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ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

TÜVTÜRK tarafından yapılan araç mu-
ayenelerinde geçerli olan kusur tablo-
sunda yapılan değişiklikle standartlara 
uygun olmayan plakalar, ağır kusurlu 
sayılacak ve muayeneden geçemeye-
cek. 
Genişliği 11 santimetre, uzunluğu 52 
santimetre boyutunda olacak plaka-
larda, silik, bold, italik veya kapatma 
şeklindeki yazı ve rakamlar ağır kusur 
kapsamında değerlendirilecek.

U laştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Karayolu Dü-
zenleme Genel Müdürlüğün-
ce 3 Temmuz itibarıyla geçerli 

olacak kusur tablosu yayımlandı.

Buna göre, Hızlı Geçiş Sisteminde (HGS) 
yanlış ceza yazılmasına neden olan ra-
kamların arasında çivi olması, yazıların 
silik, bold, italik veya kapatma şeklinde 
olması ağır kusur kapsamına alındı.

Söz konusu düzenlemeyle plakalardaki 
yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu 
ve Yönetmeliği’nde tescil plakaları bölü-
münde belirtilen 11 santimetre genişliğin-
de, 52 santimetre uzunluğunda olmayan 

plakaların bulunudğu araçlar, TÜVTÜRK 
tarafından yapılan araç muayesinden ge-
çemeyecek.

- “Merdiven altında basılan plakalar, 
standartların dışında”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, plakaların basım ve dağıtımının 
TŞOF ve buraya bağlı odalara verildiğini 

TŞOF Başkanı 
Apaydın, 
“TÜVTÜRK 
tarafından 
yapılan araç 
muayenelerinde 
geçerli olan 
kusur tablosunda 
yapılan 
değişiklikle 
standartlara 
uygun olmayan 
plakalar, ağır 
kusurlu sayılacak 
ve muayeneden 
geçemeyecek”

PLAKADAKİ VİDANIN YERİ ARTIK
AĞIR KUSUR NEDENİ

Kusur tablosunda 

değişiklik yapıldı

Apaydın, aracın kimliği niteliğindeki plakala-
rın, standartların dışında olması halinde otoyol 
ve köprülerde görüntüleme cihazları tarafın-
dan okunamadığına dikkati çekti. Söz konusu 
plakaların değişimi için araç sahiplerinin önce-
likle Trafik Şube Müdürlüklerine başvurarak, 
buradan temin edecekleri formları doldur-
maları gerektiğini vurgulayan Apaydın, daha 
sonra bu belgeyle il ve ilçelerde TŞOF’a bağlı 
şoför odalarında 31 lira karşılığında yaklaşık 
10 dakikada değiştirilebileceğini kaydetti.

10 dakikada 31 TL’ye değişiyor

2

STANDART DIŞI PLAKALARLA ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇİLEMEYECEK
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Araç muayenelerinde uygulanan ku-
sur tablosunda yapılan değişiklikle 
standartlara uygun olmayan plakalar, 
muayeneden geçemeyecek. Genişliği 
11 santimetre, uzunluğu 52 santimet-
re olacak plakalarda; silik, bold, italik 
veya kapatma şeklindeki yazı ve ra-
kamlar ağır kusur kapsamında değer-
lendirilecek. 
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel 

Müdürlüğü’nce 1 Temmuz itibarıyla ge-
çerli olacak kusur tablosu yayımlandı. 
Buna göre, Hızlı Geçiş Sistemi’nde 
yanlış ceza yazılmasına da neden 
olan rakamların arasında vida bulun-
ması, yazıların silik, bold, italik veya 
kapatma şeklinde olması ağır kusur 
kapsamına alındı. TŞOF  Başkanı Fevzi 
Apaydın, “Standarda uygun olmayan 
şekilde plaka takılı araçlar, muayene-
den geçmeyecek. ” dedi.

Ağır kusur kapsamında değerlendirilecek

anımsatarak, bazı merdiven altı yerlerde 
basılan plakaların, belirlenen standartla-
rın dışına çıkıldığını ifade etti.
Sahte plakaların terör olayları, gasp, soy-
gun gibi kötü işlerde kullanıldığını dile ge-
tiren Apaydın, sahte plaka basan, dağıtan 
ve aracına takanlara para cezası uygulan-
dığını anımsattı.
TÜVTÜRK Fenni Muayene İstasyonların-
da temmuz ayı itibarıyla “sahte” olarak 
nitelendirilen standartın dışında basılan 
plakaların birinci derecede ağır kusurlu 
sayılacağını ve muayelerinin yapılmaya-
cağını belirten Apaydın, “Silik, italik veya 
bold olarak yazılan, rakam ve harflerin 
arasında çivi olan, ortasındaki boşluğun 
köşeli şeklinde olması gibi standarda uy-
gun olmayan şeklindeki plaka takılı olan 
araçlar, muayeden geçmeyecek” ifadele-
rini kullandı.
- “Plakalar 31 liraya değiştirilecek”
Apaydın, aracın kimliği niteliğindeki pla-
kaların, standartların dışında olması halin-
de otoyol ve köprülerde görüntüleme ci-
hazları tarafından okunamadığına dikkati 
çekerek, plakalarda standartlara hızlı bir 
şekilde geçişin sağlanması amacıyla böy-
le bir uygulamanın hayata geçirileceğini 
söyledi.
Söz konusu plakaların değişimi için araç 
sahiplerinin öncelikle Trafik Şube Mü-
dürlüklerine başvurarak, buradan temin 
edecekleri formları doldurmaları gerekti-
ğini vurgulayan Apaydın, daha sonra bu 
belgeyle il ve ilçelerde TŞOF’a bağlı şoför 
odalarında 31 lira karşılığında yaklaşık 10 
dakikada değiştirilebileceğini sözlerine 
ekledi.

İlk araç muayene istasyonu 2008 yılında açılmıştı
Karayolları Trafik Kanunu’nun “Muayeneye yetkili kuruluşlar” başlıklı maddesi değişti-
rilerek araç muayene hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması görevi Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığına verilmişti. 
Yapılan özelleştirme çalışmaları sonucunda ilk araç muayene istasyonu 11 Ocak 
2008’de açılarak, 14 Nisan 2009’da tüm illerde araç muayene hizmeti verilmeye baş-
lanmıştı.

HGS’de yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakasında 
rakamların arasında vida bulunan araç ağır kusur kapsamında 
değerlendirilecek ve muayeneden geçemeyecek.
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Son 1 ay içinde art arda meydana ge-
len midibüs ve otobüs kazalarında 
32 kişinin hayatını kaybetmesi, 96 

kişinin de yaralanması gözleri bu noktaya 
çevirdi. Kazaların ardından Bölge Trafik 
ekipleri ile Jandarma Trafik timleri, yollar-
da uygulama noktaları oluşturdu.

Ekipler denetimlerde araçların sigortası, 
lastikleri ve belgelerini kontrol etti. Em-
niyet güçleri güvenli bir seyahat için yol-
cuları emniyet kemeri takmaları ve sürü-
cünün kural ihlali durumunda polis veya 
jandarma ekiplerine haber vermeleri ko-
nusunda uyarılarda bulundular.

“Tatil dönemlerinde kazalar artıyor”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ko-
nuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Türkiye’nin en önemli sorunla-
rından birinin tatil dönemlerinde artan 
trafik kazaları olduğunu söyledi.

Kazalarda artış yaşanmaması için sürü-
cülerin daha dikkatli olması gerektiğini 
belirten Apaydın, “Trafik kazası her olu-
şunda muhakkak bir neden var ama bu 
nedenlerin başında şoförlerimizin, bu 

araçlarımızı kullanan insanlarımızın 
bilgisizliği ve uykusuzluğu geliyor. Bu 
konuda Emniyet Genel Müdürlüğü 
Trafik Dairesiyle bizim sıkı temasları-
mız var” dedi.

“Kazaların büyük bölümü sürücü 
hatası kaynaklı”

Kazaların büyük bölümünün sürücü 
hatasından kaynaklandığını vurgula-
yan Apaydın, “Sabaha karşı olan kaza-
lar var. Hızdan dolayı direksiyon haki-
miyeti kaybedilip yapılan kazalar var. 
Muğla’da son zamanda olan kazanın 
süratten kaynaklandığı söyleniyor. Yal-
nız bir teknik arıza var mıydı aracında 
bilemiyoruz çünkü kazaya karışan araç 
o yörenin aracı, oralara sık gelip giden 
insanlar. Hal böyleyken bu kazada 24 
kişinin ölümüne ve birçok kişinin de 
yaralanmasına neden oldu. Onun için 
eğitimi eksik etmemeliyiz. Bir canı kur-
tarıp, bir kazayı önleyebilirsek, bu bi-
zim karımızdır. Emniyet Genel Müdür 
Yardımcımız bugünlerde TURSAB’a 
bağlı tur şoförleriyle bu konuyu konu-
şacak. Biz bunların da eğitim almaları-
nı ve mesai saatlerinin dışında çalışıl-
mamasını istiyoruz.”

• İzmir’in Buca ilçesinden Marmaris’e giden Armağan 
Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü-
nün 13 Mayıs’ta Muğla-Marmaris yolunun Sakar Geçidi 
mevkisinde devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybe-
derken, 10 kişi yaralandı.

• Tuncay Güngör’ün kullandığı 45 HD 0924 plakalı midi-
büs ise 18 Mayıs’ta Muğla-Denizli karayolu Yaylasöğüt 
mevkisinde devrilmişti. Kazada, tur otobüsünde bulu-
nan Ukrayna uyruklu 16 turist ile bir rehber yaralandı.

• Antalya’nın Kemer ilçesinde de 20 Mayıs’ta tur midibü-
sünün devrilmesi sonucu ise 11’i Avusturya ve Almanya 
uyruklu 13 turist yaralandı.

• Malatya’da yolcu almak için duran belediye yolcu oto-
büsüne arkadan kamyon çarptı. Kazada kamyon sürü-
cüsü ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

• Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 2 yolcu otobüsünün 
çarpışması sonucu meydana gelen kazada 40 kişi ya-
ralandı.

• Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yolcu otobüsünün dereye 
uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

• Ankara-Çankırı Çandır yol ayrımında meydana gelen 
otobüs kazasında Kastamonu-Ankara seferi yapan Se-
dat Gürer yönetimindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu oto-
büsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında sürücüsünün uyu-
ması sonucunda şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 8 
kişi hayatını kaybederken 11’i ağır 34 kişi ise yaralandı.

Muğla, Antalya ve diğer illerde son günlerde meydana gelen 7 kazada 
32 kişinin hayatını kaybetmesi, 96 kişinin de yaralanması üzerine 
gözler, düzenlenen turların güvenliğine ve otobüs firmalarına 
çevrildi. Otobüs ve  tur midibüslerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Son 1 ayda 32 kişi hayatını kaybetti

Tatil dönemlerinde 
kazalar artıyor

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Tur midibüslerinde  ve yolcu 
otobüslerine bir daha bu tür 
kazalar yaşanmaması için 
denetimler sıklaştırılmalı”
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T ürkiye, helikopter kaza-
sında şehit düşen 13 as-
kerine ağladı. 80 milyon 
gözyaşları içinde şehit-
lerini uğurladı. Şırnak’ın 

Şenoba’da yüksek gerilim hattına ta-
kılap düşen Cougar tipi helikopterde 
şehit olan kahramanlar için 23. Jan-
darma Sınır Tümen Komutanlığı’nda 
ve memleketlerinde tören düzenlen-

di. Cenazelere, silah arkadaşları ve 
vatandaşlar omuz verdi.
Helikopterde bulunan 23. Sınır Tü-
men Komutanı Tümgeneral Aydoğan 
Aydın ile Albay Oğuzhan Küçükdemir, 
Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül 
Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı 
İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot 
Yüzbaşı Serhat Sığnak, Pilot Üsteğ-
men Aldülmüttalip Kesikbaş, Başça-

vuş Mehmet Erdoğan, Teknik Başça-
vuş Fevzi Kıral, Uzman Çavuş Zeki Koç 
ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal 
isimli askerlerimiz şehit oldu.

Şoför ve Trafik Dergisi olarak şehitle-
rimize Yüce Allah’tan rahmet, ailele-
rine, yakınlarına ve sevdiklerine sabır 
diliyoruz.  Yüce Türk Milletinin başı 
sağolsun.

TÜRK MİLLETİNİN
BAŞI SAĞOLSUN

T ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi 
Apaydın, Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi yakınlarında askeri 

helikopterin kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takı-
larak düşmesi sonucu şehit olan 13 asker için bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Apaydın yayınladığı mesajında “13 askerimizin  şehit olması Ülke 
olarak hepimizin yüreğine ateş düşürdü. Şoför camiası adına vatandaşla-
rımızın huzur ve selamet içinde yaşayabilmeleri için, birlik ve beraberliği-
miz adına canlarını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailele-
rine ve yakınlarına sabır diliyorum.  Milletimizin başı sağolsun.”

5

ŞIRNAK ŞEHİTLERİNE HÜZÜNLÜ VEDA 
KALBIMIZDESINIZ 
Şırnak’ın
Uludere ilçesi
Şenoba beldesinde
meydana gelen helikopter
kazasında şehit olan 13 askerimizin
naaşı toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmet-
leri Başkanlığı tarafından ülke genelin-
de planlanan ve Samsun’da dördüncü-

sü düzenlenen, 15 ilin katıldığı “Trafik Bölge 
Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. 
Samsun Polisevinde gerçekleşen toplantıda; 

trafik kuralları, sürücü hataları ve trafikte ya-
pılması gerekenler tartışıldı.
Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Em-
niyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hiz-
metleri  Başkanı Mehmet Akdeniz,  Trf.Planla-
ma Des. Daire Başkanı Mehmet Yavuz, Trf. Eğt. 

Arş. Daire Başkanı Ali Temiz, Trf. Uygulama ve 
Den. Daire Bşk. Kenan Aydoğan, Trf. Arş Mer. 
Müdürü Uğur Köse, Samsun İl Emniyet Müdü-
rü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay 
Ünsal Ağaoğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu (TŞOF) ve Samsun Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fevzi 
Apaydın ve çok sayıda emniyet mensubunun 
yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri 
ile sivil toplum temsilcileri katıldı.
Kazalar yüzde 50 azalacak
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
Trafik Değerlendirme Bölge Toplantısının açı-
lış konuşmasını yapan Samsun İl Emniyet Mü-
dürü Vedat Yavuz, “Bu işbirliği ile bir yandan 
toplumda trafik kurallarına uyma bilinci aşı-
lanacağı gibi diğer yandan da etkin denetim 
faaliyetleriyle yol kullanıcıları üzerinden algı-
lanan yakalanma riski oluşturularak, kurallara 
uyma oranı arttırılabilecektir” diye konuştu.
Apaydın: “Denetim şart”
Yapılan trafik denetimleriyle kaza sayılarında 
önemli düşüşler yaşandığına dikkat çeken 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo-
nu Başkanı Fevzi Apaydın, “Ülkemizde planlı 

SAMSUN’DA TRAFİK ZİRVESİ

TRAFİKTE HEPİMİZİN HAYATI
TEHDİT ALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik bilincinin oluşturulması ve karayolu güvenliğinin sağlanması 
amacıyla düzenlenen ve Samsun’da 4’üncüsü gerçekleştirilen “Samsun Trafik Bölge Değerlendirme 
Toplantısı” Samsun Polisevi’nde yapıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE TRAFİK HİZMETLERİ  BAŞKANI MEHMET AKDENİZ



ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

7

yapılan denetimin arttırıldığı yıllarda ve aylar-
da kaza sayısı ile ölü ve yaralı sayılarında dü-
şüş görülmüştür” diye konuştu.
Bazı illerde kurulan TEDES programının trafik 
cezalarında artış sağladığını ancak trafik kaza-
larına etki etmediğini belirten Başkanı Fevzi 
Apaydın’ın konuşması şöyle:
“Ülkemiz Karayollarında meydana gelen tra-
fik kazalarının önlenmesi, trafik kazalarından 
kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların önemli 
ölçüde azaltılarak sonuçlarının hafifletilmesi 
amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının koor-
dinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapılarak hazırlanan “Trafik Güvenliği 
Eylem Planının” illerdeki belirli plan doğrultu-
sunda uygulanmasının, olumlu sonuçlar orta-
ya çıkardığı görülmektedir.
Eylem planı çerçevesinde hedefe ulaşmada, 
ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel 
sektörün katkılarının yanında hazırlanan 

program doğrultusunda yapılan denetimin 
önemi de çok büyüktür.
Yapılan istatistiki değerlendirmelerden anla-
şılacağı üzere ülke genelinde planlı yapılan 
denetimin artırıldığı yıllarda kaza sayısı ile ölü 
ve yaralı sayısında düşüşler olduğu gözlem-
lenmektedir.
Ancak, yapılan denetimlerin caydırıcı ve önle-
yici şekilde olması, bazı illerimizde kurulan ve 
uygulamada amacının dışına çıkarılan TEDES 
(Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) prog-

ramları gibi olmamalıdır.
İllerimizde kurulan TEDES (Trafik Elektronik 
Denetleme Sistemi) programı daha faydalı 
denetim sağlamak amacıyla kurulmuş oldu-
ğu, bazı illerimizde amacının dışına çıkarılarak 
yazılan idari para ceza sayısının bir önceki yıla 
oranla %100 - %300 gibi yüksek oranda artış 
gösterdiği, buna rağmen bu illerimizde mey-
dana gelen trafik kazalarında aynı orana yakın 
düşüş olduğu görülmemektedir.
Eylem Planı uygun şekilde uygulanmazsa 
problemin gelecekte daha da kötüleşeceği 
ve önümüzdeki yıllar karayolu trafiği ölümle-
rinin özellikle düşük ve orta gelir düzeyinde 
ülkelerde önde gelen ölüm nedenlerinden 
biri haline geleceği düşünülmektedir.
Trafik Güvenliği Eylem Planı ile ilgili oluştu-
rulacak konsensüste, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel 
sektöründe yer almasının, ülkemiz karayolla-
rında meydana gelebilecek trafik kazalarının 
önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan 
ölümlerin, yaralanmaların ve sakat kalmaların 
önemli ölçüde azaltılarak sonuçların hafifletil-
mesi sağlanacaktır.
Günümüzde bütün demokratik ülkelerdeki 
insanlar kurallara uydukları ölçüde, toplumsal 
düzen çerçevesinde başkalarına zarar verme-
den ve başkalarından zarar görmeden yaşar-
lar.
Kuralların en etkili ve önemli olduğu alanlar-
dan biri de trafiktir. Sayın başbakanımızın sık 
sık dile getirdiği gibi, “Yolların Kralı Olmaz, 
Yolların Kuralı Olur.” Sözünü önemsemeliyiz.
Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar ne-
ticesinde bölünmüş karayolu ağının 20.000 
km. üzerine çıkmasına, gelişmiş yol ağlarına 
ve karayolunun düzenli hale getirilmesine, 
planlı şekilde denetimlerin yapılmasına rağ-
men meydana gelen trafik kazalarının önüne 
geçilememektedir.
Ülkemizde araç ve sürücü sayısı gittikçe art-
maktadır. Araç sayısının 21 Milyona, sürücü 
sayısının ise 26 Milyona ulaştığı görülmekte-
dir.
Maalesef yapılan araştırmalarda, trafik kazala-
rının % 90 seviyelerinde sürücü hatalarından, 
başka bir deyişle, sürücülerin trafik kuralları-
nı hiçe saymasından kaynaklandığını ortaya 
koymuştur.
Özellikle, son derece basit trafik kurallarını 
ihlal etmeleri, insanlarımızın ölümü ya da ya-
ralanmasıyla sonuçlanan trafik kazalarına yol 
açmaktadır.
Bunların başında; hız sınırı ihlali geliyor, 
Bir diğer önemli neden ise dönüşler sırasında 
kuralların ihlal edilmesi. Sürücüler gerek kav-
şaklara gerekse tali yollara geçişleri sırasında 
sinyal vermemek, karşı yönden ya da arkadan 
gelen aracı dikkate almamak gibi nedenler 

yüzünden kazaya sebebiyet veriyorlar. Kaza-
ların % 20’sinin dönüş kurallarına uymamak-
tan kaynaklandığı tespit edilmektedir.
Artık 7’den 70’e  hiç kimsenin elinden dü-
şürmediği cep telefonları da kurallara uygun 
(araç kiti) şekilde özenli kullanılmayınca, 
trafikte tehlike doğuruyor. Cep telefonu ile 
konuşan sürücülerin kaza yapma riski  diğer 
sürücülere göre 4-5 misli artıyor. Çünkü bilim-
sel gerçekler araç kullanırken cep telefonuy-
la konuşmanın sürücülerin refleksini yüzde 
20’ye yakın oranda düşürdüğünü ortaya koy-
muştur.
Lütfen bu gerçeği aklınızdan çıkarmayın ve 
aracınızı kullanırken, seyir halindeyken cep 
telefonunuzu kullanmayın. Çok önemli ise ke-
nara aracınızı çekerek kısa bir mola ile işinizi 
halledin ve yola öyle devam edin.
Araç kullanmak hem ruhen hem de bedenen 
hazır olmayı gerektirir. Yorgun ya da uykusuz 

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve 
Trafik Hizmetleri Başkanı Mehmet 
Akdeniz, “Biz genel anlamda 
direksiyon başına geçtiğimizde 
kul hakkını unutuyoruz maalesef. 
Acılardan da ders almıyoruz. Trafik 
sorununun çözülmesi aslında 
sürücünün ahlakında ve kültüründe 
biter. Sorumluluğumuzun farkına 
varmazsak hepimizin hayatı tehdit 
altındadır” dedi. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Başkanı Fevzi 
Apaydın, “ülke genelinde planlı 
denetimin arttırıldığı yıllarda kaza 
ile ölü ve yaralı sayılarında düşüş 
olduğu gözlemlenmektedir.”

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 
“Trafik kazasının genci yaşlısı 
çocuğu kadını yoktur. Kaza 
geldiğini götürüyor. Bu tür 
kazaların yaşanmaması için daha 
duyarlı olunmalıdır.”
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olmanız dikkatinizin dağılmasına neden olacağından büyük kazalar 
yapmanıza yol açabilir.
Ülkemizde diğer ülkelerde olduğu gibi gelişen teknolojiye paralel ola-
rak hizmete sunulan yüksek teknolojik araçlar ve gelişmiş yol ağlarına 
rağmen trafik kazalarında artış oluyorsa, burada eğitim eksikliği de or-
taya çıkıyor demektir.
Büyükşehir illerimizde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplan-
tılarında, diğer illerimizde ise İl Trafik Komisyon toplantılarında alına-
cak kararlar ile toplu taşım hizmetini yürüten ticari araç sürücülerine, 
öğrenci-personel taşımacılığı yapan sürücülere yönelik eğitim çalış-
maları yapılmalı, hatta kamu kurumları veya sivil toplum kuruluşları da 
bu çalışmaların içinde yer alarak kendi personeline eğitim vermelidir.
İllerimizde, özellikle şehir merkezlerinde alternatif bulvarlar, yollar ya-
pılmalı, şehirlerde Metrobüs, tramvay hatları açılmalı, Çocuk Trafik Eği-
tim Parkları yapılmalı, insanlar toplu taşıma araçlarına yönlendirilmeli, 
teşvik edilmeli, otoparkı olmayan hiçbir işyeri, hastane, poliklinik, bina, 
AVM, vb. yerlere ruhsat verilmemeli, özellikle AVM’lerin yapılacak mü-
hendislik çalışmaları neticesinde trafik riski olmayan bölgelere konuş-
lanmasının sağlanması, şehir merkezlerinde hizmete girecek benzeri 
yerlere ruhsat verilmemesi,
6360 sayılı Kanun ile değişikliğe uğrayan 5216 sayılı Büyükşehir Bele-
diyesi Kanunu çerçevesinde büyükşehir illerinin il sınırlarının mücavir 
alan sınırı olduğu, büyükşehir illerinde İl Trafik Komisyonunun yetkile-
rinin Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) kullanıldığı, aradan 3 

yıl geçmesine rağmen, bazı illerimizde halen kararların belediyede mi 
alınacak valiliklerde mi alınacak şeklinde tereddütlerin olduğu, 5216 
sayılı Kanunun çıkışından sonra 2005 yılında UKOME Yönetmeliğinin 
çıktığı, ancak, 2014 yılında çıkan 6360 sayılı Kanun sonrası UKOME Yö-
netmeliğinde bir değişikliğin olmadığı görülmektedir.
Büyükşehir olmayan illerde farklı uygulamaların önüne geçilmeli, ya-
pılacak toplantılara Şoförler Otomobilciler ve Meslek Odalarının daha 
etkin şekilde görev almaları sağlanmalıdır.
Burada güzide şehrimiz Samsun’dan da bahsetmeden geçemeyece-
ğim.
Samsun Kentimizin coğrafi açıdan çok önemli bir yerde kavşak konu-
munda olması, Kuzeyi deniz, üç bölgesi olması nedeniyle, özellikle yaz 
mevsiminin de gelmesiyle yoğun bir trafik akışına maruz kaldığı, kuze-
yi veya herhangi bir bölgesi deniz olan her ilde trafik sorunu olduğu 
gibi Samsun ilimizde de ulaşım sorunu olması normal görülmelidir.
İlimizde her ne kadar çevreyolunun köprülü geçişle hizmete açılması 
gerçekleşse de, Şehirlerarası otogarın, balık hali, sebzeciler hali ve sivil 
toplum kuruluşlarının şehrin dışına taşınması gerçekleşse de bu kıs-
men bir çözüm olarak görülmemelidir.
Şehrimizden geçen çevreyolu için yeni alternatiflerin üretilmesi ve ha-
yata geçirilmesi için geç kalınmamalıdır.
Samsun şehir merkezinde sahil boyunca uzanan Atatürk Bulvarı daha 
önceden şehirlerarası Devlet Karayolu (il yolu) olarak kullanılırken, çev-
re yolunun 2006 yılında faaliyete geçmesi ile Karadeniz’i iç Anadolu’ya 

ve Ülkenin diğer bölgelerine bağlayan Atatürk Bulvarının yerini yeni 
çevre yolu almıştır. Ayrıca Atatürk Bulvarını kullanacak ağır vasıta araç-
lara (şehirlerarası otobüsler dahil) kısıtlama getirilmiş ve bu güzergah 
üzerindeki trafik yoğunluğu azaltılmaya çalışılmıştır.
Ancak,  son zamanlarda artan araç sayısı ve Atatürk Bulvarını kullanan 
otomobil türü araç sayısının fazlalığı, Fuar Caddesinin eski tabirle kam-
yon garajı kavşağı (Belediye kavşağı) ve Cumhuriyet Meydanı kavşağı-
nın araç trafiğine kapatılmasıyla, Atatürk Bulvarının Shell (Gar) kavşağı 
ve Liman kavşağı bağlantılarında trafik akışı çok yoğunlaşmış, sabah 
ve akşam saatlerinde bu yoğunluk had safhaya ulaşmıştır. 
2010 yılında Hafif Raylı sistemin faaliyete başlamasıyla toplu taşıma 
ayrı bir renk katmış, birçok aracın trafiğe çıkması engellenmiş ancak, 
trafiğe çıkmak üzere kayıt olan yeni araçların hızlı bir şekilde artması 
önlenemez hal almıştır.
Aslında yapılacak özverili bir araştırma ve çalışma sonucunda trafik yo-
ğunluğunu toplu taşım hizmetinde kullanılan araçlar değil de hususi 
otomobil veya kamyonet türü araçlar olduğu ortaya çıkacaktır.
İnsanlarımızı toplu taşıma araçlarına yönlendirelim ve taşımacılığı 
daha güzel ve düzenli yapılması için şartları iyileştirelim ki insanlar 
kendi özel araçları yerine toplu taşıma araçlarına yönelsin ve şehirdeki 
park sorunu ile trafik yoğunluğunun azalmasına katkıda bulunsun.
1998 ‘li yıllarda Samsun ilinin nüfusu 200 binlere yakınken, Samsun 
merkezdeki toplam araç sayısı 45 bin civarındaydı. Samsun merkezde 
çalışan toplu taşım hizmeti yürüten taksi-dolmuş ve minibüs den olu-
şan araç sayısı ise 1300 adetken, bugün nüfusu 800 bine yakın, araç 
sayısı 200 bine yakın (burada Samsuna kayıtlı olmayan ancak burada 
ikamet eden araç sahibi de düşünülmeli), kentin 1304 taksi-dolmuş ve 
minibüs aracından oluşan toplu taşım aracı, 985 adet ise öğrenci-per-
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sonel servis aracı bulunmaktadır.
Eşdeğer illerle yapılacak kıyaslarda, ilimizde-
ki toplu taşım araç sayısının diğer illere oranı  
1/3  olduğu gözlemlenecektir.
Bugün Samsun merkezde 165 bine yakın tes-
cilli araç bulunmakta, bunların 95 bine yakını 
otomobil, 30 bine yakını kamyonet, 4500’e 
yakını ise minibüsten oluşurken, Samsun da 
ikamet edip Samsun plakasına kayıtlı olma-
yan 30 bine yakında diğer illere kayıtlı araçlar-
la 200 bine yakın ilimizde toplam araç oldu-
ğunu ifade edebilirim.
Yine 20 yıl öncesi ile bugünkü yolları kıyas-
layacak olursak, gelişen teknoloji ve gelişen 
ülkemizde yolların genişliği şehir dışındaki 
yollarda bölünmüş yollara dönüştürülürken, 
şehir merkezlerinde ise gerek cadde üzerine 
park eden araçlar gerekse yeni yasalar doğrul-
tusunda yapılan kaldırım çalışmaları sırasında 
engelli vatandaşlara hizmet sunulacak şekil-
de düzenlemeler yapıldığından artan araç 
trafiğine paralel yollar daralmıştır.
Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere 
trafik yoğunluğunun toplu taşım hizmeti ya-
pan araçların değil de bilinçsizce kullanılan 
otomobil ve kamyonet türü araçların olduğu 
ortadadır.
Bizde Federasyon olarak bu çalışmaları cânı 
yürekten destekliyoruz. Çalışmalara da eli-
mizden geldiğince katkı yapmaya çalışıyoruz. 
Bundan böyle de üzerimize düşen ne varsa 
çalışmalara katkı sunmaya hazırız.” diye ko-
nuştu.
“Direksiyon başına geçtiğimizde kul hak-
kını unutuyoruz”
Trafik kazaları sonucunda dünyada her yıl 1 
milyona yakın insanın hayatını kaybettiğine 
dikkat çeken Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 

ve Trafik Hizmetleri Başkanı Mehmet Akdeniz 
de, “Trafik sorunu dünyanın sorunudur. Ancak 
bizim ülkemizdeki bu sorun, diğer ülkelerle 
kıyasladığımızda oldukça yüksektir. Biz genel 
anlamda direksiyon başına geçtiğimizde kul 
hakkını unutuyoruz maalesef. Acılardan da 
ders almıyoruz. Trafik sorununun çözülmesi 
aslında sürücünün ahlakında ve kültüründe 
biter. Sorumluluğumuzun farkına varmazsak 
hepimizin hayatı tehdit altındadır. Özellikle 
trafik terörünü ve tehdidini yaşıyoruz ülke-
mizde. Bu nedenle bildiklerimizi en iyi şekilde 
vatandaşlarımıza anlatarak bunları önleme-
ye çalışıyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum: 
Kendisine ve diğer insanlara saygısı olan kişi 
trafikte kural ihlali yapmaz” şeklinde konuştu.
Vali İbrahim Şahin: “Bu tür kazaların ya-
şanmaması için duyarlı olunmalı”
Samsun Valisi İbrahim Şahin ise, “Kurallara 
uyacağız. Sadece il merkezlerinde değil yerle-
şim alanları dışındaki yerlerde de trafik sorun-
ları yaşıyoruz. Ölümlü kazaların geneli hemen 
hemen yerleşim alanlarının dışında oluyor. Bu 
da bir şekilde hız limitlerine uyulmamasından 
kaynaklanıyor. Muğla’ın Marmaris ilçesinde 
geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza olayı akla 

ziyan bir şeydir. İnsan ürperiyor. Bir mahalle-
de oturan onlarca insan doluşup oraya gitmiş 
ve şimdi orada yas var. Trafik kazasının genci 
yaşlısı çocuğu kadını yoktur. Kaza geldiği-
ni götürüyor. Bu tür kazaların yaşanmaması 
için duyarlı olunmalıdır. Ambulans geçişleri 
bizde çok ciddi bir sorundur. Büyükşehirlere 
gittiğinizde ambulansın geçmesi mümkün 
değil. Ambulans sürekli siren çalıyor ama me-
safe alamıyor. Biliyorsunuz Avrupa’da iki şeritli 
yollarda ambulans geliyorsa yolun en soluna 
geçmiyor. Birinci ve ikinci şeritin arasına dalı-
yor. Sağdaki araçlar sağa, soldaki araçlar sola 
yanaşıyor. Ambulans aradan hızlıca yoluna 
devam ediyor. Bizde de araçlar ambulansa 
yol vermek için sağa doğru kayıyor ve trafik 
kilitleniyor. Bizim her halükarda bu noktada 
bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu çözümü 
gerçekleştirirsek bu anlamda büyük bir yol 
almış oluruz” dedi.
Konuşmaların ardından Emniyet Genel Mü-
dür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı 
Mehmet Akdeniz, Vali İbrahim Şahin’e, TŞOF 
Başkanı Fevzi Apaydın ve İl Emniyet Müdürü 
Vedat Yavuz’a  katkılarından dolayı plaket tak-
dim etti.

