İnsanların arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının arttığı,
birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları,
kardeşçe kucaklaştıkları bu güzel ve mübarek günlerde
ailenizle birlikte sağlık ve esenlikler diliyorum.
Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramı’nın tüm dünyaya
hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
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TŞOF Başkanı Apaydın’dan Emniyet Genel Müdürü
Celal Uzunkaya’ya Ziyaret
Yeni sistemin ilk kabinesi 1. Meclis’te düzenlenen
törende bir araya geldi.
Yeni sistemin ilk kabinesi
Başkan Fevzi Apaydın, servisçi esnafının sıkıntılarını
anlatan dosyayı Bakan Selçuk’a sundu.
TESK heyetinden bakan ziyaretleri
Şoför ve nakliyeci esnafı için, danışma kurulu
oluşturuldu
Bulmaca
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TŞOF KONGRE ÜYELERİ

APAYDIN,
“Hiçbir ayrım
yapmadan
çok yönlü
hizmetlerime
kaldığım yerden
devam edeceğim”
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HİZMETİ ÖDÜLLENDİRDİ
RAKİPSİZ BAŞKAN

FEVZi APAYDIN,
GÜVEN TAZELEDİ
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T

ürkiye Şoförler
ve Otomobilciler
Federasyonu’nun
(TŞOF) 31 inci Olağan
Genel Kurulu, ATO
CONGREISUM’da yapıldı.

Divan Kurulu Başkanlığı’na TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken’in seçildiği Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklâl
Marşı’nın okunması ile başladı.
Genel Kurula Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Karayolu Düzenleme
Genel Müdürü Mahmut Gürses, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konferederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik ve
Federasyon Başkanları, misafirler ve
genel kurul üyeleri katıldı.
Başkan Fevzi Apaydın’ın konuşmasının
ardından Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Bilançolar oy
birliği ile kabul edldi.
Tek aday olarak girdiği seçimde delegelerin oy birliği ile başkanlığa yeniden
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seçilen Başkan Apaydın’ın kouşması sık
sık alkışlarla kesildi.
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın Genel kurulda şöyle konuştu:
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu’nun 31. Olağan Genel Kurulunu onurlandıran değerli konuklarımıza, basınımızın güzide temsilcilerine
ve kader birliği yaptığım siz saygı değer
meslektaşlarıma hoş geldiniz der, genel
kurulumuzun ülkemize ve tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.
24 Haziran 2018 Pazar günü Demokrasiye ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak Cumhuriyet tarihimizin en
önemli seçimlerden birini gerçekleştirdik. % 90’ na yakın katılımla gerçekleşen bu seçimle halkımız, Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ı büyük çoğunlukla
Cumhurbaşkanı olarak seçmiştir. Şoför
ve nakliyeci esnafımızın sorunlarını yakından takip eden, her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu
başarısından dolayı tebrik ediyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını
temenni ediyorum.

TŞOF Başkanı Fevzi
Apaydın, “Ben, bu
teşkilatın içinden gelen
bir kardeşinizim. Benim
arkamda var olan tek
güç, sizlerin gücüdür. Bu
güç sayesindedir ki; biz
bugün birlik ve beraberlik
içerisinde adeta bir
bayram havasında Genel
Kurulumuzu yapıyoruz.
Genel kurullar, bir
dönemin çalışmalarının
incelendiği gelecek
dönemin çalışmalarının
kararlaştırıldığı
demokratik platformlardır.
Sizler bu Genel Kurul’a
687 meslek odası genel
kurullarında yaklaşık
600 bin üye arasından
hakim denetiminde
yapılan seçimlerde başarı
sağlayarak, bölgelerinizden
aldığınız yetkiler ve
fikirlerle geldiniz. Bizler
de sizlerden aldığımız bu
güç ile, şoför ve nakliyeci
esnafımızın sorunlarının
önemsenmesi ve çözümü
yönünde, şimdiye kadar
olduğu gibi bundan
sonra da kararlılıkla
hareket etmek üzere yetki
istiyoruz”
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Hayatının hiçbir döneminde mücadeleden ve sorumluluktan
kaçmadığını vurgulayan Apaydın, TŞOF Başkanlığı gibi onurlu bir
makamın ağırlığını ve kendisine yüklediği sorumluluğu çok iyi
bildiğini dile getirdi.

Şoför ve nakliyeci esnafımızın sorunları
ile yakından ilgilenen bizlerden desteklerini esirgemeyen Gümrük ve Ticaret Bakanım Sayın Bülent Tüfenkci, hoş

BENİM BURADAKİ EN BÜYÜK
DESTEĞİM VE GÜVENCEM
SİZLERSİNİZ.
Sizler bizi desteklediğiniz
sürece, tek vücut ve tek ses
olduğumuzda aşamayacağımız
hiçbir sorun yoktur. Çok sesten
tek ses oluşturacağız ve o tek
sesi her mekân ve her ortamda
duyuracağız. Kendi aramızda
sorunlarımızı sonuna kadar
tartışacak, en makul çözüm
önerisini hep birlikte bulacak ve
ilgili makamlara sunacağız.

geldiniz. Yurdumuzun her bölgesinden
gelen beşbine yakın şoför ve nakliyeci
esnafı temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzu
onurlandırdığınız için size teşekkür
ediyorum.
Kuruluş amacı yolcu ve yük taşımacılığı
yapan esnafı temsil etmek, onların hak
ve menfaatlerini korumak olan Federasyonumuz, kurulduğu 1953 yılından
beri hizmet vermeye devam etmektedir.
Geçen 65 yılın tecrübeleriyle donatılmış olarak bu günlere gelmek bizler
için ayrı bir onur ve sevinç kaynağıdır.
Öncelikle, emeği geçen teşkilat yöneticilerinden yaşayanlara saygı ve min-

netlerimizi sunuyor, aramızdan ayrılan,
ebediyete intikal etmiş olanlara da
Yüce Allahtan rahmet diliyorum.
Bildiğiniz gibi, 2007’ de Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler Federasyonu Başkan
Vekili iken başkanlık görevine geldim.
1 Haziran 2010 tarihinde yapılan 29
uncu ve 3 Haziran 2014 tarihinde yapılan 30 uncu Genel Kurulda Başkanlık
görevine destekleriniz ve teveccühünüzle yeniden seçildim. Bugün ise 31.
Olağan Genel Kurulumuz için bir araya
gelmiş bulunuyoruz. Toplantımıza misafirlerimiz dışında 687 Oda başkan ve
yöneticimiz katılmış bulunuyor. Bu benim için çok anlamlı ve çok önemli bir
sayı. Bu vesileyle tüm zorluklara rağmen yurdun dört bir yanından gelerek
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Genel Kurula katılan delegeler ve konuklar Şehitlerimize, Ulu Önder Atatürk ve mesleği başında iken
hayatlarını kaybeden şoförler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklâl Marşını okudular.
bizleri onurlandırdığınız ve gösterdiğiniz destek için canı gönülden teşekkür
ediyorum.
Değerli Arkadaşlarım;
Ben, bu teşkilatın içinden gelen bir kardeşinizim. Benim arkamda var olan tek
güç, sizlerin gücüdür. Bu güç sayesindedir ki; biz bugün birlik ve beraberlik
içerisinde adeta bir bayram havasında
Genel Kurulumuzu yapıyoruz.
Sayın Delegeler,

Başkan Fevzi Apaydın, “Biz
TŞOF olarak; Odalarımızla
beraber esnafımızın
toplumun ekonomik,
sosyal, siyasal oluşumunda
hak ettiği yeri almasını,
daha çağdaş ve güçlü
bir yapıya ulaşmasını
sağlayacak, geliştirecek
ve yenileyecek her türlü
değişikliğe açığız ve varız.”
6

Genel kurullar, bir dönemin çalışmalarının incelendiği gelecek dönemin çalışmalarının kararlaştırıldığı demokratik
platformlardır. Sizler bu Genel Kurula
687 meslek odası genel kurullarında
yaklaşık 600.000 üye arasından hakim
denetiminde yapılan seçimlerde başarı sağlayarak, bölgelerinizden aldığınız
yetkiler ve fikirlerle geldiniz.
Bizler de sizlerden aldığımız bu güç ile,

