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Her ayın son günü yayınlanır.
DERGİMİZ İHA ABONESİDİR.

Her dergi T.Ş.O.F.’un Genel Kurulu kararı doğrultusunda eğitim amacına yönelik olarak yayınlanmakta ve ücretsiz dağıtılmaktadır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
65. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini onayladı.
Başbakan Binali Yıldırım Yeni Bakanlar Kurulu listesini
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunduktan sonra,
Türkiye’nin 65’inci Cumhuriyet Hükümetini açıkladı.
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Binali Yıldırım, Başbakan
20 Aralık 1955’te Erzincan Refahiye’de doğdu. İstanbul Teknik
Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini bitirdi.
Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Dünya Denizcilik
Üniversitesi’nde (WMU) master öğrenimini tamamladı. İTÜ
Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma
görevlisi olarak çalıştı. Camialtı Tersanesi ve Gemi Sanayii Genel
Müdürlüğünde mühendislik ve çeşitli kademelerde yöneticilik
yaptı. İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü görevinde
bulundu. İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması
yönünde önemli projelere imza attı. 1999’da Uluslararası “SKAL”
kalite ödülünü aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu
Üyesi oldu. 22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan, 24.
Dönemde ise İzmir Milletvekili seçildi. 58, 59, 60, 61 ve 64.
Hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce ve
orta derecede Fransızca bilen Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İSTİKRAR KABİNESİ
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayladığı 65. Hükümet’in Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladı.
Yıldırım’ın Başbakanlığında kurulan Bakanlar Kurulu, şu
isimlerden oluştu:
Başbakan Yardımcıları: Nurettin
Canikli, Mehmet Şimşek, Numan
Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş, Veysi
Kaynak
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı:
Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer
Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı: Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı:
Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt
Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı:
Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif
Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı: Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı:
Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi
Avcı
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık
Orman ve Su İşleri Bakanı:
Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı: Ahmet
Arslan

Yol ve Ulaştırma
hizmetlerine sevdalı

Deniz Bilimleri Fakültesi’nde başlayan deniz serüvenini
İDO’da yaptığı hizmetlerle taçlandırdı. Ak Parti
hükümetlerinde 12 yıl kesintisiz Ulaştırma Bakanlığı yaptı.
Yol, havalimanı, köprü, tünel denince akla hep onun ismi
geldi.
BAKANLIĞI DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ
PROJELER
• 2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol
inşaatı
• 2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının
55’e çıkarılması
• Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul
Yüksek Hızlı Tren projeleri
• Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa
yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine
bağlanması,
• İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbine
bağlayacak olan Avrasya Tüneli
• 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)
• İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma
köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü
• 1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350
km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi
• Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan
Çandarlı Limanı
• Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan
İstanbul 3. Havalimanı
• Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de
%15 lik büyüme
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İŞTE 65. TÜRKİYE
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

BİNALİ YILDIRIM
BAŞBAKAN

Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı

Nihat ZEYBEKCİ

Fatma Betül Sayan KAYA

Ömer ÇELİK

Avrupa Birliği Bakanı

Berat ALBAYRAK

Akif Çağatay KILIÇ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Nabi AVCI

Naci AĞBAL
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Başbakan Yardımcısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ekonomi Bakanı

Kültür ve Turızm Bakanı

Nurettin CANİKLİ

Maliye Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

İsmet YILMAZ

Milli Eğitim Bakanı

Mehmet ŞİMŞEK

Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ

Faruk ÖZLÜ

Süleyman SOYLU

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Faruk ÇELİK

Bülent TÜFENKCİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

Fikri IŞIK

Prof.Dr. Veysel EROĞLU

Milli Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı
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Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

Veysi KAYNAK

Başbakan Yardımcısı

TŞOF BAŞKANI FEVZİ APAYDIN:

Mehmet ÖZHASEKİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

“ŞOFÖR ESNAFININ
SORUNLARINI BİLEN BİR
BAŞBAKANIMIZ VAR”

T
Efkan ALA

İçişleri Bakanı

Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

Lütfi ELVAN

Kalkınma Bakanı

Ahmet ARSLAN

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı

ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
(TŞOF) Başkanı Fevzi
Apaydın, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan
65. Hükümeti oluşturan yeni
kabinenin çok deneyimli ve
sorunları bilen bir kadro olduğunu vurguladı.
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,
Başbakan Binali Yıldırım
tarafından açıklanan 65.
Hükümeti oluşturan yeni kabinenin çok deneyimli ve sorunları bilen bir kadro olduğunu kaydederek,“Öncelikle,
sorunlarımız başta 65’inci hükümetin yeni Başbakanı Binali Yıldırım ve kabinesi tarafından çok iyi bilinmektedir.
Şoför esnafımızın sorunlarının bu tecrübeli iktidar tara-

fından kısa zamanda çözüme
kavuşacağına inancımız sonsuzdur. Kısa süre içerisinde
hükümetimizin kurulması,
tecrübeli ve icraatçı bakanlardan oluşması camiamız
acısından çok önemli. Çünkü yeni kabine ekonomiye
güven veriyor. Siyasi olarak
istikrar sağlandı. Ekonomik
alanda da istikrarın sağlanması ile sorunlarımızın kısa
sürede çözüleceğine inancımız sonsuzdur” dedi.

YENİ
HÜKÜMETTEN
CAMİA OLARAK
BEKLENTİMİZ
FAZLA
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MİNİBÜSLER

748 TL YERİNE
1.886 TL
VERGİ ÖDÜYOR
Minibüslerin tanımının değiştirilmesine
rağmen halen 16+1 koltuklu
olanlarının otobüs tarifesinden vergi
ödemesine ilişkin uygulamanın bir
türlü düzeltilmediğini belirten Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Sorun
hala çözülmüş değil” dedi.

Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu
Başkanı Fevzi Apaydın,
“Minibüslerin otobüs vergisi
sorunu devam ediyor”
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Haziran seçimlerinden
önce Başbakan Sayın
Ahmet Davutoğlu’nun
minibüslerin otobüs tarifesinden vergi ödemesi ile
ilgili sorunun en kısa sürede çözüleceğini hatırlatan
Apaydın, “Başbakanımızın bu
açıklamasından sonra Maliye
Bakanlığında toplantı yaptık ve çalışmalar başlamıştı.
Daha sonra Sayın Başbakanımızla bir kez daha görüştük
ve kendileri ‘7 Haziran’da ne
dediysek bugün de arkasındayız’ dedi. Hükümetimiz seçim vaatlerini büyük bir hızla
yerine getiriyor ancak minibüsçünün sorunu bir türlü
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çözülmüyor” diye konuştu.
“MİNİBÜSLERİMİZ
OTOBÜS SAYILMASIN”
Minibüslerin tanımının değiştirilmesine rağmen halen
16+1 koltuklu olanlarının 3
yılda fazladan 3.195 TL motorlu taşıtlar vergisi ödediğini belirten Apaydın, “Minibüs
olarak üretilen, ruhsatında
minibüs yazan ve sigorta
primi minibüs olarak ödeyen
araçların bir tek vergi uygulamasında otobüs sayılması
kabul edilemez. Bu haksız
uygulamanın bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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SRC ALIMINDA SOSYAL GÜVENLİK
ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 2016/1 (KDGM)
sayılı genelgesi ile SRC türü yetki belgesi alacak olanlardan 90 gün
çalıştıklarını gösteren sosyal güvenlik belgesi istenmeyecek.

T

ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
(TŞOF) Başkanı Fevzi
Apaydın, “SRC alımında 90 günlük sosyal güvenlik zorunluluğu
kalktı” dedi.

türü yetki belgesi almak için
başvuran sürücünün, 25 Şubat
2003 tarihinden önce alınmış
B sınıfı sürücü belgesine sahip
olması yeterli olacak” ifadelerini
kullandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
29.03.2016 tarih ve 2016/1
(KDGM) sayılı genelgesi ile SRC
türü yetki belgesi alacak olanlardan 90 gün çalıştıklarını gösteren sosyal güvenlik belgesi
istenmeyecek.

Ehliyetini almış fakat sosyal
güvencesi olmayan sürücülerin
SRC belgesi alımında büyük zorluklar çektiğini belirten Apaydın
açıklamasında şunlara yer verdi:

Konuya ilişkin açıklama yapan
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
29.03.2016 tarih ve 2016/1
(KDGM) sayılı genelgesi ile SRC

“Federasyon olarak yaptığımız
çalışmalar sonuç verdi. Yeni düzenleme ile B sınıfı sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren
25 Şubat 2003 tarihine kadar
en az 90 gün süreyle çalıştığını
gösteren Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınmış belge şartı
artık kaldırılmıştır. Bu da sürücü
esnafını oldukça rahatlattı.”

Başkan Apaydın, “Federasyon olarak
yaptığımız çalışmalar sonuç verdi. Yeni
düzenleme sürücü esnafını oldukça rahatlattı.”
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Türk Polis Teşkilatı’nın 171. yılı kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 171. yılı, tüm yurtta törenlerle kutlandı.
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Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı,
171’inci yılını kutladı. 81
ilde görev yapan Emniyet
mensupları, 171’inci Kuruluş Yıldönümü’nü etkinliklerle kutladılar.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘Türk Polis
Teşkilatı’nın 171. kuruluş yıldönümü” dolayısıyla Polis Akademisi Başkanlığı’nda
gerçekleştirilen törene katıldı. Başbakan
Davutoğlu, “Bu özel günde sizlerle birarada olmaktan mutluluk duyuyorum. Milletimizin birliği ve beraberliği için şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet,
yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bugün
buraya polis teşkilatımızın 171. yılını idrak
için gelmedim. Polis akademisi öğrencilerimizden neler beklediğimiz konusundaki kanaatlerimi sizlerle paylaşmak için
geldim. Geçen gün öğretmenlerimiz, bu
gün ise polis akademisinin öğrencileriyle
birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Öğretmenlerimizle konuşurken onlara öğretmenlik mesleğinden bahsederken bunun
varoluşsal olduğundan bahsetmiştim. Polis
teşkilatımızın mensupları sizler, aslında
öğretmenlerimizin de diğer meslek erbabının da vazifelerini yerine getirmek için
asgari şartların en önemli unsuru olan güvenlik unsurunu yerine getirmek için yola
çıkıyorsunuz. Güvenliğin olmadığı yerde
özgürlüklerin hakkıyla yerine getirilmesi
imkansızdır” ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, “Polis teşkilatı bir insanoğ-

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk Polis
Teşkilatının 171’inci kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla Polis Akademisi Başkanlığında
düzenlenen törende konuştu.
lunun en temel arayışına cevap vermek
üzerine kurulmuştur. O temel arayış, güvenlik ve emniyettir. Emniyetin olmadığı
yerde görevin ifa edilmesi imkansızdır. Bu
mesleğe adım atarken zihninizde tutmanızı beklediğimiz en önemli husus bu millet
sizin vasıtanızla kendini güvende hissetmelidir. Kudreti olup da şefkati olmayan
devlet tiranlaşır. Şefkati olup da kudreti

olmayan devlet acizleşir. Sizler halk nezdinde devletin şefkat yüzünü de kudret yüzünü de göstermek için yola çıkıyorsunuz.
Kudreti göstereceğiz derken şefkati ihmal
etmek, ya da şefkati göstereceğiz derken
kudreti ihmal etmek devleti sarsar.
POLİS TEŞKİLATIMIZDAN
BEKLENTİLER

Polis teşkilatımız milletten ayrı, halkın üstünde bir güç kaynağı değil halkın içinde
halkla beraber ifa edilen bir meslektir.
Bizim polis teşkilatımız kurulduğu andan
itibaren bütün milleti kuşatır ve temsil
eder.

Birlik ve bareberlik vatandaşın her birine
ayrım yapmadan güvenlik hissini veren
asker, jandarma ve polisimizle mevcuttur.
Halkın içinden çıkmış olmakla, halka muhabbet göstermekle sorumlu olduğunuz
kadar halka verdiğiniz imajla, algıyla da
sorumlusunuzdur.

