


Meslek Odalarımız 
güven tazeliyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu’na bağlı meslek 
odalarının seçimleri kanun gereği 
1 Ocak ile 31 Mart 2018 tarihleri 
arasında yapılıyor. 

Sayfa 18’de Genel 
Kurullarını yapan 

odalarımızın seçim 
sonuçlarını görebilirsiniz.

2018 yılının gelmesiyle birlikte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı şoför mes-
lek odalarının seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. 

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre dört yılda bir yapılması gere-
ken meslek odalarının seçiminde oda başkanı ve yöneticisi olabilmek için en az iki yıllık oda kaydı 
ve vergi mükellefiyeti gerekiyor. 

Bir çok şoför odasında çekişmeli seçimler yaşandı. Pek çok şoför odalarının başkanları değişme-
di. Ama oluşturulan yönetimler ile yeni mesleki politikaların nasıl oluşturulacağı, sorunların nasıl 
çözüleceği konusunda şimdiden ipuçları veriyor… İl ve ilçelerde seçimlerini yapan odalarımızın 
seçim sonuçlarını dergimizin 18. sayfasından itibaren verilmektedir.

Seçim sonuçlarının dergimizde yer almasını isteyen odalarımızın konuyla ilgili haber ve fotoğ-
raflarını mail adresimize (tsofbasin@gmail.com), ya da Federasyonumuzun Basın Yayın Servisine 
(TŞOF Basın Yayın Servisi Fevzi Çakmak Sok. No:5 Kızılay/ANKARA) posta yoluyla gönderebilirler.

Türk Esnaf ve Sanatkârı, Ahi Evran teşkilatı geleneğinden gelen sağlam 
bir yapı içinde mesleklerini icra etmektedirler. Öyle ki şoför odaları’nın 
saygı ve sevgi içerisinde gerçekleşen kongrelerinde sadakat ve vefa 
duygusu öne çıkmaktadır.
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ÖNEMLİ DUYURU
Gönderilen yazılar ve fotoğraflar 

yayınlansın, yayınlanmasın iade edilmez. 
Dergimizin piyasada abone

talep edecek hiçbir görevlisi yoktur. “Yazılı 
sözleşmesi olmayan yazarlara ve özel 

olarak istenmeyen yazılara
ücret ödenmez. ” Yazı ve fotoğraflarımız 

kaynak gösterilerek iktibas edilir.
Basın yasasına uyar.

Baskı - Cilt
TŞOF TRAFİK MATBAACILIK A.Ş.
TEL: 267 09 31 - 267 08 97 - 98 - 99

FAKS: 267 08 12 - 267 08 94

Her ayın son günü yayınlanır.

Her dergi T.Ş.O.F.’un
Genel Kurulu kararı doğrultusunda 

eğitim amacına  yönelik olarak 
yayınlanmakta ve  ücretsiz 

dağıtılmaktadır.

DERGİMİZ İHA ABONESİDİR.

(SÜRELİ YAYIN) 2018

Trafik kurallarına da
bir gül kadar önem verelim.

Şoför esnafından 
Mehmetçiğe destek

Türkiye Afrin’e zeytin 
dalı uzattı

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 
Kasımpaşa Tüneli 
açılışına katıldı

Apaydın, “Minibüsçünün 
otobüs vergisi sorunu 
bitiyor”

Emniyet Genel Müdürü 
Altınok’tan Başkan Apaydın’a 

ziyaret

Yola çıkarken 
araçlarınızı kış 
şartlarına göre 

ayarlayın

Başkanlar Ankara’da istişare toplantısında buluştu
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TÜRKİYE AFR
TÜRK MİLLETİ
HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ
SÖZ KONUSU VATAN
OLDUĞUNDA YİNE
TEK SES ve TEK YÜREK



İN’E ZEYTİN DALI UZATTI

TARİHİ OPERASYON BÖYLE YÖNETİLİYOR!

Gün bir olma, beraber olma günüdür. 
Türk Şoför esnafı olarak devletimizin 
ve kahraman askerlerimizin her 
zaman yanındayız ve destekçisiyiz. 
Allah, Ordumuzu muzaffer  eylesin. 
Devletimiz ve Cumhuriyetimiz 
ilelebet yaşayacaktır.

DUALARIMIZ, KALBİMİZ KAHRAMAN 
ASKERLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAREKÂTTA
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Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu 
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
(TSK) terör örgütü YPG’nin 
işgali altındaki Afrin’e 
gerçekleştirdiği Zeytin Dalı 
Harekatı’na ilişkin bir mesaj 
yayımladı. Apaydın, “Zeytin 
Dalı Operasyonu bölgeye 
huzur getirecektir” dedi. 

ZEYTİN DALI OPERASYONU 
BÖLGEYE HUZUR GETİRECEKTİR

T
ürk Silahlı Kuvvetlerince 
hudut güvenliği ve böl-
gede istikrarı sağlamak 
amacıyla Suriye’nin kuzey-
batısındaki Afrin bölge-
sinde PYD/PKK ve DEAŞ’a 

mensup teröristleri etkisiz hale getirmek 
ve dost ve kardeş bölge halkını bunların 
baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 
başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın bir mesaj 
yayımladı.

Apaydın, “Sonuna kadar haklı olduğu-
muza inandığımız bu operasyonda Meh-
metçiğimizin bu operasyonu başarıyla 

tamamlayacağından hiçbir şüphe ve 
endişemiz bulunmamaktadır. Dünyanın 
en güçlü ve bilinçli hareket kabiliyetine 
sahip kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri-
mizin kayıp vermeden zafer haberleriy-
le dönmesini bütün kalbimle diliyorum. 
Türk milleti her zaman olduğu gibi söz 
konusu vatan olduğunda yine tek ses 
ve tek yürek olmuştur. Bu birlikteliğe her 
zamankinden bugün daha çok ihtiyacı-
mız var. Ülkemizde iktidar ve muhalefet 
tüm siyasi partilerimizin birlikte hareket 
etmesi ayrı bir sevinç kaynağıdır. Türk 
şoför esnafı olarak askerlerimizin hiçbir 
kayıp vermeden bölgeye barış ve huzur 
getirerek geri dönmelerini canı gönül-

den istiyoruz. Bu Zeytin Dalı harekatı hiç 
kuşkusuz bölgeye huzur getireceği gibi 
terör örgütlerine de büyük bir mesaj ola-
caktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Ülkemizin başı sağolsun”

Şehit askerlerimize rahmet dileyen Fevzi 
Apaydın, “bölgeyi PKK’lı teröristlerden 
temizlemek ve kullandıkları sığınak ve 
barınakların imha edilmesi için başlatı-
lan harekat kapsamında askerlerimizin 
şehit olması bizleri millet olarak derin bir 
üzüntüye sevk etmiştir. Şehit olan asker-
lerimize Allahtan rahmet, ailelerine baş-
sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN 
APAYDIN, 

“AFRİN 
HAREKATININ 

BAŞARILI 
OLACAĞINA 
İNANCIMIZ 

SONSUZ”



 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
“AFRİN’İ GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ”

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Tüm dünyaya milletin evinden ilan 
ediyorum, ülkemizin hiç kimsenin bir 

karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. 
Türkiye’nin bu operasyonlardaki temel amacı 
milli güvenliği yanında Suriye’nin toprak 
bütünlüğü ile Suriye halkının can ve mal 
emniyetine de katkıda bulunmaktır. Ne zaman 
iş biterse bizim orada durmaya merakımız yok, 
çekilmeyi biliriz. Bunun için birilerinden icazet 
almak gibi bir derdimiz yok” dedi.
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ŞOFÖR ESNAFINDAN 

Düzce Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı 
kapsamında Kahraman Mehmetçik’imizin yanında olduklarını 
göstermek amacıyla TIR ve kamyonları ile şehir turu düzenledi. 
Askerlerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri gerektiğini 

kaydeden Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, “Bütün varlığımız-
la bedenimizle onlarlayız. Aramızdaki 950 kilometre, 9 buçuk 
saniye bile değil” dedi.
Düzenlenen destek konvoyuna Şoförler Odası Başkanı Yavuz 
Yılmaz da eşlik etti. 

Düzce Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, dü-
zenledikleri konvoyla Afrin Bölgesi’nde devam eden “Zeytin 
Dalı” operasyonuna katılan askerlere destek verdi. Askerler için 

konvoyun başlangıcında harekata katılan askerler ve şehitler 
için dua eden şoförler ardından yaptıkları konvoyla Düzce Şehir 
Merkezinde kornalar eşliğinde destek turu attı.  

Uşak Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, 
Afrin’de teröre karşı yapılan mücadeleye des-
tek verdi. 
Afrin ve diğer terör eylemlerinde şehit olan 
askerlere ve güvenlik kuvvetlerine Allahtan 
rahmet ve ailelerine sabır dileyen Oda Başkanı 

Ekrem Çetin, “Bizler Zeytin Dalı operasyonuna 
sonuna kadar destek veriyoruz. Sınır güven-
liğimizin sağlanması ve ülkemizin terörden 
temizlenmesi adına her zaman Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu ve her 
zaman göreve hazır olduğumuzu bildiririz. Şe-
hitlerimize Allahtan rahmet dileriz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Terör Örgütü PYD’nin bölgeden 

Düzce Kamyoncu Esnafı

Düzce
Otobüs, 
Minibüs 
ve Servisçi
Esnafı

Uşak Servisçiler Odası
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MEHMETÇİĞE DESTEK

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Minibüsçüler 
ve Umumi Servisçiler Odasına bağlı şoförler ‘Zeytin Dalı 
Harekatı’na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu 
yaptı.  
Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası ile Şoförler ve 
Otomobilciler Odasına bağlı şoförler bir araya gelerek önce kan 
verdi, sonra oluşturdukları konvoyla askerlik şubesine giderek 
gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na bağlı şoförler-
den Afrin’e destek konvoyu düzenlendi.
Niğde’de bir araya gelen onlarca kamyon şoförü, Afrin Operas-

yonu’ndaki Mehmetçiğe destek vermek için konvoy yaparak 
şehir turu attı. Konvoya Türk bayrakları ile süslenmiş yaklaşık 
200 araç katıldı. 

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, 
minibüs şoförleri, bir günlük 
hasılatları olan 7 bin 320 TL’yi 
Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.  

Ulaştırma Hizmetleri Esnaf 
Odası Başkanı Ramazan Bay 
öncülüğünde İlçe Jandar-
ma Komutanı Binbaşı Erdal 
Özköroğlu’nu ziyaret eden 
Esentepe - Garaj Hattı Baş-

kanı Serkan Parlaklar ile Sa-
nayi - TOKİ Hattı Başkanı Tay-
fun Çelik, daha sonra Ziraat 
Bankası Şube Müdürü Uğur 
Nacitarhan’ın konuğu oldu.

çıkartılması için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destekler sürüyor. 

Niğde Şoför 
Esnafı

Malatya’lı Şoförlerden 
gönüllü askerlik başvurusu

Bursa, Karacabey 
Minibüsçülerin bir günlük 
hasılatı Mehmetçiklere
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan

Hedefimiz

Kasımpaşa Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla hizmete 
açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın yanısıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan

2020’ye girerken
tünellerde 68 km’ye,

metroda 355 km’ye ulaşmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kaderimin Kasımpaşa ve İstanbul’da yazılmış 
olmasından çok bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren milletimize 
hizmet ettik. 15 yılda 3.5 kat büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye manzarasıyla karşılaşıyoruz. 
Tek İstanbul sevdalısı biz değiliz, sanatçılar en güzel eserlerini İstanbul için vermiştir.”

Kasımpaşa 
tüneli 

açılışına 
katıldı

Kasımpaşa 
tüneli 

açılışına 
katıldı
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Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, 
Beyoğlu’nda Kasım-

paşa tünelinin açılış töreni-
ne katıldı.

Törende Kasımpaşa spor 
atkısıyla konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, açılışı 
yapılan tünelin İstanbul tra-
fiğini rahatlatmak için baş-
latılan 16 tünel projesinin 
en önemli etaplarından biri 
olduğunu vurguladı.

7 tepeli İstanbul’un 16 tü-
nelle tepelerin altından 
birbirine bağlandığını vur-
gulayan Erdoğan, “İstanbul 
trafiğinde araç kullanan 
herkes tünellerin ne büyük 
rahatlık sağladığını gayet 
iyi biliyor. Hizmete girenler 
yanında yeni projelendiri-
len tünellerle İstanbul için 

toprağın altında yepyeni 
bir ulaşım alternatifi oluş-
turuyoruz. Metro projeleri 
ile birlikte olayı ele aldığı-
mızda üstü ayrı bir güzel, 
boğazı ayrı bir güzel, halici 
ayrı bir güzel, Marmara ve 
Karadeniz’i ayrı bir güzel 
İstanbul’un toprağının altı-
nı da güzelleştiriyoruz” diye 
konuştu.