şoför ve nakliyeci esnafımızın sorunlarının önemsenmesi ve çözümü yönünde, şimdiye kadar olduğu gibi bundan
sonra da kararlılıkla hareket üzere yetki
istiyoruz.
Saygıdeğer Esnaf Liderleri;
Günümüz koşullarının zorluğu hepimizin malumudur. Bu şartlar altında bile
kendi bölgelerinde yüklendikleri zorlu görevleri yerine getirmeye çalışan
sizlerin gayretlerini biliyor ve takdirle
izliyoruz. Sizlerden gelen tüm talepleri
koşullarımızın elverdiği ölçüde karşılamaya ve sorunları en aza indirmeye
çalıştık.
Şüphesiz ki, esnafımızın çözülmesi gereken pek çok sorunu bulunmakta. En
önemli olanı ekonomik sorunlarıdır.
Vergi ve sosyal güvenlik primleri, sigorta şirketlerince insafsızca yükseltilen
zorunlu trafik sigorta primleri, akaryakıt
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KONGRE SÖZÜ:
Ankara ATO Congresium Salonunda 27 Haziran 2018 günü gerçekleştirilen kongrede rakipsiz
olarak girdiği seçimde yeniden TŞOF Başkanlığı görevine seçilen Apaydın, “Dünyada en
helal kazanç şoför esnafının kazancıdır. Şoför esnafının temsilcisi olarak her platformda
kesimimizin tüm hak ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak için, ben ve ekibim var
gücümüzle çalışacağız. Hizmetlere kaldığımız noktadan devam edeceğiz” diye konuştu.
giderleri ve yedek parça maliyetlerinin
yüksek oluşu, bir türlü önlenemeyen
yasa dışı taşımacıların yasadışı faaliyetleri ve sektördeki yüksek sermayeli tacirlerin yarattığı haksız rekabet koşulları da esnafımızı perişan etmektedir.
Hepimiz bildiği gibi tüm dünyada ve
ülkemizde değişen ekonomik yapılanmaları da göz önüne aldığımızda, ulaşım sektöründe de değişen ve dönü-

şen bir gelecek bizleri bekliyor.
Gelişmenin gerisinde kalmadan ama
mesleğimiz için olmazsa olmaz sayılan
kazanılmış haklarımıza da sahip çıkarak, kazanırken kazandırmak en temel
prensibimizdir.
Biz TŞOF olarak; Odalarımızla beraber
esnafımızın toplumun ekonomik, sosyal, siyasal oluşumunda hak ettiği yeri

almasını, daha çağdaş ve güçlü bir yapıya ulaşmasını sağlayacak, geliştirecek ve yenileyecek her türlü değişikliğe
açığız ve varız.
Değerli Kardeşlerim,
Ben hayatımın hiçbir döneminde mücadeleden ve sorumluluktan kaçmadım. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu Başkanlığı gibi onurlu bir
makamın ağırlığını, bana yüklediği sorumluluğu çok iyi biliyor ve buna layık
olmak için çalışıyorum ve çalışmaya da
devam edeceğim.
BENİM BURADAKİ EN BÜYÜK DESTEĞİM VE GÜVENCEM SİZLERSİNİZ.
Sizler bizi desteklediğiniz sürece, tek
vücut ve tek ses olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Çok
sesten tek ses oluşturacağız ve o tek
sesi her mekân ve her ortamda duyuracağız. Kendi aramızda sorunlarımızı
sonuna kadar tartışacak, en makul çözüm önerisini hep birlikte bulacak ve
ilgili makamlara sunacağız.
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DİVAN

Divan Kurulu Başkanlığına TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan
Vekilliğine TESK Hukuk Müşaviri Av. Hüseyin Cahit Yıldırım, Katip üyeliklerine
Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Hakan Usta,
Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Deniz ve Batman Minibüsçüler,
Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Şeref Göymen’in seçildiği toplantıya İstiklâl Marşı ile başlandı.

Esnafımızın Değerli Temsilcileri;
Göreve geldiğimizden bu güne kadar
mesleğimizin önündeki engelleri kaldırmak
ve sorunlarımızın çözüm yollarını ilgili
kurum ve kuruluşlara anlatmak için,
çalışma arkadaşlarımla birlikte, Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta
olmak üzere, ilgili Bakanlar ve üst düzeydeki
bürokratlarla pek çok girişimde bulunduk.
Bu dönemde;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ticari taşıt alımında sağlanan ÖTV muafiyeti,
Esnafın birikmiş borçlarının yapılandırılması,
8.000 TL sına kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması,
Genç girişimci teşviki,
Gerçek usulden basit usule geçiş,
Emekli olup, çalışmaya devam eden esnafın Sosyal Güvenlik Destek Priminin kaldırılması,
Hurda Teşviki,
Ücretsiz seyahat kapsamında gelir desteği sağlanması,
SRC Belgesi Alabilme koşullarında sağlanan kolaylıklar,
Sahte Plaka basımı ve satışının engellemesine ilişkin
mevzuat değişiklikleri,
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TŞOF Başkanı
Fevzi Apaydın,
“Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler
Federasyonu, Kamyon,
Kamyonet, Minibüs,
Servis Araçları, Özel
Halk Otobüsü, Taksici
ve şoför esnafı ile bir
bütündür.
Hepimizin hedefi,
gelişen ve büyüyen
Türkiye ile birlikte,
daima ileri gitmektir.
TŞOF olarak, bu
hedefe ulaşmak
yolunda yaptığımız
bütün çalışmalarda,
sizler bize destek
oldunuz. Biz, sizden
aldığımız güçle
hareket ederek, size
hizmet etmekten her
zaman büyük onur
duyduk.

Hizmetleri üst noktalara taşıma
heyecanı Apaydın’la sürdürülecek.
•
•

•

•

•

Özel Halk Otobüsü Tanımının mevzuata konulması,
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali
Sorumluluk Sigortasının yürürlükten kaldırılması;
Zorunlu Trafik Sigortasında primlerin düşmesi yönünde yapılan düzenlemeler.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde esnafımız lehine düzenlemeler;
Minibüsçü esnafımızın otobüs tarifesinden Motorlu Taşıt Vergisi
(MTV) ödemesi sorununun orta-

•
•

dan kaldırılması,
HGS ve OGS geçiş ihlallerindeki 10
kat cezanın 4 kata indirilmesi,
Taksi, dolmuş, minibüs ve servis
araçlarına ait ticari plakaların elden
çıkarılmasından doğan kazancın
değer artış kazancı kapsamından
çıkarılması,

gibi, önemli iyileştirmeler gerçekleşmiştir.
Ana başlıklarla bahsettiğim çalışmalarımızın geniş bir özeti, sizlere dağıtılan
ÇALIŞMA RAPORUNDA yer almaktadır. Ayrıca toplantımızın başında iz-

Mesleğimizin ve
teşkilatımızın tüm
sorunlarını ve
üretilmesi gereken
mesleki ve yapısal
politika değişikliklerini
yakından ve dikkatle
takip ediyorum.
Bu konuda süratle
atılması gereken
adımları da biliyorum.”
9
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Apaydın, yeni
dönemde UBER ve
benzeri sistemlerle
mücadele
edeceklerine dikkati
çekerek, “Bu tür
uygulamaların
esnafın emeğini
çalmasına müsaade
etmeyeceğimizi
gerekli bütün
platformlarda
dile getirerek, bu
uygulamaların
önüne geçeceğiz.”
lediğiniz Federasyonun çalışmalarına
yönelik hazırlanan tanıtım filminde de
yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Bunun yanı sıra, oda başkanlarımızın
katımlıyla yapılan geniş kapsamlı toplantılarda, servisçi ve özel halk otobüsçü esnafımızın sorunlarına ilişkin
yapılan toplantılarda ve yeni seçilen
başkanlarımızla yaptığımız tanışma
toplantılarında da bilgi paylaşımında
bulunduk.
Bunun için, bu dönemde gerçekleştirilmiş sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kısa bir özetini de sizlerle paylaşıp,
daha fazla vaktinizi almadan konuşmamın bu kısmını bitirmek istiyorum.
Geçen genel kuruldan bu yana, 3.072
öğrenciye karşılıksız burs verilmiş; onların, yaşama hazırlanırken yürüdükleri bu zorlu yolda bir nebze yanlarında
olunmaya çalışılmıştır.
Yine, geçen genel kuruldan bu yana,
imkanlarımızın el verdiği ölçüde, odalarımıza maddi ve ayni yardımlarda
bulunularak destek olunmaya çalışılmıştır. Federasyonumuza bağlı Meslek
Odalarımızın gerek muhasebe gerekse
idari iş ve işlemlerinin daha seri ve doğru yapılmasının sağlanması için gerekli
destek verilmiştir.
Sağlık problemleri için Ankara’ya gelen
tüm yöneticilerimize ve yakınlarına,
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hastane işlemlerinde yardımcı olunmuş, tedavi süreçleri yakından takip
edilmiş ve gerekli acil ihtiyaçlar için her
türlü destek verilmiştir.
Mevzuattan kaynaklanan tüm zorluklara rağmen Cenaze hizmetleri gerçekleştirilmeye devam edilmiş olup,
Federasyonumuza gelen bu konudaki
talepler yerine getirilmeye çalışılmıştır.
Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve
elim kazalar neticesinde zarara uğrayan Odalarımızın ve insanımızın yanında olmaya çalıştık.