Buradan ailelere seslenmek istiyorum; ne
olur çocuklarınızı polisle korkutmayın.
Polis korkulacak değil sığınılacak biridir.
Adeta anne, baba, abidir. Özellikle çocuklara, gençlere muhabbetle bakın. Vatandaşlara bir şey sorduğunuzda sizin nez-

Davutoğlu, tarihte kurulan 16 Türk
Devletinin bayraklarının yer aldığı
platformda konuştu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRK POLİS
TEŞKİLATI’NIN 171. KURULUŞ YILINI KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Emniyet güçlerimizin haklarının iyileştirilmesi, terörle mücadeledeki ihtiyaçlarının giderilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi gibi
Polis Teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak olan her çalışmayı
desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 171. kuruluş yıl
dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’e
kutlama mesajı gönderdi. Mesajında 171. Kuruluş yıl dönümünü
kutlayan Türk Polis Teşkilatı’nın huzur, güven ve istikrar ortamının
korunmasında en büyük güvence olduğunu belirten Erdoğan, emniyet güçlerinin anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece gündüz
fedakarca çalıştığını vurguladı. Erdoğan, kamu düzeninin korunması,
asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarla omuz omuza hizmet veren emniyet güçlerinin ülkenin ve milletin güvenliği için kendi
canlarını ortaya koyduğunu belirtti. 171 yıllık bilgi ve deneyimiyle
büyük başarılara imza atan polis teşkilatının son yıllarda hayata geçirilen birçok düzenlemeyle vatandaşların korkmadan başvurabileceği
bir “şefkat kapısı” haline geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Er-

dinde güven hissetsinler. ‘Bu benim ablam,
annem, abim, arkadaşım, dostum’ diye düşünsünler. Emniyet teşkilatı milletin bağrından çıkmış sımsıcak bir teşkilattır.
DEVLET İLE VATANDAŞ AYRI
DEĞİLDİR

Kamu düzeni hepimizin içinde olduğu bir
düzendir. Devlet ile vatandaş birbirinden
ayrı değildir. Devlet vatandaşın emrinde ve
vatandaş tarafından belirlenen bir aygıttır.
Devletin esası insan onurunu korumaktır.
Devlet otoritesi ile kamu düzeninin arasındaki fark şudur: Devlet otoritesi dediğinizde otorite kullanma hakkını kendinizde
görürsünüz, vatandaşlar da bu işin nesnesi
olur. Ama kamu düzeni dediği öyle değildir. Kamu düzeni sözkonusu olduğunda
asla taviz vermeyiniz.
Siz kamu düzenini yöneteceksiniz, kamu
düzeninden fedakâkarlık edilemeyeceğini
göstereceksiniz. Sayın İçişleri Bakanı’nın
telefonu aradığında, gerçi sesini her zaman
duymak istemişimdir ama içim ürperir:
Acaba şehit haberi mi gelecek diye. Bizim
görevimiz sizin göreviniz vatandaşlarımı-

doğan, mesajında şunları kaydetti:
“Emniyet güçlerimizin haklarının iyileştirilmesi, terörle mücadeledeki ihtiyaçlarının giderilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi
gibi Polis Teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak olan her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle görevleri başında şehit düşen
kahraman polislerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 171. kuruluş yıl dönümünü tebrik
ediyor, tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en
kalbi duygularımla selamlıyorum.”

zın huzuru için o makamları bir araç olarak
görmektir. Sizler başkaları uyuyabilsin diye
uyumayanlarsınız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, “Polis teşkilatı,
ülke genelinde terörle mücadeleden, asayiş
hizmetlerine, uyuşturucu ile mücadeleden
yolda kalmış kimsesizlere yardıma, trafikten vatandaşların huzur ve güven ortamı
içinde kendi eğlencelerini yapabilmelerine kadar birçok alanda güvenlik hizmeti
sunmaktır. Polis teşkilatımızda Türkiye’deki birçok alanda gerçekleştirdiğimiz gibi
kendisini reforme ederek yoluna devam
etmektedir” dedi.
Başarılı olmanın en önemli yolunun ‘sürekli kendini yenileyerek yola devam etmek’ olduğuna dikkati çeken Ala, bu anlayış içinde hizmetlerini sunduklarını ifade
etti. Ala, tek düze ve bir alanı çok önemseyen diğer alanları boş bırakan bir anlayışa
hizmet etmediklerini anlatarak, eş zamanlı
hizmet anlayışını vatandaşlara ulaştırdıklarına işaret etti. Eksikliklerin büyük bir
açıklıkla ortaya konulmasında tereddüt
göstermediklerini belirten Ala, çözüm
önerilerinin de beraberinde getirildiğini
dile getirdi.

imkanı sunuyoruz ama sizden beklentimiz
de devletimize ve milletimize hizmet ederek görevlerinizi yerine getirmektir. Kamu
hizmeti, güvenlik hizmeti dediğimizde
akan sular durur. Milletimize en güzel
hizmeti sunmak sizin ve bizim birinci vazifemizdir.”
Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, ise Türkiye’nin huzur ortamının
demokratik kurallar içinde sağlanmasının
polis teşkilatının en önemli görevi olduğunu belirterek, “Vatandaşların hizmetinde
olan devlet anlayışı toplumun farklı kesimleri tarafından artan sıklıkla dile getirilmektedir. Yeniden yapılanmamızda ülkemiz, bölgemizdeki ve dünyadaki güvenlik
ile ilgili gelişmeler gözönünde bulundurulmaktadır. Emniyet teşkilatımızın insan
odaklı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş,
çağdaş bir yönetim anlayışıyla görevini en
iyi şekilde yerine getirileceğinden emin
olunuz. Terörle mücadele alanında görev
yapan teşkilatımız başta olmak üzere tüm
çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

Polis teşkilatına seslenen Ala, konuşmasında şunları kaydetti: “Sizden beklentimiz
vatandaşımıza layık olduğu şekilde güvenlik hizmeti sunmaktır. Allah’ın size verdiği
aklı zinhar başka kimselere kiralamayacaksınız. Milletimizin size verdiği emeği
kesinlikle millete hizmete dönüştürmenizi
istiyoruz. O emek, başka lobilerin hizmetine verilmemelidir, verilmeyecektir. Sizlere milletimizin bize sunduğu her türlü
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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,
“Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
tarafından hazırlanan genelge
ile 1 Aralık 2015 tarihinde
başlayan ve 1 Nisan 2016
tarihine kadar devam eden kış
lastiği uygulaması sona erdi.”

Kış Lastiği
uygulaması
bitti
Türkiye
Şoförler
ve
Otomobilciler
Federasyonu
Başkanı Fevzi Apaydın,
“Kış koşullarında daha
iyi yol tutuşu, kısa mesafede
durma gibi özellikleri bulunan
kış lastiği +7°C derecenin üzerinde
özelliklerini kaybetmeye başlıyor.
Hava sıcaklıklarının yükselmeye başladığı
zamanlarda kış lastiğinden yaz lastiklerine
geçmek gerekiyor. Güvenli sürüş ve emniyet
açısından mevsimine göre lastik kullanılması
gerekiyor. Yaz lastiklerine geçerken yaşadığınız
yerdeki hava sıcaklıklarının +7°C derecenin üzerinde
olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.”
10

U

laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan kış lastiği genelgesi yük ve
yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık-1 Nisan
tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu
getirilmişti. Uygulama boyunca kış lastiği’nin kullanılmasının zorunlu olduğu yerlerde kurala uymayan
sürücülere 602 lira ceza uygulandı.
Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile yaz lastiklerinin takılmasının hayati önem taşıdığını belirten
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı
Fevzi Apaydın, araçların yazlık bakımlarının da yaptırılması gerektiğini söyledi.
Başkan Apaydın, Şoför ve Trafik Dergisi’ne yaptığı açıklamada ağır kış şartlarının yaşandığı günlerin geride
kaldığını, havaların ısınması ile mevsim şartlarına uygun önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.
Başkan Apaydın, “Ülke olarak bir kışı geride bıraktık,
kış lastiklerimiz ülkemizin karlı buzlu yollarında bizleri

Y

L
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yalnız bırakmadı. Müşterilerimizi bir
yerden bir yere taşıdık, öğrencileri
okullarına taşıdık, Mersin halinden
aldığımız ürünleri İstanbul’a getirdik
çok şükür kazasız belasız kışı bitirdik”
dedi.
Kış lastiği uygulama zorunluluğunun
bittiğini belirten Apaydın, “1 Aralıkta
taktığımız kış lastiklerini 1 Nisan itibariyle
yazlık lastiklerle değiştirdik. Bu tarihler şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari
araçlar için yasal bir zorunluluk. Sadece bu şekilde
ki ticari araçların değil, bilinçli şoförlerin kış lastiği
kullanımında gösterdiği hassasiyet neticesinde, iklimsel koşullardan kaynaklanan kazalarda azalma gözlendi, bu da
bizler için oldukça sevindirici. Şimdi ülkemiz bahar mevsiminin
etkisine girdi hava sıcaklıkları artmaya başladı. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin üzerinde seyretmeye başlaması ile birlikte kış
lastiklerinin yerini yaz lastiklerinin alması gerekmekte. Şayet
mevsimine uygun lastik tercih edilmez ise; yazın kış lastiği kullanırsanız sürtünme ve aşınma fazla olacaktır ve lastiğiniz ömrünü
erken tamamlayacaktır. Yakıt tüketimi artacaktır. Aracın yolda
tutunma kabiliyeti azalacaktır, fren mesafesi uzayacaktır.
Bütün bunlar sizi ve trafiği riske atarak kazaya sebebiyet verebilir. Bu sebeple 2 takım yazlık ve kışlık
olmak üzere lastiğiniz olacak şekilde, mevsimine uygun olarak kullanırsanız hem daha
konforlu hem de güvenli bir trafik ortamı

oluşturursunuz” diye konuştu.
Araçların bakımının ve lastikleri düzenli şekilde kontrol
edilmesinin gerektiğini de
vurgulayan Başkan Apaydın,
“Nasıl kış mevsimi şartlarına
aracımızı hazırladıysak aynı
şekilde, kış mevsiminin şartlarından çıkan aracımızın yaz
mevsiminin şartlarına hazırlamak gerekir. Belki geçen
yazdan kalan ve diş derinliği yasal sınırlarda olan yazlık lastiklerimizi takacağız belki yeni aldığımız yaz lastiklerimizi takacağız.
Diş derinliği yaz lastiğinde 2 mm, kış lastiğinde ise 3 mm’ye indiğinde mutlaka değiştirmelisiniz. Lastiğin ömrü azaldıkça, yani
diş derinliği kısaldıkça tutunma ve suyu tahliye etme imkanları
azalır. Kışlık lastiklerimizi çıkartalım, kışlık lastiklerimizi uygun
koşullarda saklayalım önümüzde ki kış yine bize lazım olacak.
Jantlarımıza da dikkat edelim her hangi bir eziklik çarpmadan
kaynaklı yamukluk vb. hasarlar var mı? Şayet jantımızda ki hasar mevsim yaz olsa bile yine bizi tehlikeye atabilir. Aracınızın yürüyen aksamı, jantıyla, lastiğiyle, diskiyle
bir bütündür. Hazır lastiğinizi değiştiriyorsunuz
fren balatalarınızı da kontrol edin. Hızlanmak
kadar durabilmekte önemlidir. Lastiğinizi
değiştirirken bijonların eksik olmaması, yalama olan bijonlar varsa onların değişimini
yapın. Lastiğinizin mühendisler tarafından
önerilen basınç, ebat ve genişlikte olmasına
dikkat edin” dedi.

ÖNCE
TRAFİK
GÜVENLİĞİ
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TŞOF BAŞKANI APAYDIN,

“GENÇLERİMİZ
ÜLKEMİZİN TEMİNATIDIR”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)
Başkanı Fevzi Apaydın, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

T

ürkiye Cumhuriyetinin 19
Mayıs 1919’da başlayan, Yüce
Milletimizin tüm fertlerinin
göstermiş olduğu topyekûn bir
direniş ve bağımsızlık mücadelesi
ile meşakkatli bir süreç sonunda
kurulduğunu ifade eden TŞOF
Başkanı Fevzi Apaydın, mesajında
şu görüşlere yer verdi;
“19 Mayıs 1919 tarihi, Milletimizin adeta yeniden doğduğu kutlu
bir gündür ve aziz milletimizin
gönlünde çok önemli bir yere sahiptir. İlk adımı 19 Mayıs 1919’da
Samsun’dan atılan Milli Mücadele
süreci içerisinde Türk Ulusu, Büyük
Önder Atatürk’ün önderliğinde
başlatılan var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda
binlerce şehit vererek sonuçlandırmış, bağımsızlık mücadelesini
kazanmıştır. Milli Mücadele’nin
başlangıcı olan bu anlamlı gün,
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk tarafından Türk Gençliğine
bayram olarak armağan edilmiştir.
Bugünle yarın arasındaki köprü
olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
teminatıdır.”
“19 MAYIS İNANCIN ZAFERE
DÖNÜŞTÜĞÜ GÜNDÜR”
Büyük Önder Atatürk’ün, her şey-
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den önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bugünü gençlere
armağan etmesinin, Türk Gençliğine olan inancını ve güvenini
gösterdiğinin altını çizen Apaydın şunları söyledi, “19 Mayıs’ın,
Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs
1919’da Samsun’a çıkışıyla birlikte istiklal mücadelemizin meşalesi tutuşturulmuştur. Milletimizin
bağımsızlık umutları tüm vatan
topraklarına dalga dalga yayılarak
inanca dönüşmüş ve devamında
zafer gelmiştir. Gençlere değer
veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar
olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler.
Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata’sının emaneti, Cumhuriyetine sahip
çıkacak, O’nun gösterdiği hedef
olan çağdaş uygarlık düzeyinin
aşılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Bu inançla,
tüm gençlerimizin ve halkımızın
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”

Cumhurbaşkanı,
ERDOĞAN

Minibüsçü
Esnafını ziyaret etti

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İstanbul’da Tarabya Minibüs Durağı’nda çalışan minibüs şoför esnafını ziyaret etti.

