediyor
AnTAlyA’nın 19 İlçESİnDE DüZEnlEnEn ve vATAnDAşlArın Büyük İlgİ göSTErDİğİ

Alanya TDP’den sosyal 
medyada izlenme rekoru
alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü TdP Büro amirliği'nin hazırladığı
trafikte telefon kullanımı hakkındaki kamu spotu sosyal
medyada izlenme rekoru kırdı.

Toplum Destekli Polislik Büro amirliği tarafından
'Trafikte Telefonunuza Değil, Yolunuza Bakın' sloganı
ile hazırlanan kamu spotu Alanya İlçe Emniyet

Müdürlüğü'nün resmi Facebook sayfasında rekor sayıda
izlenmeye ulaştı. Daha öncede yapılan bir çizgi animasyon ile
aynı başarıyı elde eden TDP Büro Amirliği'nin çalışmaları
takdir topluyor. 3 Ekim'de paylaşılan kamu spotu bir haftada
1 milyon 502 bin 374 kişi tarafından izlendi. 3 bin 500
beğeni alan video, 15 bin 815 kişi tarafından da paylaşıldı.
Videonun içeriğinde trafikte telefon kullanmanın
tehlikelerine dikkat çekiliyor.
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Motosiklet kazalarının önüne
geçmek amacıyla “Hayatıma
kastım yok, kaskım var” projesi

kapsamında şehrin dört bir yanından
motosiklet denetimleri gerçekleştiriyor.
Denetimlerde özellikle kasksız sürücülere
göz açtırılmıyor. Ancak denetimlerde
sadece kask uygulaması yapılmıyor.
Sürücülerin ehliyet ve araçların ruhsatları
da sorgulanıyor.

Yaşanan sorunların en başında 50
CC’nin altındaki benzinli motosikletlere
ehliyet gerekmediği yönündeki yanlış
bilgi. Motoru olan ve benzin kullanan her
araca plaka ve ehliyet gerekiyor. Sadece 50

CC’nin altındaki motosikletler moped diye
tabir ediliyor ve “B” sınıfı ehliyet ile
kullanılabiliyor.

“hayatıma kastım yok, 
kaskım Var” 
“Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında

şehrin muhtelif yerlerinde denetimler sürürüyor. 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri
tarafından şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutuldu. 

YEMEK İKRAM EDİLDİ
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçileri-

nin organize ettiği mevlit programı Emine Özmüftüoğlu Cami'nde yapıldı. Şehitle-
rimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından namaz

çıkışında yemek ikramında bulunuldu

gece kartallarından şehitlerimiz için 
kuran-ı kerim tilaveti ve mevlid-i şerif 

Can ve mal güvenliğiniz 
Daima öncEliğimiZ

İlimiz Gazipaşa ilçesinde polisin
trafik uygulaması esnasında
bulunan 10 bin TL, yaka
kamerası sayesinde sahibi
bulunarak teslim edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde
Bölge Trafik İstasyon Amirliği
tarafından yapılan uygulamada

görevli meslektaşlarımız yerde deste
halinde 10 bin TL buldu. Paranın
sahibinin olmadığının anlaşılması
üzerine  , Trafik Uygulama Denetleme
Daire Başkanlığı tarafından kullanımı
zorunlu hale getirilen kameralar
sayesinde parayı Mehmet Akif Sekkeli
isimli bir vatandaşın düşürdüğü tespit
edildi. Görevli polis memuru İbrahim
Gürbüz, Hakan Ünsal, Ahmet Azgın ve
Okan Kaya tarafından yaka kamera
kayıtlarının incelenmesi sonucu araç
plakasından ulaşılan Mehmet Akif
Sekkeli, Bölge Trafik İstasyon
Amirliği'ne davet edilerek 10 bin lirası
teslim edildi. 