Geçtiğimiz dönem içinde mağduriyet
yaşamış veya örnek davranışlar sergileyerek yüzümüzü ağartmış meslektaşlarımız için ayrıca ayni ve nakdi
yardımlarla yanlarında olmaya gayret
gösterdik.
Yeni Dönem Yapacağımız Öncelikli Çalışma Programımıza gelince;
UBER ve Benzeri Sistemlerle
Mücadele edilecek;
Bu tür uygulamaların esnafın emeğini
çalmasına müsaade etmeyeceğimizi
gerekli bütün platformlarda dile geti-

TŞOF’un Ankara’daki büyük kongresinde
delegeler birlik ve beraberliği korudu
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da devlet organlarının faaliyet ve çalışmalarına her türlü platformda destek
ve katılım sağlamaya devam edecektir.
Engelli Rampası;

rerek bu uygulamaların önüne geçeceğiz.
Halk Otobüsü Sahibi Esnafın
Bedava Taşımadan Kaynaklanan
Hak Kaybının Önüne Geçmek;
Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için, öncelikle, bedava yada indirimli
taşımadan faydalanacak kişilerin titizlikle belirlenmesi, kullanım sayısının sınırsız tutulmasının önlenmesi, ödeme
tutarının belirlenmesinde gelir gider
dengesine önem verilerek daha adil bir
gelir desteği için, çalışılacak, hatta biniş
sayısına bir sınırlama getirilmesi hususunda da ısrarcı tutum sürdürülecektir.
Ayrıca akaryakıt alımında ÖTV ve KDV
indirimi sağlanması yönünde çalışmalar devam edecektir.
Trafik Güvenliği;
Trafik kültürünün gelişmesi ve daha
güvenli bir trafik ortamında seyahat
edebilmek için, trafik güvenliği alanın-

Esnafımıza ait araçların engellilerin
erişimine uygun hale getirilmesinin
mümkün olmaması, yenileri ile değişiminin ise ekonomik olarak esnafın gücünün çok üstünde olması nedeniyle,
öncelikle mevcut araçlardan bu zorunluluğun aranmaması, engellilerin ulaşımını sağlayacak ihtiyaca göre araç alınması yönünde bir kanuni düzenlemenin yapılması, yeni üretilen araçlar ile
değişim konusunda bir süre verilerek,
teşvik imkânı (ÖTV ve KDV’den muafiyet, faizsiz kredi gibi…), getirilmesinin
sağlanması yönündeki çalışmalarımız
devam edecektir.
Servisçi Esnafının Çalışmasını
Engelleyen Yasadaki Tereddütlü
Uygulamaları Kaldırmak;
Okul Servis Araçları Yönetmeliği düzenlemelerinden kaynaklanan kamera
kayıt sistemli, üç noktalı kemer, oturak
sensörü gibi uygulamada tereddüt yaratan zorunlulukların hem ekonomik
hem de uygulanabilir ve istenen amaca ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma
yapılarak servisçi esnafımızın hakları
korunacaktır.
Ayrıca, taşımalı eğitimde taşıma bedeli
belirlenirken esnafımızın zaman içerisinde uğraması muhtemel ekonomik
kayıplarının dikkate alınması için girişimlerimiz devam edecektir.
Oda Kayıt Belgesi
Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile kamyoncu esnafımızın yetki belgesi alımında ve yenilenmesinde oda kayıt
belgesi alma zorunluluğunun tekrar
getirilmesi yeni dönemde önemli çalışmalarımızdan olacaktır. Zira, söz konusu belgenin talep edilmemesi esnaf sıfatına haiz olmayan kimselerin K1 yetki
belgesi almasına neden olacak, korsan
taşımacılık artacaktır.
Sahte Plaka Basım ve Satışına Engel
Olmak;
Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de sahte plaka basım ve satışını yapanlarla mücadelemiz devam edecektir.

Araç Sahibi Olmadığı Halde Ticari
Taşıt Şoförlüğü Yapanların Meslek
Odalarına Kayıt Yaptırılması;
Araç sahibi olmadığı halde, taksi, minibüs, servis, halk otobüsü ya da nakliye aracında şoförlük yapan şoförlerin
odalara kayıtlarının yapılması için yasal
engelleri ortadan kaldırılması yönünde
çalışmalarımız devam etmektedir.
Yetki ve Belgelendirme;
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yetki belgelerinin
esnafımıza Federasyonumuz ve bağlı
odalarımız aracılığı ile verilmesi hususunda gereken çalışma ve girişimler
yapılmaktadır.
Korsan Taşımacılıkla Mücadele;
Taşımacı esnafının ekmeğine göz diken “korsan taşımacılık” yapan, halkı ve
trafik güvenliğini hiçe sayan illegal oluşumlarla her türlü platformda mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da mücadele edilecektir.
Bunun için, Anayasa Mahkemesinin
iptal ettiği Karayolları Trafik Kanunun
Ek 2/3 üncü maddesinin, Federasyonumuzun da katkıları ile hazırlanan yeni
düzenlenmesinin bir an önce yürürlüğe girmesinde ısrarlı tavrımıza devam
edilecektir.
Değerli Dostlarım;
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Kamyon, Kamyonet, Minibüs,
Servis Araçları, Özel Halk Otobüsü, Taksici ve şoför esnafı ile bir bütündür.
Hepimizin hedefi, gelişen ve büyüyen
Türkiye ile birlikte, daima ileri gitmektir.
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KREDİLERİN 3’TE BİRİNİ ŞOFÖRLER KULLANIYOR
Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent
Tüfenkci, “Esnaf
için Çiftçi Kart
benzeri faizsiz bir
desteği hayata
geçirme noktasında
çalışıyoruz”
TŞOF olarak, bu hedefe ulaşmak yolunda yaptığımız bütün çalışmalarda,
sizler bize destek oldunuz. Biz, sizden
aldığımız güçle hareket ederek, size
hizmet etmekten her zaman büyük
onur duyduk.
Mesleğimizin ve teşkilatımızın tüm sorunlarını ve üretilmesi gereken mesleki
ve yapısal politika değişikliklerini yakından ve dikkatle takip ediyorum. Bu
konuda süratle atılması gereken adımları da biliyorum.
Sizlerin desteği ve gücüyle bu hizmet
sürecini devam ettireceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime
son verirken, Genel Kurulumuzun ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu
olması diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.
SAĞOLUN, VAR OLUN,
ALLAHA
EMANET OLUN...” diye konuştu.
***
- Bakan Yardımcısı Coşkunyürek
Şoförlerimizin haklarını
gözetiyoruz”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek
de Bakanlık olarak son yıllarda büyük
yatırımlar yaptıklarını belirterek, bun-
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lardan en önemlilerinin karayolu yatırımları olduğunu söyledi.
Söz konusu yatırımları yaparken şoförleri de ihmal etmemeye özen gösterdiklerini dile getiren Coşkunyürek,
“Şoförlerimizin haklarını korumak ve
gözetmek için elimizden gelen bütün
imkanları onlara sunduk.” dedi.
Coşkunyürek, UBER türü yapıların yeniden ortaya çıkmaması için taksici
esnafına büyük sorumluluklar düştüğünü, esnafın araçlarını temiz tutması
ve müşteriyle daha olumlu ilişkiler kurması gerektiğini ifade etti.