Minibüs şoförleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şoför esnafının
ikram ettiği çayı içti. Yaklaşık yarım saat süren sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoförlerle
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın minibüs
durağı ziyaretinde kendisine Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
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SRC BELGESİNDE YAŞ 66’YA ÇIKTI
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’ın yoğun girişimleri neticesinde, 04 Mayıs 2016
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile,
•
•
•
•

SRC belgesine sahip şoförlerin 66 yaşına kadar çalışabilmesi sağlanmıştır.
1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi
ücretinde %85 indirim uygulanacaktır.
D4 yetki belgesi sahiplerinin yolcu terminaline bağımsız ya da kullanma hakkını haiz
olma şartı kaldırılmıştır.
Vergi mükellefiyeti sona erdiği için yetki belgesi iptal edilenler, 01.08.2017 tarihine
kadar müracaat etmeleri halinde yetki belgesi ücretinin %15’i tutarında ödeme
yapmak suretiyle belgelerini alabilirler.

K

arayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklerin
şoför esnafı için olumlu
olduğunu belirten TESK Genel
Başkan Vekili ve TŞOF Başkanı
Fevzi Apaydın, “Bu yönetmeliğin
yayınlanması için uzun süreden
beri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri ile
ikili görüşmelerimiz devam ediyordu. Yayımlanan yönetmelikle
SRC belgesi olan sürücülerimiz
63 değil, 66 yaşına kadar çalışabileceklerdir” dedi.
“1 ADET D4 YETKİ BELGESİNE YÜZDE 85
İNDİRİM”
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin
04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdiğini de kaydeden
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,
“Söz konusu değişikliklerden
esnafımızı doğrudan ilgilendirmektedir. Şöyle ki sadece 1 adet
otobüsle D4 yetki belgesi alacak

olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinden yüzde 85 indirim uygulanacaktır. Yine Mesleki
yeterlilik belgesine (SRC) sahip
olan şoförler 66 yaşına kadar
çalışabilecekler. En önemlisi D4
yetki belgesi sahipleri için terminal kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır” diye konuştu.
“MESLEĞE GERİ DÖNÜŞLERDE
KOLAYLIK”
Daha önceden mesleği bırakmış
ve vergi mükellefiyeti sona erenlerin vergi mükellefiyetliklerini
yenilemeleri halinde mesleğe
geri dönmelerinde kolaylıkların
sağlandığını da anlatan Başkan
Apaydın, “Vergi mükellefiyeti
sona erdiği için yetki belgesi iptal edilenler, 01.08.2017 tarihine
kadar müracaat etmeleri halinde
yetki belgesi ücretinin yüzde 15’i
tutarında ödeme yapmak suretiyle belgelerini alabileceklerdir”
şeklinde konuştu.

Başkan Apaydın,
“Yaptığımız
girişimlerin
sonuçlarını
alıyoruz. SRC
Belgesinde yapılan
değişiklikler
Resmi Gazete’de
yayımlanarak
yürürlüğe
girmiştir.”
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ŞOFÖR ESNAFI ÇOK ÖNEMLİ
BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsun’da hizmet veren minibüs
hattı temsilcileri ve şoför esnafıyla Canik Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

S

amsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının
organizesinde hat minibüs temsilcileri ve şoför
esnafı ile Canik Kültür Merkezi’nde toplantı yapıldı. Toplantıya Canik Belediye Başkanı Osman Genç
de katılarak şoför esnafı ile görüştü.
Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın da bulunduğu kahvaltıda şoför
esnafıyla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Genç,
“Samsun Ulaşım Çalıştayı ve Ekonomik Çalıştayı’nı
düzenleyen Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Bu
şehri stratejik üs yapmamız için hızlı, kolay ve ucuz
ulaşılabilir şehir olmamız şart” dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, “Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı
Fevzi Apaydın ağabeyime ve esnaf kardeşlerime
ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.”
14

Ulaşımın bir şehrin olmazsa olmazı olduğuna işaret
eden Başkan Genç, “Bir şehrin ulaşımı ne kadar iyi
olursa, gelişimi de o kadar hızlı olur. Şoför esnaflarımızın da bu şehirde sıkıntıları var. Bunların hepsini
biliyorum. Şehir merkezimizin ilçelerle olan ulaşım
sıkıntısı olsun, şehir merkezinde trafik sıkıntısı olsun, hepsi şoför kardeşlerimizi etkilemektedir. Şoför
esnafımız bu şehir için çok önemli bir görevi yerine
getirmektedir. Hepimiz bu şehrin havasını soluyoruz.
Dolayısıyla sizlerin söyleyeceği sözler, vereceği fikirler şehrimizi daha ileri taşıma noktasında bizim için
önemlidir” diye konuştu.
“KALKINMANIN TEMELİ ULAŞIMDIR”
Şehirleri kalkındıracak olanın yerel yönetimler olduğunu ifade eden Genç, “Belediye başkanları ve meclis
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üyeleri şehirlerin doktorlarıdır. Şehir olarak insanımızı, kurumlarımızı, şehirlerimizi
ve devletimizi dönüştürecek stratejiler
geliştirmeliyiz. Ortak akılla çalışarak şehrimizin ulaşım anlamında sorunlarını çözdüğümüz takdirde inanıyorum ki Samsun
önümüzdeki 100 yıllık süreçte Türkiye’nin
en stratejik merkez üssü şehirlerden birisi
olacaktır. Ancak Samsun olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimsemeliyiz. Kalkınmanın temelinde ise ulaşım ve
ulaştırma yatar” şeklinde konuştu.
“ÜRÜNLER LİMAN VE HAVALANI İLE
BULUŞMALI”
Dünyanın 3. bin yılın başında baş döndüren bir hızla değiştiğine ve Türkiye
ile dünyadaki ekonomik gelişmelerin
Samsun’a yeni fırsatlar sunduğuna vurgu
yapan Genç, “Bugün şehirler yarış içerisinde. Geçmişte bir ticaret şehri olan ve
Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olan
Samsun olarak, şehrimizde, çevre illerde
ve Anadolu’da üretilen ürünleri deniz, demir ve hava yolları ile hızlı, kolay ve ekonomik şekilde buluşturmalıyız. Üretim ve
tüketim merkezleri, yani liman ve ard böl-

Genç, “Şoför esnaflarımızın
da bu şehirde sıkıntıları
var. Bunların hepsini
biliyorum.
Şehir merkezimizin ilçelerle
olan ulaşım sıkıntısı
olsun, şehir merkezinde
trafik sıkıntısı olsun,
hepsi şoför kardeşlerimizi
etkilemektedir. Şoför
esnafımız bu şehir için
çok önemli bir görevi
yerine getirmektedir.
Hepimiz bu şehrin havasını
soluyoruz. Dolayısıyla
sizlerin söyleyeceği
sözler, vereceği fikirler
şehrimizi daha ileri taşıma
noktasında bizim için
önemlidir”
geler arası ilişkileri kurmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
SAMSUN’U UÇURACAK ÖNERİLER
Samsun’un ekonomik kalkınması için ulaşım anlamında yapılması gerekenleri de
sıralayan Başkan Genç şunları kaydetti: “Hükümetimiz Samsun-Ankara arası
Hızlı Tren Hattı’nı yapıyor. Bu konuda
hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ancak
Samsun-Batum demiryolunu da hayata
geçirmeliyiz. Yine Samsun-Irak demiryolu tamamlanmalıdır. Batman’ın Kurtalan
ilçesinden Irak’ın Zaho kentine kadar olan
100 kilometrelik kısım tamamlandığın-

da Samsun Orta Doğu’ya bağlanacaktır.
Samsun havalimanı yolcu ve kargo bölümleri geliştirilerek bölge havalimanı
olmalıdır. Ayrıca Tekkeköy’e Serbest Ticaret Bölgesi, en az 20 milyon metrekarelik
Büyük Organize Sanayi Bölgesi ve Bölge
Aktarma Limanı kurulmalıdır. Lojistik Köy
de bu bölgede lojistiğin her alanını kapsayacak şekilde yapılmalıdır.”
“ŞOFÖRLER MAĞDUR
EDİLMEMELİDİR”
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da Samsun’daki şoförlerin sorunlarıyla yakından
ilgilenen Başkan Genç’e teşekkür etti.
Apaydın, “Şoför esnafı Türkiye’de çok
büyük bir sektördür. Samsun da bu sektörün bir parçasıdır. Biz, şehrimizin her köşesinde yük ve yolcu taşıyan, alın teri ile
ailelerini geçindiren bir teşekkülüz. Şoför
esnafının bu şehirde sıkıntılar yaşadığı bir
gerçektir. Şoför esnafı diğer ulaşım alternatiflerine asla karşı değildir. Ancak ulaşım alanında yenilikler yapılırken dolmuş
ve minibüs şoförlerinin de mağdur edilmemesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.
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TŞOF Didim Hotel
yeni sezona
kapılarını açtı...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi, güler yüz ve
müşteri memnuniyeti öncelikli hizmetleriyle
2016 yaz sezonu için gelecek misaﬁrlerini bekliyor...
sezonunu müteakiben gerekli tadilatları yaparak 2016 yılı yaz sezonuna hazır hale geldi.

T

ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Didim
Eğitim ve Dinlenme Tesisi, 20
Mayıs 2016 tarihinden itibaren misaﬁrlerine kapılarını açtı.
Didim ilçesinde turizm odaklı hizmet
vermekte olan TŞOF Didim Eğitim
ve Dinlenme Tesisi, Türkiye’nin dört
bir tarafından gelen Federasyon
üyesi şoför esnafı ve Birliklerin üyesi
olan esnafı Didim’de ağırlıyor. Tesisimiz, yoğun geçirdiği 2015 yılı yaz

2016 yılı yaz sezonunu yenilenen
yüzü ile karşılayan TŞOF Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi ile ilgili olarak
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın,
“Tesisimiz her yıl ülkemizin dört bir
yanından gelen misaﬁrleri ağırlıyor.
Güler yüz ve müşteri memnuniyeti
odaklı hizmetlerimize yeni sezonda
da devam edeceğiz. Kurumsal yapımız dâhilinde Federasyonumuza
üye misaﬁrlerimizi ağırlamanın yanı
sıra münferit konuk da aldığımız tesisimizde 100 standart, 6 tane de
süit oda bulunmaktadır. Kış sezonunu tesisimizi yenileyerek tamamladık. Didim Belediyesi’nin dış cephe
uygulaması ve yönetmeliği doğrultusunda gerekli tadilatları yaptık. İç
dekorasyonda ve odalarımızda da
ciddi değişiklikler ve yenilikler yaparak yeni sezona kapılarımızı açtık.
Didim’in plajlarının güzel, cazip ve
mavi bayraklı olması, tarihi dokusunun da eşsiz olması nedeniyle çekici
bir hal alırken, yerli veya yabancı tu-
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ristlerin tesislerde iyi ağırlanması gerekliliği de tartışmasız unsurlardan
bir tanesidir. Tek başına değerlendirilemeyecek olan turizm faktörü tüm
tesislerin aynı özen ve dikkatli işletilmesi ile Didim’i turizm anlamında doğru merkeze taşıyacaktır. Biz
TŞOF Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi olarak tüm bu öğelere önem ve
hassasiyet göstererek hizmet sunuyoruz. Didim turizminin yeni sezonda tüm turizmcilere hayırlı olmasını
dilerim” dedi.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi

Turizm Cenneti DİDİM’de
Şoförlerin tesisi göz kamaştırıyor

TŞOF Eğitim ve Dinlenme Tesisimiz Aydınʼın
Didim ilçesinde bulunan Altınkum plajına 100
metre mesafededir. Profesyonel, güler yüzlü,
samimi, kaliteli hizmeti amaçlayan tesisimizde
97 standart oda, 6 double oda bulunmaktadır.
Odalarımızda klima, banyo, telefon, TV ve minibar mevcuttur. Otelimizde 100 kişi kapasiteli
Lobby Cafe, 200 kişi kapasiteli Restaurant, çok
amaçlı 200 kişilik;
- Sinema düzeni
- Sınıf düzeni
- U masa düzeni
şeklinde toplantı salonu, 30 kişilik mini toplan-

tı salonu, 200 kişi kapasiteli Roof (teras) Ala
Carte Restaurant; açık büfe Sabah kahvaltı ve
Akşam yemeği, gün içerisinde Ala Carte menü
seçeneklerimiz ile Didimʼde siz tatil sever dostlarımıza hizmet sunmaktayız.
İlham veren, huzurlu, sakin, yeşil ve mavinin
buluştuğu doğasıyla, tarihi dokusuyla Didim
Altınkumʼda, yer alan tesisimiz İzmir havalimanına 174 km, Bodrum havalimanına 125 km
uzaklıktadır.
Tatilin büyüsünü siz değerli misaﬁrlerimize sunmaktan heyecan ve mutluluk duyarız...

DETAYLI BİLGİ REZARVASYON İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi
Karakol Caddesi No:21 Altınkum - Didim / AYDIN
Telefon: (0 256) 813 66 99 - 813 65 35 • Faks: (0 256) 813 66 80
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TŞOF Başkanı
Apaydın’dan Çubuk
Şoförler Odası’na
ziyaret

T

ürkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi
Apaydın, Çubuk Şoförler Odası’nı ziyaret
etti.

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Zekeriya Erdoğmuş ve Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Federasyon Başkanı Apaydın, ziyaretinde
şoför esnafının sorunlarını dinledi.

