


Hurda indirimi ve 
15 Temmuz Şehitler 
Köprüsünden geçiş 

cezalarının iptali resmi 
gazetede yayımlandı

KÖPRÜ CEZASINI 
ÖDEYENLER 
DİKKAT!

SON GÜN
31 AĞUSTOS

Meclis’te görüşülen ve onaylanan 
Torba Yasa Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi 

Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 
Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde 
terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin 
liraya çıktı. Bununla birlikte 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü’nden geçen panelvan, kam-
yonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da 
iptal oldu.

Tahsilattan vazgeçilecek
Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü’nden geçiş yapanlara 
tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vaz-
geçilecek. Söz konusu cezalar kapsamında 
12 Hazirana kadar yapılan tahsilatlar 12 Ha-
ziran tarihini takip eden ikinci ayın sonuna 
kadar başvurulması halinde üçüncü ayın 
sonuna kadar red ve iade edilecek.

Başvurular 31 Ağustos’a kadar yapılacak
Başvuruların 31 Ağustos 2019 tarihine ka-
dar yapılması, başvurulara cevabın da eylül 
sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Yasada 
ayrıca, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, pa-
nelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kam-
yon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilme-
si veya hurdaya çıkartılması halinde aynı 
cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahak-
kuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı 
10.000 liradan 15.000 liraya çıkarıldı.

Hurda indirimine ilişkin madde: 
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli 
ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanu-
nuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 
87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 
kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaş-
taki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel 
kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince 
kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya 
ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da 
bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çı-
kartılması halinde, her bir araç için aynı cins 
(87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araç-
lardan sadece motor silindir hacmi 1600 
cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisa-
bında tahakkuk eden özel tüketim vergi-
sinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere 
araçların cinsleri ve özelliklerine (motor si-
lindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi ora-
nına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kuru-
lunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.” 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü cezaları da 
iptal 
Öte yandan 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nden kamyonet ve panelvan tipi 
(Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle 
kesilen cezalar iptal oldu. Cezalara ilişkin 
açılan davalara yer olmadığına ilişkin karar 
verilecek ve yargılama giderleri tarafların 
üzerine bırakılacak, vekalet ücreti talep 

edilemeyecek. Eğer tebliğ edilen cezalar 
ödendiyse 12 Haziran tarihinden itibaren 
üç ay içinde başvurulması halinde ödemeyi 
yapan mükellefe iade edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan madde 
şöyle:
“25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş-
tir. 

“GEÇİCİ MADDE 5 - 1/1/2019 tarihinden 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe ka-
dar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması ya-
sak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 
geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası veril-
mez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ 
edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa 
yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hak-
kında resen karar verilmesine yer olmadığı-
na karar verilir, yargılama ve takip giderleri 
taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücreti-
ne hükmedilmez. Söz konusu cezalar kap-
samında bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci 
ayın sonuna kadar başvurulması halinde 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade 
edilir.”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalara yönelik düzenleme Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yasak olduğu halde geçen araçlara uygulanan cezalara af geldi. Karar 
binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği 12 Haziran tarihine kadar, araç sınıfları itibarıyla geçmesi 
yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle kesilen idari para cezaları silinecek. Kesilen cezalar tebliğ 
edilmeyecek, tebliğ edilenler ise ağustos sonuna kadar başvurulması durumunda eylül sonuna kadar iade edilecek. Ayrıca, 
arabasını hurdaya verip yeni araç satın alacak vatandaşlara 10 bin TL olan hurda desteği 15 bin TL’ye çıkarıldı.
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Trafik kurallarına da
bir gül kadar önem verelim.
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Kırıkkale’de “Mini Çocuk Şehri”
Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı yapıldı 

TŞOF’ta görev bölümü 
yapıldı

Sayısal takograf 
yükleme cihazlari 
TŞOF tesislerinde 
hizmete girdi U-ETDS ve sayısal takograf 

bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

AB’NİN erasmus + 
programı kapsamında 
yürüttüğümüz ADR 
projemizin C1- ADR Sürücü 
Eğiticisi ve Uzmanı Eğitimi 
Faaliyeti  Ankara’da yapıldı

Trafik haftası tüm yurtta çeşitli 
etkinliklerle kutlandı

Ramazan bayramı’nda alınan 
trafik tedbirleri işe yaradı  

Vatandaşlarımız trafikte daha 
dikkatli olmalı

4.Ulus ötesi proje çalışma 
grubu toplantısı İtalya’da 
gerçekleştirildi
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ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bu yıl Ramazan 
Bayramı tatilinin uzun olması ve vatandaşların 

dikkatsiz araç kullanmaları nedeniyle yine kazaların ya-
şandığını söyledi. Bayram tatilinin ne kadar uzun olursa 
yaşanan trafik kazalarının sayısının da o kadar arttığına 
dikkat çeken Apaydın, “Son 2 yılda toplam 120’nin üze-
rinde vatandaşımız Ramazan Bayramı tatillerinde trafik 
kazasında hayatını kaybederken 650’nin üzerinde de 
vatandaşımız yaralandı. Bu Ramazan Bayramı’nda tatil 
süresi 9 güne çıktı. 1 Haziran ile 9 Haziran tarihleri ara-
sındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü 
trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı

Bayram tatili nedeniyle yollara çıkan vatandaşlarımız 
trafikte daha dikkatli olmaları gerekirken maalesef ol-
muyorlar. Bizler her zaman uyarıyoruz. Trafikte insan-
larımızın daha bilinçli şekilde araçlarını kullanmaları 
gerekir. Özellikle uzun yolculuklarda sık sık molalar ve-
rilmeli. Trafik yoğunluğunun daha çok yaz aylarına denk 
gelmesi nedeniyle asfalt erimeleri, yol çalışmaları ola-
bilir. Bu tarz durumlara karşı dikkatli olunmalı. Araçla-
rın bakımları yaptırılmalı, hâlâ kış lastiklerini kullananlar 
mutlaka değiştirmeli. Gidilecek güzergahta kör noktalar 
önceden bakılarak yola çıkılmalı” diye konuştu. 

“Telefon kullanımı trafik kazalarında araç hızı kadar 
etken” 

Direksiyon başında telefon kullanımından tamamen 
vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Apaydın, “Yalnızca 
bayram trafiğinde değil trafikte olduğumuz her an aşırı 
hızdan ve direksiyon başında telefon kullanımından ka-
çınmalıyız. Yaşanan trafik kazalarında aracın hızı kadar 
telefon kullanımı da önemli bir etken. Emniyet kemerini 
araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirme-
liyiz. İçişleri Bakanlığımız önlem ve denetimleri ile tra-
fikte yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu engelleme-
ye yönelik çalışmalar yapıyor. Vatandaş olarak biz de 
onlara destek olup, trafik kurallarına, uyarı tabelalarına 
uymalıyız” şeklinde konuştu. 

73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 
“vatandaşlarımız trafikte daha 
dikkatli olmalı”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Yapılan uya-
rılara rağmen Ramazan Bayramı tatilinde 
meydana gelen trafik kazalarının bilanço-
su ağır oldu. “1 Haziran ile 9 Haziran tarihleri 
arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tati-
linde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı 
yaşandı” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas-
yonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Son 2 
yılda toplam 120’nin üzerinde vatandaşımız 
Ramazan Bayramı tatillerinde trafik kazasın-
da hayatını kaybederken 650’nin üzerinde de 
vatandaşımız yaralandı.
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C1- ADR DRIVER 
TRAINER 

AND EXPERT 
TRAINING 

ACTIVITY 
OF OUR ADR 

PROJECT UNDER 
THE ERASMUS 

+ PROGRAM OF 
THE EU WAS 

HELD THROUGH 
17-21 JUNE 2019 IN 

ANKARA

Pamukkale Üniversitesinin lideri, Fe-
derasyonumuzun da ortağı olduğu 
2017-1-TR01-KA202-45935 numaralı 

“E-learning and Web Applications for ADR 
Driver Training- ADR Sürücü Eğitiminde 
Uzaktan Eğitim ve Web Uygulamaları” isimli 
Proje 1 Aralık 2017 ayı itibariyle uygulanmaya 
başlamıştır.
Projenin diğer ortakları İtalya’dan Training 
2000 psc ile CNA Associazione Provinciale di 
Pesaro e Urbino, Avusturya’dan COSGROUP 
(Mag Prenner & Partner GmbH) ile iştirakçisi 
İsviçre’den SUPSI (University of Applied Sci-
ences of Southern Switzerland) olup, proje 
zaman planı ve amaçları doğrultusunda ça-
lışmalarının sürdürmektedir.
Projenin amacı, tehlikeli madde taşımacılığı 
yapan sürücülerin ADR mevzuatı gereği al-
makla yükümlü olduğu yeterlilik belgesi (SRC 
5) eğitiminin uzaktan eğitim materyalleri ile 
zenginleştirmek, böylece sürücülerin eğitim 
ve belgeye ulaşmalarını kolaylaştırmaktır.
Söz konusu proje kapsamında tehlikeli mad-
de taşımacılığı yapan şoförlerin (ADR sürücü-
lerinin) mesleki gelişimlerini sağlamak üzere, 

T he Project, titled ‘E-learning and Web 
Applications for ADR Driver Training- 
ADR Sürücü Eğitiminde Uzaktan Eğit-

im ve Web Uygulamaları ‘ and numbered 
2017-1-TR01-KA202-45935, with leadership 
of Pamukkale University, and our Federation 
being the Project partner, was started to be 
implemented as of December 1, 2017.
As being the partners of the Project, Training 
2000 psc and CNA Associazione Provinciale 
di Pesaro e Urbino from Italy and COSGROUP 
(Mag Prenner & Partner GmbH) from Austria, 
and as a participating party SUPSI (the Univer-
sity of Applied Sciences of Southern Switzer-
land) from Switzerland, have been going on 
with the Project studies in line with the Pro-
ject’s schedule and objectives.
The aim of the Project is to enrich the qualifi-
cation certificate (SRC 5) training that the driv-
ers carrying dangerous goods are required 
to obtain according to ADR legislation with 
the e-learning materials, thus facilitating the 
access of the drivers to the training and cer-
tificate.
Within the scope of this project, it is aimed to 

AB’NİN ERASMUS + PROGRAMI KAPSAMINDA 
YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ADR PROJEMİZİN C1- ADR 
SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ VE UZMANI EĞİTİMİ 
FAALİYETİ  17-21 HAZİRAN 2019 TARİHLERİNDE 
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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uzaktan eğitim sistemi ile des-
teklenmesi hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda ADR sürücüleri-
nin mesleki yeterlilik haritası çı-
karılmış, söz konusu yeterlilikleri 
sağlayacak e materyaller geliş-
tirilmiş ve eğitim metodolojisi 
belirlenmiştir. Son üç ay içinde 
ise ADR sürücülere ile ilk dene-
me eğitimi, ardından ADR sürü-
cü eğitmenleri ile bir eğitim ve 
söz konusu grupların geri bildi-
rimleri çerçevesinde yapılan dü-
zenlemeler sonucunda da yine 
ADR sürücüleri ile son deneme 
eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 
Her üç pilot uygulamada da son 
derece olumlu geri dönüşler 
alınmış olup, hazırlanan e ma-
teryallerin sürücü ve eğiticilere 
katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir. 

Son olarak 17-21 Haziran 2019 
tarihlerinde Ankara’da Federas-
yonumuzda, Pamukkale Üni-
versitesinden gelen akademis-
yenlerimiz ile İtalya, Avusturya 
ve İspanya’daki ortak kuruluş-
larımızdan gelen ADR sürücü 
eğitmenleri ve uzmanlarının da 
katılımıyla projenin ADR sürücü 
eğiticisi ve uzmanlarına yönelik 
5 günlük bir eğitim faaliyeti ya-
pılmıştır. Federasyonumuzdan 
ve diğer ilgili kuruluşlardan ge-
len  alan uzmanı ve eğiticilerin 
de yer aldığı söz konusu etkinlik 
ile; pilot uygulamalar sonucun-
da elde edilen geri bildirimler 
ile görüş ve öneriler çerçeve-
sinde yeterlilik haritası, eğitim 
metodolojisi ve e materyallere 
son şekilleri verilmiş ve proje-
nin sürdürülebilirliğine yönelik 
önemler konuşulmuştur. 

support the drivers (ADR driv-
ers) who conduct dangerous 
goods transportation, with the 
e-learning system in order to 
ensure their vocational devel-
opment. Within the framework, 
the vocational qualification 
map of ADR drivers has been 
prepared, e-materials have 
been developed to provide the 
qualifications, and the training 
methodology has been deter-
mined. In the last three months, 
the first trial training with ADR 
drivers, followed by a training 
with ADR driver trainers and the 
arrangements made within the 
framework of the feedback of 
these groups, and the last trial 
trainings with ADR drivers were 
conducted. All three pilot appli-
cations received very positive 
feedbacks and it is thought that 

the prepared e-materials will 
contribute to the drivers and 
trainers.
Finally, through 17-21 June 2019, 
a 5-day training activity was 
held in our Federation in Anka-
ra, for ADR driver trainers and 
experts of the Project with the 
participation of academicians 
from Pamukkale University and 
ADR driver trainers and experts 
from our partner institutions in 
Italy, Austria and Spain. With this 
activity, which included field 
experts and trainers from our 
Federation and other relevant 
organizations, within the frame-
work of the feedback obtained 
as a result of pilot implemen-
tations and opinions and rec-
ommendations, the vocational 
map, training methodology and 
e-materials were finalized and 

Projenin amacı Tehlikeli madde 
taşımacılığı yapan sürücülerin 
ADR mevzuatı gereği almakla 
yükümlü olduğu yeterlilik belgesi 
(SRC 5) eğitiminin uzaktan eğitim 
materyalleri ile zenginleştirmek, 
böylece sürücülerin eğitim ve belgeye 
ulaşmalarını kolaylaştırmaktır.

The aim of the Project is to enrich 
the qualification certificate (SRC 5) 
training that the drivers carrying 
dangerous goods are required to 
obtain according to ADR legislation 
with the e-learning materials, thus 
facilitating the access of the drivers to 
the training and certificate.

Eğitim toplantısına TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Genel Sekreter Enver 
Yeniçeri, Genel Sekreter Yardımcısı Zerrin Boztaş, Prof. Dr. Osman Ağdağ, 
Prof. Dr. Ömer Altan Dombaycı, Dr. Öğrt. Üyesi Arzum Işıtan, Dr. Araş. 
Gör. Yavuz Kaplan, Dr. Öğrt. Üyesi Erhan Karataş, Dr. Öğrt. Üyesi Sidem 
Kaner, Elmo De Angelis, Fausto Baldarelli, Riccardo Battisti, Carlos Bodí 
Cubedo, Helmut Prenner, Johann Kopetzky, Yusuf Avan, Deniz Muslu, 
Nuran Senar, Selma Demir ve Ali Seydi Aydoğmuş katılmışlardır.
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Federasyonumuz Başkanı 
Fevzi Apaydın açılış konuş-
masında, insan ve çevrenin 
korunması ile ilgili bu önemli 
konuyu işleyen bu proje-
de yer almaktan memnun 
olduklarını, ortak ülkelerin 
birbirlerinden çok şey öğren-
diğini ve yapılan çalışmaların 
ADR sürücülerinin mesleki 
gelişimine katkı vereceğini 
dile getirmiştir. 

5 günlük eğitim son derece 
verimli geçmiş olup, eğitim 
dışındaki zamanlarda Türkiye 
ve Ankara’nın yabancı mi-
safirlerimize tanıtımı da ya-
pılmıştır. Türkiye’den ve yurt 
dışından gelen misafirlerimiz 
eğitim organizasyonumuzu 
hem içerik hem de sosyal faa-
liyetler açısından son derece 
başarılı bulmuş ve şehrimiz-
den ve ülkemizden memnun 
olarak ayrılmışlardır.

the importance of the sustainabil-
ity of the Project was discussed.
In his opening speech, Fevzi Apay-
dın, the President of our Federation, 
stated that they were pleased to 
take part in this Project which deals 
with this important issues regard-
ing the protection of people and 
the environment, that the partner 
countries have learned a lot from 
each other and that the studies 
would contribute to the vocational 

development of ADR drivers.
5-day training was extremely fruit-
ful, at other times than the pro-
motion of training, Turkey’s and 
Ankara’s introduction was made 
for our foreign guests. Our guests 
who came from Turkey and abroad 
found the training extremely suc-
cessful in terms of both content 
and social activities and departed 
as satisfied and appreciated with 
our city and our country.
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K ırıkkale’de “Mini Çocuk Şehri” 
Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın 
açılış töreninde konuşan 
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, “2014 yılında hayata 

geçirilen 3-17 yaş çocuklara yönelik Trafik 
Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında 
şimdiye kadar 4 milyon öğrencimize ulaş-
mış olduk. 2019 yılı 4 aylık dönemde ise 
yaklaşık 500 bin çocuğumuza temel trafik 
eğitimi verdik. 2019 yılı sonu hedefimiz 
ise 1,5 milyon çocuğumuza eğitim vere-
bilmektir” dedi.  
Kırıkkale’de çocukların trafik, AFAD, itfa-
iye ve ilk yardım eğitimlerini eğlenerek 
alabileceği “Mini Çocuk Şehri” Çocuk 

Trafik Eğitim Parkı’nın açılış töreninde 
konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan Bey, 2012 yılında ortaya koymuş 
olduğu vizyonu takip eden onu destek-
leyen ve uygulama alanında onu hayata 
geçirmeye çalışan bu projelerle birlikte 
geçtiğimiz ekim ayında adım attığımız 
ve bu yılın trafik teması olarak da belir-
lediğimiz yaya öncelikli trafik gibi reform 
maiyetinde stratejik adımlar attık hem de 
kapasitemizi attırdık. Personel sayısından 
tutun motosiklet sayısını İnsansız Hava 
Araçlarıyla (İHA) denetimden Fahri Trafik 
Müfettişleri ne kadar pek çok noktada 
özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza des-
teklerine kullandığımız teknik ve başarı 

kapasitemizi ciddi oranlarda arttırdık. At-
tığımız her adımdan aldığımız her tedbir-
den rakamlara yansıyan olumlu sonuçlar 
elde ettik” dedi.

“Bu azalış olanlarını başka bir ülkede 
görebilmek mümkün değildir” 

Bir önceki yıla göre 2019 yılı ilk 4 aylık 
dönemde trafik kazalarındaki can ka-
yıplarında yüzde 41 azalış sağladığını 
kaydeden Bakan Soylu, “Klasik radar uy-
gulamasını yerine otoyollarda ortalama 
hız koridoru uygulamasına geçtiklerini 
ve bu uygulamanın otoyollarda yapılan 
ölçümlere göre araç sayısı 2018 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında ar-
tış göstermesine rağmen bu otoyollarda 

Kırıkkale’de “Mini Çocuk Şehri”
Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı yapıldı  
Kırıkkale’de “Mini Çocuk Şehri” Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 2019 yılı sonu hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza eğitim verebilmektir” 
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2018 yılında 2017 yılına göre trafik kaza-
sı sayısına yüzde 11 ölümlü trafik kazası 
sayısına yüzde 28. Altını çizerek söylü-
yorum, can kaybı sayısında da yüzde 37 
oranında azalış sağladık. İddialı bir şey 
söyleyeyim. Bu kadar kısa bir zamanda 
bu azalış olanlarını başka bir ülkede gö-
rebilmek mümkün değildir. Herkese te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
2018’de Çocuk Trafik Eğitim Parkların da 
132 bin 963 öğrenciye, 2019 yılı 3 aylık 
dönemde de 2 bin 816 öğrenci eğitim 
verildiğini kaydeden Bakan Soylu, ko-
nuşmasını şu şekilde sürdürdü:   “Evet 
trafik konusunda aldığımız, tedbirlerin 
ve attığımız adımların iki boyutu var. Bi-
rincisi, mevcut sürücü ve yayalarımız ile 
ilgili bunlarla ilişkin aldığımız tedbirler 
ve yaptığımız ikazlar var otoyolda yaptı-
ğımız hız denetimleri, maket trafik ekibi 
uygulaması ve daha pek çok denetim uy-
gulaması. 10 yıl sonra da lütfen emniyet 
kemeri takın, aşırı hız yapmayın, kırmızı 
ışıkta durun, direksiyon başında cep te-
lefonu kullanmayın gibi ikazlar yapmakla 
uğraşmayın istiyoruz. İşte çalışmalarımı-
zın ikinci boyutu ve burada açılışını yapa-
cağımız bu güzel eserinde amacı budur. 
Geleceğin trafiğini planlamada, trafik 
güvenliği için çocuklarımızın doğru alış-
kanlıklarla donanmış bilinçli sürücüler ve 
yayalar olarak yetişmesinde, Çocuk Trafik 
Eğitim Parklarının çok etkili olacağına 
inanıyoruz. Halen ülkemiz genelinde 39 
ilde 79 adet çocuk trafik eğitim parkı var. 
2018’de Çocuk Trafik Eğitim Parkların da 
132 bin 963 öğrenciye, 2019 yılı 3 aylık 
dönemde de 2 bin 816 öğrenci eğitim 
verildi.”
“2019 yılı sonuna kadar 3 bin sürücüye 
eğitimler verilecek” 
“Tabii trafik eğitimleri sadece bu parklar-
da gerçekleştiriyor” diyen Bakan Soylu, 
“Tabiri caizse bu konuda ulaşabileceği-
miz herkese bir şeyler anlatmaya gayret 
ediyoruz. Mesela trafikte çok kazaya ka-
rışan Özellikle vatandaşlarımız ve gü-
venli sürüş kuralları eğitimleri verdik. Bu 
kapsamda 2018 yılı içerisinde 2 bin 701 

sürücü eğitim verildi. İnşallah 2019 yılı 
sonuna kadar 3 bin sürücüye bu konuda 
eğitimler verilecektir” dedi.
“2019 yılı sonu hedefimiz ise 
1.5 milyon çocuğumuza eğitim 
verebilmektir” 
Bakan Soylu, “Eğitim öğretim yılı başla-
rında öğretmenlerimizde de trafik eği-
timleri veriyoruz. Bu kapsamda 2018 
yılında bir rekorun altına imza attık. 417 
bin 671 öğretmenimize trafik eğitimi 
gerçekleştirdik. 2014 yılında hayata ge-
çirilen 3-17 yaş çocuklara yönelik Trafik 
Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında 
ise şimdiye kadar 4 milyon öğrencimize 
ulaşmış olduk. 2019 yılı 4 aylık dönemde 
ise yaklaşık 500 bin çocuğumuza Temel 
trafik eğitimi verdik. 2019 yılı sonu hede-
fimiz ise 1.5 milyon çocuğumuza eğitim 
verebilmektir” diye konuştu. 
“Kırıkkale’deki projenin aynısı 
Edirne’ye de yapılacak” 
Konuşmasının sonunda Kırıkkale’nin 43 
ilin geçiş noktası olduğunu dile getiren 
Bakan Soylu, “Şimdi burada özellikle de-
min telefonla aradım Kırıkkale’deki an-
lamlı ve dördü bir arada olan AFAD’ın, 
ilk yardımın, İtfaiyenin ve trafik eğitimi-
nin bir arada gerçekleşeceği bu güzel 
parkı orada otururken Edirne Valimizi 
de aradım serhat şehrimiz de bunlar 

eksik kalmasın. Edirne’de de bu yapı-
lacak dediğimde ‘Çok yakın bir zaman 
da Kırıkkale’nin aynısını da Edirne’ye 
gerçekleştireceğiz’ dedi. Böylece trafik 
eğitim parklarını, AFAD parklarını, ilk 
yardım ve itfaiye parklarını yaygınlaştı-
rarak çocuklarımızı ve ailelerimizi hem 
görerek hem de anlatarak yepyeni bir 
eğitim bilinciyle donatmak istiyoruz. 81 
vilayette hedefimiz budur. Büyük ilçeler-
de hedefimiz budur. İnşallah gerçekleşti-
receğiz. Kırıkkale’nin önemli bir özelliği 
var. Türkiye’de belki de hiçbir vilayette 
bulunmayan önemli özelliği var. Kırıkkale 
43 ilin geçiş noktasıdır. Onun için burada 
ortaya koyacağımız tedbirler inanıyorum 
ki sonuç alacaktır” diye konuştu. 

Uluslararası Karayolu Trafik Haftası do-
layısıyla Kırıkkale ilinin örnek sürücüle-
rine hediye takdiminin ardından İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel 
Müdürü Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi 
Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı 
Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Baş-
kanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale İl Emniyet 
Müdürü Mahmut Çorumlu ve protokol 
üyeleri “Mini Çocuk Şehri” Çocuk Trafik 
Eğitim Parkının açılış kurdelesini kesti. 

Daha sonra çocuklarla birlikte Trafik Eği-
tim Parkını gezen Bakan Soylu, hatıra fo-
toğrafı çekindi.
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Samsun Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Demir, Türkiye Şoförler 

ve Otomobilciler Federasyo-
nu (TŞOF) ve Samsun Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Fevzi Apaydın’ın dü-
zenlediği iftarda şoför esna-
fıyla bir araya geldi. Başkan 
Demir, ‘birlikte hizmet, birlikte 
yönetim’ ilkesine değinerek, 
hangi sorun varsa birlikte kar-
şılıklı konuşarak çözeceklerini 
vurguladı. 
Apaydın: “Başkan Demir 
esnafı iyi tanır” 
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Mustafa Demir, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının yanın-
da büyük bir esnaftır ve oto-

motiv sektörünün içinden ge-
len biridir. Bizim meselelerimi-
zi çok iyi biliyor. Bilmediklerini 
de kendilerine arz ettiğimizde 
umuyorum ki güzel çözümler 
bulacaktır. Çünkü kendisi es-
nafı iyi tanıyor. Bu bakımdan 
şanslıyız. Samsun’da şoförler 
ve otomobilciler esnaf odası, 
kamyon, kamyonet, minibüs, 
servis aracı ve taksicisiyle bir 
bütündür. Bu şehrin cadde ve 
yollarından istifade eden bu 
kesimin muhakkak ki beledi-
ye ile istişaresi çok olacaktır” 
diye konuştu. 
Demir: “Doğruyu yapmanın 
önünde engel yok” 
Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir ise 
sorunların çözümü noktasın-
da esnafla her zaman istişare 
halinde olacaklarını söyledi. 
Başkan Demir, “Bu mübarek 
Ramazan ayında bizi iftar sof-
rasında buluşturduğunuz için 
teşekkür ediyorum. Siyaset-
te ve günlük hayatımda hep 
şunu gördüm; doğru olanı 
yapmanın önünde engel yok. 
Fevzi başkanımız hayırlı olsun 
ziyaretine geldiğinde kendi-
sine de söyledim. Bayramdan 
sonra kararlaştırdığımız bir 

günde her ne mesele varsa 
karşılıklı oturacağız ve karara 
bağlayacağız. Allah’ın izniyle 
bütün kesimlerle ilgili prob-
lemleri bu şekilde çözmenin 
önünde hiçbir engel yok” şek-
linde konuştu. 
Konuşmasının son bölümün-

de şoför esnafına bir mesaj 
daha veren Başkan Demir, “Bi-
lesiniz ki asla niyetimizi bulan-
dırmayacağız. Gayretimizden 
de asla geri durmayacağız. 
Her konuda desteğinizi her 
zaman bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Şoför esnafıyla 
iftarda buluşan 
Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, 
“Sorunların çözümü 
noktasında, her 
ne mesele varsa 
karşılıklı oturacağız. 
Çözümü bulacağız, 
karara bağlayacağız”

Başkan Mustafa Demir’den şoför esnafına:
Sorunları birlikte çözeriz

Başkan Fevzi Apaydın 
“Mustafa Demir, Büyükşehir 

Belediye Başkanlığının yanında 
büyük bir esnaftır ve otomotiv 

sektörünün içinden gelen 
biridir. Bizim meselelerimizi 

çok iyi biliyor.”



ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

9

İ lkadım Belediye Başkanı 
Necattin Demirtaş, “Yeni 
dönemde hayata geçire-

ceğimiz projelerle Türkiye’ye 
örnek bir ilçe olmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Türkiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Federasyonu (TŞOF) 
ve Samsun Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Baş-
kanı Fevzi Apaydın, İlkadım 
Belediye Başkanı Necattin 
Demirtaş’ı makamında ziyaret 
ederek ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
ni iletti. Gazi Başkanlık maka-
mında gerçekleşen ziyarete 
Başkan Apaydın ve yönetim 
kurulu üyelerini, Başkan De-
mirtaş kapıda karşılayarak 
misafir etti. Sohbet ortamında 
gerçekleşen nezaket ziyare-
tinde TŞOF Başkanı Apaydın, 
Başkan Demirtaş’a başarılar 
diledi.

“İnsan odaklı sosyal 
belediyecilikte büyük 
mesafeler kat ettik” 
Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan De-
mirtaş ise, “İlçemizde maddi 
olanaklarımızın el verdiği ka-
darı ile İlkadım’ı en güzel yer-
lere taşımak için esnafımızla 

ve halkımızla çalışmalarımızı 
birlikte sürdürüyoruz. Daha 
önceki dönemde de iz bıra-
kan projelerimizle, yaptığı-
mız çalışmalarla insan odaklı 
sosyal belediyecilikte büyük 
mesafeler kat ettik. Yeni dö-
nemde hayata geçireceğimiz 
projelerle Türkiye’ye örnek bir 
ilçe olmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

Ziyaretin sonunda TŞOF 
Başkanı Apaydın, Başkan 
Demirtaş’a kabartmalı yaldız 
işlemeli Türk bayrağı plaketi 
hediye etti. 

Canik Belediye Başkanı 
İbrahim Sandıkçı, “Ca-
nik ilçemizi daha ileriye, 

daha yukarıya taşımak için 7 
gün 24 saat hizmet anlayışıyla 
gönüllere dokunmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Türkiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu (TŞOF) ve 
Samsun Şoförler ve Otomobil-
ciler Esnaf Odası Başkanı Fevzi 
Apaydın Canik Belediye Baş-
kanı İbrahim Sandıkçı’yı ma-
kamında ziyaret etti. Apaydın, 
tebrik ettiği Başkan Sandıkçı’ya 
yeni görevinde hayırlı olsun te-
mennisinde bulundu ve başarı 
diledi. TŞOF Başkanı Apaydın 
ve Samsun Şoförler Odası Yö-
netim Kurulu Üyelerine ziyaret-
lerinden dolayı teşekkür eden 
Başkan Sandıkçı, Canik’i her 
alanda gelişmiş bir ilçe yapmak 
için 7 gün 24 saat çalışacakları-
nı söyledi.

“Her alanda hizmet” 

Yaptıkları hizmetlerle gönülle-
re dokunacaklarını ifade eden 
Başkan Sandıkçı, “İnsanı mer-
kezine alan bir anlayış içerisin-
de sizler gibi değerli, tecrübeli 
başkanlarımızın destekleriyle 
Canik ilçemizi her alanda kal-
kındırmaya, yeniden ihya ve 
inşa etmeye devam edeceğiz. 

İlçemizi eğitimde, sporda, kent-
sel dönüşümde, kültürde ve sa-
natta olduğu gibi ulaşımda da 
olduğu yerden daha yukarılara 
taşımak için gerekli çalışmaları 
yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

“Ulaşım problemi çözülecek”
Belediyecilikte çığır açmış bir 
partinin belediye başkanı ola-
rak halka hizmeti Hakk’a hiz-
met bilen bir anlayışıyla hizmet 
üretmeyi gaye edindiklerini 
belirten Sandıkçı, “Mesai kavra-
mı gözetmeden 7 gün 24 saat 
hizmet anlayışıyla ilçe halkı-
mızın gönlünde yer bulmaya, 
gönlüne dokunmaya yönelik 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bizler durmadan, yorulmadan 
ilçemizde ulaşım anlamında 
da gerekli olan çalışmaları ti-
tizlikle yürüterek, üreteceğimiz 
çözümlerle sorunsuz bir Canik 
için çalışmalarımız süratle de-
vam ediyor” diye konuştu. 

BAŞKAN APAYDIN’DAN SAMSUN İLKADIM VE CANİK 
BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET

İlkadım Belediye Başkanı 
Necattin Demirtaş: 
“Türkiye’ye örnek bir ilçe 
olmaya devam edeceğiz” 
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1977 yılında Hatay 
Antakya’da doğdu. İlk, orta 
ve liseyi Antakya’da bitirdi. 
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Lojistik Bölümünde eğitimi-
ne devam ediyor. 

1994 yılında nakliye işlet-
meciliği ve minibüsçülük 
yaptı. Askerliğini tamamla-
dıktan sonra iş hayatına de-
vam eden Aziz Fatih Yılmaz, 
2010 yılında Hatay Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Oda-
sı Başkanlığına seçildi. Yine 
aynı yıl yapılan Hatay Es-
naf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği’nin (HESOB) Yönetim 
Kurulu Üyeliğine ve Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu’nun (TŞOF) 
ise Denetim Kurulu Baş-
kanlığı görevlerine seçildi.

2014 yılında yapılan Hatay 
Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Olağan Genel 
Kurulu seçimlerinde tekrar 
Başkan oldu. Aynı yıl Ha-
tay ESOB Yönetim Kurulu 
Üyeliğine ve TŞOF’un ise 
Denetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerine yeniden seçildi.

2018 yılında yapılan seçim-
lerde Şoförler ve Otomobil-

ciler Esnaf Odası Başkanı, 
HESOB Başkan Vekili  ve 
Türkiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Federasyonu’nun 31 
inci Olağan Genel Kurulun-
da ise Yönetim Kurulu Üye-
liğine seçildi.  

1 Haziran 2019 tarihin-
den itibaren Türkiye Şo-
förler ve Otomobilciler 
Federasyonu’nun yapılan 
aylık olağan Yönetim Ku-
rulu Toplantısında TŞOF 
Başkanı Fevzi Apaydın’ın 
önerisi ve yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarının verdi-
ği destekle Başkan Vekilliği 
görevine seçildi.

Aziz Fatih Yılmaz, evli olup 2 
çocuk babasıdır.

1953 yılında Bursa’da doğ-
du. Bursa Şoförler ve Oto-
mobilciler Derneğine 26 
Kasım 1975 yılında üye ol-
duktan sonra taksicilik mes-
leğine adım attı.

Taksicilik mesleğine de-
vam ederken 1996 yılında 
Bursa’da 60 dairelik Akçalar 
Konut Yapı Kooperatifi’nde 
başkanlık görevine seçildi. 
Üyelerine eksiksiz olarak 
konutları teslim edip, koo-
peratifi tasviye tarihi olan 
2005 yılına kadar başkanlık 
görevine devam etti.

16 Kasım 2005 tarihinde 
Bursa Şoförler ve Otomobil-
ciler Esnaf Odası Başkanlığı 
görevine seçildi. Başarılı, öz-

verili çalışmalarından dolayı 
esnaf camiası tarafından se-
vilerek 2010, 2014 ve 2018 
tarihlerinde tekrar Bursa 
Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanlığına, 
Bursa Esnaf ve Sanatkarla-
rı Odaları Birliği ve Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Olağan Genel 
Kurullarında Yönetim Kuru-
lu Üyeliklerine seçildi.

2011 yılında Bursa Esnaf ve 
Sanatkarları Odaları Birliği 
Başkan Vekilliği görevine 
seçilen Topçu bu görevini 
halen yürütmektedir.

2012 ve 2016 yıllarında Tür-
kiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu  Başkan 
Vekilliği görevini yaptı.

1 Haziran 2019 tarihinden 
itibaren TŞOF’un yapılan 
aylık olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında TŞOF Başkanı 
Fevzi Apaydın’ın önerisi ve 
yönetim kurulu üyesi arka-
daşlarının verdiği destekle 
Başkan Vekilliği görevine 
tekrar seçildi.

Hasan Topçu, evli olup üç 
çocuk babasıdır.

Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Başkanımız Fevzi Apaydın ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tümünün görüş birliği neti-
cesinde, Başkan Vekilliği görevlerine Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu ile Hatay Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Aziz Fatih Yılmaz seçilerek yeni dönemde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’ın başkan vekilliği 
görevini yürütecekler.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekilliği görevine getirilen Topçu ve Yılmaz, görevlerinin bilincinde 
olduklarını belirterek, “Başkan Vekilliği görevimiz süresince esnafımızın sorunlarının çözümünde şoför esnafına nasıl 
katkı sağlarım, nasıl hizmet ederim diye düşünen başkanımız Fevzi Apaydın ile birlikte çalışacağız. Federasyonumuza 
bağlı 687 meslek odamız ve 500 bini aşkın şoför esnafımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Minibüsçü, kamyoncu, taksici,  
servis aracı, halk otobüsü demeden ulaştırma sektöründe hizmet sunan meslektaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuş-
turulması için Başkanımız Fevzi Apaydın ve yönetimdeki arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışarak, bugüne kadar yapmış 
olduğumuz hizmetleri de arttırarak devam ettireceğiz” dediler.

TŞOF’ta GÖREV BÖLÜMÜ YAPILDI

“GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ”

Başkan Vekilliklerine Hasan Topçu ve Aziz Fatih Yılmaz seçildi...

Yeni Başkan Vekillerinden ilk açıklama:

Hasan Topçu
TŞOF Başkan Vekili

Aziz Fatih Yılmaz
TŞOF Başkan Vekili

ÖZGEÇMİŞÖZGEÇMİŞ
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Sayısal takograf kartı veri-
lerini yükleme istasyon-
larının tüm TŞOF tesisle-

rinde hizmete girdiğini bildi-
ren TŞOF Başkanı Fevzi Apay-
dın, “Sayısal takograf cihazı 
takmakla yükümlü olan araç-
lar için takograf kartı verilerini 
yükleme istasyonları (KİOSK) 
tüm TŞOF Akaryakıt, Eğitim ve 
Dinlenme tesislerinde hizme-
te girdi. Araçların model yılları 

baz alınarak kademeli şekilde 
geçilen bu sistem bu yılın so-
nunda tamamen zorunlu hale 
gelecek” dedi.

“SAYISAL TAKOGRAF CİHAZI 
SÜRÜCÜNÜN GÜNLÜK 
HAREKETLERİNİ İZLİYOR”

Sayısal Takograf cihazının sü-
rücünün faydasına olduğunu 
hatırlatan Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu 
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Karayolu taşımacılığı yapan 
araçlarda kullanılan, araç sü-
rücüsü ve sürüşe ait bilgileri 
dijital ortamda kaydeden, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından onaylı cihaz’’ 
olarak tanımlanan takograf 
cihazı, sürücülerin günlük araç 
kullanma süreleri, molalar, 
haftalık ve günlük dinlenme 
süreleri, kayıtlarda düzensizlik 
belirtileri, önceki kayıtlar gibi 
hususların görevliler tarafın-
dan kontrol edilmesi amacıyla 
araçlara takılıyor. Sayısal ta-
kograf sürücü kartı sahiple-

rinin, sayısal takograf sürücü 
kartlarında kaydedilen verileri 
en çok 25 günde bir defa kart 
verme otoritesine gönderme-
leri gerekiyor. ‘‘Araç yetki bel-
gesi sahiplerinin, sürücülere 
ait verilerin aktarılmasından 
sürücüleriyle birlikte sorumlu 
olduğu da unutulmamalı’’ diye 
söyledi. 

“TÜM TŞOF TESİSLERİMİZDE 
TAKOGRAF KART VERİ 
YÜKLEME CİHAZI MEVCUT”

Tüm TŞOF tesislerinde kart 
verilerini yükleme istasyonu 
olduğuna dikkati çeken Apay-
dın, “Sayısal takograf sürücü 
kartı sahipleri, 
sayısal takograf 
sürücü kartların-
da kaydedilen 
verileri sayısal 
takograf veri 
analizi sistemi-
ne yüklemek 
amacıyla kart 
verme otorite-
lerince ülkemiz-

de bazı yerlere veri yükleme 
istasyonları kurulmuştur. Bu 
istasyonlardan dört adedi de 
Türkiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu’nun Sivrihi-
sar, Kırşehir, Kulu ve Kırıkkale 
tesislerinde bulunmaktadır. 
Sürücülerimiz, sürücü kart-
larına kaydedilen verileri bu 
istasyonlar (KİOSK) vasıtasıyla 
veri analiz sistemine kolayca 
yükleyebilmektedirler. Tüm 
sürücülerimize kazasız günler 
diliyorum” dedi.

Apaydın, 
“şoför 
esnafımız 
TŞOF 
tesislerinde 
bulunan veri 
yükleme 
cihazlarını 
kullanabilir”

SAYISIAL TAKOGRAF YÜKLEME (KİOKS) 
CİHAZLARI TŞOF TESİSLERİNDE HİZMETE GİRDİ

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Sayısal takograf kartı veri yükleme (KİOKS) cihazları 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun Akaryakıt Eğitim ve Dinlenme 
tesislerinde hizmete başladı. Sayısal takograf cihazları bu yılın sonunda zorunlu olacak ”
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ka-
rayolu Düzenleme Genel Müdür-
lüğü le Türkiye Şoförler ve Oto-

mobilciler Federasyonu işbirliğinde taşı-
ma yetki belgesi olan TŞOF’a bağlı Oda-
lara  ve ticaret odalarına kayıtlı firmalara, 
“Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim 
Sistemi ve Sayısal Takograf Bilgilendir-
me Toplantısı” Ankara’da düzenlendi. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu’nun ev sahipliğinde dü-
zenlenen toplantıda şoförler odası tem-
silcilerine ve taşıma yetki belgesi olan 
firmalara, Ulaştırma Elektronik Takip ve 
Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal 
Takograf hakkında bilgi verildi. 

U-ETDS ve Sayısal takografa ilişkin sis-
temlerin, bu sistemlere nasıl veri gön-
derileceğinin, ilgililerin yükümlülükleri-
nin firmalara ve şoförlere izah edilmesi 
amacıyla hazırlanan toplantıya 150 kişi 
katılım sağladı.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı Karayolu Düzenleme Genel Müdür-
lüğünden Genel Müdür Yardımcısı Ufuk 
Korkmaz, Türkiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu’ndan Başkan Vekil-
leri Hasan Topçu ve Aziz Fatih Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter 
Enver Yeniçeri ve Genel Sekreter Yar-
dımcısı Av. Zerrin Boztaş, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme 

Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı, 
uzman personel, Ankara Bölge Müdürü 
ve beraberinde bulunan personel TOBB 
STAUM (Sayısal Takograf Araştırma ve 
Uygulama Merkezi) görevlileri ile Anka-
ra, Çankırı, Çorum, Kırıkkale ve Kırşehir 
il ve ilçelerinden gelen oda temsilcileri, 
şoförler ve ticaret odalarına kayıtlı yük 
taşımacılığı yapan araç sahipleri, sürücü-
leri ve mubasebecileri katıldılar.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasından sonra açılış konuşmasını 
yapan TŞOF Genel Sekreteri Enver Ye-
niçeri TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’ın 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde başka 
bir toplantısı olması nedeniyle katılama-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu tarafından,  “Ulaştırma 
Elektronik Takip ve Denetim Sistemi 
ve Sayısal Takograf Bilgilendirme 
Toplantısı” düzenlendi.

U-ETDS ve sayısal 
takograf cihazları 
2019’un sonunda 

zorunlu olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu koordinasyonunda 
düzenlenen Ulaştırma Elektronik Takip 
ve Denetim Sistemi ile Sayısal Takograf 
Veri Analizi Bilgilendirme Toplantısı 
gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin 
ilgi gösterdiği toplantıda eşya 
taşımacılığında 31 Aralık 2019 
itibariyle mecburi olacak U-ETDS 
ile 1 Ocak 2020 itibariyle mecburi 
olacak sayısal takograf verilerini 
yükleme konularında bakanlık ve TOBB 
yetkilileri tarafından sunumlar yapıldı.

Şoförler bekleyişte

dığını belirterek Başkan Apaydın’ın se-
lamlarını tüm katılımcılara iletti. Yeniçeri, 
esnafın ve ilgili firmaların mağduriyet 
yaşamaması için yapılan bu  toplantının 
öneminin büyük olduğunu belirtti. Sayı-
sal takograf cihazlarının bu yılın sonun-
da zorunlu olacağını söyleyen Yeniçeri, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belir-
lenen verilerin Ulaştırma Elektronik Ta-
kip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) ka-
rayolları güzergahları üzerinde bulunan 
KİOKS cihazları ile gönderilmesi zorunlu 
olacak diye konuştu.

Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yar-
dımcısı Ufuk Korkmaz ise konuşmasın-
da,  U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip 
ve Denetim Sistemi) ve Sayısal takogra-
fa ilişkin AB ve Ülkemizde yaşanan süreç 

hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar bilgilendirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayo-
lu Düzenleme Genel Müdürlüğünden 
Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Korkmaz, 
Daire Başkanı Tolga Acar, Uzman Ha-
san Boz, Uzman Ahmet Yalçın ve TOBB 
Temsilcisi Uzman Yrd. Şevval Teker tara-
fından U-ETDS ve Sayısal Takograf hak-
kında yasal süreç, sistem ve uygulama 
konularında katılımcılar bilgilendirildiler. 
Sunumlarda şu konular öne çıktı.

• U-ETDS sistemi ile Karayolu taşıma-
cılığını disiplin altına almak, ticari ta-
şıtların güvenlik açıklarını kapatmak, 
yolcu ve yük taşımasını kayıt altına 
almak, verilere gerçek zamanlı ve 
doğru şekilde ulaşmak, verilerinin 
anlık paylaşımını sağlamak, korsan 
taşımacılığın engellenmesine olarak 
açıklanmıştır. 

• C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve 
R2 yetki belgesi sahipleri; eşyanın 
kabul edildiği saatten; en geç 6 saat 
sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS 
sistemine işlemek/iletmek zorunda-

dırlar. 

• Sayısal takograf sürücü kartı sahip-
leri, sayısal takograf sürücü kartla-
rında kaydedilen verileri en çok 25 
günde bir defa Kart Verme Otorite-
sine (TOBB) gönderecektir. 

• ST veri yüklemeleri 1.1.2020 tarihin-
den itibaren zorunlu hale gelecektir. 

• Sürücülerin veri yüklemesi için:

• Ankara Lojistik üssüne ilk KİOSK’un 
kurulumu yapılmıştır

•  Yıl sonuna kadar 40 noktaya KİOSK 
kurulacaktır.

Yoğun bir katılımla ve oldukça verimli 
geçen seminerde Bakanlık uzmanlarının 
yapmış oldukları sunumların sonunda 
soru cevap kısmıyla da katılımcıların ak-
lında kalan tüm sorular cevaplandırıldı. 

Ulaştırma Elektronik Takip ve 
Denetim Sistemi’nde (U-ETDS) 
yolcu taşımacılığının ardından ikinci 
etabı 1 Ocak 2020 itibariyle lojistik 
sektöründe başlayacak

Açılış konuşmasını yapan TŞOF Genel Sekreteri 
Enver Yeniçeri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme 
Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Korkmaz
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P amukkale Üniversite-
sinin lideri, Federas-
yonumuzun da ortağı 
olduğu 2017-1-TR01-

KA202-45935 numaralı 
“E-learning and Web Applica-
tions for ADR Driver Training- 
ADR Sürücü Eğitiminde Uzak-
tan Eğitim ve Web Uygulama-
ları” isimli Proje 1 Aralık 2017 
ayı itibariyle uygulanmaya 
başlamıştı.

Projenin diğer ortakları 
İtalya’dan Training 2000 psc 
ile CNA Associazione Pro-
vinciale di Pesaro e Urbino, 
Avusturya’dan COSGRO-
UP (Mag Prenner & Part-
ner GmbH) ile iştirakçisi 
İsviçre’den SUPSI (University 
of Applied Sciences of Sout-

hern Switzerland) olup, proje 
zaman planı ve amaçları doğ-
rultusunda çalışmalarının sür-
dürmektedir.

Projenin amacı, tehlikeli mad-
de taşımacılığı yapan sürücü-
lerin ADR mevzuatı gereği al-
makla yükümlü olduğu yeter-
lilik belgesi (SRC 5) eğitiminin 
uzaktan eğitim materyalleri 
ile zenginleştirmek, böylece 
sürücülerin eğitim ve belgeye 
ulaşmalarını kolaylaştırmaktır.

Projemiz çerçevesinde her 
bir ortak kuruluşun ev sahip-
liğinde 5 adet proje çalışma 
grubu toplantısı yapılması 
gerekmekte idi. Bu toplantıla-
rın düzenlenmesindeki amaç 
proje çalışmalarının takibi ve 
değerlendirmesini sağlamak-

tır. Farklı ülkelerden farklı or-
tak kuruluşların proje süresin-
ce belirli aralıklarla yüz yüze 
görüşmelerde bulunması, 
projenin başarısı için önem-
senmektedir. Söz konusu top-
lantılardan dördüncüsü 1-5 
Mayıs 2019 tarihlerinde İtal-
yan ortak CNA’nın ev sahipli-
ğinde İtalya’nın Fano şehrinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya Federasyonumuzu 
temsilen Başkan Fevzi Apay-
dın, Genel Sekreter Yardımcı-
sı Zerrin Boztaş ile Proje So-
rumlusu Nuran Senar katılım 
sağlamıştır. Toplantıda 3. top-
lantıdan sonra kuruluşlarca 
yapılan çalışmalar anlatılmış, 
gelecekte yapılacak çalışma-
lar değerlendirilmiş ve karara 
bağlanmıştır. TŞOF Başkanı 
Fevzi Apaydın proje süresince 
yakın işbirliği içinde bulunu-
lan İtalyan ortaklar CAN ve 

Training 2000 psc yetkililerine 
Federasyonun birer plaketini 
sunmuş ve evsahiplikleri için 
teşekkür etmiştir. 

AB’NİN ERASMUS + PROGRAMI   KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 
PROJEMİZİN İKİ ÖNEMLİ FAALİ YETİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4.ULUS ÖTESİ PROJE 
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 
İTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Bilindiği üzere, Projemiz çerçeve-
sinde ADR (SRC 5) belgesi alacak 
sürücülere yönelik uzaktan eği-
tim materyalleri geliştirilmiştir. 

Proje gereği bir çok ön çalışmadan sonra 
geliştirilen e- materyallerin 3 aşamalı bir 

test eğitiminden geçirilmesi gerekmek-
tedir. Ortak her üç ülkede de öncelikle 
5 sürücü ile ön test eğitimi, ardından 15 
ADR sürücü eğitmeni ile ikinci eğitim ve 
son olarak da gereken revizyonlar ya-
pıldıktan sonra 15 ADR sürücüsü ile son 
test eğitiminin yapılması öngörülmüştü. 
Belirtilen eğitimler Federasyonumuz ta-
rafından sırasıyla gerçekleştirilmiş ve geri 
bildirimler çerçevesinde e-materyallerin 
revizyonları yapılmıştır. 

Söz konusu faaliyet kapsamında 27-29 
Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya’da tehli-
keli madde taşımacılığı yapan sürücülere 
yönelik son pilot eğitim gerçekleştiril-
miştir. 17 sürücü ve sürücü adayının ka-
tıldığı eğitim son derece başarılı geçmiş 

ve proje çerçevesinde oluşturulan sistem 
ve e-materyaller katılımcılardan olumlu 
tepki almıştır. İçlerinde dijital becerile-
ri sınırda olan kişiler olmasına rağmen, 
katılımcıların tümü proje web sitesine 
girerek e-materyallere ulaşabilmiş ve 
kullanabilmiştir. Pilot eğitimlerden elde 
edilen geri bildirimler ile e materyaller ve 
sistem bir kez daha gözden geçirilecek 
ve son şeklini alacaktır. 

Federasyonumuz proje ile ilgili sorum-
lu olduğu faaliyetleri zamanında ve en 
yüksek performans ile gerçekleştirmek-
te ve projenin amacına ulaşmasına katkı 
vermektedir. Aynı zamanda kendi de bu 
uygulamalar ile oldukça kapsamlı bilgi ve 
deneyim sahibi olmaktadır. 

AB’NİN ERASMUS + PROGRAMI   KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 
PROJEMİZİN İKİ ÖNEMLİ FAALİ YETİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB DESTEKLİ 
ERASMUS 
PROJEMİZ 
ÇERÇEVESİNDE 
GELİŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM 
SİSTEMİ VE 
MATERYALLERİNİN 
SON TEST EĞİTİMİ 
ANTALYA’DA 
YAPILDI
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RAMAZAN BAYRAMI’NDA ALINAN TRAFİK TEDBİRLERİ İŞE YARADI  

İ çişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan 
Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik ka-
zasında 86 can kaybı yaşandığını açık-
ladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıkla-

mada, “İçişleri Bakanlığı olarak, Ramazan 
Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven 
içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, baş-
ta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında 
yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu 
trafik akışını sağlamak amacıyla 31 Mayıs 
2019-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 
gün süreyle Bakanımız Süleyman Soylu, Ba-

kan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdü-
rümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Em-
niyet Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire 
Başkanlarımız ile bayram süresince trafiğin 
yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere 
tüm ülke genelinde güzergahlarda yaklaşık 
185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu 
olarak denetim yapmak için merkezden/
illerden görevlendirdiğimiz 760 personel, 
alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerin-
de denetlemek için görevlendirdiğimiz 66 
polis baş müfettişi/jandarma müfettişi ile 
24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındı” 

9 günlük 
Ramazan 
Bayramı 
tatilinde 73 
ölümlü trafik 
kazasında 
86 can kaybı 
yaşandı.

16
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RAMAZAN BAYRAMI’NDA ALINAN TRAFİK TEDBİRLERİ İŞE YARADI  

trafik kazaları
ölümlü

YARIYA iNDi
denildi. 

Açıklamada, “Geleceğimizin 
teminatı çocuklarımızın ai-
leleri üzerindeki yaptırım et-
kisini kullanarak ‘Bu Bayram 
Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı 
Sürücüye Kırmızı Düdük’ ve 
‘Dikkat Sizden Karne Bizden’ 
kampanyaları ile farkındalık 
yaratılmaya çalışıldı” ifadesi 
kullanıldı. 

73 ölümlü trafik kazasında 
86 can kaybı yaşandı 
Açıklamaya göre, 1 Haziran 
ile 9 Haziran tarihleri ara-

sındaki 9 günlük Ramazan 
Bayramı tatilinde 73 ölümlü 
trafik kazasında 86 can kaybı 
yaşandı. Son on yılda motor-
lu araç sayısındaki yüzde 61 
artış ve trafik yüküne rağmen, 
aynı dönemdeki bayram ta-
tillerinde bir güne düşen can 
kaybı 20 düzeyinde iken bu 
bayramda alınan tedbirler 
sayesinde bu sayı yüzde 51,5 
azalarak 10 düzeyine indi. 
2018 yılı ile mukayesesinde 
ise yüzde 48,3 oranında azal-
ma sağlandı. 

17
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18 ildeki 20 kaza kara 
noktasında sadece 1 
ölümlü trafik kazası 
yaşandı 
Açıklamanın devamında şu 
ifadeler yer aldı: “Tespit etti-
ğimiz ve tedbir aldığımız 18 
ildeki 20 kaza kara noktasın-
da sadece yayaya çarpma 
şeklinde 1 ölümlü trafik ka-
zası gerçekleşti. Şehirlerarası 
yolcu taşımacılığı yapan oto-
büslerde ölümlü trafik kazası 
meydana gelmedi. Ramazan 
Bayramı’nda meydana gelen 
ölümlü trafik kazaları analiz 
edildiğinde; kazaların yüzde 

27,4’u yerleşim yeri içinde 
(20), yüzde 72,6’sı yerleşim 
yeri dışında (53), ölümlerin 
yüzde 26,7’si yerleşim yeri 
içinde (23), yüzde 73,3’u yer-
leşim yeri dışında (63) yaşan-
dı. 9 günlük bayram tatilinde 
meydana gelen kazaların 
yüzde 91,8’i açık (67), yüzde 
5,5’i yağmurlu (4), yüzde 2,7’si 
bulutlu (2) havada, ölümlerin 
yüzde 91,9’u açık (79), yüzde 
4,7’si yağmurlu (4), yüzde 3,5’i 
bulutlu (3) havada yaşandı. 
Kazaların yüzde 94,5’i kuru 
(69), yüzde 5,5’i ıslak/nemli 
(4) yolda, ölümlerin yüzde 
95,3’u kuru (82), yüzde 4,7’si 
ıslak/nemli (4) yolda mey-
dana geldi. Ramazan Bayra-
mı tatilinde kazaların yüzde 
65,8’i gündüz (48), yüzde 
30,1’i gece (22), yüzde 4,1’i 
alacakaranlıkta (3), ölümlerin 
yüzde 67,4’u gündüz (58), 
yüzde 27,9’u gece (24), yüzde 
4,7’si alacakaranlıkta (4) oldu. 
Kazaların oluş türlerine bakıl-
dığında ise yüzde 41,1’i yol-
dan çıkma (30), yüzde 13,7’si 

devrilme, savrulma, takla 
(10), yüzde 12,3’u karşılıklı 
çarpışma (9), yüzde 12,3’u 
yayaya çarpma (9), yüzde 
9,6’sı yandan çarpma (7), yüz-
de 8,2’si arkadan çarpma (6), 
yüzde 1,4’ü engel/cisim ile 
çarpışma (1), yüzde 1,4’ü du-
ran araca çarpma (1) netice-
sinde yaşanırken, ölümlerin 
yüzde 36’sı yoldan çıkma (31), 
yüzde 15,1’i devrilme, savrul-
ma, takla (13), yüzde 11,6’sı 
karşılıklı çarpışma (10), yüzde 
11,6’sı yayaya çarpma (10), 
yüzde 11,6’sı yandan çarpma 
(10), yüzde 11,6’sı arkadan 
çarpma (10), yüzde 1,2’si en-
gel/cisim ile çarpışma (1), 
yüzde 1,2’si duran araca çarp-
ma (1) neticesinde, meydana 
geldi. Bayram tatili süresince 
yaşanan kazaların büyük ço-
ğunluğunun tek araçlı yoldan 
çıkma/devrilme/savrulma/
takla (yüzde 54,8), şerit ihlali 
nedeniyle karşılıklı çarpışma 
(yüzde 12,3) ve yayaya çarp-
ma (yüzde 12,3) seklinde 
meydana geldi.” 

Bayram tatili 
süresince 

yaşanan 
kazaların büyük 

çoğunluğunun 
tek araçlı yoldan 
çıkma, devrilme, 
savrulma, takla 
şeklinde olduğu 

görüldü.
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‘Bu Yolda Hep 
Birlikteyiz’ bilinciyle 
hareket edersek, 
trafik güvenliğinin 
sağlanması adına 
yapılan trafik 
uyarılarının özellikle 
bayramlarda ve 
diğer zamanlarda 
da dikkate alınması, 
sizi ve sevdiklerinizi 
gideceğiniz yere 
sağ salim ‘kazasız’ 
gidebilmeniz içindir.



BAYRAM OLSUN,
FELAKET OLMASINDÖNÜŞÜMÜZ

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan 
Bayramı sonrası trafikte yoğunluk yaşa-
nan Eskişehir-Ankara karayolunda trafik 

denetimlerine katıldı. Bakan Soylu, “Hepi-
mizin aynı yolda olduğumuzu unutmama-
mız gerekir ve dönüşümüz bayram olsun, 
dönüşümüz felaket olmasın” dedi.  
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde ya-
pılan trafik denetimine karayoluyla 
Afyonkarahisar’dan gelen İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, emniyet ve jandarma ekiple-
rinin karayolunda yaptığı trafik denetimine 
katıldı. Bakan Soylu, önce Eskişehir-Ankara 
karayolu Sivrihisar Trafik Denetleme Nok-
tasında trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür 
Yardımcısı Hakan Yaşar’dan bayram tedbir-
lerinin yanı sıra kent trafiğiyle ilgili brifing 
aldı. Ardından Bakan Soylu, trafik denetle-
mesine katıldı. Polis ve jandarma ekipleriy-
le birlikte durdurulan araçları kontrol eden 
Bakan Soylu özellikle araç içindekilerin em-
niyet kemeri takıp takmadıklarına bakıp, 
kurallara uymaları konusunda sohbet etti. 
Ayrıca Bakan Soylu, araçlardaki çocuklara 
“Sürücü Seyahat Karnesi” ve oyuncak da 
hediye etti. 
“Ölümlü ve yaralanmalı trafik 
kazalarının en az seviyeye 
indirilebilmesi için çaba sarf ediyoruz” 
Yapılan denetleme sonrası açıklama yapan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 günlük 
bayram tatili sonuna kadar karayollarında 
185 bin trafik görevlisinin olacağına dikkat 
çekerek, “Şuan Sivrihisar noktasındayız. Bu-
rada da hem Antalya istikametinden hem 
Bursa istikametinden güzergahlarına gide-
cek araçlarla ilgili denetimleri arkadaşları-
mız gerçekleştiriyor. Biraz önce Afyon’day-
dık, şunu söylemem gerekir; Tüm arkadaş-

larımız şuanda, yarın ve Pazar günü yollar-
da. Bu trafik denetimlerinin en üst noktada 
olması ve bunu sağlayacak hazırlıkları bu 
güne kadar tamamladılar. Gerek ilk gidiş 
zamanında, şimdi de dönüş istikametinde 
vatandaşlarımızın sürücülerimizin gideceği 
yerlere sağ salim ulaşabilmesini temin et-
mek için 185 bin trafik görevlimiz bugün 
yollarda. Öncelikle onlara çok teşekkür edi-
yorum, ailelerine çok teşekkür ediyorum. 
Tüm bayram kazaların en aza inmesi, Allah 
muhafaza ölümlerin az olabilmesi ve bir 
taraftan da ölümlü ve yaralanmalı trafik ka-
zalarının en az seviyeye indirilebilmesi için 
çaba sarf ediyoruz. Bu konuda hem tecrü-
beleri, bilgileri hem de bu konuda politika 
belgemizin oraya koymuş olduğu bütün 
umdeleri yerine getirerek sonuç almaya ça-
lışıyoruz” ifadelerini kullandı. 
“Özellikle son 50 kilometre en riskli 
kilometrelerdir” 
Bakan Soylu, sürücülerin gidecekleri nokta-

lara acele etmeden gitmelerini söyleyerek, 
“Kaza noktaları tedbirlerle bu noktalarda 
hiç kazamız olmadı. İnşallah son 2 günde 
de olmaz. Yaklaşık ilk 7 gün zarfında toplam 
52 trafik kazalarından kaynaklanan vefatı-
mız söz konusu. Hepsine Cenabı Allah’tan 
rahmet diliyorum. Geçen sene ve son 10 yı-
lın yüzde 56 azalışıyla beraber trafik kazala-
rındaki ölümlerle gidiyoruz. Genel karşılaş-
tırmalar, istatistiklerimiz bunlar. Geçen yıla 
oranla yüzde 48 bir azalış söz konusu trafik 
kazalarındaki ölümlerde. Tabii bizim aldı-
ğımız tedbirlerle hedefimiz sıfır can kaybı. 
Acele etmesinler gidecekleri istikamet ev-
leri muhakkak. Yani ev yerinde duruyor ve 
10 dakika, yarım saat geç gitmeleri çok bir 
şey fark ettirmeyecek. En önemli unsur din-
lenerek gitmektir. Özellikle son 50 kilomet-
re en riskli kilometrelerdir. Çünkü yorgun-
luk anınızdır, uykusuzluk anınızdır hemen 
yetişeyim telaşı vardır. Vatandaşlarımıza 
söylüyorum; Ne olur burada dikkatli olmak 
lazım, tedbirli ve temkinli olmak gerekir” 
şeklinde konuştu.

“Dönüşümüz bayram olsun, 
dönüşümüz felaket olmasın” 

Ayrıca Bakan Soylu, bayram dönüşlerinin 
felaket olmamasını temenni ederek “Yol-
lardayız, önümüzdeki 2 gün de yollarda 
olacağız ve sürücülerimize çok dikkatli ol-
maları konusunda tekrar buradan tembih 
ediyoruz. Özellikle otobüs şoförlerimiz. 
Bazen otobüs şoförlerimizin de uykusuzluk 
hali oluyor. O bizim için bir felaket olur. Ve 
inanıyorum ki, eğer dikkatli gidilirse, ku-
rallara riayet edilirse hepimizin aynı yolda 
olduğumuzu unutmamamız gerekir ve dö-
nüşümüz bayram olsun diyorum, dönüşü-
müz felaket olmasın” dedi. 
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Trafik güvenliği konusunda halkı 
bilinçlendirmek ve farkındalık oluş-
turmak için tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de her yıl mayıs 

ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik 
Güvenliği Günü, bu günü takip eden hafta 
da Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. 
Hafta dolayısıyla kara yollarındaki ölümlü 
ve yaralanmalı trafik kazalarının asgari dü-
zeye indirilmesini sağlamak ve kamuoyun-
da trafik güvenliğine yönelik bilincin artı-
rılması amacıyla ülke genelinde etkinlikler 
düzenlendi. Bu kutlamalar, okullarda ve 
çeşitli platformlarda gerçekleştirildi.
Bu doğrultuda Trafik Haftası, İçişleri Bakan-
lığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordi-
nasyonunda 4-10 Mayıs tarihlerinde il ve 
ilçelerde düzenlenen organizasyonlarla ya-
pıldı. İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının “Yaya 
Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi ile “Öncelik 
Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya 
önceliği teması tüm yurtta ön plana çıka-

rıldı.
Trafik Haftası boyunca İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış 
olduğu afiş, broşür ve spot film gibi gör-
sellerle öğretmen ve öğrencileri, ticari araç 
kullanan şoförleri ve halkı yaya güvenliği, 
hız kurallarına uyma, emniyet kemeri tak-
ma gibi durumlarda nelerin yaşanabileceği 
gibi konularda farkındalık oluşturulmaya 
çalışıldı.
Bu kapsamda, özellikle sürücü ve yayalar 
başta olmak üzere vatandaşlara yaya geçit-
lerinin kullanımı konusunda bilgilendirme-
ler yapıldı. Kara yollarında yaya geçitlerinin 
bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı 
etkinlikler düzenlendi. Özellikle sürücüle-
re önceliğin yayalarda olduğu vurgulandı. 
Hafta boyunca emniyet ve jandarma tra-
fik birimlerince, emniyet kemerinin doğru 
kullanımı ve emniyet kemeri kullanmanın 
önemi, emniyet kemeri simülatör parkurla-
rında anlatıldı.

Trafik Haftası, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle her yıl kutlanmaya devam 
ediyor. 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle 
etkinlikler, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla gerçekleştirildi.

TRAFİK HAFTASI TÜM YURTTA

TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER 
FEDERASYONU “ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK 

YAYANIN” KAMPANYASINI DESTEKLEMEKTEDİR
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Tra-
fik Haftası, ilk 

ve orta öğrenimlerine devam 
eden öğrencilerin trafik konusunda bilinç-
lendirilmesi için büyük önem arz etmek-
tedir. Trafik Haftası kapsamında okullarda 
etkinlikler düzenlenerek, haftanın önemi 
vurgulandı.
Önceliğin yayalarda olduğu vurgulandı 
Trafik Haftası nedeniyle; Milli Piyango İda-
resi tarafından 9 Mayıs’ta yapılan çekiliş 
için hazırlanan 175 bin 81 adet biletin üze-
rinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” 
sloganı bulunduğu görsel yer aldı. Ayrıca 
spor müsabakalarında trafikte yaya farkın-
dalığına dikkat çekildi. Takımlar önceliğin 
yayalarda olduğunu yazan pankartlarla 
müsabakalara çıkmaya başladı. Bu haf-
ta boyunca emniyet ve jandarma trafik 
birimlerince, emniyet kemerinin doğru 
kullanımı ve emniyet kemeri kullanmanın 
önemi, emniyet kemeri simülatör par-
kurlarında anlatıldı. Özellikle çocuklarda 
erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması 
amacıyla alışveriş merkezleri önüne geçici 
trafik eğitim parkurları kuruldu. Çocuklara 
buralarda akülü araçlarla eğitimler verildi.   

Havadan trafik denetimleri yapıldı 
Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgeler-
de dronlar ve helikopterler ile denetimler 
yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da 
bu denetimlere katıldı. 
Sosyal medya ve TV’ler etkin 
kullanılmaya çalışıldı 
Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik 
hazırlanan afiş ve pankartlar, reklam pa-
nolarına, billboardlara, ulaşım araçlarına, 
okullara, kamu kurumları gibi yerlere asıldı, 
bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Trafik Haf-
tası dolayısıyla hazırlanan filmler ve “Ön-
celik Hayatın, Öncelik Yayanın” konulu spot 
filmler LED ekranlarda ve kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait barkovizyonlarda ve sosyal 
medyadan gösterildi. TV ve radyo prog-
ramlarında haftanın önemi hakkında bilgi-
lendirmeler yapıldı. 
Can kayıpları yüzde 41 azaldı
İçişleri Bakanlığınca son dönemde yürü-
tülen “Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Hatalı Sü-
rücüye Kımızı Düdük” kampanyaları, kara 
yollarındaki yoğun trafik denetimleri ile 
2019’un ilk dört ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre ölümlü trafik kazası yüzde 
33, trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüz-
de 41, yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 
oranında azaldı.

İçişleri Bakanlığı, Trafik Haftası dolayısıyla 
tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenledi. 2019 
yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi 
nedeniyle, bu yılki etkinliklerde “Öncelik 
Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya 
önceliği teması ön plana çıkarıldı.
Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü “Ka-
rayolu Trafik Güvenliği Günü”, bugünü takip 
eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” 
olarak değerlendiriliyor. Trafik Haftası do-
layısıyla karayollarında yaşanan ölümlü ve 
yaralanmalı trafik kazalarının asgari düzeye 
indirilmesini sağlamak ve kamuoyunda tra-
fik güvenliğine yönelik bilincin artırılması 
amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. Bu yıl da 04-10 Mayıs tarihleri 
arasında düzenlenen etkinliklerde İçişleri 
Bakanlığınca 2019 yılı, “Yaya Öncelikli Trafik 
Yılı” ilan edildi. “Öncelik Hayatın, Öncelik Ya-
yanın” sloganıyla, yaya önceliği teması böy-
lece ön plana çıkarıldı. Bu kapsamda özellik-
le sürücü ve yayalar başta olmak üzere tüm 
vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı ko-
nusunda bilgilendirmeler yapıldı. Karayolla-
rında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde 
farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlendi. 

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
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Ereğli’de ‘Trafik Haftası’ 
etkinlikleri

Konya’nın Ereğli ilçesinde Trafik Haftası kap-
samında çeşitli etkinlikler düzenlendi.  

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim 
ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekip-
leri tarafından bir alışveriş merkezinde açılan 
stantlarla öğrencilere trafik eğitimi verildi. Ar-
dından, kurulan trafik pistinde, uygulamalı 
trafik eğitimi yapıldı. Böylece, ‘Öncelik Hayatın, 
Öncelik Yayanın’ sloganıyla ‘Yaya Öncelikli Trafik 
Güvenliği’ temalı farkındalık etkinliği gerçekleş-
tirilmiş oldu. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanı Yalçın Bozkır tarafından da, 
öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. 
Ereğli Jandarma Ko-
mutanlığı Jandarma 
Trafik Tim ekipleri ve 
İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Trafik ekiplerince 
yapılan açıklamada, 
“Trafik düzeni ve gü-
venliği bakımından 
karayolunu kullanan-
ların eğitimindeki önemini vurgulamak, çeşitli 
kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan kat-
kılarını artırmak ve öğrencilerimizin trafik bil-
gilerini artırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının 
ilk Cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği 
Günü’, bu günü takip eden hafta ise ‘Karayo-
lu Trafik Haftası’ olarak kutlanmaktadır. İçişleri 
Bakanlığımızca ‘2019 Yılı Yaya Öncelikli Trafik 
Yılı’ ilan edilmiş olup, ‘Karayolu Trafik Güvenliği 
Günü’ ve ‘Karayolu Trafik Haftası’nda’, ‘Öncelik 
Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla ‘Yaya Ön-
celikli Trafik Güvenliği’ teması kapsamında ülke 
genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmekte-
dir’ ifadelerine yer verildi. 
Gerçekleştirilen etkinliğe; Ereğli Kaymakamı 
Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı 
Osman Nuri Atçeken, Ereğli Jandarma Bölük 
Komutanı Binbaşı Osman Koşar, İlçe Emniyet 
Müdürü Necdet Ercan, Ereğli Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı Yalçın Bozkır, 
Ereğli Jandarma Trafik Timi ekipleri ve ilçe trafik 
ekipleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar ka-
tıldı. 

Lapseki’de 
Trafik 
Haftası 
kapanış 
programı 
düzenlendi

KİLİS’TE VATANDAŞLAR 
BİLGİLENDİRİLDİ

Lapseki Kaymakamlığı İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Ko-

mutanlığı tarafından “Trafik Haftası” 
nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlen-
di.
İlçe Hükumet Konağı Bahçesi Atatürk 
büstü önünde Saygı Duruşunun ar-
dından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
devam eden programda şiir, kompo-
zisyon ve resim dalında dereceye gi-
ren öğrencilere ödülleri verildi. 2019 
yılında örnek sürücü seçilen Ramazan 
Şen ödülünü Şoförler ve Otomobil-
ciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim 
Ergin’in elinden aldı. Kaymakam Ta-
hir Şahin, İlçe jandarma Komutanı 
Tarkan Kanra, İlçe Emniyet Müdürü 

Adnan Yenici, idari amirler ve öğren-
cilerin katılımlarıyla Bursa-Çanakkale 
Kara Yolu üzerinde “Öncelik Yayanın, 
Öncelik Hayatın” uygulaması yaparak 
araç sürücülerine bilgilendirici broşür 
dağıttı.

Kilis’te Karayolu Güvenliği ve Trafik 
Haftası kapsamında, polis, jandar-

ma ve sağlık ekipleri kurdukları stant-
larla vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma 
Komutanlığı ve 112 ekipleri, Karayolu 
Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri 
kapsamında farkındalık oluşturmak 
için Cumhuriyet Meydanında stant 
açtı. Kurumların tanıtım ve faaliyet-
lerinin anlatıldığı broşür, kitapçık ve 
bazı hediyeler, vatandaşlara dağıtıl-
dı. Vatandaşlar, gözlüğü takanlara 

birkaç metre mesafeden boş kaleye 
penaltı atışı yaptırılmaya çalışıldı. Kilis 
Valisi Recep Soytürk, Belediye Baş-
kanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet 
Müdürü Günter Şenses ve Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başka-
nı Sadullah Büyükköşker tarafından 
uzun yıllardır kaza yapmayan başarılı 
sürücülere plaket verildi. Motosiklet 
tutkusu ile bilenen Belediye Başkanı 
Mehmet Abdi Bulut, motosiklet ile 
Cumhuriyet meydanında tur atması 
ilginç görüntüler oluşmasına yol açtı. 
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Öğrencilere okul geçidi 
görevli belgesi verildi

İ skele Meydanında “öncelik hayatın, öncelik 
yayanın’” sloganıyla Çanakkale İl Emniyet Mü-

dürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 
gerçekleştirilen programla kutlandı. Programa, 
Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, İl Emniyet Müdürü 
Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah 
Büyük, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay 
Alpaslan Baysal, daire müdürleri ile öğrenciler 
katıldı.

Etkinlik kapsamında 
protokol üyeleri ta-
rafından öğrencilere 
okul geçidi görevli bel-
gesi verildi.
Daha sonra yılın şo-
förü seçilen Yahya 
Kısaoğlu’na Çanakkale 

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Ali Demir tarafından ödülü verildi. 
İskele Meydanı’nda kurulan bölgede alkol göz-
lüğü takarak futbol topunu kaleye atmaya çalı-
şan katılımcılar, çoğunlukla topa vuramadı. 
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak ‘önce-
lik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla Trafik 
Haftası’nı kutladıklarını ifade eden Bölge Trafik 
Şube Müdürü Yasin Pala, “İlkokul seviyesindeki 
çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız var. İlimiz-
deki yaya geçitlerinde ikonlarımızı ve yazılarımı-
zı yazdırarak vatandaşlarımıza daha bilinçli ol-
maya davet ediyoruz. Trafik Haftası kapsamında 
özellikle okullarda eğitim çalışmaları yapıyoruz. 
Trafikte nasıl güvenli bir şekilde seyredilir. Nasıl 
hareket edilir. Çocuklarımıza bunları öğretiyo-
ruz. Trafik sadece bir haftayla kısıtlı değil. Ömür 
boyu devam eden bir olgu. Özellikle emniyet 
kemeri, hız denetimleri ve yayalara saygı konu-
sunda daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız” şeklin-
de konuştu.

Çanakkale’de, “öncelik hayatın, öncelik yayanın’” 
sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle Trafik Haftası 
kutlandı.

TRAKTÖRLERE 
REFLEKTÖR 

PROJESİ

Yılın şoförü 
ödülünü aldı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı 
öncülüğünde “Römorkuna Tak 

Reflektör Hem Görünür Ol Hem de 
Reflektör Takıyorum” projesi başlatıl-
dı. Proje kapsamında Niğde genelin-
de bulunan 15 bin traktöre reflektör 
takılacak.  
Merkeze bağlı Sazlıca Kasabası’nda 
gerçekleşen projenin açılışına Niğde 
Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Emniyet 
Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl 
Jandarma komutan yardımcısı Albay 
Hasan Hüseyin Erkmen, Ziraat Odası 
Başkanı Veli Kenar, Niğde Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Halil İbrahim Kızıltan ve traktör sahip-
leri katıldı. 

Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek: 
“Köylerimiz ve kasabalarımız tarımın 
yoğun olarak yapılığı yerler. Buna 
paralel olarak da tarımsal araçlar yo-
ğunluk arz ediyor. Özelliklede traktör 
trafiği ön plana çıkıyor. Niğde’mizde 
15 bin traktör kayıtlı. 2018 rakamları-
na göre traktörün karıştığı kaza sayısı 
30. Bu kazalarda ölen vatandaşımız 4 
yaralı sayısı ise yaklaşık 30 kişidir. Gö-
rülüyor ki traktörlerin karıştığı kaza 
sayısı önem arz ediyor. Bizde bundan 
yola çıkarak Jandarma Komutanlığı-
mızın önceliğinde Emniyet Müdürlü-
ğümüz, Ziraat Odası ve Şoförler oda-
sının destekleriyle bir proje başlattık. 
Bu projemizin adı “Römorkuna tak 
reflektör hem görünür ol hem de gör 
reflektör takıyorum projesidir. Amacı-
mız reflektör takma konusunda trak-
tör sürücülerimizi bilinçlendirmek, 
reflektör takmanın önemini onlara 
anlatmak. İnanıyorum ki bu projele-
rimize traktör sürücülerimiz gereken 
desteği verecektir” şeklinde konuştu. 
Konuşmanın ardından Vali Şimşek, 
traktörlerin Römorkuna Reflektör tak-
tı. 

Bilecik’te “Karayolları Trafik Güven-
liği Haftası” etkinlikleri kapsamın-

da düzenlenen törende, Bilecik Şoför-
ler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile İl 
Trafik Komisyonunun takdirleri ile bu 
yılın şoförü seçilen Ersin İncekaş’a 
ödülü verildi.

Ödülünü Bilecik Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı Sel-
man Aydeniz’in elinden alan Ersin 
İncekaş’ın Bilecik’te 5 yıldır şoförlük 
yaptığı belirtildi. Ödül töreni ile ilgili 
açıklamada bulunan Başkan Aydeniz, 
“Şoförlerimizin eğitimli ve birikimli 
olmaları, halkla ilişkilerinin iyi olması 
ve aldıkları sorumluluğu en iyi şekil-
de yerine getirmeleri bizim en büyük 

beklentimizdir. Bu hedefler doğrul-
tusunda, her Yılın şoförü´ yarışma-
sını düzenliyoruz. Şoförlerimizi test 
ederek, tüm özellikleriyle değerlen-
dirmeye tabi tutuyoruz. Yılın şoförü 
uygulamasıyla da yılda bir kere yılın 
en başarılı şoförü seçilmiş oluyor. Bu 
dönemde de Ersin İncekaş, yılın şofö-
rü oldu. İncekaş’ı tebrik ediyor, başa-
rılı çalışmalarının devam edeceğine 
inanıyorum” dedi. 

Niğde Şoförler Odasının desteğiyle
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Sinop’ta 4-10 Mayıs tarihleri arasında Kara-
yolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında 

çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen et-
kinliğe İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 
İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, 
Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Yüksel ve çeşitli kamu kurum ve ku-
ruluş müdürleri katıldı. 
Lise ve ilkokul öğrencileri ile birlikte İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Şubesi ve Jandarma Trafik 
Amirliği eşliğinde, Diyojen Heykeli önün-
den başlayan araç kortejli konvoy, Sakarya 
Caddesi’nden Valilik Meydanı’na kadar devam 
etti.
Yürüyüşün ardından Valilik önünde saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende 
Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Yüksel yaptığı konuşmada, “Trafik 
Haftası’nın içinde bulunduğumuz şu günler-
de, tüm arkadaşlarıma ve araç şoförlerine çağ-
rım, canınızı, malınızı ve ailenizi seviyorsanız 
lütfen trafik kurallarına uyalım. Seyir halindey-
ken sadece kendimizi değil, dışarıdaki insanla-
rın canlarını da önemseyelim ve de tüm trafik 
kurallarına riayet edelim. Trafik kazlarının ön-
lenmesinde büyük 
rol oynayan, elinden 
gelen her çabayı 
gösteren ve gece-
gündüz demeden 
emek veren, bölge 
trafik, şehir içi trafik, 
jandarma trafik ve 
zabıta çalışanlarımı-
za ayrı ayrı teşekkür 
eder; Hepinize mut-
lu ve kazasız yolculuklar dilerim” dedi.
Sinop’ta “yılın sürücüsü” seçilen Saban Ergül’e 
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafın-
dan plaket, İl Jandarma Komutanı Albay Halil 
Altıntaş tarafından ise hediye verildi.
Valilik binasının önünde trafik konulu stantlar 
kurularak görevliler tarafından ziyaretçilere 
bilgi aktarıldı. 

Biga’da, Trafik Haftası kapsamında 
etkinlikler düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce dü-
zenlenen etkinliklere, Kaymakam 
Mustafa Can, Belediye Başkan Vekili 
Mümin Kahraman, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ebru Boladan Kaya, 
İlçe Emniyet Müdürü Alaeddin Tekin, 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Oda-
sı Başkanı Sait Tanur, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Alaeddin Tekin, 
“Biga´da bu yıl ilk dört ay içerisinde 
ölümlü kazalarda düşüş yaşanmış-
tır. 2018 yılı içerisinde yaralamalı 
ve maddi hasarlı trafik kazaları so-
nucunda olay yerinde veya tedavi 
aşamasında toplam 5 vatandaşımız 
polis sorumluluk bölgesinde vefat 
etmiştir. Kazalarda 149 vatandaşımız 
yaralanmıştır. Bununla birlikte yap-
mış olduğumuz denetlemelerde 12 
bin 172 araç görevlilerimiz tarafın-
dan kontrol edilmiş kusurlu bulunan 
3 bin 426 araca toplam 1 milyon 94 
bin 651 lira idari para cezası uygulan-
mıştır” diye konuştu.
Biga’da 2018 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 10’luk azalış olduğunu 
vurgulayan Kaymakam Mustafa Can 
bu sayıyı yeterli görmediklerini belir-
terek, “Gerek Trafik Emniyet gerekse 
Jandarma Trafik ekiplerimizin yoğun 
trafik denetimleri ile bu rakamları 
çok daha aşağı çekeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen 
resim, şiir ve kompozisyon yarışma-
larında dereceye giren öğrencilere 
başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. 
Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası tarafından seçilen yılın örnek 
sürücüsü Şerif Bekçi’ye plaketi tak-
dim edildi. 
Trafik haftası konulu oratoryo izlendi. 

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağla-
nabilmesi için her yıl Mayıs ayının 

ilk Cumartesi günü kutlanan Karayolu 
Trafik Güvenliği Günü sebebiyle ‘Yaya 
Öncelikli Trafik Güvenliği’ konulu semi-
ner düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başla-
yan seminerde Erzurum Teknik Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Yasin Çodur ve 
Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Ahmet Atalay birer sunum gerçekleş-
tirdi.

Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği semine-
rine Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür 
Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy, Trafik 
Şube Müdürü Murat Parmaksızoğlu, İl 
Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Mü-
dürü Orhan Kaçar, Büyükşehir Beledi-
yesini temsilen Ali Rıza Aksoy, Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Yücel Karakaya, Şoför Esnafı, Trafik Polis 
Personelleri, Trafik Jandarma Personel-
leri ve Erzurum Atatürk Anadolu Lisesi 
öğrencileri katıldı.
Yaya güvenliği, Yaya geçidi, Alt geçitler, 
Okul geçitleri, Üst geçitler, Işıklı işaret 
cihazlarının olduğu yerlerin tanımlarını 
yapan ETÜ Öğretim Görevlisi Dr. Yasin 
Çodur, “Yayaların cadde ve sokaklarda 
yürürken kaldırımların sağ tarafından 
yürümesi gerekiyor. Türkiye’de trafik 
sağdan aktığı için bu sebeple biz de 
kaldırımların sağından yürümeliyiz. 
Ülkemizde meydana gelen kazaların 
istatistik verilere göre sürücülerden 
kaynaklı hataların ön planda olduğunu 
görüyoruz. 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 74. Maddesinde yapılan 
değişikliğe göre, ‘Sürücüler, görevli bir 
kişi veya ışık bulunmayan kavşak giriş 
çıkışları ile yay ve okul geçitlerine yak-
laşırken yavaşlamak, varsa buralardan 
geçen veya geçmek üzere bulunan 
yayalara ilk geçiş hakkını vermek zo-
rundadırlar’ hükmünün getirilmesiyle 
Türkiye’de farkındalık uygulaması yapıl-
dı” dedi.

Erzurum’da Trafik 
Güvenliği semineri

Canınızı, malınızı ve 
ailenizi seviyorsanız 

lütfen trafik 
kurallarına uyalım

Biga´da 
ölümlü 

kazalarda 
düşüş yaşandı
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Çeşme’de, Trafik Haftası nedeniyle 
okullarının önündeki yaya geçidinde 

trafiği durduran ana okulu öğrencileri, 
şoförlere yaya geçitlerindeki geçiş üstün-
lüklerini hatırlatıp çiçek verdi.

Trafik Haftası nedeniyle Mehmet Akpınar 
Ana Okulu’nda bir etkinlik düzenlendi. 
Kartondan yapılmış polis logosunu üze-
rinde bulunduran ana okulu öğrencileri, 
çeşitli sloganların yazılı olduğu pankart-
larla trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bu-
lundu. Etkinlikte, bir kadın trafik polisi de 
konuşma yaparak, Trafik Haftası hakkın-
da bilgi verdi. 

Ana okulu içindeki bilgilendirmenin ar-
dından, törene katılan protokol üyeleri 
ve minik öğrenciler, okulun önündeki 
yolda bulunan yaya geçidinde karşıya 
geçebilmek için trafiği durdurdu. Minik 
öğrenciler, şoför amcalarına yaya geçitle-
rinde geçiş önceliğinin yayalara ait oldu-
ğunu hatırlatarak çiçek verdi. 

Ana okulu öğrencileri, okullarının kar-
şısındaki trafik eğitim pistine giderek, 
trafik polisi amcalarının yardımıyla akülü 
araba kullandı. Minik öğrenciler, uygula-
malı olarak trafik polisi amcalarından tra-
fik kurallarını da öğrendi. 

Etkinliğe; Çeşme Kaymakamlığı’na ve-
kalet eden Urla Kaymakamı Önder Can, 
İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe 
Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, 
Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı Hakkı Kocakara katıldı.

38 yıldır kazaya karışmayan ve hiç trafik 
cezası bulunmayan İzmirli taksici Kadir 
Ali Taşkın, “Yılın Şoförü” seçildi.
İzmir’deki örnek taksicilerden biri de 63 
yaşındaki Kadir Ali Taşkın oldu. Bayrak-
lı Adliye Durağı’na bağlı çalışan Taşkın, 
tam 38 yıldır şehir içi trafikte yolcu taşı-
yor, direksiyon başında geçimini sağlı-
yor. Buna rağmen şimdiye kadar ne bir 
kazaya karıştı ne de herhangi bir trafik 
suçu işledi.
Pırıl pırıl şoförlük siciline sahip 2 çocuk 
babası usta taksici, İzmir’de “Yılın Şofö-
rü” seçildi. Taşkın, İzmir Vali Yardımcısı 
Aydın Memük tarafından Karayolu Tra-
fik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası’nın 

açılış töreninde ödüllendirildi. Memük, 
alkış ve övgü toplayan taksiciyi örnek 
gösterdi, tüm sürücülerden kurallara uy-
malarını, trafikte birbirlerine karşı saygılı 
olmalarını beklediklerini söyledi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Celil Anık da, Kadir Ali Taşkın’ı 
kutladı. Anık, verdikleri eğitimler saye-
sinde taksi şoförleri arasında trafik bilin-
cinin giderek arttığına dikkat çekti. Anık, 
“Tehlikeli araç kullananlara ve trafik gü-
venliğini hiçe sayanlara karşı her türlü 
tedbiri alıyoruz. Kadir Ali Taşkın gibi tak-
sicilerden İzmir’de çok sayıda olması ne-
deniyle gurur ve mutluluk duyuyoruz” 
dedi. 

Hakkari’de Karayolu 
Trafik Güvenliği Günü 

ve Karayolları Trafik Hafta-
sı nedeniyle bir program 
düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezin-
de düzenlenen Trafik Haf-
tası kutlaması etkinliğine 
İl Emniyet Müdür yardım-
cıları Mehmet Zeki Duran 
ve Hayri Şahin, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hamdullah 
Kara, İl Jandarma Asayiş 
Şube Müdürü Seracet-
tin Karatepe, Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Oda-
sı Başkanı Abdi Arslan ve 
öğretmenler ile öğrenci-
ler katıldı.

Yapılan etkinlik, Trafik 
Tescil ve Denetleme Şube 
Müdürlüğünde görevli 

Başkomiser İsa Söğüt’ün 
açılış konuşması ile baş-
ladı.
Yılın şoförü ve yılın trafik-
çisine ödülleri İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Hayri 
Şahin tarafından verilir-
ken, trafik dedektiflerinin 
ödülleri ise İl Sağlık Mü-
dürü Dr. Hamdullah Kara 
tarafından verildi.

Onuncu Köy Tiyatro Top-
luluğu tarafından “Ehliyet 
Senin Neyine Dön Şinasi 
Köyüne” adlı tiyatro oyu-
nu sergilendi. 
Etkinlik sonunda ise si-
mülatör araçlar ve trafik 
ekiplerinin kullandıkları 
ekipmanlar sergilendi. Et-
kinlik çekilen toplu fotoğ-
rafla sona erdi. 

ÇEŞMELİ 
MİNİKLER, TRAFİĞİ 
DURDURUP ŞOFÖR 

AMCALARINA 
ÇİÇEK VERDİ  

38 YILDIR KAZA YAPMAYAN VE TRAFİK 
CEZASI OLMAYAN TAKSİ ŞOFÖRÜNE ÖDÜL

Hakkari’de Karayolu Trafik Haftası kutlandı



Trafik Haftası nedeniyle TESK ve TŞOF tarafından ortaklaşa 
organize edilen ‘Trafikte Kaybettiğimiz Değerler’ adlı sergi 
TESK Sanat Galerisinde açıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Her yıl, tarafların kendi aralarında anlaştığı kazalar da 
dahil olmak üzere en az 1 milyon trafik kazası meydana geliyor. Bu 
kazalarda son 3 yılda toplam 25 bin 630 kişiyi kaybettik ve yaralan 
kişi sayısı da maalesef her yıl artıyor” dedi. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başka-
nı Bendevi Palandöken, Konfederasyon olarak, trafik kurallarına 
uymamanın doğurduğu sonuçlara dikkat çekmek için trafik kaza-
larında kaybedilen toplumun yakından tanıdığı isimleri ‘Trafikte 
Kaybettiğimiz Değerler’ isimli sergide her yıl olduğu gibi bu yıl da 
andıklarını söyledi.
“Ülkemizde her yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazası oluyor” 
Trafik kurallarına uyma bilincinin oluşması için Trafik Haftası’nın 
beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Tüm vatan-
daşlarımızın trafikte tüm kurallara uyma bilincini kavraması ge-
rekiyor. Çünkü her yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazası meydana 
geliyor. 2009’da 1 milyon 53 bin 346 kazada 201 bin 496 vatanda-
şımız yaralanırken, 2017’de 1 milyon 202 bin 716 kazada 300 bin 

383 vatandaşımız yaralandı. Bu kazalarda 
binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Her 
yıl Mayıs ayının ilk haftasını kapsayan hafta 
Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Trafikte tüm 
kurallara uymanın önemini Trafik Haftası ve-
silesiyle hatırlamak yanlış. Emniyet kemeri 
takmaktan, yayalara geçiş önceliğine kadar, 
aracımızın hızını havanın ve yolun durumuna 
göre ayarlamak gibi trafikteki her kurala itina 
ile uyulmalı” dedi. 
“Trafikte kaybettiğimiz ünlü isimleri sergi 
ile anıyoruz” 
TESK Sanat Galerisinde açılan sergiden bah-

seden Palandöken, “Trafik kurallarına uyulmasıyla birlikte bu ka-
zaların önüne geçilmesi adına farkındalık oluşturmak istiyoruz. 
Trafik kazaları can alırken üne, şöhrete, yaşa, mekana bakmıyor. 
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşamını yitiren Aytemiz Alanyaspor 
oyuncusu Josef Sural’ı da trafik kazasında kaybettik. Kaybettiğimiz 
değerler arasında Vali Recep Yazıcıoğlu, futbolcu Metin Oktay, sa-
natçı Kerim Tekin, Barış Akarsu, Kıvırcık Ali, gazeteciler Ercan Arıklı, 
Ahsen Çetiner, oyuncu Erdal Tosun yani futbolcularımızdan siyaset-
çilerimize, şarkıcılarımızdan gazetecilerimize kadar birçok önemli 
isim var. TESK olarak trafik kazalarına kurban verdiğimiz 89 ünlü de-
ğerimizi konfederasyonumuz binasında yer alan Sanat Galerimizde 
sergi ile anıyoruz” diye konuştu. 

Trafik haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan TŞOF Başkanı Fevzi 
Apaydın ise, “Trafik kazalarında hayatlarını kaybeden topluma mal 
olmuş ünlülerin resimlerini burada sergiledik. Ama son 10 yılda tra-
fikte birbirinden değerli bir çok insanımızı kaybettik. Artık bu kaza-
lara dur dememiz gerekiyor. Bizlerin bu sergiyi açmasındaki amaç; 
trafik kazalarının önüne geçmek ve insanlarımızın bu konuya olan 
duyarlılıklarını artırmak istiyoruz” dedi.

“TRAFİK KAZALARINDA KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLER”
FOTOĞRAF SERGİSİ TESK SANAT GALERİSİNDE AÇILDI

Trafik Haftası nedeniyle TESK ve 
TŞOF tarafından ortaklaşa organize 
edilen ‘Trafikte Kaybettiğimiz 
Değerler’ adlı sergi TESK Sanat 
Galerisinde açıldı.

Son 3 yılda 25 
bin 630 kişi 
trafik kazasında 
hayatını 
kaybetti. Trafik 
kurallarını 
hatırlamak için 
trafik haftası 
beklenmemeli
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Polatlı Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Oda-
sı, keyfi ve gereksiz 

korna çalma alışkanlığına 
karşı; “Boşa Korna Çalma-
Korna Çalmakla Trafik Açıl-
maz - Sağlıklı ve Huzurlu 
bir Polatlı İçin Lütfen Kor-
naya Basmayalım - Yaşana-
bilir Daha Sessiz ve Huzurlu 
Polatlı” sloganlarının yazılı 
olduğu afişler ile bir sosyal 
sorumluluk kampanyası 
başlattı.
Korna sesinin gürültü 
seviyesi 120 desibeldir
Polatlı Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası olarak, 
Trafik Haftası münasebeti 
ile gürültü kirliliği konu-
sunda bir farkındalık oluş-
turmak için projeyi hayata 
geçirdiklerini dile getiren 
Polatlı Şoförler ve Otomo-

bilciler Esnaf Odası Başkanı 
İsmail Tarhan, kampanyaya 
ilişkin şu açıklamayı yaptı: 
“Kampanyamıza öncelikle 
odamıza bağlı faaliyet gös-
teren toplu taşıma araçla-
rımızda ve yoğun trafiğin 
yaşandığı caddelerde afiş-
lerimizi asarak başladık. Bu 
başlangıç inşallah ilçemiz-
deki diğer sürücülerimize 
de örnek olacaktır. Bu saye-
de yaşanabilir, daha sessiz 
ve huzurlu bir Polatlı’ya sa-
hip olacağız. Korna bir ses 
değil, gürültüdür. Gürültü 
şehri kirletir; bir nevi çevre 
kirliliği yaratır. Bu kirlilik sal-
dırganlık, sinirlilik, yüksek 
tansiyon, işitme kaybı, uyku 
bozuklukları gibi pek çok 
istenmeyen rahatsızlıklara 
sebep olabilir. Yani korna 
sesi sadece psikolojik değil, 

fizyolojik olarak da insan 
sağlığını etkiler. Korna se-
sinin gürültü seviyesi 120 
desibeldir. Günde 7,5 daki-
ka boyunca bu seviyedeki 
gürültüye maruz kalmak 
işitme kaybına yol açabilir. 
Siz de gereksiz kornadan 
vazgeçerek bu harekete 
destek olabilirsiniz. Diyerek 
Polatlı halkına seslendi.”

İ skenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik haftası kut-
lamaları düzenlendi.

İskenderun anıt alanında gerçekleştirilen törene; İskenderun Kay-
makamı İskender Yönden, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat 
Tolunay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, İskenderun 
Belediye Başkanı M.Fatih Tosyalı, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı Erol Akın, trafik ve emniyet teşkilat polisleri katıldı. 
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, İçişleri 
Bakanlığınca 2019 yılının “yaya öncelikli trafik yılı” ilan edildiğini 
anımsatarak, “4-10 mayıs tarihleri arası karayolu trafik güvenliği 

günü ve karayolu trafik haftası olarak kutlanmaktadır. Trafik haftası 
trafik kurallarının anlatılmasında önemli bir zaman dilimidir. Trafik 
kurallarını öğrenerek ve çevremizdeki insanlara öğreterek bu haf-
tanın amacına ulaşmasına yardımcı olabiliriz” diye konuştu. 
İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erol 
Akın ise; “emniyet teşkilatının çalışmalarından gurur duydukları-
nı, teşkilatın esnaf kitlemizin her konuda yanında olduklarından 
dolayı esnafları adına emniyet teşkilatı polislere teşekkürlerimizi 
sunarız” diye konuştu.
Programda ayrıca, İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekip-
lerince hazırlanan stantta trafik polislerinin kullandığı materyaller 
sergilendi. Trafik kurallarının anlatıldığı broşürler öğrencilere hedi-
ye edildi ve ikramlar sunuldu.

TARHAN “YAŞANABİLİR 
DAHA SESSİZ BİR POLATLI”
Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Polatlı’da yaşanan keyfi ve gereksiz 
korna çalma alışkanlığına bağlı ses kirliliğine karşı kampanya başlattı. Başkan 
İsmail Tarhan, “Sürücülerin gereksiz kornadan vazgeçmelerini istiyoruz” dedi

Polatlı Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası, Trafik haftası 

dolayısıyla başlattıkları 
proje ile daha sessiz ve 

yaşanabilir bir Polatlı için 
harekete geçti.

TRAFİK  HAYATTIR 
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Trafik kazalarına dikkat 
çekmek, trafik kazalarının 
getirdiği olumsuzlukla-

rı gündeme taşımak ve trafik 
kazalarının en aza indirilmesi 
konusunda ülke genelinde bir 
bilinç oluşturmak amacıyla İl 
Emniyet Müdürlüğü ve İl Jan-
darma Komutanlığı tarafından 
ortaklaşa Karayolu Trafik Güven-
liği Günü ve Karayolu Trafik Haf-
tası düzenlendi. 
Programa Adıyaman Valisi Aykut 
Pekmez, Vali Yardımcısı Adem 
Kaya, İl Jandarma Komutanı 
Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet 
Müdürü Metin Alper, Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Ahmet Taş, bazı kurum 
amirleri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jan-
darma Komutanlığı Trafik Ekip-
leri tarafından hız limitlerine 
uyulması, emniyet kemeri takıl-
ması, araç kullanırken telefonla 
konuşulmaması ve alkollü araç 

kullanılmaması gibi konularda 
önemli uyarılarda bulunulurken 
bilgilendirici broşürler dağıtıldı. 
Programın açılış konuşmasını 
yapan İl Emniyet Müdürü Me-
tin Alper, “Sosyal ekonomik bo-
yutlarıyla ülkemizin en önemli 
sorunlarından birisi trafik gü-
venliği sorunudur. Her yıl trafik 
kazaları nedeniyle binlerce insa-

nımız yaralanmakta veya sakat 
kalmaktadır. Trafik kazalarının 
neden olduğu can ve mal ka-
yıpları, geride bıraktığı manevi 
acılar nedeniyle üzerinde çalışıl-
ması mutlaka çözüm bulunması 
gereken bir problemdir” dedi. 
Adıyaman’da trafik bilincini 
artırmak ve trafik güvenliğini 
sağlamak maksadıyla Jandarma 
trafik ekiplerinin 24 saat esasına 
göre görev yaptığını belirten İl 
Jandarma Komutanı Albay Er-
can Atasoy ise, “Adıyaman İl Jan-
darma Komutanlığı sorumluluk 
bölgesinde meydana gelen tra-
fik kazaları incelendiğinde, kaza-

ların en çok sürücü hatalarından 
meydana geldiğini görüyoruz. 
Bu kapsamda Jandarma ekip-
leri olarak denetimlerimizi sık-
laştırdık. Jandarma olarak 2018 
yılında 10 bin 142 öğrenciye, 5 
bin 713 sürücüye ve 2 bin 759 
yaya olmak üzere 18 bin 614 
kişiye trafik eğitimi verildi. Tra-
fikle ilgili farkındalık oluşturmak 
amacıyla umuma açık yerlerde 
500 afiş asılmış, 5 bin adet bro-
şür dağıtılmıştır. Trafik denetim-
lerimizdeki maksadımız cezai 
yaptırım uygulamaktan ziyade, 
vatandaşlarımızın eğitimlerine 
katkıda bulunarak trafik kazaları 

sonucu oluşabilecek can ve mal 
kayıplarını ortadan kaldırmaktır” 
dedi. 
Trafik Kurallarının toplumsal ha-
yatı düzenleyen diğer kurallar 
gibi genel anlamda toplumsal 
düzen ve güvenliğin sağlanma-
sı için var olduğunu kaydeden 
Vali Aykut Pekmez ise, “Trafik gü-
venliğinin geliştirilmesi, trafiğin 
bileşenlerinden insan unsuru 
olarak tanımlanan, sürücü yaya 
ve yolcuların trafik kurallarına 
uymaları ve diğer yol kullanıcıla-
rının haklarına saygı gösterme-
leri ile mümkün olabilecektir. 
Ülkemizde her yıl yaklaşık 7 bin 

500 insanımız trafik kazaların-
dan dolayı hayatını kaybetmek-
te, on binlercesi de yaralanmak-
tadır. Trafik kazaları sonucu yok 
olan ve parçalanan aileler, ye-
tişmiş insan kaybı ve hayatının 
ger kalan kısmını engelli olarak 
geçirmek zorunda kalanlar, ola-
yın sosyal boyutunu ortaya koy-
maktadır. Trafik kazalarının en 
aza indirilmesi ve ilimizin trafik 
güvenliğinin sağlanması açısın-
dan tüm yol kullanıcıları olarak 
siz değerli Adıyamanlı hemşeri-
lerimizden trafikte sorumluluğu 
paylaşarak, herkesin trafik kural-
larını harfiyen uymasını bekliyo-
ruz” dedi. 
İlk ve ortaöğretim kurumları 
arasında düzenlenen şiir, resim 
ve kompozisyon yarışmasında 
birinci olan öğrencilere Vali Ay-
kut Pekmez tarafından bisiklet 
hediye edilirken, dereceye giren 
diğer öğrencilere de protokol 
üyeleri tarafından çeşitli hediye-
ler verildi 
Törende ayrıca, yıl içerisinde ka-
rayolu trafiğinde kurallara uya-
rak örnek sürücülük davranışın-
dan dolayı yılın sürücüsü seçilen 
Mehmet Ali Kiy plaket ve çeyrek 
altınla ödüllendirildi. 

Adıyaman’da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu 
Trafik Haftası yapıldı. 

ADIYAMAN’DA TRAFİK HAFTASI KUTLANDI
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Şekerbank, Çorum Şoförler ve Nakli-
yeciler Odası üyelerine uygun faizli 
kredi fırsatı sunmaya başladı. Şe-

kerbank Şube Müdürü Nuri Doğan ve be-
raberindeki banka yetkilileri, Şoförler ve 
Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i 
ziyaret etti.
Şekerbank olarak Çorum esnaf ve sanat-
karının her zaman yanında olmaya ça-
lıştıklarını ifade eden Şube Müdürü Nuri 
Doğan, “Kapımız esnaflarımıza sonuna 

kadar açık. Tüm esnaf ve sanatkarımıza 
hayırlı işler, bol kazanç diliyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Oda Başkanı Tahsin Şahin ise, Ço-
rum esnafının her şeyin en iyisine layık 
olduğunu belirterek uygun kredi konu-
sunda kendilerine kapı açan Şekerbank 

yöneticilerine ayrıca teşekkür etti. Daha 
sonra Şekerbank yetkilileri ile Şoförler 
ve Nakliyeciler Odası arasında kredi pro-
tokolü imzalandı. Protokol kapsamında 
Şekerbank, şoför ve nakliyeci esnafına 
uygun ödeme koşullarına sahip avantajlı 
krediler kullandıracak.

Şoför esnafına uygun 
kredi verilecek

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum 
kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşme-
si uygulamasını büyük bir katılım ile sürdürüyor. Seçkin 

akademik kadrosu ve memnuniyet odaklı kalite standartların-
da hizmet anlayışı ile daha mutlu ve daha sağlıklı bir Samsun 
için çalışmalarını sürdüren Büyük Anadolu Hastaneleri, esnaf ve 
sanatkarın da her zaman yanında. Bu kapsamda Büyük Anado-
lu Hastaneleri ile Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kap-
samında odaya kayıtlı 3 bin üye ve birinci derece yakınları has-
tanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanacak.
İmza töreninde konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe-
derasyonu ve Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 

Başkanı Fevzi Apaydın, oda olarak bu imkanı kendilerine sağla-
yan Büyük Anadolu Hastanesi yetkililerine teşekkür etti. 
“Aile ortamı sunuyoruz”
Büyük Anadolu Hastanelerini tercih ettikleri için Samsun Şo-
förler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Apaydın’a ve yö-
netimine teşekkür eden Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen 
ise, “Hastanelerimiz Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 
gelen hastalara umut oluyor. Takdir gören sağlık uygulamaları-
mız ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. İnsan sağlığını her 
şeyin üstünde gören hastanemiz kamu, kurum ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileriyle kurumsal sağlık anlaşması yaparak 
hastanemizin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla alana ya-
yabilmek adına gerçekleştirmektedir” dedi. 
Esen ayrıca, kısa bir süre içerisinde Büyük Anadolu Çiftlik Has-
tanesinin 22 yıllık tecrübesi, güçlü akademik kadrosu, son tek-
noloji ekipmanları, yeni branşları, kaliteli, özgün konseptiyle, 
rahatça ulaşabilen yeni binasında hizmete gireceğini sözlerine 
ekledi. 

Samsun Şoförler Odasından kurumsal sağlık sözleşmesi
Büyük Anadolu Hastaneleri ile Samsun Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası arasında kurumsal sağlık 
sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında odaya 
kayıtlı 3 bin üye ve birinci derece yakınları hastanenin 
sağlamış olduğu imkanlardan faydalanacak. 
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Develi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odasıı tarafından birlik ve beraberli-

ği pekiştirmek adına iftar verildi.  
İftara, Develi Kaymakamı Murat Duru, 
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 
Millî Eğitim Müdürü Murat Toprak, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ah-
met Övüç, Şoförler ve Otomobilciler Es-
naf Odası Başkanı Mevlana Savaş, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet 
Somuncu ile ilçedeki şoförler katıldı. 
Şoförler Odası Başkanı Mevlana Savaş, 
“Ramazan ayı münasebetiyle birlik be-
raberliğimizi pekiştirmek adına, Şoförler 
Odası olarak şoför kardeşlerimizle bir 
araya gelmek için iftar programı düzen-
ledik. Bizi kırmayarak davetimize icabet 
eden Develi Kaymakamımıza, Belediye 
Başkanımıza, Birlik Başkanımıza, Oda 
Başkanlarımıza ve şoför kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı 

(BİSEV) Huzurevi’nde iftar yemeği prog-
ramı düzenledi. İftar yemeğine Belediye 
Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis 
Üyeleri, Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Sait Tanur, Yönetim Kurulu Üye-
leri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şa-
dan Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Mutur, BİSEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Servet Bayram katıldı. 
Başkan Tanur, iftarda yaşlılarla görüşerek 
sohbet etti.

Develi Şoförler 
Odası’ndan Birlik ve 

Beraberlik İftarı 

Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası tarafından bu yıl seki-
zincisi düzenlenen iftar yemeğine 

kent protokolünün yanı sıra şoför esnafı 
ve aileleri de yoğun ilgi gösterdi.
Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Es-
naf Odası, geleneksel hale getirdiği iftar 
yemeklerinin sekizincisini gerçekleştirdi. 
Yemeğe  Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı 
Ali Candan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, 
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ethem Ersöz, 
Havalimanı Müdürü Yaşasın Şahbaz, AK 
Parti İl Genel Meclis Üyesi Şener Akçay, 
Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odala-
rı Birliği Başkanı Ünal Özcan, Çanakkale 
Kale Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifi Başkanı İbrahim Ejder, AK 
Parti İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Yöne-
tim Kurulu üyeleri, CHP İl Başkanı İsmet 
Güneşhan, İyi Parti İl Başkanı Selahattin 
Yıldızlar, İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı, 
MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Sökmen, Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacı-
lar ve Gazinocular Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Selahattin İş, Madeni İşler 
ve Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Fah-
rettin Dündar, Elektrik ve Elektronikçiler 
Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Muzaffer 
Bilgiç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Maran-
gozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Bayram Taşyapı, Bakkallar ve Bayiler Es-
naf Odası Başkanı Engin Kandemir, Ter-
ziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Mehmet Yılmaz, Berberler ve Kuaförler 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ay-
han Engin, Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi 

Koop. Başkanı Sezai Kahraman, Ayvacık 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Mehmet Solak ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Bayramiç Marangozlar ve Benzeri 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbra-
him Demirtaş, Biga Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı İbrahim Mutur ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Çan Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Emin Görgün, Çan Şoför-
ler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Cemali Ergin, Ezine Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Türker Demirhan, Eceabat 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatih 
Tok ve Başkan Vekili, Gelibolu Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Nal-
bant, Yenice Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Cengiz Erdem, Yenice Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Menduf Acar, S.S. 18 Nolu Şehiriçi Halk 
Otobüsleri Koop. Başkanı Hasan Ateş ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, 
Sivil Toplum Örgütlerinin başkanları ve 
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda oda 
üyesi katıldı.

Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Es-
naf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, iftar 
yemeğine katılan herkese çok teşekkür 
ederek, gelecek yıllarda da oda olarak if-
tar yemeğini vermeye devam edecekleri 
ifade etti. Başkan Mehmet Ali Demir, Mü-
barek Ramazan-ı Şerif Ayı’nın esnafımıza 
ve Müslüman âlemine bereket ve huzur 
getirmesini temenni ederek, kadir gecesi-
ni ve Ramazan Bayramını kutladı.

ŞOFÖRLER GELENEKSEL İFTARDA BULUŞTU

Şoförler Odası 
iftarına yoğun katılım
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İ stanbul’daki servis şoförlerinin uzun 
yıllardır bekledikleri plaka tahdidi 

sorunu çözüme kavuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKO-
ME) Haziran ayı olağan toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karar 
üzerine servis şoförlerinin uzun yıllar-
dır bekledikleri plaka tahdidi sorunu 
çözüldü. Ayrıca gerçek ve tüzel kişi adı-
na düzenlenen “Servis Taşımacılığı Yet-

ki Belgesi” geçerlilik süresi 10 yıldan 30 
yıla çıkarıldı. UKOME üyelerinin imza-
sıyla resmiyete bağlanan karar, servis 
şoförleri tarafından sevinçle karşılandı. 
Servis şoförleri karardan memnun 
Müjdeli haberin ardından servis şo-
förleri Saraçhane’deki İBB Başkanlık 
binası önünde buluştu. Türk bayrakla-
rıyla birlikte gece yarısı kutlama yapan 
şoförler, karardan duydukları memnu-
niyeti dile getirdi. 

Camiamıza uzun yıllar hizmet etmiş olan
Ortaköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası  

Başkanı

Ahmet Yüksel’i
Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve 

sabır dilerim. Teşkilatımızın başı sağolsun.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri adına
TÜRKİYE

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU BAŞKANI

Fevzi APAYDIN

BAŞSAĞLIĞI

AHMET 
YÜKSEL 

VEFAT ETTİ
Ortaköy Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Ahmet Yüksel, vefat 
etti.

MUSTAFA
KÖRÜKÇÜ 

VEFAT ETTİ
Avanos Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası
(Eski) Başkanı Mustafa 
Körükçü, vefat etti.

Camiamıza uzun yıllar hizmet etmiş olan
Avanos Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

(Eski) Başkanı

Mustafa Körükçü’yü
Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve 

sabır dilerim. Teşkilatımızın başı sağolsun.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri adına
TÜRKİYE

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU BAŞKANI

Fevzi APAYDIN

BAŞSAĞLIĞI

İstanbul’da Servis Şoförlerinin Plaka 
Tahdidi Sorunu Çözüme Kavuştu İstanbul’daki servis araçlarının sayısı ula-

şım proje projeksiyonları arz ve talep den-
gesi açısından mevcut öğrenci ve personel 
servislerinde kullanılan taşıt sayısının ye-
terli olduğu tespit edilmiştir.
Bu kapsamda 80/605553 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararında yer alan değerlendirme-
ler çerçevesinde;
a) İşbu UKOME kararından önce İBB’den 
Servis Taşımacılığı Kartı almış ve Mevcut 
Taşımacı Hakkına sahip kişilerin araçları-
nın 34 LAA 001 – 34 LZZ 999 aralığındaki 
plakalar itibariyle ulaşım projeksiyonu 
çerçevesinde Tahditli Plaka kapsamında 
kullanılmak üzere değerlendirilmesi,
b) Servis sayıları ile oluşacak yeni ihtiyaç-
ların ilgili servis ve ticaret odası temsilcile-
rinin de bulunacağı bir komisyon marife-
tiyle belirlenecek rapor doğrultusunda ve 
ilgili mevzuata göre artırımının yapılması,
c) İlgi (b) UKOME kararında yer alan Servis 
Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşıma-
cılığı Kartı haklarının ilgili plakaya devre-
dilmesi ve süresiz hale getirilmesi,
ç) Tahdit kapsamındaki plakalı taşıtla 
turizm taşımacılığı hariç diğer tüm servis 
taşımacılıkların yapılabilmesi,

d) Plaka haklarının hisselendirilmesinin 
engellenmesi amacıyla veraset ile intikal-
lerde varislerce vekil tayin edilen Toplu Ta-
şıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi veya bu 
vasıftaki bir varise plaka tescili yapılabil-
mesi, bu hususlara uygun varis bulunama-
ması durumunda varislerin yetki vereceği 
3. kişiye devir yapılabilmesi,
e) Taşıt olmaksızın plaka satışı ve devri 
yapılamaması,
f) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sa-
hibi olmayan gerçek kişilere ve mevcutta 
tahditli plaka sahiplerine (taksi, minibüs, 
taksi-dolmuş) devir yapılamaması,
g) Plakaların kiralanmaması
ğ) Plakaların kiralandığının tespiti ha-
linde ilgili araç plakasının iptal edilmesi 
ve aracını gayri yasal şekilde kiralayan ve 
kiracı kişilere hiçbir sebeple servis plakası 
edinim hakkı verilmemesi,
h) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin 
doğrudan iptalini gerektiren hususların 
taşımacılık esnasında taşımacı veya şoför 
tarafından yapıldığının tespiti ve ilgili fiilin 
tutanak altında alınması durumunda ilgili 
hakları da iptal edilmesi.

UKOME Toplantısı’nda imzalanarak resmiyet kazanan
 “Plaka Tahditi” kararının ilgili maddeleri şöyle;
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GEÇEN SAYININ CEVABIYUKARIDAN AŞAĞIYA

SOLDAN SAĞA

1. Medyada çok yer alan, 
çok tanınan, çok bilinen... 
Başmaklık,

2. Eleğimsağma...
3. Yarasa, gece kuşu... Bir 

çıkarmanın sonucu,
4. İhsas... Nicelemek işi,
5. Mısır mitolojisinde insan 

ruhu... Silisyum simgesi, 
Metal olmayan element,

6. Pozitif elektrot... Şimen-
difer... Vietnam krallık 
hanedanı,

7. Kalın halat.. Zayıf ve kuru.
8. Tankercinin işi veya mes-

leği,
9. Fasıla... Nepal’in internet 

harfleri.. Tuzlanıp kurutul-
muş yiyecek,

10. Ay takviminin dokuzuncu 
ayı... Radyum elementinin 
simgesi,

11. Geleneksel İtalyan halk 
çalgısı... Tütün kurutulan 
kapalı yer,

12. Anlatma, söyleme, hikâye 
etme... Emaye.

1. Daha çok tahıl tarlalarında görülen mor çiçekli bir 
bitki,

2. Bezginlik anlatan bir söz... Kesilmiş ekşi sütten 
yapılan bir tür rakı,

3. Veri, muta... Kımıldamak, hareket etmek,
4. Saçta ayırma yeri... Yığılım... Arınmış, soyutlanmış,
5. Zonguldak ve çevresinde yaygın karşılama türü 

halkoyunu... Bir merminin ulaşabildiği uzaklık, erim,
6. Amazon bölgesi ormanlarındaki ağaçlarda 

aileler halinde yaşayan ve uzun kuyruklu küçük 
maymunların ortak adı... Atgillerden soyu tükenmiş 
olan, küçük, çevik bir yaban atı,

7. Duman karası... Halk dilinde çağrı, tellal ile duyurma, 
ilan... Ad ve ün,

8. Rekaket, 
9. Mal olarak malca... Etrüsklerde savaş tanrısı,
10. Durum... İstatistiğin temel prensiplerinden biri,
11. Hindistan’da bir mimari öğe... Hile, düzen,
12. Yıllık... Sırlı ve süslü pişmiş balçıktan yapılmış olan.

T R A F İ K T E  B U L M A C A

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S

İ

N

E

M

A

G

R

A

F

A

E

M

M

L

İ

K

İ

T

D

İ

K

E

B

A

N

A

A

K

A

K

İ

R

İ

Y

A

R

I

K

R

A

L

L

A

M

E

K

A

N

K

A

N

O

N

A

K

İ

T

T

A

N

M

O

N

İ

M

E

T

D

E

S

İ

S

E

A

K

A

L

A

A

N

A

F

O

R

E

R

İ

İ

L

E

T

İ

Ş

İ

M

E

S

R

E

K

A

T

A

K

A

M

S

T

M

A

İ

K

İ

A

N

A

K

A

R

A

A

R

O



Tesisimiz Halkımızın  Hizmetine Açıktır...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Didim Eğitim ve Din-
lenme Tesisi, misafirlerine kapılarını 
açtı.
TŞOF Hoteli Aydın Didim ilçesinde 
mavi bayraklı plajı ve kumsalıyla dik-
kat çeken Altınkum’a 50 metre me-
safededir.
Güler yüzlü, kaliteli hizmeti ve daima 
memnuniyeti ilke olarak benimseyen 
tesisimiz de 100 standart oda, 6 Suit 
oda bulunmaktadır. Bütün odalarda 
klima, banyo, devamlı sıcak su, tele-
fon, uydu bağlantı sistemi, tv merke-

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Didim 
Eğitim ve Dinlenme Tesisi, güler yüz ve müşteri 
memnuniyeti öncelikli hizmetleriyle 2019 yaz sezonu 
için gelecek misafirlerini bekliyor...

DETAYLI BİLGİ REZARVASYON İÇİN
İLETİŞİM BİLGİLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
Adres: Karakol Cad. No:21
 ALTINKUM DİDİM / AYDIN
Tel: 0 256 813 66 99 – 813 65 35
Faks: 0 256 813 66 80

zi müzik yayını ve mini bar mevcuttur.
Deniz manzaralı roof, yarı olimpik 
havuzumuz, loby, teras ve dış mekan 
kafelerimiz ve zengin açık büfemizle 
size çok ekonomik bir tatil sunuyoruz.
Didim gezilecek yerlerden ilk olarak 
denizin etkili olduğu faaliyetlerle öne 
çıkmaktadır. Didim’de bir çok mavi 
bayraklı plaj vardır. Bu plajlar sizlere 
rahat ve güvenli bir deniz keyfi sağ-
lar. Plajlarda güneş ve sığlık hakimdir. 
Bu yüzden çocukları olan aileler 
Didim’e rahatlıkla gelmektedir. Ayrı-
ca Didim’de çok güzel yat ve tekne 
turları da düzenlenmektedir. Sabah 
saatlerinde kalkan tekneler kişi başı 
gayet uygun bir ücrete sizlere çok 
güzel anlar yaşatabilirler.
Bu yatlar sizleri bölgedeki eşsiz güzel-
likteki koylara taşımaktadır. Didim’in 
yeşil rengi bu koylarda saklıdır. Ayrıca  
tarihi sevenler açısından da Didim’de 
bir çok tarih kalıntıları sizleri bekliyor.
Tesis Bodrum havaalanına 90 km. İz-
mir Adnan Menderes havaalanına ise 
142 km uzaklıktadır.

TŞOF Başkanı
Fevzi Apaydın:
Tesisimiz güler yüzlü 
personelimiz ile  siz ve 
seçkin konuklarınızın 
hizmetinde..

TATİL DİDİM’DE YAPILIR...