BAŞKAN APAYDIN, İBRAHİM YILMAZ’A YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Fevzi Apaydın, Federasyonumuzun yeni Başkan Vekili İbrahim 
Yılmaz’ı TŞOF Personeli ile tanıştırdı

Tşof Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Yılmaz ve 
Mehmet Ali Alkan Federasyonumuzun yeni 

Başkan Vekilleri oldu.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Başkanı Fevzi Apaydın, yeni başkan vekillerinden 

İbrahim Yılmaz’a federasyon çalışanlarını tanıttı.
Apaydın, “başkan vekilimize  yeni görevinde başa-
rılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonrada özverili ve başarılı çalışmalar yürüteceği-
ne inanıyorum” dedi.



1952 yılında Ardahan Göle’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ardahan 
ve İstanbul’da tamamladı.
1972 yılında iş hayatına atılarak 1984 yılına kadar Uluslararası Nak-
liye, taşıma ve Organizasyon işini, 1984 yılından itibaren ise Öz-Yıl 
Ulaşım Ltd. Şirketi ile Uluslararası Taşımacılık ve İstanbul toplu ulaşım 
hizmetleri işini halen yürütmektedir.
1993 yılında Halkalı Minibüsçüler ve Şoförler Esnaf Odası’nın Olağan 
Genel Kurulu seçimlerinde Başkan oldu. Başarılı, özverili çalışmala-
rından dolayı şoför camiası tarafından sevilen Yılmaz, 1999 yılında 
İstanbul Birlik Trafik Komisyonu’nun Genel Sekreterlik  görevine se-
çildi.
2000 yılında Ardahan Göle Kültür ve Dayanışma Derneği  ve Arda-
han Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin Başkan Vekili ve Basın 
Danışmanı oldu. Yine aynı yıl S.S. Hemaks Konut Yapı Kooperatifi’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.  2009 -2014 yılları arasında Kü-
çükçekmece Belediyesi Büyükşehir Meclis Üyeliği’ne seçilerek 3 yıl 
Grup Başkan Vekilliği görevinde bulundu.  5 yıldır İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Meclis Üyesi Ulaşım Trafik Komisyon Üyeliği görevinde 
bulundu.
2014 yılında yapılan Halkalı Minibüsçüler ve Şoförler Esnaf Odası 
Olağan Genel Kurulu seçimlerinde tekrar Başkan oldu. 2015 yılında 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun boşalan yönetim 
kurulu üyeliğine yedek listeden girdi. 
Haziran 2017 tarihinden itibaren TŞOF’un yapılan aylık olağan Yöne-
tim Kurulu Toplantısında Başkan Vekilliği görevine seçildi.
Almanca (İyi derecede) ve Arapça bilen İbrahim Yılmaz, evli olup dört 
çocuk babasıdır.
Yılmaz, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da düstu-
rum; Şoför, Esnaf ve Sanatkar ailesine hizmet etmek olacaktır. Bu 
meyanda fikir ve birlikteliğimiz pekiştirmek de benim ayrıca te-
mel amacım olacaktır” ilkesi ile çalıştığını belirtti.

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde doğdu. İlk, orta ve 
lise tahsilini Korkuteli’nde tamamladıktan sonra Antalya’ya yer-
leşti. 1993 yılında Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında ge-
nel sekreter yardımcısı olarak göreve başladı.

2002 yılında yapılan Antalya Şoförler ve Otomobilciler, Kamyon-
cular, Kamyonetçiler ve Otobüsçüler Esnaf Sanatkarlar Odasının 
Olağan Genel Kurul seçimlerinde başkanlığa aday olan Alkan, 
Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da gözbebeği bir turizm 
kenti olan Antalyalı şoför esnafının gönlünü kazanarak başkanlık 
görevine seçildi.

Bu görevi başarılı bir şekilde 4 yıl sürdüren Mehmet Ali Alkan 
2005, ve 2010 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurul seçimlerde 
yine şoför esnafının takdirini alarak  seçimleri kazandı. Yine aynı 
yıl yapılan seçimlerde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

2014 yılında yapılan seçimlerde tekrar Oda başkanlığına seçilen 
Alkan, yine aynı yıl yapılan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odala-
rı Birliği (AESOB) Başkan Vekiliği görevine ve Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim  Kurulu Üyeliği gö-
revine seçildi. 

Haziran 2017 tarihinden itibaren Türkiye Şoförler ve Otomobilci-
ler Federasyonu’nun aylık olağan Yönetim Kurulu Toplantısında  
Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Mehmet Ali Alkan, evli olup iki çocuk babasıdır.

Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında  Antalya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Ali Alkan ile Halkalı Minibüsçüler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yılmaz 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun yeni Başkan Vekilleri oldu.

İbrahim YILMAZ - ÖZGEÇMİŞ -Mehmet Ali ALKAN - ÖZGEÇMİŞ -

Halkalı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili

Antalya Şoförler ve Otomobilciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve 
Otobüscüler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili

TŞOF Yönetim Kurulu Üyeleri aylık olağan toplantıda 
yaptıkları oylamalar ile TŞOF Başkan Vekilliklerini belirledi.
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U
laştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, hükümetin 
karayollarını disiplin altı-

na almak için önemli bir düzen-
leme hazırladığını belirterek, “Ka-
rayollarındaki güvenlik açıklarını 
kapatacak, her türlü yolcu ve yükü 
kayıt altına alacak yeni sistemle 
yollar daha güvenli olacak.” dedi.
Bakan Arslan, karayollarında yol-
cu, kargo ve eşya taşımacılığını ta-
kip altına alacak “Ulaştırma Elekt-
ronik Takip ve Denetim Sistemi”ni 
(U-ETDS) anlattı. 
Yolcu, kargo ve yük taşıyan araç-
ların çıkış yaptıkları noktadan iz-
leyecekleri güzergaha, taşıdıkları 
yük miktarından yolcu sayısına ve 
varacakları noktaya kadar detay-
larının yola çıkmadan bildirileceği 
yeni sistemle karayollarının disip-
lin altına alınacağını vurgulayan 
Arslan, “Karayollarındaki güvenlik 
açıklarını kapatacak, her türlü yol-
cu ve yükü kayıt altına alacak yeni 
sistemle yollar daha güvenli hale 
gelecek.” diye konuştu.
Arslan, sistemle sektör verilerine ilk kez 
gerçek zamanlı ve doğru şekilde ulaşıla-
cağına işaret ederek, ulusal güvenlik 
açısından bunların anlık paylaşımı ve 
veri analizlerine dayalı gelecek plan-
laması imkanının olacağını söyledi. 
 “Sistemin prototip çalışmaları 
başladı”
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
Taslağı kapsamında hazırlık-
ları süren U-ETDS ile ilk defa 
Türkiye’de yolcu, kargo ve eş-
yaların hareketlerinin takibine 
ilişkin düzenleme hazırlandığını 
dile getiren Arslan, gerek sektör 
gerekse paydaşların görüşlerini 

alarak bilgi işlem dairelerince proje 
başlatıldığını ve ilk prototip çalışma-
larının yapıldığını kaydetti.

Arslan, ulusal güvenlik açısından 
da önem taşıyan düzenlemeyle 
karayollarında yolcu, kargo ve yük 
taşıyan tüm araçların çıkış yaptıkları 
noktadan itibaren takip altında ola-
cağına dikkati çekerek, “Araçların 
kullanacakları güzergah, taşıdıkları 
yük miktarı ve yolcu sayısıyla vara-
cakları nokta gibi detayların bilgileri 
gerçek zamanlı olarak sistemde yer 
alacak. Olası bir şüphe ya da araçla 
ilgili sorun tespitinde araç bilgileri 
anında emniyet ve istihbarat birim-
leriyle de paylaşılacak.” ifadelerini 
kullandı. 

“Belge sayısı 53’ten 13’e 
düşecek”

Yolcu ve yük taşımacılığı için gere-
ken A1’den T3’e kadar yetki belgesi 
sayısının azaltılacağına da değinen 
Arslan, tır, kamyon ve otobüs iş-
letmelerinin yurt içi ve yurt dışı fa-
aliyet kollarına göre alacağı belge 
sayısının 53’ten 13’e düşürüleceğini 

kaydetti.

Arslan, e-Devletin daha aktif kullanımı için 
yaptıkları çalışmaları da anlatırken, eşya 

ve kargo taşımacılığında gerçek kişiler 
adına verilen K ve G yetki belgelerinin 
e-Devlet üzerinden düzenlenmesini 
sağladıklarına dikkati çekti. 

Hali hazırda 365 bin yetki belge-
sinin gerçek kişiler adına düzen-
lendiğini, bu rakamın yetki belgesi 
sayısının yüzde 65’ine tekabül et-
tiğini belirten Arslan, bu belgelerin 

yenileme işlemlerinin kişinin sabıka 
kaydının olmaması halinde e-Devlet 

üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA
YENİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Ulaştırma Bakanı Arslan, 
“Tır, kamyon ve otobüs taşımacılarının yurt içi ve yurt dışı

faaliyet kollarına göre aldığı 53 çeşit yetki belgesi sayısı 13`e inecek” dedi.

“Belge 
sayısı 53’ten 

13’e düşecek”

Yolcu ve yük taşımacılığı için 
gereken A1’den T3’e kadar yetki 
belgesi sayısının azaltılacağına 

da değinen Arslan, tır, kamyon ve 
otobüs işletmelerinin yurt içi ve yurt 

dışı faaliyet kollarına göre alacağı 
belge sayısının 53’ten 13’e 

düşürüleceğini kaydetti.
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TRAFİKTE ‘KAYBEDİLEN DEĞERLER’ SERGİDE YAŞATILIYOR

TŞOF TARAFINDAN HAZIRLANAN TRAFİKTE KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLER 
FOTOĞRAF SERGİSİ TESK SANAT GALERİSİNDE AÇILDI

Son 2 yılda 
2,5 milyon kaza 
meydana geldi

Trafik kazalarının en büyük sebebi trafik canavarı değil, eğitimsizliktir.

Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu ile Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF), Ka-
rayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 

“Trafik Kazaları”nda” Kaybettiğimiz Değerler” konulu fotoğraf 
sergisi, TESK Sanat Galerisi’nde açıldı.  Karayolu Trafik Haftası 
kapsamında açılan ‘Trafikte Kaybettiğimiz Değerler’ sergisi 
hakkında bilgi veren Palandöken, “Son 2 yılda meydana ge-
len 2,5 milyon kazada yaklaşık 15 bin vatandaşımız hayatını 
kaybetti, 608 bini ise yaralandı. TESK olarak, trafik kurallarına 
uymamanın doğurduğu sonuçlara dikkat çekmek için, trafik 
kazalarında kaybettiğimiz toplumun yakından tanıdığı isimleri 
‘Trafikte Kaybettiğimiz Değerler’ isimli sergide anıyoruz” dedi.

-“TRAFİKTE KAYBETTİKLERİMİZİ SERGİ İLE ANIYORUZ”

Palandöken, ‘Trafikte Kaybettiğimiz Değerler’ isimli serginin 
dikkatle incelenmesi gerektiğini bildirerek, “Trafik kurallarına 
uyulması ve bu kazaların önüne geçilmesi için duyarlılık ya-
ratmak istiyoruz. Trafik kazaları can alırken yaşa, cinsiyete veya 
unvana bakmıyor. Bu durumun örnekleri olan trafik kazaların-
da kaybettiğimiz 98 değer arasında maalesef futbolcularımız-
dan siyasetçilerimize, şarkıcılarımızdan gazetecilerimize kadar 

birçok önemli isim var. Vali Recep Yazıcıoğlu, Eski Bakanlarımız-
dan Mustafa Taşar, Sanatçılarımızdan Barış Akarsu, Kıvırcık Ali, 
Metin Oktay ve niceleri gibi. Fotoğraf sergimiz, bir hafta süre 
ile tüm vatandaşlara açık olarak” diye konuştu.

-“2 YILDA YAKLAŞIK 15 BİN VATANDAŞIMIZ KAZALARA 
KURBAN GİTTİ”

Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi gününün Karayolu Trafik Gü-
venliği Günü, bu günü takip eden haftanın ise Karayolu Trafik 
Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Palandöken, “Tüm sürü-
cü ve yayaların trafik kazalarına duyarlılığının artırılması, tra-
fik kuralları hakkında daha çok bilinçlenmesi gerekiyor.  Trafik 
kazaları can alırken yaşa, cinsiyete veya unvana bakmıyor.  En 
önemlisi odalardan kayıtları silinen şoför esnafının tekrar mes-
leki odalara kayıtlarının yapılması sağlanmalı. Odalara kayıtlı 
olmayan şoför esnafı gerekli eğitimleri alamıyor. Trafik kaza-
larının en büyük sebebi trafik canavarı değil, eğitimsizliktir. 
2015’te 1 milyon 313 bin 359 olan kaza sayısı 2016’da 1 milyon 
182 bin 491’e düştü. Son 2 yılda 7 bin 324’ü kaza yerinde 7 bin 
506’sı kaza sonrası ölen toplamda 14 bin 830 vatandaşımız var” 
ifadelerini kullandı.

- “DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ise sürücü kusurlarından kay-
naklanan kazaların oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğuna 
dikkati çekerek, “Kültürümüzü, devlet adamlarımızı, siyasetçi-
lerimizi, bir çok değerimizi bu kazalar neticesinde yitiriyoruz. 
Bu değerler geri gelmiyor. Yola, araca, yayaya haddinden fazla 
dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Sergide aralarında Recep Yazıcıoğlu (vali), Metin Oktay (fut-
bolcu), Kerim Tekin (sanatçı), Barış Akarsu (sanatçı), Kıvırcık Ali 
(sanatçı), Ercan Arıklı (gazeteci), Erdal Tosun (oyuncu) gibi ünlü 
isimlerin fotoğraflarıda yer aldı.
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RAMAZANDA 
ORUCA 
BAĞLI 
KAZALARDA 
ARTIŞ 
OLUYOR

RAMAZANIN HOŞGÖRÜ 
AYI OLDUĞU TRAFİKTE 
DE UNUTULMAMALIDIR

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Gerginliğe geçit vermeyin”

YAĞIŞLI VE SICAK HAVALARDA 
TRAFİĞE ÇIKARKEN DAHA 

DİKKATLİ OLUN

TRAFİKTE HER ZAMANKİNDEN 
DAHA SABIRLI OLUNMALIDIR

Apaydın, “Bu mübarek ayda sürücülerimiz bir-
birlerine karşı daha toleranslı ve saygılı olmalı. 
Metroloji verilerine göre ramazan ayının ilk 1-2 
haftası yağışlı, son 2 haftasının ise sıcak geçmesi 
bekleniyor. Mecbur kalmadıkça yağışlı ve sıcak 
havalarda trafiğe çıkılmamalı ve trafik kuralla-
rına harfiyen uyulmalıdır” 

Başkan Apaydın, “2017 Yılı Nisan ayı itibari 
ile 121 bin 48 trafik kazasında 843 kişi hayatını 
kaybetti. Bu kazalarda 78 bin 480 vatandaşımız 
yaralandı. Ramazan ayında ise açlık, susuzluk 
ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerde yavaşla-
ma ve dikkat dağılması söz konusu. Bu nedenler 
de trafikte kaza yapma olasılığını artırıyor. Şo-
förler her zamankinden fazla dikkatli, sabırlı ve 
duyarlı olmalıdır. Aksi halde beklenmedik can 
yakan kazaların olması, tatsız olayların yaşanıl-
ması kaçınılmazdır”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi 
Apaydın, Ramazan ayına girilmesi sebebiyle, oruç tutan vatandaş-
ların trafikte daha sakin olmaları gerektiğini bildirerek, “Oruç tutan 

sürücüler açlığın beraberinde getirdiği kan şekerleri düşmesi sebebiyle 
daha gergin oluyorlar. Ramazan ayının bir hoşgörü ayı olduğu unutulma-
malıdır. Böyle dönemlerde özellikle trafikte daha sakin ve anlayışlı olun-
malıdır. Uzun yolculuklarda ise sık sık mola verilmeli” dedi.

Bu yılın son dört ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin uyarılarda bulu-
nan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi 
Apaydın, “2017 Yılı Nisan ayı itibari ile 121 bin 48 trafik kazasında 843 kişi 
hayatını kaybetti. Bu kazalarda 78 bin 480 vatandaşımız yaralandı. Ra-
mazan ayında ise açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerde 
yavaşlama ve dikkat dağılması söz konusu. Bu nedenler de trafikte kaza 
yapma olasılığını artırıyor. Şoförler her zamankinden fazla dikkatli, sabırlı 
ve duyarlı olmalıdır. Aksi halde beklenmedik can yakan kazaların olması, 
tatsız olayların yaşanılması kaçınılmazdır” diye konuştu.