Ziyarette Apaydın’a Ankara Kamyoncular
Esnaf Odası Başkan Vekili Seyit Gönül’de
eşlik etti.
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Sizlerin sorunları bizim de sorunlarımız. Sorunlara
çözüm bulmak bizim asli görevimiz. Şoför esnafının çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Çünkü şoförümüz her zaman birlikten ve beraberlikten yanadır.
Şoför esnaflarımızın sorunları da, çözüm
yolları da bellidir. Onun için sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı en kısa zamanda
ilgili makamlara iletip, sorunlarımızın
çözümüne katkılarını isteyeceğiz” diye
konuştu.

rasyon Başkanı Fevzi Apaydın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Federasyon Başkanımız
Oda’mızı ilk kez onurlandırmıştır. Kendisine teşekkür ederiz. Bundan böyle kendilerini daha sık görmek isteriz” dedi.
Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası
ziyaretinden son derece memnun olan
Federasyon Başkanı Apaydın, “Sizleri
Ankara’ya (Federasyon’a) bekliyorum.
Kapımız sonuna kadar açık” dedi.

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Zekeriya Erdoğmuş ise, Fede-

TAKSİLERDE
YENİ DÖNEM

ADAM GİBİ ADAM MAHİR AKBULUT

Kars’ın
duyarlı
esnafından
örnek
davranış
Kars’tan bir yolcusunu cenazeye yetiştirmek için
Ardahan’ın bir köyüne götüren taksi şoförü Mahir Akbulut,
Karslılara yakışır örnek bir davranış sergiledi. Akbulut’un
bu davranışı sosyal paylaşım sitesi facebook da “Adam
gibi adam Mahir Akbulut” yorumlarıyla paylaşıldı.

Taksimetreler için düzenlenen metrolojik muayene
belgesi etiketi, taksinin arka kelebek camına veya
müşterinin rahatça görebileceği uygun bir yere
yapıştırılarak, periyodik muayene işlemleri yapılacak.

B

ilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın hazırladığı
ve 15.05.2016 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğindeki değişiklik ile,
taksinin kapı iç metaline ya-

18

pıştırılan taksimetreler için
düzenlenen metrolojik muayene belgesi etiketi, bundan sonra taksinin arka kelebek camına veya müşterinin
rahatça görebileceği uygun
bir yere yapıştırılacaktır.

K

ars’ın misafirperverliği,
fedakarlığı ve vefakarlığı
dilden dile dolaşıyor. Bunun
en güzel örneklerinden biri
de geçtiğimiz günlere yaşandı.
Ardahan’daki cenazelerine
yetişmek için Ankara’dan
havayoluyla Kars’a gelen bir
kişi, taksici Mahir Akbulut
ile yola koyuldu. Kars Havalimanından alarak Ardahan
Sarzep-Sulakyurt köyünde
cenazeye yetiştirdiği yolcu

taksi ücretini ödeyecekken cüzdanındaki olması
gereken parayı Ankara’da
unuttuğunu fark etti. Parası
olmayınca şaşkına dönen
müşterisine “Canın sağ olsun
kardeşim, sen namaza yetiş,
dönüşte ödemeyi yaparsın”
diyen Mahir Akbulut, Kars’a
geri döndü.
Akbulut’un bu davranışı
sosyal medyada “Adam Gibi
Adam Mahir Akbulut” yorumlarıyla paylaşıldı.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi

BAŞBAKANIMIZDAN

ARAÇLARIMIZI YENİLEMEK İÇİN MÜJDE BEKLİYORUZ
Başkan Apaydın, “5 yıldan yaşlı araçların hizmet vermesine izin verilmiyor”

B

Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu
Başkanı Fevzi Apaydın,
“Düzenleme yapılmaz ise şoför
esnafımız mağdur olacak”

aşbakan Ahmet Davutoğlu tarafından şoför esnafının araçlarını
yenilemesi için ÖTV indirimi
yapılacağına ilişkin verilen sözün zaman kaybedilmeden yerine getirilmesini isteyen TŞOF
Başkanı Fevzi Apaydın, “Hükümetimiz seçim öncesi verilen
sözlerin neredeyse yüzde 90’ına
yakınını gerçekleştirdi. Aynı seçim döneminde Başbakanımız
Ahmet Davutoğlu, ATO Kongre Merkezi`nde düzenlenen
Ankara Şoför Esnafı Buluşması
etkinliğinde ‘Ticari taksi, hatlı
minibüs, servis aracı, özel halk
otobüsünüzü 2016 yılı sonuna
kadar yenilerseniz ÖTV’nizi biz
ödeyeceğiz’ demişlerdi. Araçlarımızın yenileme zamanı geldi.
Şimdi hükümetimizden müjde
bekliyoruz” dedi.
Birçok belediyenin ulaşım ve
koordinasyon
toplantılarında
ticari araçların kullanımına ilişkin 5 yaş sınırlaması getirdiğini
belirten Apaydın, “Normalde bir
aracın hurdaya ayrılma yaşı 20
iken, bazı belediyeler UKOME
kararlarında 5 yaş sınırlaması

getirmektedir. Örneğin bugün
İstanbul’da bir ticari taksinin
hizmet verme süresi trafiğe çıktığı tarihten itibaren 5 yıl. Şuan
18 bini aşkın taksinin yarısından
fazlası İstanbul’da 5 yaşını doldurmak üzere. Düzenleme yapılmaz ise şoför esnafımız mağdur olacak” diye konuştu.
“ÖTV DÜZENLEMESİ
İLE SEKTÖR
HAREKETLENİR”
ÖTV’siz araç yenileme hakkının
her 5 yılda bir olmak üzere getirilmesi halinde ilk fırsatta yaklaşık 50 bin taksinin bu imkandan
yararlanmasını
beklediklerini
ifade eden Apaydın, “Bu da yan
sektörlerle beraber ekonomiye
asgari 3 milyar liralık bir katkı
sağlayacak. 2000 cc’nin üzerinde
motor hacmi olan araçların vergisinin yüzde 171’e kadar çıkması nedeniyle eski araçların daha
lüks araçlarla değişmesine fırsat
verilecek. Bazı gelişmiş ülkelere
gittiğimizde imrenerek baktığımız taksiler ülkemizde de yerli
ve yabancı turistlerin hizmetinde
olacak. Bu da ülkemizin imajına
olumlu katkı sağlayacak” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,
“Hükümetimiz seçim öncesi
verilen sözlerin neredeyse
yüzde 90’ına yakınını
gerçekleştirdi. Aynı seçim
döneminde Başbakanımız
Ahmet Davutoğlu, ATO Kongre
Merkezi`nde düzenlenen
Ankara Şoför Esnafı Buluşması
etkinliğinde ‘Ticari taksi, hatlı
minibüs, servis aracı, özel halk
otobüsünüzü 2016 yılı sonuna
kadar yenilerseniz ÖTV’nizi
biz ödeyeceğiz’ demişlerdi.
Araçlarımızın yenileme zamanı
geldi. Şimdi hükümetimizden
müjde bekliyoruz” dedi.
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Traﬁk Haftası yapılan

TBMM’DE ANLAMLI ETKİNLİK

T

Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan “Karayolu Trafik
Haftası” etkinliklerine bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliği yaptı. AK Parti Erzurum
Milletvekili Mustafa Ilıcalı “Trafikte Engelli Kalmayalım, Engelleri Birlikte Aşalım” teması ile
toplumun genelinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

rafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi
günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, bu
günü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası”
olarak kutlanıyor. Bu sene, geçtiğimiz yıllardan farklı bir tema belirlenerek, TBMM ve Emniyet Genel
Müdürlüğü işbirliği ve Shell Türkiye’nin katkılarıyla,
Meclis Kampüsünde trafik güvenliği konusunda etkinlikler yapıldı.
TBMM giriş kapısında Milletvekillerini çiçeklerle
karşılayan, polis üniformalı öğrenciler, Emniyet kemeri takanlara teşekkür ederken emniyet kemeri
takmayanlara emniyet kemeri takmanın önemini
hatırlattı.
TBMM Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonunda
yapılan toplantıya TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa
Ilıcalı, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi Başkanı

Ahmet Erdem, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Akdeniz, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yaptığı konuşmada trafik kazalarının kuralların uyulmasıyla önlenebileceğini ifade etti. Aydın, “Kazaların pek çoğu önlenebilir. Burada bizlerin de çıkaracağı çok önemli
dersler var. Bu kazalar hakikaten yüzde 98 oranında
bize bağlı. Bunun siyaseti yok. Bölünmüş yollar artınca kafa kafaya çarpma oranları düşmüş. Havayolu
ve demiryolunun payının artması gerekiyor. Trafik
kusur oranlarını azaltmamız gerekiyor, yüzde 98
hatayı insan yapıyor” dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
konuşmasında, ömrünü trafik güvenliği konusuna
vakfetmiş bir akademisyen olarak, daha da önemlisi
trafik kazası sonucu annesini, babasını, kardeşini
ve yakınlarını kaybetmiş bir trafik kazası mağduru
olarak Yüce Meclis Çatısı altında bu konuya dikkat
çekmek için gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdiğini belirtti.
Ilıcalı, hem dünyada hem de ülkemizde trafik kazaları sonucu yaşanan can kayıplarının devam ettiğine
dikkat çekerek “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre
dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi trafik
kazalarında hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde
2015 yılında meydana gelen 183 bin 11 trafik kazasında 3bin 831 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş,

308 bin 120 kişi de yaralanmıştır.”dedi.
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ülkemizde meydana gelen
trafik kazaları sayısının yüzde 50 oranında azaltılması hedefine katkı sağlamak için eğitim, bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve teknolojik imkânların
en iyi şekilde kullanılmasını amaçlayan iki projenin
başlatıldığının bilgisini verdi. Özellikle, İnteraktif
Uyarı Sistemi (İUS) Projesinin uygulamaya konulmasının, trafik kazalarının azaltılmasına büyük katkı
sağlayacağının altını çizen Ilıcalı, İnteraktif Uyarı Sistemi Projesinin hedeflerini; “Olası kaza kara nokta
ve kaza sebebi hava şartları bilgilerini temin edecek
altyapının kurularak bu sayede anında İnteraktif
Uyarı Sistemiyle (İUS) sürücü ve yolcularla bu bilgilerin paylaşılması, böylece tedbirli sürüşün sağlanması. Trafik ihlallerinin, trafik polisi olmaksızın
kullanılacak teknolojiyle tespit edilerek denetimde
sürekliliğin, etkinliğin ve böylece caydırıcılığın sağlanması. Sürücü ve yolcuların kazaları önleme ile
ilgili etkili iletişim teknikleri kullanarak eğitimlerle
bilinçlendirilmesi” olarak sıraladı.
AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ise,
emniyet kemeri takmadığı için ağır yaralı olarak
hastanede komada kaldığını ve tekerlekli sandalye
ile yaşamak zorunda olduğunu ifade etti.
Etkinlik kapsamında TBMM bahçesine getirilen
emniyet kemeri simülasyon aracında milletvekilleri
ve TBMM çalışanlarına emniyet kemeri takmanın
yararları uygulamalı olarak gösterildi.

Bingöl’de Traﬁk Haftası kutlandı
H
er yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan ‘Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ Bingöl’de
çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karayolu Trafik Güvenliği Günü` ve `Karayolu Trafik Haftası` münasebetiyle Kültür merkezi’nde
düzenlenen programa; Bingöl Valisi Yavuz Selim
Köşger, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi,
Vali Yardımcıları Cevat Gün ve Muhammet Fuat
Türkman, İl Jandarma Komutan Vekili Şenel Eker,
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İl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali
Bayram, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum
amirleri, şoförler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile
başlayan programda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliği farkındalık sunumu yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk,
Bingöl’de trafik kültürü oluşturulması gerektiğini
belirtti.
Program, Trafik konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında 1. olan öğrencilerin şiir ve kompozisyonlarını okuması ile devam eden programda yılın
sürücüsüne, yılın trafik polisine, yılın jandarma
trafik görevlisine, okullar arası düzenlenen resim,
şiir, afiş, makale, öykü yarışmalarında dereceye
giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yılın Trafik Polisi Polis Memuru Yaşar Öztokmak,
Yılın Jandarma Trafik Görevlisi Jandarma Kıdemli
Başçavuş Muammer Kızılkoca, Yılın Zabıta Trafik
Görevlisi Abdullah Elçi seçildi.
Yılın Şoförü olan 1984 yılından beri şoförlük mesleği ile geçimini sağlayan ve halen işini büyük bir
zevkle yapan Nusrettin Yıldız’a Ödülünü Oda Başkanı Ali Bayram Tarafından verildi
Program İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
ve Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin açmış olduğu trafikte kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı standın dolaşılmasıyla son buldu.