- “Bakan Tüfenkci, Ziraat Bankası
tarafından çiftçilere sunulan faizsiz
destekleri hatırlatarak, “Esnaf
için Çiftçi Kart benzeri faizsiz bir
desteği hayata geçirme noktasında
çalışıyoruz.” dedi.
Genel Kurul’da konuşan Bakan Tüfenkci ise, “İşte, yeni bir kongre yapıyoruz.
24 Haziran’da da Türkiye için bir seçim
yaptık. Seçim, demokrasilerin olmazsa
olmazıdır. Demokrasilerde, elbette ki
sandık her şey değildir ama bu, demokrasinin hür iradesiyle birlikte kullanılmış oylar neticesinde sandıktan çıktığı
neticesini de değiştiremez. Dolayısıyla,
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Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de
pek çok esnafın mağduriyetlerinin giderildiğini anımsattı.
Tüfenkci, Ziraat Bankası tarafından
çiftçilere sunulan faizsiz destekleri hatırlatarak, “Esnaf için Çiftçi Kart benzeri
faizsiz bir desteği hayata geçirme noktasında çalışıyoruz.” dedi.
UBER konusunda sektörün beklentilerinin uygun şekilde çözüldüğünü
anımsatan Tüfenkci, bu tür yapıların
oluşmaması için esnafın da kendisini
kontrol etmesi gerektiğini dile getirdi.

yeni seçilecek arkadaşlarımıza da başarılar dilliyorum. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Başbakanımızın esnaflara
olan duyarlılığı artık, bu salonda bulunan, bulunmayan herkes tarafından
da çok iyi biliniyor. Başta, başkanımız
olmak üzere, burada bulunan başkanlar defalarca Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla çeşitli vesilerle bir araya
geldiklerinde onların ilettikleri sorunların çözümü noktasında gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Başbakanımız
her daim bizleri talimatlandırdılar” diye
konuştu.
Bakan Tüfenkci, zorlu rekabet şartlarında ayakta kalmaya çalışan esnaf ve sanatkarlara cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemi ile gereken her türlü desteği
vermeye devam edeceklerini söyledi.

sağladıklarını aktardı.
Tüfenkci, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının 500 bine ulaştığını vurgulayarak, bu kredilerin 3’te birinden
fazlasının şoför esnafı tarafından kullanıldığını belirtti.
Özellikle, iş yeri ve sıfır kilometre araç
alımlarında kullandırılacak yatırım kredisi şahıs üst limitinin 500 bin liraya
çıkarıldığını anlatan Tüfenkci, bu limiti
daha üst noktaya çıkarmak için çalışacaklarını dile getirdi.
Ulaştırma sektörüne de özel destekler
verdiklerini belirten Tüfenkci, araç yenilemede ÖTV muafiyeti düzenlemesini
hayata geçirdiklerini, Karayolu Taşıma

Bakanlık olarak, genel fayda sağlayacak, Türkiye ekonomisine katkı verecek
her projeyi desteklemeye hazır olduklarına işaret eden Tüfenkci, “Bu yolları
sizden daha iyi bilen yok. Siz kimin arkasında duracağınızı, kiminle yol yürüyeceğinizi, kimi kaptan seçeceğinizi
çok iyi bildiniz.” ifadesini kullandı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’a TŞOF
31. Olağan Genel Kurul’un da seçimlere geçilmeden önce çok anlamlı bir
hediye takdim edildi. İscehisar Şoförler
ve Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav tarafından getirilen el yapımı Mevlana tablosu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci tarafından Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu Başkanı
Fevzi Apaydın’a takdim edildi.

Hükümet olarak ulaştırma yatırımlarını önemsediklerini vurgulayan Tüfenkci, “Sizlerin yaptığı işin önemini
bildiğimiz için bizler hükümet olarak,
yol, köprü, tünel gibi yatırımlara büyük
önem verdik. Ulaşım, sanayiyi etkiler
çünkü ham madde gelecek. Bakanlığımız için önemli çünkü ürün pazara
taşınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız için önemli çünkü yerli, yabancı
misafirlerimiz Türkiye’nin değerlerine
gidecek, gezecek, görecek ve ülkemizi
tanıyacak” dedi.
“Esnafın en önemli ihtiyacı
finansmana erişim”
Esnaf ve sanatkarların en önemli ihtiyaçlarının başında finansmana erişimin
geldiğine dikkati çeken Tüfenkci, Halk
Bankası kredileri ve KOSGEB destekleriyle ucuz ve kolay finansmana erişim
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
(TŞOF) 31. Olağan Kongresi Ankara Ticaret Odası
(ATO) Congresium’da gerçekleştirildi. Seçimlere tek
aday olarak katılan mevcut başkan Fevzi Apaydın,
yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
ATO Congresium’da gerçekleştirilen 31. Olağan
Genel Kurulda mevcut kayıtlı 5040 delegeden
seçime katılan 2 bin 605 delegenin 2 bin 473’ünün
oyunu alan Fevzi Apaydın yeniden başkan seçildi.
Seçimde 132 geçersiz oy kullanıldı.
Yeniden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu (TŞOF) başkanlığına seçilen Fevzi
Apaydın’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Ali Ateş (Kayseri), Celil Anık (İzmir), Hasan Topçu
(Bursa), Mehmet Ali Alkan (Antalya), Halit Yılmaz
(İstanbul), Seyfi Çalışkan (Aydın), Mehmet Yiğiner
(Ankara), Ünal Akdoğan (Gaziantep), Veysel Sarı
(Mersin), İbrahim Yılmaz (İstanbul), Aziz Fatih
Yılmaz (Hatay) ve Ali Fuat Şeker (Kırklareli), Denetim
kurulu üyeleri ise Oktay Nuhoğlu (İstanbul), Mehmet
Tiryakioğlu (Kastamonu) ve Heşar Haşimoğlu’ndan
(Şırnak) oluştu.
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TŞOF’ta GÖREV BÖLÜMÜ YAPILDI
Başkan Vekilliklerine Celil Anık ve Halit Yılmaz seçildi...
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 42 nci maddesi gereğince 27 Haziran 2018 tarihinde Federasyonumuz Olağan Genel Kurul Toplantısına müteakip, 03.07.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Yapılan
Yönetim Kurulu Toplantısında Başkanımız Fevzi Apaydın ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tümünün görüş birliği neticesinde,
Başkan Vekilliği görevlerine İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ile İstanbul Bahçelievler Şoförler
Esnaf Odası Başkanı Halit Yılmaz seçilerek yeni dönemde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’ın başkan vekilliği görevini yürütecekler.

Yeni Başkan Vekillerinden ilk açıklama:

“GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ”
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekilliği görevine getirilen Anık ve Yılmaz, görevlerinin bilincinde olduklarını belirterek, “Görev süremiz içerisinde şoför esnafımızın sorunlarının çözümünde başkanımız Fevzi Apaydın ile
birlikte sırt sırta verip tüm sorunların üzerinden geleceğiz. Ülke genelinde 700’e yakın meslek odamız ve 500 bini aşkın
şoför esnafımızın sorunlarını ülkemizin yeni yönetim sisteminde en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için gereken
çalışmayı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Minibüsçü, kamyoncu, taksici, servis aracı, halk otobüsü demeden
ulaştırma sektöründe hizmet sunan meslektaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması hem de kalite çıtamızın
daha da yukarıya taşınması için Başkanımız Fevzi Apaydın ve yönetimdeki arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız”
dediler.