Apaydın, Ramazan ayının bir hoşgörü ve sabır ayı olduğunu hatırlatarak, 
“Bu mübarek ayda sürücülerimiz birbirlerine karşı daha toleranslı ve say-
gılı olmalı. Metroloji verilerine göre ramazan ayının ilk 1-2 haftası yağışlı, 
son 2 haftasının ise sıcak geçmesi bekleniyor. Mecbur kalmadıkça yağışlı 
ve sıcak havalarda trafiğe çıkılmamalı ve trafik kurallarına harfiyen uyul-
malıdır” diyerek sürücüleri uyardı.



HURDA ARAÇLARA 
BEDEL ÖDENMELİ
“Araçların hurdaya ayrılması çevre, hava, 
çalışma hayatı ve sağlığımız için çok 
önemli. Sonuçta temiz hava ve sağlıklı bir 
gelecek için bu yatırımlar çok önemli.”

U
zun zamandan beri beklenen 
yasa çıktı. 1997 model ve daha 
eski aracını hurdaya ayıranın 
Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu 

ile trafik cezası ve faizleri silinecek. Eko-
nomik ömrünü tamamlamış 20 yaş ve 
üzeri araçlarla ilgili yapılan düzenleme 
resmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeden 
kamyon, kamyonet, çekici, minibüs, oto-
büs, panelvan, otomobil, arazi taşıtı ve 
motosiklet olmak üzere ortalama 2.1 mil-
yon aracı ilgilendiriyor. 
“31 ARALIK 2018’E KADAR 
ALIMLAR SÜRECEK”
Çoğunlukla vergi ve trafik cezası borcu 
bulunan bu araçlarla ilgili yapılması ge-
reken işlemler var. Yasadan yararlanmak 
için süre başladı ve 31 Aralık 2018’e 
kadar sürecek. Önce Trafik Tescile, ara-
cınızı hurdaya ayırmak istediğinizi beyan 
etmeniz gerekiyor. Buradaki işlemlerden 
sonra bağlı bulunduğunuz vergi dairesi-
ne giderek aracın birikmiş tüm vergi ve 
ceza borçlarını sildireceksiniz. Vergi daire-
sinden hurda aracınızı teslim için size bir 
numara verilecek. Daha sonra araç teslim 
edilebilecek.
KİLO BAŞINA PARA 
İşte en önemli ve püf nokta burada. Bel-
li kilonun üzerinde araçlara kilo başına 

ödeme yapılması gündemde. En son çı-
kan hurda yasasında Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK), 3500 kilonun 
üzerindeki araçlara model yılına göre kilo 
başına 1.5 lira civarı hurda parası öde-
mişti. Unutulmamalı ki önceki yasa ge-
nelde kamyonları kapsıyordu. Şimdi ise 
tüm araçlar olmak üzere 2.1 milyon aracı 
kapsıyor. Kilo başına hurda alımı için yeni 
düzenleme yapılmalı. Aksi halde yasanın 
çıkması bir şey ifade etmiyor. Yapılma-
sı gereken gerekli afların yanında hurda 
araçlar kilosu ne olursa olsun belli bir be-
del karşılığında belirlenecek bir kuruluş 
tarafından alınması sağlanmalı. Çünkü, 
borcu olan araç üzerinden hurda araçların 
hesabı yapılıyor. Unutulmamalı ki borcu 
olmayıp ta hurda yaşını geçmiş on bin-
lerce araç var. Hiçbir ödeme yapmadan 
araçları sahipleri niye bedelsiz olarak hibe 
eder gibi versinler ki? 
ÖDEME BİR AY İÇİNDE
Eğer hurda alımında başarı isteniyorsa 
her ilde hurda araçlar için teslim merkezi 
oluşturmalı. Mutlaka bu araçlara bir bedel 
ödenmeli. Bedelsiz olarak kimse aracını 
bağış yapar gibi vermez. Bu da kimsenin 
menfaatine olmaz. Hurda araçlara bedel 
konulmalı ve ruhsatta yazan ağırlık kilo-
larına göre alınıp bedeli ödenmeli. Daha 
önce ruhsat üzerinden kilo hesabı yapılı-

yor ve 1 ay içerisinde ödeme yapılıyordu. 
Yine aynı uygulama yapılmalı. Geçmişte 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı bu ücreti ödüyordu. Bugünde il 
özel idareleri ödeyebilir. Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda 
destek verebilir. Araçların hurdaya ayrıl-
ması çevre, hava, çalışma hayatı ve sağlı-
ğımız için çok önemli. Sonuçta temiz hava 
ve sağlıklı bir gelecek için bu yatırımlar 
çok önemli.   

“HER YIL 9 MİLYARLIK HURDA 
İTHAL EDİYORUZ”

Hurda araçların toplanması ile temiz hava, 
sağlıklı toplum açısından ne kadar önemli 
ise milyonlarca hurda aracın ekonomiye 
kazandırılması o kadar önemli. Aldığımız 
havanın temizlenmesi ile hastalıklar, has-
tanelerdeki yoğunluklar ve harcamalar 
azalacak. Bir başka önemli konu ise acilen 
paramızın dışarı çıkmaması için geri dönü-
şüm stratejisi hazırlanmalı. Çünkü her yıl 
9 milyarlık hurda ithal ediyoruz. Hurda 
araçları alırken bir bedel ödenmesi yasa-
yı başarılı kılar. Bu yasanın başarılı olması  
ile paramız kasamızda kalır ve temiz hava 
soluruz. 

Ahmet OKUMUŞ
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T BMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Sözcüsü, AK 

Parti Erzurum Milletvekili Dr. 
Mustafa Ilıcalı, suistimal edil-
diği ve amacından saptırıldığı 
gerekçesiyle geçen yıl kal-
dırılan Trafik Elektronik De-
netleme Sisteminin (TEDES) 
yeniden faaliyete geçeceğini 
belirtti.  

AK Parti Erzurum İl Binasında 
açıklama yapan Milletvekili 
Ilıcalı, TEDES’in trafik kazala-
rını ve dolayısıyla can kaybını 
önlemek için Türkiye’nin farklı 
illerinde uygulanmaya başlan-
dığını anımsattı. Ilıcalı, şehir 
içinde trafiğin düzenlenmesi, 
mal ve can kaybının önlenmesi, 
hız ve ışık ihlalinin önüne ge-
çilmesi gibi amaçlarla kurulan 
TEDES’te kesilen cezaların 
yüzde 70’inin hazineye yüz-

de 30’unun ise belediyelere 
gittiğini belirterek getirilen 
düzenleme ile belediyelerin 
yüzde 30 pay almasının onların 
isteğini artırdığını dile getirdi. 
AK Parti Erzurum Milletvekili 
Mustafa Ilıcalı, Trafik Elekt-
ronik Denetleme Sisteminin 
İstanbul ve Konya başta ol-
mak üzere yeniden faaliyete 
geçeceğini kaydederek şöyle 
konuştu:

“TEDES’in kaldırılmasının çare 
olmadığının görülmesi üzerine 
ilgili tarafların bir araya gel-
diğini belirterek, sistemin nasıl 
olması gerektiğine dair usul ve 
esasları belirleyen yeni mevzu-
at oluşturuldu. Eksiklerin ve 
yapılması gerekenlerin ne oldu-
ğunun belirlenmesinden sonra 
bunun belediyelere de iletil-
di. Yeni usul ve şartlara göre 
düzenleme yapanlar sistemi 

tekrar uygulamaya alabilecek. 
Bunun esas amacı can kaybını 
azaltmak. İnsanlarımız trafik-
te hayatlarını kaybetmesin. 
Bunun içine ticareti koyduğun 
zaman da işte bu kadar önem-
li sistemleri durdurup tekrar 
yeni düzenlemeler yapmak 
durumunda kalıyoruz. Yeni dü-
zenlemelerle beraber TEDES 
tekrar devreye girecek. Bizim 
bunu elle, trafik polisi ile yap-
mamız mümkün değil. Geçen 
yılki kazalarda 7 bin 300 kişi 
öldü, maddi hasar 30 milyar 
TL. Bizim ilk önceliğimiz can 
kaybını önlemek. Canın telafisi 
yok. Ama bir de maddi kaybı 
var ülkenin. Geçen yılki trafik 
kazalarında 30 milyar liralık 
hasar meydana geldi. Bu çok 
ciddi bir rakam. Akıllı sistemleri 
ne kadar devreye koyarsak, 7 
gün 24 saat sürekli denetim 
sağlarsak ölümlü kazalarda da 
önemli bir azalma sağlayaca-
ğız. Bunun için Emniyet Genel 
Müdürlüğü büyük bir gayret 
içinde. İstatistiklerde azal-
ma var ama tam yeterli değil. 
TEDES’i yeni usul ve mevzu-
atlara göre yenileyen İstanbul 
ve Konya’da uygulama başla-
yacak. TEDES için halihazırda 
başvuran belediye sayısı 130.”

TEDES CEZALARI 
BAŞLIYOR

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. 

Mustafa Ilıcalı, “Suistimal edildiği ve amacından 
saptırıldığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan 

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi yeniden 
faaliyete geçecek.”

TEDES 
için 130 
belediye 
başvurdu

TEDES’i 
yeni usul ve 
mevzuatlara 

göre 
yenileyen 

İstanbul ve 
Konya’da 
uygulama 
yakında 

başlayacak

dikkat
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Başbakan Binali 
Yıldırım, “Trafik 
Haftası vesilesiyle, 

trafikte can kaybını önlemek 
için tüm vatandaşlarımızı 
sorumlu olmaya ve kurallara 
uymaya davet ediyorum” 
paylaşımında bulundu.

Başbakan Yıldırım, Trafik Haftası do-
layısıyla Başbakanlık’ın Twitter hesa-
bından bir mesaj yayımladı. “Yolların 
kralı yoktur, yolların kuralı vardır” 
diyen Yıldırım, vatandaşların Trafik 
Haftasını kutlayarak, “Trafik Haftası 
vesilesiyle, trafikte can kaybını önle-
mek için tüm vatandaşlarımızı sorum-
lu olmaya ve kurallara uymaya davet 
ediyorum” paylaşımında bulundu.

TRAFİK HAFTASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM

Vatandaşlarımızı trafik 
kurallarına uymaya   
davet ediyorum

YOLLARIN 
KRALI 
YOKTUR,
YOLLARIN 
KURALI 
VARDIR

BAŞBAKAN
BİNALİ YILDIRIM
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KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK 
HAFTASI TÜM YURTTA KUTLANDI

DAHA 
DUYARLI 

OLMALIYIZ
‘’KARAYOLU GÜVENLİĞİ 

VE TRAFİK HAFTASINI 
KUTLUYORUM’’

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası 
dolayısıyla, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bir 
mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajında Bakan Arslan, 
karayolu taşımacılığının çağın gerek-
lerine, teknolojisine, rahatlığına ve in-
san güvenliğine göre geliştirilmesinin 
öneminde vurgu yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, “Herkes trafik 
kurallarına uymanın kendisi ve baş-
kalarının güvenliği için şart olduğunu 
bilmeli ve bu bilinçle hareket etmeli-
dir. Bütün vatandaşlarımızı trafik konu-
sunda daha duyarlı davranmaya, kar-
şılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş 
kurallara azami ölçüde riayet etmeye 
davet ediyor, kazasız günler temenni-
siyle tüm vatandaşlarımızın ve çalışma 
arkadaşlarımın Karayolu Güvenliği ve 
Trafik Haftası’nı kutluyorum.”

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 

Arslan bir mesaj yayımladı.
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Samsun’da, Karayolu Trafik Haf-
tası kapsamında trafik ka-
zaları ile ilgili simülasyon ve 

bilgilendirici etkinlikler yapıldı.     
Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri Cum-
huriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Açılış 
konuşmaları ile başlayan etkinlikler, trafik 
konulu yapılan resim, şiir ve kompozisyon 
dallarında dereceye giren öğrencilere 
ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Sam-
sun Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası 
dereceye giren öğrencilere duyarlılığını 
yine gösterdi.

Törende bir konuşma yapan ve trafik ku-
rallarının önemine değinmen Samsun Va-
lisi İbrahim Şahin, “Bu haftaları kutlarken 
bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Bu bilinç 

küçük öğrenciler ile daha iyi oluşturulabi-
lir. Çocuklarımız, anne ve babalarına hız 
yapmamaları konusunda uyarılarda bu-
lunursa, bu bizim uyarılarımızdan daha 
etkili oluyor. Anne ve babalarınız araç 
sürerken, emniyet kemerlerini bağlatın, 
bağlamıyorlarsa ‘Ben sizle seyahat etmi-
yorum’ diye uyarın onları. Trafik kuralları-
na uyma konusunda uyarın, trafik kuralla-
rına uyması konusunda telkinde bulunun. 
Trafik kurallarına uymayan bir büyüğünü-
zü gördüğünüzde, bunun yanlış olduğu-
nu ve sonunda ölüm olabileceğini onları 
kırmadan söyleyin. Trafikte seyrederken, 
artık maddeleri aracın içinden dışarıya 
doğru atmayalım. ABD’de her kişi 1 yıl-
da en az 10 defa başka bir şehre seyahat 
ediyor. Bu ortalama 3 milyar 500 civarına 
denk geliyor. Türkiye’de de 1 kişi bulun-
duğu şehirden bir başka şehre 1 yılda en 
fazla 1 defa gidiyor. Milli gelirimiz arttıkça 
biz de bulunduğumuz şehirden başka bir 
şehre en az 10 defa gidecek olursak, bu 
trafiğimiz 10 kat daha artacak. Onun için 
hem toplu taşıma araçlarını geliştireceğiz 
hem de bireysel yol almak istediğimiz za-
man da trafik kurallarına uymamız gere-

kiyor” dedi.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise, 
“Trafiğin unsurları, araç, yol ve çevre ve in-
sanlardır. Bunlardan sürücü, yaya ve yol-
culardan ulaşan insan unsurunun trafik 
kurallarını bir yaşam biçimi olarak kabul-
lenmesi ve bu kurallara uyma alışkanlığı 
kazandırması, eğitim ve yönetimle ger-
çekleşebilir. Trafik kazalarında, kazalara 
neden olan unsurlar içerisinde, insan un-
suru yüzde 98’ler seviyesindedir. Bu oranı 
azaltmanın en önemli etkilerinden birisi 
de eğitimdir. Trafik kazalarının azalmasın-
da eğitim en etkili yoldur” diye konuştu.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği 
Samsun Şube Temsilcisi Dursun Kavuran 
da trafik kurallarına uyulduğu takdirde 
kaza riskinin azaldığını belirtti.

Etkinlikler, konuşmaların ardından vatan-
daşların kaza simülatörüne bindi. Emni-
yet kemeri takmadan kaza simülatörüne 
binen vatandaşlar kaza yapan aracın içe-
risinde takla atarak emniyet kemeri tak-
manın önemini kavradı. Etkinlikte ayrıca, 
sarhoş gözlüğü uygulaması ve bilgilendi-
rici sunumlar yapıldı.

SAMSUN’DA RENKLİ TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI 

Samsun’da, 
Karayolu Trafik 
Haftası kapsamında 
trafik kazaları ile 
ilgili simülasyon 
ve bilgilendirici 
etkinlikler yapıldı.
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Bolu’da 1-7 Mayıs Karayolları Trafik 
Güvenliği ve Trafik Haftası, çeşit-
li etkinliklerle kutlandı. İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda 
gerçekleştirilen etkinliklerde, trafik kuralla-
rının önemine dikkat çeken kısa filmler ve 
öğrenciler tarafından sahnelenen skeçler 
yer aldı.

Tüm yurtta olduğu gibi her yıl 1-7 Mayıs 
Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası 
Bolu’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda 
gerçekleştirilen etkinliklere Bolu Valisi Ay-
dın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz, İl Jandarma Komutanı İsmail Güzel, 
Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Nihat Alpat Öztürk, daire müdürle-
ri, polis memurları, öğrenciler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması 
ile başlayan program daha sonra trafik ku-
rallarının önemine değinilen çeşitli kısa film 
gösterimleri ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Bolu Bele-
diye Başkanı Alaaddin Yılmaz, trafik kazala-
rının azalmasının trafik eğitimi ile gerçek-
leşebileceğine vurgu yaparak, bu konuda 
Bolu Belediyesi tarafından yeni yapılan ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilen 
Trafik Parkı’nın faydalı olacağını söyledi.

Bolu Valisi Aydın Baruş ise, trafik kazaları-
nın önüne geçmekte eğitimin son dere-
ce önemli olduğunu belirterek, eğitimin 
küçük yaşlarda başlamasının ve bunun 
alışkanlık haline gelmesinin gerekliliğine 

dikkat çekti. Bolu’da 1 yılda gerçekleşen ka-
zalar ve ölüm oranları ile ilgili istatistiki bil-
giler de veren Vali Aydın Baruş, her geçen 
yıl bu kazaların ve ölüm oranlarının düşe-
ceği söyledi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Nihat Alpat Öztürk ise, günün an-
lam ve önemini belirten konuşmalarında 
Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kutlama 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen prog-
ramlar hakkında bilgiler vererek trafik kaza-
larının önlenmesi ve en aza indirilmesi için 
alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi-
ler aktararak tüm sürücüleri uyardı.

