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 TŞOF BAŞKANI APAYDIN:

“KAMYONCU ESNAFIMIZ 
HÜKÜMETTEN

MÜJDE BEKLİYOR”

TŞOF Başkanı Fevzi 
Apaydın, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun 
verdiği müjdeli 
haberlerle binlerce şoför 
esnafının sevindiğini 
belirterek, “Kamyoncu 
esnafı hükümetten 
müjde bekliyor” dedi. 

✔

Hükümetin 
duyarlılığının 

devam 
edeceğine 
inancımız 
sonsuz..
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T ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
(TŞOF) Başkanı Apaydın, Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu tarafından açıklanan ticari taksi, minibüs, 

servis aracı ve özel halk otobüslerinin yenilenmesi halin-
de ÖTV’nin alınmaması, minibüslerden otobüs tarifesi-
ne göre vergi alınması ile ilgili uygulamanın düzeltilmesi, 
raylı sistem ve metro hatlarında servis araçlarının hiz-
met vermeye devam etmesi, ticari araçlara takılacak gü-
venlik sistemlerinin vergi matrahından düşülmesi ile özel 
halk otobüsü tanımının Karayolları Trafi k Kanunu’na ek-
lenmesi gibi müjdelerin şoför camiasını çok sevindirdiği-
ni belirtti. Apaydın, diğer beklentiler için Federasyon ola-
rak ilgili bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
“Esnafımız ümitle bekleyiş içinde”
Müjdelerin dışında hükümetten yeni beklentilerinin oldu-
ğunu ve bunların da kısa sürede çözüme kavuşacağına 
inandıklarını anlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın bek-
lentilerini şöyle sıraladı:
“4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında alın-
ması zorunlu olan yetki belgelerinin Federasyonumuz 
ve bağlı meslek odalarımızca üyelerimize verilmesini 
istiyoruz. Şehir içi ticari taksilerin yetkilendirilmiş olduk-
ları belediye sınırlarından herhangi bir noktaya, aynı 
yolcuyu taşımak ve kalkış noktasında gerekli belgenin 
düzenlenmesi şartıyla çift yönlü (gidiş dolu-dönüşü dolu) 
olarak taşıma yapmalarını istiyoruz. Şuan iki ayrı nokta 
arasında taksilerimiz götürdükleri yolcuyu geri getireme-
mektedir.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre C2 yetki belgesi 
sahiplerine, sonradan yapılan değişiklik ile uluslarara-
sı ve yurt içi ticari eşya taşımacılığı yapma yetkisi ve-
rilmiştir. Yurt dışından ucuza aldıkları akaryakıtla, varış 
güzergâhındaki illerden boş gitmemek amacıyla bazen 
maliyetine bazen de maliyetinin altında bir fi yatla mal 

taşıyarak haksız rekabet yapılmaktadır. Kamyoncu es-
nafı ve C2 yetki belgesi olmayan TIR sahipleri mağdur 
olmaktadır. Bu haksız rekabetin önlenmesi için ulusla-
rarası veya yurtiçi taşıma yapabilir ayrımına gidilmelidir.
Yurtiçi eşya taşımacılığında Ton x Km. esasına göre ta-
ban fi yat belirlenmeli. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı, yurtiçi yolcu taşımacılığında uygulamaya 
koyduğu taban fi yat uygulamasını, yurtiçi eşya taşımacı-
lığında da uygularsa esnaf para kazanır.
Src sınavlarında başarı yüzde 25, ehliyetlerde 
yüzde 75
Mesleki Yeterlilik Belgeleri sınavlarındaki başarı oranları 
düşük. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç şoför-
lerinin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi 
(SRC) sınavlarında başarı oranı yüzde 25 gibi çok düşük 
seviyelerdedir. Oysa ehliyet sınavlarında bu oran yüz-
de 75’tir. Bu nedenle alınması zorunlu olan Mesleki Ye-
terlilik Belgelerine ilişkin sınavlarda sorulacak soruların 
genel başarı ortalamasını hiç olmazsa yüzde 60’lar se-
viyesine çıkartacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlara, engellile-
rin erişimine uygun hale getirilmesinde geçiş süresi ta-
nınmalıdır. Çünkü esnafımız yeterli üretim olmadığı için 
mevcut araçlarını yenileyememektedir.
10 Numara yağ önlenmeli
Maliye Bakanlığınca alınan önlemler ve yapılan dene-
timlere rağmen başta kaçak akaryakıt olmak üzere 10 
numara yağ halen yoğun bir şekilde satılmaktadır. Vergi 
kaybı ile haksız rekabete yol açan, insan sağlığı açısın-
dan tehlike yaratan bu durumun önlenmesi esnafımız 
açısından oldukça önemlidir. Bu sorunun çözümü içinde 
esnafımızın akaryakıt için ödediği KDV’nin iadesi dahil 
çeşitli alternatifl er hayata geçirilmelidir.”

K Yetki Belgeleri Şoförler Odalarına bırakılmalı

Başkan Apaydın, “ Diğer beklentiler için Federasyon 
olarak ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz sürüyor”

Kamyoncu esnafı ve C2 yetki belgesi olmayan TIR sahipleri mağdur olmaktadır.
Bu haksız rekabetin önlenmesi için uluslararası veya yurtiçi taşıma yapabilir ayrımına gidilmelidir.
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Turizm sezonunun önümüzdeki 
günlerde havaların ısınmasıyla 
haraketlilik kazanacağını belir-

ten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, 
sezon başında şoförleri trafi kte daha 
dikkatli olmaya, kurallara uymaya 
çağırarak şunları söyledi: “Havaların 
ısınmasına ve turizm sezonunun açıl-
masına sayılı günler kaldı. Kısa süre 
içerisinde turizm araçları yollarda 
hareketlilik başlatarak, trafi k akışını 
etkileyecektir. Turistleri taşıyan sürü-
cülerin kesinlikle uyması gereken ku-
rallar olduğu konusunda uyarıyorum” 
dedi.  

“TURİZM HEM ÜLKEMİZE HEM 
ESNAFIMIZA KAZANDIRIYOR”
Turizm sektörünün, ülkemize döviz 
kazandırmasının yanında binlerce 
esnafın, çalışanın turizmden fayda 
sağladığı bir sektör olduğunu hatırla-
tan Apaydın, “Ülkemizin iyi tanıtılma-
sı, gelen turiste iyi hizmet verilmesi 
gelecek sezonda ziyaretçi sayısının 
artışı, daha çok gelir demektir. Ge-
çen yıl yaşanan trafi k kazalarının bu 
yıl yaşanmaması en büyük isteğimiz. 
Yolcu taşımacılığı yapan ticari araç 
sürücüleri yola çıkmadan araçlarının 
bakımını tam yapmalı. Özellikle far 

ayarları karşıdan 
gelen sürücünün 
gözünü almama-
lı. Araç kullanır-
ken yorgunluk 
hisseden sürücü 
yol güzergâhında 
bulunan uygun 
yerlerde en az 
30 dakika dinlen-
melidir. Dinlenme 
süresi özellikle 

aracın dışında veya müsait ortam 
varsa uyuyarak geçirilmelidir. Araç 
kullanma süreleri aşılmamalı. Yol-
culukta mutlaka bakımlı olan yollar 
tercih edilmeli Aşırı sıcak ve trafi k-
teki yoğunluk dolayısıyla biran önce 
gideceğiniz yere varmak için ana yol 
güzergâhlarının dışına çıkılmama-
lı. Firmaların şoförlere süratli ulaşım 
baskısı yapmamalı. Trafi k kazalarına 
meydan vermemek için hem şoförle-
rimiz hem de turizm fi rmaları duyarlı 
olup gereken her türlü önlemi almalı” 
diye konuştu. 

Turizm sektöründeki şoförler dikkatli olmalı

Şoför arkadaşlar 
kurallara uymalı, 
araçlar arasında 
mesafe bırakmalı

Turizm firmaları hızlı gitmeleri 
için şoförleri baskı

altına almamalı

Araç kullanırken 
yorgunluk hisseden 
sürücü yol güzergâhında 
bulunan uygun yerlerde 
en az 30 dakika 
dinlenmelidir.

DİKKAT!!!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul’da esnaflarla buluşmasında “Verin 
plakayı, bırakalım sigarayı” pankartı açılması 
üzerine müjdeyi verdi. Erdoğan, “Sizden bu 
sözü aldıktan sonra ben şimdi Büyükşehir 
Belediye Başkanıma diyorum ki bununla ilgili 
adımı da siz atacaksınız. Hayırlı olsun” dedi. 

“Esnaf ve Sanatkârlarımız bu milletin omurgasıdır”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN “PLAKA” MÜJDESİ 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nun 

ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
düzenlenen “Türkiye Büyük Esnaf Buluşması”na 
katıldı. Programda Gümrük ve Ticaret Bakanı Nu-
rettin Canikli, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Volkan Bozkır, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Top-
baş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Şo-
förler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı ve 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birlik Başkanları, Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Oda Başkanları  ve çok sayı-
da şoför esnaf hazır bulundu.

Konuşmak için kürsüye çıkan Erdoğan, spor sa-
lonunu dolduran esnafların, “Dik dur eğilme, bu 
millet seninle” tezahüratı karşısında, “Biz ancak 
Rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz. Başka 

eğilmek asla” diye yanıt verdi.

“Bu milletin başı ne zaman dara düşse her sefe-
rinde esnafı ile dayanışma içinde zorlukları aş-
mıştır” diyen Erdoğan, “Hani şu veresiye defteri 
var ya o bile tek başına sosyal dayanışma örne-
ğidir. Çek değil, senet değil veresiye defteri. Ba-
kardım bizim bakkal Emin Ağa hemen defterden 
açardı yazardı. Ne var güven var. Nereden nereye 
şimdi bakıyorsun çekte de senette de sahtekarlar 
var. Bu bizim medeniyetimizde var mı. Aramı-
za bu fitneyi soktular. Şimdi yeniden bu millet 
ayağa kalkıyor. Bizim tarihimizde esnaf aynı 
zamanda alptır, alperendir. Yani dükkanından, 
sokağından, mahallesinden başlayarak şehrinin 
ülkesinin huzurunu, güvenliğini düşünen kişi-
dir. Esnaf ve sanatkarlarımızdan bu önemli va-
sıflarına da sahip çıkmalarını bekliyorum” dedi.

Erdoğan, Anadolu’da, Trakya’da esnafın ekmek 
teknelerinin duvarına astığı yazıların her şeyi 
ifade ettiğini kaydeden Erdoğan, “Ne diyor esna-
fımız: ‘Dolandım misli cihan, bulamadım başıma 
tek bir taç, ne eğride tok gördüm, ne doğruda aç’ 
Esnafımız ok gibi doğru olduğunda emeğinin 
karşılığını alacağını biliyor. Doğru olsan ok gibi 
elden atarlar seni, eğri olsan yay gibi elde tutar-
lar seni, menzil alır doğru ok, elde kalır eğri yay. 
Bize de buna amenna demek düşer. Her sabah 
besmele ile açılır dükkanımız, hakka iman ederiz 
Müslümandır şanımız, eğrisi varsa bizden doğ-
rusu elbet sizin, hilesi hurdası yok, helalinden 
malımız” diye konuştu.

