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ÇALDI

Yaz tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 
milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için 
2015 - 2016 eğitim ve öğretim yılı, ders 
zilinin çalmasıyla başladı. İlk defa okula 
başlayan öğrenciler kadar velilerin de 
heyecanlı oldukları gözlerden kaçmadı. 

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca 
öğrenci sabahın erken saatlerinde okul yolunu 
tuttu. Anne ve babalarıyla okula gelen çocuklar, 

ilk ders zilinin çalmasıyla uzun süre boş kalan sınıfları 
heyecanla doldurdu.
Üç aylık yaz tatilinin ardından tüm yurtta 2015 - 2016 
eğitim-öğretim yılı yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 
bin öğretmen için başladı. İlk günün mutluluğu ve tela-
şını yaşayan öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. Sı-
nıfları dolduran öğrenciler öğretmenlerine kavuşmanın 
mutluluğunu yaşayarak öğretmenlerine sarıldılar.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı 
Fevzi Apaydın 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının 
başlaması nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Yeni bir eğitim ve öğretim 
yılına daha başladık. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz 
ve 900 bin öğretmenimiz bu öğretim yılında da 
büyük emek harcayacaklar. Tüm öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Tatilin bitmesi ve okulların açılması ile trafiğin 

yoğunlaştığını ve bununda kazaları beraberinde 
getirdiğini belirten Apaydın, “3 aylık yaz tatili bitti. 
Bu sene tatilin kurban bayramı ile birleşmesiyle uzun 
bir tatil dönemi oldu. Tatilin uzaması da kazaları be-
raberinde getirdi. 9 günlük bayram tatilinde meydana 
gelen trafik kazalarında 139 insanımız ölürken 656 
insanımızda yaralandı. Bu acı bilanço karşısında artık 
oturup düşünmemiz gerekiyor. Nerede hata yapıyoruz. 
Neden her tatilde böyle oluyor. Canlarımız gidiyor, 
sevdiklerimiz gidiyor. Tüm halkımızla birlikte el birliği 
ile bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Polisin denetlemesi 
ile çözülecek bir iş değil. İnsanın içinden gelmesi ge-
rekiyor. Herkesin trafik kurallarına tam olarak uyması 
gerekiyor. Başka türlü bu sorunu çözemeyeceğiz ve 
canlarımız gitmeye devam edecek” dedi.

Trafik kazalarının eğitimle azalacağını söyleyen Başkan 
Apaydın, “trafik hayatımızın her anında. Trafik kazaları 
ancak geleceğimiz olan çocuklarımıza vereceğimiz 
eğitimle gelecek yıllarda azalacaktır. Çocuklarımızdan 
bir istekte bulunacağım. Lütfen anne ve babalarınızı 
trafikte hata yaptıklarında uyarın. Uyarın ki bu 
trafik kaza denen illeti yok edelim. Sevdiklerimizden 
uzaklaşmayalım” diye konuştu.
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TŞOF Başkanı 
Apaydın, “7 
Nisan 2015 tarihli 
Resmi Gazetede 
yayımlanan 6637 
sayılı kanun ile 
65 yaş ve üstü 
vatandaşlarımızın 
özel halk otobüsleri 
tarafından 
taşınmasına ilişkin 
gelir desteğinin 
usul ve esaslarını 
belirleyecek 
yönetmeliğin hayata 
geçirilmesi için 
yaptığımız girişimler 
sonuç verdi.

HALK OTOBÜSÇÜLERİNE 
ÜCRET MÜJDESİ…

Yönetmelik 
7 ekim 

2015 
tarihine 

kadar 
çıkarılacak

ehir içi toplu taşıma hizme-
ti veren Özel Halk otobüsü 
işletmecilerinin biran önce 
hayata geçmesini beklediği, 
toplu ulaşımda 65 yaş ve üstü 

vatandaşların özel sektör tarafından 
ücretsiz taşınmasına devletin katkı 
vermesine ilişkin yönetmelik çalış-
maları tarafların bir araya gelmesiyle 
hızlandı.

“OTOBÜSCÜ ESNAFININ HAK 
KAYBI DİLE GETİRİLDİ”

 Toplantı sonrası konuya ilişkin yazı-
lı bir açıklama yapan Fevzi Apaydın, 
“7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete-
de yayımlanan 6637 sayılı kanun ile 
65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın özel 
halk otobüsleri tarafından taşınma-

ÖZEL HALK 
OTOBÜSLERİNE 
65 YAŞ VE 
ÜSTÜNÜ 
TAŞIMAYA 
DEVLET DESTEĞİ 
VERİLECEK

Ş
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sına ilişkin gelir desteğinin usul ve 
esasları en geç 7 Ekim belirlenerek 
Resmi Gazetede yayınlanacaktır. Bu 
kapsamda yönetmeliğin hayata ge-
çirilmesi için girişimlerimiz sonucu 
yapılan toplantı özel halk otobüsü iş-
letmecilerine kanunun çıktığı tarihten 
itibaren ödeme yapılacaktır. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çağ-
rısı üzerine bakanlıkta gerçekleştiri-
len özel halk otobüsçü esnafının uzun 
süreden beri 65 yaş ve üstündeki va-
tandaşları katkı almadan yapılan taşı-
ma hizmetine devlet desteği ile ilgili 
görüşmelerin olumlu sonuçlanması 
esnafımız arasında sevinçle karşılan-
dı. Yönetmeliğin çıkması ile otobüs-
çüsü esnafının yaşadığı mağduriyet 
ortadan kalkmış olacak” dedi.  

“ÖDEMELER 7 NİSAN 2015 
BAZ ALINARAK YAPILACAK”

Özel halk otobüslerine yapılacak 

gelir desteğine ilişkin çıkarılan ka-
nunun aslında devletin Anayasal bir 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
olduğunu kaydeden Türkiye Şoför-
ler ve Otomobilciler Federasyonu 
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Anayasa’nın 173 üncü maddesi; 
‘Devletin esnaf ve sanatkârı koruyu-
cu ve destekleyici tedbirleri alır’ der. 
Bugün hemen hemen tüm şehirleri-
mizde, halk otobüsü işletmelerinin 
vermiş olduğu hizmetlerin tamamı 
kayıt altında olup, bu faaliyetlerde 
bulunan esnafımız, tüm vergilerini 
tam ve günü gününe devlete ödemek-
tedir. Bu nedenle gelir desteği ile il-
gili yapılacak düzenlemeler, kayıtlı 
ekonomiyi teşvik edici hakkaniyet 
ölçüsünde yapılması gerektiğini özel-
likle belirtmek isterim. Ayrıca toplan-
tıda; yönetmeliğin 7 Ekim tarihine 
kadar mutlaka Resmi Gazetede ya-
yımlanacağı dile getirildi. Özel Halk 

Binlerce halk otobüscü esnafı bu yönetmeliğe kilitlendi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü Başkanlığında 
yürütülen ve özellikle TŞOF 
temsilcilerinin taleplerinin dinlendiği toplantıya, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Ma-
halli İdareler Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcileri katıldı.

Yapılacak 
ödemeler 

için 7 nisan 
tarihi baz 
alınacak

Otobüsçülerinin mağduriyetlerinin 
giderilmesi için ödemelerin başlan-
gıç tarihi olarak söz konusu Kanu-
nun Resmi Gazetede yayımlandığı 
7 Nisan 2015 tarihinin esas alınaca-
ğı açıklanması camiamızda olumlu 
karşılanmıştır” diye konuştu.
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Odaya kayıtlı 
olmayan 
servislere dikkat

Dilerim 2015-2016
kazasız bir yıl olsun
Her öğrenci için bir emniyet 
kemeri bulundurulsun

Servis şoförlerinin sicilleri 
temiz olmalı
Servis şoförleri çocuklarla 
iletişim kurabilmeli
Servis Rehber Personeli 
nitelikli olmalı

2015 - 2016 
öğretim yılı 
başlarken

BAŞKAN

APAYDIN

UYARIYOR:

TÜM SERVİS ARAÇLARI 
BAKIMDAN GEÇİRİLSİN
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2015-2016 eğitim ve öğretim yılının 28 Eylül’e ertelenmesinin ser-
visçi esnafı için iyi bir fırsat olduğunu belirten TŞOF Başkanı Fevzi 
Apaydın, ülke genelinde 54 bin 886 servis aracının bakım, kontrol ve 
eksiklerin giderilmesi bakımından sürenin iyi değerlendirilmesi gerek-
tiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ülke 
genelinde 54 bin 886 servis aracıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın 
güvenliği için her türlü tedbiri alarak hizmet vermeye çalışılıyor. Bu 
nedenle okul servisleri kendine ait hizmet yönetmeliğine sahiptir. Okul 
servis aracı yaş sınırı 12`dir. 12 yaşından büyük araçlar servis aracı 
olarak kullanılamaz. Bakımları 6 ayda bir yapılır. Her yıl TÜV-TÜRK’ün 
kontrolünden geçmek zorundadırlar. Araçların muayenesi yapılmadan 
servise çıkmaları mümkün değildir” dedi.

ARAÇLARDA OLMASI GEREKEN KRİTERLER ÖNEMLİ
Okul servis araçlarının arkasında ‘OKUL TAŞITI’ yazısı bulunmasının 
zorunlu olduğunu anlatan Apaydın, “Servis aracının arkasında, öğren-
cilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında 
kırmızı ışık veren bir lamba ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde 
siyah renkte büyük harflerle ‘DUR’ yazısı okunacak şekilde olmalıdır. 
Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olma-
lıdır. Okul servis araçlarında yönetmeliğe uygun sayıda ve nitelikte 
araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda olmalıdır. Ka-
pılar şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, 
Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda 
edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, 
kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyal-
lerle ikaz edecek şekilde olmalıdır. Taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli 
durumda bulundurulmalıdır. Taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olma-
lıdır. Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci 
velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. 
Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kulla-
nılmamalıdır. En önemlisi taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri 
bulunmalıdır” diye konuştu.

SERVİS ŞOFÖRLERİMİZ AĞIR SORUMLULUK TAŞIYOR
TŞOF’a bağlı üyelerin kurallara azami uyması için sürekli uyarı yaptık-
larının altını çizen Fevzi Apaydın, “Kriterlere uygun olmayan araçların 
trafik kontrollerinde yakalanması durumunda trafikten men edilmek-
tedir. Mevcut önlemlerin uygulanması ve denetlenmesi durumunda 
evlatlarımızın güvenliği sağlanacaktır. Anne-babalarımız da çocukla-
rımızın okullarına emniyetli bir şekilde ulaşması için servis araçlarını 
seçerken dikkat etmeliler. Odaya kayıtlı olan servisleri kullanmalıdırlar. 
Kayıt dışı çalışan servislerin tercih edilmesi hayati tehlikelere yol aça-
bilecektir. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8 inci madde-
sinde değişiklik yapılarak yeni düzenlemeye gidilmişti. Bu düzenleme 
1 Eylül 2015 itibariyle uygulamaya konulacakdır. Böylece servislerde 
çalışacak şoförler 26 yaşından küçük olamayacak. Daha önce aranan 
3 yıl süreyle E sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı 5 yıla çıkarıldı. 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı ise 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı. 
Ayrıca yönetmelikte şoförlerin, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli 
olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç 
kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla 
geri alınmamış olmak, “Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Ye-
terlilik Belgesi” ne sahip olmak zorunlulukları vardır” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARLA İYİ İLETİŞİM KURMALI
Apaydın açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Servis şoförlerinin hizmet si-
cillerin temiz olması, araç, gereç ve ekipman bilgisi gibi el-göz-ayak 
koordinasyonu becerisi, harita okuma, yol ve adres bilgisi, ilk yardım 
bilgisi, işçi sağlığı ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisi gibi teknik bilgi ve 
becerisinin yanında meslek etiğine, insan ilişkilerine, iş disiplinine, ki-
şisel bakım ve hijyene dikkat eden trafik kurallarına uyan, güvenliği 
gözeten bilhassa çocuklarla uygun iletişim kurabilmeleri çok önem-
lidir. Bu özelliklere sahip olup, geliştirebilmeleri içinde belirli zaman-
larda eğitimler verilmektedir. Standart dışı ve yönetmeliklere uygun 
olmayan servis araçlarının çocuklarımızın can güvenliği için büyük bir 
tehdit olarak görürüz. Odalarımıza kayıtlı standart dışı araç mümkün 
olmamakla beraber Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol üstü 
denetimler daha sık yapılarak kontrolleri artırılmalıdır. Velilerimiz de 
gördükleri yanlış ve eksiklikleri odalara bildirmelidirler.”

SERVİS REHBER PERSONELİ NİTELİKLİ KİŞİLERDEN SEÇİLMELİ
Okul servis araçlarında görev yapan servis rehber personelin sorumlu 
ve yetkili oldukları işin niteliklerine sahip kişilerden seçilmesi gerekti-
ğini de kaydeden Apaydın, şunları dedi:

“Servis rehber personeli 22 yaşını doldurmuş, en az lise mezunu olma 
şartı vardır. Çocuklarımızın araçlara inmesi-binmesi sırasında gerekli 
önlemleri alır ve kontrol eder. Çocukların emniyet kemerlerinin takılı 
olmasını kontrol eder. Sorumluluk sahibi şoförlerimizin ikinci gözü ko-
numunda olan servis rehber personelinin seçiminde titizlik gösterilme-
si son derece önemlidir. Çalıştıkları zaman içinde tecrübe kazanmalarını 
da önemsiyoruz. Velilerimiz de dönem başında serviste bulunan rehber 
personelin dönem sonuna kadar bulundurulmasının takipçisi olmalıdır.”

Anne ve babalarımız;

Çocuklarımızın okullarına emniyetli 
bir şekilde ulaşması için servis 
araçlarını seçerken dikkat etmeliler.