Öztürk, “Trafik düzenlemeleri ne kadar 
başarılı olursa olsun eğitimin yeri unutula-
maz. Eğitim denilince, göstermelik hizmet-
leri kastetmiyoruz. 

Geleceği görülen köklü önlemlerle kalıcı 
çözümlere ulaşmanın hedeflerinin çizilme-
sini istiyoruz. Bunu da, trafiğe bağlı Emniyet 
birimlerinin yurt içindeki görev sahalarında 
başarıyla uyguladıklarına şahit oluyoruz, 
seviniyoruz. Çünkü halkla iç içe, öğretim 
kurumlarıyla el ele herkesle kaynaşarak eği-
tim kozası ören bilinçli trafikçiler kadrosu-
nu karşımızda görüyoruz ve destekliyoruz. 
Çünkü eğitime temel hazırlayan bu kadro-
lar, en üstün hizmeti üstlenmiş durumda-
lar. Öğreterek Trafikte bir düşünce ve akıl 
birlikteliği kuruyorlar. Her yıl Bolu Belediye 
Başkanımız sayın, Alaaddin Yılmaz dan ço-
cuk trafik eğitim pisti yapılmasını talep edi-
yorduk, bu isteğimize başkanımız duyarsız 
kalmayıp çocuklarımızı küçük yaşta trafik 

eğitimi almalarına vesile olmuştur. Kendile-
rine huzurunuzda teşekkür ediyorum.  Tür-
kiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Başkanımız sayın Fevzi Apaydın’ın Trafik ve 
mesleki eğitimler için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayıp, ülkemizin çeşitli bölgelerinde 
bir çok eğitim semineri düzenlediğinden 
dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” 
dedi.
Program daha sonra Trafik Haftası sebebiy-
le il genelinde gerçekleştirilen resim, şiir 
ve kompozisyon yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere protokol üyeleri tarafın-
dan hediyelerinin verilmesi ile devam etti. 
Daha sonra Belediye, Jandarma ve Emniyet 
Müdürlüğü’nde görevli trafik memurlarına 
ve yılın duyarlı şoförlerine Bolu Valisi Aydın 
Baruş tarafından plaket verildi. Programda 
son olarak Trafik Haftası etkinliklerine ver-
diği katkılardan dolayı Bolu Belediye Baş-
kanı Alaaddin Yılmaz’a, Bolu İl Milli Eğitim 
Müdürü Yusuf Cengiz’e ve Bolu İl Emniyet 
Müdürü İbrahim Özel’e plaket takdim edil-
di.

TRAFİK HAFTASI ÖRNEK OLSUN
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Biga’da, İlçe Milli 
Eğitim Müdür-

lüğü ile Emniyet 
Müdürlüğünün or-
taklaşa düzenlediği 
Trafik ve İlk Yardım 
Haftası etkinlikler 
kapsamında etkinlik 
düzenlendi.  

Biga Belediyesi önünde düzenlenen törene 
Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Beledi-
ye Başkanı İsmail Işık, Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Mehmet Emre Mengi, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Erkan Bilen, Emniyet Müdürü 
Onur Çalışkan, Biga Şoförler ve Otomobil-
ciler Odası Başkanı Sabri Kurt, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Okul 
Müdürleri, Daire Amirleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Emniyet Müdürü Onur 
Çalışkan, 2017 nisan ayı itibari ile ilçede 33 
bin 133 tescilli araç kaydı bulunduğunu söy-
ledi. Çalışkan, “Son üç yılda bir adet ölümlü, 
321 adet yaralanma ve maddi hasarlı , 136 
adet ise sadece maddi hasarlı olmak üzere 
toplam 458 adet trafik kazası meydana gel-
miştir. Sürücü, yolcu ve yayalardan oluşan 
513 vatandaşımızda kazalarda yaralanmış-
tır. Kazaların yüzde 84 oranında sürücülerin 
yapmış olduğu ihlaller sonucu gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. Yaralamalı trafik kazaların-
da motosikletle yapılan kazaların çokluğu, 
motosikletlerin pek çoğunun tescilsiz, kul-
lanıcılarının ise ehliyetsiz ve kasksız olması 
dikkat çekmektedir” diye konuştu.

Kazazede Mustafa Güremen’in duygularını 
anlatmasının ardından ilçe çapında düzen-
lenen resim, slogan ve kompozisyon yarış-
malarında dereceye giren öğrencilere başa-
rı belgeleri ve hediyeleri verildi. Okul geçit 
kursunu tamamlayan öğrenci, öğretmen 
ve velilere başarı belgeleri ile Yılın örnek 
sürücüsü seçilen Ali Ceylan’a plaketi takdim 
edildi. Etkinlik, kurtarma tatbikatıyla sona 
erdi.

Bingöl’de  
Trafik Haftası 
Etkinlikleri

POLİS SÜRÜCÜLERE LEBLEBİ DAĞITTI

Bingöl’de  bir hafta boyunca çeşitli 
etkinlikler ile devam eden “Karayol-
ları Trafik Güvenliği Haftası” Bingöl 

Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 
Son 30 yılda 300 bin insanın trafik kazala-
rında öldüğünü belirten Vali Yavuz Selim 
Köşger, “Bu çok ciddi ve üzücü bir rakam.
Yolların daha iyi hale getirilmesiyle de tra-
fik kazalarının önüne geçilmesi mümkün 
gözükmüyor. Son 10 yılda araç sayısı yüzde 
75 artmış ancak kaza sayısı yüzde 125’e ya-
kın artış göstermiş. Yol standartları ve araç 
standartları yükseliyor ancak trafik kazala-
rının sayısı ise ciddi anlamda artıyor. Bu ka-
zalarda da yüzde 98 sürücü hatası var” dedi. 
Türkiye’de karayollarının uluslararası stan-
dartlara ulaştığını ifade eden İl Emniyet 
Müdürü Metin Akay, “Buna rağmen, aşırı 

hız, dikkatsizlik ve kural tanımamazlık-
dan dolayı her yıl yaklaşık 7-8 bin insan 
hayatını kaybetmesine, yaklaşık 300 bin 
insanın yaralanmasına neden olmakta-
dır. İlimizde 2016 yılı içerisinde 994 trafik 
kazası meydana gelmiş. Bu kazalarda 4 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 905 va-
tandaşımız ise yaralanmıştır” diye konuştu. 
Vali Köşger ve protokol üyeleri, trafikte 
yılın başarılı personellerine plaket ve ba-
şarı belgesi vermesinin ardından trafik 
stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. 
Programa Vali Yavuz Selim Köşger’in yanı 
sıra Bingöl Belediye Başkanı Yücel Baraka-
zi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl 
Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, İl 
Emniyet Müdürü Metin Akay, Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Bay-
ram, kurum müdürleri ve çok sayıda öğren-
ci katıldı.

BİGA’DA TRAFİK VE İLK 
YARDIM HAFTASI

orum’da Karayolu Güvenliği ve Tra-
fik Haftası etkinlikleri kapsamında 
polis ekipleri tarafından sürücülere 
ceza kesmek yerine leblebi dağıttı.   
Uygulama esnasında durdur-

dukları araç sürücülerini önce hız yap-
mamaları ve trafik kurallarına uymaları 
için uyaran polis ekipleri daha sonra ise 
paketler halinde Çorum leblebisi ikram 
etti. Leblebi ikram edilen sürücü ve yol-

cular polis ekiplerine teşekkür ederken, 
bazı sürücüler ilk kez karşılaştıkları uygu-
lama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 
Çorum-Samsun karayolu üzerinde yapılan 
uygulamaya Şoförler Odası Başkanı Tahsin 
Şahin, Taksici ve Minibüsçüler Odası Başka-
nı Mehmet Gayretli, Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü Komiseri Mehmet Akif Koç ve 
polis ekipleri katıldı.

Ç

Bingöl’de ’Karayolları Trafik Güvenliği Haftası’ 
etkinlikleri yapıldı.
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesin-
de, ‘Trafik Haftası’ nedeniy-
le düzenlenen toplantıda 
konuşan Kaymakam Namık 
Kemal Nazlı, hem sürücü 
hem yayaları dikkatli olma-
ları konusunda uyardı.

Kaymakam Namık Kemal 
Nazlı, “Trafikte ihmaller ve 
bilinçsiz sürücüler yüzün-
den her yıl binlerce vatanda-
şımız yaşamını yitiriyor, bir o 
kadarı da yaralanarak sakat 
kalıyor. Bu nedenle trafik 
kurallarına uyarsak hem 
kendi hayatımızı, hem de 
karşımızdakinin canını teh-
likeye atmamış oluruz” dedi  
İsmet İnönü Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
törende yılın trafikçileri; 
Jandarma Uzman Çavuş 
Ayhan Özdemir ve Trafik Po-

lisi Seyit Yıldırım’ın yanı sıra 
Yılın Şoförü Mehmet Aran’a 
plaket verildi.

Kaymakam Namık Kemal 
Nazlı tarafından plaketlerin 
verildiği törende konuşan 
Ayvalık Şoförler Otomobilci-
ler Odası Başkanı Aziz Ciddi 
trafiğin insan yaşamındaki 
önemi ve trafik kurallarına 
uyulması gerektiğini anlattı. 
Slayt gösterimleriyle salon-
dakilere trafik kazalarının 
nedenleri ve sonuçları hak-
kında çarpıcı örnekler sunul-

du. Trafik Haftası dolayısıyla 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Güner Bahadır ise hafta ne-
deniyle okullarda yarışmalar 
düzenlendiğini bildirerek 
dereceye giren öğrencilerin 
ödüllendirildiğini söyledi. 
Öğrenciler, Ayvalık İlçe Jan-
darma Komutanlığı ve Em-
niyet Müdürlüğü tarafından 
açılan stantlarda trafik ekip-
lerinin kullandığı materyal-
leri incelemesinin ardından 
düzenlenen etkinlik sona 
erdi.

Trafik Haftası nedeniyle hazırlanan etkin-
liğe, Kaymakam Hakan Kılınçkaya,  İlçe 

Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, Yazı İşleri 
Müdürü Faruk Balcı, Şoförler ve Otomobilci-
ler Esnaf Odası Başkanı Gökhan Yiğit ve çok 
sayıda vatandaş  katıldı.

‘Bir kask bir can’

Kamuoyunun trafik kuralları konusunda 
dikkatinin çekilerek, bilgilendirilmeleri-
nin   sağlanması için düzenlenen ve vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte   
motor sürücülerine ve vatandaşlara Şoför-
ler ve Otomobilciler Odası ile Payas Beledi-
yesi işbirliğiyle 300 kask dağıtıldı.

Kaymakam Kılınçkaya, kask takıp motora 
binerek kaskın nasıl kullanılması  gerektiği-

ni ve trafik kurallarına uymaları konusunda 
sürücüleri uyardı. Kılınçkaya,   ‘bir kask bir 
can’  düsturuyla hareket edilerek   mutlaka 
sürücülerin kask takmadan araca binme-
melerini tavsiye etti.

60 yıllık şoförsün’ dediler plaket ve 
hediye verdiler
Payas İlçesinde Taşımacılık esnafından 
taksiciler, kamyoncular, minibüsçüler ve 
nakliyecilerin bağlı bulunduğu Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, 
ve Payas İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçka-
ya, meslekte 60 yılını dolduran şoförleri 
ödüllendirdi. Teşekkür plaketi ve hediyeler 
verilen şoförler, hatırlanmaktan ve ödüllen-
dirilmekten büyük mutluluk ve gurur duy-
duklarını dile getirdiler.

‘BİR KASK BİR CAN’ SLOGANIYLA
PAYAS’TA KASK DAĞITILDI

ALİAĞA’DA ‘EMNİYET 
KEMERİNİN’ ÖNEMİ 

ANLATILDI

HEM SÜRÜCÜ, HEM YAYALAR UYARILDI

Türkiye genelinde her yıl mayıs ayının ilk 
haftasında kutlanan Karayolları Güvenliği 

ve Trafik Haftası, yurt genelinde olduğu gibi 
İzmir’in Aliağa ilçesinde de çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Etkinlikte en dikkat çeken ise emniyet 
kemerinin öneminin anlatıldığı simülasyon ara-
cı oldu. 

Aliağa ilçesinde, Karayolları Güvenliği ve Trafik 
Haftası kapsamında Aliağa Şoförler Odası, Ali-
ağa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve 
jandarma trafik ekipleri tarafından Demokrasi 
Meydanında stant açıldı. Standa vatandaşlarda 
yoğun ilgi gösterdi. Buradaki emniyet kemeri-
nin ne kadar önemli olduğunun mesajını veren 
simülasyon aracı da herkesin dikkatini çekti. 
Standa açılışına ayrıca, ilçe sağlık müdürlüğü 
ekipleri ile belediyenin itfaiye ekipleri de des-
tek verdi. 

Simülasyon aracını inceleyen Kaymakam Bay-
ram Yılmaz, vatandaşların aracı görme ve dene-
me fırsatı elde ederek, emniyet kemerinin öne-
mini belirtti. Etkinlikte kask dağıtılarak kaskın 
önemine de vurgu yapıldı.

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Salih Yiyitalp da, kazalarda emniyet 
kemerinin insan hayatı için önemli olduğunu 
belirterek, “Meydandaki sine vizyondaki kazala-
rın görüntüleri ile simülasyon aracındaki uygu-
lamada gördüğünüz gibi emniyet kemeri çok 
önemlidir. Biz odamıza kayıtlı olan esnafımıza 
haftada en az bir kere emniyet kemeri takma-
ları için mesaj atıyoruz. Buradaki vatandaşlara 
sesleniyorum; araç kullanırken lütfen emniyet 
kemerinizi takarak çocuklarınıza örnek olun. 
Sizler bizim için önemlisiniz” dedi. 

Etkinliğe ayrıca, Aliağa Trafik Denetleme Büro 
Amiri Başpolis İsmail Hakkı Ergün ziyaretçileri 
bilgilendirdi. Ergün’ün anlatıklarını tüm katılım-
cılar can kulağıyla dinledi. Standı ayrıca, Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, Cum-
huriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İlçe Emniyet 
Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Volkan Gürler, AK Parti İlçe Başkanı Ya-
şar Akbulut, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı Salih Yiyitalp kurum müdürleri, 
öğrenciler, şoförler ve çok sayıda vatandaş zi-
yaret etti. 

Payas İlçe  Emniyet Müdürlüğü, 
Belediye ve Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası’nın 
ortaklaşa düzenlediği Trafik 
Haftası kapsamında çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.
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Trafik Haftası nedeniyle Fethiye 
İlçe Jandarma Komutanlığına 

bağlı Trafik Timi ekipleri trafikte 
farkındalık oluşturabilmek ama-
cıyla yılın şoförünü belirledi. Son 
beş yıldır hiç kazaya karışmamış 
ve trafik kurallarına azami uyum 
sağlayan taksi şoförü Selahad-
din Dirgen, yılın şoförü seçildi. 
Selahaddin Dirgen’e ödülü İlçe 
Jandarma Komutanlığında düzen-
lenen sade bir törenle sunuldu. 
Törene yılın şoförü Selahaddin 
Dirgen’in yanı sıra İlçe Jandarma 
Komutanı Jandarma Yarbay Yıl-
maz Demirelli, Fethiye Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Şaban Taşar, Jandarma Trafik Timi 
yetkilileri ile taksi kooperatifi yetki-
lileri katıldı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma 
Kıdemli Başçavuş Mehmet Şen, 

taksici Selahaddin Dirgen’in trafik 
haftası nedeniyle Jandarma böl-
gesinde yılın şoförü seçildiğini be-
lirtip, plaket ile ödüllendirdiklerini 
söyledi. Yılın şoförü Selahaddin 
Dirgen’e ödülü İlçe Jandarma Ko-
mutanı Jandarma Yarbay Yılmaz 
Demirelli tarafından sunulurken, 
Dirgen’de ödüle layık olmaktan 
mutlu olduğunu belirtip, sürücü-
leri kazalara karşı uyarıp, öncelikle 
trafik kurallarına uymalarını istedi.

Fethiye Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanı Şaban Taşar 
da, Jandarma tarafından yılın şo-
förü seçilen Selahaddin Dirgen’i 
kutlayarak; “Tüm şoför arkadaşla-
rımızın trafik kurallarına uymasını 
istiyorum. Önceliğimiz insan sağlı-
ğıdır. Trafik kurallarına, hız limitleri-
ne ve diğer kurallara uyarsak hiçbir 
problem yaşamayız” dedi.