“DOĞRU SÖYLEYİN SİGARAYI BIRAKMAYA 
VAR MISINIZ?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Verin plakayı, bıra-
kalım sigarayı” pankartını okuyup, bir de müjde 
verdi. Erdoğan, “Doğru söyleyin sigarayı bırak-
maya var mısınız? Ben bu noktada Yeşilaycıyım. 
Sizden bu sözü aldıktan sonra ben şimdi Büyük-
şehir Belediye Başkanıma diyorum ki bununla il-
gili adımı da siz atacaksınız. Hayırlı olsun. Sigara 
bırakılacak ya bundan öyle şey kazanacağız ki 
evde yengem de rahat edecek. Çünkü onlar pasif 
içici. Büyükşehir Belediye Başkanımız da ‘tamam 
dedi, biz de adımı atacağız’ dedi. Hayırlı olsun” 
diye konuştu.
Ahilik ilkelerinden taviz vermeden işini, ekmeği-
ni büyütebilmek için esnaf ve sanatkara her türlü 
desteği verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “AVM ola-
yını çözdük. 2005 yılında çıkardığımız kanunla, 
2010 yılında ilan ettiğimiz strateji belgesiyle 
esnaf ve sanatkarımıza yönelik çalışmayı sağlam 
bir zemine oturttuk. Kredi kullanana esnafımız 
geçtiğimiz 12 yılda bu konuda kat edilen me-
safeyi gayet iyi biliyor. 2002 yılında esnafımız 
yüzde 47 faizle en fazla 5 bin lira kredi kulla-
nabiliyordu. Bugüne faiz oranı yüzde 4-5, kredi 
limitleri 75-150 bin düzeyine çıktı. Konuşuyor. 
Faiz, faiz, faiz… Faiz buralara çıkaran bunlar, in-
diren biz. 2002’den bu yana 154 milyon lira olan 
esnafın kullandığı kredinin toplamı bugün 14 
katrilyon liraya ulaştı. Bu kaynakla esnafımız işini 
geliştirdi, büyüttü”dedi.
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Ahiliğin merkezi Kırşehir’de 28. Ahilik 
Haftası kutlamaları düzenlenen tö-

renle son buldu. Törenlere katılan Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Türk Jetleri kutla-
ma alanında ilgi ile izlendi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan ve Ahi Mey-
danında devam eden 28. Ahilik Kutlama-
larına Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 

Canikli’nin yanı sıra Kırşehir Valisi Necati 
Şentürk, Kırşehir Milletvekilleri Abdullah 
Çalışkan ve Muza�er Aslan, Garnizon Ko-
mutanı J. Alb. Murat Bulut, Kırşehir Bele-
diye Başkanı Yaşar Bahçeci, TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Ge-
nel Başkan Vekili ve TŞOF Başkanı Fevzi 
Apaydın, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şa-
hin Bilgiç, TESKOMB Başkan Vekili Mus-
tafa Alan, çok sayıda üst düzey bürokrat, 
işadamları, sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri ile vatandaşlar katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Ca-
nikli, tören alanında yaptığı konuşmasın-
da ahilerin aldanmayacağını ve aldatma-
yacağını söyledi.

Bakan Nurettin Canikli, “Ahilik müessese-

sini ve ilkelerini mutlaka iyi kavramamız 
ve öğrenmemiz gerekiyor. Bunu gelecek 
kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bunun 
en önemli özelliği, bu toprakların bu mil-
letin çocuklarının, atalarının ortaya çıkar-
dığı bir yapıdır. İthal değildir, orjinaldir. 
Kendi toplumumuzun öz değerlerini ta-
şımaktadır. Bu nedenle korumalı ve sahip 

28. Ahilik Haftası 
törenlerle kutlandı
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli:  “Ahiler 
hiçbir zaman aldanmaz hiç kimseyi aldatmaz”

çıkmalıyız. Dışarıdan enjekte ettirilmeye çalışılan bütün kurum-
lar, kurallar, organizasyonlar, toplum ve bu millet tarafından 
tam olarak benimsenmemiştir. Bize ait olanı bulmamız, kavra-
mamız ve ileriye taşımamız gerekir. Bunun için adım atmak ve 
uygulama yapmak gerekir. Ahiliğin bugünkü temsilcileri olan 
esnaf ve sanatkarlarımızı korumak, bu sisteme yapılabilecek 
olan en büyük iyiliktir. Esnaf ve sanatkarımızın mutlaka ayak-
ta tutulabilmesi, hayatlarını idame ettirebilmeleri gerekir” diye 
konuştu.

Bakan Canikli konuşmasında ayrıca esnafın gerekli finansman 
imkanlarına kavuşması gerektiğini belirtti. Canikli, “Adeta kan 
gibi gerekli olan esnafımızın finansman imkanlarına kavuştur-
mamız gerekir. Ama ucuz ve kolay ulaşılabilir finansman kay-
naklarına kavuşturmamız gerekir. 2002 yılında yüzde 47 olan 
esnaf ve sanatkarımızın kullandığı faiz oranı bugün yüzde 
4-5’lere kadar çekilebilmiştir. Daha önce 5 bin lira kullandırı-
lırken, bu rakam bugün 150 bin liralara çıkmıştır. 2002 yılında 
esnaf ve sanatkarın yüzde 47 ile kullandığı kredi toplamı bin 
530 milyon lira iken bugün 14 milyar lirayı aşmıştır. O yüzden 
esnafımızın 1,5 milyon olan sayısı korunabilmiştir. Güçlü serma-
ye karşısında hayatını devam ettirebilmiştir. Başbakanımız ta-
rafından açıklanan bir proje ile artık esnafımıza sıfır faizli kredi 
uygulamasını başlattık. Çok kısa sürede 10 milyon lira kredi kul-
lanıldı. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar büyümeye devam 
edecektir. En büyük destek budur. Ahiliğin ders olarak okutul-
ması konusunda Ahilik Merkez Yürütme Kurulu bir tavsiye kara-
rı aldı. Bunu da yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi. 
Dolayısıyla inşallah ders kitaplarında okutulacak. Onunla ilgili 
Bakanlığımızla görüştük. Bu topraklarda doğan ve bütün dün-
yaya ışık tutan Ahilik ilkeleri inşallah yeni dönemde ders olarak 

çocuklarımıza okutulmaya başlanacak” şeklinde konuştu.

Kırşehir’de yaptığı konuşmasında ahilerin aldanıp aldatmaya-
cağını anlatan Bakan Canikli, “Ahiliğin bir çok ilkesi var. Ama 
bana göre en çok önemli olan en çok altının çizilmesi gereken 
iki temel ilkenin hiç unutulmaması gerekir. Ahiler doğruluğu 
tam olarak uygular. Aynı zamanda Ahiler hem aldanmaz hem 
de aldatmaz. Ahilerin her zaman uyanık olması gerekir. Her za-
man dikkat etmeleri gerekir. Ahilerin kendilerine sunulduğu id-
dia edilen, parlak, gösterişli, cilalı sözlere de aldanmaması ge-
rekir. Bu aldanmama kuralı her zamankinden daha önemlidir” 
ifadelerini kullandı.

Türk Yıldızlarının Ahi Meydanı üzerinde yaptıkları selamlama 
uçuşu ve Ahilik’te kalfalıktan ustalığa geçişin sembolize edil-
diği Şed Kuşatma Töreninin ardından, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Şahin Bilgiç, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve 
TESKOMB Başkan Vekili Mustafa Alan tarafından Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Nurettin Canikli’ye Şed kuşatılarak Ahilik kaftanı 
giydirildi.

Ahilik Hizmet Ödülünün Halkbank’a, Yılın Ahisi Ödülünün ise 
Eskişehirli lüle taşı ustası Burhan Yücel’e verildiği 28. Ahilik Haf-
tası kutlamaları, Erzincan Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Atlı 
Spor Kulübü’nün Cirit gösterileri ile sona erdi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli,  Ankara Şoför Esnafı 
buluşmasında Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu Başkanı 
Fevzi Apaydın tarafından karşılandı.
Bakan Canikli, Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin, Esnaf ve Sanatkarlar 
Genel Müdürü Necmettin Erkan, ve 
Başkan Apaydın toplantı öncesinde bir 
görüşme yaptılar. 

TŞOF Başkanı 
Fevzi Apaydın’ın 
çalışmaları 
meyvelerini 
veriyor.

Ticari araçlarda bir defaya mah-
sus ÖTV alınmaması için çalış-
malarını sürdüren TŞOF Baş-

kanı Fevzi Apaydın’ın Bakanlar ve 
Başbakanla yaptığı görüşmeler neti-
cesinde ticari araçlarını 2016 yılının 
sonuna kadar yenileyenlerden Özel 
Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacak.

Ticari araçların yenilenmesiyle, son 
teknolojiyle donatılmış, güvenlik 
standartları yüksek, konforlu araç-
larla kaliteli ve yüksek hizmet stan-
dardının da artıracağını ifade eden 

Apaydın, şunları kaydetti:

“İnsanımız her şeyin en iyisine la-
yık. Alınacak yeni araçlarla halkımıza 
yüksek bir hizmet verilecek. Ayrıca, 
çevre ve ses kirliliğinin önlenmesine 
de büyük katkısı olacak. Bu araçların 
büyük bir kısmının Türkiye’de üreti-
lecek olması da otomotiv sanayine 
canlılık getirecek ve işsizliğin önüne 
geçilmiş olacak. En önemlisi de yan 
sanayi gelişecek ve güçlenecek. Yeni 
yatırımlar yaparak bu sayede dışarı-
ya da ihracat yapabilecekler” dedi.

Başkan Fevzi Apaydın,
 şoför esnafının, sorunlarını bir bir çözüyor

Başkan Fevzi Apaydın, 
“Gittiğim illerde, 

şoför esnafıyla hep 
bir araya geliyorum. 
Esnafımdan aldığım 
istekleri, talepleri ve 

sorunları doğrudan 
Bakanlarımıza, 

Başbakanımıza ve 
Cumhurbaşkanımıza 

iletiyorum. Bu şekilde 
sorunları bir bir 

çözüyoruz” dedi.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

8



ATO Congresium’da düzenlenen ve 5 bine yakın 
taksi, minibüs, servis ve özel halk otobüsü şoför 
esnafının bir araya geldiği “Ankara Şoför Esnafı 

Buluşması”na Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan 
Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli, milletvekilleri, Esnaf ve Sanatkarlar Ge-
nel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile oda başkanları 
katıldı.
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NDAN MÜJDELER
Kürsüye sloganlar eşliğinde gelen Başbakan Davutoğlu, 
şoför esnafına 6 maddelik müjdelerini sıraladı. Şoför es-
nafının Ahilik Haftası’nı kutlayarak konuşmasına başla-
yan Davutoğlu, 2016 yılı sonuna kadar yenilenecek ticari 
taksi, hatlı minibüs, servis aracı, özel halk otobüsünden 
Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) alınmaması ile taksicilere 
yönelik şiddeti önlemek için araçlara takılacak kamera 
ve GPS sistemlerinin bedelinin vergiden düşürüleceğini 
söyledi.