Karaköy-Beyoğlu tünel hat-
tının dünyanın ilk metro 
hatlarından biri olduğunu 
hatırlatan Erdoğan, “Bu tü-
nelin devamını getireme-
diğimiz için İstanbul yakın 
zamana kadar tarihi ve gü-
zel güzellikleri yanında tra-
fik çilesi ile meşhur bir kent 
olarak hafızalarda kalmıştır. 
Biz bu boşluğu doldurmak 
için çalışma içindeyiz. Şu 

ana kadar tünellerde 17 ki-
lometreyi bulduk, metroda 
160 kilometreyi geçtik. He-
defimiz 2020’ye girerken 
tünellerde 68 kilometreye, 
metroda 355 kilometreye 
ulaşmaktır. Daha sonrası 
için 120 kilometre yeni tü-
nel, 650 kilometre yeni raylı 
sistem projemiz vardır. Böy-
lece 190 kilometreyi bulan 
tünel ve bin kilometrelik 
raylı sistem uzunluğu ile 
İstanbul’u dünyanın en yay-
gın ulaşım ağıyla donatmış 
olacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım 
ise, açılışı gerçekleştirilen 
tünellerin bölge trafiğinde 
rahatlama sağlayacağını 
vurgulayarak, “Bu tünel-
lerin hizmete girmesiyle 
Şişhane’den gelen trafik 
Aynalıkavak üzerinden 
geçmeyecek doğrudan bu 
tüneller vasıtasıyla 1. Çev-
reyolu ve 2. Çevreyolu’na 
katılmış olacak. Bugün gün-
lük 4 bin olan trafik miktarı 
on kat artacak. İstanbul’un 
bu bölgedeki trafiğine 
önemli rahatlama sağlaya-
caktır. Değerli İstanbullular 
bizim siyasetimiz hizmet 
siyasetidir, eser siyasetidir” 
diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI 

DİREKSİYONA 

HAKİM

İSTANBUL’DA 
MESAFELER 
KISALIYOR

Türkiye’nin yol ve ulaşım politikalarını 
başarı ile uygulayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, trafik kurallarına da dikkat ediyor.

İstanbul trafiğine önemli bir soluk 
kazandıracak olan Kasımpaşa - Has-
köy Tüneli hizmete açıldı. Açılış tö-
reni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla 
gerçekleşti.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlü-
ğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
arasında imzalanan protokol gereği 
ve kamulaştırma işleri yine İBB ta-
rafından yapılan proje ile bölgede-
ki trafik yoğunluğunun azaltılması 
amaçlandı.

6 BİN 507 METREYİ BULUYOR

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapı-
lan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere 
toplam 2550 m’lik çift tüplü Beyoğlu 
– Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı 
yolu ve 140 m’lik aç-kapa tünel ile be-
raber toplamda 6.507 m.’yi buluyor.

40 BİN ARAÇ

Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı 
mevcut yol, tünel ile beraber 40 bin 
araçlık kapasiteye ulaşacak.

ULAŞIM SÜRELERİ KISALACAK

Kasımpaşa Hasköy Tüneli’nin açılma-
sı ile birlikte başta Taksim bağlantısı 
olmak üzere, bölgeden 1. Çevre Yolu-
na gidecek ve gelecek araçların ula-
şım süreleri kısalacak.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın kanundaki tanımdan 
kaynaklı minibüslerden alınan otobüs vergisinin 
sona ermesi için TBMM’ye verdiği kanun teklifi-
nin minibüsçü esnafı adına sevindirici olduğunu 

belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Minibüslerden alı-
nan otobüs vergisi sorunu bitiyor. Daha önce Maliye Baka-
nımız Naci Ağbal ile TESK’i ziyaretinde yaptığımız görüşme 
doğrultusunda yeni düzenleme esnafımızı sevindirdi” dedi.     
MTV Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin son torba yasa ile TBMM’ye gönderilmesi ile bir hak-
sızlığın ortadan kaldırılacağının altını çizen Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Yeni yapılacak düzenleme ile her araç sahibi, ruhsatında ne 

yazıyorsa onun vergisini ödeyecek. Şöyle ki; 10 koltuğu olan 
araçlar otomobil sayılması gerekirken minibüs kabul ediliyor 
ve 4 bin 300 TL’ye varan tutarda MTV ödemesi gerekirken 888 
TL vergi ödüyorlar. Bu araçları çoğunlukla taksi ruhsatı olmayan 
korsan taksiciler kullanırken vergi mükellefi olan ruhsatlı mini-
büsler de tersine cezalandırılarak otobüs vergisi ödüyor. Konu-
nun TBMM’ye sevk edilerek yeni torba yasaya dahil edilmesi ile 
haksız bir uygulamadan vazgeçiliyor” dedi.

“Motorlu Taşıtlar Vergisinde adalet sağlanacak”

Yapılacak değişiklikle Motorlu Taşıtlar Vergisinde adaletin sağ-
lanacağının altını çizen Apaydın, “Ruhsatında minibüs yazan 
aracın, sigortası minibüs olarak ödeniyor, vergi mükellefiyeti 
dahi minibüsçü olarak açılıyor. Ancak iş vergi ödemeye gelin-
ce otobüs vergisi ödeniyor. Bu çelişkiyi esnafımıza anlatmakta 
güçlük çekiyorduk. Yeni düzenleme ile bu haksız ve adil olma-
yan sistem düzeltiliyor. Düzenlemede emeği geçen başta Mali-
ye Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere katkısı olan herkese ca-
miamız adına teşekkür ederim” ifadelerini kaydetti.

Apaydın, “Bakan Ağbal’a camiamız 
adına teşekkür ediyorum”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 
Başkanı Fevzi Apaydın, “Yeni yapılacak düzenleme 
ile her araç sahibi, ruhsatında ne yazıyorsa onun 
vergisini ödeyecek” dedi.

Dergimiz baskı aşamasında  iken  
“Federasyonumuzun ısrarlı girişimleri 
neticesinde minibüsçü esnafımızın 
otobüs tarifesinden Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV) ödemesi sorununu 
ortadan kaldıran düzenleme TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul 
edilmiştir. Yasama süreci takip 
edilmektedir” minibüsçü esnafı adına 
sevindirici açıklamayı Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı 
Fevzi Apaydın kamuoyuna yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda kabul edildi

APAYDIN: “Minibüsçünün otobüs 

vergisi sorunu bitiyor” 
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EMNİYET 
GENEL 
MÜDÜRÜ 
SELAMİ 
ALTINOK’TAN, 
BAŞKAN 
APAYDIN’A 
ZİYARET

Trafik görevlileri ile şoför ilişkilerini 
iyileştirmek ve yol güvenliği kural-
larını yerleştirmek konusunda yo-

ğun çalışmalar sürdüren Emniyet Genel 
Müdürü Selami Altınok TŞOF’u ziyaret 
ederek Başkan Fevzi Apaydın ve yöne-
ticilerle görüşerek meslek sorunlarıyla 
ilgili bilgiler aldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami 
Altınok’un TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’ı 
ziyaretinde Emniyet Genel Müdür Yar-
dımcıları Ali Çelik ve Erhan Gülveren, 
Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Baş-
kanı Ali Temiz, Trafik Planlama ve Destek 
Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz, Trafik 
Araştırma Merkezi Müdürü Uğur Köse, 
TŞOF Başkan Vekili İbrahim Yılmaz ve 

APAYDIN: “Minibüsçünün otobüs 

vergisi sorunu bitiyor” 
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Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Genel Müdür Yardımcıları Ali Çelik ve Erhan Gülveren, 
Trafik Daire Başkanları  Ali Temiz, Mehmet Yavuz, ve Araştırma Merkezi Müdürü Uğur Köse, 

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’ı makamında ziyaret ettiler.

Genel Sekreter Enver Yeniçeri’de hazır bulundular.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, sıcak karşılama ve misa-
firperverlikte bulundukları için Başkan Apaydın’a memnuniyet 
ve teşekkürlerini iletti. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile TŞOF’un her zaman iyi ilişkiler 
içinde olduğunu, gelecekte de güzel çalışmalar olacağını ve 
bu çalışmalara katkı ve destek vereceklerini söyleyen Altınok, 
“TŞOF takdir ettiğim kuruluşlardan bir tanesi. Güzel çalışmalar-
da bulunmaktasınız. Sizlerin bu çalışma şevki bizleri mutlu et-
mektedir ve bu çalışmaya bizlerin de katkısı olacaktır. İnşallah 
bundan sonra birbirimizle daha sık görüşerek bu sorunların üs-
tesinden hep birlikte gelmeye çalışacağız” diye konuştu.

Emniyetle sürekli işbirliği içinde hareket ettiklerini belirten 
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ise, “Genel Müdürümüz, Genel 
Müdür Yardımcımız ve Daire Başkanlarımızın ziyaretleri bizleri 
çok mutlu etti. Sayın Genel Müdürümüz çok değerli bir insan. 
Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum. Bugün bizleri konusuna hakim bir heyetle ziyaret et-
meleri bizlere ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. Ken-
dilerine yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgi vereceğiz 
ve birçok konuyu paylaşacağız” dedi.

Gerek bağlı odalarımızın gerekse esnafımızın bir takım sorun-
ları olduğunu ve ortaklaşa hareket ettikleri  zaman çözüleme-
yecek sorunlar olmadığını söyleyen Apaydın, “Sayın Emniyet 

Genel Müdürümüz Selami Altınok’tan sorunlarımızın çözümü 
için destek bekliyoruz. Bizlerde TŞOF olarak her türlü yardıma 
hazırız” diye konuştu.

Günün anısına Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, TŞOF 
Başkanı Fevzi Apaydın’a bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek 
üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün amblemi bulunduğu 
bir çift fincan hediye etti.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’da Emniyet Genel Müdürü Selami 
Altınok’a Türk Bayrağı ve Plaket, Genel Müdür Yardımcıları Ali 
Çelik, Erhan Gülveren, Trafik Daire Başkanları  Ali Temiz, Meh-
met Yavuz ve Araştırma Merkezi Müdürü Uğur Köse’ye birer 
plaket takdim etti.

12
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T rafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve De-
ğerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’nun katılımıyla Ankara’da Anıtte-

pe Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhte-
rem İnce, Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Em-
niyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü, 
Erhan Gülveren, Selami Hüner, Adem Çakıcı ve 
Ali Çelik, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Polis 
Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, trafikten sorum-
lu Daire Başkanları, 81 ilin trafikten sorumlu em-
niyet müdür yardımcıları ile trafik denetleme ve 
bölge trafik denetleme şube müdürleri de hazır 
bulundular.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda ko-
nuşan Soylu, terör örgütlerine yönelik Afrin’de 
gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan 
askerlere başarı dileğinde bulundu.
Soylu, trafik konusunda geçen yılın değerlendir-
mesini yapmak ve ‘Trafik Güvenliği Uygulama 
Politika Belgesi’nin sonuçlarını masaya yatırmak 
amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyle-
di.
Bakan Soylu, 50-100 yıl önce var olmayan konu-
larla ilgili olarak bugün birimlerin, personelin, 
dijital altyapının, araçların ve yasal mevzuatın 

bulunduğuna işaret ederek, küresel terör, siber 
suçlar ve trafiğin bu konular arasında olduğunu 
belirtti.
Araçların geliştiğini ancak fizik kurallarının de-
ğişmediğini vurgulayan Soylu, gelişen teknolojik 
imkanların daha süratli bir trafik sunduğuna, bu 
durumun aynı zamanda riskleri de artırdığına 
dikkat çekti.
Soylu, Bakanlık olarak geçen yıl ‘birimler arası 
entegrasyon ve koordinasyonu arttırma’, ‘jandar-
ma ile polis arasında gerekli teknik kabiliyetler’, 
‘kamu verimliliğini yükseltme’, ‘personel ve 
teknik kapasiteyi arttırma’, ‘teknoloji kullanımı-
nı daha üst seviyeye yükseltme’ gibi 5 stratejik 
adım attıklarını dile getirdi.
Cezaların yüz yüze yazılması konusunda atılan 
adımlar sayesinde tebligat giderlerinde de 26 
milyon 795 bin 43 liralık bir tasarruf sağlandığını 
belirten Soylu, daha önce trafik denetlemelerin-
de günlük ortalama 3 bin 84 ekip ve 5 bin 840 
personel görev alırken geçen yıl 3 bin 346 ekip, 6 
bin 656 personelin görev yaptığını aktardı.
Soylu, şu anda 21 bin civarında trafik polisinin 
görev yaptığını anımsatarak bu sayının yılsonun-
da 25-26 bine çıkacağını ifade etti.
Halihazırda yollarda 431 maket trafik aracının 
bulunduğunu belirten Soylu, bu maketlerin kul-
lanıldığı yerlerde yaşanan kazalarda yüzde 17’lik 
azalma kaydedildiğini bildirdi.
Soylu, ülke genelinde kazaların yoğun olduğu 
30 nokta tespit ettiklerini, aldıkları önlemlerle 
bu noktalardaki kazalarda 2017’de 2016’ya göre 
yüzde 55’lik bir düşüş elde ettiklerini söyledi.
Bakan Soylu, 2018’e de trafik kazaları noktasında 
moralleri bozan bir tabloyla başladıklarını dile 
getirdi. Soylu, “Arkadaşlarımla bu yılbaşından 
22 Ocak tarihine kadar olan otobüs kazalarının 
listesini çalıştık. Polis bölgesinde 9 kaza ve 14 
can kaybı, jandarma bölgesinde de 2 kaza ve 15 
can kaybı. Toplam can kaybımız 29, toplam yaralı 

sayımız ise 204. Bu, kabul edilebilir bir bilanço 
değildir.” ifadesini kullandı.
Bu yıl trafik ekiplerinin motosiklet sayısında da 
önemli bir adım atacaklarını belirten Soylu, şun-
ları aktardı:
“Bu farkı hissedeceksiniz. Bunu hem şehirlerin 
trafik yoğunluğu hem olay yerlerine çabuk ula-
şabilmek hem de şehir trafiği yoğunluğundan 
etkilenmemek için sağlayabileceğimizi ifade 
etmek istiyorum. Elbiselerle ilgili jandarmada 
bir değişikliğe gittik, güzel oldu. Polisimizde de 
inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler 
kullanılmaya başlanacak.”
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik ise 
trafik kazalarını tamamen önlemenin mümkün 
olmadığını ancak kazaların azaltılabileceğini be-
lirtti.
Çelik, 2002’den bu yana yollarda ve trafik konu-
sunda yapılan çalışmalara işaret ederek 2002’de 
trafik kaza türleri arasında ilk sırada yer alan kar-
şılıklı çarpışmanın 2017’de son sıraya düştüğüne 
değindi.
Bir önceki yıla göre araç sayısında 1 milyon140 
bin artış olduğuna dikkati çeken Çelik, buna rağ-
men trafik kazalarında geçen yıl yüzde 1,5 azal-
ma meydana geldiğini kaydetti.