Beyşehir’de Uluslararası Karayolu 
Trafik Güvenliği Günü ve Kara-

yolu Trafik Haftası kapsamında çe-
şitli etkinlikler düzenlendi. Beyşehir 
Şoförler ve Otomobilciler Odası ta-
rafından yılın şoförü olarak seçilen 
isme ödülünün verilmesi için Bey-
şehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde 
tören düzenlendi. İlçe Emniyet 
Müdürü İbrahim Taşdemir ve em-
niyet mensupları da katıldığı tören-
de konuşan Beyşehir Kaymakamı 
Muzaffer Şahiner, trafik sorunlarına 
dikkat çekmek, vatandaşların trafik 
kurallarına uymasını sağlamak an-
lamında her yıl düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle haftanın kutlandığı-
na vurgu yaparak, “Bu gerçekten 
önemli bir hafta. Bu haftada hepi-
mizin, öğretmenlerimizin, velilerin 
çocuklarımızı, gençlerimizi trafik 
kurallarına karşı uyarmamız, belli 

eğitimlerden geçirmemiz gereki-
yor” dedi.

Trafik kurallarına uyulmadığı za-
man ülkede ne gibi sıkıntılar yaşan-
dığı, ne canların gittiği, ne insanla-
rın sakat kaldığını belirten Şahiner, 
“Beyşehir’de de trafik kurallarına 
riayet eden bir arkadaşımızı tem-
silen seçerek onu bir plaketle ödül-
lendirmek istedik. Arkadaşımızı 
layık gördüler. Biz de arkadaşımızın 
şahsında tüm vatandaşlarımızı tra-
fik kurallarına uyulması konusunda 
hassasiyet göstermeye davet edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kaymakam 
Şahiner, yılın sürücüsü seçilen Ek-
rem Salih Erdoğmuş’a plaketini 
verdi. Beyşehir Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Başkanı Faruk Aydın 
da, yılın sürücüsüne hediye verdi.

Beyşehir’de 
yılın şoförü 

ödüllendirildi
Fethiye’de yılın şoförüne ödül

Bulancak Şoförler ve Otomobilciler Odası, meslekte 50 yılını dolduran şoför esnafına plaket töreni düzenlendi. 

Bulancak Şoförler Odası Başkanlığı tarafından her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl üçün-

cüsünü gerçekleştirdiği, “50 Yılını Şoförlük Mesleği-
ne Vermiş Değerli Ustalara Plaket Takdim Töreni”ni 
Bulancak Cumhuriyet Meydanında gerçekleştir-
di. Bu yıl komşu ilçe Piraziz’de şoför esnaflığı yap-
mış olan 50 yıllık şoför esnaflarına da plaket verildi.

Bulancak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 

Başkanı Mustafa Aydın “Bu güzel ve anlamlı tören-
de bizleri yalnız bırakmayıp törenimize teşrif eden 
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve plaketlerini 
alan değerli ustalarımıza bundan sonraki hayatların-
da sağlık ve sıhhat içinde uzun ömürler diliyorum” 
dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından, meslekte 50 yılını 
doldurmuş şoför esnafına plaket verildi. 

50 YILINI ŞOFÖRLÜK MESLEĞİNE VERMİŞ DEĞERLİ USTALARA PLAKET TÖRENİ

Fethiye’de yılın şoförü seçilen taksici Selahaddin 
Dirgen’e ödülü İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan 
törenle verildi. Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yılın şoförü olarak 

seçilen Ekrem Salih Erdoğmuş, ödüllendirildi. 
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Trafik sorunlarını çözümlemek amacıyla 
her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan 

“Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası” 
Balıkesir’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Salih Tozan Kültür Merkezinde düzenlenen 
etkinliğe, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. 
Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral 
Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık 
Bölek,İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl 
Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay 
Albay Taner Büyükgöz, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Vekili Nazım Erge-
len, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi 
Erdem, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mü-
dürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Uyduğumuz her trafik kuralının, birbirimize 
duyduğumuz saygının ifadesi olduğunu 

söyleyen 
Şube Müdürü 
Sinirli, “Trafik 
güvenliğinin 
sağlanabil-
mesi, geliş-
tirilmesi ve 
toplumda 
farkındalık 
oluşturmak 
amacıyla 

ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi 
günü Karayolu Trafik Güvenliği günü, takip 
eden ilk hafta da Karayolu Trafik Haftası 
olarak kullanmaktadır. Karayolu Trafik Haf-
tası etkinlikleri bu yıl 07 mayıs – 14 mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Trafik 
Kazaları, Toplum Genelini İlgilendiren Üzücü 
ve Yıkıcı Sonuçlarıyla, Ülkemiz ve İlimizin 
öncelikli sorunları arasında yer almaktadır” 
dedi.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, “Tra-
fik kazalarında en çok etki eden unsurların 
başında hız, alkollü araç kullanımı, emniyet 
kemeri kullanımındaki düzensizlik ve  en 
önemlisi de saygıdır. Bu yıl trafik haftasının 
sloganını saygı olacak diye düşünüyorum. 
İnsanlara saygı bu işin özü olmalı” dedi.
Vali Ersin Yazıcı da,“Trafik kazalarının, sürü-
cülerin ve yayaların trafik kurallarını ihlal 
etmeleri sonucu meydana gelmekte olduğu 
göz önüne alındığında, bu kazaların en az 
seviyeye çekilmesi için hem yayaların, hem 
de sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uy-
maları gerekmektedir. Bu sebeple, bu hafta 
boyunca okullarımızda, kurumlarımızda ve 
basınımızda yapılacak bilinçlendirici etkin-
likler büyük önem arz etmektedir. Bizler, 
kendimiz için olduğu kadar başkalarının 
güvenliği için de trafik konusunda duyarlı 
olmak zorundayız. Karayolu Güvenliği ve 
Trafik Haftası münasebetiyle, bütün vatan-

daşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı 
davranmaya, saygı ve hoşgörü çerçeve-
sinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde 
riayet etmeye davet ediyor, kazasız günler 
temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın ve gö-
revlilerimizin “Karayolu Güvenliği ve Trafik 
Haftası”nı kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından başarılı trafik polis-
leri, jandarma ve zabıtaları ödüllendirildi. 
Törende ayrıca hafta dolayısıyla okullarda 
düzenlenen resim, şiir ve afiş yarışmalarında 
dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.
Yılın Trafik Polisi Polis Memuru Erdinç Erol, 
Yılın Trafik Jandarması Uzman Jandarma 
4. Kademeli Çavuş Tahir Kahya, Yılın Trafik 
Zabıtası Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta 
Memuru Oğuz Eroğlu, Yılın Büyükşehir Bele-
diyesi Ulaştırma, Planlama ve Raylı Sistemler 
Daire Başkanlığı Görevlisi Selahattin Mutlu, 
Yılın Karayolları 141. Şube Şefliği Görevlisi 
Mehmet Zey-
bek ile Yılın 
Ticari Araç 
Sürücü Sabri 
Özdemir’e 
törene katı-
lan davetliler 
tarafından 
çeşitli hedi-
yeler verildi.

Son günlerde Ülkemizde meydana gelen üzücü trafik kazaları se-
bebiyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi ve İl Emniyet 

Müdürü Fahri Bulut’ un talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü toplantı 
salonunda yaz döneminde artacak olan gezi, tur, sportif faaliyetlerle 
ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Ami-
ri Ömer Kapsal, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcisi, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Esnaf Başkanı Mürsel Çapkın, şehirlerarası tarifeli 
ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan firmalar, Servis Araçları İşletmecile-
ri,  Amasya Otogar İşletmeciliği ve Tur Şirketleri yetkilileri katıldı.

Toplantıda; Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Ami-
ri Ömer Kapsal şöyle konuştu: “Yaz mevsiminin yaklaşması ve okullar-
daki eğitim döneminin sona ermesi nedeniyle ilimiz ve ülke genelinde 

yapılacak olan gezi, tur, sportif faaliyetlere yönelik taşımacılık hizmet-
lerinde artış olacağı düşünülmekte olup, bu artışla birlikte farklı sorun-
ları da beraberinde getirdiği sürücülerin deneyim ve güzergah bilgisi 
eksikliği ile dikkatsiz ve yorgunluklarına bağlı olarak Karayolları Trafik 
Kanununda ifade edilen ‘araçların hızını, aracın yük ve teknik özelliği-
ne, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydur-
mamak’ kurallarını ihlalleri neticesi toplumumuzu derinden yaralayan 
trafik kazalarına neden oldukları görülmüştür.

Bu nedenle İlimizde organize edilecek gezi, tur, sportif faaliyetlerle ilgi-
li taşımacılık yapacak araçların seyahate çıkmadan önce İl Emniyet Mü-
dürlüğümüz ile irtibata geçilerek araç ve şoförlerinin gerekli kontrolle-
rinin yapılması ve yapılan bu kontroller sonrası seyahate çıkılmasının 
uygun olduğu yönünde katılımcılar tarafından görüş beyan edilmiştir.

Ayrıca katılımcılara trafik kuralları ile ilgili sunum ve kısa spot film gös-
terimi, trafik mevzuatı,  Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Ka-
rayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği Seyahat Acentaları Yönetmeliği 
konusunda bilgilendirme yapılmış, katılımcıların İstek ve şikâyetleri 
dinlenmiş, önerileri alınmış, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuş-
tur” dedi.

AMASYA’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ 
TOPLANTISI YAPILDI

SEVDİKLERİNİZDEN HIZLA UZAKLAŞMAYIN
“Uyduğumuz her trafik kuralı, birbirimize 
duyduğumuz saygının ifadesidir”
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Batman’da Karayolu Güvenliği ve Tra-
fik Haftası kutlamaları kapsamında 
trafik polisleri ve jandarma trafik gö-

revlileri sürücülere şeker ve kolonya ikra-
mında bulundu.  
Jandarma trafik ve emniyet müdürlüğü 
trafik şubesi ile Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanı Raşit Yaşar tarafından 
Batman Diyarbakır karayolunda sürücüler 
ikram için durduruldu. Araçları durduran 
ekipler, sürücülere şeker, trafik konulu bro-

şür, balon ve peçete hediye etti. Uygulama 
karşısında şaşıran sürücüler, “Uygulama 
var diye durdurulduğumuzu sandık ancak 
bu kez her zamankinden farklı bir şekilde, 
şekerle karşılandık. Bu gibi uygulamaların 
sürmesini istiyoruz” diyerek ekiplere teşek-
kür etti. 
Başpolis Memuru Yasin Aksoy, bu gibi 
uygulamaların süreceğini dile getirdi. 
Türkiye’de her yıl binlerce insanın trafik 
kazalarından dolayı hayatını kaybettiğini 
belirten Aksoy, kazalara yapılan kural ihlal-
lerinin sebep olduğunu belirtti. Batman’da 
42 bin 786 tescilli aracın olduğunu dile ge-
tiren Aksoy, şuana kadar 19 bin 327 aracın 
kontrol edildiğini bunlardan 4 bin 651 sü-
rücüye cezai işlem uygulandığını söyledi. 

Aksoy, 2016 yılında ise 67 bin 410 araç kont-
rol edildiğini, bunlardan 4 bin 738 sürücüye 
cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Baş-
kanı Raşit Yaşar da, çok güzel bir uygulama 
olduğunu ve sürücülere bir farkındalık ya-
ratmak istediklerini söyledi.

BATMAN’DA ŞEKERLİ KARŞILANMA
SÜRÜCÜLERİ MUTLU ETTİ

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 
Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği 

Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.  
Kültür Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkin-
liğe Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra Belediye 
Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü 
İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. 
Alb. Hüseyin Altuntaş, Kırşehir Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Tekin, 
daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri, emniyet teşkilatı mensupları ile vatandaşlar 
katıldı.

Törende konuşan Vali Necati Şen-
türk, Trafik Haftası boyunca va-
tandaşlara ve öğrencilere verilecek 
eğitimlerle trafik konusunda vatan-
daşlarımızı bilinçlendirmenin ve 
trafikte yapılan hataların en aza in-
dirilmesinin planlandığını söyledi. 
Özellikle çocukları trafik kuralları hak-
kında bilgilendirmenin önemine değinen 
Vali Necati Şentürk, “Çocuklarımız kural-
ları bilirse büyüklerini de bu konuda uya-
rır ve gelecekte trafik kurallarına daha çok 
dikkat eder. Trafikte eğitim çok önemlidir. 
Ülkemizde trafik kazalarından çok sayıda vatan-
daşımız ya hayatını kaybetmekte ya da büyük 
yaralar almaktadır. Emniyet teşkilatımız, bu ko-
nuda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Gayretlerin-
den dolayı şanlı Türk polis teşkilatına teşekkür 
ediyor, Trafik Haftasını kutluyorum.” dedi.

Program, Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen 
yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali 
Necati Şentürk ve protokol tarafından ödül-
lerinin verilmesi ve Yılın Trafik Polisi, Trafik 
Jandarma görevlisi, Yılın Trafik Zabıtası, Yılın 
Karayolu Personeli, Yılın 112 Ambulans Şoförü 
ve Yılın Taksicisine plaketlerinin verilmesi ile 
devam etti.
Karayolu Trafik Güvenliği Haftası programı, 
Trafik konulu serginin gezilmesi, stantların ince-
lenmesi, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracının 
izlenmesi ve alkol gözlüğünün kontrol edilmesi 
ile sona erdi.

Karayolu Trafik Güvenliği anlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan 
İbişoğlu, Kayseri’de son 1 yıl içerisinde ölümlü trafik kazalarında düşüş 

olduğunu söyleyerek, “En çok ihlal edilen trafik kuralı hız ihlali” dedi.  
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafın-
dan, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, servis, halk otobüsü ve diğer şo-
förlere yönelik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda eğitim 
semineri düzenlendi. 
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbi-

şoğlu, ihlaller ve trafik 
kazalarının istatistik-
leri hakkında bilgiler 
verdi. Kayseri’de en 
fazla trafik cezasının 
hız ihlaline kesildiğini 
kaydeden İbişoğlu, 
“2015 yılı içerisinde 
toplamda 173 bin 375 

adet trafik cezası uygulanmıştır. 2016 yılında da 145 bin 650 trafik cezası 
uygulanmıştır. Bu cezalarda biraz düşüş var. En çok ihlal edilen trafik kuralı 
hız ihlalidir. 2015 yılında 37 bin 973 2016 yılında ise 45 bin 953 trafik ce-
zası uygulanmıştır. Kural ihlalleri arasında ikinci sırada ise hatalı parklar yer 
almaktadır. Bunlar bizim yazdığımız trafik tutanaklarıdır. Bunların haricinde 
birde bizim tespit edemediklerimiz var” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü 
Hakan İbişoğlu, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Ateş, Oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şoför esnafı ve polisler 
katıldı.

KAYSERİLİLER TRAFİKTE
EN ÇOK HIZ İHLALİ YAPTI
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Söke’de Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik 
Haftası nedeniyle kutlama etkinliği düzen-

lendi.

Söke Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleş-
tirilen kutlama etkinliğine Söke İlçe Kaymaka-
mı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet Karakaş, İlçe Emniyet Müdür 
Vekili İsmet Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı 
Yzb. Gökhan Kurgan, Söke Şoförler ve Oto-
mobilciler Odası Başkanı Refik Karataş başta 
olmak üzere daire müdürleri, ilçe emniyet ve 
jandarma trafik mensupları, oda başkanları 
öğretmen ve öğrenciler katıldı.  

Açılış konuşmasını Söke Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Başkanı Refik Karataş yaptı. 
Söke’nin coğrafi konum bakımından turizm 
merkezlerinin kavşak noktasında olduğun 

belirten Refik Karataş; bu nedenle trafik yo-
ğunluğunun fazla olduğunu 2015 yılında 145, 
2016 yılında ise 165 trafik kazasının meydana 
geldiğini söyledi.

2016 yılında Söke’de 44 Bin 66, bugün itiba-
riyle 45 Bin 948 aracın trafiğe kayıtlı olduğu-
nu belirten Söke Şoförler Odası Başkanı Refik 
Karataş; “Hızla artan taşıt sayısı ile trafik sorun-
ları da artmaktadır. Değişen teknoloji ile çok 
konforlu araçlarla tanıştık. Ne olur bu araçların 
süratinden değil, sadece konforundan yararla-
nalım” dedi.

Trafik haftası kapsamında ilçe emniyet mü-
dürlüğü trafik personelinden yılın personeli 
seçilen polis memuru Mehmet Akbulut, polis 
memuru Hakan Üçok, polis memuru Mustafa 
Hakan Kalın ve polis memuru Gökay Doğruer, 
Jandarma trafik personelinden yılın personeli 
seçilen J. Astsubay Kd. Başçavuş Mehmet Kurt, 
Uzman J. Çvş. Ersin Kayadelen’e ödülleri veril-
di.