ÖZGEÇMİŞ
1953 tarihinde İzmir’in
Menderes İlçesi’nde
dünyaya geldi. Mesleğe
taksi dolmuşçu olarak
başladı, kısa süre içinde
esnaf camiasının sevilen
isimleri arasına girdi.
Uzun yıllar Yönetim
Kurulu Üyesi olarak
TŞOF Başkan Vekili
hizmet ettiği İzmir Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odası’na
2004 yılında Başkan olarak seçildi. O tarihten itibaren
Başkanlığa aralıksız sürdüren Anık, Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler Federasyonu’nda da Yönetim Kurulu
Üyesi ve Başkanvekili olarak görev aldı. ÖTV muafiyeti
tanınması, otomotiv üreticilerinin desteğiyle araçların
yenilenmesi, taksilerin uydudan takip edilmesini sağlayan
Sarı Teknoloji, ruhsat harçlarının kaldırılması, korsan
taşımacılarla mücadele gibi birçok ilke ve yeniliğe
imza atarak hem hizmet kalitesini hem de müşteri
memnuniyetini artırmayı başardı.
Celil ANIK

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun 2018
yılında yapılan 31 inci Olağan Genel Kurulunda tekrar
Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Genel Kurul sonrası yapılan
ilk yönetim kurulu toplantısında TŞOF Başkanı Fevzi
Apaydın’ın önerisi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının
verdiği destekle Başkan Vekilliği görevine seçildi.
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ÖZGEÇMİŞ
Bayburt 1963 doğumlu.
İlk ve orta öğreniminden
sonra lise tahsilini 1981
yılında Bayburt Ticaret
Lisesinde tamamladı.
Okulu bitirdikten sonra
minibüs şoförü olarak
İstanbul da Bahçelievler Beyazıt hattında çalışmaya başladı.

Halit Yılmaz

TŞOF Başkan Vekili

Askerliğini tamamladıktan sonra iş hayatına devam eden
Halit Yılmaz, 2006 yılında Bahçelievler Şoförler Esnaf
Odası Başkanlığına seçildi.
2010 ve 2014 yıllarında yapılan Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler Federasyonu Olağan Genel Kurul
seçimlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçildi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun 2018
yılında yapılan 31 inci Olağan Genel Kurulunda tekrar
Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Genel Kurul sonrası yapılan
ilk yönetim kurulu toplantısında TŞOF Başkanı Fevzi
Apaydın’ın önerisi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının
verdiği destekle Başkan Vekilliği görevine seçildi.
Halit Yılmaz, evli olup 3 çocuk babasıdır.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi

TŞOF Başkanı Apaydın’dan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’ya Ziyaret

Uzunkaya’dan Apaydın’a sıcak karşılama

T

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine yeni atanan
Celal Uzunkaya’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, tüm kamu
kurum ve kuruluşlarıyla olduğu gibi
Emniyet Genel Müdürlüğü ile de iletişimini
sürdürüyor. Apaydın, Emniyet Genel Müdürü
Celal Uzunkaya’yı makamında ziyaret etti.
Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Apaydın, Uzunkaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Çok eski dostluklarının olduğunu söyleyen
Başkan Apaydın, “Sayın Emniyet Genel Müdürümle kurumlarımız arası bir çok çalışmalara imza attık. Bizlere her zaman ilgi ve alaka
gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Ankara, Antalya ve İzmir’de önemli görevlerde bulundular. Sayın Uzunkaya’nın yapmış
olduğu çalışmalar toplumun her kesiminden
takdir görmüştür. Göstermiş oldukları bu büyük özverili çalışmayı yeni görevinde daha da
üst seviyeye taşıyacağını biliyoruz. Kendisine
yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı ve
uğurlu olsun” diye konuştu.
Şoför esnafının bir takım sorunlarının olduğunu ve ortaklaşa hareket ettikleri zaman bunların çözülemeyecek sorunlar olmadığını söyleyen Başkan Apaydın, emniyet teşkilatı mensuplarının çalışmalarını takdirle karşıladığını
ifade ederek, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün

çalışmalarına her zaman destek vermeye ve
ortak projeler üretmeye hazır olduklarını da
belirtti.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise
ziyarette bulundukları için Başkan Apaydın’a
memnuniyet ve teşekkürlerini iletti. Emniyet
Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu her zaman birbirine
destek veren kuruluşlar olduğunu, gelecektede İki kurum arasında çalışmalar olacağını ve
bu çalışmalara destek ve katkı vereceklerini
söyledi. Uzunkaya, gece gündüz, kar kış demeden yollarda görev yapan şoför esnafına da bol
kazançlı günler diledi.

Emniyet Genel Müdürü
Celal Uzunkaya

Emniyet Genel Müdürü Sayın Celal UZUNKAYA, 1958 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra;
1975 yılında Polis Koleji’ni, 1978 yılında da Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi. 1978
yılında ilk görev yeri olan Trabzon’da Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. 1982-1985
yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991
yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, 1991-1995
yılları arasında Bursa’da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa’da Asayiş
Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet
Müdür Yardımcılığı yaptı. 30 Haziran 2001’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edip, APK
Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl
Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde
bulundu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken FETÖ terör örgütünce
kendisine hazırlanan bir kumpas sonucunda (isimsiz imzasız ihbar mektubu yazılmak
suretiyle başlatılan soruşturmaya dayandırılarak) 2010 yılı başında görevinden alındı, 3,5
yıl süren adli yargılama sonucunda beraat etti. 2014-2016 yılları arasında İzmir Emniyet
Müdürü ve 2016 -2018 yılları arasında Antalya Emniyet Müdürü görevini yürüttü.
Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik
sürelerle ABD ve Federal Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı
dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve
çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok
taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunan Celal UZUNKAYA 02/04/2018 tarihinde atandığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Müşavirliği görevini ifa etmekte iken 25 Temmuz 2018
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
Emniyet Genel Müdürü olarak atanmıştır. İyi derecede Almanca bilmekte olup evli, 3 çocuk
ve 6 torun sahibidir.
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TÜRKİYE’DE

TÜRKİYE,
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE
DÜZENLENEN CUMHURBAŞKANLIĞI
HÜKÜMET SİSTEMİ’NE GEÇİŞ TÖRENİ İLE

YENİ BİR DÖNEME GİRDİ
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TARİHİ GÜN

Y

duğu giriş kapısından tarihteki 16 Türk
devletini simgeleyen askerlerin arasından top atışları eşliğinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Külliye’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında
bulunan davetliler tarafından coşku ile
karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Külliye’ye girişinde mehter takımı tarafından Fetih Marşı seslendirildi.

TBMM’deki yemin töreni ve Anıtkabir
ziyaretinden sonra atlı birlikler eşliğinde
15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın bulun-

Konuşmasına “Ülkemiz tarihinin bu en
önemli gününde bizimle beraber olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. 24
Haziran seçimlerinde oyları ile duaları ile destekleri ile şahsımızı bu göreve
layık gören vatandaşlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

eni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı
seçilen Recep Tayyip
Erdoğan’ın göreve başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görkemli bir
tören düzenlendi.
Türkiye’nin bu tarihi gününe yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda
davetli tanıklık ederken, yaklaşık 10 bin
kişinin katıldığı törende Külliye binasına dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi
asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dua etti:
“Rabbim göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün Rabbimize ve onun yarattıklarına yani
halka hizmet için bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab
bizi kibirden muhafaza eyle, hasetten muhafaza eyle,
haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle. Bizi
ailemizi, yol arkadaşlarımızı, yolların tuzaklarından
koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu mübarek günde dileğimiz o dur ki, bu milleti bir kez daha zaferle
müjdele ya Rabbi. Bu kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle. Allah’ım
yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin, amin, amin.”
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YENİ
SİSTEMİN
İLK KABİNESİ
1. MECLİS’TE
DÜZENLENEN
TÖRENDE
BİR ARAYA
GELDİ.