Odaya kayıtlı olan servisleri tercih 
etmelidirler.

Kayıt dışı çalışan servislerin tercih 
edilmesi hayati tehlikelere yol 
açabilecektir. 

•
•
•
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Apaydın: 
“Servis 

Şoförlerinin 
Eğitimine Önem 

Veriyoruz”

Türkiye Şoför ve Otomobilci-
ler Federasyonu (TŞOF) Baş-
kanı Fevzi Apaydın, servis 

şoförlerinin eğitimlerine önem 

verdiklerini belirterek “Gelece-
ğimizin teminatı çocuklarımı-
zı emin ellere teslim etmeliyiz” 
dedi. 

Apaydın, geleceğimizi emanet 
ettiğimiz en değerli varlıklarımız 
olan çocuklarımızı, Türkiye’nin 
hemen her yerinde evlerinden 
okullarına, okullarından evlerine 
ulaşmasını sağlayan okul servis 
araçlarının şoförlerinin eğitimine 
önem verdiklerini söyledi.

160 EĞİTİMCİYE ‘EĞİTİCİ EĞİTİMİ’ 
VERİLDİ

Eğitici eğitime önem verdiklerini 
kaydeden Apaydın, “Son dere-
ce hayati bir iş yapmakta olan 
servis şoförlerimizin topluma 

verdikleri hizmetin daha kalite-
li, güvenli ve sağlıklı olabilmesi 
amacıyla federasyonumuz, İçiş-
leri Bakanlığı Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve MEB Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürlüğü ile 
imzalanan protokol ile ülke ge-
nelinde tüm servis şoförleri eği-
timden geçirilmiştir. Bu protokol 
kapsamında, Türkiye genelinde 
tüm il ve ilçelerde hizmet ver-
mekte olan okul servis araçları 
şoförlerine aynı konuları içeren 
standart bir eğitim verilmiştir. 
6-8 Nisan 2015 tarihlerinde de 
Antalya’da, MEB ve EGM’den 
olmak üzere tüm illerden gelen 
160 eğitimciye, Eğitici eğitimi’ 
verilmiştir” dedi.

GELECEĞİMİZİN 
TEMİNATI 
ÇOCUKLARIMIZI 
EMİN ELLERE 
TESLİM ETMELİYİZ

TRAFİK KAZALARINDA
“2014’DE YAŞAMINI YİTİRENLERİN 
YÜZDE 9.3’ÜNÜ, YARALANANLARIN 

YÜZDE 17’SİNİ 3-17 YAŞ ARASI 
ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR”
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2014 yılında meydana gelen 
ölümlü ve yaralamalı trafik ka-
zalarında yaşamını yitirenlerin 
yüzde 9,3’ü ve yaralananların 
yüzde 17’sinin 3-17 yaş arası 
çocukların oluşturduğunu be-
lirten Apaydın, şöyle konuştu: 
“2014 yılında okul servis araç-
larının karıştığı 1.454 kazada 12 
kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 21 
kişi de yaralanmıştır. Trafik ka-
zalarının önüne geçilebilmesi 
için denetimin yanında, eğitim, 
mühendislik, ilk ve acil yardım 
hizmetlerinin birlikte ve eşgü-
düm içerisinde sürdürülmesi ha-
yati bir zorunluluktur. 31 Temmuz 
2012 tarihinde yürürlüğe giren 
Karayolu Trafik Güvenliği Strate-
jisi ve Eylem Planında belirlenen 
önemli hedeflerden biri de okul 
servis şoförlerine, velilere ve öğ-
retmenlerimize trafik ve ilkyar-
dım eğitimi verilmesi, kendileri-
ne trafik bilinci kazandırılmasıdır. 

Okul servis şoförleri, benzer gö-
revi yapan meslektaşlarından 
farklı olarak yetişkin olmayan 
yolcularının ulaşımı ve güvenli-
ğinden sorumludur. Çünkü servis 
hizmetini kullanan çocuklarımız-
dan, trafikte biz yetişkinlerden 
beklediğimiz ve hatta zaman 
zaman göremediğimiz sorumlu 
davranışları sergilemelerini bek-
lemek çok doğru bir yaklaşım 
değildir. Bu nedenle servis şoför-
lerinin çocuklarımızın güvenliği 
için hem daha bilgili, dikkatli, 
sabırlı ve kurallara uyarak örnek 
olmalıdırlar.” 

Seminerlerde istenen hedefe 
ulaştıklarını belirten Apaydın, 
şunları söyledi: “Federasyonu-
muz Psikoeğitim Uzmanı Doç. 
Dr. Yeşim Yasak; araç içi dav-
ranışlar, stres yönetimi, zaman 
yönetimi, güvenli sürüşü etkile-
yen psikolojik faktörler, iletişim, 

çocuk ve veli ile iletişim ve mes-
lek etiği konularında eğitim ver-
miştir. Gazi Üniversitesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda Hati-
poğlu; çocuk trafik kaza istatis-
tikleri, çocuk trafik kaza neden-
leri, çocuğun trafik ve risk algısı 
ve çocukların trafik ortamında 
fiziksel ve zihinsel dezavantajları 
konularına ilişkin eğitim vermiştir. 
MEB ve EGM eğitmenleri de ço-
cuk ve asayiş, güvenli sürüş ve 
temel trafik kuralları, servis aracı 
ve çocuğun güvenliği, hızın sü-
rüş güvenliğine olan etkisi, servis 
şoförlüğü ve trafik ihlalleri, trafik-
te hak ihlalleri sonucu birey, top-
lum ve çevreye verilen zararlar 
ve temel ilkyardım konularında 
eğitimler vermişlerdir. Eğitime 
katılan servis şoförlerine ‘Eğitici 
eğitimi’ sonunda MEB ve EGM 
eğitmenlerine sertifikaları veril-
miştir.”

Apaydın, “Son derece 
hayati bir iş yapmakta 

olan servis şoförlerimizin 
topluma verdikleri hizmetin 

daha kaliteli, güvenli ve 
sağlıklı olabilmesi amacıyla 

federasyonumuz, İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve MEB Özel 

Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü ile imzalanan 

protokol ile ülke genelinde 
tüm servis şoförleri 

eğitimden geçirilmiştir.

Eğitici eğitimlerimiz devam ediyor
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Kurban Bayramı tatilinin 
9 güne çıkmasıyla yollarda 
oluşacak uzun araç konvoy-
ları konusunda sürücüleri 
uyaran TŞOF Başkanı Fev-
zi Apaydın, kurallara uyul-
masını isteyerek, “Bayram 
tatillerinde trafik 10 kat ar-
tıyor. Tatil süresinin 9 güne 
çıkmasıyla vatandaşlarımız 
hemen hemen aynı zaman 
diliminde yollara çıkıyorlar. 
Tüm araç sürücülerini uya-
rıyorum. Kurallara mutlaka 
uyunuz, uykusuz ve yorgun 
asla yola çıkmayınız. Uzun 
yolculuklarda sık sık verilen 

15 dakikalık molalar hayat kurtarmaktadır. Direksiyonda ge-
çen zaman 2 saati geçmemeli” dedi.  

“YAŞANAN ACILARA RAĞMEN KURALLARA 
UYULMUYOR”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 
Başkanı Fevzi Apaydın, sürücüleri uyararak, “Sürücülerimiz 
yola trafiğin az olduğu saatlerde çıkmaya çalışsın. Çünkü 
bayramlarda artan trafik kazaları herkesi derinden üzüyor. 
Bu acı bilançoya rağmen trafik kurallarına uyma konusunda 
yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Geçen sene 5 günlük Kur-
ban Bayramı’nda 59 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını 
kaybederken, bin 315 kişi de yaralanmıştı. Kazalarda yaşanan 
yaralanma ve ölümleri ancak trafik kurallarına uyarak durdu-
rabilir ve azaltabiliriz” diye konuştu.  

“BİR GÜNDE 37 HAYAT YOK OLDU”

Bayram ziyaretlerine giderken toplu taşıma araçlarının 
tercih edilmesini isteyen Fevzi Apaydın, “Sadece toplu taşıma 
araçlarıyla 8 milyon vatandaşımızın tatil yolculuğuna çıkacağı 
tahmin edilmekte. Firmalar 6 bin ek seferle talebi karşılama-
ya çalışacak. Otobüs şoförlerimizde yolcuların canları da size 
emanet edildiğini unutmayın. En iyi sürücü hız yapan değil, 
kaza yapmayan sürücüdür. İyi sürücü yol verir, yol gösterir. 
Hatalı sollama yapmaz. Kuralları ihlal etmez. Son 10 yılda, 
67 gün kurban bayramlarında tatil yapılmış. Yaşanan trafik 
kazalarında bin 123 vatandaşımız canını kaybederken 37 bin 
753 vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaybedilen canların ya-
nında milyarlarca liralık da zarar meydana gelmiştir. Şoför-
lerimiz kişisel sorumlulukların bilincinde olmalıdır. Kurallara 
uymada gösterecekleri başarı, sorunun önemli bir kısmının 
ortadan kalkması için tek başına yeterlidir” şeklinde konuştu.

Uzun bayram tatillerinde 
araç trafiği 10 kat artıyor

APAYDIN’DAN KURBAN BAYRAMI UYARISI

Sık verilen 15 
dakikalık molalar 
hayat kurtarıyor

Tatillerde trafik 
kurallarına uyma 
hassasiyetimiz 

çok az

En iyi sürücü 
hız yapan değil, 
kaza yapmayan 

sürücüdür

Fevzi Apaydın
Türkiye Şoförler ve 

Otomobilciler Federasyonu 
Başkanı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven erken seçim tarihini 
açıklayarak, “Kış mevsiminin yaklaşmasını da göz önüne alarak ana-
yasanın 79, 116 son ve 2839 sayılı kanunun 8 ve 9. maddelerine 
göre 26. dönem milletvekili genel seçimlerinin 1 Kasım 2015 Pazar 
günü yapılmasına karar verilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin yenilenmesi 
kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Yüksek Seçim 
Kurulunun (YSK), seçim tarihini netleştirdi.

Siyasi parti temsilcileri ile yaklaşık 6 saat görüşen Güven, görüşme-
nin ardından erkem seçim tarihini açıklayarak, “7 Haziran 2015’te 
yapılan milletvekili genel seçimi sonrası 45 gün içinde bakanlar ku-
rulu oluşturulamadığından Sayın Cumhurbaşkanı anayasanın 104 ve 
116. Maddelerine göre seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. YSK 
anayasanın 79 ve 2839 sayılının yasanın 8 ve 9. maddelerine göre 
süreyi kısaltma yetkisi olduğuna karar vermişti. Cumhurbaşkanı’nın 
kararı da 24 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete’nin mükerrer sa-
yısında yayımlanmıştır. YSK yapmış olduğu değerlendirme sonunda 
kış mevsiminin yaklaşmasını da göz önüne alarak anayasanın 79, 
116 son ve 2839 sayılı kanunun 8 ve 9. maddelerine göre 26. dö-
nem milletvekili genel seçimlerinin 1 Kasım 2015 Pazar günü yapıl-
masına karar vermiştir” diye konuştu.

Seçimin yenilenmesi kararı resmileşti. Türkiye ilk kez geçici hükümetle 
seçime gidiyor. 

Hükümet kurmak için tanınan 45 günlük süre sona erdi, erken se-
çim süreci resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
anayasa gereği, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’ı kabul etti ve seçimin 
yenilenmesi kararını aldı. Karar, Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı 
açıklamayla duyuruldu.

CUMHURBAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “7 Haziran 2015 tarihin-
deki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin tamamlandığı 9 Temmuz 
2015 tarihinden itibaren, Anayasada öngörülen süre zarfında, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görevlendir-
me akabinde, tüm siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslara rağmen 
Bakanlar Kurulu kurulamamış, mevcut şartlarda da kurulamayacağı 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, seçimlerin yenilenmesi kararının alınma-
sı zarureti hasıl olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmet Yılmaz ile istişare ederek, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. ve 116. maddelerinin kendisine ver-
diği yetkiye istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yeni-
lenmesine karar vermişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

CUMHURBAŞKANI 
SEÇİMİN YENİLENMESİ 

KARARINI ALDI

YSK
ERKEN SEÇİM 

TARİHİNİ AÇIKLADI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ 1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
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Uluslararası Toplu Taşımacılar 
Birliği’nin (UITP) Türkiye’de 
ilk kez düzenlediği “Taksi 
Taşımacılığı Yönteminin 
Temelleri Eğitimi” İzmir’de 
gerçekleştiriliyor.

Eğitim toplantılarına 
ev sahipliği yapan İzmir 
Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanı Celil 
Anık, “Akıllı telefonlarla 
program üzerinden taksi 
çağrılabilecek. Bu çalışmalar 
taksi şoförünün ve yolcunun 
güvenliği için önemli” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobil-
ciler Esnaf Odası ve UITP 
tarafından Kaya İzmir 

Termal ve Convention Otel’de 
“Taksi Taşımacılığı Yönteminin 
Temelleri Eğitimi” konulu bir 
program düzenlendi. Toplantı-
ya Isparta Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası Başkanı ve 
Türkiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu (TŞOF) Baş-
kan  Vekili Ahmet Tural, Gazi-
antep Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası Başkanı ve TŞOF 
Yönetim Kurulu Üyesi Ünal 
Akdoğan ve Antalya Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Baş-
kanı ve TŞOF Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Ali Alkan, İzmir 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı ve TŞOF Yöne-
tim Kurulu Üyesi Celil Anık, İz-
mir Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkan Vekili İbrahim Bayram, 
UITP Başkanı ve Cars Taxi Hol-
ding CEO’su Abdulla Sultan Al 
Sabbagh ile Aydın, Manisa, Ga-
ziantep, Bursa, Ankara, Kocaeli 
ve Denizli’den gelen oda baş-
kanları katıldı.
Eğitim toplantısında Avrupa’da 
ve dünyada taksicilik alanın-
daki trendlerin konuşulacağını 
söyleyen İzmir Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Celil Anık, 
“Taksiciliğin daha iyi şartlarda 
yapılabilmesi ve ekonomik açı-
dan fayda sağlayabilmesi için 
neler yapılıyor, biz burada ne-
ler yapıyoruz? Toplantının ana 
amacı bu. Bir taksi şoförünün 
eğitimi, taksilerin daha verim-
li kullanılması, mobil aplikas-
yonlara geçiş, biz İzmir’de bu 
konuda çalışmalara 2013 yılın-
da başladık. Akıllı telefonlarla 

program üzerinden taksi çağ-
rılabilecek. Bu çalışmalar taksi 
şoförünün ve yolcunun güven-
liği için önemli” dedi.
“Dünyayı yeniden keşfetmeye 
gerek yok” diyen Anık, “Bizim 
çok fazla geride olmadığımız 
aşikar ama kendi kendimize bir 
özeleştiri yapmak gerekirse ek-
sikliğimizin ana sebeplerinden 
biri eğitim. Taksi şoförlerimize 
daha iyi eğitim vermemiz gere-
kiyor” diye konuştu.
“TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ 
GELİŞMELER VAR”
Toplantının amacının kent içi 
ulaşımı geliştirmek olduğunu 
ifade eden UITP Eğitim Bölü-
mü Başkanı Kaan Yıldızgöz ise, 
“Türkiye’de son dönemde taksi 
taşımacılığı alanında ciddi ge-
limeler var. Bu gelişmeleri ya-
kından takip ediyoruz ve destek 
olmak istiyoruz” dedi.
Eğitim toplantılarında taksicilik 
alanında yasal düzenlemelerden 
taksicilik teknolojilerine kadar 
çok farklı konulara değinecek-
lerini kaydeden Yıldızgöz, “Bazı 

şehirlerdeki taksi derneklerini 
yurt dışına götürdük, call cen-
terları ve şoför eğitim merkezle-
rini görmeleri amacıyla. Burada 
bazılarını uygulamaya başladı-
lar ama bizim taksicilik alanın-
da daha gidecek çok yolumuz 
var. Örneğin Londra’da bir taksi 
şoförü 4 yıllık bir eğitim alıyor. 
Çünkü o bir meslek. Başka ül-
kelerde çok daha ciddi süreçler 
var” şeklinde konuştu. 

Taksilerde
Akıllı dönem

başlıyor

Eğitimin amacı, dünyanın 
farklı bölgelerinde kaliteli 
ve sürdürülebilir taksi 
hizmeti sağlamada UITP’nin 
ve üyelerinin uluslararası 
bilgi ve deneyiminin 
birleştirilmesidir.

Ayrıca, düzenlenen eğitim 
ile katılımcılara etkileşimli 
tartışma, deneyimlerini 
paylaşma ve farklı ülke ve 
şehirlerdeki meslektaşlarıyla 
tanışma imkanı sağlanmıştır.
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9 GÜNLÜK ACI BİLANÇO

Tatil bitti
Yol bitmedi

164 Trafik Kazasında139 ÖLÜ, 656 YARALI

9 günlük Kurban Bayramı’nda tatilini memleketlerinde 
yada başka yerlerde geçirmek isteyen binlerce tatil-
cinin araçlarıyla yollara çıkması ile trafik kazalarıda 

meydana gelmeye başladı. Alınan tüm önlemlere ve yapı-
lan bütün uyarılara rağmen daha önceki tatillerden ders 
çıkarılmaması nedeniyle yaşanan trafik kazalarının bilan-
çosu ağır oldu. Tatile  gidenler ve dönenler yolları dol-
dururken, yurt genelinden peş peşe kaza haberleri geldi. 
Yollar kan gölüne döndü. 139 kişi hayatını kaybederken 
656 kişi de yaralandı. Yurt genelinde bir günde meydana 
gelen kazalarda 26 kişi ölürken 108 kişi de yaralandı.

9 günlük bayram tatilinin bitişiyle okulların açılışı bir araya 
gelmesiyle birlikte tatilcilerin dönüş çilesi  daha da ağırlaş-
tı. Tatilin son günlerinde otoyollar ve feribot iskelelerin-
de trafik durdu. Toplu ulaşımı tercih edenler otogarlarda 
uzun kuyrukların oluşması nedeniyle otobüsler otogarlara 
giremedi. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı 
Fevzi Apaydın, uzun tatil dönemlerinde trafik kazalarının 
sebepleri arasında aşırı hız, uzun süre mola vermeden araç 
kullanma, yorgun ve uykusuz araç kullanma, yakın takip, 
ani ve sert şekilde şerit değiştirme, araç içerisinde sigara 
yakma, yeme içme veya başka şeylerle uğraşma ve tele-
fonla konuşma olduğunu söyledi.

Her bayram olduğu gibi uzun tatil dönemleri başlamadan 
önce sürücüleri uyaran, dikkat edilemesi gerekenler hak-
kında bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın insanların 
umursamaz şekilde trafik kurallarına uymadıklarını ya da 
dikkat etmediklerini belirtti. Başkan Apaydın, “Bayram 

tatilini sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen onbinlerce 
insanımızın yola çıkmasıyla beraber trafik kaza haberleri 
de peş peşe gelmeye başladı. 139 vatandaşımızın öldü-
ğü trafik kazalarında en büyük sebep ise trafik kurallarına 
uymamak ve dikkatsiz araç kullanmak geliyor. İstatistikle-
re baktığımızda trafik kazalarında yüzde 95 sürücü hatası 
olduğunu görüyoruz. Son 10 yılda sadece kurban bayram-
larında bu bayram dahil bin 262 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 38 bin 409 vatandaşımız ise yaralanmış. Tra-
fik kazalarında yaşanan bu yaralanma ve ölümleri ancak 
ve ancak trafik kurallarına uyulduğu takdirde azaltabiliriz” 
diye konuştu. 

Alınan tüm önlemlere ve yapılan bütün uyarılara rağmen daha önceki 
tatillerden ders çıkarılmaması nedeniyle yaşanan trafik kazalarının 
bilançosu ağır oldu.

Kurban Bayramı tatilinde gidiş 
ve dönüşünde yola düşenler 
kilometrelerce uzayan araç 
konvoyları oluşturdular

√
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T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan 
Vekili ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Baş-
kanı Fevzi Apaydın, bazı belediyelerin “Minibüsleri kaldıracağız” 

söylemlerinin gerçekle bağdaşmadığını belirterek, “Minibüsler bir za-
rurettir, kaldırılamaz” dedi.
Adana ESOB Başkanı Kazım Barışık’ın ailesine taziyede bulunmak, 
yeni göreve seçilen birlik ve oda başkanlarını tebrik için Adana’ya 
giden Başkan Fevzi Apaydın, Adana’da da gündemi meşgul eden 
“Minibüsler kaldırılsın” söylemlerini, gerçekçi bulmadığını söyledi.  
Başkan Apaydın, Adana ESOB Yeni Başkanı ve Adana Minibüsçüler Es-
naf Odası Başkanı Nihat Sözütek ile sohbetinde, Büyükşehir Belediyesi 
ile yapılan görüşmelerde “Minibüsler kaldırılsın. 6 minibüse karşılık 1 
otobüs verilsin “ gibi teklifler geldiğini öğrenmesi üzerine, “Bu konu, 
ülkemizde birçok belediye başkanı tarafından dillendiriliyor. Minibüs-

ler kalksın, yerine otobüsler gelsin. Ben bu şehirde minibüs görmek is-
temiyorum diyenler de oldu. Bunlar, kulağa hoş gelen bir durum olabi-
lir. Ama ben bunları şaşkınlıkla karşılıyorum. Çünkü, minibüs zaruretten 
doğmuş bir toplu taşıma aracıdır. Minibüs ki, dağlardaki, köylerdeki, 
yamaçlardaki insanları şehre taşıyabilecek tek ulaşım aracıdır. O mini-
büs ki, yıllardır o köylerden, dağlardan, senin otobüslerin giremeyeceği 
yollardan geçerek getirdi insanları şehre. Kırsaldan, kente taşımacılık 
yapmak öyle kolay mı?  Bunu konuşanlar, böyle bir gerçeği nasıl gör-
mezden gelirler. Allah esnafımızın yardımcısı olsun” diye konuştu.

TŞOF  BAŞKANI FEVZİ APAYDIN,
MİNİBÜSLERİN KALDIRILMASINA KARŞI

Apaydın, “Minibüs zaruretten doğmuş bir 
toplu taşıma aracıdır. Minibüs ki, dağlardaki, 
köylerdeki, yamaçlardaki insanları şehre 
taşıyabilecek tek ulaşım aracıdır. O minibüs 
ki, yıllardır o köylerden, dağlardan, senin 
otobüslerin giremeyeceği yollardan geçerek 
getirdi insanları şehre. Kırsaldan, kente 
taşımacılık yapmak öyle kolay mı? “

TESK Genel Başkan Vekili ve TŞOF Başkanı  Fevzi Apaydın, bazı 
belediyelerin, şehirde hizmet veren minibüsleri kaldırıp, yerine 

tamamen otobüs yerleştirme düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi

MİNİBÜSLER KALDIRILMASIN
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Yaklaşık 3 yıl önce uygulamaya koyulan Karayolu Trafik Güvenliği 
Stratejisi ve Eylem Planının hedefi 2020 yılına kadar trafik kaza-

larından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması olduğu 
açıklandı.

Eylem planı kapsamında okul servis sürücülerine, velilere ve öğretmen-
lere trafik ve ilkyardım eğitimi verilmesi, kendilerine trafik bilinci kazan-
dırılması olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Turgay Özkan, 
ulaşımda yolcu güvenliğinin önemine işaret ederek okulların açılmasına 
az bir zaman kala Trabzon’daki servis sürücüleri bir dizi eğitime tabi tu-
tulduğunu belirtti. Müdür Özkan, “Bu konuya eylem planında özellikle 
vurgu yapılmış olmasının haklı nedenleri vardır. Öncelikle okul servis 
sürücüleri, benzer görevi yapan meslektaşlarından farklı olarak yetiş-
kin olmayan yolcuların ulaşımı ve güvenliğinden sorumludurlar. Takdir 
edersiniz ki servis hizmetini kullanan çocuklarımızdan, trafikte biz yetiş-
kinlerden beklediğimiz ve hatta zaman zaman göremediğimiz sorumlu 

davranışları sergi-
lemelerini bekle-
mek çok doğru bir 
yaklaşım değildir. 
Bu nedenle servis 
sürücülerinin çocuk-
larımızın güvenliği 
için hem daha bilgili, 
daha dikkatli ve daha 
sabırlı olmaları hem de kurallara bizzat uyarak örnek olmaları gerek-
mektedir. Aynı şekilde bu hususta öğrencilerimizin aileleri ve sorumlu 
öğretmenlerimizin de daha bilinçli ve hassas olmaları, rol ve sorumlu-
luklarının farkında olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda okul servisi 
sürücülerimizin trafik güvenliği, güvenli sürüş teknikleri, stres yönetimi, 
iletişim kurma becerileri ve mesleği etkileyen psikolojik faktörler konu-
larında bilgilendirilmeleri ve öğrenci velileri ile öğretmenlerimizin bu 
konuda bilinçlendirilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel 
Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı (Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun ka-
tılımıyla ‘Okul Servis Araçları Şoförlerine Yönelik Trafik Eğitimi İşbir-
liği Protokolü’ hazırlanmıştır. Bu bağlamda İlimizde Ortahisar İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün 
koordinesinde İlimiz Okul servis sürücülerine yönelik 2015 yılı Mayıs ve 
Eylül aylarında 290 Okul Servis Şoförlerine eğitmenlerimiz tarafından 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü’nün eğitim sa-
lonunda 2 şer gün toplam 12 saat süren eğitim verilmiştir. Bu eğitimler 
aralıklarla verilmekte ve mevzuat değişiklileri yapılması halinde Eğitim-
ler verilmeye devam edilecektir” dedi.

TRABZON EMNİYETİ’NDEN SERVİS SÜRÜCÜLERİNE EĞİTİM
Trabzon’da Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde servis 
sürücülerine eğitim verildi. 4

Çorlu Şoförler Odası 
Başkanı Abdullah 
Baş’ın kızı dünya 
evine girdi

Ergene’de gerçekleşen nikah ve düğün 
merasimine gelen misafirleri Çorlu Şo-

förler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ab-
dullah Baş ile eşi kapıda karşıladı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas-
yonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın nikah şahitli-

ğinde Dilek Baş, yine kendisi gibi öğretmen 
olan Münür Varol ile hayatını birleştirdi.

Düğüne Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 
CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas-
yonu Başkanı Fevzi Apaydın, Ergene Bele-
diye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye 
Başkanı Ünal Baysan ile oda başkanları ve 
davetliler katıldı. 

Genç çiftlerin nikah merasiminden son-
ra bir konuşma yapan TŞOF Başkanı Fevzi 
Apaydın, düğün töreninin hayırlı olmasını 

dileyerek genç çifte ömür boyu mutluluklar 
diledi. Apaydın, “Gençlerimizi büyüterek bu 
günlere getiren anne ve babalarına teşek-
kür ediyorum. Üzerlerindeki emekleri çok 
büyük. İyi günlerin paylaştıkça kötü günle-
rin ise sabrederek ve birbirine destek olarak 
aşılacağını unutmayın. Gençlerimizi Allah 
mesut etsin, bir ömür boyu mutlu olsunlar” 
diye konuştu.

Düğüne katılanlar, genç çift’e mutluluklar 
dilediler. Şoför ve Trafik Dergisi olarak biz-
ler de Dilek ve Münür Varol çiftine mutluluk 
dileriz.

Çorlu Şoförler Odası Başkanı Abdullah Baş’ın kızı Dilek Baş, 
düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını Münür Varol ile 

birleştirdi. Düğüne protokol üyeleri ve siyaset dünyasından birçok 
kişi ile oda başkanları tam kadro katıldı.
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“TERÖRE KARŞI TARİHİ YÜRÜYÜŞ”

sivil toplum kuruluşunun 
(STK) destek verdiği “Teröre 
Hayır, Kardeşliğe Evet” mi-

tingi yüzbinlerce insanın katılımıyla 
yapıldı. Sıhhiye Meydanı’nda topla-
nan yüz binlerce kişi, buradan Ulus 
Meydanı’na kadar kortej oluşturdu. 
STK’lar, Türk bayrakları taşıyarak 1. 
TBMM’ye yürüdü. Yürüyüşte 2 bin met-
relik Türk bayrağı açıldı. Özel kuvvet 
ekiplerinin çatılarda güvenlik önlemi 
aldığı mitingde 6 bin polis görev aldı. 

Ambulans ve itfaiye ekipleri de yürüyüş 
sırasında hazır bulunduruldu. Sadece 
Türk bayraklarının taşındığı mitingde 
“Teröre hayır, kardeşliğe evet” dışında 
slogan atılmadı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yap-
tığı konuşmada önemli açıklamalarda 
bulundu.

‘’Terör belası varken duramazdık. Bu-
gün yüz binler burada. Üzerimizdeki 
oynanan oyunları defetmek için buraya 

geldik. Kardeşliğimiz için buraya gel-
dik. Teröre hayır kardeşliğe evet dedik. 
Bugün 1. Meclis’teyiz. Şu an kurucu 
Meclis’teyiz. Gün birliğimize sahip çık-
ma günüdür. Hep birlikte vicdanımızın 
sesine kulak verdik. Kalbini öfkeyle 
dolduranlar değil, kalbi barış için çar-
panlar için buradayız.

Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor. 
Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. 
Hep birlikte Türkiye’yiz. Teröre hayır 
kardeşliğe evet diyoruz.’’

“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet”
mitinginde 2 bin metrelik Türk Bayrağı açıldı

14
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“TERÖRE KARŞI TARİHİ YÜRÜYÜŞ”
Ankara’da yüz binlerce kişinin 
katıldığı “Teröre Hayır, Kardeşliğe 
Evet“ mitingi yapıldı.
Mitingde 2 bin metrelik Türk 
bayrağı açıldı. 

Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler 
Federasyonu Başkanı 
Fevzi Apaydın’ın 
önderliğinde Genel 
Sekreter Mehmet Nesip 
Kemaloğlu ve TŞOF 
çalışanları da mitinge 
katıldılar.
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T Ü R K İ Y E  Ş O F Ö R L E R  V E  O T O M O B İ L C İ L E R  F E D E R A S Y O N U

T Ü R K İ Y E  E S N A F  V E  S A N A T K Â R L A R I  K O N F E D E R A S Y O N U

BAŞKA TÜRKİYE YOK

HEPİMİZ KARDEŞİZ
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T Ü R K İ Y E  Ş O F Ö R L E R  V E  O T O M O B İ L C İ L E R  F E D E R A S Y O N U

T Ü R K İ Y E  E S N A F  V E  S A N A T K Â R L A R I  K O N F E D E R A S Y O N U

BAŞKA TÜRKİYE YOK

HEPİMİZ KARDEŞİZ



Türkiye şehit olan kahramanlarını toprağa verdi

Türkiye, Dağlıca şehitleri ile Iğdır, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Siirt ve 
Mardin’de şehit edilen asker ve polislerini son yolculuğuna uğurladı. Yurdun dört 
bir yanında on binlerce insan, şehit olan kahramanları uğurlamak için cenaze 
törenlerine akın etti.

TÜRKİYE
ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 
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Iğdır ve Dağlıca’da 29 şehit verdik



TERÖRÜ VE DESTEKLEYENLERİ 
LANETLİYORUZ
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Terör ve teröristleri 
lanetliyor ve kınıyoruz. Yapılan terör eylemleriyle hak 
aranmayacağını, bunun sonucunun cinayet olduğunu 
defalarca söyledik. Bunu yapanlar insanlığın 
düşmanıdır” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Dağlıca ke-
siminde teröristlerce gerçekleştirilen 
mayınlı saldırı ve sonrasında çıkan ça-
tışmada askerlerimizin şehit düşme-
sine ve Iğdır’da mayınlı saldırı sonucu 
polislerimizin şehit olmasına neden 
olan terör saldırılarını lanetleyen bir 
mesaj yayınladı. Mesajında, “Dökülen 
hiçbir kan ve alınan hiçbir can kimse-
nin yanına kar kalmaz” diyen Apaydın, 
şunları kaydetti:

“İnsanlarımızın canına kasteden, gözü 

dönmüş terör örgütünün sonu elbet 
bir gün gelecektir. İnsanımıza düşen 
sağduyulu olmaktır. Kardeş kanının 
dökülmesine son verilmesi gereki-
yor. Ülkemizin istikrarını bozmak için 
terör eylemleri yapmaktan vazgeçin. 
Biz bunların üstesinden gelecek ka-
dar büyük bir milletiz. Acımız büyük, 
yüreğimiz yanıyor. Vatandaşlarımızın 
huzur ve selamet içinde yaşayabil-
meleri için, birlik ve beraberliğimizin 
adına canlarını feda eden şehitlerimi-
zin değerini, bu milletin yüreğindeki 
yerini kelimelere dökebilmek mümkün 
değil. Acımız çok büyük. Şehitlerimizin 
kanı asla yerde kalmayacaktır. Menfur 
olayda şehit düşen kahraman askerle-
rimize Allah’tan rahmet ailelerine sa-

bır diliyorum. Tüm şehit ailelerinin ve 
milletimizin başı sağ olsun, Allah sabır 
versin. Şu an hastanede tedavi gören 
yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

Şoför esnafı ülkenin dört bir yanında 
terörü protesto ettiler.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 
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ŞOFÖR ESNAFI TERÖRE KARŞI TEK YÜREK

Kdz. Ereğli ilçesinde son zamanlarda 
artan terör olaylarını protesto etmek 

için Kdz. Ereğli Şoförler, Otomobilciler 
ve Esnaf Odası öncülüğünde konvoy 
düzenlendi. Konvoya ilçedeki taksiciler, 
servis minibüsleri, halk otobüsleri ve 
köylere yolcu taşıyan minibüsler katıldı. 
Konvoyun yola çıkmasının ardından sivil 
araçlar da katılarak destek verdi. Konvo-
yun ilçe merkezinden geçişi sırasında yol 
kenarında bekleyen vatandaşlar alkışlarla 
destek oldu. Konvoy sırasında sürücüler 
kornaları ile teröre tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Cevdet Civelek, terör 
olaylarına tepki göstermek için bu eylemi 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Ülkeyi 
yöneten tüm siyasilere de teröre karşı 
birlikte hareket etme çağrısında bulunan 
Civelek, “Hakikaten üzücü bir olay. Böyle 

bir eylem yapılmaması lazım ama yaptı-
rıyorlar. Mecburen yapıyoruz. Teröre çok 
tepkiliyiz. 400 tane esnaf arkadaşımız 
var. Daha da katılamayan arkadaşlarımız 
var. Biz şoför esnafı olduğumuz için 
görevimizi devam ettirmemiz gerekiyor. 
Birlik ve beraberlik içerisinde herkes 
duyarlı. Duyarlı vatandaşlarımızı görü-
yorsunuz. Teröre lanet yağdırıyor. Bizler 
de tepki için şoför esnafımızla beraber 
eylem yaptık. Hakikaten yetkililerimiz de 
bizi duysun. Bir an önce ne gerekiyorsa, 
bütün siyasi partiler birlik ve beraberlik 
içerisinde olması lazım. Türkiye hepimizin. 
Doğusuyla batısıyla bizim. Çünkü bizim 
gidecek bir yerimiz yok. Bir an önce bu 
terörün bitmesini istiyoruz. Herkesin 
çoluğu çocuğu var. Analar ağlıyor. Şehit-
lerimize Allah’tan rahmet yakınlarına da 
başsağlığı diliyorum” dedi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler odası 
öncülüğünde, Taksiciler, Minibüsçüler, 

Kamyoncular ve Nakliyeciler Esnaf Odası 
üyeleri ülkede artan terör olaylarına araç 
konvoyu ile tepki gösterdi. Konvoya yak-
laşık bin araç katıldı.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler oda-
sı öncülüğünde, Taksiciler, Minibüsçüler, 
Kamyoncular ve Nakliyeciler odasına ka-
yıtlı taksi şoförleri Türk bayrağı astıkları 
araçlarıyla Antalya Şoförler ve Otomobilci-
ler Odası önünde toplandı. Burada şehitler 
için dua okunduktan sonra Oda Başkanı 
Mehmet Ali Alkan, seslerini daha iyi duyur-

mak amacıyla böyle bir eylem düzenledik-
lerini söyledi.

Artan terör olayları nedeniyle şehitlerin 
üzüntüsünün yürekleri dağladığını dile 
getiren Antalya Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Ali Alkan, “Terör ve teröriz-
me tepki gösteriyoruz. Bütün şehitlerimi-
ze Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz onların 
yanında yoktuk ama onlar bizim için şehit 
oldular. Yanlarında olduğumuzu hisset-
tirmek için buradayız. Her Mehmetçik 20 
yaşında doğar, biz 20 yaşındayız Türkiye 
Cumhuriyeti 20 yaşında hiçbir zaman yaş-
lanmaz. Ben 46 yaşındayım, bugün çağır-
salar seve seve askere giderim. Yaşanılan 
durumlar acı verici ve yürekleri dağlamak-
tadır. Yüreğimiz yanıyor” diye konuştu.

Ünye Şoförler Odası, son haftalarda yaşanan 
terör olaylarına tepki göstermek amacıyla 

konvoy düzenledi.

Türkiye’nin her yerinde teröre olan tepki giderek 
artıyor. Teröre tepki gösterenler arasında Ünye 
Şoförler Odası da yerini alarak, ilçede iş yapan 
150 ticari araçla birlikte konvoy oluşturdu. Kon-
voya 100 sivil araç da eklenerek destek verdi.

Ünye Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek, 
“Ülkemizde yaşanan terör eylemlerinin sona 
ermesi, kötü gidişin durması, terörü lanetlemek, 
halkımızı uyarmak için konvoy düzenledik. Halkı-
mız bu konuda uyanık, bölge halkımız çok daha 
uyanık. Bu anlamda vatan, memleket meselesi 
olduğu zaman benim ve esnaf arkadaşlarım için 
akan sular durur. Bütün esnaf arkadaşlarıma 
katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

ŞOFÖR ESNAFI BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE

ŞOFÖRLER 
ODASINDAN 

TERÖRE TEPKİ

1000 ARAÇLIK KONVOY

KDZ.EREĞLİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yüzlerce taksici ve minibüsçü, 
artan terör olaylarına tepki göstermek için konvoy düzenledi. 
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TERÖR TÜM YURTTA PROTESTO EDİLDİ

Hakkari Dağlıca ve Iğ-
dır’daki terör saldırıları, 

Yozgat’ta protesto edildi. 

Yozgat Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası, Hakkari 
Dağlıca ve Iğdır’daki terör 
saldırıları kınandı. Cumhuriyet 
Meydanı’nda toplanan taksi, 
minibüs, otobüs ve kamyon 
şoförleri ve vatandaşlar, “Şe-

hitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” şek-
linde sloganlar atarak terör olaylarını kınarken, şehit-
ler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Konuyla ilgili açıklma yapan Yozgat Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, “Terör 
konusunda hepimizin yüreği yanıyor. Bizde şoför ca-
miası olarak terörü protesto etmek istedik. Şoför ark-
daşlarışımız sağolsun hepsi yollara döküldü. Hiç kimse 
kardeşliğimizi bozamayacak. Türk Milleti ayaktadır. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine 
sabır diliyorum, büyük Türk Milletinin başı sağolsun” 
diye konuştu.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası taksi, minibüs, 
otobüs ve kamyonları bayraklarla süsleyerek şehir 
merkezinde korna çalıp yaşanan terör olaylarını 
protesto ederken, vatandaşlar da ellerinde bayraklarla 
konvoya destek verdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde son 
günlerde; bölücü terör örgütün 

düzenlendiği hain pusularda şehit 
düşen Mehmetçiklerin acısı yürekleri 
dağlarken, teröre tepki gösteren 
toplu taşımacılar, araçlarını bayraklar-
la donatarak terörü lanetledi.
Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Aziz Ciddi’nin öncü-
lüğünde başlatılan terörü protes-
to etmek amacıyla toplu taşıma 
araçlarının bayraklarla donatılması ise 
vatandaşlar tarafından memnuniyet-
le karşılandı.
İlçedeki tüm toplu taşıma araçlarıyla, 
ticari araçlara bayraklar dağıtan Ay-
valık Şoförler ve Otomobilciler Odası 

Başkanı Ciddi, başta Ayvalık Şoförler 
Odası olmak üzere bölgede toplu ta-
şımacılık yapan tüm meslektaşlarıyla 
terörün her türlüsünü kınadıklarını 
kaydederek, “Bu vatanın bölünmez 
bütünlüğüne uzanan ellerinden 
aklından zoru olduğunu düşünüyor, 
hainlerin en kısa zamanda ceza-
landırılacaklarını biliyor ve buna da 
inanıyoruz” diye konuştu.

AYVALIKLI ŞOFÖRLERDEN 
TERÖRE ANLAMLI PROTESTO

Edirne’de ticari taksi ve minibüs 
şoförleri, terör olaylarını protesto 

etmek için araçlarına Türk bayrağı 
asarak, sloganlar ve kornalar eşliğin-
de şehir turu attı. 

Atatürk Bulvarı Olin Yağ Sanayi mev-
kiinde toplanan yaklaşık 250 ticari 
taksi ve toplu ulaşımda kullanılan 
50 minibüsle, teröre tepki konvoyu 
oluşturuldu. Sloganlar eşliğinde araç 
kornalarını çalan şoför esnafı, terörü 
lanetledi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Es-
naf Odası Başkanı Erbey Kılıç, “Bizlere 
tarifsiz acılar yaşatan hain saldırıları 

şiddet ve nefretle kınıyoruz” diyerek, 
terörü lanetlediklerini söyledi.

EDİRNE’DE TAKSİ VE MİNİBÜSÇÜ 
ESNAFINDAN ‘TERÖRE TEPKİ’ KONVOYU

DİREKSİYONLAR 
TERÖRE TEPKİ 
İÇİN DÖNDÜ

EDİRNE

YOZGAT’TA TERÖR 
PROTESTOSU

İNEBOLU’DA NAKLİYECİLER 
TERÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

K astamonu’nun İnebolu ilçesinde Nakliyeciler 
ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi teröre tepki 

gösterdi.

İnebolu Liman içerisinde gemiden gübre nakliye-
si için bekleyen kamyonlara, Türk bayrakları asan 
şoförler, terör olaylarını lanetleyerek şehitleri 
andı. Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif 
Başkanı Ali Kök açıklamasında, şehit haberlerinin 
kendilerini de yasa boğduğunu söyledi. Kök, nak-
liyeciler esnafı olarak hain terör örgütünü lanetle-
diklerini belirtti.
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Bartın’da yüzlerce araç, Türkiye’de 
artan terör olayları nedeniyle 

konvoy eşliğinde tepki eylemi gerçek-
leştirdi. Bartın Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası’nın koordinasyonunda 
yapılan eyleme Bartın ve ilçelerindeki 
taksi şoförleri, halk otobüsleri ve okul 
servisleri katıldı. Araçlara bayrakların 
asılarak konvoyun oluşturulduğu ey-
lemde, korna çalarak şehir turu atan 
şoför esnafı zaman zaman durup, 
‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ slo-
ganları attı. Yalı, Çatmaca, Kemerköp-
rü, Şadırvan, Hendek yanı, Kanlıırmak 
güzergahında yapılan konvoyun 
ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

“TERÖRÜ LANETLİYORUZ” 
Düzenlenen konvoyun ardından 

açıklama yapan Bartın Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Sinan 
Amasralı, ülkede artık terör saldırıları 
yüzünden insanların ölmesini isteme-
diklerini belirterek, bu olayların artık 
son bulmasını beklediklerini söyledi. 
Amasralı, “Son dönemde artan hain 
terör saldırıları nedeniyle şehitlerimiz 
gelmeye başladı. Bu konvoyla şoför-
ler olarak içimizdeki yanan ateşi dile 
getirmek istedik. Ülkemizde yaşanan 
terör olaylarını lanetliyoruz. Bir daha 
da yaşanmasın istiyoruz. Buradan 
şehit ailelerimize başsağlığı, gazi-
lerimize de acil şifalar diliyoruz. Bu 
hain saldırılar sürdüğü sürece biz de 
eylemlerimize devam edeceğiz” dedi.

Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na kayıtlı taksi 
şoförleri, son günlerde artan terör olaylarını, konvoy oluştu-

rup, şehir turu atarak kınadı.

Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet 
Ali Demir, son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu’da ve büyükşe-
hirlerde güvenlik görevlilerini kalleşçe pusuya düşürüp şehit eden 
ve yaralayan terör örgütlerini kınadıklarını söyledi.

Başkan Demir, “Doğuya ve Güneydoğu’ya yük götüren kamyon-

cularımızın araçlarını yakan, büyükşehirlerimizde belediye otobüs-
leri ile özel halk otobüslerini içindeki yolcularla canlı canlı yakmaya 
kalkışan hatta yakan, yine canlı bomba olarak masum insanları ve 
küçücük bebekleri canice öldüren, ülkemizin içindeki ve dışındaki 
terör örgütlerinin her türlüsünü lanetliyor ve kınıyoruz. Silahların 
bir an önce susmasını, ülkemize barış ve huzur gelmesini esnaf 
teşkilatımız olarak arzu ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ve kar-
deşliğimiz için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet 
acılı ailelerine başsağlığı dileriz. Yine yaralılarımıza acil şifalar dili-
yor, kederli ailelerinin üzüntülerini paylaşıyoruz. Bizler, Ülkemizin 
birliğinden, beraberliğinden ve bütünlüğünden yanayız.”

ŞOFÖR ESNAFINDAN 
TERÖRE TEPKİ KONVOYU

ÇANAKKALE 
TAKSİCİLERİ 
TERÖRÜ 
PROTESTO ETTİ

BARTIN

Manisa 19 Mayıs Stadyumu önünde araçlarıyla bir 
araya gelen sürücüler, teröre karşı ortak tepki 

gösterdi. Yaklaşık 300 aracın yer aldığı eylemde şo-
förler teröre tepkilerini korna sesleriyle yansıttılar. 
Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Ve-
kili Salih Karaağaç, “Terörü lanetlemek adına servis 
şoförleri arkadaşlarımız bir konvoy düzenlemek is-
tediler. Bildiğiniz gibi son günlerde çok sayıda şe-
hit vermiş bulunuyoruz. Ben buradan şehitlerimize 
Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. 
Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. 
Bizim ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle 
yüzlerce yıllardan beri bir arada yaşamıştır. Ama ül-
kemizi bir kaos ortamına sürüklemek isteyenler var. 
Biz şoför esnafı olarak bu yaşananlara duyarsız kal-
mamak adına tepkimizi ortaya koymak istedik. Mille-
timizi ve ülkemizi sağduyuya davet ediyoruz.”dedi. 

Yapılan konuşmanın ardından şehitlerimiz için 
Kuran’ı Kerim ve dualar eden şoförler olaysız bir şe-
kilde dağıldılar.

Manisa 168 Nolu Servis Taşımacılığı 
Kooperatifi üyesi sürücüler, son günlerde 
yaşanan terör olaylarını protesto ederek, 
şehit asker ve polisler için dua ettiler.

SERVİS ŞOFÖRLERİNDEN 
TERÖRE LANET PROTESTOSU

Bartın’da, ülkede artan terör olaylarına düzenlenen araç 
konvoyu ile tepki gösterildi. Yüzlerce aracın katıldığı konvoyda 
terör lanetlendi. 
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T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederas-
yonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Türki-
ye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 

(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yurt dışında 
bulunması nedeniyle cenazesine katılamadı-
ğı, Merhum Başkan Kazım Barışık’ın ailesine 
taziyede bulunmak üzere Adana’ya gitti. 

Adana Şakirpaşa Hava Limanı’nda, TŞOF Baş-
kan Vekili ve Mersin Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanı, EKKK Güney Bölge Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Sarı, Adana ESOB 
Yeni Başkanı, Adana Minibüsçüler Esnaf Odası 
Başkanı Nihat Sözütek, S.S.EKKK Güney Bölge 
Birliği Başkanı ve Adana Sarıçam EKKK Başkanı 
Muhammet Yalçın, Adana ESOB Başkan Vekil-
leri, Yağlı Boyacılar Esnaf Odası Başkanı Mus-

tafa Göktaş,  Adana Taksici, Kamyoncu, Kam-
yonetçi, Nakliyeci ve Nakliyat Komisyoncuları 
Esnaf Odası Başkanı Kenan Yılmaz, Adana 
ESOB  Denetim Kurulu Üyesi ve Adana Umum 
Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Ünsal Perçin 
tarafından karşılanan TŞOF Başkanı Apaydın, 
doğrudan Merhum Başkan Kazım Barışık’ın 
evine giderek, ailesine taziyede bulundu. 
Burada, Barışık Ailesi’nden Mehmet, Mustafa, 
Kadir, Atilla, Ahmet Barışık tarafından karşıla-
nan Başkan Apaydın, Merhum Barışık’ın evine 
de çıkarak Eşi Şükran Barışık ile akrabalarına 
başsağlığı dileğinde bulundu, dua okuyup, 
rahmet diledi. Apaydın, TESK, TESKOMB Yöne-
tim Kurulu Üyeliği, Adana ESOB, EKKK Güney 
Bölge Birliği Başkanlıkları, Adana TKKNNEO 
ve SS Kuzey Adana EKKK Başkanlıkları yapar-
ken, kalp ameliyatı sonrası hayata veda eden 
Merhum Başkan Kazım Barışık ile 1984’ten 
bugüne çok iyi dost olduklarını ifade ederken, 
“Aynı hastalıktan ben de biraderimi kaybet-
tim. Kazım Başkan, hastalığı kendine yakıştır-
mayan, ilaç da kullanmayan bir insandı. Ama 
Cenab-ı Allah’ın takdiridir. Elimizden bir şey 
gelmez, gidenler dönmüyor, ama her fırsatta 
dua edelim. Allah rahmet eylesin, mekanı cen-
net olsun”dedi.

Apaydın ve beraberindekiler daha sonra Ada-
na Büyükşehir Belediyesi Burak Mezarlığı’na 
giderek Kazım Barışık Aile Mezarlığı’nı ziyaret 
edip, burada Merhum Kazım Barışık için dua-
da bulunup, rahmet dilediler. 
Başkan Fevzi Apaydın ve beraberindekiler ar-
dından Adana ESOB’u ziyaret ederek Yeni Baş-
kan Nihat Sözütek ile yönetimini,  sonra Adana 
Umum Servisçiler Esnaf Odası’nı ve Adana 
TKKNNEO Odası’na ziyaret ederek Yeni Baş-
kanı Kenan Yılmaz ve yönetimini tebrik edip, 
başarı diledi.

TESK Genel Başkan Vekili ve 
TŞOF Başkanı  Fevzi Apaydın, 
TŞOF Başkan Vekili Veysel Sarı ile 
Adana’ya giderek merhum Başkan 
Kazım Barışık’ın ailesine taziyede 
bulundu.
Apaydın, Barışık’tan boşalan Adana 
ESOB, Adana TKKNNEO, EKKK 
Güney Bölge Birliği ve SS Kuzey 
Adana EKK Başkanlıklarına yeni 
getirilen başkanları da tebrik etti. 

BAŞKAN APAYDIN’DAN BARIŞIK AİLESİNE TAZİYE...



Türkiye’nin nüfus yoğunluğu olarak en 
büyük şehri İstanbul’da işlenen suçlara 

yönelik yeni çalışmalar yapılıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan 
çalışma ile trafikte tehlikeli sürüş yapan, 
emniyet şeridini kullanan yada trafik ih-
lali yapan sürücülerin yapmış oldukları bu 
suçların tekrarlanmaması için vatandaşlar-
la beraber çalışacak.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trafikten 
Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Me-
tin Alper, trafiği düzgün hale getirmek ve 
kurallara uymayanları tespit etmek için 
yeni bir çalışma başlattılarını söyledi. Bu 
uygulamaya göre vatandaşlar trafikte 

olsun yada olmasın karşılaştıkları hukuk-
suzluklar ile ilgili ellerindeki fotoğraf ya 
da video görüntülerini emniyet teşkilatına 
gönderdiklerinde gerekli işlemlerin yapıla-
cağını belirten Metin Alper, “vatandaşları-
mızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz” 
dedi.
Alper, “Malumlarınız olmak üzere, vatan-
daşlarımız bazı durumlarda karşılaştığı hu-
kuksuzların giderilmesi ve değerlendiril-
mesi için kendi kamera/cep telefonları ile 
kaydettikleri görüntüleri Whatsapp yada 
Viber gibi güncel ve etkin olan haberleş-
me ağlarını kullanarak basın kuruluşlarına 
göndermekte ve basında yer alan bu gö-
rüntülere istinaden de devletin ilgili ku-
rumları harekete geçebilmektedir. 
14 milyona yaklaşan nüfusuyla, 3 bu-
çuk milyon kayıtlı aracın, 5 buçuk milyon 
sürücünün, günde 1.000 civarında yeni 
aracın trafiğe katıldığı İstanbul ilimizde 
trafik hizmetlerinin daha etkin ve verim-
li yürütülebilmesi adına; tıpkı fahri trafik 
müfettişlerinden istifade edildiği gibi 
vatandaşlarımızın bildirimleri, şikayet ve 
tespitlerinden de istifade edilmesinin ge-
rekliliğinden hareketle; İstanbul Valiliği’nin 
20.08.2015 tarih ve 2015/44063 sayılı 
olurları ile kullanıma açılan 0533 155 0 
155 ve 0552 155 0 155 no’lu GSM hat-
ları üzerinden hizmet verecek olan sis-
temde polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, 
kamu düzeni ve huzurunun temini, suç, 

suçlu ve kabahatli kimselerin yaptıkları-
nın yanına kâr kalmadığının gösterilmesi,  
devlete olan güvenin artırılması, trafik 
kuralı ihlali yapan sürücülerde her zaman 
yakalanabilecekleri algısı oluşturularak 
trafik suçlarının azaltılması ve önlenmesi 
hedeflenmektedir.
Vatandaşlarımız tarafından iletilen her gö-
rüntü mevcut MOBESE ve TEDES kamera-
ları, kusurun işlendiği iddia edilen mevkide 
bulunan Trafik ekibi, motorize unsur, yaya 
personel veya genel kolluğa ait ekipler ile 
bahse konu mevkide yapılacak olan araş-
tırma ve incelemelerden sonra değerlendi-
rilecektir. Böylelikle, vatandaşın kamunun 
düzeni ve huzurunu etkileyen hallere ait 
bildirimlerini, ihbarlarını basın kuruluşlarına 
değil de direk devletin ilgili olan birimleri-
ne yönlendirilmesi de sağlanmış olacaktır” 
diye konuştu.