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NUN, ŞOFÖR 
ESNAFINA YÖNELİK MÜJDELERİ ŞÖYLE:

1 - ARACI YENİLEYENİN, ÖTV’SİNİ DEVLET ÖDEYECEK: Ticari 
taksi, hatlı minibüs, servis aracı, özel halk otobüsünüzü 2016 
yılı sonuna kadar yenilerseniz ÖTV’nizi biz ödeyeceğiz. Yani bir 
seferliğine değil, 2016 yılı sonuna kadar yenilemeniz halinde 
ÖTV’niz bizden. Son teknolojiyle donanmış, konforlu araçlarda 
hizmet vereceksiniz, araç stoğunun yenilenmesiyle vatandaşla-
rımız da bu konfordan istifade edecek. 
2- KAMERA ve GPS VERGİDEN DÜŞÜLECEK: Bir takım saldı-
rılara, şiddete maruz kalıyorsunuz. Bu şiddeti önlemek üzere 
araçlarınıza takılacak kamera ve GPS sistemlerinin bedelini ver-
giden düşürüyoruz. Özellikle GPS sistemiyle gidilecek yere hem 
en uygun güzergahtan verimli şekilde gideceksiniz hem de 
araçlarınız izleneceği için güvenlikte, kesin bir emniyet içinde 
seyrüsefer edeceksiniz. 
3 - SAĞLIKLI, DÜZENLİ DURAKLAR: Şoför esnafımızın daha 
sağlıklı çalışabilmesi için araçlar kadar bekleme ve dinlenme 
yerleri de önemli. Üçüncü müjdemiz; temiz, düzenli ve sağlıklı 
dinlenme yerleri, durak kulübeleri sektörde hızla yayılacak ve 
bu konuda yerel yönetimlere gerekli desteği sağlayacağız.
4- ‘ÖZEL HALK OTOBÜSÜ’ TERİMİ KANUNA GİRECEK: Kanuni 
yapısal değişiklikler gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede ‘özel halk 
otobüsleri’ tanımı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na ekle-
necek. 
5 - MTV SORUNU ÇÖZÜLECEK: Minibüsçülerimizin Motorlu 
Taşıt Vergisi (MTV) ile ilgili sorununu kanuni değişiklikle çöze-
ceğiz. 
6 - METRO VE RAYLI SİSTEM GÜZERGAHINDA SERVİS ARAÇ-
LARIYLA DEVAM : Metro ve raylı sistem taşımacılığı yapılan 
güzergahlarda servis taşımacılığının kaldırılacağına dair söy-
lentiler ya da açıklamalar geçersizdir. Metro ve raylı sistem tabii 
yaygınlaştırılacak, mümkün olduğu kadar en az aracın trafikte 
olmasına gayret edeceğiz ama diğer taraftan okullarımızın ser-
vis kültürü, o servislerdeki yakın muhabbeti ve genel olarak da 
servislerden istifade eden vatandaşlarımıza muhabbeti hepi-
mizce malumdur. Dolayısıyla bu konudaki uygulamada da ge-
rekli düzenlemeleri yapacağız.

Başbakan Davutoğlu: 2016 Sonuna kadar ticari araçların ÖTV’si devletten

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 
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ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Ankara Otobüs ve Minibüsçü 
Esnafı ile ATO Congresium’da bir 
araya geldi. Şoför esnafına ses-
lenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şoförlerin bu ülkeye, bu millete yaptığı hizmet-
lerin çok büyük olduğunu, her gün milyonlarca 
insanın işyerine, evine, sevdiklerine ulaşmasını 
sağladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şoförlerin günün 24 saati faal olan bir mes-
leğin mensupları olduğunu vurguladı. Şoförle-
rin 5 milyonun üzerinde nüfusu olan, yurt içi ve 
dışından gelen misafirleri ağırlayan Ankara’da 
bu işi yapmanın kolay olmadığına dikkat çeken 
Erdoğan, “Her iş zordur ama her gün trafikte 
direksiyon sallamak gerçekten çok daha zordur. 
Türkiye zenginleştikçe, milletimizin refah düzeyi 
yükseldikçe yollardaki araçların sayısı da sürekli 
artıyor. Bakınız 2002 yılında ülkemizde toplam 
8.5 milyon araç vardı. Bugün bu rakam 19 mil-
yonu aşmış durumda. Gerek şehir içinde, gerek 
şehirlerarasında yaptığımız yeni yollar, alt üst 
geçitler sayesinde araç sayısındaki artış ülkemiz 
için yük değil tam tersine konfor haline dönüş-
tü. Bilhassa Ankara artan nüfusu, büyüyen yer-
leşim alanıyla tam bir anlamıyla bir metropol 
oldu. Ulaşım alt yapısı bakımından oldukça 
iyi düzeyde olmasına rağmen trafik sıkıntısı 
Başkent’te de hissedilmeye başlandı. Siz işte bu 
ortamda her gün çalışıyor, her gün ter döküyor, 
evinize, ailesine helal kazanç götürmek için mü-
cadele ediyorsunuz. Sabrınızla, tevekkülünüzle, 
çalışkanlığınızla bu ülkeye, bu millete hizmet 
veriyorsunuz” diye konuştu.
“TÜRKİYE’Yİ ANLAMAK İSTEYEN YİNE 
GELİP ÖNCE SİZE SORMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoförlerin yaptığı işin 
kendilerini bir insan sarrafı haline getirdiğini 
bildiğinin altını çizdi. “Ankara’yı anlamak iste-
yen önce siz şoför esnafına bakmalı” diyen Erdo-

ğan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Türkiye’yi anlamak isteyen yine gelip önce 
size sormalı. İnanın oturduğu yerden ahkam 
kesenlerin hiçbiri bu milletin, bu ülkenin ger-
çeklerine sizin kadar vakıf değildir. Türkiye’nin 
geçtiğimiz 12 yılda nereden nereye geldiğini 
hiç kimse sizin kadar iyi bilemez. Zira 79 senede 
6 bin kilometre bölünmüş yol, o yolların tarihçe-
sini sizler iyi bilirsiniz ama buna 12 senede 17 
bin kilometre bölünmüş yol ilave edildi. Bunu 
da sizler 12 senede gayet iyi bilirsiniz. Bunları 
memleketinize giderken yolların dilini iyi anla-
yan insanlar olarak siz iyi bilirsiniz. Sizin okulu-
na giden öğrenciyle, işyerine yetişmeye çalışan 
memurla, fabrikasında, atölyesinde ter döken 
emekçiyle, dükkanında nafakasını bekleyen 
esnafla, muayeneye giden hastayla, bankaya gi-
den işadamıyla, başka ülkelere, başka şehirlere 
giden yolcuyla velhasıl bu şehirde yaşayan, bu 
şehirden yolu geçen herkesle irtibatınız var, iliş-
kiniz var, muhabbetiniz var. Onun için diyorum 
ki sizler bu kavşakların kıymetini bilirsiniz. Sizler 
alt üst geçitlerin, dalçıkların kıymetini bilirsiniz. 
Ama bunların kıymetini bilmeyenler var mı, var. 
Hayatında dalçık nedir bilmeyen belediyeler 
bilirim ben. Çünkü oradan geliyorum ben. Kav-
şak düzenlemesi nedir bilmeyen belediyeler 
bilirim ben. Niye, hep ideolojik bakmışlardır 
olaylara. Hizmet anlayışı ile bakmamışlardır. 
Sizi görmeyen Türkiye’yi göremez. Sizi dinleme-
yen Türkiye’ye kulak veremez. Sizi sevmeyen bu 
milleti sevmiş olamaz. İnanıyorum ki her biriniz 
bu misyonunuza layık olmak için çalışıyorsu-
nuz. Her biriniz ekmeğinizi çıkardığınız işinize 
saygıyla yaklaşıyorsunuz. Her biriniz veli nimeti 
olan müşterilerinizi en güzel şekilde ağırlama-
nın gayreti içindesiniz. Bizim kültürümüzde 
şoför esnafı delikanlı adamdır. Adam gibi adam-
dır. Baba adamdır. Ağır başlılığıyla, vakarıyla, 
dikkatiyle, özeniyle, ahlakıyla diğer tüm şoförle-

re, tüm insanlara örnek olan kişidir. İçinizde bu 
imaja zarar verenler varsa onları yola getirmek 
en başta sizin görevinizdir.”
“ONLARA HAREKET EDEN BU ZİHNİYETİ 
KINIYORUM”

Mersin’de katledilen Özgecan Aslan ile ilgili de 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz 
aylarda hepimizi derinden yaralayan bir Özge-
can hadisesi yaşandı. Bu genç kızımız alçakça 
bir cinayete kurban gitti. Bunun münferit bir 
olay olduğunu biliyorum. Cani, canidir, cani-
nin mesleği olmaz, eğitimi olmaz, sıfatı olmaz. 
Özgecan’ın katili başka bir mesleğin mensubu 
da olabilirdi. Bu konuda şoför esnafımıza, şo-
för esnafımıza yöneltilen eleştirileri doğrusu 
son derece haksız ve insafsız buluyorum. Ama 
bu olayı bir vesile olarak değerlendirerek şoför 
esnafının içindeki mesleğin adabına, ahlakına 
uygun davranmayanları çürük elmaları ayık-
lamanız gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz 
günlerde yine şoförlerimize yönelik terbiyesizce 
ifadedeler içeren twitler atan bir hanımefendi 
yazarın hezeyanlarına şahit olduk. Kendince şo-
för esnafının ‘kitap okuru’ olmadığı iddiasından 
hareketle onlara hareket eden bu zihniyeti de 
huzurlarınızda kınıyorum. Mesleğinizin itibarını 
attırmak başka hiç kimsenin değil sizin elinizde. 
Hani sevgili Orhan Gencebay’ın bir şarkısında 
çok güzel şekilde ifade ettiği gibi, ‘Ben toprağın 
sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşü-
nür, hem severim. Budur taştan farklı yanım. 
Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam 
ben ne bir taş ne bir ağaç, insanlığımla insa-
nım.’ Sizlerin insanlığınızla insan olduğunuzu 
biliyorum. Bu konuda size güveniyorum. Sizler 
bu milletin adeta büyükelçileri, misyon şefleri-
siniz. Çünkü aracınıza binen herkese sizler ahilik 
kültüründen gelen o incelikleri anlatıyorsunuz. 
Herkesin de sizlere ve yaptığınız işe saygıyla 
yaklaşmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
ŞOFÖR ESNAFIYLA BİRARAYA GELDİ 

“Size güveniyorum. Sizler bu 
milletin adeta büyükelçileri, 
misyon şeflerisiniz”
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Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında  Mersin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Veysel Sarı ile Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı 

Ahmet Tural Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun yeni Başkan Vekilleri oldu.

TŞOF Yönetim Kurulu Üyeleri aylık olağan toplantıda 
yaptıkları oylamalar ile TŞOF Başkan Vekilliklerini belirledi.