Gazipaşa'nın Cumhuriyet Mahal-
lesi Sanayi Sitesi yakınındaki
D-400 karayolu üzerinde 20 Ni-

san günü öğle saatlerinde meydana
geldi. Sanayiye gitmek için evden ay-
rılan 45 yaşındaki Birol Arıkan
07UY868 plakalı otomobille seyir ha-
lindeyken aniden rahatsızlandı. Acı
içinde kıvranan Arıkan, yol kenarında
uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik
Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini
görerek yanına gitti.Aracını uygulama
noktasına park eden Arıkan kalbini
tutarak polislere, "Nefes alamıyorum
acil hastaneye yetiştirin" diyerek yar-

dım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri
vakit kaybetmeden Arıkan'ı aracın
sağ koltuğuna alarak Gazipaşa Devlet
Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk
müdahalenin ardından Arıkan daha
sonra ambulansla Alanya'daki özel
bir hastaneye sevk edildi. Arıkan,
"Doktorların müdahalesiyle hayata
döndük. Fakat burada en önemli olan
olay müdahalenin zamanında yapıl-
masıydı. Orada polis beni bekletip
ambulans da çağırabilirdi ama sağ ol-
sun direk hastaneye götürdüler. Şu
anda hayattaysam polisin yardımıyla
oldu" dedi.

“Şu anda hayattaysam
polisin 

yardımıyla oldu”

12 Temmuz’da kabul edilen yasa gereği
elektrikli bisikletlerinde 250 Watt’ın altında
olan ve saatte 45 kilometreden fazla hız
yapabilen elektrikli motosikletlere hem
plaka hem de ehliyet gerekiyor. Halk
arasında yayılan elektrikli motosikletlere
ehliyet gerekmiyor algısı tamamen yanlış
bir düşünce.  Zira, elektrikli motosikleti
ehliyetsiz kullanmanın cezası da yine
benzinli motosiklette olduğu gibi bin 720 TL.

ElEkTRİklİ BİSİklETlERE dE Plaka GEREkİyoR
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kıŞ LAsTiği uYguLAmAsı 1 nisAn
2020 kADAr DevAm eDiYor

İlimiz Akseki, Elmalı, İbradı, Korkuteli ve
Kaş ilçesi ortabağ mevkiinde yıllık sıcaklık
ortalaması Aralık, Ocak ,Şubat ve Mart ay-

larında 7 derece altında olduğundan kış lastiği
kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Yapı-
lacak denetimlerde 1 Aralık 2019 ile  01 Nisan
2020 tarihine kadar kış lastiği kullanması
Valilik onayı ile zorunlu hale gelmiştir.

Kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti,
ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi
ekipmanları bulundurmayan sürücülere 108
lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar
Tutanağı düzenlenecek. Kurallara uymayan
araçların işletmecisine 625 lira tutarında Trafik
İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenirken,

bu araçların lastiklerini uygun hale getirebi-
lecekleri en yakın yerleşim birimine kadar
gitmelerine denetimle görevli olan memur ta-
rafından izin verilecek.

kış lastiği dışında
çekme halatı, zincir

seti, ilk yardım çanta-
sı ve trafik ikaz işare-
ti gibi ekipmanları bu-
lundurmayan sürücü-
lere 108 lira tutarında

Trafik İdari Para ce-
zası karar Tutanağı

düzenlenecek.

Muratpaşa İlçesinde
bulunan bir binanın
altında yurda kaçak

yollarla sokulan parfümlerin
depolandığı yönünde bilgi
edinilmesi üzerine, Kaçakçılık
Suçlarıyla Mücadele ekiplerince
başlatılan inceleme ve
araştırmanın ardından, belirtilen
adreste bulunan ve dikkat
çekmemesi için reklam atölyesi
olarak kullanıldığı izlenimi
oluşturulan depo gözetim altına

alındı. Uzun süre devam eden
çalışmaların ardından depoyu
kiralayan ve kullanan şahsın
başka bir depoyu daha kullandığı
belirlendi.