Y

eni sistemin ilk kabinesi 1. Meclis’te düzenlenen törende bir araya geldi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan kabine üyeleriyle gerçekleştirecekleri
ilk toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisinde Cuma namazı kıldı. Namaza TBMM Başkanı Binali
Yıldırım ve yeni kabinenin tüm üyeleri katıldı. Ardından
Erdoğan ve kabine üyeleri 1. Meclis binasına gitti. Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ilk kabine toplantısına
davetliler de katıldı.
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Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin ilk kabinesini açıkladı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla
Cumhurbaşkanlığı külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yeni
bakanlar yemin etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yeni bakanlar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank TBMM’de yemin etti.
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YENİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

FUAT OKTAY

CUMHURBAŞKANI
YARDIMCISI

ABDULHAMİT GÜL

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

MURAT KURUM

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

ADALET
BAKANI

ÇALIŞMA, SOSYAL VE
HİZMETLER VE AİLE BAKANI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANI

DIŞİŞLERİ
BAKANI

FATİH DÖNMEZ

MEHMET KASAPOĞLU

BERAT ALBAYRAK

SÜLEYMAN SOYLU

ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAKANI

GENÇLİK VE SPOR
BAKANI

HAZİNE VE MALİYE
BAKANI

İÇİŞLERİ
BAKANI
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SİSTEMİN İLK KABİNESİ

MEHMET ERSOY

PROF. DR. ZİYA SELÇUK

HULUSİ AKAR

DR. FAHRETTİN KOCA

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANI

MİLLİ EĞİTİM
BAKANI

MİLLİ SAVUNMA
BAKANI

SAĞLIK
BAKANI

MUSTAFA VARANK

DR. BEKİR PAKDEMİRLİ

RUHSAR PEKCAN

MEHMET CAHİT TURHAN

SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANI

TARIM VE ORMAN
BAKANI

TİCARET
BAKANI

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANI
25
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APAYDIN

Servisçi Esnafının sıkıntılarını anlatan
dosyayı Bakan Selçuk’a sundu.

Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu
heyeti Fevzi Apaydın
Başkanlığında Milli Eğitim
Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a
tebrik ziyaretinde bulundular.
nın hak ve menfaatlerini korumak, aralarındaki birlik ve beraberliği sağlamak için
çalışan bir kuruluştur. Federasyonumuzun
Danışma Kurulu tarafından Servis İşletmecileri esnafımızın ve odalarımızın öncelikli
sorunları ve çözüm önerilerini anlatan raporumuzu bir dosya halinde size sunmak
istedik” diye konuştu.

T

ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın,
Danışma Kurulu Servis Araçları İşletmecileri Alt Çalışma Grubu üyelerinden
oluşan TŞOF heyeti Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk’u makamındaki odasında ziyaret ettiler.
Kendisini kutlama ziyaretine geldikleri için
Bakan Selçuk, teşekkürlerini ve ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TŞOF Heyeti adına konuşan Başkan Apaydın, Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetki alanında olan mevzuattan kaynaklan
sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi
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notu şeklinde hazırlanan dosyayı da Bakan Selçuk’a sundu.
Başkan Apaydın, “yeni bakan olmanızdan
dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek için bizzat yanınıza gelerek tebrik
etmek istedik. Bağlı bulunduğum teşkilatım ve çalışma arkadaşlarım adıma görevinizde başarılar diliyoruz. Sayın Bakanım,
ne kadar tebrik için gelsek de şoför esnafımızın bir takım sorunlarını da gelmişken
size aktarmak istiyoruz. İl ve ilçelerimizde
bulunan 687 mesleki esnaf odasının örgütlenmesi ile oluşan Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu, şoför esnafı-

Ziyarette Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreteri Enver Yeniçeri, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk
Müşaviri Av. Zerrin Boztaş, Konya Servis
Minibüs Esnaf Odası Başkanı Muharrem
Karabacak, İstanbul Umum Servis Araçları
İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza
Öztürk, Malatya Minibüs ve Umum Servis
Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce,
İzmir Otobüs Umum Servis Araçları Esnaf
Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, Uşak
Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Ekrem
Çetin, Antalya Servis Araçları Esnaf Odası
Başkanı Süleyman Şahin, Mersin Servis
Araçları Esnaf Odası Başkanı Zafer Çekmez, Akçaabat Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Ali Şentürk’de bulundular.
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TESK HEYETİNDEN BAKAN ZİYARETLERİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Genel
Başkan Vekili ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Yönetim
Kurulu Üyesi Fazlı Yalçındağ ve Genel Sekreter Naci Sulkalar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü
makamında ziyaret ederek başarı dileklerini sundular.
Türkiye Esnaf
ve Sanatkarları
Konfederasyonu
Genel Başkanı
Bendevi Palandöken,
Genel Başkan Vekili
ve Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler
Federasyonu Başkanı
Fevzi Apaydın, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat
Kurum’u makamında
ziyaret ederek başarı
dileklerini sundular.
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Şoför ve Nakliyeci Esnafı İçin,

Danışma Kurulu Oluşturuldu

İLK TOPLANTI ANKARA’DA YAPILDI
Türkiye’nin kamu-özel yapısı ile en büyük sivil toplum
kuruluşlarından biri olan ve ülke genelinde 687 odası ve yüz
binlerce üyesi bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu’nun (TŞOF) 31. Olağan Genel Kurulunda
sektörün sorunlarıyla ilgilenmesi için oluşturulan Danışma
Kurulu ilk toplantısını Ankara’da yaptı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın
başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıda ulaşım sektörünün
sorunları ele alındı.
Toplantıda kamyon nakliye,
servis, minibüs, taksi ve özel
halk otobüsleri ile ilgili ayrı ayrı
alt komisyonlar oluşturuldu.
Sorunlara ilişkin hazırlanacak
raporların en kısa sürede ilgili
yerlere aktarılacağı bildirildi.
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T

ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı taksici, minibüsçü, servis
araçları, özel halk otobüsleri,
kamyon ve kamyonetçiler ile
nakliyeci ve şoför esnafının tüm ülke sathındaki genel ve yerel sorunlarının tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi
amacıyla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) bünyesinde
Şoför ve Nakliyeci Esnafı için Danışma
Kurulu oluşturuldu.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu’nun 27 Haziran 2018 tarihinde yapılan 31. Olağan Genel Kurulunda genel kurul üyelerince alınan karar ile 27 üyeden oluşan danışma kurulu
oluşturuldu.

Ankara Grand Hamit Otel’de düzenlenen toplantının ardından projeye start
verildi. İlk etapta kurulun görevleri,
sorumlulukları, kimlerin görev alacağı
gibi konular görüşüldü. İlk etapta Taksici, Minibüsçü, Servis Araçları, Özel Halk
Otobüsleri ile Kamyon ve Kamyonetçi
adı altında 5 grup oluşturuldu. Danışma
kurulu, TŞOF Yönetim kurulu ile istişare
halinde bulunarak yapılması gerekenler
hakkında çözüm önerileri sunacak.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı
açıklamada, oluşturulan bu danışma
kurulunun şoför ve nakliyeci esnaf için
çok yararlı işler yapacağını belirterek,
“Federasyonumuz tarafından oluşturduğumuz bu danışma kurulu ile bir ilke
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31’inci Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştiren TŞOF,
şoför ve taşımacılık sektörünün sorunlarına çözüm olması
bakımından son derece önemli bir karara imza attı.

imza atmak istiyoruz. Esnafımızın yaşamış olduğu bir takım sıkıntıları biliyoruz.
Amacımız oluşturacağımız bu kurul ile
hem bölgelerde hem de ülke çapında
esnafımızın yaşadığı sorunların nasıl çözüleceği konusunda hükümetimize ve
devletimize bunları anlatarak biran önce
çözülmesini sağlamaktır. Bu bağlamda
Şoför ve Nakliyeci Esnafı için oluşturulan
danışma kurulu çok büyük görevler üstlenecektir” diye konuştu.
Ayrıca;
1. Tüm esnafımızın ortak sorunu olan
korsan taşımacılığın önlenmesi için,
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Karayolları Trafik Kanunun Ek 2/3 üncü maddesinin, Federasyonumuzun da katkıları
ile hazırlanan yeni düzenlenmesinin bir
an önce yürürlüğe girmesi için, İçişleri
Bakanlığı nezdinde çalışma yapılması
için Federasyon tarafından girişimde
bulunulması,
2. 07.07.2018 tarihinde yürürlüğe giren
ancak esnafımızın araçlarında engellilerin erişimine uygun tadilat yapılmasının
mümkün olmaması, yenileri ile değişiminin ise ekonomik olarak esnafın gücünün çok üstünde olması nedeniyle,
yasal zorunluluğun yerine getirilmediği
ve getirilmesinin de mümkün olmadığı