etkinliklerle kutlandı
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TRAFİKTE “3S ” KURALINA DİKKAT

orum’da protokol üyeleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası et- sorunların başında trafik
kinlikleri kapsamında Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda düzenle- gelmektedir. Trafikte saygı,
nen etkinlikte buluştu…
sevgi ve sabırlı olmayı asla
Oda Başkanı Tahsin Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, unutmamalıyız. Eğer sürüÇorum Valisi Ahmet Kara, Garnizon Komutanı Kıd. Alb. Ahmet Çelik, Em- cülerimiz trafikte birbirlerine
niyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, karşı sevgi ve saygı kuralları
Milli Eğitim Müdürü Ali Seyit Büyük, Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçi- içerisinde hareket edip, saler Odası Başkanı Meh- bırlı bir şekilde araç kullanırmet Gayretli ile şoför ve larsa kazalar büyük ölçüde
nakliyeci esnafı katıldı. azalacaktır. Sürücülerimiz
mutlaka bu 3 S’ye dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.
TRAFİKTE 3 S KURALI:
SAYGI, SEVGİ VE SABIR EN ESKİ ÜYELER İLK KEZ BİRARAYA GELDİLER
Programda konuşan
Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı
Tahsin Şahin, trafikte
saygı, sevgi ve sabırlı olmanın asla unutulmaması gerektiğini belirtti.
Türkiye’de trafik konusunda yaşanan sıkıntıların önlenmesi, can ve mal
kayıplarının en aza indirilmesinin zor olmadığını vurgulayan Şahin,
trafikte sürücülerin mutlaka “3 S” kuralına dikkat etmesi gerektiğini
kaydetti. Şahin, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli

Şoförler ve Nakliyeciler Odası’ndaki buluşmaya Çorum’un en eski şoför
ve nakliyeci esnafları da katıldı. Oda Başkanı Tahsin Şahin’in girişimleri
sonucu mesleğe uzun yıllar hizmet veren en eski üyeler Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda ilk kez bir araya geldi.
TRAFİK HAFTASI ANISINA HEDİYELER VERİLDİ

Program sonunda Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin
tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası anısına konuklara çeşitli hediyeler verildi. Mesleğin en eski mensupları olan “ulu çınarlara”
üzerinde oyuncak kamyon bulunan nostaljik hediyeler sunuldu. Ayrıca,
Şoförler ve Nakliyeciler Odası
Başkanı Tahsin Şahin, Çorumlu
şoför ve nakliyeci esnafına verdiği desteklerden dolayı Çorum
Valisi Ahmet Kara, Garnizon Komutanı Kıd. Alb. Ahmet Çelik,
Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a teşekkür etti.

Mersin’de yılın şoförü taksici Orhan Pektaş

K

arayolları Güvenliği ve Trafik Haftası
nedeniyle, bu yıl da yapılan değerlendirmede, bu güne kadar trafik cezası almadığı belirlenen 20 yıllık taksici Orhan Pektaş
Mersin’de yılın şoförü seçildi.
Toroslar İlçesi Samiye Naim Eğitim Vakfı anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali
Özdemir Çakacak’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı
Cezmi Türk Göçer, Toroslar Kaymakamı Kaya
Çıtak, İl Jandarma Komutanı Ömer Uyan, İl
Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mükerrem Ekinci, Trafik
Denetleme Şube Müdürü Vekili Mehmet
Nur Taşkın, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı
personeli, öğretmenler, öğrenci velileri ile
çok sayıda öğrenci katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü
ortaklığında yürütülen ve Şoförler Odasının
da katkıda bulunduğu etkinlikte Yılın şoförü, yılın trafik polisi, yılın jandarması ve yılın
zabıtası ödülleri verildi.
Etkinlikte ilk ödül Vali Özdemir Çakacak tarafından Mersin’de yılın şoförü seçilen Orhan
Pektaş’a verildi ve ödül töreninden sonra
Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Mersin İl Jandarma Alay
Komutalı Albay Ömer Uyan Orhan Pektaş ile
günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdiler.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve Mersin Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı’da
Mersin’de yılın şoförü seçilen Orhan Pektaş’ı
telefonla arayarak tebrik etti.
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Hayata Yol Ver

T

rafik Haftası dolayısıyla Seydişehir Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü odaya bağlı
şoförlere ilk yardım ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme toplantısı yaptılar.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nden Komiser Ulvi
Şimşekkaya, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden ATT İlk Yardım Uzmanı Ümmühan Özer,
Ebe Necla Eryiğit ve ambulans şoförü Mustafa Daşlıca’nın sunum yaptığı toplantıya, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Ünvar, Minibüsçüler Odası Başkanı Gültekin Kayak ve servis şoförleri katıldı.
Toplantıda ATT İlk Yardım Uzmanı Ümmühan Özer bu yıl ki trafik haftasının “Hayata
Yol Ver” sloganının öne çıkarıldığını belirterek; “Kazayı ilk gören siz olduğunuz için
sizden ricamız ihbarlarımızda yeterli adres bilgisini veriniz. Yeterli adres bilgisi verilmediğinde bizim olay yerine ulaşmamız daha zor oluyor. Kısa mesafelerde 5-6
dakikada ambulans olay yerine ulaşıyor. Olay yerine ulaşma dünya ortalaması 8-9
dakika. Sizler ve vatandaşlarımız duyarlı olursa bu ortalamayı yakalıyoruz.” dedi.
Trafik Komiseri Ulvi Şimşekkaya, özellikle servis şoförlerini uyararak aracınızda
küçük çocuk taşıyorsunuz. Ufak bir hatanızda kendinizi kurtaramazsınız onun için
dikkatli olunuz. Sizler ehliyetinizle para kazanan insanlarsınız. Alkollü araç kullanmaya gerek yok, kavşakta yolcu indirip bindirmeye gerek yok. Trafik kuralları güzel
şey, lütfen trafik kurallarına uyalım” dedi.
Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünvar, trafik
haftasının kendi meslekleri ile örtüştüğünü belirterek; “İlkyardım ve sağlık bizim
için hayati önem taşıyan hususlardır. Trafik haftasında üyelerimize hem ilkyardım
hem de eksiğimiz olan trafik konusunda
bilgilendirilmesi bizler içinde iyi oldu. Toplantıya katılan Sayın Komiserimize ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN RENKLİ TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI

Eskişehir’de trafik kuralları ve yaya
güvenliğine dikkat çekmek isteyen 1.
Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu öğrencileri, pankartlar eşliğinde yürüyüp,
sürücülere karanfil dağıttı.
7-15 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası
münasebetiyle Eskişehir Milli Eğitim
Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir 1. Hava İkmal
Bakım Merkezi İlkokulu ve Eskişehir İl
Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü işbirliğiyle etkinlik
düzenlendi. Etkinlikte, minik öğrenciler
ellerine aldıkları pankartlarla polisler
ve öğretmenleri nezaretinde yürüdü.
Daha sonra görevli polis memurları
tarafından yoldan geçen araçlar durduruldu. Minikler, sürücülerin ‘Trafik
Güvenliği Haftasını’ kutlayarak, günün
anısına karanfil dağıttı.
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Vatmanlara da günün anısına karanfil
veren öğrencilere görevli polis memurları, tramvaydan iniş ve biniş kurallarını öğrencilere bizzat uygulatarak, kısa
bir eğitim yaptırdı. Tramvay yolcularına
da bilgilendirme yapan öğrenciler,
son derece farklı bir uygulamaya imza
attı. Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle
sürücüler ve yolcular, 1. Hava İkmal
Bakım Merkezi İlkokulu yetkililerine ve
öğrencilerine duydukları memnuniyeti
bildirdiler.
Okul Müdürü Nurettin Ateş, okulun
sadece binadan ibaret olmadığını,
çevresiyle hayatın kendisinin bir okul
olduğunu, trafik kurallarının bu yaştaki
çocuklara, yerinde öğretmenin; sürücüler ve yayalar için de trafik kuralları
konusunda duyarlılık oluşturmanın çok
önemli olduğunu söyledi.

VALİ ÇOMAKTEKİN “TRAFİK
SORUNU EĞİTİMLE ÇÖZÜLÜR”
Amasya Valisi İbrahim
Halil Çomaktekin, “Trafik
sorununun temel sebebi eğitim konusudur. Bu
konu eğitimle çözülür.
Eğitimde de en önemli
yaşlar özellikle 0-6 yaş
arasıdır” dedi.
Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü’nün
düzenlediği programa katılan Vali Çomaktekin, trafik konusunda
farkındalık oluşturmak, sıkıntıları asgariye indirmek ve bu konuda
vatandaşlarda hassasiyet oluşturmak için eğitim çalışmaları ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüldüğünü belirterek, “Bugün yapılan
en önemli faaliyetlerden birisi de ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimin verilmesidir. Trafik sorununun temel sebebi eğitim konusudur. Bu konu eğitimle çözülür. Eğitimde de en önemli
yaşlar özellikle 0-6 yaş arasıdır. Bu yaşlar insanın yaşam tarzının ve
ilerleyen yaşlardaki kişiliğinin altyapısının oluştuğu en önemli yaşlardır. Bu yaşlarda sevgili çocuklara vereceğimiz eğitim, onlar için
bir alışkanlık ve yaşam tarzı haline dönüşeceği için etkili bir eğitim
olacaktır” diye konuştu.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü
Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, Halk Sağlığı Müdürü Öner
Nergiz ve diğer yetkililerinde katıldığı programda öğrencilere Halk
Sağlığı Müdürlüğü’nce temin edilen bisikletler dağıtıldı.
Programın sonunda eğitim pistinde öğrencilere uygulamalı trafik
eğitimi verildi.

BULANCAK’TA ŞOFÖRLÜK MESLEĞİNDE
50. YILINI DOLDURANLARA PLAKET
Tayan, Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın,
Daire Amirleri ve Şoför Esnafının
katılımlarıyla gerçekleştirildi.

B

ulancak
Şoförler
ve
Otomobilciler Esnaf Odası
tarafından her yıl geleneksel
olarak düzenlenen ve bu yıl 2.sini
gerçekleştirdiği, ”50 Yılını Şoförlük
Mesleğine Vermiş Değerli Ustalara
Plaket Takdim Töreni” Cumhuriyet
Meydanında Bulancak Kaymakamı
Tayfur Elbasan, Belediye Başkan
Yardımcısı Orhan Güngör, İlçe
Emniyet Müdürü Ali Fuat Yazlak, İlçe
Jandarma Tabur Komutanı Şenol

Bulancak Şoförler Odası Başkanı
Mustafa Aydın “Bu törendeki
amacımız yıllar boyunca ilçemizde
şoförlük yaparak insanlara hizmet
eden
değerli
büyüklerimizi
unutmadığımızı ve minnettar
olduğumuzu göstermek istedik ve
yıllar boyunca ki hizmetlerinden
dolayı plaket vererek biraz olsun
omuzlarındaki yükü hafifletmek
istedik. Bu güzel ve anlamlı törende
bizleri yalnız bırakmayıp törenimize
teşrif eden herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyorum ve plaketlerini
alan değerli ustalarımıza bundan
sonraki hayatlarında sağlık sıhhat
ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi

Ç

ALKOLLÜ HİSSİ VEREN
GÖZLÜKLE TOPA
VURMAYA ÇALIŞTILAR

orlu’da Trafik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik; saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasını ile başladı.
Trafik Haftası kutlamalarına Çorlu
Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu
İlçe Jandarma Komutanı Serkan
Gürzsoy, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, Çorlu İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Güçlü, Çorlu
Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Abdullah Baş, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri,
öğretmenler, öğrenciler, şoförler ve
vatandaşlar katıldı.
Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda
gerçekleştirilen programda, emniyet kemeri simülatörü ilgi gördü.
Emniyet kemeri kullanmanın faydalarını gözler önüne seren simülatörü deneyen vatandaşlar kaza
anında ters dönen aracın içinde
yaşanabilecekleri tecrübe etti.
Takıldığı zaman 100 promil alkollü

hissiyatı veren gözlükle minyatür
kaleye topu göndermeye çalışan
Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve
protokol üyeleri zor anlar yaşadılar.
Alkollü hissi veren gözlüğü programa katılan öğrenciler de denedi.
Trafik haftası etkinlikleri kapsamında Çorlu`da düzenlenen programda başarılı jandarma ve emniyet
personeli ile yılın şoförü seçilen
Nadir Samancı’ya ödül takdim edildi.
12 yıllık şoför olan ve 8 yıldır hiç
trafik cezası kesilmeyen Nadir Samancı Kaymakam Levent Kılıç tarafından ödüllendirildi. Samancı, “
Ben ceza yemedim trafik kurallarına uydum. Trafik hata kabul etmez”
diye konuştu

Afyon
Şoförler
Odasından
Şoför
Esnafına

Etkili İletişim, Stres ve Öfke Yönetimi
Afyon Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Afyon İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube
Müdürlüğü’nün birlikte ortaklaşa gerçekleştirdiği Minibüs ve
Servis Şoförlerine “Etkili İletişim,
Stres ve Öfke Yönetimi” eğitimi
verildi.
Eğitmen Eren Gökyer tarafından verilen eğitim toplantısına Trafik Şube Müdürü Ahmet
Özer, Afyon Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Mevlüt Ülker, Oda
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
ile birlikte 250 şoför esnafı katıldı.

maları gerektiği söyleyen Eren
Gökyer, “İletişimin en temel
noktalarının; Kendini değerli
hissetmek ve karşı tarafın değerli olduğunu hissettirmektir.
Kişinin değer görmesi için, ilk
olarak kendine değer vermesi
ve bu değeri karşı tarafa yansıtması gereklidir.” mesajını verdi.
Toplantıda, Trafik Şube Müdürü
Ahmet Özer İlimizdeki trafik
sorunları hakkında şoförlerle
görüş alış verişi yaparak, çözüm
yolları üzerinde durdu.