Mersin’de Yörük bir ailenin yedi çocuğunun dördüncüsü olarak 1955 yılında 
Silifke’de dünya’ya geldi. İlkokulu Erdemli Kargıpınarı beldesinde bitirdikten 
sonra Mersin’e yerleşti ve Akşam Sanat Enstitüsü Torna Tesviye bölümüne gir-
di, iyi bir derece ile mezun oldu.  Eğitim sürecinden sonra çeşitli yük ve yolcu 
taşımacılık sektörlerinde çalıştı.     
1986 Yılında Mersin-Erdemli arasında taşımacılık yapan minibüs sahiplerini 
örgütleyerek kısa adı MES-KOOP olan Mersin-Erdemli-Silifke taşıyıcılar koo-
peratifini kurdu ve 1987 yılında da başkanlığına getirildi. Halen MES-KOOP 
Başkanlık görevini sürdürmektedir.
1986-1994 Yıllarında 16.000 üyeli Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası 
yönetiminde başkan vekili olarak görev yaptı ve 07.08.1994 tarihinde  de  Yö-
netim Kurulu Başkanlığına seçildi. 
1996 Yılında esnaf ve sanatkârın daha kolay ve uygun şartlarda kredi kullana-
bilmesi için halen başkanlık görevini sürdürmekte olduğu S.S.Toroslar Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini kurdu. 
1997 yılında da, 113 adet Kooperatifi bünyesinde toplayan 5.720 ortağı bulu-
nan, kısa adı İTAŞKOBİRLİK olan İçel Akdeniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifleri 
Birliğini kurdu ve uzun süre başkanlık görevine devam etti. 
1998 Yılında kurulan S.S Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez birliği-
nin kurucu üyeliğinin yanı sıra başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu ve  
halen Yönetin Kurulu Üyesidir.   
18.12.1999 tarihinde Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Merkez Birliği ve Adana 
Güney Bölge Yönetim Kurulu Üyesi oldu.  
1999 Yılında Mersin İdman Yurdu Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliğine 
daha sonrada Kulüp Başkanlığı görevine getirildi. 
Veysel Sarı sadece 2011 Milletvekili seçiminde MHP’den aday adayı olmak 
için kısa bir süre oda başkanlığına ara vermiş ve 2011yılında getirildiği TŞOF 
yönetiminden de bu yüzden istifa etmek zorunda kalmıştı.
2014 Yılında yapılan TŞOF Genel Kurulunda tekrar yönetim kurulu üyeliğine 
ve 22 Mayıs 2015 günü yapılan yönetim kurulu toplantısında TŞOF Başkanı 
Sayın Fevzi Apaydın’ın önerileriyle Başkan vekilliği görevine seçildi.
Benim tüm uğraşım özellikle şoför ve taşımacılık yapan esnafımızın mesleki 
ve özel yaşamında hakları olan kaliteyi yakalamaları için olacaktır diyen Veysel 
Sarı evli ve 4 evlat sahibidir.

Veysel Sarı - ÖZGEÇMİŞ -
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili
Mersin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı

 Isparta 1964 doğumlu. İlkokul, Ortaokul ve Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü-
nü Isparta’ da okudu. Okulu bitirdikten sonra baba mesleği olan otobüsçülük 
mesleği ile esnaflığa atıldı.
21 Ocak 1990 tarihinde o zamanki adı ile Isparta Şoförler Otomobilciler ve 
Nakliyeciler Deneği seçimlerine katılarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 
Aynı yıl Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Derneğine ait Sürücü Kursunda 
idareci olarak görev aldı. 1991 yılından itibaren 3 yıl süre ile Isparta Şoförler 
Otomobilciler ve Nakliyeciler Odasında Başkan Vekilliği görevinde bulundu ve 
1994 yılından itibaren de Isparta Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası 
Başkanlığını yürütmektedir.
1996 yılında Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekilliğine se-
çildi ve bu görevini halen devam ettirmektedir. 
1999 ile 2004 yılları arasında Isparta İl Genel Meclisinde Başkan Vekilliği gö-
revinde bulunmuştur.
Esnaf ve Sanatkarın finansal ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek amacı 
ile 2008 yılında Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baş-
kanlığına seçildi.
2011 yılında Afyonkarahisar, Antalya, Burdur ve Isparta il ve ilçelerinde faaliyet 
gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin bağlı bulun-
duğu S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Göller Bölge Bir-
liğinin Genel Kurul Toplantısında Bölge Birliği Başkanı olarak seçildi.
07 Haziran 2014 tarihinde yapılan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas-
yonu seçimlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ahmet Tural, 22 Mayıs 
2015 tarihinde ise Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliği ile Federasyon Başkan 
Vekilliğine getirildi.
Yukarıda belirtilen görevleri büyük bir başarı ile halen devam ettirmekte olan 
Ahmet Tural, bütün mesaisini Esnaf ve Sanatkara hizmet etmeye adamıştır.

Ahmet Tural - ÖZGEÇMİŞ -
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili
Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı



Çorum Belediyesi tarafın-
dan yapımı tamamlanan 
Kamyon Garajı ve Nakli-
yeciler Sitesi düzenlenen 
törenle hizmete girdi. 

Akkent mahallesinde 38 dönüm 
arazi kurulan 3 milyon TL’ye mal 
olan tesisin açılışına Çorum Valisi 
Ahmet Kara, AK Parti Çorum millet-
vekili ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili 
Cahit Bağcı, Çorum Belediye Baş-
kanı Muzaffer Külcü, Türkiye Şoför-
ler ve Otomobilciler Federasyonu 
Başkanı Fevzi Apaydın, Çorum 
Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Oda-
sı Başkanı Tahsin Şahin, AK Parti 
Çorum Milletvekili adayı İlksen 
Ceritoğlu, AK Parti İl Başkanı Rumi 
Bekiroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ya-
şar Anaç, Çorum Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Çetin Başaranhın-
cal, Çorum Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve esnaflar katıldı.
Kamyon garajının yapımında 
emeği geçenlere teşekkür eden 
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Es-

naf Odası Başkanı Tah-
sin Şahin, “Odamıza 
böyle bir tesisi kazandı-
ran Belediye Başkanı-
mız Muzaffer Külcü’ye, 
Katkılarından dolayı 
Valimiz Ahmet Kara’ya, 
Federasyon Başkanı-
mız Fevzi Apaydın’a 
ve bu süreçte yardım-
larını ve desteklerini 
bizlerden esirgemeyen 
esnafımıza ve tüm hal-

kımıza teşekkür ederiz” dedi.
118’i kamyon, 118’i tır olmak üze-
re toplam 236 araç kapasiteli yeni 
garajın Türkiye’nin örnek tesisle-
rinden bir tanesine sahip olduk-
larını belirten Şahin, “Göreve se-
çilmemizin üzerinden 1 yıl geçti. 
Birinci senemizde böyle bir eseri 
odamıza, üyelerimize ve halkımı-
za kazandırmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Kuşkusuz esnafımız her-
şeyin en güzeline layıktır. Bizler 
üyelerimizin sorunlarını ve sıkın-
tılarını ilk günkü heyecanımızla 
çözmeye çalışıyoruz” dedi.
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler 
Odası Kamyon Garajı ve Nakliye-
ciler Sitesi’nin bölgede örnek bir 
garaj olduğunu belirten Tahsin Şa-
hin, son derece şık, konforlu ve ne-
zih bir çalışma ortamına kavuşan 
esnafların bu yatırımdan dolayı 
oldukça mutlu olduğunu söyledi. 
Şahin, garajda, tuvalet ve banyo-
ların yanı sıra 50’şer metrekarelik 
her bir dükkân içerisinde mutfak, 
lavabo, müdüriyet ve normal oda 
bulunduğunu dile getirdi. Yeni 

garajımızın üyelerimize, 
Çorum’a ve ülkemize ha-
yırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.
BELEDİYE 
BAŞKANLARI 
ESNAFIYLA 
BÜTÜNLEŞSİN

Türkiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Federasyonu 
Başkanı Fevzi Apaydın 
ise, Çorum’da güzel bir 

eserin ortaya çıktığını belirterek, 
“Bu güzel eserin yapılmasında 
katkıda bulunan Belediye Başka-
nı Muzaffer Külcü’ye teşekkürler. 
Esnafıyla bütünleşti. Belediye 
başkanlarımız her ilde ve ilçede 
esnafıyla bütünleşsin. Esnaf ve sa-
natkarla birleşen belediye başkan-
ları büyük mesafe alıp o insanları 
kazanmasını bilmişlerdir” dedi.
Türkiye’de 1.5 milyon şoför esna-
fının olduğunu açıklayan Apay-
dın, Türkiye’yi Avrupa ve Asya’ya 
taşıyan kamyoncularımızın çok 
büyük sorunlarının olduğunu 
belirterek, zor şartlar altında hiz-
met verdiklerini belirtti. Apaydın, 
“Kamyoncu esnafımızın sıkıntısı 
çok büyük. Kamyoncu esnafımızı, 
Sigortasıyla, vergisiyle, parçasıyla 
ve Ulaştırma Bakanlığı’mızın yasa 

ile birlikte gündeme getirdiği 
belgelerle gerçekten zor şartlar 
altında çalışmaktadırlar. Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federas-
yonu, kamyoncu, kamyonetçi, tırcı, 
taksici, minibüsçü, servisçi ve özel 
halk otobüsçüsüyle bir bütündür. 
Türkiye’de 1 milyon 500 bin şoför 
esnafı vardır. Bu esnafımızın bir 
bölümü kayıt altında bir bölümü 
de maalesef kayıt dışı çalışmaları-
na devam etmektedir” dedi.
Bazı yasal mevzuatlar nedeniyle 
üyelerine hak ettikleri hizmeti ve-
rememenin üzüntüsü içerisinde 
olduklarını dile getiren Apaydın, 
vatana, millete, toprağa sahip 
çıkarak işlerini yapmaya devam 
edeceklerini belirtti.
Çorum’a yakışır ve modern bir te-
sisin açılışının yapıldığını belirten 

KAMYONCU ESNAFINA MODERN GARAJ
Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kamyon Garajı ve Nakliyeciler 
Sitesi düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da katıldı

Kamyoncu 
esnafının 
sıkıntıları çok 
büyük

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 
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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Tür-
kiye Şoförler ve Otomobilciler Fe-
derasyonu olarak bu garajın en iyi 
şekilde çalıştırılması için odamıza 
destek olacağız. Belediye Başkanı-
mıza binlerce teşekkür ediyorum” 
dedi.
ESNAFIMIZLA BİRLİKTE 
YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü ise bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra esnaflarla bir-
likte olmaya, birlikte yürümeye 
devam edeceklerini açıkladı.

Esnafın kıymetini bilenlerden ol-
duklarını dile getiren Başkan Kül-
cü, Cumhuriyetin kuruluşundan 
bugüne kadar tüm kazanımların 
altında esnafların katkılarının bu-
lunduğunu dile getirdi.
Konuşmasında şoför ve nakliyeci 
esnafına da seslenen Külcü, “Dün 
mazeret üretmek mümkündü artık 
bugün mazeret üretilemez. Kam-
yoncu kardeşimizin kamyonunu 
veya çekicisini apartman önüne 
park ettiğini görüyorduk. Kent kül-
türü oluşturmak istiyorsak, daha 
medeni tutum ortaya koymak, 
daha şehirli bir yaşam inşa etmek 
istiyorsak dünkü alışkanlıklarımızı 
devam ettirme şansına sahip de-
ğiliz. Bir tane daha isterseniz yapa-
rız. Siz isteyin biz gerekli adımları 
atalım. 250 bin kardeşiniz adına, 
kamyonlarını, Tırlarınızı, iş maki-
nelerinizi, apartmanların önüne 
çekmeyin. Bu modern ve gelişmiş 
bir şehre yakışmıyor” diye konuş-
tu.
Milletin özü olan esnafla el ele 
olanların, beraber yürümeyi bece-
renlerin iyi bir yönetim sergiledi-
ğini ifade eden Külcü, Türkiye’nin 
bir çok şehir belediyesinin yapa-
madığı otobüs, minibüs meselesi-
ni de çözdüklerinin altını çizdi.
Yapılanların bir sevdanın eseri 
olduğunu anlatan Külcü, “Yıllar 
yılı mikrofonu aldılar eline cek-
caklarla yaparak sonunu getireme-
diler. Amacımız gök kubbede hoş 
sada bırakmak. Bunu yapabildik 
mi kendimizi millet adına bahtiyar 

sayacağız. Güzel eserler yaptık, gü-
zel eserler inşa ettik. Bundan son-
rada koşmaya koşturmaya milleti 
sevindirmeye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim 
Uslu ise, bazı çevrelerin partilerine 
yönelik “bunlar hizmet bilmez” 
yönünde eleştiriler yönettiğini 
belirterek, “Bazıları bize hizmet 
bilmez diyormuş. Biz siyaset bil-
meyiz hizmeti biliriz. Milletimizin 
huzuruna gittiğimizde de başımız 
dik şekilde hesap vermesini biliriz. 
Ayak oyunu bilmeyiz, oy devşirme-
yi bilmeyiz, biz hizmeti biliriz. Söz 
veririz yerine getiririz” ifadelerini 
kullandı.
Bölünmüş yollarla birlikte ulaşım-
da bir rahatlamanın yaşandığını 
dile getiren Uslu, bölünmüş yol-
larla birlikte bir taraftan maliyetler 
azalırken, diğe taraftan kazalarda 
düşüş ve zaman tasarrufunun sağ-
landığını sözlerine ekledi.
YOLLAR YAPILDIKÇA  
KAZALAR AZALIYOR