Söke’de trafik haftası kapsamından ödül-
le layık görülen yılın taksi şoförü Muharrem 
Uğurel, yılın kamyon şoförü Lütfi Bala, şehi-
riçi minibüs şoförü İbrahim İnan, servis şofö-
rü Hüseyin Talancı ve minibüs şoförü Bülent 

Söke’de Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri

Çanakkale’nin Lapseki ilçesin-
de Trafik ve İlk Yardım Haftası 

etkinlikleri kapsamında düzenle-
nen şiir ve kompozisyon dalında 
dereceye giren öğrencilere hedi-
yeleri verildi.  

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçe-
sinde gerçekleşen törene; Lapse-
ki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat 
Yılmaz, Jandarma Komutanı 
Emrah Avdan ve Şoförler Odası 
Başkanı İbrahim Ergin’in yanı sıra 
öğrenciler katıldı.

İlçe merkezi, beldeler ve köyler-
de yer alan okullarda ilköğretim, 
ortaöğretim ve lise bazında dere-
ceye giren öğrencilere hediyeler 
takdim edildi. İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ve Jandarma Trafik Tim-
leri tarafından hazırlanan standı 
gezen öğrencilere görevli per-
soneller tarafından bilgiler akta-
rıldı. Öte yandan, Şoförler Odası 
tarafından belirlenen 2017 yılın 
örnek sürücüleri İbrahim İnan ile 
Ramazan Gür oldu. İlçe Emniyet 
müdürlüğü bahçesinde verilen 
ikramın ardından program sona 
erdi.

Lapseki’de Trafik ve İlk Yardım 
Haftası etkinlikleri

Van’da ‘Karayolu Güvenliği ve Tra-
fik Haftası’, düzenlenen etkinlikle 

kutlandı.  
Van Valiliği bahçesinde düzenle-
nen tören; saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tür-
kiye ve dünyadaki trafik kazalarına 
değinen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Şube Müdürü Taner Emre, “Dünyada 
her yıl 1 milyon 250 bin kişi trafik 
kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 
milyon insan da yaralanmaktadır. Ül-
kemizde ise trafik kazalarından dolayı 
her yıl ortalama 14 bin kişi yaşamını 
yitirirken, 240 bin kişi ise yaralanmak-
tadır. Dünyada ve ülkemizde çok ciddi 
bir sorun haline gelen trafik proble-
minin minimize edilmesi ve mümkün 
olduğu taktirde sıfıra indirilmesinin 

tamamen toplumsal ve bireysel far-
kındalıkla gerçekleşebileceği değer-
lendirilmelidir” dedi.
2017 yılında Van’da yapılan denetim-
ler sonucu 35 bin 424 araç ve sürü-
cünün kontrol edildiğini ifade eden 
Emre, “Bunlardan 12 bin 200 adedine 
cezai işlem uygulandı. Bu bağlamda 
denetimlerimizi aksatmadan devam 
ettirip, trafikte bir bilinç oluşturmaya 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Daha önce düzenlenen resim, şiir ve 
kompozisyon yarışmalarında dere-
ceye giren öğrencilere ödüllerinin 
verildiği törende, ayrıca yılın başa-
rılı sürücüsü, trafikte başarılı olan 
emniyet ve jandarma personeli ile 
Van Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Emin Tuğrul’a plaket verildi.   
Program; UMKE, 112 Acil Servis, AFAD 
ve polis ekiplerinin trafik kazası tatbi-
katı ile sona erdi.
Programa Vali Yardımcısı Önder Can, 
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgök-
çe, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet 
Semih Süer, Van Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, 
kurum amirleri, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Karayiğit yılın şoförleri ödüllerini aldılar. 
Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haf-
tası kutlama etkinliğinde çeşitli kategori-
lerde okullararası yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere de ödülleri verildi. Di-
ğer taraftan salonda trafik konulu bilgi-
lendirici bir sergi de açıldı.

VAN’DA TRAFİK HAFTASI KUTLANDI
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Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları 
Odaları Birliği’ne ait Erdek’te 

bulunan BESOB Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri yenilendi. 
Açılış törenine Türkiye Esnaf ve 
Sanâtkarları Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
TESK Genel Başkan Vekili ve Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyo-
nu Başkanı Fevzi Apaydın, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
İsmail Çoban, Karesi Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, CHP Milletvekili 
Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Ender 
Biçki, EKK Bursa Bölge Müdürü, Şo-
förler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı ve Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Yönetim Kurulu Üyesi 
Fehmi Erdem, esnaf odası başkan ve 
yöneticileri ile çok sayıda davetli ka-
tıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan 
BESOB Başkanı Fehmi Erdem es-
kiyi yenilemenin sıfırdan yapmaktan 
daha zor olduğunu belirterek şurayı 
yapalım, burayı da böyle bırakmayalım 
derken masrafların 1.5 milyon lirayı 
bulduğunu söyledi. Esnaf ve sanatka-
ra yakışır bir eğitim ve dinlenme te-
sisi kazandırdıklarını belirten Başkan 
Erdem kendilerine otelin yenilen-
me sürecinde her türlü desteği veren 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken’e 
de davetliler huzurunda bir kez daha 
teşekkür etti.
Erdem, “Otelimizin açılışına bizzat 

gelip bizleri onurlandırdığınız için he-
pinize şükranlarımız sunuyorum. Er-
dek’teki otelimiz günümüz şartlarına 
göre epey geride kalmıştı. O yüzden 
yenileme kararı alıp proje çizdirttik. 
Otelimizin yenileme çalışmaların-
da bizlerden desteğini esrigemeyen 
TESK Genel Başkanımız Bendevi Pa-
landökene ve TESK yönetim kuruluna 
sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.
Eskiyi yenilemek sıfırdan yapmaktan 
zor. Bir tarafı yenileyince diğer tarafı 
yapmayınca olmuyor. Orasını da ta-
mamlayalım, burasını da yapalım, üç 
oraya beş buraya derken duvarlardan 
çay bardağına kadar tesisimizi yeni-
ledik. 1.5 milyon lira gibi bir yatırım 
yaptık. Esnaf ve sanatkarımıza yakışır 
bir hale getirdik. Teşkilat üyelerimizin 
eşi ve çocukları ile gelip rahat rahat 
dinlenebileceği tatilini yapabileceği bir 
tesis kazandık. Bu tesisin alımında ve 
yenilenmesinde emeği geçen herkese 
özverili çalışmalardan dolayı teşekkür 
ederim” dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken ise konuşmasında BESOB 
Başkanlarından Mesut Aşanel’e hem 
bu tesisi aldığı için teşekkür etti hem 
de kendisine şifa dileklerini iletti.
Başkan Palandöken, “Balıkesir ülke 
ekonomisine önemli katkılar koyan 
bir il. Turizme de Akdeniz’den sonra 
önemli katkıları oluyor Balıkesir’in. 

Balıkesirliler iş   yaptılar mı işi 
güvenle yaptıracakları insanlara 
emanet ediyorlar. İşte görüyorsu-
nuz. Hakikaten çok güzel bir eser 
meydana getirdiler.Bu vesile ile 
Bu güzel tesisi teşkilatımıza ka-
zandıran BESOB ve yönetimine, 
esnaf teşkilatımıza, üyelerimize 
bir kez daha çok teşekkür ediyor, 
güle güle kullanın diyorum” dedi.

BALIKESİR ESOB 
OTEL YENİLENDİ

ISPARTA’DA TAKSİLER YENİLENDİ
Hükümetin ticari araçlara sağladığı ÖTV muafiyetinin ardından 

Isparta’da 100 ticari taksi aracı yenilendi. Hizmete giren tak-
silere Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında imzalanan 
protokol gereği aile içi şiddet yardım hattı numaralarını gösteren 
çıkartmalar da yapıştırıldı.  
Maliye Bakanlığı’nın ticari araçlara getirdiği ÖTV muafiyeti kolay-
lığından Isparta’da bulunan 215 ticari taksiden şimdiye kadar 
100’ü yararlandı. Lüks ve konforlu araçlarla yenilenen ticari taksi-
lerin tanıtım töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. 
Yenilenen ticari taksilerin tanıtım programına Isparta Valisi Şeh-
mus Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya 
Sadi Bilgiç, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başde-
ğirmen, İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Isparta Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tural, siyasi parti 
temsilcileri ve esnaf odalarının başkanları katıldı. Vali Günaydın, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bilgiç ile birlikte emek-
tar bir ticari taksiyi kısa süreli kullandı.
Şiddete hayır diyoruz
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Tural, “TŞOF ile TKDF arasında imzalanan protokol 
gereği şiddetin önlemesi noktasında proje başlatıldı. Taksici es-
nafımızın gösterdiği duyarlılığın toplumun diğer kesimlerine 
de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Şiddete ve istismara uğrayan 
kadınlarımızın çıkartmalarda yer ana numaraları arayarak polis 
avukat desteği ayıp şiddet karşısında yardım isteyebilecekler. Tak-
silerin sağ giriş kapısı camına yapıştırdık. Bu sayede bir kadına 
yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Har kadın bizim annemizdir, 
ablamızdır, kadınımızdır. Kadına sahip çıkacağız. Şiddete hayır 
diyoruz” dedi.
Konforlu taksilerle taşıma hizmeti
ÖTV muafiyeti sayesinde yenilenen ticari taksilerin arasında çok 
lüks araçların bulunduğunu belirten Tural, “Türk Milleti her şe-
yin en iyisine layık. Esnaf da en iyisine layık. İki güzellik birbirini 
burdu. Lüks, konforlu güvenliği yüksek ticari taksilerimizle artık 
vatandaşımız seyahat edecek. Ülke dışında ticari taksiler lükstü 
onlara imreniyorduk. Artık ülkemizde de durum böyle. Otogar-
da otobüsten indiğinizde, şehir içine girdiğinizde taksi esnafını 
görüyoruz. Taksi esnafı şehrin aynasıdır. İlimizde 215 araç var 
hemen hemen yarısını yeniledik. 2019 yılına kadar tüm taksiler 
yenilenecek” şeklinde konuştu.
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Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi dü-
zenlenen tören ilk önce saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan 
Demirhan’ın “Trafik” konulu sunumunan ardın-
dan konuşan Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tü-
tüncü, farkındalık oluşturmak, yaşanan olum-
suzluklara ve bunlara çözüm yollarına dikkat 
çekmek amacıyla içinde bulunan haftayı Trafik 
Güvenliği Haftası olarak kutladıklarını söyledi.

Okullarla birlikte bu kutlamaları en üst seviye-
ye çıkarmak için teşkilatların yoğun çaba sarf 
ettiğini belirten Tütüncü, “Alınan tedbirlere ve 
ulaşım alt yapısındaki gelişmelere rağmen, ku-
ralların ihlal edilmesi, dikkatsizlik, trafik eğitim 
eksiliği gibi sebeplerden dolayı bir çok ölümlü 
ve yaralanmalı kaza meydana gelmektedir. Bu 
kazalar can güvenliğini ve vücut bütünlüğü-
nü tehlikeye sokmakta kalmıyor, ülkemizin 
kalkınması için ayrılacak milyonlarca liranın da 
heba olmasına sebep olmaktadır. Trafik kaza-
larının yüzde 98’lik kısmı insan hatalarından 
meydana gelmektedir. Unutmamalıyız ki, her 
vatandaşımızın hayatı bir anlık dikkatsizlik ve 
kural tanımazlık sonucu yitirilmeyecek kadar 
kıymetlidir. Kazaları ortadan kaldırmak günü-
müzün teknolojisiyle şimdilik imkansız, ama 
bunu en aza indirmek bizlerin elindedir. Top-
lum olarak yetişen nesillerimize daha küçük 
yaşlarda trafik eğitimi vermemiz gerekmek-
tedir. Esasen çocuklarımıza trafik kurallarına 
uymanın bir gelişmişlik veya kültürlülük ölçü-
sü olduğunu, sorumluluğunun insanın kendisi 
içinde yaşadığı sosyal toplum için bir sorumlu-
luk oluşturduğunu, bunun bir arada huzur ve 
güven içinde yaşama kültürünün ayrılmaz bir 
parçası olduğunu ne yapıp edip öğretmemiz 
gerekmektedir” dedi.

Bir yılda 3 bin 125 trafik kazası

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise konuşma-
sında, Eskişehir’de tescilli araç sayısının 2017 
Nisan ayı sonu itibariyle 270 bin 557 olduğu-
nu, yıllık araç artış oranı ise yüzde 6 civarında 
gerçekleştiğini belirtti. Dinç, birçok insan tara-
fından önemsiz görülen trafik ihlalleri sonucu 

2016 yılında Eskişehir’de 12 ölümlü, bin 851 
yaralanmalı, 3 bin 125 maddi hasarlı trafik ka-
zası meydana geldiğini, bu kazalarda 14 va-
tandaşın hayatını kaybettiğini 3 bin 18 kişin 
de yaralandığını ifade etti.

Ödüller verildi

Konuşmaların ardından 2017 yılı Karayolu 
Trafik Haftası dolayısıyla yapılan resim, kom-

pozisyon yarışmalarında dereceye giren öğ-
rencilere ve yılın şoförlerine ödül ve belgeleri 
verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl 
Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Ko-
mutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Şoförler Odası 
Başkanı Suat Er, Şoför esnafı, Sakatlar Derneği 
üyeleri, polis ve jandarma personeli ile öğret-
men ve öğrenciler katıldı.

ESKİŞEHİR’DE, KARAYOLU GÜVENLİĞİ
VE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI.  

TRAFİK CEZALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

M aliye Bakanlığı, bir yıldır kul-
landığı e-Tebligat Sistemi’ni 
diğer kamu kurumlarının da 

kullanımına açacağını açıkladı.
Meclis’te planlanan teklifin yasalaşması 
halinde trafik ve karayollarındaki Hızlı 
Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi bir-
çok idari para cezası vatandaşlara artık 
elektronik ortamda gönderilecek. 
Bu şekilde postadan veya  diğer ne-
denlerden dolayı tebligatı yapılamayan 
trafik cezaları vatandaşa hızlı bir şekilde 
iletilmiş olacak. Vatandaş e-mail adresi-
ni ve cep telefonunu sisteme kayıt yap-
tırdıktan sonra artık cezalardan anında 
haberdar olacak.

Yasa tasarısına göre, 
Trafik ve Hızlı Geçiş 
Sistemi (HGS) cezaları 
gibi birçok idari para 
cezası vatandaşlara 
artık elektronik 
ortamdan gönderilecek. 
Böylece tebligatlar daha 
hızlı bir şekilde yapılmış 
olacak.

TRAFİK CEZASI 
SMS İLE GELECEK
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Kayseri’de sahte plakaları önlemek amacıyla Darphane’de ba-
sılan mühürler Federasyona bağlı odalara dağıtıldı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) düzen-
lenen programda konuşan Kayseri Şoförler ve Otomobilciler 

Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ateş ülkede terörün arttığı bir dönem-
de sahte plaka basılmasını önlemek için Darphane’den basılan 
mühürlerin dağıtımının yağılacağını ifade ederek, “Biliyorsunuz 
trafikteki plakaları siz değerli odalarımız tarafından basıldığı he-
pimizce malumdur. Bunların ülkede anarşi ve terörün hortladığı 
bir zamanda sahtesini, standartlara uymayan, ölçüleri uymayan 
gelişigüzel plaka basılmasını önlemek için darphanenin basmış 
ve bize göndermiş olduğu mühürleri sizlere takdim edeceğiz. 
Biliyorsunuz 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 131. maddesine göre 
plakalara basılması odalara verilmiştir. Değişik illerde düzensiz 
plakalar basıldığı, sanki Kayseri’nin mührüymüş gibi sahte pla-
kalar çoğaldı. Bunları önlemek için federasyon olarak gelişigüzel 
olmasın diye ‘darphaneden standartlara uygun mühürlerini yap-
tıralım, odalarımıza tebliğ edelim’ dedik. Bugünkü toplantımızın 
da amacı budur. İl ve ilçelerdeki kayıt tescil bürolarının mühürle-
rine, işlerine, plakalarına hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” 
dedi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç de, Türkiye çapında standardın 
sağlandığını vurgulayarak, “Mühürler darphaneden geldi. Hem 
Türkiye çapında standardı sağlamış olduk. Herkes daha önce 
mührünü kendisi yaptırıyordu. Burada inşallah Türkiye ve Kay-
seri çapında standart sağlanmış olur. Nahoş hadiselere de mey-
dan vermeden inşallah bu uygulamayı başlatalım. Kazasız, be-
lasız şoför esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından mühürler Oda Başkanlarına teslim edildi.

Sahte plakayı önleyecek yeni  
mühürlerin  dağıtımı devam ediyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Baş-

kanı Ünal Akdoğan, sahte plaka kullanımını engellemek için darphane-
ye bastırılan yeni mühürleri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerinde düzenlenen törenle Federas-
yona bağlı şoförler ve otomobilciler esnaf oda başkanlarına dağıttı.

Akdoğan, standart dışı plaka kullanımı ve sahte plaka basımları ile kar-
şılaşıldığını ve bu tür plakaların gasp, terör gibi olaylarda kullanıldığını 
belirtti.