TŞOF Danışma Kurulu Meclisi sektörün yaşadığı sorunlara
yönelik çözümlerin üretildiği, fikir ve düşüncelerin tartışıldığı,
projelerin ortaya konulduğu, hızlı kararların alındığı ve alınan
bu kararların hükümete sunularak uygulamaya geçmesi için
oluşturulan bir yapı.
açıktır. Kanun gereğince hem esnafımız
hem de kanundan yararlanan kesim açısından kesin ve uygulanabilir bir sonuç
elde edebilmek açısından kanunun uygulanmasına ilişkin uygun bir süre verilmesi zaruridir. Bu sürenin verilmesi halinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile
Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı
ve ilgili diğer Bakanlıklarla ortak çalışma
yapılması mümkün olabilecektir.

uygulanması mümkün olmayan zorunlulukların hem ekonomik hem de uygulanabilir ve istenen amaca ulaşılmasını
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve geçiş dönemi verilmesi için öncelikle Servis işletmecileri alt grubundaki üyelerle birlikte İçişleri Bakanlığı
nezdinde toplantı yapılması hususunda
girişimde bulunulması ve toplantıya katılım sağlanması, kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, minibüsçü alt grubundaki
üyelerle birlikte konuyla ilgili ve yetkili
Bakanlık birimleri ile görüşme yapılması
hususunda girişimde bulunulması,

Danışma Kurulu:

3. Okul Servis Araçları Yönetmeliği düzenlemeleri gereği 03.09.2018 tarihinde
yürürlüğe girecek olan, ancak taşımalı
eğitim ihale süreci başladığından ihale
şartnamelerinde aranmaya başlanan
kamera kayıt sistemli, üç noktalı kemer,
oturak sensörü, Okul servis araçlarının
yaşı ve rehber personelden aranan şartlar gibi uygulamada tereddüt yaratan ve

Eyüp Aksu, Mehmet Ali Demir, Şaban
Yalman, Hacı Bekir Gani, Şevket Toraman, Mehmet Tekin, Süleyman Mısırlı,
Taner Uğuz, Yavuz Özcan, Muharrem
Karabacak, Hamza Öztürk, Hasan Basri
Bostancı, Ekrem Çetin, Ali Şentürk, Mesut İnce,Zafer Çekmez, Süleyman Şahin,
Ercan Soydaş, Göksel Ovacık, Mustafa
Kurt, Mustafa Baltacı, Salih Karaağaç,
Ahmet Erkan, Bedir Limon, Cemil Ok, Ali
Topal, Necmettin Taş, Tahsin Şahin’den
oluşuyor.
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DANIŞMA KURULU SERVİS ARAÇLARI İŞLETMECİLERİ
ALT ÇALIŞMA GRUP TOPLANTISI YAPILDI

D

anışma Kurulu Servis Araçları İşletmecileri Alt
Çalışma Grubunun Toplantısı Federasyon Merkez binasında yapıldı.

Toplantı sonrasında hazırlanan rapor Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın
Başkanılığında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a
sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı ile yapılan toplantı neticesinde, Okul
Servis Araçları Yönetmeliği’nde uygulamada tereddüt
yaratan ve uygulanması esnafımız için mümkün bulunmayan düzenlemelerle ilgili yeni bir Yönetmelik Taslağı
hazırlanması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda;
1- Hazırlanacak Yönetmelik taslağının ana hatları belirlendi.
2-Yönetmelik taslağı hazırlanması konusunun servis
araçları odalarına bildirilmesine,
3- Taslak üzerinde çalışma yapılması, yapılan çalışmanın ivedilikle Federasyona gönderilmesi ve son şeklinin
verilerek söz konusu Bakanlığa Federasyonca iletilmesine, karar verildi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel
Sekreteri Enver Yeniçeri Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Başkan Vekili Halit Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Av. Zerrin Boztaş, Konya Servis Minibüs Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak,
İstanbul Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası
Başkanı Hamza Öztürk, Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, İzmir Otobüs Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Hasan
Basri Bostancı, Uşak Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı
Ekrem Çetin, Antalya Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı
Süleyman Şahin, Mersin Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Zafer Çekmez, Akçaabat Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Ali Şentürk katıldılar.
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DÜZCE’DE
TAKSİ DURAKLARI YENİLENİYOR
Düzce Belediyesi ekipleri tarafından Düzce’nin şehir merkezinde
yer alan taksi durakları üzerinde
düzenleme yapılarak durakların
görünümü değiştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan
Düzce Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Yavuz Yılmaz “Odamız ile Düzce Belediyesi tarafından yürütülen Taksi
Durakları Projesi kapsamında,
taksici esnafının daha sağlıklı bir
ortamda çalışmalarını sağlamak
ve duraklara kent estetiğine uygun bir görüntü kazandırmak
amacıyla Düzce’mizde bazı taksi
duraklarımız yenilendi. Her zaman esnafımızın yanında olan
ve esnafımızın sorunlarına her
zaman duyarlı davranan Belediye Başkanımız Dursun Ay’a teşekkür ederiz” diye konuştu.
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Yüzde 1 KDV uygulandığı takdirde
akbil sistemini istiyoruz
beklediğini söyleyerek, “Minibüslerde yenilikler var. Minibüslerde örneğin akbil modeli
var. Yalnız bu şartlarda, İstanbul’daki hiçbir oda başkanımız
ve esnafımız kabul etmiyor”
ifadelerini kullandı.
Engellilere uygun araç
modeli

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Halit Yılmaz, minibüs ile yolcu taşımacılığında
kaliteli bir hizmet için akbil
modeline sıcak baktıklarını
söyledi. Yılmaz, “Minibüslerde yenilikler var.
Örneğin minibüslerde akbil
modeli var. Yalnız bu şartlarda, İstanbul’daki hiçbir oda
başkanımız ve esnafımız kabul etmiyor” dedi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili
ve aynı zamanda Bahçelievler
Şoförler ve Esnaf Odası Başkanı Halit Yılmaz İstanbul’da minibüs ile yolcu taşımacılığıyla
ilgili açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, otobüs branşının minibüs branşından farklı olduğunu ve Maliye Bakanlığının
otobüslere uygulandığı gibi
kendilerine de yüzde 1’lik KDV
oranı uygulandığı takdirde
akbil sistemini istediklerini
söyledi. Yılmaz, açıklamasında
İstanbul’u kaliteli bir hizmet

Yılmaz, minibüslerin engellilere uygun araç modeline
çevrilmesi için çıkarılan 5378
sayılı engelliler kanunu 7 Temmuz 2018 tarihinde sona erdiğini vurgulayarak, “Bununla
ilgili olarak Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu
Başkanı Fevzi Apaydın, başbakanımız ve bakanlarla görüşmüştür. Bu süreyi uzatma niyetindeyiz. Çünkü Türkiye’de
üretici sektör yabancı. Dolayısıyla Türkiye genelinde üretimi olmayan araçları talep
ediyorlar. Bunun yapılması da
artı bir maliyet getiriyor” dedi.
Belirlenen yasalara göre yolcu taşımacılığı yapmayanlarla
ilgili olarak değerlendirmede bulunan Yılmaz, “Bunların
önlenmesiyle ilgili İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü’nde
alınan kararlar var. Yakında
birçoğu büyük cezalara çarptırılacak. Turizm belgesi alıp da
amaç dışı çalışıp, korsan taksicilik yapanlar araçlarıyla beraber hem ceza yiyecekler hem
de araçları bağlanacaktır ve
trafikten men edilecektir. Alınan belgeler ilk yakalandığında 6 ay, ikinci yakalandığında
tamamıyla iptal konumuna
gelecektir. İnşallah yeni başkanımızda, bu konuyu tamamen
bitirecek” diye konuştu.