Bir ülkenin gelişmesi, büyümesi, 
ve ticaretin güçlü kılınması için 
yolların ve nakliyeciliğin önemi-

ni vurgulayan Vali Ahmet Kara, 
“Geçmişte olduğu gibi bugün de 
düzenli bir yol politikası izleniyor. 
Yollar yapıldıkça kazalar azalıyor, 
maliyet düşürülüyor. Nakliyeci 
esnafı dünyanın en önemli hiz-
metini yapıyor. Devlet dairesi bir 
hafta kapansa bir şey olmaz ama 
yollarımız bir hafta kapansa ve 
nakliyat yapılmasa ülkede felaket 
olur” dedi.
Vali Kara, yapımı tamamlanan 
yeni Kamyon Garajı ve Nakliyeciler 
Sitesi’nin hayırlı olmasını temenni 
ederek, Çorum’a kazandıran ve ya-
pımında emeği geçenlere teşek-
kür etti.
Konuşmaların ardından sitenin 
açılışı protokol üyeleri tarafından 
yapıldı.

Şoför esnafı 
her şeyin en 
güzeline layık
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BAŞKAN APAYDIN’IN 
GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 
“1996-1998 model araçlarda 
kullanılan takografların dijitaliyle 
değişimi yıl sonuna kadar uzatıldı” 
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T ürkiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Federasyonu (TŞOF) 
tarafından titizlikle takip 

edilen 1996 ve 1998 model araç-
ların mevcut takograflarını dijital 
takograflarla değiştirme süresi 31 
Aralık 2015 tarihine kadar uzatıldı. 

Konuya ilişkin açıklama yapan 
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı ile Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde 
yaptığımız görüşme ve yazışmalar 
sonrasında 31 Aralık 2015 Tarihine 
kadar takograf zorunluluğu aran-
mayacak. 29 Nisan 2015 Tarihin-
de Resmi Gazete’de yayınlanan 
karar doğrultusunda artık kamyon 
ve otobüsler muayenelerini dijital 
takograf sıkıntısı yaşamadan yap-
tırabilecekler” dedi. 

Sorunun köklü çözümü için Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile görüşmelerinin süreceğinin 
altını çizen Apaydın, “Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı, Takograf Cihazları Muayene 
ve Damgalama Yönetmeliği’nin 
mevcut haliyle sektöre vereceği 
yüksek maliyetin yanı sıra ülkemiz 
ekonomik gerçekleriyle örtüşme-
diği konusunda Federasyonumu-
zun görüşünü destekliyor. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
yapılacak görüşmelerle köklü 
çözüm bulmaya çalışacağız. Bir 
dijital takografın piyasa fiyatı 2-3 
bin lira arasında. Hurdaya ayrılma 
yaşına gelen araçlara 2-3 bin lira 
harcanarak dijital takograf takmak 

ekonomiye ve şoför esnafına bü-
yük zarar verir. 1996 - 1998 model 
21 bin 989 otobüs ve 57 bin 546 
kamyon olmak üzere toplamda 
79 bin 535 araç takografını dijital 
takograflarla değiştirme sorunu 
yaşıyor. Bu sorunu şimdilik geçici 
de olsa aşmış bulunuyoruz. Köklü 
çözüm için çalışmalarımız hız kes-
meden devam edecektir” ifadesi-
ni kullandı.

“HURDA ARAÇ ALIMI YENİDEN 
BAŞLATILMALI”

Uygulamadan 121 bin 605 oto-
büs, 456 bin 78 kamyon olmak 
üzere toplam 577 bin 683 aracın 
etkileneceğini kaydeden Apay-
dın, şunları dedi:

“Ekonomik sıkıntı içerisinde ayak-
ta kalmaya çalışan şoför esnafı 
süre uzatması ile azda olsa bir ne-
fes aldı. Bu araçların çoğunluğu 
kısa süre sonra hurdaya ayrılacak. 
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren 
hurda teşvikinin yenilenmesiyle 
dijital takograf takılması istenen 
bu araçların çoğunluğu hurdaya 
ayrılacak. Sorunun çözümü için 
hurda alımına ilişkin düzenleme-
lerin kısa sürede yapılmasını bek-
liyoruz.”

Bir önceki 
sayımızda; 
“Hurdaya 
ayrılma zamanı 
gelmiş araçlara 
dijital takograf 
takılması 
ekonomik 
değildir” diyerek 
uyaran TŞOF 
Başkanı Fevzi 
Apaydın’ın, 
uyarıları sonuç 
verdi ve süre yıl 
sonuna kadar 
uzatıldı.
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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik 
Haftasına Federasyonumuza bağlı odalarımız örnek katkılarda bulundular”

Her yıl olduğu gibi bu yılda 1-7 Mayıs 
tarihleri arasında  Trafik Haftası yapı-
lan etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar il 
ve ilçeler bazında kamu kurum ve ku-
ruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının 
beraber organizeleriyle yapıldı.
Trafik Haftası kutlamalarının önemli 
olduğunu belirten TŞOF Başkanı Fev-
zi Apaydın, “01-07 Mayıs tarihleri ara-
sında kutlanan Trafik Haftasına Fede-
rasyonumuza bağlı odalarımız örnek 
katkılarda bulundular” dedi.
Trafik kazalarında sürücü hatalarının 
yüzde 95’ler seviyesinde olduğunu be-
lirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, 
2015 Mart ayı itibariyle trafikteki araç 
sayısının 19 milyonu geçtiğini ifade 
etti.

Her yıl meydana gelen kazalarda 
binlerce insanın hayatını kaybettiğini 
ifade eden Apaydın, milyarlarca lira 
maddi kayıp olduğunu bunun da Türki-
ye ekonomisine büyük zarar verdiğini 
söyledi.

Trafik kazalarında kaybettiğimiz insan-
larımız hep bir anlık hatalarının kurba-
nı olduklarını belirten Apaydın, “daha 
yeni bu ay içerisinde Aksaray’da mey-

dana gelen trafik kazasında 6 kişi ha-
yatını kaybetti. Artık bu trafik kazaları-
nı durdurmamız gerekiyor. Bunun da 
tek çaresi trafik kurallarına uymaktan 
geçiyor. İnanın herkes trafik kuralları-
na riayet etse, kaybettiğimiz bu insan-
larımız bugün hayatta olacaktı. Geride 
gözü yaşlı aileleri kalmayacaktı. Bizler 
bu kazaların önlenebilmesinin tek yo-
lunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz. 
Bunun için eğitim seminerleri düzenli-
yoruz. İnsanlarımız sevdikleriyle birlik-
te olmak istiyorlarsa trafik kurallarına 
uysunlar diyoruz” dedi.
Başkan Apaydın, “Trafik Kazalarına 
dikkat çekmek için her yıl olduğu gibi 
bu yılda TESK Sanat Galerisinde Tra-
fik Haftası nedeniyle ‘Trafik Kazaların-
da Kaybettiğimiz Değerler’ adı altında 
fotoğraf sergisi açtık. 
Sergideki fotoğrafların kamuoyu tara-
fından yakından tanınan ve hayatları-
nı trafik kazalarında kaybedenlerden 
oluşuyor. “Recep Yazıcıoğlu, Metin 
Oktay, Ercan Arıklı, Ahsen Çetiner, 
Hande Mumcu, Mustafa Taşar, Adnan 
Kahveci, Kıvırcık Ali, Barış Akarsu, Ve-
dat Dalokay, Tevfik Lav bu kazalarda 
kaybettiğimiz değerlerden sadece bir 
kısmı. Son olarak da dizi ve sinema 
oyuncusu Huban Öztoprak’ı 26 yaşın-
da kaybettik. 
Bu sergiyi açmamızdaki amaç bu ka-
zaların önüne geçmek için insanların 
duyarlılıklarını artırmaktır” dedi.
Okulların 12 Haziran’da tatile girme-
siyle yaz aylarında trafik yoğunluğu-
nun artacağını vurgulayan TŞOF Baş-
kanı Fevzi Apaydın, “yaz aylarında 
yollardaki yoğunluk arttığında trafik 
kazalarında da artış oluyor. Gideceği 
yere ulaşmak için acele eden sürü-
cüler kazalara davetiye çıkarıyorlar. 
Sürücüler gideceği istikamette yolun 
durumunu önceden öğrenmeliler. Yol-
da bakım, çalışma var ise o noktalara 
geldiklerinde daha fazla dikkatli olma-
lılar. Yola yorgun, uykusuz çıkılmama-
lı, hız kurallarına uyulmalı ve acele 
etmekten kaçınılmalıdır” dedi.

• Trafik kazalarında 
sürücü hataları 
yüzde 95’ler 
seviyesinde
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Ülkemizde mayıs ayının ilk haftasında kutlanan 
Trafi k Haftasında insanların trafi k kurallarına uy-
masının önemi vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi 
Apaydın, “Günümüz teknoloji çağında hayatı-
mız bir  koşuşturma içerisinde geçiyor. Sürekli 
bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Bazen bu ye-
tişme esnasında ya kırmızı ışıkta durmuyor, ya 
hız sınırlarını aşıyor ya da hayatımıza mal ola-
bilecek hatalar yapıyoruz. Bir trafi k kuralı ihlal 
ettiğimizde sadece kendimizin değil çevremiz-
deki diğer insanlarında hayatını riske atmakta-
yız. Maalesef istatistikler meydana gelen trafi k 
kazalarının %95’inin insan kusuru yani trafi k ku-
rallarına uymamaktan meydana geldiğini belir-
tiyor. Bu yüzden insan hayatında trafi k önem-
li bir yer tutmaktadır. Trafi k kurallarına uyma 
konusunda herkesin elinden geleni yapması 
lazım. Çünkü hayatta paylaşmak zorunda oldu-
ğumuz alanlardan biri trafi ktir. Trafi kte bir araç 
sürücüsünün diğer araç sürücüsüyle, veya araç 
sürücüsünün bir yaya ile trafi ği paylaşırlar ve 
birbirlerinin yapmış olduğu hareketlerden etki-
lenirler. Bu yüzden trafi kte herkes azami dikkatli 
olmalı. Yaşamak ve yaşatmak istiyorsak herkes 
trafi k kurallarına mutlaka uyacak” dedi.

Trafik 
kurallarına 

uymak 
neden 

önemli?