Türkiye standartlarına uygun mühürlerin il ve ilçe odalarına dağıtıldığı-
nı belirterek standartlara uygun olmayan araç plakalarının kısa sürede 
değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Akdoğan, “Sahte ve standart dışı 
plakalar yüzünden ülkemizde bir takım sorunlar yaşanmaya başladı. 
Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için mühürlerin darphaneye 
bastırıldı” dedi.

28

PLAKA BASAN ŞOFÖR ODALARI İLLERİNDE YAPILAN TÖRENLE MÜHÜRLERİNİ ALDI
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A nkara Umum Otomobilciler ve 
Şoförler Esnaf Odası Yönetimi ve 
Çankaya’nın taksi esnafı Çankaya 

Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret 
etti.

Taksi duraklarının yenilenerek mo-
dern yapılara kavuşturdukları için Al-
per Taşdelen’e teşekkür eden taksiciler, 
Çankaya’da yapılan çalışmaların işlerine 
de olumlu yansıdığını belirtti.

Belediyenin çalışmalarının tüm kesimleri 
kapsayan şekilde sürdürüldüğünü anla-
tan Alper Taşdelen, Çankaya sokaklarında 
yapısal çalışmaların yanı sıra kültür mer-
kezleri, kreşler, Çankaya Evleri, kapalı pa-
zar yerleri, sosyal tesisler, yüzme havuzları 
ve parkların birbiri ardına açılış ve temel 
atmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Çankaya’nın taksi durakları, asfalt ve kal-
dırımlarının yenilendiğini hatırlatan Taş-
delen; “Üç yılda 180 okulun ve yaklaşık 82 
ibadethanenin bakım-onarım çalışmaları-
nı tamamlarken, 70 muhtarlığımızı ve tak-
si duraklarımızı da yeniledik. Bugüne ka-
dar döktüğümüz asfalt yarım milyon tonu 

geçti. 500 bin metrekareye yakın ömürlük 
kaldırım yaptık ve yaptığımız kaldırımlar 
marka oldu” diye konuştu.
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler 
Esnaf Odası Başkan Vekili İzzet Yıldırım 
da yapılan çalışmalar ve yenilenen taksi 
durakları dolayısıyla Taşdelen’e teşekkür 
etti. Tüm imkanları bulunan ve çok da-
yanıklı modern taksi duraklarına kavuş-
tuklarını belirten Yıldırım, Çankaya’da 

yapılan hizmetle-

rin taksi esnafını mutlu ettiğini söyledi. 
Konuşmaların ardından taksi esnafı, 
Taşdelen’e teşekkür plaketi sundu. Çanka-
ya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de 
taksicilere Atatürk portresi armağan ettiği 
ziyaret, Belediye binasının önünde çeki-
len toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Ziyarete, Oda Başkan Vekili İzzet Yıldırım 
ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
yanı sıra durak temsilcileri ve şoförlerden 
oluşan yaklaşık yüz elli taksici katıldı.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Yöne-
timi ve Çankaya’nın taksi esnafı Çankaya Belediye Başkanı 
Alper Taşdelen’i ziyaret etti.
Taksi duraklarının yenilenerek modern yapılara kavuş-
turdukları için Alper Taşdelen’e teşekkür eden taksiciler, 
Çankaya’da yapılan çalışmaların işlerine de olumlu yansıdı-
ğını belirtti.

ANKARA ŞOFÖR ESNAFINDAN
ÇANKAYA BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
ANKARA ŞOFÖR ESNAFINDAN
ÇANKAYA BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
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Trabzon genelinde plaka basma yetkisi 
bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 

Odalarına, yeni plaka mühürleri ve beratları 
teslim edildi.
Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
(TESOB) Başkanı Metin Kara ve Türkiye Şo-
förler ve Otomobilciler Federasyonu yetkilisi 
Ali Seydi Aydoğmuş, plaka basma yetkisi 
bulunan TESOB’a bağlı merkez ve ilçe Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlarına, 
Darphane tarafından bastırılan yeni mühürle-
rini törenle teslim etti.
“TERÖR VE DİĞER SUÇLARA ÖNLEM”
TESOB Başkanı Metin Kara, yurt genelinde 
son dönemlerde sahte plakalı araçların terör 
olayları başta olmak üzere gasp, hırsızlık gibi 

yasa dışı işlerde 
kullanıldığını, bu 
nedenle plaka-
ların mevzuata 
uygun, orijinal 
ve okunaklı ol-
masının büyük 
önem arz ettiğini 
söyledi. Kara, 
bu tür olayların 
önüne geçilmesi 
amacıyla sahte-
sinin yapılması 
imkânsız olan, 
Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdür-
lüğü tarafından 
basılan mühürleri 
ilgili odalara tuta-
nak karşılığında 
teslim ettiklerini 
vurguladı.
Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleş-
me Bakanlığı’nca 

belirlenen ve araç muayenelerinde geçerli 
olan kusurlar tablosunda, 3 Temmuz 2017 
tarihinden itibaren yönetmelik ile belirlenen 
özelliklere sahip olmayan plakalı araçların 
“ağır kusurlu” sayılacağını vurgulayan Başkan 
Kara, “3 Temmuz’dan itibaren yetkisi olma-
yan yerlerden ve internet üzerinden temin 
edilmiş plakalar TÜVTÜRK muayenelerinden 
geçemeyecek. Vatandaşlarımızın mağduri-
yet yaşamaması için mevzuata uygun plaka 
basımı yapmak üzere yetki almış meslek 
odalarımızda plakalarını bastırmaları yasal bir 
zorunluluktur” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerinde gös-
terdiği büyük duyarlılıkla dikkat çe-
ken Çorum Şoförler ve Nakliyeciler 

Odası örnek bir çalışmaya daha imza attı. 
‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’ sloganıy-
la hareket eden Türk Kızılay’ı ile Şoförler 
Odası kan bağışı kampanyası başlattı. 
Kamyoncular Garajı ve Nakliyeciler Sitesi-
ne kurulan kan bağışı alanında Türk Kızı-
lay’ının beş kişiden oluşan uzman perso-
neli duyarlı kan bağışçılarının büyük ilgisi 
ile karşılaştı. 
RAMAZAN ÖNCESİ ANLAMLI OLDU
Ramazan ayında yaşanan kan sıkıntısına 
çözüm olmak amacıyla başlatılan kan 
toplama kampanyasına Şoförler ve Nakli-
yeciler Odası üyelerinin ilgisi yoğun oldu. 
Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı 
Tahsin Şahin, kan bağışında bulunma-
nın hayat kurtarmanın yanı sıra sağlık 

açısından büyük önemi olduğunu ifade 
ederek; “Kızılay tarafından gerçekleştiri-
len kan bağışı kampanyalarına bizlerde 
zaman zaman üyelerimizle birlikte destek 
veriyoruz. Kan bağışında bulunarak, bir-
çok insanın hayatını kurtaran çok kıymet-
li üyelerimize gösterdikleri duyarlılıktan 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR

Kızılay’ın ‘Kan acil değil, sürekli ihtiyaç-
tır’ sloganına dikkat çeken Tahsin Şahin, 
“Gerçekten kan, kaynağı insan olan bir 
maddedir. Temini tamamen gönüllülük 
esasına dayanır. Hayati bir öneme sahip 
olan kan için Türk Kızılay’ı sürekli kam-
panyalar düzenliyor. Daha önce kan ba-
ğışı kampanyalarına destek veren üyele-
rimiz bu kez de Ramazan öncesi bu kam-
panyayı destekledi” şeklinde konuştu.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı 
Tahsin Şahin, örnek bir çalışmaya imza atarak Türk 
Kızılay’ı işbirliğiyle kan bağış kampanyası başlattı.

ŞOFÖRLER ODASI’NDAN
ÖRNEK KAN BAĞIŞI

‘Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır’
Trabzon’da Plaka 

mühür ve beratları 
törenle Şoförler 

Odalarına teslim edildi
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K onya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası üyelerine aileleri ile bir-
likte iftar yemeği düzenledi. 
İftar yemeğine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Tür-

kiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ve TŞOF 
Yönetim Kurulu Üyeleri, KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Şoför 
Nakliyeci ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Can, oda başkanları ile şo-
för esnafı ve aileleri katıldı.
KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, esnafları iftarda bir araya getirdi-
ği için Başkan Akyürek’e teşekkür ederek, “Ramazan ayı birlik ve beraberlik 
ayıdır. Bu ayda daha çok bir ve beraber olacağız. Daha çok yardımlaşacağız. 
Memleketimize, vatanımıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.
Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Can da, 
Türkiye’de her zaman ilklere imza atan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’e teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bütün ticari 
taksilere kamera sistemi takılması gerektiğini belirten Kemal Can, Kon-
ya’daki taksici esnafının bu taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanmasını talep etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, Konya’nın her Rama-
zan ayında farklı bir güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye’de 
ve İslam coğrafyasındaki bütün inananlarla birlikte Ramazan’ın bereketini 
üzerlerinde hissettiklerini dile getirdi. 
Akyürek, şehir merkezindeki taksi duraklarının tamamını yenilediklerini, 

Yeni Büyükşehir Yasasıyla ilçelerdeki taksi duraklarını yenilemeye devam 
ettiklerini belirterek, kamera ve şehir tanıtımı yapacak sistemin Konya’daki 
bütün taksilerde yapılması sözünü verdi. Başkan Akyürek, projesini hazırla-
dıkları yeni kamyon garajı ile ilgili en kısa zamanda adım atacaklarını ifade 
etti. Başkan Akyürek, ayrıca Esnaf ve Sanatkar Odaları ile sivil toplum kuru-
luşlarına hizmet vermek üzere oluşturdukları Esnaf Odaları ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Şube Müdürlüğü’nün aktif olarak hizmet vermeye başladığını 
belirterek, hayırlı olmasını diledi.

KONYA’DA ŞOFÖR 
ESNAFI İFTARDA 
BİRARAYA GELDİ

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme 
Şube Müdürlüğünce Trafik Haftası programı gerçekleştirildi. 
Trafik Haftası nedeniyle İskele Meydanında çeşitli etkinlikler 

düzenleyen Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürlüğü’ne Jandarma 
Trafik ve 112 Acil Servis ekipleride eşlik etti.  

Kutlama programına Çanakkale İl Emniyet Müdür Yardımcıları Arma-
ğan Şen ve Ethem Ersöz, Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, Trafik 
Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu, Çanakkale Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir ile öğrenciler, 
şoförler ve vatandaşlar katıldı.

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Armağan Şen, “Öncelikle 
velilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hoşgeldiniz biliyorsunuz 
bu farkındalığı arttırmak için her yıl mayıs ayında trafik haftasını tertip 
ediyoruz. Resim yarışması ve şiir yarışması oldu. Dereye giren öğrenci-
lerimize çam sakızı çoban armağanı bir hediyemiz var. Bu katılımınız-
dan dolayı çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Resim dalında dereceye giren Rabia Taş (Atatürk Ortaokulu), Devlet 

Yağmur Coşgül (Cumhuriyet Ortaokulu), İlayda Yılmaz (Atatürk Ortao-
kulu), Şiir dalında ise Yiğit Kuzey Çelik (Mustafa Kemal İlkokulu), Melike 
Su Güleç (18 Mart İlkokulu), Fatmagül Sürahi (Hüseyin Akif Terzioğlu 
İlkokulu) öğrencilerine ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yılın en başarılı trafik polislerine ödülleri verildi
Yıl boyunca görevlerinde üstün hizmet gösteren Trafik Polislerine 
ödülleri müdürleri tarafından takdim edildi. Yılın Trafik Polisi Trafik Tes-
cil Denetme Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru Ercan Yılmaz’a 
ödülü Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü Erdal Musaoğlu tarafın-
dan verildi.

Yılın örnek şoförüne ödülü ve-
rildi
Yılın Örnek Sürücüsü seçilen, 
Minibüs İşletmeciliği yapan Ah-
met Akgül’e, Çanakkale Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Mehmet Ali Demir tara-
fından hediye verilerek, başarıla-
rının devamı dilendi.

TRAFiK HAFTASINA YOĞUN iLGi
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GEÇEN SAYININ CEVABIYUKARIDAN AŞAĞIYA

SOLDAN SAĞA

1. Buğday, toprak gibi şeylerin 
elendiği iri gözlü kalbur... 
Birden çok ögeden oluşmuş 
karmaşık bir bütün,

2. Deniz kuvvetlerinde, kara 
kuvvetlerindeki orgeneralin 
dengi olan en yüksek rütbeli 
amiral... Bir müzik aleti, 

3. Bol tüylü yapağısından 
dokumacılıkta yararlanılan bir 
koyun cinsi... Yere serilir, 

4. Mülk, akaret... Gemi içini 
aydınlatmaya yarayan, içinde 
zeytinyağı bulunan siperli 
fener... Eklenmiş, katılmış,

5. Bir çoğul eki... Tekerleğin 
çıkmaması için at arabasının 
dingiline takılan demir bilezik, 

6. Bir noktadan çıkıp sonsuza 
giden yarım doğrulardan her 
biri...  Tren’in hareket ettiği 
demirden yol,

7. İnsan eliyle açılmış su yolu... 
Bir olumsuzluk eki... Divit yazı 
hokkası,

8. Yaş, nemli... Genellikle kişisel 
duyguları dile getiren ede-
biyat,

9. Miliamper’in kısa yazılışı... Yedi 
Osmanlı saltanat sancağından 
biri... Lantan’ın simgesi,

10. Bir bayan ismi... Lale vazosu, 
lalelik,

11. Bir engelle işlemez, akmaz, 
geçilmez duruma getirmek... 
Bir dağ adı, 12. Japonya’da bir kent... Sirkeyle aynı özellikleri taşıyan.

1. Mobilya cilası ve zamk yapımında kullanılan, alkolde 
eriyen bir tür hayvansal reçine... Sermaye,

2. Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, 
bir ucu çatal değnek... Tuvalet, 

3. Zarar ederek... Birden bir artık
4. İstek... Görkem,
5. Eski Japon bozuk parası... Bir kimsenin resmi, 

fotoğraf... Su,
6. Çingene... Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü,
7. Ekin biçme yoluyla elde edilen ürün... Yol üzerinde 

oluşan çukur,
8. Kırmızı... Aynı zaman içinde gelişen veya aynı 

özellikleri gösteren,
9. Bibi... Köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle 

yardımlaşma,
10. İhsas... Değer, derece...  Yapraklarıyla ipek böceği 

beslenen ağaç,
11. Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, 

örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli 
renklerde kalın eksenli tüy... Milada dayanan,

12. Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde... Kuvvetlerin 
maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik 
dalı.
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Yeni sezona 
kapılarını açtı

T ürkiye Şoförler ve Otomobilci-
ler Federasyonu Didim Eğitim 
ve Dinlenme Tesisi, misafirlerine 

kapılarını açtı.
Didim ilçesinde turizm odaklı hizmet 
vermekte olan TŞOF Didim Eğitim ve 
Dinlenme Tesisi, Türkiye’nin dört bir 
tarafından gelen Federasyon üyesi şo-
för esnafı ve Birliklerin üyesi olan esna-
fı Didim’de ağırlıyor. Tesisimiz, yoğun 
geçirdiği 2017 yılı yaz sezonunu müte-
akiben gerekli tadilatları yaparak 2017 
yılı yaz sezonuna hazır hale geldi.
2017 yılı yaz sezonunu yenilenen yüzü 
ile karşılayan TŞOF Didim Eğitim ve 

Dinlenme Tesisi ile ilgili olarak Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyo-
nu Başkanı Fevzi Apaydın, “Tesisimiz 
her yıl ülkemizin dört bir yanından 
gelen misafirleri ağırlıyor. Güler yüz 
ve müşteri memnuniyeti odaklı hiz-
metlerimize 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 ta-
mamladık. Didim Belediyesi’nin dış 
cephe uygulaması ve yönetmeliği 
doğrultusunda gerekli tadilatları yap-
tık. İç dekorasyonda ve odalarımızda 
da ciddi değişiklikler ve yenilikler ya-
parak 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 turistlerin 
tesislerde iyi ağırlanması gerekliliği 
de tartışmasız unsurlardan bir tanesi-
dir. Tek başına değerlendirilemeyecek 
olan turizm faktörü tüm tesislerin aynı 
özen ve dikkatli işletilmesi ile Didim’i 
turizm anlamında doğru merkeze ta-
şıyacaktır. Biz TŞOF Didim Eğitim ve 
Dinlenme Tesisi olarak tüm bu öğelere 
önem ve hassasiyet göstererek hizmet 
sunuyoruz. Didim turizminin yeni se-
zonda tüm turizmcilere hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi, güler yüz ve 
müşteri memnuniyeti öncelikli hizmetleriyle
2017 yaz sezonu için gelecek misafirlerini bekliyor...

TŞOF Didim Hotel



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Akaryakıt Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Akaryakıt Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Üyelerimizin ve Halkımızın

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

Hizmetine Açıktır