İzmir’de ‘yerli UBER’
sorununun önüne geçildi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Başkanvekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Celil
Anık, İzmir’de ‘yerli UBER’
olarak adlandırılan bazı
firma araçlarının yasal
olmayan yollarla yolcu
taşımasının önüne geçildiğini kaydetti.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili ve İzmir Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odası
Başkanı Celil Anık, İzmir’deki korsan taksicilik hakkında açıklama yaptı. Anık,
İstanbul’da UBER sıkıntısı
yaşanırken, İzmir’de de bir
dönem ‘yerli UBER’ sıkıntısı
yaşadıklarını ancak İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ve İzmir
Valiliğinin aldığı tedbirlerle
bunun önüne geçildiğini ifade etti.
Korsan taksinin olmadığı
bir yer bulunmadığını ifade
eden Anık, şunları söyledi:
“İstanbul’da UBER sıkıntısı
vardı. Aynı şey İzmir’de de
boy gösterdi. Ancak İzmir’deki, UBER’den ziyade benim
‘yerli UBER’ dediğim, bazı firmalar aldıkları araçlarla havalimanında ve şehrin değişik
bölgelerinde taşıma işi yapıyorlardı. Biz İzmir’de bana
göre iyi bir noktadayız. Çünkü İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ve İzmir Valiliğinin aldığı tedbirlerle havalimanında
ve şehrin belirli noktalarında
gerekli yol kesimleri yapılıyor. Belgesiz yolcu taşıyanlara gerekli işlemler yapılıyor.
UBER’in de, benim yerli UBER
dediğim araçların da yaptığı
işler yasal değil. Bizim yasal yollarla iş yapan herkese
saygımız var. Ancak elindeki
belge bu işi yapmaya yeterli
olmadan iş yapmaya kalkarsa
mutlaka biz de bunun karşısında haklarımızı savunuruz.”

“İnternet üzerinden araba
çağırmak çok tehlikeli”
Bu konuda İzmir’de başarılı
olduklarını dile getiren Anık,
“İzmir’de yerli UBER sorunu
vardı ama biz onun önüne
geçtik. Haklı olduğumuz her
konuda İzmirli şoför esnafının hakkını her zaman ararız.
Bizim taksilerimiz güvenli. 24
saat araçlarımızı takip ediyoruz. Elimizde düzgün bir sistemimiz var. Siz yasal şartlarda yolcu taşımayan bir araca
binerseniz yolcuya da ceza
kesiliyor. Bizim kimsenin kazancında gözümüz yok ama
haksız kazancın da karşısında
dikiliriz. İnternet üzerinden
araba çağırmak çok tehlikeli.
Hiçbirinin kaydı yok” diye konuştu.
“Kanunlarla belirlenmiş”
Anık, ilçe taksilerinin İzmir
merkezinden yolcu alamamaları ile ilgili de “İlçelerden
ve İzmir dışından gelen taksilerle ilgili de sitemler var. ‘Bize
işlem yapılıyor. Biz İzmir’in ilçesindeniz ya da Manisa’dan
geliyoruz. Havalimanından
veya İzmir’den yolcu alamıyoruz’ diye. Bunlar kanunlarla belirlenmiş şeyler. Bir gün
kanunlarda değişiklik olursa
onlar da yolcusunu alır” ifadelerini kullandı.
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T R A F İ K T E
SOLDAN SAĞA
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım
konçlu lapçın... Kesilmiş
hayvanın iç organları ile
baş ve ayakları
2. Hayvanları Sağma Ücreti
Yerine Verilen Süt, Yağ Ya
Da Peynir... Para dolabı,
3. kıyasımukassem... Sürme...
Yabani hayvan barınağı,
4. Hoşgörü, müsamaha...
Güreşte bir oyun,
5. Eğrilmekte olan yün, keten
gibi şeylerin tutturulduğu,
bir ucu çatal değnek...
Familya,
6. Yağmur çisentisi... Koklamak işi,
7. Eski dilde bağırsaklar...
İklimleme cihazı,
8. Döl eşi... Mezra,
9. Lümen’in simgesi... Tütün
kurutulan kapalı yer... Yeşil
ot,
10. Sermaye... Eski Mısır’da
Üretici Güç... Erbiyum
simgesi,
11. Arnika... Prova,
12. Dişi at... Çelik çomak oyununda kullanılan değnek
parçası
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büyümesi durumu... Yalnızca,
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Yer yer çıplaklığı veya boşluğu olan... Her kovanda
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simgesi,
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Mevlevi dervişlerinin kollarını iki yana açıp dönerek
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Süsleme amacıyla düzen vermek..

3.

Bazı organların hastalık sonucunda olağandışı

bir tane bulunan, üreme yeteneği olan arı,
Ot depolanan yer... Koca... Aynştaynyum elementinin

yaptıkları ayin... İlkel bir silah... Gözü doymaz, haris,
Astatin elementinin simgesi... Nakil yoluyla... Eski

7

Dilde Hastalık, Dert,

8

L

8.

Isırgın... Aptal, bön, kolay aldatılabilen kimse,

9.

Akis... Yersiz yurtsuz,

9

A

10. Tantalyum simgesi... Bir tür halk çalgısı... İlaç,
Merhem,
11. Yüce duygularla yapılan... Eliminasyon,
12. Mazı tozu... Gelir getiren mülk.
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B U L M A C A

OKUL SERVİS
ARAÇLARI
YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Okul servis araçları
yönetmeliğinde
değişiklik yapılmasına
dair yönetmelik,
Resmi Gazete’de
yayımlandı.
İçişleri Bakanlığı’nın okul
servis araçları yönetmeliğinde
değişiklik yapılmasına dair
yönetmeliği, Resmi Gazete’de
yayımlandı. Okul servis
araçlarında her öğrenci ve çocuk
için üç nokta emniyet kemeri
ve gerekli koruyucu tertibat ile
her koltukta oturmaya duyarlı
sensörlü sistem bulundurma, iç
ve dış kamera sistemi ile en az
30 gün süreli kayıt yapabilen
kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin
verilen süre bir yıl uzatılarak 3
Eylül 2019 olarak ertelendi.

T Ş O F
GENELGELERİ
Federasyona bağlı odalara
25 NOLU GENELGE
Bilindiği gibi; Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik 14 Ağustos 2018 tarih ve 30509 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Okul
Servis Araçları Yönetmeliği’nin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında;
“GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendi kapsamına uygun olmayan araçlar
3.9.2018 tarihine kadar uygun hale getirilir. Ancak fabrika çıkışında
üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu tarih 3.9.2019
olarak uygulanır.” İbaresi;
Yapılan değişiklikle;
MADDE 1 – 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete ‘de
yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “3.9.2018” ibaresi “3.9.2019” olarak, “3.9.2019”
ibaresi ise “03.09.2020” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Ayrıca, fabrika çıkışında üzerinde
mevzuata uygun renkli cam
olan araçlar için getirilen “iç
mekanı gösteren beyaz cam
zorunluluğu”na ilişkin süre ise 3
Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte
yürütür.”

Söz konusu yönetmelik
hükümleri İçişleri, Milli Eğitim,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları
tarafından birlikte yürütülecek.

Bilgi edinilmesini ve servisçi esnafımıza duyurulması hususunda
gereğini rica ederiz.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

Enver YENİÇERİ
GENEL SEKRETER

Fevzi APAYDIN
BAŞKAN

TEŞEKKÜR

27 Haziran 2018 Çarşamba günü Ankara ATO Congresium Salonu’nda
gerçekleştirdiğimiz Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun
31. Olağan Genel Kuruluna katılarak bizleri onurlandıran
Gümrük ve Ticaret Bakanımız
Sayın Bülent Tüfenkci başta olmak üzere
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcımız
Sayın Yüksel Coşkunyürek’e
Karayolu Düzenleme Genel Müdürümüz
Sayın Mahmut Gürses’e
Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen
esnaf teşkilatımızın kıymetli lideri
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı
Sayın Bendevi Palandöken’e
Ve isimlerini tek tek yazamadığımız Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birlik ve Federasyonlarının değerli başkanlarına,
basın mensuplarına ve misafirlerimize
TEŞEKKÜR EDERİM.
Gönderdikleri mesajlarla bizleri onurlandıran
Başbakanımız
Sayın Binali Yıldırım’a
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız
Sayın Ahmet Arslan’a
TEŞEKKÜR EDERİM.
Ayrıca, bir kez daha başkan seçilmemde emeği geçen,
desteklerini esirgemeyen, her anlamda yanımızda olup;
yeni dönemde yeniden hizmet fırsatını bizlere sunan çok değerli yol
arkadaşlarıma, oda başkanlarımıza, federasyonumuz’un çalışanlarına
şoför esnafına ve bürokratlarımıza
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Teveccühlerinize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
TEŞEKKÜR EDER SAYGILARIMI SUNARIM.

Fevzi APAYDIN

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı