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

TŞOF Başkanı Apaydın’dan

Sürücüler için

uyulması gereken

10 uyarı

1. Emniyet kemerinizi takmadan seya-
hat etmeyin.

2. Alkollü, uykusuz ve yorgun şekilde 
araç kullanmayın.

3. Küçük çocukları mutlaka arka koltuk-
ta ve emniyet kemeri bağlı şekilde 
oturtun.

4. Araç kullanırken belirlenenden fazla 
yük ve yolcu almayın.

5. Köprü üstü, viraj, tünel girişi ve çıkışı, 
tepe üstlerinde araç sollamayın.

6. Araç kullanırken dikkatinizi dağıta-
cak işlerle meşgul olmayın ve cep te-
lefonu ile konuşmayın.

7. Öndeki araç ile takip mesafesi bırakın 
ve hız limitlerine uyun.

8. En fazla 3 saat araç kullanın. 3 saat 
sonunda en az yarım saat mola verin 
ve egzersiz veya yürüyüş yapın.

9. İlk yardım eğitimi alın. Olası bir kaza 
halinde yetkililere kaza yerini tam 
olarak bildirin. 

10. Yolda  seyir halindeyken  araç içe-
risinden dışarıya sigara izmariti, çöp 
ve benzeri şeyleri atmayın.

17
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Tedbirler yeterli olmuyor denetim de gerekiyor.

1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası, 
Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Etkinlik kapsamında, kent meydanına açılan stantlar ile vatandaşlara bilgi-
ler verildi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Emniyet Müdürlüğü 
Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, Kayseri Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu Başkan Vekili Ali Ateş, Servis Araçları Odası Başkanı Yavuz Ay, polis 
memurları, jandarma ekipleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Mü-
dür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, “Trafik Haftası her mayıs ayının başında kut-
landığı gibi bu haftada açılışımızla beraber Trafik Haftasını kutladık” dedi.
Sarıkaya, “Bu tedbirler yeterli olmuyor ve bunun için denetim de gereki-

yor. Yollarımız güzel 
araçlarımız da yeni 
ama insan unsurunu 
aşmamız lazım. Her şey 
insan unsurun da biti-
yor. Arabayı kullanan 
neticede bizleriz. He-
pimiz bir şekilde okul, 

ev ve işe giderken trafiğe çıkıyoruz. Kaldırımda yürüsek bile trafiğe çıkmış 
bulunuyoruz.
Kayseri Emniyet Teşkilatı olarak bir yıldır vatandaşlara sabah 7.30 ve 9.30 
saatleri arasında ceza yazmadan emniyet kemeri uygulaması yaptıklarını 
söyleyen Sarıkaya,” Vatandaşlarımızda cezalarda artış varmış gibi bir algı 
var fakat Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak cezalarımız da yüzde 40’a ya-
kın düşüşümüz vardır. Fakat bu durum denetimlerin artmadığı anlamına 
gelmez. Biz daha çok 
eğitici faaliyetlerde 
bulunuyoruz. Bundan 
dolayı cezalarda düşü-
şümüz var ancak eğitici 
faaliyetlerle birlikte ka-
zalarda da düşüş var” 
ifadelerini kullandı.

Adana’da, trafik kurallarına dik-
kat çekmek ve farkındalık oluş-

turmak için yürüyüş düzenlendi. 
Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlik-
leri kapsamında kent protokolü, ilk 
yardım ekipleri, öğrenci ve polis-
lerin katılımıyla Atatürk Parkı’nda 
tören gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan 
sonra saygı duruşunda bulunuldu, 
İstiklal Marşı okundu.
Trafik kurallarına dikkat çekmek ve 
kazalara karşı farkındalık oluştur-
mak için öğrenciler ve protokol, el-
lerinde taşıdıkları ‘Emniyet kemeri 

tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı 
değildir’, ‘Emniyet kemeri yaşam 
yüzdesini artıran bağdır’, ‘Biraz geç 
kalmak sakat kalmaktan iyidir’, ‘Aşırı 
hız ölüme yakın olmaktır’ yazılı dö-
vizlerle Atatürk Caddesi üzerinden 
Uğur Mumcu meydanına yürüdü.
Etkinliğin sonunda, motosikletli 
trafik polisleri öğrencilerle fotoğraf 
çektirip, onları küçük bir gezintiye 
çıkardı.
Törene Adana Şoförler ve Otomobil-
ciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederas-
yonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım 
Barışık’da katıldı.

TRAFİK KURALLARINA DİKKAT 
ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜLER

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Karayolu Güven-
liği ve Trafik Haftasında alkol gözlüğü ve takla 

atan araç simülasyonu uygulandı. Özellikle alkol 
gözlüğünü takan sürücülerin hareketleri dikkat 
çekiciydi. 
Edremit Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe mey-
danına kurulan simülasyon merkezinde, sürücüle-
re alkollü şoförün bakış açısı ve takla atan otomo-
bilde emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi. 150 promil alkollü 
bir kişinin görüş açısını simüle eden gözlük ile labutlar arasında yürümeye çalışan 
sürücüler komik anlara sebep oldu. Yürümekte zorluk çeken sürücüler yollarını 
bulamadı. Alan derinliği ve yön duygusunun kaybolduğunu ifade eden sürücüler, 
vatandaşları alkollü araç kullanmamaları hususunda ikaz etti.
Takla simülasyonunda ise saatte 20 kilometre hızla giden bir aracın takla atması 
canlandırıldı. Araç içine alınan sürücüler önce kemer ile sonra da kemersiz sistem-
de takla attı. Emniyet kemerinin düşük hızlarda bile büyük bir koruyucu olduğunu 
gören sürücüler, herkesin araç içinde emniyet kemeri takmasını istedi.
Edremit Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Ahmet Çelik, “Mayıs ayının ilk 
haftası Karayolu ve Trafik Haftası olarak kutlanmakta. Halkımıza trafik kurallarını 
anlatmak için böyle bir organizasyon yaptık. Alkol gözlüğü tabir edilen gözlük 
ile sürücülere 150 ile 200 promil alkollü olarak düz yolda ne hatalar yapıldığı 
gösterildi. Alkolün zararlarını sürücülerin beynine kazıyarak kesinlikle alkollü araç 
kullanmamaları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Emniyet kemerinin önemini 

anlatmak üzere İzmir’den getirdiği-
miz simülatör ve ileri sürüş teknik-
leri uzmanımız ile sürücülerimizin 
her ne surette olursa olsun emniyet 
kemeri takmasını, emniyet kemeri 
takılmadığında 20 kilometre hızla 
giden bir araçta yaşanan duyguları 
anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Bu gözlüğü takan 
sarhoş oluyor 

• Yollarımız güzel araçlarımız da yeni ama insan 
unsurunu aşmamız lazım.
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LAPSEKİ’DE TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

POLİSİN ‘LOKUM YE’ UYGULAMASI

JANDARMA 
EKİPLERİNDEN KARANFİL

BESNİ’DE TRAFİK HAFTASI

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Tra-
fik Güvenliği ve Eğitim Haftası ne-

deniyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve 
resim dallarındaki yarışmalarda dereceye 
girenlere ödüller verildi. 
Lapseki’de Trafik Güvenliği ve Eğitim 
haftası dolayısıyla düzenlenen şiir, resim 

ve kompozisyon yarışmalarında dereceye 
girenlere hediyeler verildi. Lapseki Kay-
makamlık Toplantı Salonunda gerçekle-
şen ödül töreninde okul öncesi resim ya-
rışmasında Faik Güngör Anaokulundan 
Esra Yıldız birinci, Melike Süzen ikinci, 
Elçin İnan üçüncü. İlkokullar arası resim 
yarışmasında İsmail Baykut İlköğretim 
okulundan Ecem Kılıç birinci, Nurgül 
Asker ikinci, Medine İrem üçüncü. Or-
taokullar arası şiir yarışmasında Burçin 
Muğlı birinci, Deniz Aydoğan ikinci, 
Zeynep koyuncuoğlu üçüncü. Liseler arası 
kompozisyon yarışmasında Mehmet Akif 
Terzioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden 

Remziye Bilecen birinci, Doğa Refiye 
ikinci, Gökçe Yüksel üçüncü oldu. Başarılı 
öğrencilere ödüllerini Lapseki Kaymaka-
mı İsmail Ayhan Tavlı, Belediye Başkanı 
Eyüp Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mu-
rat Sarı, Şoförler Odası Başkanı İbrahim 
Ergin verdi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 

Trafik Haftası kapsamında “Ceza yerine lo-
kum ye“ uygulaması yaptı. 
İsmet Paşa Caddesi üzerinde yapılan uygu-
lamada, durdurulan sürücülerin ehliyetleri 
sorgulandı. Sorgulamada şimdiye kadar hiç 
trafik cezası yememiş sürücülere lokum ikram 
edilirken, içinde ‘Trafik kurallarına uyma ko-
nusunda gösterdiğiniz bu sorumlu ve duyarlı 
davranışınız için teşekkür ederiz’ yazısının bulunduğu ve Emni-
yet Müdürü Mehmet Şahne imzalı teşekkür zarfı verildi.
Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Trafik Tescil ve Denet-

leme Şube Müdürü Murat Bademoğlu, 
“Amacımız trafikte duyarlı sürücüleri 
tespit etmek suretiyle sadece trafik po-
lisinin ceza yazan değil, aynı zamanda 
onları ödüllendiren, onurlandıran da bir 
kişi olduğuna vurgu yapmak istedik. Sü-
rücülerimizi uygulamalarımızda kontrol 
ediyor, ehliyetlerini sorguladığımızda 
ceza almadığı takdirde onlara bir de tra-
fikte duyarlı bir vatandaş olmasından 

dolayı teşekkür mektubu veriyoruz. Bu uygulamamız sürücülerin 
trafiğe daha hassas ve duyarlı olmalarını sağlamak içindir. Uygu-
lamalarımız Trafik Haftası kapsamında her gün devam edecek” 
diye konuştu.

Mardin’in Midyat ilçesinde, ‘Karayolu 
Güvenliği ve Trafik Haftası’ dolayısıy-

la İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiple-
ri, durdurdukları sürücülere ceza kesmek 
yerine, kolonya ve çikolata ikram etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Midyat-Mardin karayolunda 
durdurdukları araçların sürücülerine broşür dağıtarak, hız kuralları, em-
niyet kemeri takma zorunluluğu, araç kullanırken cep telefonu kullanıl-
maması, ön koltuğa çocukların oturtulmaması ve çeşitli trafik konularıyla 
ilgili uyarılarda bulundu. Sürücüleri uyaran ekipler daha sonra sürücüle-

re, karanfil, kolonya ve çikolata ikram etti. 
Trafik denetimlerinde, karanfil, kolonya ve 
çikolata ikramı yapılan sürücüler ise, böy-
le bir uygulamayı ilk kez gördüklerini ve 
oldukça memnun olduklarını belirterek, 
kurallara uyacaklarını söyledi.
Ekipler ayrıca TOKİ İlkokulu’nda trafik stan-
dında öğrencilere trafik kuralları ve ekip-
lerin kullandıkları araç-gereçler hakkında 
bilgi verdi.