Trafik kazaları için yeni projeler yolda
Trafik Birim Amirleri 

Bilgi Paylaşımı ve 
Değerlendirme 

Toplantısında kazaların 
en aza inmesi için çözüm 
yolları tartışıldı. Bakan 

Soylu, yeni projelerin 
yakında açıklanacağını 

söyledi.
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T ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ser-
vis taşımacılığı yapan esnafın mesleki faaliyetlerin-
de karşılaştıkları sorunları görüşmek, yaşadıkları 
tereddütleri gidermek ve bilgilendirmek amacı ile 
federasyona bağlı meslek odalarının katılımı ile 

Ankara’da “Servisçi Esnafını Bilgilendirme Toplantısı” yaptı.

14-15 Şubat tarihlerinde düzenlenen “Servisçi Esnafını Bilgilen-
dirme Toplantısı” Ankara Latanya Otelinde gerçekleştirildi. Top-
lantıya 51 odadan başkan, başkan vekilleri ve genel sekreterler 
katıldı. 

Toplantıya Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baş-
kanı Fevzi Apaydın, Başkan Vekili M. Ali Alkan, Genel Sekreter 
Enver Yeniçeri, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Av. 
Zerrin Boztaş, Türk Standartları Enstitüsü Daire Başkanı Ali Ben-

gi, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme 
Daire Başkan Yardımcısı Kayhan Keser, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Daire Başkanı Hünkar Urfalıoğlu, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlü-
ğünden Zerrin Aras ve Bilal Uludağ ile oda temsilcileri katıldı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi 
Apaydın, toplantı açılış konuşmasında şunlara değindi; “Servis 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu’na bağlı 51 odanın 
başkanları servisçi esnafı için Ankara’da 
istişare toplantısında buluştu.

BAŞKANLAR ANKARA’DA İSTİŞARE 
TOPLANTISINDA BULUŞTU
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aracı taşımacılığı yapan üyelerimizin çok 
değerli başkanları ve çok değerli katılım-
cılar hepiniz hoş geldiniz. Bu gün bura-
da yapmakta olduğumuz bilgilendirme 
ve eğitim toplantımıza teşriflerinizden 
dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye Şo-
förler ve Otomobilciler Federasyonu yö-
netim ve denetim kurulları adına sizleri 
saygı ile selamlıyorum.

Bu gün burada servisçi esnafımızın tem-
silcileri olan siz değerli başkanlarımız ile 
istişare yapmamıza sebep; 25 Ekim 2017 
tarihinde yürürlüğe giren ve İçişleri Ba-
kanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
birlikte yürütülmesinden sorumlu oldu-
ğu Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 

ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca Makam olu-
ru ile yayımlanan 10.01.2018 tarihli  Okul 
Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar ile getirilen düzenleme-
lerdir. Bu düzenlemeler servisçi esnafına 
pek çok sorumluluklar getirmiştir, zaten 
zor şartlarda hizmet veren servisçi es-
nafımız bu yeni yükümlülüklerin üste-
sinden gelebilmesi çok olası görünme-
mektedir. Bu gün burada hem esnafımız 
hem de taşınacak öğrenci açısından 
yaratacağı tereddütler ve olumsuzluk-
ları tartışacağız. 25 Ekim 2017 Tarihinde 
yayınlanan yönetmeliğin çıktığı günden 
itibaren TŞOF olarak servisçi esnafımızın 
aleyhine olduğunu düşündüğümüz ko-
nularda bakanlıklarımızın ilgili bürokrat-
ları ile ulaşabildiğimiz durumlarda bakan 
ve Başbakanımızla konuşmaya ve çözüm 
üretmeye çalıştık. Bazı uygulamaların 
ertelenmesi konusunda bakanlıklarımız-
dan ricacı olduk. Ama ertelenen uygula-
malar bir gün uygulamaya girecektir. Bu 
tür aksaklıkları gidermek için değerli ba-
kanlık temsilcilerimizde bu gün burada 
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bizlerle olacaklar, onlarda sizlerden ge-
len talepleri bağlı bulundukları bakan-
lıklarına iletecekler, bizde TŞOF olarak 
bu işin sekretaryasını yapacağız bunun 
takipçisi olacağız.

Şunu belirtmek isterim yasalar yapılır-
ken, yönetmelikler yapılırken bunun 
kullanıcısı olan bizler davet edilmiyoruz. 
Eksikleri yönetmelikler çıktıktan sonra 

yine birlikte çalışarak düzeltiyoruz. Biz 
Şoförler Federasyonu olarak üzerimize 
düşeni yerine getiriyoruz. Bakanlıklarla 
bu çıkan kanun ve yönetmelikleri istişare 
ederek esnafımızın lehine olacak şekilde 
değişiklikler yapılmasını sağlıyoruz. Ben 
huzurlarınızda bakanlık temsilcilerine de 
teşekkür ediyorum. Bu gün de bu top-
lantılardan birini yapıyoruz. Çünkü servis 
araçları yaptıkları işin konumu itibariyle 
taşımanın çok önemli bir bölümünü ya-
pıyorlar, çocuklarımızı öğrencilerimizi 
taşıyorlar. Bunu sıklıkla söylüyoruz ge-
leceğimizi taşıyorlar. Bu gün yurt gene-
linde davet ettiğimiz 51 servisçi odamız 
burada bulunmakta. Değerli oda baş-
kanlarımız bölgesel ve ulusal düzeyde 
yönetmelik ve uygulamalardan kaynaklı 
sorunları iletecekler. Ben bu istişare top-
lantılarımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum, sizlere saygı ve sevgi sunuyo-
rum, başarı diliyorum” dedi.

Daha sonra sıra ile Türk Standartları Ens-
titüsü Daire Başkanı Ali Bengi, Emniyet 

Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve 
Denetleme Daire Başkan Yardımcısı Kay-
han Keser, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Daire Başkanı Hünkar Urfalıoğlu, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Karayolu Düzenleme Genel Mü-
dürlüğünden Zerrin Aras ve Bilal Uludağ 
çıkartılan yönetmelik hakkında görüşle-
rini bildirdiler.

Moderatörlüğünü TŞOF Genel Sekreteri 
Enver Yeniçeri’nin yaptığı toplantıda sıra 
ile söz alan oda başkanları Yönetmelik-
ten ve yerel yönetimlerin uygulamaların-
dan kaynaklanan sorunları dile getirdi.

Bunun yanı sıra TŞOF tarafından, gerek 
belediye sınırları içindeki servis taşıma-
larında, gerekse belediye sınırları dışına/
dışından yapılan taşımalarda, bilhassa 
son dönemde yürürlüğe giren düzenle-
melerden kaynaklanan sorunlar, toplan-
tıya katılan Bakanlık temsilcilerine akta-
rılarak, bir an önce iyileştirme yapılması 
gerektiği, ifade edilmiştir. 
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SEVGİ VE SAYGI DOLU SESLER
ÜNYE

ÇORUM

SİNOP

Bekir Şimşek 
güven tazeledi

Hizmet etmek için 
başkan oldum

Tahsin Şahin mazbatasını aldı

Başkan değişmedi   

10’uncu Doğan dönemi

Bizim 
Odalar 

ve 
Seçimler

Ünye Şoförler ve Otomobilci-
ler Esnaf Odası Olağan Genel 
Kurulu’nda Bekir Şimşek güven 
tazeledi. 
Başkanlık için iki adayın yarıştığı 
seçimde 438 oy alan Bekir Şimşek güven tazeledi.   
Ünye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını tekrar kazanan Bekir Şimşek, 
“Değerli arkadaşlar, ben bu işi 25 yıldır yapıyorum. Seçime iki kişi gitsek bile karşım-
daki benim kardeşimdir. Burada kazanan yoktur, kardeşlik vardır” dedi.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası başkanlığına yeni-
den seçilen Tahsin Şahin seçim kurulundan mazbatasını 
aldı. Şahin 3 adayın yarıştığı Çorum Şoförler ve Nakliye-
ciler Odası olağan genel kurulunda 331 oy alarak yeniden 
oda başkanlığına seçilmişti. Şahin basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada “Bundan sonra işimiz daha zor ola-
cak. Hizmet çıtamızı yükselterek insanların beklentileri-
ne cevap vermemiz gerekiyor. Seçimlerde destek veren 
tüm oda üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
olağan genel kurulunda mevcut başkan Mehmet 
Yüksel güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.  
Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 
olağan genel kurulu, Sinop Halk Eğitim Merke-
zinde yapıldı. 256 üyenin oy kullandığı seçimde 
mevcut başkan Mehmet Yüksel 185 oy alarak 
yeniden başkan seçildi.

Trabzon’da Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Genel Kurulunda 763 oy alan Ömer Hakan 
Usta yeni başkan oldu.   
Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni 
Başkanı Ömer Hakan Usta, hayalinde oda 
başkanlığı olduğunu belirterek, “1997 yılında 
Şoförler Odasının önünden geçerken burada 
çalışmak isterim dedim. Aradan 1 yıl geçti çalış-
maya başladım. Şoförlük yaptım sonra memur 

oldum. Genel sekreterlikten sonra Allah’ın 
izniyle başkan oldum. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odasının 
36 yıldır başkanlığını yürüten Halil İbrahim 
Doğan, gerçekleştirilen olağan kongrede 
10’uncu kez başkan seçildi.   
Kongrede divan başkanlığına Türkiye Şoför-
ler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Celil Anık seçildi. 762 üyeden 
542 üyenin oy kullandığı kongrede Halil İb-
rahim Doğan 302, oy aldı. Kongrenin sonun-
da söz alan Doğan,”Odamızın çok değerli 
üyeleri oy veren, vermeyen herkese teşek-
kür ediyorum. Aday olan benimle yarışan 
kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Bu 
yarışta hiçbir kötü söz ağzından duymadım, 
kendisine teşekkür ediyorum. Akhisar’a 
yakışır bir genel kurul oldu. İnşallah tüm 
Türkiye’ye örnek olur. Görevimi bıraktığım 
yerden devam edeceğim. Akhisarlı şoför 
esnafımıza hizmet etmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Seçim bitti, şimdi tüm üyeleri-
mizle beraber çalışmaya devam edeceğiz. 
Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

AKHİSAR
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Başkan Arslan 3. kez 
güven tazeledi

Tahir Silay güven tazeledi

Beraber el ele, kol kola yürüyeceğiz

Başkan 
Tuğrul 
güven 

tazeledi

Yeni oda başkanı 
göreve başladı

İlk günkü aşkla heyecanla 
çalışmaya devam

Başkan 
Şahin 5. 
kez seçildi

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Baş-
kanlığı Olağan Genel Kurul’unda bin 133 
oy alan M. Emin Tuğrul güven tazeledi.  
Van Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanlığı Olağan Genel Kurul’unda 4 
aday yarıştı. Seçim sonrasında güven 
tazeleyen mevcut Başkan M. Emin Tuğrul, 
kendisine oy veren vermeyen herkese 
teşekkür etti.

Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanlığına seçilen Naim Artıkboğa, 
mazbatasını alarak çalışmalara başladı.

Başkan Naim Artıkboğa, görevi en iyi şe-
kilde yerine getirmeye gayret edecekle-
rini ifade ederek, “Bizi yalnız bırakmayan 
ve bu görevi bize layık gören herkese 
teşekkür ediyorum. Bu görevi inşallah en 
güzel şekilde ve en iyi şekilde, kimseyi 
kırmadan ve kimseye kırılmadan sürdür-
meye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler 
Odası Genel Kurulu’nda, yeniden aday olan Baş-
kan Ahmet Tural, genel kuruldaki seçimde güven 
tazeledi. Kongrede konuşan Tural, “Benim çekilip 
çekilmeyeceğime üyelerimiz karar verir. Ayrıca 
bu beden var olduğu müddetçe benim heyecanım 
hiçbir zaman bitmez. İlk günkü aşkla heyecanla 
çalışırız” dedi.  

734 üyenin 556’sından ‘güvenoyu’ aldı

Genel Kurul’da sağlanan çoğunluk sonrasında 743 
üye, kurulan sandıklarda oy kullanma işlemini ger-
çekleştirdi. Yapılan seçim sonucunda 734 oydan 
556’sını alan mevcut Başkan Tural güven tazele-
yerek yeniden başkan seçildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Şoförler ve Nakliyeci-
ler Odası Başkanı Uğur Şahin beşinci kez yönetim 
koltuğuna oturdu.  
235 oyun 132’sini alan Uğur Şahin tekrar başkan se-
çildi. Oda Başkanı Uğur Şahin, “Bu seçimde sadece 
ben kazanmadım, burada bulunan, bana oy veren 
vermeyen herkes kazandı” şeklinde konuştu.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanlığının 10. olağan kongresin-
de mevcut başkan Abdi Arslan 3’üncü kez 
güven tazeledi.  
225 üyeden 93’ünün oyunu alarak başkan 
seçilen Abdi Arslan, kendisine oy veren 
veya vermeyen tüm delegelere teşekkür 
ederek, kendisini üçüncü kez başkanlığa 
layık gören herkesi bundan önce olduğu 
gibi eşit ve adil bir şekilde kucaklayacağı-
nı söyledi.

Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Tahir Silay, yapılan kongrede tek-
rar göreve getirildi. 
Şoförler ve Otomobilciler Odası genel 
kuruluna İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
sı Başkanı Zekeriya Mutlu, Ödemiş İlçe 
Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş 
SGK Müdürü Recai Sani Balcıoğlu katıldı.   
Tek listeyle gidilen seçimlerde, mevcut 
başkan Tahir Silay güven tazeledi. 

Ortaca Şoförler, Otomobilci-
ler ve Nakliyeciler Odası Ge-
nel Kurulu yapıldı. Kongrede, 
mevcut başkan Halil Erpek, 

yeniden başkanlığa seçildi.   
Yönetim kurulu ve denetim 
kurulunun ayrı ayrı ibrası ile 
gündem maddelerinin görüşül-
mesinin ardından seçime geçildi. 
Seçimde, odaya kayıtlı 385 üye 
oy kullandı. Mevcut başkan Halil 
Erpek 210 oy aldı.
Seçimin ardından salondakilere 
hitaben konuşma yapan Ortaca 
Şoförler, Otomobilciler ve Nak-

liyeciler Odası Başkanı Halil Er-
pek; “Seçimden önce söylemiş-
tim. Bu bir aile genel kuruludur, 
yarın yine beraber el ele, kol 
kola yürüyeceğiz. Oy kullanma-
ya gelen tüm üyelerimize teşek-
kür ediyorum. Hepinizden Allah 
razı olsun. Seçim bitti, unuttuk. 
Şimdi hep beraber hizmet et-
meye devam edeceğiz. Hayırlı 
olsun” dedi.

GEDİZ

HAKKARİ

ISPARTA

VAN

ÖDEMİŞ

TATVAN

Mustafa 
Buyur
güven 

tazeledi
Babaeski Şoförler ve Otomobilciler Odasının  
Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.
Genel kurulda, 184 oy alan Mustafa Buyur tek-
rar oda başkanlığına seçildi.
Genel kurulda kendisine destek veren herkese 
teşekkür ederek, görevini en iyi şekilde yap-
mak için çalışacağını belirten Başkan Buyur, 
oda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda gö-
revini sürdüreceğini belirtti.

BABAESKİ
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Bu oda 
benim 
değil 
hepimizin

Karabacak 
güven 
tazeledi

Kutluata yeniden seçildi

Demre esnafı Mahmut 
Perçin dedi

Aydınlı şoförler 3. kez 
Semih Özmeriç dedi 

Civelek güven tazeledi

Şoförler 
yeniden 
Başkan 
Yakar’ı 
seçti

Demre Esnaf Sanatkârlar Şoförler ve Nak-
liyeciler Odası Olağan Genel Kurul toplan-
tısında geçerli oyların 352 sini alan Mah-
mut Perçin, Odanın yeni başkanı seçildi.
Yeni Başkan Mahmut Perçin farklı bir anla-
yışla Demre esnafına en iyi şekilde hizmet 
edeceğini söyledi.

Aydın Şoförler Odası olağan genel kurulunda 
572 oy alarak 3’üncü kez göreve seçilen mev-
cut Başkan Semih Özmeriç güven tazeledi. 
Aydın Şoförler Odası’nda 4 yıllık bir hizmet 
süresini geride bıraktıklarını ifade eden 
Başkan Semih Özmeriç, “Konusunda uz-
man personelimizle üyelerimize 7 gün24 
saat hizmet verdik. Önümüzdeki dönemde 
de ortak akılla üyelerimize hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz” diye konuştu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Şoförler, Otomobilciler 
ve Esnaf Odası’nın 38. Olağan Genel Kurulu’nda 
mevcut Başkan Cevdet Civelek güven tazeledi. 

Kdz. Ereğli Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf 
Odası’nın 38. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 
810 üyenin oy kullandığı seçimlerde Cevdet Cive-
lek 455 oy alarak seçimlerin galibi oldu. 

Kongrede konuşan Başkan Cevdet Civelek görev 
yaptığı süre içerisinde şoför esnafının iyi günün-
de de kötü gününde de yanında olmaya çalıştığını 
söyledi. Civelek konuşmasında bilerek yada bilme-
yerek kırmış olabileceği şoförlerden özür dileyip 
helallik isterken, ilk günkü heyecanla hizmet et-
meyi sürdüreceğini dile getirdi.

Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı se-
çimlerinde mevcut başkan Zeki Yakar oy kullanan 429 
üyenin 330’unun desteğiyle yeniden başkan oldu.   
Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte uzun süre al-
kışlanan Başkan Yakar, rakibine ve oda üyelerine hi-
taben yaptığı teşekkür konuşmasında, oy veren ya 
da vermeyen ayrımı yapmaksızın hizmet vermeye 
devam edeceğini söyledi.

Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Ola-
ğan Genel Kurulunda kullanılan oylardan 
352’sini alan mevcut Başkan Murat Dağıs-
tanlı yeniden seçildi. 
Murat Dağıstanlı, genel kurula katılan tüm 
üyelere teşekkür ederek “Bugün burada 
bilginin, tecrübenin ve dürüstlüğün ya-
nında oldunuz, hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Bu oda benim değil hepimizin-
dir. Hizmetlerimize kaldığımız yerden de-
vam edeceğiz” dedi.

Karabük Şoförler ve Otomobilciler 
Odası’nın 40. Genel Kurulu’nda mevcut 
Başkan Ahmet Karabacak güven tazeleye-
rek yeniden başkanlığa seçildi.
Tek liste ile gidilen kongrede üst üste al-
tıncı kez oda başkanlığına seçilen Karaba-
cak, “4 aydır minibüsçü esnafı ile sıkıntılı 
süreçten geçtiklerini söyleyerek, 2016 yı-
lında Sayıştay raporlarında minibüs hatları 
için ihale yapılmasını istiyor. Bizde illerin 
oda başkanları ile birlikte 3 ay boyunca 
Ankara’da karargah kurduk. 21 AK Parti ve 
MHP’li milletvekilleri ile görüştük. İnşallah 
2006 yılından önce verilen hakların elden 
alınmaması için mevcut maddeye ek koya-
rak bunu hayata geçireceğiz. Bu konuda 
dirayetliyiz” dedi.

2002 yılından bu yana, Fındıklı 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanlığını yürüten Kutluata, 
oyların tamamını alarak başkan-

lığa 5. kez seçildi.
Fazlı Pehlivanoğlu’ndan başkan-
lık görevini 2002 yılında dev-
raldığını ifade eden Kutluata, 
kurucu başkanlardan Müfit Acar, 
Yüksel Mahmutyazıcıoğlu, Mus-
tafa Temizkan, İsmet Bozkut ve 
Fazlı Pehlivanoğlu’nu rahmet ve 
minnetle andıklarını belirtti. 
Bu görevi kendilerine bir dönem 
daha layık gören şoför esansına 

teşekkür eden Kutluata, “Gö-
revde bulunduğumuz sürece 
şoför esnafı ve Fındıklı halkına 
elimizden geldiği sürece hizmet 
vermeye çalıştık. Önümüzdeki 
başkanlık döneminde de tüm 
halkımıza kapımız ve telefonu-
muz 24 açık olacaktır. Yapmış 
olduğumuz genel kurulun başta 
ilçeye olmak üzere, bölgeye ve 
ülkemize hayırlı olsun” dedi.

TOKAT

SALİHLİ

KDZ. EREĞLİ

DEMRE

KARABÜK

AYDIN

 Emirdağ 
Şoförler 

Odası Cevat 
Örnek güven 

tazeledi   
Afyonkarahisar Emirdağ Şoförler Odası se-
çimlerinde 3 aday yarışırken, mevcut başkan 
Cevat Örnek üyelerinin oyunu alarak tekrar 
Şoförler Odası Başkanlığına seçildi.  
Başkan Örnek yaptığı teşekkür konuşmasında 
“Buraya gelerek değerli zamanlarını bize ayı-
ran tüm üyelerime teşekkür ederim. Birlik ve 
beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz” dedi.

EMİRDAĞ
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Başkan Ülker güven 
tazeledi

Hüsnü Öten, yeniden 
başkanlığına seçildi  

Şevket Keskin 
güven tazeledi

Sarı güven tazeledi

Şoförler 
Karakaya 

ile 
devam 

dedi

Bedir Limon 
güven 
tazeledi

İbrahim 
Tarım 
yeniden 
başkanı 
seçildi

Mersin Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası’nın olağan ge-
nel kurulunda, top-
lantıya katılan üyelerin tamamının oyunu 
alan Veysel Sarı, yeniden başkan seçildi.  

Kongrede faaliyet raporunu okuyan Veysel 
Sarı, odanın üye sayısının yanı sıra, ortaya 
koyduğu çalışma temposu, etkinlikler ve 
sosyal mesajlarıyla Mersin’in en başarılı, en 
önemli demokratik meslek örgütlerinden bi-
risi olduğunu söyledi.

Erzurum Şoförler ve otomobilciler odasın-
da seçim heyecanı yaşandı.

4 adayın yarıştığı kongrede mevcut 
Başkan Yücel Karakaya, rakiplerine fark 
atarak güven tazeledi.   
1400’e yakın oyun kullanıldığı seçimlerde 
Mevcut Başkan Yücel Karakaya 700 oy aldı. 
Sonuçların açıklanmasının ardından 
Başkan adayları centilmenlik göstererek 
tekrar Başkanlığa seçilen Yücel Karakaya 
ile kucaklaşarak tebrik etti.

Erzincan Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Genel Kurulu yapıldı. 
Yapılan genel kurulda 12 yıldır Erzincan Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanlığını yürüten Bedir Limon 
tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan se-
çildi. 

Erzincan Şoförler ve otomobilciler Odası Baş-
kanı Bedir Limon genel kurulda bir konuşma 
yaparak “12 yıldır Oda Başkanlığını yürütmek-
teyim. Bu süre zarfında sizlere layık olmak için 
elimden geleni yaptığım kanaatindeyim. Acısıyla 
tatlısıyla bir dört yılı geride bırakmış bulunmaktayız. 
Federasyon nezdinde yapılan çalışmalar doğrultusun-
da taleplerimiz olumlu karşılanarak Ticari Taşıtlarda 
ÖTV kaldırılmak suretiyle Şoför esnafımız Ticari araç-
larının yenilenmesine ve rahat bir nefes almalarına se-
bep olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Başbakanımız Binali Yıldırım’ a ve Federasyon Başka-
nımız Fevzi Apaydın Beye siz meslektaşlarım adına 
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Marmaris Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulu 
gerçekleşti. 
Divan Başkalığını Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı 
Şükrü Ayyıldız’ın yaptığı kongre saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Yapılan konuşma-
ların ardından, 479 üyenin oyunu alan İbrahim Tarım 
yeniden Oda Başkanı seçildi. 

Afyonkarahisar Şoför ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Mevlüt Ülker, gerçekleştiri-
len genel kurul sonrası tekrardan başkan-
lığa seçilerek güven tazeledi. 
934 üyenin oy kullandığı genel kurulda 
mevcut Başkan Mevlüt Ülker 512 oy aldı. 
Genel kurul sonrası bir konuşma yapan 
Başkan Ülker kendisinin oy veren ve 
vermeyen bütün şoför esnafının başkanı 
olduğunu ve herkesi kucaklayacaklarını 
söyledi. 

Kuşadası’nda 
Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası seçime 

gitti. 666 üyenin oy kullandığı seçimlerde 
mevcut başkan Hüsnü Öten 494 oy alarak 
yeniden başkan seçildi. Başkan Hüsnü 
Öten, “Beni bir kez daha başkanlığa layık 
gören Kuşadası şoför esnafına teşekkür 
ediyorum, şükranlarımı sunuyorum“ dedi.

Malatya Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası’nın yapı-
lan genel kurulunda Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Şevket Keskin, 821 
delegenin oyunu alarak yeni-
den başkanlığa seçildi. 

Teşekkür konuşması yapan 
Keskin, oy veren vermeyen 
herkesin başkanı olduğunu 
belirterek, “Ben gece ve 
gündüz emrinizdeyim. Esnaf 
camiasına hizmet etmek be-
nim için en büyük şereftir. 
Bana oy veren, vermeyen 
herkes benim esnafımdır, ba-
şımın üzerinde yeri vardır.”

AFYONKARAHİSAR

ERZİNCAN

MERSİN

KUŞADASI

ERZURUM

MARMARİS

Yiğitalp 
yeniden 
Başkan
Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel 
Kurulu gerçekleşti. 299 üyenin oyunu alan 
Salih Yiğitalp yeniden Oda Başkanı seçildi.
Baş kan Yi ği talp, “hiz met için bu gö re ve gel-
dik  ve bütün üye le ri mi ze eşit me sa fe de hiz-
met ede cekğiz. Gece gün düz de me den daha 
fazla ça lı şa cağız. Üye le ri mi ze söz ver di ği miz 
gibi ilk her zaman yan la rın da ola ca ğı z” diye 
konuştu.

ALİAĞA

Kaya 
Güven 

Tazeledi
Gebze Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası’nın gerçekleşen 20’nci 
Olağan Genel Kurulunda tek aday 
olarak seçime giren mevcut oda 
başkanı Necati Kaya güven tazele-
yerek yeniden başkan seçildi.

GEBZE
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Kılıç güven tazeledi

Çakıl güven 
tazeledi

Başkan M. Ali Alkan 
güven tazeledi

Şoförler, 
Şevki 
Ağırbaş 
ile yola 
devam 
edecek

Değişmez 
başkan 
Bedran 
Şahin

Çakır 
güven 
tazeledi

Şoförlerden 
Başkan 
Yaşar’a tam 
destek

Şoförlerden 
Başkan 
İbrahim 
Bulanık’a 
güvenoyu

Şoförler 
sandık 
başına 
gitti

Antalya Şoförler ve Otomobilciler 
Odası 30. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 
5 dönemdir başkan olan Mehmet Ali 
Alkan oyların çoğunu alarak yeniden 
başkan seçildi.
Antalya Şoförler ve Otomobilciler 
Odası’nın seçiminde üç bin 694 oy 
kullanıldı. Mevcut başkan Mehmet Ali 
Alkan bin 945 oy ile tekrar başkan se-
çildi. Seçimi yeniden kazanan Mehmet 
Ali Alkan,  seçim zaferini oda üyeleri 
ve sevenleriyle davul zurna eşliğinde 
kutladı.

Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası 
olağan genel kurulunda 367 üyenin oyunu 
alan Şevki Ağırbaş oda başkanı seçildi. 
Şevki Ağırbaş, “Meslektaşlarımızın beklenti-
lerini tek tek dinleyerek çözüm üreteceğiz. 
Meslektaşlarımızın hak ve menfaatleri doğ-
rultusunda çalışmalar yapacağız. Seçimden 
önce ne vaad ettiysek o. Verdiğimiz sözlerin 
hepsini yerine getireceğiz” dedi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Şoförler ve Oto-
mobilciler Odası kongresi yapıldı. Kongrede, 
mevcut başkan Bedran Şahin, tek listeyle 
girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. 

Şahin, odaya bağlı şoför esnafına destekle-
rinden dolayı teşekkür ederek, güvene layık 
olacağını, desteklerini ve yardımlarını hiçbir 
zaman eksik etmeyeceğini belirtti.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde düzenlenen Şoför-
ler odası genel kurulunda mevcut başkan Sela-
mettin Çakır yeniden seçilerek güven tazeledi.  
Kepsut Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 7. 
olağan genel kurulu yapıldı. Tek adayın girdiği se-
çimde, tekrar güven tazeleyen Selamettin Çakır 
başkanlığa seçildi. Başkanlık seçiminin ardından 
meslekte 25 yılını dolduran şoför esnafına plaket 
verildi.

Batmanın sevilen oda Başkanlarından Şoförler Oda-
sı Başkanı Reşit Yaşar yapılan Olağan Genel Kurulda 
tekrar başkanlığa seçildi.
Başkan Yaşar, “Taksi durakları ile ilgili çalışmamızın 
sonuna doğru geldik. Kentin farklı noktasına yerleş-
tirmek üzere 20 taksi durağının siparişi verildi. Tak-
si durakları önümüzdeki günlerde gelecek. Seçime 
gelen tüm şoför esnafına teşükkür ederim. Hizmet-
lerime kaldığım yerden devam edeceğim” dedi.

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 
olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste halinde gidi-
len genel kurulda mevcut başkan İbrahim Bulanık 
üyelerinden güvenoyu alarak 3’üncü dönem için 
başkanlığa seçildi.
Odaya kayıtlı 200 üyeden genel kurula katılan 
164’ünün oyunu alan mevcut başkan İbrahim Bula-
nık üçüncü kez başkanlığa getirildi.
İbrahim Bulanık, “Şoför esnafı arkadaşlarımızın 
sorunlarını biliyorum. Daha iyi ortamda çalışmaları 
için elimden gelen çalışmaları yaparak, sorunlara 
çözüm getireceğim. Katılımlarınızdan dolayı teşek-
kür ederim” dedi.

Dalaman Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Mehmet Karataş, güven tazeledi.  
Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel 
Kurulu’nda, 312 üye oy kullandı. 170 üyenin 
desteğini alan Karataş, yeniden oda baş-
kanlığına seçildi.
Karataş, seçim sonucunun açıklanmasının 
ardından yaptığı açıklamada, genel kurula 
katılan ve oy kullanan üyelere teşekkür 
ederek; “4 yıl hizmet ettim. En iyi şekilde 
hizmet ettiğime inanıyorum. Üyelerimizin  
vermiş olduğu bu görev ile bundan böyle 
daha çok çalışacağız” dedi.

Karabük Umumi Servis Aracı İşletmeciler 
Odası olağan kongresini gerçekleştirdi. 
Tek liste ile gidilen kongrede mevcut baş-
kan Hüseyin Kılıç güven tazeledi.  
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 
Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Esnaf 
Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 
Ahmet Karabacak ile servis şoförleri ve 
davetliler katıldı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde 2 ada-
yın yarıştığı Şoförler ve Otomobilci-
ler Odası kongresinde mevcut başkan 
Sedat Çakıl, yeniden güven tazeledi.   
Başkan Sedat Çakıl 196 oy alarak 4 yıllığı-
na yeniden Yenice Şoförler ve Otomobilci-
ler Esnaf Odası başkanlığına seçildi.

BATMAN

SARIGÖL DALAMAN

KEPSUT

ANTALYA

KARABÜK
YENİCE

KARABÜK SERVİS

ALAŞEHİR

KIZILTEPE
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Başkan 
Taş 

güven 
tazeledi

Büyükköşker güven tazeledi Istık, 
3’üncü 
kez 
başkan 
seçildi

 Şoförler, Celil Anık ile 
yola devam edecek 

Şoförler Odasının Yeni 
Başkanı Kızıltan oldu

2018’in ilk 
başkanı 
Bayram Dal 
oldu

Biga 
Şoförler 

Odası 
seçimini 

Sait Tanur 
kazandı

İzmir Şoförler 
ve Otomobilciler 
Esnaf Odası’nda 
seçim heyecanı 
yaşandı. Yapılan 
seçimde Celil 
Anık, dördüncü 
kez oda başkan-
lığına seçildi. 

Seçimde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Oda-
sı Başkanı Celil Anık bin 171 oy aldı.

Yoğun bir alkış eşliğinde sahneye çıkan Baş-
kan Anık konuşmasında, “İzmir Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası, sizlerin destek 
ve güveniyle Türkiye’nin en saygın meslek 
örgütlerinden biri haline geldi. Sözü dinlenen, 
istediğini elde eden bir kurum olduk. Daha bü-
yük başarılara imza atmamıza izin verdiğiniz 
için siz esnafıma teşekkür ediyorum” dedi.

Niğde Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası Başkan-
lığı seçimleri 
yapıldı, seçimler 
sonucunda 497 
oy alan Halil 
İbrahim Kızıltan 
Niğde Şoförler 
ve Otomobilciler 

Odası’nın yeni başkanı oldu.  
Halil İbrahim Kızıltan, genel kurul sonunda 
teşekkür konuşmasında, “Niğde Şoförler 
ve Otomobilciler Odası olarak, hiç kimseyi 
ayırt etmeden birlik ve beraberlik içerisin-
de şoför esnaflarımıza hizmet edeceğiz. 
Burada üyelerimize şahsıma göstermiş 
oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Antalya Motosiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircile-
ri ve Oto Yıkamacıları Odası Başkanlığına Bayram 
Dal seçildi.  

Başkanlık yaptığı süreç boyunca gerçekleştirilen 
faaliyetlere değinen Başkan Dal, “Hem esnaf-
larımızın hem de Antalya’mızın kazanması için 
elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ede-
ceğiz. Sizler de biliyorsunuz ki Antalya’da bisiklet 
yolları için çok mücadele verdik. Ve inşallah önü-
müzdeki dönemde bisiklet yollarıyla ilgili önemli 
gelişmeler kaydedeceğiz. Bunun sözünü aldık ve 
bisiklet yollarının yapılması için elimizden geleni 
yapacağız. Ben ve ekibim sizlerin içinden geli-
yoruz ve sizlerle her gün beraberiz. Dolayısıyla 
sizlerin sorunlarını en iyi biz biliriz. Bu sorunları 
çözüme kavuşturmak amacıyla var gücümüzle ça-
lıştık ve yeni dönemde de çalışmaya devam ede-
ceğiz.” dedi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası seçimlerini Sait Tanur kazandı.   
508 üyenin oy kullandığı seçimlerde, 223 oy alan 
Sait Tanur başkan seçildi. 

Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet 
Taş, yeniden başkanlığa seçildi.  
Yapılan genel kurulda 1190 delegenin 875’i 
oy kullandı. Mevcut Başkan Ahmet Taş 620 
oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Mevcut Başkan Ahmet Taş konuşmasında, 
başkanlık süresi boyunca birlik ve bera-
berliğe önem verdiğini ve sıkıntıları birlikte 
çözdüklerini söyledi. Taş, kendisine duyulan 
güvenden dolayı üyelere teşekkür ederek, 
sorumluluğunun bir kat daha arttığını söy-
ledi.

Kilis Şoförler ve Oto-
mobilciler Odası mevcut 
Başkanı Sadullah Büyük-
köşker, yapılan kong-

rede yeniden başkan 
seçildi.  
Şoförler ve Otomobil-
ciler Odasında gerçek-
leştirilen Genel Kurulu 
Divan başkanlığına Kilis 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KESOB) 
Başkanı Ömer Sevengü, 
Divan Başkan Vekilli-
ğine Şevket Memiler, 
katip üyeliklerine Halil 
Gözüsürmelioğlu ve Os-
man Eray seçildi.

Korkuteli Şoförler ve Otomobilciler odası 
seçimini mevcut Başkan Kemal Istık 
kazandı.
Mevcut Başkan Kemal Istık, rakibi kar-
şısında 132 oy farkla yeniden Korkuteli 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 
oldu. 
389 üyesi bulunan oda seçiminde 304 
üye oy kullandı. Kemal Istık 218 oy aldı.

ADIYAMAN

ANTALYA MOT.

BİGA

Halil İbrahim Seyfi 
yeni başkan oldu

Ankara Servis 
Aracı İşletme-
cileri Esnaf 
Odası’nın 8. Olağan Genel Kurulundu bin 
235 oy alan Halil İbrahim Seyfi yeni baş-
kan oldu.
Yeni başkan Seyfi yaptığı teşekkür ko-
nuşmasında önceki başkanlara yapmış ol-
dukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 
Seyfi, servisçi esnafının daha iyi şartlarda 
hizmet verebilmesi için çalışacaklarını 
söyledi.

ANKARA 
SERVİS.

Şoförlerin yeni başkanı 
Ozan Atılgan oldu

Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanlığına 330 oy alan Ozan Atıl-
gan seçildi.

Ozan Atılgan, “Hiç kimseyi ayırt etmeden 
birlik ve beraberlik içerisinde şoför esna-
fımıza hizmet edeceğiz. Burada üyelerimi-
ze şahsıma göstermiş oldukları güvenden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KADİRLİ
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Seçimin 
galibi 

Abdullah 
Baş

Şoförler 
yeni 
başkanını 
belirledi

Eski başkan Muammer 
Ünal yeniden seçildi

Kemal Çam güven 
tazeledi

Refik 
Karataş 
güven 
tazeledi

Başkan 
Uçar, 
güven 
tazeledi

Başkan 
Hüseyin 
Çulha oldu

Çeşmeci 
güven 
tazeledi

Oktay 
Kırlı 
yeniden 
başkan 
seçildi

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası se-
çimlerinde eski başkan Muammer Ünal 4 yıl 
aradan sonra koltuğu devraldı.  
Seçimler sonunda kullanılan 1780 oyun 
782’sini alan Muammer Ünal, yeni başkan 
seçildi.  
Seçimin geride kaldığını belirten Muammer 
Ünal “Seçim sürecinde istemeden de olsa bir-
birimizi kırmış olabiliriz. Her şey geride kaldı. 
Biz bir aileyiz. Şoför esnafına en iyi şekilde 
hizmet verebilmek için siz değerli başkanları-
mın da görüşlerine başvuracağım” dedi.

Alaplı Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası genel kurulu 
gerçekleşti.313 üye-
sinin 167 oyunu alan 
Kemal Çam yeniden 
Oda Başkanı seçildi. 
Oda Başkanı Kemal Çam, “Alaplı Şoförler 
ve Otomobilciler Odası olarak, hiç kimseyi 
ayırt etmeden birlik ve beraberlik içerisinde 
şoför esnaflarımıza hizmet edeceğiz. Burada 
üyelerimize şahsıma göstermiş oldukları 
güvenden dolayı teşekkür ediyorum. 24 saat 
gece gündüz demeden sizlerin hizmetinde 
olacağız, sizlerin sıkıntıları bizim sıkıntımız 
olacak, sorunların çözümü ve yeni hizmetler 
için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese 
çok teşekkür ediyorum, yapılan seçimlerin 
şoförler esnafımıza Alaplı’mıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan 
genel kurulunda mevcut başkan Refik Karataş 
güven tazeledi.   
Mevcut başkan Refik Karataş ile odanın 
yıllardır genel sekreterliği görevini yapan 
Nazmi Tükel yarıştı. Refik Karataş 423 
şoför esnafının güven oyunu alarak yeniden 
başkanlığa seçildi.

Reşadiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ge-
nel kurul seçiminde mevcut başkan Uğur Uçar tek 
liste olarak girdiği seçimde 149 oy alarak yeniden 
başkan seçildi. 
1994 yılının son aylarında çalışmaya başladığını be-
lirten Başkan Uçar, önce genel sekreter sonrada oda 
başkanlığı yaptığını söyledi. Uçar, “Allah hepinizden 
razı olsun. Bizlerde sizin bu güveninize layık olmak 
için var gücümüzle çalıştık çabaladık. Odalar, üyele-
rinin her türlü hizmetinde onların hak ve hukuklarını 
koruyan kuruluşlardır. Hakkınıza zarar gelmemesi 
için çalıştık. İnandığımız yolda sizlere hizmet etme-
nin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Kaman İlçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası se-
çiminde başkan Hüseyin Çulha oldu. 
186 üyenin oy kullandığı seçimlerde Şoförler Odası 
Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Çulha, çoğun-
luğun oyunu alarak yeniden başkan oldu.
Çulha, seçimlere katılan üyelere teşekkür ederek, 
Kaman İlçesinde çalışmaların aralıksız devam ede-
ceğini söyledi.

Osmaneli Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı Emin Çeşmeci, tek listeyle girilen ola-
ğan genel kurul kongresinde üyelerin oylarıyla ikinci 
kez güven tazeledi. 
Kendisine destek verenlere teşekkür eden Çeşmeci, 
“İçinizden biri olarak siz şoför arkadaşlarımızın dert-
lerini, sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Görev süremiz 
içerisinde şoförlerimizin sıkıntılarını çözmek için ve 
değerli üyelerimizin haklarını ön planda tutmaya gay-
ret gösterdik. Üyelerimizin bizlere yeniden görev ve 
sorumluluk verilmesi onur vericidir. Ben ve ekibim bu 
sorumluluk bilinci içerisinde şoför arkadaşlarımızın 
sorunlarına çare bulmaya devam edeceğiz. Ayrıca Oda 
olarak kaldığımız yerden hizmetlerimize devam ede-
ceğiz. Bizlere güvenen, değer veren arkadaşlarımızı 
mahcup etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası se-
çimli genel kurulunda oy kullanan 338 üyenin 
217’sinin oyunu alan mevcut başkan Oktay Kır-
lı ikinci dönem için yeniden başkanlığa seçildi. 
Üyeleri tarafından ikinci dönem için yeniden 
başkanlığa seçilen Oktay Kırlı yaptığı teşek-
kür konuşmasında şunları söyledi: “Beni Kula 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Baş-
kanlığına tekrar layık gören şoför esnafımıza 
şükranlarımı sunuyorum. Sorumluluğumuz 
arttı. ‘Nerede kalmıştık’ diyerek yeniden bir 
aradayız. Yarım kalan hizmetlerimizi yerine 
getireceğiz. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve 
bize destek veren şoför esnafı dostlarımıza 
çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki 
sizin başkanınızım.” 

Tekirdağ Çorlu ilçesinde Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası seçimi büyük bir çekiş-
me içinde yapıldı. Mevcut başkan Abullah 
Baş 488 oy alarak Çorlu Şoförler ve Otomo-
bilciler odası başkanlığını yeniden kazandı.
Oy sayma işlemlerinin tamamlanması ile 
başkanlığa yeniden seçilen Abdullah Baş’ı 
salonda bulunan üyeler omuzlarına alarak 
büyük sevinç yaşadı.
Seçime katılan tüm şoför esnafına ve diğer 
adaylara da teşekkür eden Baş, “Bu seçi-
min kaybedeni yok, kazananı var. Onlar 
da sizlersiniz. Sizlerle varım ve sizlerle de 
var olmaya devam edeceğim. Diğer aday 
arkadaşlarımıza da cesaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

İki adayın yarıştığı Besni Şoförler ve Oto-
mobilciler Odasının genel kurulunda seçi-
min galibi Mitat Songur oldu.  
Genel kurulda, 515 delegeden 464’ü oy 
kullandı. Mitat Songur 268 oy aldı.

KAMAN

REŞADİYE

MANAVGAT

ÇORLU

BESNİ

SÖKE

KULA
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Suat Er güven tazeledi

Halil Yılmaz
güven tazeledi

Feridun 
Canbaz 
güven 
tazeledi

Aziz 
Ciddi’ye 
güven 
oyu

Osman 
Bahar 
güven 

tazeledi  

Şoförler Odasının Yeni 
Başkanı Mehmet Nasır 

Öztap  oldu

Toraman 
yeniden 
başkan

Yeni başkan 
Osman 

Çapar oldu

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler 
Odası’nın 38. Olağan Genel Kurulunda mevcut 
başkan Osman Köksal Bahar, güven tazeledi.   
Osman Köksal Bahar 406 oy alarak yeniden 
başkan seçildi. 

Sonuçların açıklanmasının ardından teşek-
kür konuşması yapan Bahar, “Hepinizi se-
viyorum. Ben burada hizmet için varım. Ben 
sizlerin hizmetkarıyım. Bundan sonra bana 
verdiğiniz destekle beraber kurumlar arası 
ilişkilerimizi daha yüksek seviyeye çıkarta-
cağım. Allah sizlerden razı olsun. Allah yar-
dımcımız olsun. Ben ve yönetimim adına bizi 
destekleyen arkadaşlara burada bize güven-
liği sağlayan emniyet ekiplerimize, basın ca-
miasına, gelen misafirlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun” diye 
konuştu.

Mardin’de de Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanlığı Seçimi Yapıldı. 833 Dele-
genin katıldığı kongrede 472 oy alan Meh-
met Nasır Öztap Şoförler ve Otomobilciler 
Odasının yeni Başkanı oldu.

Seçimin ardında bir teşekkür konuşması  
yapan yeni Başkan Mehmet Nasır Öztap, 
“Odamız başkanlık makamı değil, şoförle-
rin, üyelerimizin uğrayacakları, sorunlarını 
dile getirecekleri, çaylarını içebilecekleri 
bir oda haline getirilecek. Kurtarıcı ve ce-
naze aracımız olacak. Üyelerimizi yalnız 
bırakmayacağız. Sevinçlerini, üzüntülerini 
paylaşacağız. Sorunlarını sorunumuz ola-
rak görüp çözüm üreteceğiz. Mardin´de 
doğduk, burada büyüdük, burada kazandık 
ve buraya yatırım yaptık. Dürüstlükten ve 
memleket sevdamızdan ödün vermeyece-
ğiz. Sözümüz özümüz bir olacak. Esnafımı-
zın özlem duyduğu hizmetleri vereceğiz” 
dedi.

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası baş-
kanlık seçimi yapıldı.

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen genel 
kurulda Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Oda 
Başkanlığı’na mevcut başkan Şevket Toroman, 
1047 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi.

30 yıldır Elazığ’ın her hizmet biriminde görev al-
dığını söyleyen Elazığ Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası başkanı Şevket Toroman, “30 yıldır 
bu şehrin bütün birimlerinde ve yönetim kurulun-
da hizmet verdim. Valisiyle, belediye başkanıyla, 
muhtarıyla işçisiyle hanımıyla beyiyle. Yalnız 
hayatta kimseye zarar vermedim kimseden de 
korkmadım. Genel Kurula katılan herkese teşek-
kür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun”diye 
konuştu.

Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Olağan Genel Kurulunda yeni başkan Osman Çapar 
oldu.
582 oyun kullanıldığı kongrede Osman Çapar 307 
oy alarak Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odasının yeni başkanı oldu.

Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Suat Er, güven tazeledi.  
Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel 
Kurulu’nda, 776 üyenin desteğini alan Er, 
yeniden oda başkanlığına seçildi.
Suat Er, seçim sonucunun açıklanmasının 
ardından yaptığı açıklamada, genel kurula 
katılanlara teşekkür ederek; “Beni bu gö-
reve tekrar layık gören esnafıma teşekkür 
ediyorum. Gecemi gündüzüme katarak 4 
yıl en iyi şekilde hizmet ettiğime inanıyo-
rum. Buraya gelerek güzel bir atmosfer 
yaşatan siz değerli üyelerimize teşekkür 
ederim” dedi.

Yunak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Genel kurulunda mevcut başkan Halil Yılmaz 
116 oy alarak yeniden seçildi.
Oda Başkanı Yılmaz, “Meslektaşlarımızın 
hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışma-
lar yapacağız. Seçimden önce ne söylediy-
sek arkasındayız. Verdiğimiz sözlerin hepsi-
ni yerine getireceğiz.” dedi

Sakarya Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası’nda yapılan genel 
kurulda şoförler başkan 
seçimi için sandık başına 
gitti.
Şoförler ve Otomobilci-
ler Esnaf Odası Başkanlı-

ğına 307 oy alan mevcut 
başkan Şakir Feridun 
Canbaz yeniden seçildi.
Başkan Feridun Canbaz, 
“genel kurula katılan 
değerli üyelerime ve 
esnaflarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Şoförler 
ve Otomobilciler Odası’nın Olağan Genel 
Kurul toplantısı geniş bir katılımla ger-
çekleşti.   
Yapılan seçimlerde; tek aday ve tek liste 
ile girildi ve genel kurul toplantısına katı-
lan 80 oda üyesinin tamamının oylarıyla 
Aziz Ciddi, Ayvalık Şoförler ve Otomobilci-
ler Odası’nın yeniden direksiyonuna geçti.

ELAZIĞ

BANDIRMA

SAKARYA

AYVALIK

ZONGULDAK

MARDİN

YUNAK

ESKİŞEHİR
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Başkan 
Şen, 
güven 
tazeledi

Şoförler Odası Başkanı 
İbrahim Ergin oldu   

Aziz Fatih Yılmaz güven 
tazeledi

Karadeniz güven 
tazeledi

Orhan 
Camcı 
yeniden 
seçildi

Ayhan 
Tüzün yeni 
başkan 
seçildi

Nurol 
Paskal 
Güven 
Tazeledi

Başkan 
Süleyman 
Güdücü 
güven 
tazeledi

Minibüsçüler Odası’nın 
yeni başkanı belli oldu

Hatay Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Olağan Genel Kurul seçimine tek aday 
olarak giren mevcut başkan Aziz Fatih 
Yılmaz, üyelerin oyunu alarak bir kez 
daha başkanlığa seçilerek güven tazeledi. 
 
Yılmaz, teşekkür konuşmasında bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da şoför 
esnafı için gece gündüz çalışacaklarını 
aktardı.

Körfez Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası’nın 10. 
genel kurulu geniş 
katılımla ger-
çekleşti. Körfez 
Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki kongre 
mevcut başkan Ali Karadeniz tarafından 
hazırlanan tek liste ile yapıldı.

“GİZLİ KAHRAMANLARSINIZ”

Kongrede konuşan oda başkanı Ali 
Karadeniz, şoför esnafının ülkenin gizli 
kahramanları olduğunu, sorunların üst 
noktalarda gündeme alınıp değerlen-
dirilmesi için çaba gösterdiklerini dile 
getirdi. Kongrede konuşmaların ardından 
yapılan oylamanın ardından Ali Karadeniz 
bir kez daha oda başkanlığına seçildi.

Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf 
Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki 
listenin yarıştığı seçimlerde mevcut 
başkan Orhan Camcı 129 üyeden 83’ünün 
oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler 
Esnaf Odasının 2018 yılı genel kurul toplantısında  
Ayhan Tüzün 425 oy alarak başkanlığa seçildi.
Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler 
Odası seçimlerine katılım yüzde doksan seviyele-
rinde oldu.Üyelerin büyük çoğunluğundan oy alan 
Ayhan Tüzün yeni başkan seçildi.
Ayhan Tüzün yaptığı konuşmada; “Saygı değer 
arkadaşlarım kardeşlerim bugünkü seçimde yanı-
mızda olup bize destek veren bütün eş dost esnaf 
şoför kardeşlerim oy veren vermeyen herkesden 
Allah Razı Olsun. Bizi yürüdügümüz bu yolda yalnız 
bırakmayan herkese teşekkürü  borç biliriz.Bu se-
cimi hepimiz birlik ve beraberlik içinde kazandık, 
teşekkür ederim” diye konuştu.

Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası 2018 yılı ola-
ğan genel kurul kongresi düzenledi. Olağan genel 
kurul toplantısında mevcut başkan Nurol Paskal, 
tek listeyle girdiği seçimde üyelerin oyunu alarak 
güven tazeledi. 

Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Oto-
büsleri Esnaf Odası Başkanlığı’nın Olağan Genel 
Kurulu’nda, mevcut başkan Süleyman Güdücü gü-
ven tazeledi.  
Kongrede Süleyman Güdücü 156 oy alarak güven 
tazeleyen Süleyman Güdücü, üyelerin seçimlere 
gösterdikleri yoğun ilgi sebebiyle teşekkür etti.
Güdücü, “Artık seçim geride kalmıştır. Ben ve eki-
bim bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya de-
vam edeceğiz. Allah, bizlere hayırlı hizmetler etme-
si nasip eylesin” dedi.

İstanbul Mini-
büsçüler Esnaf 
Odası’nın 27’nci 
Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 
Haliç Kongre 
Merkezi’nde 
yapıldı. Kazım 
Bilge 792 oy ala-
rak yeni başkan 
seçildi.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası’nın yeni 
başkanı Kazım Bilge, yaptığı açıklamada, 
“Minibüsçünün Allah yüzüne baktı, benim 
gibi bir insanı minibüsçülerin başına ge-
tirdi. Bundan sonra çok görevim olduğunu 
düşünüyorum. Esnafıma her zaman min-
nettar olacağım. Esnafımın hakkını sonuna 
kadar alacağım.” dedi.

Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası’nın olağan genel kurulun Süleyman 
Şen 77 oy alarak yeniden başkan seçildi.   
Şoför esnaflarına bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonrada en güzel hizmetleri 
vereceklerini kaydeden Şen, genel kurula 
katılan herkese teşekkür etti. Genel ku-
rulda ayrıca, 40’ncı yılını dolduran şoför 
esnaflara plaket verildi.

Çanakkale’nin 
Lapseki ilçe-
sinde, Lapseki 
Şoförler Odası 
Olağan Genel 
Kurulunda ya-
pılan seçimler 

sonucunda İbrahim Ergin 115 oy olarak 
yeniden başkanlık koltuğuna seçildi.   
Başkan Ergin seçim sonuçlarının açıklan-
masıyla birlikte tebrikleri kabul ederek 
hayırlı olması temennisinde bulundu.

MİLAS

AKSARAY

HATAY

SUŞEHRİ

LAPSEKİ

KARGI

KÜTAHYA MİN.
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İbrahim Ocak
güven tazeledi

Fikri 
Kurt

güven 
tazeledi

28 yıldır oda başkanlığını yürüten 
Kemal Kaya, tekrar seçildi.

Hikmet 
Özgür’e 
güven 
oyu

30 Yıldır rakipsiz başkan 
Sıtkı Erge 

Yeniden 
Fikret 
Çelik

Yılmaz 
Ağgön 
yeniden 
başkan

Başkan 
Ali Topal 
oldu

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası’nın Olağan Genel Kurulunda mevcut 
başkan Sıtkı Erge güven tazeledi.
46 yıldır oda başkanlığını üyelerinin vermiş 
olduğu yetkiyle yapan Sıtkı Erge 30 yıldır 
seçimlere tek aday olarak giriyor. Erge 4 
yıl sonra tam yarım asırdır oda başkanlığı 
ünvanını eline alacak. 
Genel Kurul sonrasında teşekkür konuş-
ması yapan Sıtkı Erge, “Oda başkanlığını 
yürüttüğüm bu süre zarfı içinde sizlere hep 
layık olmaya çalıştım. Beni bir kez daha 
başkanlığa layık gördüğünüz için hepinize 
teşekkür ediyorum” dedi.

Kartal Kamyon, 
Kamyonet, 
Minibüs, Otobüs, 
Otomobil ve 
Şoförler Esnaf 
Odası’nın Genel Kurulunda mevcut başkan 
Fikret Çelik 816 oy alarak tekrar başkan 
seçildi.

Fikret Çelik yaptığı teşekkür konuşmasında 
“genel kurula katılan tüm üye arkadaş-
larımıza teşekkür ediyorum, şahsıma ve 
yönetim kurulu arkadaşlarıma gösterdiğiniz 
güven ve teveccühünüzden dolayı şükran-
larımı sunuyorum” dedi.

Erzurum Minibüsçüler ve Dolmuşçular Odası Baş-
kanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı. Tek 
liste halinde yapılan seçimde Başkan Yılmaz Ağ-
gön yeniden başkan seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Oda Başkanı Yılmaz 
Ağgön,  “Belediye başkanımız sağ olsun bize 
yardımcı oldu. Minibüslerimizin tamamını yenile-
dik. Genel Kurula katılan herkese çok teşekkür 
ediyorum“ dedi

İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf 
Odası’nın olağan genel kurulunda başkanlığa Ali To-
pal, 641 oy alarak seçildi.
Yaklaşık 15 yıl önce beraber yola çıktıkları ekibi 
bozmadıklarını belirten yeni Başkan Ali Topal, “Bu 
süreçte üyelerimize önemli hizmetler verdik.
Yeni dönemde de içimizdeki takım ruhunu yaşata-
rak, üyelerimizin desteği ile hizmet çıtasını daha da 
yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Ocak 
güven tazeledi.
Seçimde 302 üye oy kullandı ve 213 oy 
alan İbrahim Ocak yeniden başkan seçildi. 
İbrahim Ocak, konuşmasında, yaptığı çalış-
maların yapacaklarının teminatı olduğunu 
belirterek, üyelerle birlik ve beraberlik 
içerisinde olacaklarını belirtti.

Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Oda-
sı Genel Kurulu yapıldı.
Seçimler sonucunda mevcut Başkan Fikri 
Kurt 247 oy alarak yeniden başkan seçildi. 
Başkan Kurt, genel kurul sonrasında yaptığı 
konuşmada tüm üyelere teşekkür etti.

Kocaeli Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası-
nın 33’üncü Olağan Ge-
nel Kurulu’nda tek aday 
olarak seçime giden 
Mevcut Başkan Kemal 
Kaya 28 yıldır sürdür-
düğü odanın yeniden 
başkanı seçildi
Kemal Kaya, “Kuruldu-
ğundan bu tarafa rakip-
siz bir seçime giriyorum. 
Bu vesile ile katılım ister 
istemez az oluyor. Yine 

de bu saatte bu günde 
gelen arkadaşlara te-
şekkür ediyorum. Bun-
dan sonraki dönemde 
esnafımız için ne yapı-
yorsak daha iyisini yap-
maya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Kongresi Olağan Genel Kurul Kongresinde 
mevcut Başkan Hikmet Özgür, 159 oy alarak 
bir kez daha başkanlığa seçildi.
Sonuçların açıklanmasının ardından teşek-
kür konuşması yapan Hikmet Özgür, mü-
kemmel bir genel kurul gerçekleştirdikleri-
ni söyledi ve benimle birlikte yarışa giren 
ve tam bir demokrasi birlikteliği gösteren 
bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Oy 
veren vermeyen herkese teşekkür ediyo-
rum ve çalışmalarımıza bıraktığımız yerden 
devam edeceğiz dedi.

ERZURUM 
MİNİBÜS.

İZMİR KAM.

KOCAELİ

AKYAZI

DİYARBAKIR

SANDIKLI

AKŞEHİR

Atlı 
yeniden 
seçildi

Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular 
Odası Başkanlığına Mustafa Atlı yeniden seçildi. 
Kongrede daha sonra yeterli çoğunluğun sağ-
lanması ile beraber oy verme işlemi ile devam 
etti. Tek listeyle gidilen seçim sonrası Kozan 
Şoförler Otomobilciler ve Kamyoncular Odası 
Başkanlığına Mustafa Atlı yeniden getirildi.

KOZAN
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T ürkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu’na bağlı İstanbul 
ilinden gelen oda başkanları 
Türkiye Şoförler ve Otomobilci-

ler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın 
ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk’ü ziyaret ettiler.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Kü-
lünk, meslek odaları temsilcileri ve tak-
sicilerin katılımıyla TBMM’de düzenledi-
ği basın toplantısında, “Uber”in küresel 
korsancılığın taksicilik boyutu olduğunu 
söyledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, 

TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Kü-
lünk, korsan taksicilikle mücadele kap-
samında Kasım 2017’ye kadar 2 bin 873 
‘Uber’ aracı ve 6 bin 600 ‘Uber’ kullanıcı-
sına para cezası kesildiğini söyleyerek, 
“Hem yasaların hem de meşru zeminde 
aldıkları yetkiyle çalışan taksicilerin hak-
larının küresel korsan taksicilik ‘Uber’ 
tarafından tehdit ediliyor. Taksicilerin ve 
Belediyelerin el ele vererek ‘Uber’e karşı 
yeni strateji geliştirmesi gerekiyor. Aksi 
halde ciddi sıkıntılar yaşanabilir” ifadele-
rini kullandı.
‘Uber’in müşterisinin ve kendisiyle çalışan 
hususi araç sahiplerini suça teşvik ettiğini 
kaydeden Külünk, “Yasa tanımaz küresel 
korsan taksicilik uygulaması, Türkiye’de 

yasaları tanımadığını, bu konuda kendi 
alanlarında bir ceza söz konusu olursa, 
bu cezayı hem müşteri hem de araç sahi-
bi adına ödeyerek devlete kafa tutma cü-
reti göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti 
devletine kimse kafa tutamaz, tutamaya-
caktır da. Nasıl ‘booking’de, acentelerin 
karşı karşıya kaldığı tehdidin ardından 
yargı, konuya dair dikkat kesilerek attığı 
adımla konunun çözümüne dair mesa-
fe aldıysa şimdi de yargıyı göreve davet 
ediyorum; iç hukuku tanımamayı açık bir 
süreklilik haline getiren ‘Uber’e karşı yar-
gı mutlak suretle Türkiye’nin iç hukuku-
nu korumak ve de taksi esnafının meşru 
hukukunu korumak, adaleti tesis etmek 
üzere adım atmalıdır” şeklinde konuştu.

TAKSİCİ 
ESNAFI 

UYGULAMADAN 
ŞİKAYETÇİ..

Meslek odaları temsilcileri ve taksicilerin katılımıyla AK 
Partili Metin Külünk, meclis’te konuyu gündeme getirdi; 
korsan taksicilik olarak nitelendirdiği sistemin iç güvenlik 
tehdidi oluşturduğunu savundu. 

Metin Külünk, “Booking” 
ve “Uber” arasında fark 
olmadığını, ikisinin de 
düzeni bozucu hareket 
ettiğini, iç hukukta 
meşruiyetleri bulunmadığını, 
vergi ödemediğini anlattı.

TAKSİCİNİN HAKLARI KÜRESEL KORSAN
UBER TARAFINDAN  TEHDİT EDİLİYOR

KÜRESEL 
KORSAN 

TAŞIMACILIK
UBER 

UBER HEMEN HEMEN HER 
ÜLKEDE MAHKEMELİK 

OLMUŞTUR
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi 
Apaydın, havaların soğuması ve 

bazı bölgelerde kar yağışlarının artması 
nedeniyle sürücüleri uyararak, “Araçları-
nızın kış bakımını ihmal etmeyin. Bilhas-
sa gizli buzlanmalara karşı tedbirli olun” 
dedi.

Şehiriçi ve şehirler arasında kişisel araçla-
rı ile yolculuk yapacakların araçlarını kışa 
hazır hale getirmesi gerektiğini söyleyen 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Kendi aracıyla yola çıkacak olan vatan-
daşlarımız araçlarını kışa uygun hale 
getirmeli. Kış lastiği, zincir ve çekme ha-
latı kesinlikle unutulmamalı. Buzlanma-
ya karşı dikkat edilmeli. Araçları ile tatile 
çıkacak olan tüm vatandaşlarımız araç-
larının kışlık bakımlarını yaptırmadan 
yola çıkmamaları hem kendileri hem de 
sevdikleri için faydalı olacaktır” şeklinde 
söyledi.

“Geçtiğimiz yıl ocak ve 
şubat ayında toplam 57 bin 
264 kaza oldu”

Ocak ve şubat aylarının kış döneminde 
en zor geçen aylar olduğuna dikkati çe-
ken Apaydın, “Kış döneminde mevsimsel 
olarak en zor geçen aylar Ocak ve Şubat 
ayları. Geçtiğimiz yıl ocak ayında 30 bin 
653, Şubat ayında ise 26 bin 611 kaza 
meydana geldi. Bu kazalarda Ocak ayın-
da 187 kişi, Şubat ayında 172 kişi olay 
yerinde hayatını kaybetti. Yolculukları-
mız, trafik kazaları ile acıya dönüşmesin. 
Mümkün olduğunca toplu taşıma kulla-
nalım” diye konuştu.

YOLA ÇIKARKEN ARAÇLARINIZI 
KIŞ ŞARTLARINA GÖRE AYARLAYIN

Apaydın, Yollardaki gizli 
buzlanmalara karşı uyanık olunuz!..

Türkiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Federasyonu 
Başkanı ve Türkiye Esnaf 

ve Sanatkârları Konfederasyonu 
Genel Başkan Vekili Fevzi Apay-
dın Tokat’a giderek Minibüsçü-
ler Odasını ziyaret etti. Başkan 
Apaydın’ın Minibüsçüler Odası 
ziyaretinde Oda Başkanı Ali İbra-
him Selimoğlu ile bir araya geldi.

Oda Başkanı Ali İbrahim Selimoğ-

lu ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Görmez, Başkan Fevzi Apaydın’a 
gerçekleştirmiş oldukları ziyaret 
nedeniyle teşekkür ettiler. Oda 
Başkanı Görmez, Minibüsçü es-
nafının sorunlarını TŞOF Başkanı 
Fevzi Apaydın’a ilettiler. Günün 
anısına Tokat yöresine ait işlemeli 
bir bakır ibrik Başkan Apaydın’a 
Oda Başkanı Görmez tarafından 
takdim edildi.

Tokat ilindeki odaların 2018 yılı genel kurulları Ocak-
Mart ayları içinde yapılarak yeni dönemin Başkan ve 
yöneticileri de belirleniyor.

BAŞKAN APAYDIN TOKAT 
MİNİBÜSÇÜLER ODASINI ZİYARET ETTİ
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TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmeye 
başlanan yasanın çıkması ile Minibüslerden otobüs 
vergisi alınması işlemi 2018 yılında son kez uygulanacak. 
2019’dan itibaren sorun çözülmüş olacak.

M
aliye Bakanı Naci 
Ağbal’ın Türkiye Es-
naf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu’nu ziya-
retinde şoför esnafının 

içinde bulunduğu sorunları çözmek için 
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ile samimi 
ve verimli bir görüşmenin ardından ilk se-
vindirici haber minibüsçü esnafına verildi. 
Uzun zamandan beri Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Baş-
kanı Fevzi Apaydın, her platformda ve 
ortamda Maliye Bakanı Naci Ağbal ile bir 
araya geldiği zaman şoför esnafının vergi 
ve akaryakıt konularında yaşanan olum-
suzlukları dile getirip zaman kaybedilme-
den çözüm üretilmesini istiyordu. Bu kez 
de TESK’de gerçekleşen ikili görüşmede 
minibüsçü esnafının sorunları masaya ya-
tırıldı ve kısa zamanda çözüm için Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ilk adımı attı. Yasanın 
çıkması ile Minibüslerden otobüs vergisi 
alınması işlemi 2018 yılında son kez uy-
gulanacak. 2019’dan itibaren sorun çö-
zülmüş olacak.

-“ADALET YERİNİ BULACAK”

Çünkü Maliye Bakanı Naci Ağbal hazırla-
nan torba yasayla minibüsçülerin bu so-

rununun çözümü için ilk adımı attı. Şuan 
konu TBMM Plan ve Bütçe komisyonun-
da görüşülmeye başlandı. Umarım kısa 
zamanda TBMM Genel Kuruluna gelir ve 
yasalaşır. Motorlu Taşıtlar Vergisi kanu-
nunda gerekli değişikliğin yapılmasının 
ardından da 2019’dan itibaren her araç 
sahibi, ruhsatında ne yazıyorsa onun 
vergisini ödeyecek. Böylece adalet yerini 
bulmuş olacak. 

-“İSTİHDAMA HER ALANDA DESTEK 
ŞART”

İşsizliği daha aşağı çekmek için İstihda-
ma hükümet tarafından verilecek destek 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklandı. İşsizliğin yok edil-
mesi adına oldukça sevindirici olan bu 
müjdeli haberden dolayı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a her kesimin mutlaka teşekkür 
etmesi gerekir. Burada belirtmek istedi-
ğim önemli konu şudur. İşsizliğin düşü-
rülmesi için devletimiz ve hükümet elini 
her şekilde taşın altına koyarken karlarını 
her geçen gün katlayan özellikle banka-
cılık sektörü neden elini taşın altına koy-
muyor? 2017 Yılında bankacılık sektörü 
karını 2016 yılına göre yüzde 31 ora-
nında artırmış. Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu yani BDDK’nın açıkla-
dığı resmi rakamlardır. Şimdi bu bankalar 
geçen yıl kazançlarını yüzde 31 oranında 
artırırken bir taraftan şube kapatmış, di-
ğer taraftan da elaman çıkarmışlar. Yani 
2017 yılında istihdama destek vermemiş 
işsizliğin artmasına da sebep olmuşlar. 

-“KARA DOYMUYORLAR”

2017 yılında sadece işlem ücretlerinden 
servet kazandıklarını söylesek yeridir. 
Çünkü geçtiğimiz yıl bankalar yalnızca 
hizmet gelirlerinden 28 milyar lira gelir 
elde etti. İşlem ücretleri ise vatandaşa 
büyük yük getirmektedir. Bu yıl itibariyle 
bu ücretler azalmanın aksine yüzde 30’a 
varan yüksek bir oranda zamlanması ise 
esnaf ve vatandaş adına çok yanlış. Kara 
doymayan bankaların 2017’deki net kârı 
bir önceki yıl 37,5 milyar liradan yüzde 31 
artarak 49,1 milyar liraya çıktı. Özellikle 
esnaf ve sanatkârlar ile öğrencilerden 
EFT, havale, bakiye sorgulama gibi kalem-
lerden ücret alınıyor. BDDK’nın konuyu 
yakın takibine alıp vatandaşın haksız yap-
tığı bu ödemelere bir kural ve standarda 
bağlaması gerekiyor. Bu karlara doyma-
yan bankalar yeni yılda işlem ücretlerine 
ortalama yüzde 30’a varan zam yaptılar. 
İstihdamda ellerini taşın altına koymayan 
bankacılık sektörü yeniden ele alınıp bu 
haksız kazanca bir dur denmelidir. 

Ahmet OKUMUŞ

MİNİBÜSÇÜ ESNAFI 
NEFES ALACAK

Kârlara doymayan 
bankalar yeni yılda işlem 

ücretlerine ortalama yüzde 
30’a varan zam yaptılar. 
İstihdamda ellerini taşın 

altına koymayan bankacılık 
sektörü yeniden ele alınıp 
bu haksız kazanca bir dur 

denmelidir. 
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı 
Fevzi Apaydın, Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Bir-
liği Başkanı Doğan Ceylan ve Aksaray Minibüsçüler Halk 

Otobüsleri ve Umum Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Veysel 
Öztürk’ü ziyaret etti. 
Ziyaretin ardından Başkan Fevzi Apaydın, Aksaray’a toplu ula-
şım için yeni alınan araçları inceledi ve araçlar hakkında bilgi 
aldı.
Başkan Apaydın, “eskiden kalma araçların çağın gerektirdiği 
yeni araçlarla değiştirilmesi halkın da büyük beğenisini kazan-
mıştır. Yeni araçlarda yolcular için konfor arttığından yaz ve kış 

aylarında yolculuk yapmak sorun olmaktan çıkmaktadır. Ayrıca 
araç içerisinde kamera sistemiyle izlenebildiği içinde güvenlik 
bir anlamda da artmış olmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşları-
mız da kimseye gerek kalmadan bu araçlardan gönül rahatlığı 
ile faydalanabileceklerdir. Bu araçların Aksaray halkına kazan-
dırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan 
sonrada bu tür hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum” 
diye konuştu. 

Ziyaret sonrasında toplu fotoğraflar çektirildi. Başkan Apaydın 
yeni alınan özel halk otobüslerini direksiyonuna oturarak ince-
lemelerde bulundu.

Aksaray’a 
kazandırılan 
son model toplu 
taşıma araçları 
Aksaray halkından 
da tam not aldı.

BAŞKAN FEVZİ APAYDIN, AKSARAY ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ’Nİ 
VE MİNİBÜSÇÜLER OTOBÜSÇÜLER VE SERVİSÇİLER ODASINI ZİYARET ETTİ.
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GEÇEN SAYININ CEVABIYUKARIDAN AŞAĞIYA

SOLDAN SAĞA

1. Yerfıstığı... Türlü eşya ve 
öteberinin satıldığı Pazar 
yeri,

2. Tasfiyehane... İspanyolların 
Sevinç Ünlemi,

3. Parola... İsviçre’ye özgü 
ağaç kütüklerinden yapıl-
ma dağ evi... Emir verme 
yetkisi bulunan kimse,

4. Sanma, sanı... Yakıt olarak 
kullanılan kurutulmuş sığır 
dışkısı... Anadolu halkları-
nın en eski Ana Tanrıçası,

5. Eziyet, sıkıntı... Burun taşı,
6. Pirinç rakısı... Kötü tanın-

mış, lekelenmiş,
7. Öğütülmüş tahıl... Mina-

relerde külah ile şerefe 
arasındaki bölüm... Hayati 
sıvı,

8. Büyük delikli kalbur... Kötü, 
fena,

9. Bazı yörelerde mart ayına 
verilen ad... Salepgillerin 
tek köklü, yumrulu, salkım-
lı veya başak çiçekli olan 
örnek bitkisi,

10. Sayılar göstermek için 
kullanılan işaretlerden her 
biri... Miras,

11. İsyan eden, başkaldıran... 
Tarihte bir devlet... Yardım 
istendiğini anlatır,

12. Ağzı  geniş tek kulplu su 
kabı... Boğa güreşi yapılan 
alan.

1. Yüksek bir makama verilen dilekçe... Biraz ufak,
2. Bir erkek ismi... Kanatların bağlı bulunduğu kapı ya da 

pencere çerçevesi, 
3. Bağışlama... Meyve... Bir yerde oturan,
4. Bir ucu sivri, demir veya ağaçtan, ince uzun çubuk... 

Orta Oyununda zurnaya verilen ad,
5. Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme... 

Olağanüstü durum,
6. Kuşların göde, kanat ve kuyruğunda bulunan, çeşitli 

renklerde kalın eksenli tüy... Denk, eşit, eş... Boru sesi
7. Toplumun duygularını inciten olay ya da durum... 

Boru sesi,
8. Silisyum simgesi... Kalbur... Selenyum simgesi,
9. Ormanda su akmayan taşlı su yolu... Tartı,
10. Olgun hindistancevizinden yapılan bir tür tespih... 

Kekeç,
11. Bilen, bilici... Yersiz yurtsuz,
12. Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları 

oluşturan proteinli madde... Mızrap, çalgıç.
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Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi 
itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu
Türkiye’de  ikamet eden nüfus   
2017 yılında, bir önceki yıla göre 
995 bin 654 kişi arttı.   Erkek nüfus 
40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın 
nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. 
Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini 
erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, bin-
de 12,4 olarak gerçekleşti
Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında ‰13,5 
iken, 2017 yılında ‰12,4 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların 
oranı %92,5 oldu
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin 
oranı 2016 yılında %92,3 iken, bu oran 

2017 yılında %92,5’e yükseldi. Belde ve 
köylerde yaşayanların oranı ise %7,5 ola-
rak gerçekleşti.
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir 
önceki yıla göre %1,5 artış gösterdi
Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet 
ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi 
ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu 
sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile An-
kara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 
2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 
milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip 
etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az 
nüfusa sahip olan il oldu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 
yükseldi
Ülkemizde 2016 yılında 31,4 olan ortan-
ca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış 
göstererek 31,7 oldu. Ortanca yaş erkek-

lerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak 
gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek ol-
duğu iller sırasıyla; 39,7 ile Sinop, 39,4 ile 
Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne 
oldu.  Ortanca yaşın en düşük olduğu il-
ler ise sırasıyla; 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile 
Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki 
yıla göre %1,2 arttı
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan 
(çalışma çağındaki) nüfus 2017 yılında 
bir önceki yıla göre sayısal olarak %1,2 
arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nü-
fusun oranı %67,9; çocuk yaş grubu 
olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki 
nüfusun oranı %23,6; 65 ve daha yukarı 
yaştaki nüfusun oranı ise %8,5 olarak 
gerçekleşti.

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi 
sayısı arttı
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir 
kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye 
genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 
105 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye 
düşen 2 892 kişi ile nüfus yoğunluğunun 
en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu 
sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi 
ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en 
az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, 
kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli 
oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer 
alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en 
küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nü-
fus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: 
TÜRKİYE NÜFUSU 
REKOR KIRDI

ERKEK NÜFUS
40 milyon 535 bin
KADIN NÜFUS
40 milyon 275 bin

ÜLKE NÜFUSU
80 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye’nin nüfusu, 
2017’de bir önceki 
yıla göre 995 bin 654 
kişi artarak 80 milyon 
810 bin 525 kişi oldu. 
2016’da binde 13,5 
olan yıllık nüfus artış 
hızı, 2017’de binde 
12,4’e geriledi.

2017 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi Sonuçları açıklandı