Şoförlerin yaptıkları için ciddiyeti
ve kutsallığı karşısında kendi değerlerinin farkında ol-

İZMİR’DE 7 BİN SERVİS ARACI, ARAÇ TAKİP SİSTEMİNE GEÇİYOR
Öğrenci taşıyan servislere
takılan Servis Cell ile öğrenci
biniş ve inişleri velilere
bildirilecek, güzergah dışına
çıkılırsa kolluk kuvvetleri
otomatik aranacak
İzmir’de, yolcu taşıyan yedi bin servis aracı,
daha güvenli bir ulaşım için 1 Temmuz’dan
itibaren araç takip sistemine geçecek. Ayrıca,
öğrenci taşıyan servis araçlarına takılan Servis
Cell tableti ile de öğrenciler servise bindiği
ve servisten indiği an veliler bilgilendiriliyor.
Servis aracı güzergah dışına çıktığı sırada kolluk kuvvetlerine, İzmir Otobüsçüler ve Umum
Servis Araçları İşletmecileri Odasına ve velilere de anında uyarı veriliyor.
İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, servis şoförleri tarafından işlenen cinayet
haberleri sonrası Bornova Anadolu Lisesi servis şoförleri ile birlikte açıklama yaptı. İzmir’de
üzücü olayların yaşanmadığını ve bunun bir
tesadüf olmadığını kaydeden Bostancı, İz-

mir’deki servis şoförlerinin sabıka ve ehliyet
sicili temiz kişilerden seçildiğini, şoförlere Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından psikolojik eğitim verildiğini kaydetti.
Yaşanan olayların 7’den 70’e herkesin yüreğine ateş düşürdüğünü anlatan Bostancı, şöyle
konuştu: “Bu vahşetlerin servis şoförlerince
gerçekleştirilmesi, bizi ayrıca kahretti. İzmir’de
bu üzücü olayların yaşanmaması için her türlü
önlemi aldık. 1 Temmuz’dan itibaren kentte
çalışan 7 bin araca araç takip cihazı (GPRS) takılacak. Şuan 80 aracımızda bu sistem mevcut.
Bu konuda UKOME’den karar çıktı. Bu şekilde
araçları denetleyecek, oda binamızda
güzergah dışına çıkan araçları kontrol
altına alabileceğiz. Öğrenci taşıyan servis araçlarına da sürücü tableti aldık.
Öğrencilerin, araca binip okula gidinceye ve evine dönünceye kadar takibi
yapabiliyor. Bu uygulama Türkiye’de örnek. Öğrenci servise bindiğinde, okula
giriş yaptığında, eve geri dönüşünde
sistem veliyi sesli arıyor, mesaj gönderiyor. Ne kadar sürede eve varacağını
bildiriyor. Araç güzergah dışına çıkarsa

kolluk kuvvetleri, oda ve veliler otomatik olarak aranıyor.”
ŞOFÖR TANITIM KARTI
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Şoför Tanıtım Kartı olmayan sürücülerin
yolcu taşıyamadığına dikkat çeken Bostancı,
“Bu kartı almak için şoförlere; trafikte insan
faktörü, öfke kontrolü, empati, halkla ilişkiler,
ilk yardım, servis taşımacılığının genel mevzuatı ve trafik mevzuatı hakkında müfredat
kapsamında odamızda eğitim veriliyor. Alkol
ve uyuşturucu bağımlılıkları test ediliyor, sabıka kaydı ve trafik cezalarının dökümü kontrol
ediliyor” diye konuştu.
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MERSİN ESNAF ODA BAŞKANLARI TŞOF BAŞKAN
VEKİLİ VEYSEL SARI’YI ZİYARET ETTİLER
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Başkan Vekili Veysel Sarı’yı, makamında
ziyaret ettiler.

M

ersin Valiliği himayesinde, Mersin
Büyükşehir Belediyesi tarafından
“Yeryüzü Cenneti Mersin” sloganıyla organize edilen Mersin Ankara Tanıtım
Günleri’nin ikincisi, Ankara Atatürk Kültür

Mersin Servis Araçları Odası Başkanı ve
Esnaf Sanatkarlar ve Odaları Birliği (MESOB) Başkan Vekili Nesil Aydın, Mezitli
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve
Mersin ESOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Köç, Erdemli Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan, Mersin
Çiçekçiler Odası Başkanı Ömer Şahbudak, Mersin Camcılar Esnaf Odası Başkanı
Mehmet Torun, Mersin Kuyumcular Esnaf
Odası Başkanı Hüseyin Karteper, Tarsus
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı
Erdoğan Yalçın, Mersin Emlakçılar Esnaf
Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, Mersin Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Başkanı Doğan Gündüz ve Tarsus BerberMersin Tanıtım Günlerine gelen Mersin ler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Alper
Deniz, TŞOF Başkan Vekili Veysel Sarı’ya
Oda Başkanları, Mersin Şoförler ve Oto- Esnaf ve Sanatkara yapmış olduğu çalışmobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye malardan dolayı teşekkür ettiler.

O RLER OPERASYON AKİ ASKER VE
POLİSLERE BAKLAVA
VE ISTIK G N ER İ
Nizip Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Musa Kılıçparlar, temin ettikleri baklava, fıstık ve çeşitli
hediyeleri Mardin’de PKK ile mücadele eden asker ve
polislere götürdü.

N

izip Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Musa Kılıçparlar, Mardin’de terör örgütü PKK ile mücadele eden asker ve polislere moral sağlamak ve desteğini göstermek
amacıyla temin ettiği 400
kilogram baklava, fıstık, ilçedeki bazı okullar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nizip İlçe
Jandarma Komutanlığı, ve
Nizip Devlet Hastanesi personeli tarafından hazırlanan
çeşitli hediyeler ile mektup-
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ları da teslim alarak Mardin’e
doğru yola çıktı. Can ve mal
güvenliği için gece gündüz
demeden terör örgütü PKK
ile mücadele eden güvenlik
güçlerine dua ettiğini belirten Kılıçparlar, “Gönderilen
hediyeler içerisinde baklava, kuruyemiş, ve bunların
yanında ilçemizdeki asker,
polis, hastane personeli ve
bazı okullardaki öğrencilerimizin de hazırladığı çeşitli
hediyeler ve destek mektupları bulunuyor. Ben bütün

bu hediyeleri Mardin’deki
kahramanlarımıza ulaştıracak olmanın mutluluğunu
yaşıyorum” diye konuştu.
Terörle mücadele eden asker
ve polise destek vermenin
mutluluğunu vurgulayan
ilçe Devlet hastanesi personeli ise “Bizler çam sakızı
çoban armağanı hazırladığımız hediye paketlerini
doğuda görev yapan asker
ve polisimize gönderdiğimiz
için çok gururluyuz’’ diyerek,
duygularını dile getirdi.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi

EGZOZLAR SİLİNDİR İLE EZİLDİ

ERCİŞ’TE
‘TRAFİK
ADABI’
SEMİNERİ

Fethiye’de, trafik polisleri
ek egzoz sistemi bulunan
modifiye araçlara ve
motorlara yönelik yapmış
olduğu denetimlerde söktüğü
egzozları silindirle ezdirdi.
Polis tarafından bir yıl
içinde toplanan egzozlar
kullanılmaz hale getirildi.
Fethiye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün talimatı ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye
araçlar üzerinde yapmış olduğu denetimlerini artırdı.

Van’ın Erciş Milli
Eğitim Müdürlüğü
tarafından ilçedeki
okul servisi hizmeti
yürüten şoförlere
yönelik ‘Trafik
Adabı’ semineri
düzenlendi.

Ek egzoz takılan modifiye araçlara ve
motorlara yönelik uygulama yapan
polis, araçlarda yapmış olduğu detaylı
incelemede, ek egzozu bulunan araç
sürücülerine hem ceza yazdı hem de ek
egzozları araçlar ve motorlardan söktü. Sökülen egzozlar Fethiye Belediyesi

E

rciş Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda
düzenlenen seminerde konuşan Erciş
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, şoförlerin araç kullanırken yapacağı bir kural ihlali sonucu sadece maddi cezası olduğunu
düşünmemesi gerektiğini belirtti. Şoförlerin trafikte yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ve sevdiklerinin canını tehlikeye attığının da farkında olması gerektiğini belirten Şimşek, “Bu farkındalığı kazanmak için
yapılması gerekenler ise trafikteki bütün
kuralların nedenini öğrenmektir. Şoförler
her bilgiyi özümsemeli, kuralların altında
yatan güvenlik gerekçelerini sorgulamalı
ve öğrenmelidir. Çocuklarımızın okullara
güvenli şekilde götürülüp getirilmesi için
sizlere emanet etmekteyiz. Bu yüzden,
sizlerin sorumluluğu çok daha fazla. Bu
sorumluluğun farkında olduğunuzu görmekteyim. Bu seminerimizde adap, trafik,
trafikte temel değerler, hak ihlalleri, empati, iletişim, sürücü davranışları, tahammül
etme, beden dili, konuşma üslubu, birey ve
kamu zararları ile öfke kontrolü konularını
konuşacağız. Umarım dikkatli davranışlarınızla kazasız bir yıl geçiririz” dedi.

ekiplerince silindirle üzerinden geçilerek kullanılamaz hale getirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil
Büro Amiri Başkomiser Nuri Çınaklı, modifiye araçlara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirterek “Bu gördüğünüz egzozları araç ve motorlardan 2015
yılında aldık. 100’den fazla bu egzozların araçlarına taktırmak isteyenlerin eline geçmemesi için silindirle üzerinden
geçerek kullanılama hale getirdik. Vatandaşlar trafik ekiplerinin bu konuda
mücadele etmediğini düşünüyor. Bizde
vatandaşlarımızın böyle düşünmemesi
için yakaladığımız egzozları silindirle
ezdirdik. Bizler vatandaşlarımızın egzozlardan çıkan sesle rahatsız olmaması için
tüm ekiplerimizle bu konu üzerine hassasiyetle duruyoruz. Uygulamalarımız
devam etmekte. 2016 yılının ilk 3 ayında
ise 3 çuval egzoz yakaladık. Yılsonunda
bu yakaladığımız egzozlar silindire ezdirilip, hurdacılara vereceğiz” dedi.

ŞOFÖR ESNAFININ EN BÜYÜK SORUNU

F

‘KORSAN TAŞIMACILIK’

atsa Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Muammer Küçüköksüz, şoför
esnafının en büyük sorununun ‘korsan
taşımacılık’ olduğunu söyledi.
Başkan Küçüköksüz konu ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Korsan taşımacılık ile ilgili
önemli bir çalışmamız var. İlçe Emniyet
ve Jandarma yetkilileri ile bu durumu
paylaştık ve bu sorunun çözümlenmesi
için çalışmaları başlatacaklarını belirttiler.
Bölgemizin en büyük sorunu korsan taşımacılıktır. Tespit ettiğimiz 100’e yakın kişi
korsan taşımacılık yapıyorlar. Bu kişileri
kolluk ekipleri durdurdu zaman yolculara soru soruyorlar ücret aldılar mı diye
eğer ücret vermedik derlerse trafik ekipleri de bir şey yapamıyor. Fakat bundan
sonra daha sıkı denetimler olacak ve yakalananlara büyük cezalar uygulanacak.
Bizler bu konuda çok mağduruz. Herkesi

duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler sadece bu işten para kazanarak geçimimizi
sağlıyoruz” dedi.
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HBB ŞEHİR TİYATROSU
“BİZİMKİLER TRAFİKTE”
ADLI OYUN İLE
İSKENDERUNDA…

H

atay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Şehir Tiyatrosu ve İskenderun Jandarma Trafik Ekiplerinin ile ortak olarak yürüttüğü ‘Bizimkiler Trafikte’ adlı
eğitici çocuk oyunu, İskenderun Belediye Kültür Sarayı’nda köylerdeki
okullarda okuyan okul öncesi ve ilkokul öğrencileriyle buluştu.
HBB Şehir Tiyatrosu trafik kurallarını eğlenceli bir hale getirerek
çocukları hem bilgilendirip hemde eğlendirdi
HBB Şehir Tiyatromuzun sanatçılarından Ali Gezgin’in yönettiği, Adem Atar’ın
yazdığı “Bizimkiler Trafikte” adlı çocuk oyunu işlediği trafik kuralları ile büyük
ilgi gördü.