Adıyaman’ın Besni ilçe-
sinde Trafik güvenliği ve 

Eğitim Haftası kutlandı. 
Besni Şehit Bekir Oruçtutan 
Ortaokulu konferans salo-
nunda düzenlenen programa 
Besni İlçe Kaymakamı Em-
rah Yılmaz, Besni İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Neşet Yazar, 
Besni İlçe Jandarma Komu-
tanı Üsteğmen Mustafa Baş, 
kurum amirleri, Sivil Toplum 
Kuruluşu Temsilcileri, öğret-
menler ve öğrenciler katıl-
dı. Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan programda 

yayalar için trafik kuralları, 
trafik işaretleri ve bisiklet kul-
lanırken nelere dikkat edil-
melidir gibi bilgiler verildi.
Trafik Güvenliği ve Eğitim 
Haftası konulu resim ve afiş 
yarışmasında 1. Olan Ayşe 
Nur Şahin’e ödülü Besni İlçe 
Kaymakamı Emrah Yılmaz, 
2. olan Yasemin Köseoğlu’na 
ödülünü Besni İlçe Jandarma 
Komutanı Üsteğmen Mustafa 
Baş, 3. Olan Bilge Nisa Oral’a 
ise ödülünü Besni İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Neşet Yazar 
takdim etti.
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SEYDİŞEHİR POLİSİNDEN ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ

Konya’nın Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası 
etkinleri kapsamında, öğrencilere trafik bilincini geliştir-

mek için oluşturulan trafik adasına gelen öğrencilere masal 
kahramanları kırmızı başlıklı kız, kurt ve Nasreddin Hoca kostü-
müyle uygulamalı eğitim veriyor. 

Öğrencilerde trafik bilincini geliştirmek için Belediye Parkında 
Trafik Adası oluştu-
ran Emniyet Müdür-
lüğü, trafik adasına 
gelen öğrencilere 
trafik ekipleri masal 
kahramanları kırmı-
zı başlıklı kız, kurt ve 
Nasrettin Hoca kos-

tümü ile uygulamalı eğitim veriyor. Belediye önünde verilen 
eğitimde konuşan Emniyet Müdürü Erkan Aydoğan, öğrencile-
rin trafik kurallarına karşı hassas olması için yürütüldüğünü be-
lirtti. Aydoğan, ülkede trafik kazalarının önlenmesinin, pek çok 
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün birlikte çalışmasıyla 
mümkün olabileceği fikrinden yola çıkılarak, trafik konusunda 
daha bilinçli nesiller yetiştirmek için uygulamalı eğitime önem 
verdiklerini ifade etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube polisleri tara-
fından öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve 
çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, 
güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta 
güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanla-
rı konularını içeren eğitimler verildi. Eğitim faaliyetlerine okul-
lar kapanıncaya kadar devam edileceği açıklandı.

Uygulamalı eğitime, Emniyet Müdürü Erkan Aydoğan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Tutal, Seydişehir 
Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası 
Başkanı Hasan Ün-
var ve sivil toplum 
kuruluş temsilcileri 
katıldı.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik tescil büro amirliği ekipleri, 
araç kullananları durdurup kolonya-çikolata ikram ettiler ve trafik kural-

larına uymaları konusunda uyardılar. 
1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik ve İlk Yardım haftası etkinlik-
leri çerçevesinde Elbistan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 
bir uygulama gerçekleştirildi. Kışla Caddesi üzerinde konumlanan trafik 
ekipleri, seyir halindeki araçları durdurdular ve araç şoförlerine kolonya ile 
çikolata ikram ettiler.
Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini 
araç sahiplerine anlatan trafik polisleri, trafik kurallarına uyulması konu-
sunda uyarılarda bulundular.
Trafik uygulamasına takılan araç sahipleri ise polisin kolonya ve şeker ikra-
mı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşarken ve jestten dolayı teşekkür ettiler.

ÇİKOLATA İKRAM EDİP
KURALLARI HATIRLATTILAR

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde “Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası” do-
layısıyla trafik ekipleri tarafından okullarda seminer verildi. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiple-
rince, ilçe merkezindeki ilk ve ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere 
güvenli trafik konulu seminer verilerek bilgilendirildi. Trafik Tescil ve De-
netleme Büro Amiri Komiser Nurettin Can Şenol, “Karayolları Güvenliği ve 
Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında okullardan başlayarak öğrencilere 
trafik kuralları ve kazaların en aza indirilmesi ile güvenli trafik bilincini 
vermeye çalıştıklarını belirtti.
Şenol, “Bizim amacımız trafik kazalarında insanlar ölmesin, sakat kalma-
sın, ocaklar sönmesin diye çocuklarımızdan başlamak suretiyle bütün 
toplumun kurallara uyması ve trafik konusunda bilinçlenmesi için çaba 
sarf ediyoruz” dedi.
İki ekip halinde okullara giden Polis memurları Çağatay Karayiğit, Alper 
Arslan, Erhan Dönmezer ve Özlem Çakır, slayt gösterimi eşliğinde öğren-
cileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

İNSANLAR ÖLMESİN,
OCAKLAR SÖNMESİN
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MANAVGAT’TA “TRAFİK GÜVENLİĞİ VE DİSİPLİNER TURİZM” TOPLANTISI

NİKSAR’DA MİNİK ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

250 fidan toprakla buluştu ÖĞRENCİLERDEN
“EMNİYET KEMERİ” UYARISI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde “Trafik Güvenliği 
ve Disipliner Turizm” konulu toplantı İlçe Kayma-

kamlığında gerçekleştirildi.
Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu Başkan-
lığında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komu-
tanı Binbaşı Ufuk Aruk, İlçe Emniyet Müdürü Ercan 
İlhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Çelik, 
Şoförler Odası Başkanı Mahmut Şafak, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Yeşim Tıvaroğlu, MATSO Yönetim 
Kurulu üyesi Hüseyin Güneş, kamu kurum ve kuruluş-
larının temsilcileri katıldı. 
Manavgat Kaymakamlığında gerçekleştirilen ve il-
çenin tarihi ve turistik yerlerinin anlatıldığı tanıtım 
filminin ardından konuşan Kaymakam Emir Osman 
Bulgurlu, ilçede turizm ve tarımın önemini vurgula-
dı. Bulgurlu, “Daha önce turizm sektörü içerisindeki 
tüm bileşenleri bir araya getirmek üzere ‘Disipliner 
Turizm’ adı altında bir toplantı yaptık. Toplantıya tüm 
STK temsilcileri ve turizmciler katılmıştı. Taleplerin 
hangi kuruluşlar tarafından çözüleceği konusunda 
ciddi çalışmalar yapılmıştı. Bir kısım problemler çö-
züldü, bir kısım problemler ise çözülmeye devam edi-
liyor. Ancak turizmin en önemli sac ayağı olan seya-
hat konusu çok önemli bir problem olarak karşımıza 

çıkmıştı. Bu konuda bir proje hazırladık. Yazılı olarak 
döküman istedik.Bu hizmetlerin yerine getirilmesin-
de emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantı ilçede tatil yapacak olan yerli ve yabancı 
turistlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda tatillerini 
geçirebilmeleri için görüş ve önerilerin dinlenmesi, 
gerekli tedbirlerin alınması ve çözüm aşamasında ya-
pılması gerekenlerin görüşülmesi ile sona erdi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde minik öğrenciler tra-
fik polislerini ziyaret ettiler. 

Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde Aydınlı-

kevler Şehitler Anaokulu öğrencileri Niksar İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme 
Büro Amirliği’ni ziyaret etti. Trafik Tescil Denetle-
me Büro Amirliği’ni gezen öğrencilere Komiser 
Recep Çivrillioğlu eşlik ederek çalışmaları hak-
kında bilgiler verdi.
Daha sonra İlçe Stadyumu’nda hazırlanan alana 
geçen minik öğrencilere burada trafikte uyulma-
sı gereken kurallar, araç içerisinde nasıl hareket 
edileceği, emniyet kemeri takmanın önemi ve 
nasıl kullanılacağı, karşıdan karşıya geçiş gibi 
konularda uygulamalı olarak eğitim verildi.
Trafik polisleri verdikleri eğitimde öğrencilere, 

araç içinde aileleriyle beraber giderken kurallara 
uymadıklarında büyüklerini uyarmalarını söy-
ledi. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren minik 
öğrencilere polis ağabeyleri trafikle ilgili etiket 
ve kimlik kartları hediye etti.
Etkinlikte ayrıca öğrencilere meyve suyu ve kek 
ikram edildi.

Antalya’nın Korkuteli ilçe-
sinde “Trafik Haftası” et-

kinlikleri kapsamında, Bölge 
Trafik İstasyon Amirliği ekipleri 
tarafından Yazır Mahallesi Ca-
navar Boğazı mevkinde 250 
fidan toprakla buluşturuldu.

“Hatıra Ormanı”na fidan dikimine siyasi partilerin temsilcileri, daire 
amirleri, polis ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılırken, İlçe Emniyet 
Müdürü İrfan Ağlamaz yaptığı açıklamada, hafta boyunca etkinliklerin 
devam edeceğini söyledi. Ağlamaz, 250 fidanı toprakla buluşturduk-
larını ifade ederek, “Her yıl meydana gelen trafik kazalarında binlerce 
vatandaşımız hayatını kaybediyor, on binlerce vatandaşımız yaralanıyor. 
Milyonlarca liralık da maddi hasar meydana geliyor. Çeşitli faaliyetlerle 

sürücüleri trafik kuralları konusunda 
bilgilendirerek uyarıyoruz” dedi.

Yazır Mahallesi Canavar Boğazı mevkin-
de oluşturulan “Hatıra Ormanı”nı 250 
fidan dikildiğini kaydeden Ağlamaz, 
“Diktiğimiz fidanları gelecek kuşaklara 
armağan ediyoruz” diye konuştu.

Yalova’da, otizm hastası öğ-
renciler, Trafik Haftası do-

layısıyla trafik polisi oldu. Ya-
lova Valisi Selim Cebroğlu’nun 
makam otosunu da durduran 
otistik çocuklar, valiye emniyet 
kemerini takması için uyarıda 
bulundu. 
İbn-i Sina Özel Eğitim 
Merkezi’nde eğitim alan otizm 
hastası öğrenciler, Trafik Haf-
tası kutlamalarına katıldı. Tra-
fik ekipleri ile birlikte Cumhu-
riyet Meydanı’na gelen otistik 
öğrenciler, kontrollere katıl-
dı. Trafik polisleri ile birlikte 

araçları durduran öğrenciler, 
sürücülere broşür verip, trafik 
kaidelerine uymalarını istedi. 
Öğrenciler bu esnada Cumhu-
riyet Meydanı’ndan geçen Ya-
lova Valisi Selim Cebiroğlu’nun 
da makam aracını durdurdu. 
Aracından inen Cebiroğlu’na 
trafikle ilgili broşürler veren 
öğrenciler, aracında arkada dahi 
otursa emniyet kemeri takması 
gerektiğini hatırlattılar. Ce-
biroğlu, sarılıp öptüğü otistik 
çocuklara kendisini ikaz ettik-
leri için teşekkür edip, emniyet 
kemeri takacağını söyledi.
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tra-
fik Şube Müdürlüğü, 1-7 Mayıs Trafik Haftası 
kapsamında farkındalık oluşturmak için ilk 
kez yürüyüş düzenledi. Minik trafikçilerin gü-
zergahlarda yol kapattığı yürüyüşe Diyarbakır 
Emniyet Müdürü Dr. Halis Böğürcü de katıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik 
Şube Müdürlüğü, 2-10 Mayıs Trafik Haftası 

etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi. İlk 
kez yürüyüş olarak yapılan etkinlik Yenişehir ilçesi 
Gevran Caddesi’nde bulunan Muharebe Kavşak’ta 

başladı. Güzergah boyunca yollar minik trafikçiler 
tarafından kapatıldı.
Yürüyüşün ardından Diyarbakır Valiliği karşısında 
bulunan Anıt Park’ta tören yapıldı. Düzenlenen tö-
rene Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Halis Böğürcü, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Mü-
dürü Süleyman Çorak, Emniyet Müdür yardımcıları, 
engelli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. Buradaki program saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Dr. Halis Böğürcü, 2-10 Mayıs’ın Trafik Haftası ola-
rak kutlandığını, amacın ise farkındalık oluşturmak 
olduğunu söyledi. Dr. Böğürcü, “Bugün ilk defa yü-
rüyüş yaparak farkındalık oluşturmak istedik. Trafik-
te esas unsur insanın kendisidir. Bilincin yerleşmesi 
gerekir. Geleceğimiz açısından siz çocukların trafiği 
bilmesi ve öğrenmesi anne ve babalarda buna du-
yarlı olmalıdır” dedi.