TRAFİKTE 
yeni 

çözüm 
arayışları

Vatandaş trafik ihlali yapanı kameraya çekecek,
Polis ceza yazacak

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin 
Alper, “Artık trafik kurallarına uymayanları Whatsapp 
ve Viber üzerinden şikayet edebileceksiniz”

Vatandaşlar çektiği tüm
görüntüleri, akıllı telefonlardan

0533 155 0 155
ve

0552 155 0 155
numaralı cep telefonlarına WhatsApp 

ve Viber ile gönderebilecek.
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YILMAZ, “HERKES KENDİ 
MESLEĞİNİ YAPSIN”

“TAKSİCİLERİMİZİN EKMEĞİNE 
GÖZ DİKİLİYOR”

Özellikle son dönemlerde bazı tu-
rizm firmalarının gözünü taksici 

esnafının kazancına diktiğini belirten İBB 
Ulaştırma Koordinasyon kurulu üyesi ve 
Bahçelievler Şoförler Esnaf Odası Başka-
nı Halit Yılmaz, “Herkes kendi mesleğini 
yapsın” dedi.

Mevcut taksicilik yapan meslektaşlarının 
araçlarının yenilenmesine karşı çıkıldığını 
ve bakımsız gösterilmek istendiğini kayde-
den Halit Yılmaz, “Bazı turizm firmaları 
mevcut taksilerimizin ekmeğine adeta göz 
dikmiş durumdalar. Yazılı ve görsel basına 
beyanatlar vererek kamuoyu oluşturmak 
isteyen bu şirketlerin asıl amacı kaliteli 
araçlarla taşımacılık yapmak değil de ka-
liteyi bahane edip taksiciliğe soyunmak 
istemektedirler” diye konuştu.

 “UKEME KARARINI İPTAL 
ETTİRDİLER”

İstanbul Ulaştırma Koordinasyon Kuru-

lu üyesi (UKOME) İstanbul Bahçelievler 
Şoförler Esnaf Odası Başkanı Halit Yıl-
maz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Taksici esnafı olarak Havalimanlarında 
çalıştırılmak üzere lüks (TAHDİTLİ) 
Taksi Yolcu Taşımacılığı kararı 07.01.2015 
tarihinde UKOME de alınmıştı. Alınan 
bu UKOME kararını bazı turizm şirket-
leri iptal ettirmek için mahkemeye taşı-
dılar. Mahkemeye taşımalarının amacı 
şimdi daha iyi anlaşılıyor. Lüks taksi yolcu 
taşımacılığını engelleyerek ülkemize gelen 
turistlerin kötü ve lüks olmayan araçlarla 
taşındığının imajını yaymak istiyorlar. Bu 
hamle ile 5 + 1 ve üzeri Van tipi yeni araç 
tarifi yaparak bir nevi taksicilik yapmak 
gayretindeler. 2918 sayılı Karayolları Tra-
fik Yönetmeliği’ne bakıldığında otomobi-
lin tanımı açık ve nettir. Kamyonet ruhsatlı 
bu tip araçlar muayeneden geçemezler. Ya-
sal olmayan bir çalışmanın yapılacağı çok 
açık. Biz kimin ne istediğini çok yakından 
takip ediyor ve biliyoruz. Ayrıca her tu-
rizm acentesine 10 araç talep edilmektedir. 
İstanbul da 2 bin 280 acente bulunuyor. Bu 

da sadece İstanbul’da acenteler tarafından 
çalışılmak üzere 22 bin 800, Türkiye gene-
linde 34 bin ticari aracın piyasaya sokul-
ması demek. Bunu yapmak isteyenler asla 
başaramayacaklar. Taksici esnafının ekme-
ği ile kimseyi oynatmayacağız” şeklinde 
konuştu.

 “LÜKS TAKSİLERLE YOLCU 
TAŞIMACILIĞININ ÖNÜ 
KAPATILAMAZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığına müracaat ederek ‘Lüks 
Taksi Yolcu Taşımacılığı’ için talep de bu-
lunacaklarının altını çizen Yılmaz, “Bu 
araçlar mevcut ticari taksilerden özellikle 
havalimanlarında çalışan araçlardan ola-
caktır. Havalimanlarında ve İstanbul da 
çalışan şoförlerimizin içerisinde yabancı 
dil bilen şoförlerimiz var. Lüks araçlarla 
bu arkadaşlarımız kaliteli çalışma yaparak 
bu tür ihtiyaçlara cevap verecektir. Yasa 
bu yetkiyi taksici esnafına vermektedir. 
Bu kesimin amacı turisti lüks araçla taşı-
mak değil. Taksici esnafının ekmeğine göz 
dikmektir. Bu şirketler ekmeğimize ortak 
olmayı unutsun. Tüm esnaf odaları ve es-
naflar olarak inanıyoruz ki İBB Başkanı 
Kadir Topbaş ve Ulaşım Daire Başkanlığı 
turizm şirketlerinin talebini red edecekler-
dir. Çünkü aynı talep Ulaştırma Bakanlı-
ğınca uygun görülmedi. Onun için herkes 
bildiği işi yapsın sizler turizm işiyle bizler-
de taksicilik mesleğini icra edelim” dedi. 

Geçtiğimiz ay içerisinde ilköğretim okullarının taşımalı servis ihalesinin yapıldığını, Eylül ayının ilk 
haftasında ise liselerin yapıldığını belirten Kaplan, “Yeni eğitim ve öğretim yılının şimdiden hayırlı 

olmasını diliyorum. Öğrencimize bir zarar gelmeden okullarına ve okullarından evlerine gitmelerini 
sağlamaktır. Bunun için şoförlerimizin okul önlerinde öğrenci alıp, indirirken çok dikkat etmesini 
istiyoruz. Sorgun taşımalı sistemi Türkiye’de en güzel yapan ilçelerinden birisidir. Bugüne kadar bir 
sıkıntımız olmadı. Bundan sonrada yaşanmayacağını umut ediyoruz” dedi.

“TATİL DÖNÜŞLERİNDE TRAFİK KURALLARINA DİKKAT EDİN”

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 
sürücülere uyarıda bulunarak, “Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerimizin aşırı hızdan kaçınmaları 
ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını istiyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yollarda bir 
yoğunluk olacağından her zamankinden daha dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmaları sürücülerimiz açısın-
dan oldukça faydalı olacaktır. Aksi halde can yakan kazaların olması kaçınılmaz hale gelir” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Kaplan’dan servis şoförlerine uyarı

2015-2016 yeni eğitim 
ve öğretim yılı başlarken 
Sorgun Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Kaplan, servis 
şoförlerine uyarıda bulundu. 
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Polatlı’da özellikle hasadın bitmesiyle birlikte hem şoför ihtiyacı 
hemde nakliyecilik konusunda sıkıntı yaşayan esnaflara yönelik 

yeni bir projeyi hayata geçiren Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası 
yönetimi, şoför arayan kurum yada kuruluşlarla, yine iş arayan şoför 
esnafını bir araya getirecek ve köprü vazifesi görecek hizmeti devre-
ye soktu. Oda Başkanı İsmail Tarhan, şoförlere verilen form sayesinde 
kısa sürede bilgi merkezinin aktifleştiğini ve istihdam köprüsü oluş-
tuğunu söyledi.
BİLGİ FORMU SAYESİDE BİLGİ BANKASI OLUŞTURULUYOR
Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi tarafından uygula-
maya konulan istem sayesinde, odaya müracaat eden şoför esnafı, 
iletişim bilgileri, tecrübesi, ehliyet sınıfı, reransları, hangi mesek tü-
ründe uzmanlaştığına dair bilgileri vererek, ona en uygun şartlardaki 
iş için de temel bilgi merkezini oluşturmuş oluyor.
GEÇİMİNİ ŞOFÖRLÜKLE SAĞLAYANLARA VE ŞOFÖR ARAYANLARA 
KOLAYLIK
Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tarhan, Polatlı 
genelinde geçimini şoförlükle sağlayan hatrı sayılır bir nüfusun ol-
duğunu ve bu nüfusun geçimini sağlamak için uzmanlaştığı konu 
olan şoförlükle hayatını idame ettirdiğini söyledi.
Tarhan “Biz oluşturduğumuz bu ofis sayesinde sadece iş arayan şoför 
kardeşlerimize değil, şoför arayan kurum, kuruluş, fabrika, nakliyeci 
gibi pek çok sektöre de altyapı hizmeti sunmuş oluyoruz. Odamız 
bünyesinde kurduğumuz irtibat ofisinde şoför esnafımız bilgi formu-
nu dolduruyor. Bu sayede odamıza müracaat eden ve şoför ihtiyacı 
olan tüm kurum yada kuruluşlara da işlerine en uygun şoför unsu-
runu sağlamış oluyoruz. Polatlı’da hasat döneminin ardından hem 
şoför esnafımız hem de nakliye sektörümüz ciddi bir durgunlukla 
başbaşa kalıyor. Hal böyle olunca da geçimini şoförlükle sağlayan 
esnaflarımız iş bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hayata ge-
çirdiğimiz bu proje sayesinde şoförlerimizle, işverenler arasında bir 
istihdam köprüsü vazifesi görevini ifa ediyoruz. Bu konuda ayrıntılı 
bilgi almak isteyen şoför esnaflarımız yada kurum ve kuruluşlarımız 
odamız bünyesindeki irtibat ofisinden gerekli bilgileri alabilir ve 
başvurularını yapabilirler” şeklinde konuştu.

Şoförler Odası nakliyecilikte 
ve istihdamda köprü oluyor

Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi, 
şoför arayan kurum yada kuruluşlarla, yine iş 
arayan şoför esnafını bir araya getirecek ve köprü 
vazifesi görecek hizmeti devreye soktu. Oda Baş-
kanı İsmail Tarhan, şoförlere verilen form saye-
sinde kısa sürede bilgi merkezinin aktifleştiğini ve 
istihdam köprüsü oluştuğunu söyledi.

Aydın’ın Nazilli 
ilçesinde 
öğrenci 
taşımacılığı 
yapan servis 
sürecilerine 
eğitim verildi.

Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile Nazilli Şoför-
ler, Otomobilciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler Nakliyeciler ve 

Umum Servis Araçları Esnaf Odası işbirliğiyle yapılan okul servis 
sürücülerine yönelik eğitimler tamamlandı. Kursu başarıyla ta-
mamlayan şoförler sertifikalarını aldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Nazilli İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Tandır, Nazilli Şoförler ve Oto-
mobilciler Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe-
derasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Çalışkan, Nazilli Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Ramazan Gülmez, çeşitli kurum ve kuruluşların 
temsilcileri ile kursiyerler katıldı. 72 saatlik bir eğitime tutulan ser-
vis şoförlerinin artık daha da bilinçlendiğini söyleyen Nazilli Şoför-
ler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, “Servis şoförleri-
miz için 5 adet kurs açılmış olup, 250 kadar şoförümüz bu kurstan 
yararlanmıştır. Her bir grubun eğitimi 72 saatten oluşmakta olup, 
bu eğitimlerde servis şoförlerine iş hayatında iletişim, sosyal ha-
yatta iletişim, mesleki etik, sürüş psikolojisi ve ilk yardım konula-
rında eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler sonucunda toplumumuz-
da daha bilinçli, daha güler yüzlü ve mesleğine bağlı sürücülerle 

yeni eğitim öğretim 
sezonuna hazırlar. Bu 
kurs için emeği ge-
çen Halk Eğitim Mer-
kezine ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
teşekkür ediyorum” 
dedi.

NAZİLLİ’DE SERVİS 
ŞOFÖRLERİ 
SERTİFİKALANDI
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İstanbul Şoförler Esnaf Odası’nın Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Genel kurulda Cem Sert güven tazeliyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Yeni ders yılı için zillerin çalmasına sa-
yılı günler kala hazırlıklar da son aşa-

maya geldi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 
bin 600 öğrenciyi taşıyacak servis araç-
larının şoförlerine eğitim veriliyor. 

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Şoförler Odası iş birliğiyle İnegöl’deki 
okul servis araçlarının sürücülerine eğitim 
verildi. İki gün sürecek eğitimlere katılan 
200 şoför sertifika alacak. İnegöl Esnaf 
Sarayı Düğün Salonu’nda başlayan eği-
timlere 200’e yakın servis şoförü katıldı. 
Şoförler Odası Başkanı Bahattin Kork-
maz, “Son günlerde ülkemizde cereyan 
eden terör olaylarında şehit olan asker 
ve polislerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Okulların açılmasına da 15 günlük 
zaman kaldı. Eğitimler her alanda gerek-
li. Sadece servis şoförlerine değil, daha 
önce de farklı esnaflarımıza yapmıştık. 
Bu eğitimleri daha da artırmak istiyoruz. 
Daha evvel şehir içi otobüs şoförlerine 
yönelik günde 30-40 şikayet geliyordu. 
Eğitimler sayesinde artık şikayetler gün-

de bir-ikiyi geçmiyor. Bu da bizi memnun 
etmişti. Ben daha önce sertifika aldım, 
tekrar almaya gerek yok şeklinde dü-
şünen arkadaşlar var. Eğitimler olduğu 
müddetçe hepimiz katılmak zorundayız. 
Çünkü insanlar size çocuklarını emanet 
ediyor, canlarını emanet ediyor. İnegöl 
olarak Türkiye’nin çoğu ilinden daha ka-
liteli taşıma yapıyoruz. Daha da iyi olması 
için çaba sarf ediyoruz. Sizden rica edi-
yorum, yapılan uyarılara dikkat edelim” 
dedi.