Toplum için çok önemli olan ve küçük yaştaki çocuklara trafik eğitimi ve bilincinin aşılanması konusunda önemli bir görevi yerine getiren Jandarma Trafik
ile HBB Şehir Tiyatrosu’nun ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında İskenderun
Kültür Sarayı’nda, okullarda eğitim gören minikleri eğlendirerek eğiten ve büyük beğeniyle izlenen oyunda, çocukların trafik kurallarına uymaları ve trafikte
daha dikkatli olmaları tiyatronun kendine özgü diliyle anlatılıyor.
Komutan Gür’den HBB Şehir Tiyatrosu ve Başkan Savaş’a teşekkür
Oyunun bitiminde konuşan İskenderun 10’ncu J. Trf. Tim K. J. Asb. Üçvş. Cihan
Gür, “Her yıl ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının %90’ı insan hatalarından meydana gelmektedir. Maalesef bu kazalarda da her yıl binlerce insanımız yaşamını yitirmekte, onbinlerce insanımız yaralanmakta ve ülke olarak
da milyonlarca lira maddi zarara uğramaktayız. Bu etkinlikteki amacımızda

yarınlarımız olan siz çocuklarımızı trafik konusunda bilinçlendirmekti. Bunu da Hatay
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi
de çok güzel bir oyun hazırlayarak sizlere çok
güzel ve eğlenceli bir şekilde anlattı. Huzurlarınızda kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinlikte desteklerini bizlerden
esirgemeyen Hatay Valisi Ercan Topaca’ya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü
Savaş’a, İskenderun Kaymakamlığına, Belediye
Başkanlığı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe
Emniyet Müdürlüğüne ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın’a çok teşekkür ederim”
ifadelerine yer verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Şehir
Tiyatrosu’nun, Jandarma Trafik ile ortak yürüttüğü
“Bizimkiler Trafikte” adlı eğitici çocuk oyunu,
İskenderunlu çocuklarla buluşturuldu.

TRAFİKTE KURAL OLSUN, KAZALAR YOK OLSUN

B

ozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nun trafik eğitimine
destek amacıyla hazırladığı “Trafikte Kural Olsun, Kazalar Yok Olsun” projesinin
protokolü Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından imzalandı.

İmza töreninde Akdağmadeni Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr Mevlüt
Arslan, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Saffet Akdağ, Öğr. Gör.
Zeki Yılbaşı, Ulaştırma Hizmetleri Bölüm
Başkanı Vekili Öğr. Gör. Murat Kocagül,
Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü
Erdal Karadağ ve Şube Müdürleri katıldı.
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Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr . Mevlüt Arslan yaptığı
açıklamada, “Ülkemizde son zamanlarda
yaşamış olduğumuz trafik kazalarının bir
nebze de olsa önüne geçebilmek amacıyla ilçemizde bulunan ilkokul öğrencilerimize Meslek Yüksekokulumuz tarafından hazırlanan “Trafikte Kural Olsun,
Kazalar Yok Olsun” projesinin protokolü
okulumuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanmıştır. Projenin
ilkokul öğrencilerimize hayırlı olmasını
dilerim” dedi.
Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Murat Kocagül ise ülkemizde
bir yılda meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 10-15’inin yayaların
karıştığı kazalardan meydana geldiğini

belirterek, “Trafikte Kural Olsun, Kazalar
Yok Olsun” projesi kapsamında Akdağmadeni ilçesinde bulunan tüm ilkokul
öğrencilerine gerek trafik eğitimi seminerleriyle gerekse eğitici materyalleri sunarak, trafik kazalarının temelden önüne
geçilebilecek ve gelecek yıllarda trafik
kültürünü daha sağlam bilen nesiller

yetişecektir” dedi.
Proje kapsamında Akdağmadeni merkeze bağlı yedi ilkokulun üçüncü sınıf
öğrencilerine 45’er dakikalık trafik eğitimi verilerek Akdağmadeni’nde bulunan
tüm ilkokul öğrencilerine eğitici broşür,
balon ve bayrak dağıtımı yapılacak.
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Pazar Şoförler Odası Başkanı Yüksel Ankara’da çözüm aradı
P

azar Şoförler Odası Başkanı Osman
Yüksel, Pazar Belediye Başkanı Ahmet
Basa, Pazar 24 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Bengli, 55 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali
Ergin Babuç’dan oluşan heyet Ankara’da bir
dizi temaslarda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden heyet burada Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Hikmet Ayar ve Mustafa Ilıcalı’yı
ziyaret ettiler. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Düzenleme Kurulu Genel
Müdürü Hamza Demirdelen’i ziyaret eden
heyete Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreter’i Mehmet Nesip

Kemaloğlu’da katıldı.
Başkan Osman Yüksel, “Rize Milletvekillerimiz Osman Aşkın Bak ve Hikmet Ayar’a,
Ulaştırma Düzenleme Müdürümüz ve Bakanımıza, Erzurum Milletvekili Mustafa
Ilıcalı’ya bizi ağırlayıp, şoför esnafımızın dertlerine ortak olduklarından dolayı şükranlarımızı sunarız. Bakanlarımız en yakın zamanda
sıkıntıların çözüleceğinin teminatını vermiştir. Ayrıca Sayın Belediye başkanımız Ahmet
Basa’ya, tüm şoförlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizlerle Ankara’ya gelerek bizlerin
derdini en üst makamlara anlatırken çözüm
noktasında yardımcı olmuştur. İnanın son
derece şeref duydum. Sayın Başkanıma şoför

camiası adına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca
bizlerden desteklerini esirgemeyen Federasyon Başkanımız Sayın Fevzi Apaydın’a ve
bizlere eşlik eden Federasyonumuzun Genel
Sekreteri Mehmet Nesip Kemaloğlu’na da
teşekkür ediyorum” dedi.

“AFACAN DİKKAT, AFACAN TRAFİKTE”

SODES Proje kapsamında “Afacan Dikkat, Afacan Trafikte” konulu tiyatro gösterisi Adıyaman’da yapıldı.
Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi Salonunda
düzenlenen
tiyatro
gösterisine Adıyaman
İl Emniyet Müdürü Fikret Salmaner, emniyet
şube müdürleri, polis
ekipleri, öğrenciler ve
öğretmenler katıldı.

A

dıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından SODES Projesi kapsamında, “Afacan Dikkat,
Afacan Trafikte” konulu tiyatro gösterisi yapıldı.

5 gün boyunca toplam
10 seans halinde oynanacak olan tiyatroya
toplam 5 bin öğrenci katılım sağlayacak. 1.2.3. ve
4. sınıf öğrencilerinin katılacağı tiyatro gösterisinin
amacının çocuklara trafik bilincini aşılamak oldu-

ğu belirtildi. Düzenlenen program ile ilgili olarak
konuşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Komiseri Samet Doğan, “Adıyaman İl Emniyet
Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğü tarafından SODES Projesi kapsamında
“Afacan Dikkat, Afacan Trafikte” konulu tiyatro gösterisi oldu. Bu tiyatro gösterisiyle 1.2.3 ve 4. sınıf
öğrencileri olmak üzere toplam 5 bin öğrenci katılacak. Aynı zamanda sadece Adıyaman merkezde
bulunan öğrenciler değil, ilçelerimizde bulunan
öğrencilerimizde merkeze gelerek tiyatro etkinliğine katılacak. Buradaki amacımız çocuklarda trafik
bilincini oluşturmak en azından temel trafik bilgisi
sunmayı amaçlıyoruz bu tiyatromuz 5 gün boyunca sabah ve öğle seansları olmak üzere toplam 10
seans halinde olacak. Her seansa 5 bin öğrencimiz
katılacak” dedi.
Tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından büyük bir
beğeniyle izlenirken tiyatro gösterisi sonrası öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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Geleceğimiz olan
çocuklarımıza gereken
önemi verir, iyi eğitir
ve donanımlı hale
getirirsek; gelecek
yıllarda trafik kazalarını
minimize etmiş oluruz.

Trafik Kazalarının
önlenmesinde en önemli unsur
çocuklara trafik bilincinin
aşılanmasıdır
BİSİKLETLİ POLİS TİMİ
“MARTILAR’’ GÖREVE BAŞLADI

KÖY OKULU ÖĞRENCİLERİ
TRAFİK DEDEKTİFİ OLDU

B

alıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge
Trafik Şube Müdürlüğü tarafından
sürdürülen trafik dedektifleri projesi kapsamında köy okulu öğrencileri de trafik
dedektifi oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis
Eşleri Yardımlaşma Derneği’nin katkıları
ve Opet’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen ‘Trafik Dedektifleri’
projesi kapsamında Balıkesir’de Deliklitaş
Köy Okulu öğrencileri Bölge Trafik Şube
Müdürlüğü yetkilileri tarafından uygulanan proje ile trafik dedektifi oldu. Bölge
Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis
Ahmet Kahraman, ilk olarak çocuklara
karşıdan karşıya nasıl geçmeleri gerektiğini anlattı. Ardından oyunla beraber emniyet kemerinin önemini aktaran Polis Kahraman, trafik kurallarını çocuklara öğretti.
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F

oça’da “Trafik Hayattır” projesi kapsamında
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bisikletli polis timi “Martılar”, minik
öğrencilere sunum yaparak eğitim verdi.
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “Trafik Hayattır” projesi kapsamında oluşturulan
beş kişilik bisiklet timi “Martılar”, Reha Necla
Midilli 1. sınıf ve ana sınıf öğrencilerine eğitim verdi. Bisiklet timi, “Hem Kabahatler Kanununu uygulamak hem de Trafik Kanununu
uygulayarak kuralsızlıkların önüne geçmeyi
amaçlıyoruz” dedi. Eğitimde, minik öğrenciler bilgilendirilirken, öğrenciler bisiklet timine
soru sordu. Eğitimde, miniklere trafik ile ilgili
materyal ve logolar hediye edildi.

TRAFİK POLİSLERİNDEN
ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

K

astamonu’da“Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında ortaokulu öğrencilerine trafik polisleri tarafından seminer
verildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli trafik eğitimi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik
eğitimlerini sürdürüyor. Trafik Tescil ve
Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Zekeriya Dursun ve Polis Memuru Arif Akgül,
‘Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında
Merkez Ortaokulu öğrencilerine seminer verdi. 3 gün boyunca devam eden
seminerde öğrencilere trafikte uyulması
gereken kurallar anlatıldı. Öğrencilerin oldukça memnun kaldığı seminerin faydalı
olması dileğinde bulunan Okul Müdürü
Halit Özden, projenin uygulanmasına öncülük eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl
Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Her yerde eğitim var..
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ÖĞRENCİLER,
TRAFİK KURALLARINI
EĞLENEREK ÖĞRENİYOR
“Ağaç Yaşken Eğilir” prensibiyle harekete
geçen Kastamonu Belediyesi, geleceğin
sürücülerinin daha bilinçli yetişmesi adına Kastamonu’da ilkokul öğrencilerine
uzmanlar eşliğinde trafik kurallarını teo-

rik ve uygulamalı olarak öğretiyor.
Çocuklar, trafik işaretlemelerinden trafik
ışıklarına ve yaya geçitlerine kadar her
türlü ayrıntının düşünüldüğü minyatür
trafik parkurunda, hem teorik olarak ders
görüyorlar hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim alıyorlar.
Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler
tüm hızıyla sürüyor. Kastamonu Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince konferans
salonunda verilen teorik bilgilerin ardından öğrencilerin trafik parkurunda direksiyon başına geçerek trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar. Çocuk Trafik Eğitim

Parkuru’nun misafirleri Orhan Şaik Gökyay İlkokulu öğrencileri oldu. Trafik kuralları uzman ekipler tarafından teorik ve
pratik olarak öğrencilere verildi. Öğrenciler bundan sonra trafikte daha bilinçli olarak hareket edeceklerini belirterek, anne
ve babalarına da öğrendiklerini anlatacaklarını söylediler. Gelecek nesilleri daha
bilinçli yetiştirmek adına kurulan Çocuk
Trafik Eğitim Parkuru’nda öğrencilerin
ücretsiz eğitimler verildiğini söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, öğrencilere
karayolunda hem yaya hem de sürücü olarak neler yapacakları uzman ekiplerimizce uygulamalı olarak öğretildiğini söyledi.

