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Polisten huzur müjdesi
Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan bir mesaj göndererek, Gazeteciler Cemiyeti Baﬂkan› Mevlüt Yeni ve
yönetimi nezdinde bütün gazetecilerin bayram› ile yeni y›l›n› kutlad›. Arslan, polisin projelerine destek veren gazetecilere teﬂekkür ederek, al›nan ek tedbirlerle halk›n huzurlu bir bayram geçirece¤i müjdesini verdi
azeteciler Cemiyeti Baﬂkan› ve Cemiyet
ad›na gönderdi¤i mesajda, emekli veya
çal›ﬂan bütün gazetecilerin bayram› ile
yeni y›l›n› kutlayan Emniyet Müdürü Feyzullah
Arslan, özellikle çocuklar›n kötü al›ﬂkanl›klardan uzak tutmak için baﬂlat›lan projeye dikkat
çekerek kutlama mesaj›nda ﬂunlar› söyledi:
“Ayd›nl›k gelece¤imiz olan çocuklar›m›z› kötü
al›ﬂkanl›klar ve madde ba¤›ml›l›¤› tehlikesinden
korumak amac›yla baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz,
halk›m›zdan olumlu tekli alan ‘Güller solmas›n
analar a¤lamas›n’ isimli kampanyaya bu güne
kadar vermiﬂ oldu¤unuz desteklerinizden dolay›
teﬂekkür eder, bundan sonra hayata geçirilecek
daha güzel ve anlaml› çal›ﬂmalarda sizleri de
aram›zda görmekten memnuniyet duylar›m.”
Cemiyet Baﬂkan› Yen ise polis ile gazetecilerin
her zaman birlikte çal›ﬂt›¤›n› ve gerekli deste¤i
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vereceklerini söyledi. Kurban bayram› ve yeni
y›l tatili nedeniyle polis teﬂkilat›n›n ek tedbirler
ald›¤›n› belirten Arslan, halk›n huzur ve güven
içerisinde olmas› için ellerinden geleni
yapacaklar›n› söyledi. “Polis-vatandaﬂ el ele
Antalya’da daha huzurlu günlere” slogan› ile
yola ç›kt›klar›n› vurgulayan Arslan, “Polisimiz,
bayram›n› ailesinden uzak ve çal›ﬂarak geçirecek. Önemli olan vatandaﬂ›m›z›n huzurlu
olmas›d›r. Vatandaﬂlar›m›z›n da polisimizle el
ele olmas›, bütün arkadaﬂlar›m›za moral verecektir. Halk›m›z›n da polisimize gerekli yard›m›
ve hassasiyeti gösterece¤ine inan›yorum” dedi.
Vatandaﬂlardan, her hangi bir olumsuzluk
yaﬂanmas› durumunda 155 Polis imdat, 341 45
00, 227 90 00 numaral› telefonlara ya da
155@antalya.pol.tr e-posta adresine baﬂvurmalar› istendi.
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Konyaaltı
bayrama hazır
onyaalt› Belediye
Baﬂkan› Muhittin
Böcek, bölge
sakinlerinin iyi bir bayram
geçirebilmeleri için gerekli
tüm tedbirlerin al›nd›¤›n›
aç›klad›. Fen ‹ﬂleri, temizlik
ve Zab›ta Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› ekiplerin, bayram
süresince görevi baﬂ›nda
olaca¤›n› vurgulayan Baﬂkan
Muhittin Böcek, kurbanl›k hayvanlar›n
kesiminin hijyenik ortamda yap›lmas› amac›yla
dört mahallede ücretsiz kesim merkezi
oluﬂturduklar›n› belirterek, kesimlerin ücretsiz
olaca¤›n› söyledi. Baﬂkan Böcek, kesim
merkezlerinde 28 kasap ile 50 belediye
personelinin görev yapaca¤›n› belirtti.
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Muratpaşa’dan
yurt projesi
uratpaﬂa Belediyesi, Bay›nd›r
Mahallesi’nde
yaﬂama geçirece¤i
yurt projesini tamamlad›.
2007 y›l›nda hayata
geçirilecek projeler aras›nda
yerini alan yurt projesinde
ko¤uﬂ sistemi olmayacak.
Proje haz›r
Muratpaﬂa Belediye
Baﬂkan› Süleyman
Evcilmen, Bay›nd›r
Mahallesi’nde 7 bin 400 m2’lik alanda
yap›lacak yurt projesinin haz›r oldu¤unu
belirterek, erkek ve k›z ö¤rencilerin
kalabilece¤i 100 ö¤renciye hizmet verecek
ﬂekilde tasarlanan yurtta, ko¤uﬂ sistemi
olmayaca¤›n›, her ö¤renci için ayr› odalar
planland›¤›n› aç›klad›.
Sosyal aktivite de var
Akdeniz Üniversitesi’ne yak›n olmas›n›n
da bir avantaj olaca¤›na de¤inen Evcilmen,
“Sadece ö¤rencilerin gelip kalabilece¤i bir
yurt olmaktan çok, sosyal aktivitelerin de
bulunaca¤› bir proje haz›rland›” diye
konuﬂtu. Evcilmen, yurt binas›nda ayr›ca
ö¤rencilerin geliﬂime ve teknolojiye ayak
uydurmalar› için bilgisayar teknolojisiyle
donat›laca¤›n› vurgulad›.
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