Bu sene öğrenci servisi hizmetinin sa-

dece S plakalı araçlar tarafından yapıla-
cağına dikkat çeken Korkmaz, “Büyükşe-
hir Belediyesi artık öğrenci taşımada S 
plakaları dikkate alıyor. Hepsi okul taşıtı 
statüsünde olacak. Daha önceki yıllar-
da komisyon toplantısına katıldığımda, 
karda kışta servis yapan ve yaşı geçmiş 
araçların olduğunu söylemiştik. Süreç 
yavaş yavaş ilerliyor. Araç kalitemiz artı-
yor, daha da artacak. Bu süreç zarfında 
bir aksaklığa sebebiyet vermeyin. Herkes 
okul statüsüne araçlarını getirsin” diye 
konuştu.

İNEGÖL’DE 200 ŞOFÖRE EĞİTİM VERİLDİ

İstanbul Şoförler Esnaf Odası’nda geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirilen genel kurulda Başkan Cem Sert güven 
tazeledi ve yeniden başkanlığa seçildi.

Üyelere hitaben bir konuşma yapan Başkan Cem Sert, 
“Yarım asırlık mazisinde pek çok hizmete imza atmış olan 
esnaf odamız bundan böyle de esnafımızın desteğiyle 

hizmetlerine devam edecektir. 

Bugünden itibaren kollarımızı sıvıyoruz. Yeni hizmet ve 
projelerle şoför esnafımızın temsilcisi olmaya devam ede-
ceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan, yanımızda olan tüm 
kişi ve kurumlara sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

ÖĞRENCİ SERVİSİNİ S PLAKALAR YAPACAK
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POLİS BU KEZ 
ÇAY MOLASI İÇİN 
DURDURUYOR

G iresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge 
Trafik Şube Müdürlüğü tarafından;  yorgun 

ve uykusuz sürücülere çay ikramında bulunula-
rak dinlenmeleri sağlanılıyor.
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan; Sürücülere Yönelik “Yorulunca Dinlenin, 
Trafikte Güvenli Seyredin” Projesi Kapsamında 
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bolu gibi 
illerden yola çıkıp Giresun, Trabzon, Rize ve Art-
vin gibi Karadeniz illerine giden sürücüleri Gi-
resun İli Keşap İlçesi otogar mevkiinde, İl Mer-
kezi Emniyet Müdürlüğü karşısında ve Görele 
ilçe merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu 
Hayrullah Koç Parkı mevkiinde durduran polis 
ekipleri şoförlerin bir süre dinlenmesini sağ-
lamak için çay ikramında bulunuyor ve onlarla 
sohbet edip uyarıcı broşürler veriyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE UYGULAMA YERİNDE

Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk de kont-
rol noktasına gelerek bir süre uygulamayı takip 
edip sürücülerle sohbet etti. Öztürk, bayram ta-
tilinde Karadeniz Sahil Yolunda trafiğin oldukça 
arttığını belirterek şöyle dedi:
“Bayramlar bizim birlik ve beraberliğimizin 
en üst seviyede olduğu, özellikle de gurbette 
yaşayan hemşerilerimizin de memleketlerine 
geldikleri önemli günlerdir. Gurbetten sılaya 
geliş, trafik çilesi ile başlıyor. Alınan tüm tedbir-
lere rağmen vatandaşlarımızın trafik kuralları-
na zaman zaman riayet etmemeleri nedeniyle 
kazalar meydana gelmekte. Bu kazalar olmasın 
istiyoruz. Bunun için de kendi sorumluluk ala-
nımızda bu üç bayramdır uyguladığımız mola 
projemiz var. Güzergâhta uzun yolculuk yapan 
vatandaşlarımıza zorunlu mola verdirip, 10-15 
dakika dinlendirip, streslerini attırıyoruz. Çay 
ikram ederek de daha güvenli bir şekilde yolla-
rına devamını sağlıyoruz.” 
Uygulamanın gerçekleştirildiği bayramlar-
da Giresun’da ölümlü kazanın meydana gelme-
diğine işaret eden Öztürk, “Küçük çaplı kazala-
rımız oluştu. Ancak ölümlü kazamız meydana 
gelmedi. Bizim bu projemizdeki asıl hedefimiz 

bu” diye konuştu.
Sürücülere trafik kurallarına uymaları açısından 
uyarıcı broşürler veren trafik ekiplerinin neza-
keti karşısında sürücüler şaşkınlıklarını gizleye-
mediler.
Dağıtılan broşürden bazı başlıklar;
• Kirazın Anayurdu, Fındığın Başkenti 

Giresun’a Hoşgeldiniz.
• Lütfen trafik kurallarına uyunuz.
• Uykusuzluk felakettir.
• Yorulduğunuzda küçük bir mola hayat 

kurtarır.
• Bayramınızı kutlar, Bayram tatilinizin hu-

zurlu, dönüşünüzün güvenli ve kazasız 
geçmesini temenni ediyoruz.

Giresun, Keşap İlçesi sahil yolu otogar mevkiinde araçları durduran trafik ekipleri, araç sürücülerini 
misafir ederek çay ikramında bulundular.

“Yorulunca Dinlenin, Trafikte Güvenli Seyredin”
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ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü toplu 
taşıma araç sahiplerine ve şoförlere 

yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası loka-
linde düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet 
Müdürü Murat Sarı, Komiser Yakup Kara, 
Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Sabri Kurt ve 14 Kooperatifin 
başkanı katıldı.

Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Baş-
kanı Sabri Kurt toplantıda yaptığı konuş-
mada, “Yetki belgesiz taşımacılık yapan 
bir üyemize 3 bin 500 lira ceza uygulandı. 
D 4 belgesi taşımacılık yapan şoförlerimiz 
için önemli bir belgedir. Kurallara uymaları 
konusunda üyelerimizi bilgilendirmek iste-
dik. Üyelerimiz bir daha böyle ağır cezalar 
ödemek zorunda kalmasın” diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Sarı’da trafik 
güvenliğinin önemine değinerek, toplu 
taşıma araç şoförlerinin taşıması gereken 
nitelikleri sıraladı. Sürücülerin davranış-
larında kontrollü olmaları gerektiğini 
belirten Sarı şunları kaydetti; “İlçemizde 
30 bin araç var. Toplu taşıma yapan araç 
sürücüleri aşırı hız, yakın takip, durma, 
duraklama, park etme, yolcu indirme 
ve bindirme kuralları, emniyet kemeri 
kullanımı, şerit izleme, geçme ve geçilme 
kuralları konularına dikkat etmeliler.”

Bartın’ın Ulus ilçesinde görev 
yapan okul servisi şoförlerine 

yönelik eğitim düzenlendi.

İçişleri bakanlığı Milli Eğitim bakanlığı 
ve Türkiye Şoförler ve otomobilciler 
federasyonu arasında yapılan Okul 
Servis Araçları ve şoförlerine yönelik 
Trafik Eğitimi İşbirliği protokölü 
kapsamında Okul servisi şoförlerine 
yönelik eğitim semineri yapıldı.

Jandarma Trafik timi, Sağlık Müdür-
lüğü personeli ve rehber öğretmen-
ler tarafından verilen eğitimlerde, 
şoförlere trafik kuralları ve trafik 
güvenliği ile ilgili bilgiler verildi. Ulus 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan 
eğitimlere Ulus ilçesi ile birlikte 
Abdipaşa ve Kumluca beldelerinden 
toplamda 170 şoför katıldı.

BİGA’DA ŞOFÖR ESNAFI 
BİLGİLENDİRİLDİ

ULUS’TA OKUL SERVİS 
ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM 

VERİLDİGiresun Belediyesi Trafik Müdürlüğü ile 
Emniyet Müdürlüğü trafik uzmanları 

eğitim ve öğretim yılı öncesi okul servis 
araçlarında denetim yaptı.  
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Saraydemir, hepimizin en önemli varlığı 
olan çocuklarımızın, emniyetli bir şekilde 
okullara ulaşımını sağlamak amacıyla 
servislerin denetlenip, eksikliklerin gideril-
mesi için süre tanındığını belirterek“ Ama-
cımız sorunsuz eğitim ve öğretim ortamı 
sağlamak. Önümüzde kış mevsimi var. 
Servislerin yönetmenlikler doğrultusunda 
hazır hale getirilmesi zorunlu “ dedi.

Giresun’da 9 öğrenci servis kooperatifine 
üye toplam 135 servis aracı bulunduğu 
kaydedildi. Emniyet Trafik Komiseri Ferda 
Yılmaz, “ 26. madde üzerinden servislerin 
denetlendiğini, bu yıl E sınıfı 5 yıllık eh-
liyet sahibi, 26 yaşını doldurmuş ve psi-
koteknik raporu almış sürücülerin öğrenci 
servisi kullanabileceklerini” ifade etti.

Denetimden geçirilen servislere tespit 
edilen eksikliklerin tamamlanması için 
süre tanındı.

Giresun Otogarında toplanan servis 
denetimine Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa Saraydemir, Trafik Müdürü Te-
mel Kaya, Şoförler Odası Başkanı İbrahim 
Çeltik, emniyet trafik komiseri Ferda 
Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı.

Lapseki ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan 
servis şoförleri eğitimden geçiyor. Lapseki 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale İl 
Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafın-
dan eğitim gören şoförler yeni eğitim-öğretim 
yılına donanımlı hazırlanıyor. Lapseki İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ilçemizde 
taşımacılık yapan her şoförümüze mutlaka 
eğitim almasını sağlıyoruz dedi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde servis 
şoförleri eğitimden geçiyor. 

OKUL ÖNCESİ SERVİSLER 
DENETLENDİ

SERVİS ŞOFÖRLERİ 
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM 

YILINA ÖZVERİ İLE 
HAZIRLANIYORLAR

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı öncesi Yoz-
gat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve De-
netleme Şube Müdürlüğü tarafından öğren-
ci servis şoförlerine seminer verildi. Trafik 
Tescil Şube Müdürlüğü ve Güvenli Okul Mer-
kezi Personeli Polis Memuru Bülent Arslan-
kaya tarafından verilen seminerde şoförlere 

okul servis araçlarının denetimleri, önceki 
yıllarda tespit edilen eksikliklerin gideril-
mesi, öğrenci servislerinde bulundurulması 
gerekenler, emniyet kemerinin önemi, gü-
venli öğrenci bindirme ve indirme, öğrenci-
lerle diyaloglar konusunda bilgiler aktardı.

Seminer sonrasında şoförler ise karşılaştık-
ları zorluklar, trafikte yaşadıkları sıkıntılar 
ve okul önlerinde karşılaştıkları park sorun-
larını dile getirerek çözümü konusunda em-
niyetten ve belediye yetkililerinden yardım 
istedi.

YOZGAT’TA OKUL ÖĞRENCİ 
SERVİS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM
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Akhisar Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası, oda üyelerinin gerek-

sinimlerini ve daha iyi hizmet verebilmek 
için teknolojinin son noktasında ki kur-
tarıcıları aldı.

Oda üyelerine dahi iyi hizmet verebil-
mek ve günün şartlarına daha iyi adapte 
olabilmek için teknolojik gelişmeleri ya-
kından takip ettiklerini belirten Akhisar 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Halil İbrahim Akdoğan, “Ak-
hisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası olarak yıllardan beri üyelerimizin 
isteklerine ve sorunlarına çözüm bulmak 
için en iyi şekilde hizmet vermenin gay-
ret ve çabasını göstermekteyiz. Mevcut 
bulunan Kurtarıcılarımızın günümüz 
şartlarına uygun olmadığını ve ihtiyaca 
cevap veremediğinden dolayı, üyelerimi-

Kelkit Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Beyler Kara, Taksi 
Konteynerleri ile ilgili yaptığı açıklamada “Yıllardır bekledi-

ğimiz, özlediğimiz bu hayalimizi gerçekleştiren Belediye Başka-
nımız sayın Ünal Yılmaz’a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kontey-
nerler sayesinde taksici esnafımız günlük ihtiyaçlarını  daha rahat 
karşılayacak ve hizmet noktasında vatandaşlara daha kolay ulaşa 
bilecek. Yıllardır kanayan yara olan taksicilerimizin yaşam stan-
dartlarını yükseltme sorunu, başkanımız sayesinde son buldu. Be-

lediye başkanımız sağ olsun, bize her alanda yardım ediyor. Yeri 
geliyor bizim düşünmediklerimizi düşünüyor ve bizimle istişare 
ediyor. Bu istişareler neticesinde yapılması gerekenler bir bir ha-
yata geçiyor. Bir kez daha değerli başkanımıza şahsım ve mensu-
bu bulunduğum aile adına teşekkür ediyorum. Bizlerde büyüyen 
ve gelişen Kelkit idealinde başkanımıza elimizden gelen bütün 
yardımı yapma sözü veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

ze daha iyi hizmet sunabilmenin bilinciyle 
kurtarıcılarımızı yenileyerek üyelerimizin 
ticari araçlarının kaza ve arızasında 24 saat 
taşınmasını sağlamanın gurur ve mutlulu-
ğunu yaşamaktayız” dedi.

Araç kullanırken trafik kurallarına harfi-
yen uyulması gerektiğini ifade eden Başkan 
Doğan, “Tabi trafikte araç kullanırken çok 

dikkatli olmalıyız. Çünkü trafikte yapılan 
bir yanlış trafik kazası ile sonuçlanmakta 
kazanın sonucunda ise insan hayatını kay-
bedebilmektedir. Bu nedenle sürücü, yolcu 
ve yayalar olarak trafik kurallarına uyul-
ması ve sürücülerin kazalardan korunacak 
şekilde dikkatli ve güvenli bir şekilde araç 
kullanması gerekmektedir” diye konuştu.