ÇOCUKLARA
UYGULAMALI
TRAFİK EĞİTİMİ

M

MİNİK TRAFİKÇİLER İŞ BAŞINDA

B

ursa’nın Karacabey ilçesinde emniyet
tarafından okul geçit görevlilerine uygulamalı eğitim verildi.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği’nde görevli
trafik polisi Ahmet Mutlu tarafından okul
geçit görevlilerine uygulamalı eğitim verildi. Cumhuriyet İlkokulu, Şehit Serkan
Şahin Ortaokulu, Hacı Ahmediye Onur
İlkokulu, Karacabey Ortaokulu ve Şehit
Bahadır Tayfur İlkokulu öğrencilerinden
oluşan okul geçit görevlileri, polis memuru Ahmet Mutlu’nun talimatları doğrultusunda araçları durdurup tekrar geçmesini
sağladı.
Okul geçit görevlilerine, okul çıkışında yaya
ve araçların nasıl yönlendirilmesi gerektiğinin uygulamalı olarak gösteren Mutlu,
15 öğretmen, 1 veli ve 35 öğrencinin okul
geçit görevlisi olduğunu belirterek, “Okul
geçit görevlilerine uygulamalı eğitim verdik. Eğitimlerimiz devam edecek. Artık
okul giriş ve çıkışlarında trafik akışını bizim dışımızda bu görevli öğrencilerimiz de
düzenleyecek. Sürücülerimizin okul geçit
görevlilerinin talimatları doğrultusunda
hareket etmelerini istiyoruz. Bu arada okul
geçit görevlilerinin ‘dur’ ikazına uymayan
sürücüler hakkında cezai işlem uygulama
hakkına sahip olduğunun da bilinmesini
istiyoruz” dedi.

anisa Motor Sporları Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yürüttüğü faaliyetler kapsamında çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
veriyor. 50, 65 ve 90 cc’lik minyatür motosiklet ve akülü
arabalarla yaya, yolcu ve sürücü olarak yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenen çocuklar keyifli bir
gün geçirmenin de tadını çıkardı.
Manisa Motor Sporları Kulübü, Manisa’da yaşayan çocuklara yaya, yolcu ve sürücü olarak yapılması gerekenleri yaşatarak öğretiyor. Gerçekleştirilen eğitimlerde ilk
olarak teorik eğitim alan çocuklar, daha sonra 50, 65
ve 90 cc’lik minyatür motosiklet ve akülü arabalarla
kırmızı ışıklarda durma, yayalara yol verme ve daha
birçok kuralı uygulamalı olarak öğrendiler. Çocuklar
aldıkları eğitimlerle hem keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkardılar hem de eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.
AMACIMIZ TRAFİK BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK
Çocuk Trafik Eğitim Pisti’nde eğitimler gerçekleştirdiklerini söyleyen Manisa Motor Sporları Kulübü
Başkanı Sedat Efeler, “Çocuklarımızda trafik bilincini
oluşturmak için Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan
getirdiğimiz minyatür motosiklet ve akülü arabalarla
uygulamalı eğitimlerimizi sürdürüyoruz. İlk olarak
çocuklarımıza trafik kurallarının anlatıldığı teorik eğitimimizi veriyoruz. Ardından pistimizde uygulamalı
eğitim yapıyoruz. Çocuklarımıza bu bilincin oluşması
için pistimizi Manisa’ya kazandıran ve eğitimler verilmesi adına bize tahsis eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz” dedi.
Efeler, çocuklarına trafik eğitimi vermek isteyen ailelerin kendilerine başvurabileceğini ifade etti.

Jandarma’dan
Güvenli olarak okula
gidiş ve dönüş eğitimi

M

ersin’in Erdemli ilçesinde, Jandarma Trafik Timleri, güvenli
olarak okula gidiş ve dönüşün sağlanmasını hedeflediği trafik eğitimlerini
Tömük Yeşildere İlköğretim Okulu ile
sürdürdü.
Okulda gerçekleştirilen eğitime 175
öğrencisi ve öğretmenler katıldı. Öğrencilere daha önce de gerçekleştirilen
eğitimlerde olduğu gibi servislerden
inerken ve binerken dikkat edilmesi
gereken hususlar, karşıdan karşıya geçişte dikkat edilmesi gerekenler, araç
içerisinde nasıl davranılması gerektiği, emniyet kemerinin niçin takılması gerektiği, servisleri nerelerde beklemek gerektiği gibi konular detaylı
olarak anlatıldı. Konular sinevizyon
gösterisiyle görsel olarak da öğrencilere izletildi.
Eğitimin sonunda öğrenciler tarafından yöneltilen sorulara da detaylı olarak yanıt verildi.
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KIRIKKALE’DE 12 YENİ
MİNİBÜS EVİ HİZMETE GİRDİ
sayede şehir içi trafiğini en
aza indirmiş olacağız. Bu
çalışma da emeği geçen
herkese teşekkür ediyor,
Minibüsçü esnaflarımıza
hayırlı ve uğurlu olmasını
temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

K

ırıkkale İl merkezinde şehir içi trafiğini
azaltmak maksadıyla hazırlanan 12 adet
Minibüs evi hizmete girdi.
Kırıkkale Belediyesi tarafından hazırlanan Minibüs
evleri projesi hayata geçti.
Şehir merkezinde oluşan
trafik sıkışıklığını en aza
indirmek amacıyla yapılan
minibüs evlerinin açılışı
gerçekleştirildi.
Minibüsçüler Odası Başkanı İshak Gencer’in katıldığı
açılışta bir konuşma yapan

Kırıkkale Belediye Başkanı
Mehmet Saygılı, “Önceden şehir merkezinden
mahallelere dağılan minibüsler artık mahallelerden
şehir içine dağılacak. Bu

Oda
Başkanı
İshak
Gencer’de yapılan hizmetten dolayı tüm minibüsçü
esnafı adına Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür etti. Konuşmaların
ardından minibüs evinin
anahtarı mahalle başkanına teslim edildi.

Bayburt Şoförler Odası
Başkanı Karslıoğlu’ndan
üyelere plaket

B

ayburt Şoförler ve Otobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Köksal Karslıoğlu, Oda
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve oda üyelerinin Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odası’na yapmış oldukları hizmetlerden ve
manevi desteklerden dolayı plaket ile ödüllendirdi. Karslıoğlu, “Çalışma arkadaşlarıma
ve odamıza üye olan tüm esnafımıza teşekkür ederim. Bizleri hiçbir zaman yalnız
bırakmadılar. Bizler onlar için gece gündüz
demeden tüm gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz” dedi.
Oda üyeleride Başkan Köksal Karslıoğlu’na
teşekkür ettiler. Birlik ve beraberlik içerisinde
olacaklarını ve başkan Karslıoğlu’na destek
olacaklarını söylediler.

BAŞSAĞLIĞI
Halil
İbrahim
Armağan
Vefat Etti Halil İbrahim Armağan’ı
Camiamıza uzun yıllar hizmet etmiş olan
Çankırı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
Başkan Vekili

Ç

ankırı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
Başkan Vekili Halil İbrahim Armağan (51) hayatını kaybetti.
Ünür köyü nüfusuna kayıtlı olan Armağan’ın cenazesi Hoca Ahmet Yesevi caminde öğle namazı sonrası
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Şoför esnafı kesiminde vefatı üzüntüyle karşılanan
Halil İbrahim Armağan’a Allah’tan rahmet yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.
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Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.
Teşkilatımızın başı sağolsun.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri adına
TÜRKİYE
ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU BAŞKANI

Fevzi APAYDIN
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SEVİMÇOK’U SON YOLCULUĞUNA
BİNLER UĞURLADI
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (AESOB) Başkanı
Abdullah Sevimçok, son
yolculuğuna uğurlandı.

Y

aklaşık 3 ay önce geçirdiği kalp
ameliyatı sonrası Ankara’da
geçirdiği ikinci ameliyatın ardından yoğun bakımdan uyanamayan AESOB Başkanı Abdullah
Sevimçok (51) için Muratpaşa
Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Sevimçok’un cenazesinde eşi Gönül Sevimçok ve çocukları Sabri
ile Selin taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ak
Parti, CHP ve MHP Antalya milletvekilleri, Antalya Valisi Muammer
Türker, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK
Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, CHP Antalya İl Başkanı Semih
Esen, ilçe belediye başkanları, Oda başkanları ve binlerce kişi katıldı.
Antalya İl Müftüsü Osman Artan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevimçok için helallik istendi. Sevimçok cenaze törenine
katılan sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Sevimçok Andızlı Mezarlığı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.
Esnaf kesiminde
vefatı üzüntüyle
karşılanan Abdullah
Sevimçok’a
Allah’tan rahmet
yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.

HÜSEYİN KALAYCI
VEFAT ETTİ
Kızılcahamam Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kalaycı,
vefat etti.

K

ızılcahamam Güvem Mahalle Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kalaycının cenazesi,
Güvem mezarlığında defnedildi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kızılcahamam Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kalaycı, evinde yaşamını yitirdi. 63 yaşında vefat eden Kalaycı’nın cenazesine
yoğun katılım oldu. Kızılcahamam Güvem Mahalle Camii’nde
öğle namazını müteakip Kılınan cenaze namazının ardından
Kalaycı’nın tabutu yüzlerce kişinin omuzlarında Güvem mezarlığına taşındı. Kalaycı, dualar eşliğinde Güvem mezarlığında toprağa verildi.
Şoför esnafı kesiminde vefatı üzüntüyle karşılanan Hüseyin
Kalaycı’ya Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI
Esnaf camiasına uzun yıllar hizmet etmiş olan
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı

Abdullah Sevimçok’u
Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı
dilerim. Teşkilatımızın başı sağolsun.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri adına
TÜRKİYE
ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU BAŞKANI

Fevzi APAYDIN
ABDULLAH SEVİMÇOK KİMDİR?
1965 yılında Antalya’da doğdu.
Esnaf ve sanatkar teşkilatına 1992
yılında Pastacılar Odası Başkanı
olarak adım attı. 1997 yılında, esnaf
ve sanatkar arkadaşları ile birlikte,
Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’ni kurdu
ve başkanlığa seçildi. Halen bu
görevi yürütmektedir. 1999 yılında
girdiği Antalya Esnaf ve Sanatkarlar

Odalar Birliği yönetiminde, istifa
ettiği 2009 yılına kadar başkan
yardımcılığı görevinde bulundu.
Bir çok oda başkanı ve tabanın
teşviki ve takdiri ile AESOB
Başkanlığına aday oldu. 1 Mayıs
2010 tarihinde yapılan genel
kurulda, AESOB başkanlığına seçildi.
Abdullah Sevimçok, evli ve iki çocuk
babasıdır.

BAŞSAĞLIĞI
Camiamıza uzun yıllar hizmet etmiş olan
Kızılcahamam Şoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odası Başkanı

Hüseyin Kalaycı’yı
Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı
dilerim. Teşkilatımızın başı sağolsun.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri adına
TÜRKİYE
ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU BAŞKANI

Fevzi APAYDIN
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T R A F İ K T E
SOLDAN SAĞA
1.

Yaz sıcakların başlama
döneminde sadece 29-30
mayıs tarihlerinde esen bir
rüzgar...
2. Seçmeli yemek, tabildot karşıtı... Er, onbaşı ve çavuşlara
verilen genel ad,
3. Kurnaz, yalancı, düzenci,
aşağılık kimse... Arapçada geçmişe mal etmek
mânâsına gelir,
4. Çok renkli, alaca... Bir şeyin
sırt durumunda olan yüzeyi... Göze sürme çekmeye
yarayan, kemik veya fil
dişinden yapılmış ince ve
uzun araç,
5. Yağmur... Kadına göre kocasının erkek kardeşlerinin
eşlerinden her biri,
6. Çare... Briçte sanzatu deyiminin kısa yazılışı... Simge,
7. Radyum’un simgesi... Avuç
içi... Erken... Bir cetvetl adı,
8. Kendini akıllı ve bilgili
sanan... Birini bir göreve
getirmek , tayin etmek,
9. Alıcıyı doğrudan doğruya
çalıştıran ve yöneten,...
10. Kama ile yaralamak...
11. Mızmız, sevimsiz, başkalarıyla ilişki kurmayan kimse...
Onun gibi yar olmaz,
12. Bazı yörelerde ağaçkakana
verilen ad... Gelgit olayında
denizin kabarması.
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GEÇEN SAYININ CEVABI

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.

Çakılacak ağaç çiviler için ayakkabıların köselesinde
delikler açmakta kullanılan sivri uçlu ayakkabıcı aleti...
Nazi Hücum Kıtası,
2. Gizlemek... Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen
yumuşak ve yağlı toprak,
3. İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar... Altay
panteonunda deniz tanrıçası,
4. Büyük erkek kardeş... Aralıklı duruma getirmek,
seyrekleştirmek,
5. Bölme işleminde bölünenden artan sayı... İstenmeyen
şeyi birine mal etmek,
6. Manyetik Rezonans’ın kısa yazılışı... Sodyum’un
simgesi... Eleme aracı,
7. Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol... İri taneli
bezelye,
8. Büyükbaş hayvan... Pamuk, keten veya ipekten, seyrek
dokunmuş delikli bir kumaş türü,
9. Üniversitelerde öğrencilerin hazırlayıp sundukları
bilimsel eser... Gölgeleri yol yol ve çizgi çizgi olan
(resim, harita),
10. Dullar... Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya
şarkının işleniş biçimi,
11. Miliamper’in kısa yazılışı... Renksiz ve kokusuz bir gaz...
Şaşma veya abartı bildiren bir söz,
12. Sürekli itmek, iteklemek... Herhangi bir şey karşısında
duyulan zevk, haz.
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Akaryakıt Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Üyelerimizin ve Halkımızın
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220 yataklı yazlık
tesis siz değerli
meslektaşlarımıza
ve halkımıza ucuz
ve kaliteli hizmet
vermektedir.
Aile fertleri ile
birlikte gönlünüzce
ucuza tatil
yapma imkanı
bulunmaktadır.
Tesisimizde
her yıl 3500
civarında konuk
ağırlanmaktadır.
Sezon sonunda pek
çok esnaf odaları
ve birliklerimiz,
başkanlar meclisi
toplantılarını
tesisimizde
yapmalarına olanak
sağlayarak hizmet
vermekteyiz.

Teşkilatımız
tarafından
tercih
edilen
Didim
Eğitim ve
Dinlenme
Tesisimiz
Federasyonumuz
tarafından
yenilenerek
hizmete
açılmıştır.

TŞOF

Didim
Eğitim
ve
Dinlenme
Tesisi

Karakol Sokak No:21 Altınkum-Didim / AYDIN, Tel: (0 256) 813 66 99 - 813 65 35 Faks: (0 256) 813 66 80