17,320 adet kaçak parfüm 
Piyasa değeri yaklaşık

(1.700.000,00) Türk Lirası olan
değişik markalarda (17.320) adet
gümrük kaçağı parfüm ele
geçirilerek, olayla ilgili (Ş.B.) isimli
şahsa 5607 Sayılı Kanuna
Muhalefet suçundan işlem yapıldı. 

kaÇakÇılara
GEÇit yOk !

Antalya Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince
düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 depoda, 
1 milyon 700 bin liralık çeşitli markalarda 17 bin

320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

PİyASA DEğErİ  yAklAşık 1 milyon 700 bin  Tl.
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Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Sosyal Bi-
limler Meslek Yüksek Okulu, Özel
Güvenlik ve Koruma Programı öğ-

rencileri, uygulamalı eğitim çerçevesinde
Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüze ziya-
rette bulundu.Özel Güvenlik ve Koruma
programı öğrencileri teknik gezi kapsa-
mında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nü
ziyaret etti. Öğrenciler, Emniyet Müdürlü-

ğünün son teknoloji MOBESE sistemini in-
celeme fırsatı buldu. Özel Güvenlik Şube
Müdürlüğü görevlileri tarafından öğren-
cilere sistemin çalışma ve kontrolü hakkında
bilgilendirme yapıldı. Antalya İl Emniyet
Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen ziyaretin,
Özel Güvenlik ve Koruma Program öğren-
cilerinin bilgisinin artırılmasında önemli
rolü olduğunu ifade eden Özel Güvenlik

Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Ramazan Özdoğan,
gezi ve ziyaretin düzenlenmesine destek
veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör
Danışmanı Av. Feyzullah Arslan, Doç Dr.
Doğan Narinçe, Antalya İl Emniyet Müdür
yardımcısı Özgür Önder ve Özel Güvenlik
Şube Müdürü Alper Çalışkan’a gezi ve uy-
gulamalı eğitim sırasında gösterdikleri il-
giden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Antalya'da özellikle kent merkezindeki parklara ilişkin şikâyet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü
Güven Timleri ve Park polisi, Büklüdere ve Yavuz Özcan Parkı içinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile

'Huzurlu Park' park projesi kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, alkol alıp çevreyi rahatsız eden kişilerin Genel
Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle kabahatler kanuna göre haklarında cezai işlem

uygulanan kişiler, parktan uzaklaştırıldı. Denetim sonrası vatandaşlar, polise teşekkür etti

Parklar
kontrol
altında

A
ntalya da Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğü sahte Milli Piyango ile ilgili
vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Antalya’da sahtecilik ve dolandırıcılık
olaylarının, özellikle Milli Piyango bileti
sahteciliğinin olabileceğinin değerlendirilmesi
üzerine, Antalya şans oyunları ve Milli Piyango
bayileri esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu
ziyaret edilerek sahte Milli Piyango biletleri
satışı hakkında görüş alışverişi yapıldı. Antalya
şans oyunları ve Milli Piyango bayileri esnaf
Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu ziyaret edildi
ve oda başkanından gerekli materyaller alınarak
il genelinde (350) bayisi olan, ama (70) bayi ile
yoğunluğun bulunduğu Kazım Özalp ( Kapalı yol)
Caddesi, Güllük Caddesi ve Cumhuriyet
Meydanında bulunan ana ve seyyar bayilerde
ortaklaşa değişik zamanlarda Antalya şans
oyunları ve Milli Piyango bayileri esnaf Odası
Başkanı Sercan Çobanoğlu’nun da katılımıyla
Milli Piyango Bayileri denetlendi. Eksikliği
görünen bayiler uyarılarak eksikliklerinin
giderilmesi istenildi. Bayi görevlileri sahte bilet
ve sahte para konularında bilgilendirildi.
Kendilerine örnekler gösterilerek ve dikkat
etmeleri gereken konular anlatıldı.

Toplum Destekli

Polisten 
sahtecİlere 
karşı uyarı

Güllü KEYFLİ
4.Sınıf Emniyet Müdürü
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