BÜYÜK 
HİZMET

Başkan Doğan, şoför 
esnafına daha iyi hizmet 
verebilmek için kurtarıcı 

filosunu yeniledi

Akhisar Şoförler 
Odası Başkanı 
H.İbrahim Doğan 
hizmetlerine 
devam ediyor

Kelkit Şoförler Odası Başkanından Belediye 
Başkanı Ünal Yılmaz’a Teşekkür

Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, üyelerine daha 
iyi hizmet verebilmek için yeni modern kurtarıcılar satın aldı.
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ÇERKEZKÖY KAYMAKAMI’NDAN 
ŞOFÖRLER ODASINA ZİYARET

Van Büyükşehir Belediyesi 
Ulaştırma Dairesi 
Başkanlığı’nın aldığı 
karar ile Van’daki servis 
araçlarına getirilmek 
istenen değişiklikler 
hayata geçiriliyor.

Kaymakam Metin Kubilay’ı, Çer-
kezköy Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanı Yaşar Kuş, Baş-
kanvekili Hakan Fıçıcı, Başkan Yar-
dımcısı Yaşar Balkan ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mustafa As, Cemal 
Buzkuş ve Erdinç Erke karşıladı.
Kaymakam Kubilay, şoför esnafı-
nın halka önemli hizmet yaptığını 
ve sıkıntılarını bildiklerini, gideril-
mesi konusunda her zaman kendi-
lerine yardımcı olmaya özen gös-
terdiğini söyledi. 
Kaymakam Metin Kubilay, “Bizler 
bürokrat da olsak daha çok va-

tandaşa hizmet odaklı çalışmalar 
yapıyoruz. Vatandaşlarımızla daha 
çok birlik ve beraberlik içinde ol-
mak istiyoruz. Bugünde sizlere bir 
iade-i ziyarette bulunmak istedik. 
Bundan sonraki süreçlerde de sü-
rekli fikir alışverişi içinde olmalı-
yız” dedi.

Çerkezköy Şoförler ve Otomobilci-
ler Esnaf Odası Başkanı Yaşar Kuş 
ise, “Kaymakamımızın bizlerin sı-
kıntılarının çözümü konusundaki 
hassasiyeti bizleri ayrıca mutlu 
ediyor” dedi ve ardından oda ça-
lışmaları hakkında bilgiler verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ile Van Şoförler ve 

Otomobilciler Odası Başkanlığı ile Van 31 
Numaralı Umum Servis ve Okul Taşıtları 
Kooperatifi işbirliği ile servis şoförlerine 
yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Van 
Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe 
öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleri 
katıldı. 2015-2016 eğitim öğretim yılına 
daha iyi bir şekilde başlamak için getirilen 
kararlar bir bir hayata geçirilirken, servis 
araçlarının bir kampüs çatısı altında top-
lanması karara bağlandı. Araçlar bundan 
sonra Van Kalesi altında bulunan boş ara-
zide konuşlandırılarak, buradan hareket 
edecek. Tüm servis arabaları bu kampüste 
bir kooperatif adı altında hizmet sunacağı 
gibi buradaki kampüste yıkama, yağlama, 
gibi bir çok işyeri olacak.
“S PLAKASIZ VE KUŞAKSIZ 
HİÇBİR ARACA ÖĞRENCİ 
VERİLMEYECEK”
Gerçekleştirilen toplantıda konu ile ilgi-

li açıklamalarda bulunan Van Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanı 
Öner Yiğit, bu kampüsün tertipli düzenli 
bir şekilde işlemesi gerektiğini belirterek, 
“Buradaki tüm servis araçlarımız ve servis 
şoförlerimiz daha iyi hizmet sunmak için 
canla başla çalışacaklar. Temiz, düzenli ve 
tertipli bir şekilde yapılacak olan hizmet 
işleyişinde ne kadar güzel olduğunu ortaya 
çıkaracaktır. Şoförlerimiz kılık kıyafetleri 
başta olmak üzere saç ve traş bakımları-
nı da eksiksiz yapacaklar. Aracına kuşak 
atmayan hiçbir servis aracına öğrenci ve-
rilmeyecektir. Bu konuda Van Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile olan temaslar aralıksız 
sürmekte. Bu konuda velilerin haberinin 
olması için gerekli çalışmalar sürmektedir. 
‘S’ plakalı olmayan ve kuşak giydirmeyen 
hiçbir araca öğrenci verilmeyecektir. Ma-
halle aralarında bulunan yazıhaneler kal-
dırılacak. Tüm okul araçları Van Kalesi 
altında bulunan boş arazide bulunacaklar. 
Bir kampus çatısı altında kooperatife bağlı 
olarak hizmet verecekler. Tüm halkımıza 

hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“VELİLERİMİZ ARTIK BU 
ANLAMDA HUZUR İÇİNDE 
OLACAKLAR”
Van Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Emin Tuğrul da getirilen çalış-
maların yerinde olduğunu belirterek, Van 
Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi 
Başkanlığına teşekkür etti. Bu yenilikler-
le birlikte servis taşımacılığı yapan şoför 
esnafının daha iyi hizmet vereceğini ifade 
eden Tuğrul, “Velilerimize de bu anlamda 
bir güven gelmiş olacaktır. Korsan taşıma-
cılığın önünü kesecek olan bu yeniliklerle 
birlikte velilerimizde artık içi rahat bir şe-
kilde çocuğunu kimlere teslim etmiş ola-
cağının huzuru içerisinde olacaktır. Ben 
tekrardan tüm bu yenilikler için esnafı-
mıza bu imkanları sunan Van Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı olmak üzere Ulaştır-
ma Dairesi Başkanı Öner Yiğit ve emeği 
geçenlere şükranlarımı sunuyorum” ifade-
lerini kullandı.

Van’da Okul Servis Araçları bir kampüste toplanacak

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi 
Kaymakamı Metin Kubilay, 

Çerkezköy Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odasını 

ziyaret etti. 
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GEÇEN SAYININ CEVABIYUKARIDAN AŞAĞIYA

SOLDAN SAĞA

1. Kanmış, inanmış... Büyük 
kara parçası, Kıta,

2. Yaşlı, Kart... Yanılmama, 
hedefi vurma,

3. Miliamper’in kısa yazılışı... 
Bir işte yetkili olan, işi yapan, 
erbap... Takım oyunlarında 
karşılaşmaların yapıldığı yer,

4. Yüksek tavanlı bir katın ikiye 
bölünmesiyle oluşan alçak 
tavanlı kat... Ses, haber,

5. Niçin... Basamak, mertebe,
6. Çok küçük boyutlu madde... 

Tellür elementinin simgesi,
7. İncelik... Bir nota,
8. Giysinin belden aşağıda 

kalan bölümü... Çok yıllık 
ve otsu bir kültür bitkisi... 
Notada duraklama işareti,

9. Sualtı Taarruz Komando-
larının kısa yazılışı... Asalak 
olarak yaşayan bir böcek... 
Bağırsaklar,

10. Ten... Gemilerde borda 
iskelesinin alt başındaki 
sahanlık... Taze hurma özü,

11. Selçuklular döneminde 
İran’ın Kaşan kentinde üreti-
len bir cins seramik... Taht,

12. Süpürgeotu... Kuytu ve sıcak 
yer, kışlak.

1. Dört teli olan, çenenin altına dayayarak çalınan yaylı 

saz... Sorun, problem,

2. Akar... Postayı süren kimse,

3. Neon’un simgesi... Türe... Bir bağlaç,

4. Mezra... Şenliklerde kurulan süslü kemer,

5. Hıyanet, hainlik... Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz,

6. Mavi rengi kırmızıya çeviren hidrojenli bileşik... 

Kalbin altındaki bölge,

7. Hayvanların ayağına çakılan demir parçası... Üç katlı 

balık ağı,

8. Avrupa Birliği’nin kısa yazılışı... Bir yerde oturanlar, 

sakinler... Rütbesiz asker,

9. Ağaç yontmaya yarayan kısa saplı, bir yanı keskin 

ağızlı çelik araç.. Tellür’ün simgesi... Bir papağan türü,

10. İşsizlik, işsiz kalma... Etkilenme, çağrışım veya içe 

doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham,

11. Bir kelimenin hecelerini teker teker söylemek,

12. Toplum bilimi, gelenek... Asillik.
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, 29 Eylül Dünya 
Kalp Günü nedeniyle yaptığı açıklamada sağlıklı bir 

kalp için spor yapılmasının altını çizdi. 

S
porun kalp sağlığı açı-
sından önemi hakkında 
bilgi veren Medical Park 
Hastanesi Kardiyoloji 
Kliniği’nden Uzm.Dr. Ali 
Ekber Ataş, “Düzenli eg-

zersiz yani spor yapmak, kalp krizi 
riskini yarı yarıya azaltır. Hatta kalp 
krizi geçirenlerde iyileşmeyi kolay-
laştırır. Yapılan çok sayıdaki bilimsel 
çalışmada hareketsiz yaşayanlara 
göre, düzenli spor yapanlarda, kalp 
krizi ihtimalinin 3’te 1’e yakın azal-
dığı, krizden sonra iyileşmenin daha 
çabuk olduğu ve kalp krizinden 
ölüm oranının da daha az olduğu 
bildirilmiştir. Sadece yürümek bile 
sporun sağlığınıza sağladığı nimet-
lerden yararlanmanızı sağlar. Günde 
30 dakika yürüyüş yeterlidir. Ama 
sakın alışveriş merkezlerinde ma-
ğaza gezerken yaptığınız yürüyüşle 
karıştırmayın. Zira kalbe en yararlı 
yürüyüş, oksijenli ortamda ve tem-
polu yapılan yürüyüştür. Oluşan ve 
oluşacak damarlar ile doğal baypas-
lar meydana gelir ve kişi kalp krizi 
riskine karşı daha korunaklı olur” 
dedi.
Düzenli egzersizin acil durumlarda 
kalp hızını yavaş yavaş arttıran ve 
kalbin zarar görmesini engelleyen 
bir mekanizma geliştirdiğini belir-
ten Ataş, “Kan basıncı yüksek olan 

kişilerde, kan basıncının düşmesi ve 
kolay ayarlanması da düzenli eg-
zersizin bir başka faydasıdır. Ayrıca 
düzenli egzersiz kilo vermeyi kolay-
laştırır, insülin direncini düşürerek 
prediyabet ve diyabet yani şeker 
hastalığı gelişimini engeller, iyi ko-
lesterolü yükseltir, kanın pıhtılaş-
masını önler, stresi azaltır, mutluluk 
hormonu serotonin salgısı ile mut-
luluk hissini arttırır, depresyondan 
korur, dokuların kanlanmasını arttı-
rarak yaşlanmayı geciktirir. Düzenli 
egzersiz kalp krizi ve inme riskinin 
azaltmanın yanı sıra bunamaya, ke-
mik erimesine ve bazı tür kanserle-
re karşı insan sağlığını korur” diye 
konuştu.
SPOR SALONU ŞART DEĞİL
Günde 30 dakika tempolu bir şe-
kilde yürümenin kalp sağlığı açı-
sından çok faydalı olacağını ifade 
eden Ataş, “Sporun sağladığı tüm 
bu nimetlerinden yararlanmak ve 
kalp damar sağlığınızı korumak için 
koşmak ya da spor salonlarındaki 
programlara dahil olmanız gerekmi-
yor. Sadece düzenli ve tempolu yü-
rümek de sporun bu faydalı etkile-
rinden yararlanmanızı sağlar. Günde 
30 dakika hızlı olarak yürüyün, bu 
yeter. Tüm günün yorgunluğunu 
bahane etmeden, evde ya da işte 
sarf edilen enerjiye ilaveten her bi-
rey kendine günde en az 30 dakika 
ayırmalı ve açık havada tempolu 
yürüyüş yapmalıdır. Kalp sağlığı için 
1 saat boyunca 5 kilometre yü-
rüyüş idealdir. Yani en az haftada 
150 dakika yürüyüş yapılması öne-
rilmektedir. Ama unutmayın; bu yü-
rüyüşler tempolu olmalıdır, mağaza 
dolaşarak değil” şeklinde konuştu.

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ
Eğer kalp krizi geçirmiş birisi düzen-
li spor yapacaksa mutlaka bireysel 
olarak doktoruna danışması gerek-
tiğinin altını çizen Ataş, “Kalp hızını 
bulmak için krizden 15-20 gün son-
ra yürüyüş bandında efor testi ya-
pılması gerekir. Bu sayede ulaşılan 
kalp atım sayısına göre, egzersiz sı-
rasındaki hedef nabız hesaplanma-
lıdır. Yani kalp krizi geçiren kişiler-
de, düzenli egzersizin miktarı, kalp 
krizinin yarattığı hasarın boyutuna, 
hastanın genel durumuna ve efor 
testinde hastanın ulaşabildiği he-
def kalp hızına göre ayarlanır. Kalp 
krizi geçirmiş bireyler de düzenli ve 
tempolu olarak haftada 3 ila 5 gün, 
30 ila 45 dakika arası yürüyüş, yüz-
me ve bisiklete binme gibi egzersiz-
ler yapabilirler”
YEMEK SONRASI DEĞİL AÇ 
KARNINA
Düzenli egzersiz için ideal olan sa-
atlerin kişinin yaşam saatlerine 
göre değişebileceğini belirten Ataş, 
“Fakat hemen yemek sonrası yapı-
lan egzersizin, kalp sağlığı üzerine 
olumsuz etkileri olabilir. Kalp has-
talarında şikayetler yemek sonrası 
ortaya çıkabileceğinden, sporun 
yemekten bir buçuk iki saat sonra 
aç karnına yapılması uygundur. Aşırı 
soğuk ya da sıcak havalarda fazla 
efor gerektiren sporlar yapılmama-
lıdır. Özellikle bilinen kalp hastalığı 
olanlar ya da kalp hastalığı için risk 
faktörü taşıyanlar buna dikkat et-
melidir. Soğuk suda duş veya yüz-
me tehlikeli olabilir. Yürürken rüz-
garı arkamıza almakta fayda vardır” 
dedi.

SAĞLIKLI BİR KALP 
İÇİN SPOR YAPIN