Trafik kazası mağduru Bayram Aktaş ise engelli bi-
reyin yaşadığı sıkıntı ve zorlukların hem aile hem 
de sosyal çevresinde kendisi gösterdiğini belirtti. 
Aktaş, “Engellilerin topluma katılmalarının en bü-
yük engeli ise trafik ve çevre sorunudur. Toplumu 
tasarlarken veya bir toplumu oluştururken içinde 
engelliler unutulmamalıdır. Fiziksel çevreyi düzen-
lerken toplum içinde yaşayan herkes düşünülmeli-
dir. Yaşanılan konuttan ve yapılacak olan tasarıların 
engellileri dikkate almayarak tasarlandığı bir ger-
çektir” diye konuştu.

Trafik haftası kapsamında polisler ve öğrenciler farkındalık yürüyüşü yaptı

Diyarbakır’da emniyet ilk kez yürüdü

 DİYARBAKIR’DA BU KEZ POLİSLER YOL KAPATIP YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

“HER KURAL, MUTLAKA ACILI BİR NEDENE VEYA BİR HATIRAYA DAYANMAKTADIR”

Şanlıurfa İl Karayolu Trafik Haftası Komitesi 
tarafından Şair Nabi Kültür Merkezinde bir tö-

ren düzenlendi. Trafik Haftası törenine çok sayıda 
jandarma, polis ve öğrenci katıldı. Şanlıurfa’nın 
ilköğretim ve liselerinden gelen birçok öğrenci 
arasında Trafik Haftası konulu resim ve şiir yarış-
ması yapıldı. Trafik Haftası töreninde, trafik kont-
rolünde kullanılan birçok malzeme sergilendi. 
Öğrenciler sergiye ilgi gösterdi.
Trafik Haftasıyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa 
Trafik Şube Müdürü Hıdır Öztürk, dünyada ve ül-
kemizde Mayıs’ın ilk haftasının Trafik Haftası ola-
rak kutlandığını belirtti. Bununla ilgili il merkez-

lerinde çeşitli planlar yaptıklarını aktaran Öztürk, 
şöyle konuştu:
“Ülkemiz artık her geçen gün gelişmekte ve büyü-
mektedir. Maalesef bu gelişme trafik konusunda 
kendini ortaya koyamamıştır. Her yıl bu konuda 
binlerce insanı kaybediyoruz, binlercesini hasta-
neye sevk ediyoruz. Tabi bu işin bir de, ekonomik 
sosyal boyutu vardır. Bunu ancak trilyonlarla ifade 
edebiliriz. Trafik sorunlarını çözmek için, bütün 
dünyada kabul edilen 3 konu üzerinde önemle 
çalışmak gerekmektedir. Bunlar, eğitim, mühen-
dislik ve denetim konularıdır.”
Trafikle ilgili sorunların hem Türkiye’de hem de 
dünyada devam ettiğini anlatan Şanlıurfa Tescil 
Şube Müdürü Yavuz Özbaran, “Bunun için biz 
emniyet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu 
iş sadece denetimle imkansız. Vatandaşlarımıza 
ve ailelere çok önemli görev düşmektedir. Aileler, 
trafik kurallarının lüzumsuz olmadığını çocukları-
na, arkadaşlarına ve çevrelerine mutlaka anlatma-
ları gerekiyor. Her kural mutlaka acılı bir sebebe 

veya bir hatıraya 
dayanmakta. Bu-
gün bu kapsam-
da bir toplantı 
yaptık. Hem ço-
cuklarımıza kısa 
bir eğitim vermiş 
olduk hem de di-
ğer kurumlarla ortaklaşa ne yapmamız gerektiği 
konusunda fikir birliği yaptık” diye konuştu.
Trafik Haftası töreninden sonra şiir ve resim yarış-
masında 1. 2. ve 3. olan öğrencilere plaket verildi.
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TÜRKİYE’NİN 1 YILLIK KAZA 
BİLANÇOSU 22 MİLYAR TL

Trafik Eğitim Semineri

Bölge Trafik Şube Müdürü Mehmet Gölükçü, 2014 yılında 
Türkiye’de trafik kazalarında ortaya çıkan sosyo-ekonomik 
zararın 22 milyar TL olduğunu söyledi. Gölükçü, Kocaeli’de 
2015’in ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 10 
kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trafik Haftası 
açılışı kapsamında “Karayolu Trafik Güvenliği Günü” etkinliği Doğa 

Koleji’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı 
Taşkın Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Aydın, İl Jandar-
ma Komutanlığı Albay Mustafa Ertürk, Büyükşehir Belediyesi Trafik 
Müdürü Mehmet Akkaya, Meteoroloji İl Müdürü Sefer Kaçmaz, Doğa 
Koleji Müdürü Ali Rıza Gündoğdu katıldı.
Düzenlenen programda konuşan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge 
Trafik Şube Müdürü Mehmet Gölükçü, “2015 yılının ilk 4 ayında 8 
ölümlü trafik kazası meydana gelirken kazalarda toplam 10 kişi yaşa-
mını yitirirken bin 24 yaralamalı trafik kazasında ise bin 624 kişi yara-
landı. Bin 334 maddi hasarlı kazada ise binlerce liralık hasar meydana 
geldi. 2014 yılında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazaların-
da ortaya çıkan zarar 22 milyar TL’dir. Bu parayla İzmit 3 defa baştan 
inşa edilirdi” dedi.
Trafik parkı projesinin hayata geçmesiyle birlikte trafik eğitimlerini de 
arttıracaklarını belirten Gölükçü, “Şehir dedektifleri projesi kapsamın-
da 48 bin öğrencimize eğitimler planlandı. Bu parkla beraber 250 bin 
öğrencimize ulaşmak mümkün olabilecek. Ayrıca eğitim alması gere-
ken tüm kesimlere ulaşmaya çalışıyo-
ruz. Ama erken yaşlarda trafik bilincini 
oluşturmalıyız” dedi.
Konuşmanın ardından Trafik Haftası 
nedeniyle düzenlenen şiir, kompozis-
yon ve resim yarışmalarında dereceye 
giren Meryem Bayır, Çağla Ötlü, Buket 
Şahin, Yaren Turunç, Sıla Mansuroğlu, 
Özge Baran, Feyza Özçelik, Sudenaz 
Yücel, Rümeysa Şahin’e hediyeleri 
törene katılan protokol üyeleri tarafın-
dan verildi.

01-07 Mayıs ta-
rihleri arasında 
kutlanan Karayolu 
Trafik Haftası do-
layısıyla Karabük İl 
Emniyet Müdürlü-
ğü Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü, İl Mil-
li Eğitim Müdürlü-
ğü ve Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği 
Karabük İl Temsilciliğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Trafik 
etkinliği gerçekleştirildi.
Anayasa İlköğretim İlkokulu 4. sınığ öğrencilerine ve Yeni-
şehir İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine çocukların yaş gruplarına 
yönelik olarak hazırlanmış spot film gösterileri ile birlikte 
zengin bir sunum gerçekleştirildi.

KÖYDE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI

Kastamonu’nun Küre ilçe-
sine bağlı Çaybükü Köyü 

İlkokulunda Trafik Haftası 
çeşitli faaliyetlerle kutlandı. 
Kastamonu’nun Küre ilçesine 
bağlı Çaybükü Köyü İlkokulunda 
Küre ilçe Jandarma Komutanlığı 
tarafından hazırlanan program-
da, slayt eşliğinde trafik kazaları 
ve okul servislerinde yaşanan 
sıkıntı ve kazalar konusunda 
bilgilerin verildiği program ile 
devam etti. Düzenlenen progra-
ma, İlçe Jandarma Trafik Uzmanı 

Komutanı Önder Ölmez, veliler 
ve öğrenciler katıldı. 

İlçe Jandarma Komutanlığı tara-
fından öğrencilere meyve suyu 
ve kek ikram edildi.

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Çaybükü 
köyünde Trafik Haftası Kutlandı
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KAZALARIN ÖNÜNE KURALLARA 
UYARAK GEÇEBİLİRİZ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tra�k Denetleme Şube Müdürlüğü 
tarafından, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 
sponsorluğunda düzenlenen “Tra�k Haftası” etkinliğinde, tra�k 
kazalarına dikkat çekildi. 

K arayolları Güvenliği ve Trafik Haftası’ dola-
yısıyla Mersin Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenen kahvaltılı etkinliğe Mersin Valisi 

Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Ko-
mutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, Mersin İl 
Emniyet Müdürü  Rahmi Baştuğ, Mersin İl Jandar-
ma Alay Komutanı Jandarma kıdemli Albay Ömer 
Uyan, İl protokolu, Mersin ESOB Başkanı Talat Din-
çer, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel 
Sarı, 2.Başkan Yusuf Yazıcı Mersin Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, yılın 
trafikçileri, yılın şoförleri ile etkinlik yarışmacısı 
sporcu ve öğrenciler katıldı.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Özer kent mer-
kezinde yapılan denetimlerde en fazla karşılaşılan 
kural ihlalleri hakkında bilgi verdi. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre gerekli önlemler alınmazsa 2020 
yılına kadar karayolu trafik kazalarının dünyada 
ölümlere yol açan nedenler arasında 3’üncü sıraya 
yükseleceğinin vurgulandığını belirtti. Türkiye’de 
her yıl bir ilçe nüfusu kadar insanın trafik kazaların-
da hayatlarını kaybettiği bilgisini veren Özer, “2014 
yılı Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke-
mizde meydana gelen ölümlü ya da yaralanmalı 
trafik kazalarında öne çıkan nedenlere baktığımız-
da hız, alkol, kırmızı ışık, hatalı solama, şerit değiş-

tirmek gibi kuralların ihlali ile kazaların meydana 
geldiği anlaşılmaktadır” dedi. Özer, konuşmasının 
sonunda katılımcılara mobese kameralarına takılan 
ilginç bazı kazalardan  örnekleri izletti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ise, tra-
fik kazalarının büyük bölümünün, bilinçsizlik veya 
trafik kültürünün olmayışından kaynaklandığını 
söyledi. İnsanların ortak yaşam alanı olan trafiğin, 
sanayileşme ile birlikte insan hayatını önemli de-
recede etkilediğini kaydeden Baştuğ, “Özellikle 
ilimizde hızlı bir nüfus artışı var ve buna paralel ola-
rak hızlı bir trafik olgusu da beraberinde gelmekte-
dir. Mersin’de yıllık ortalama yüzde 8’lik bir araç ar-
tışı yaşanmaktadır. 4 kişiye bir araç düşen ilimizde 
yaklaşık 530 bin araç mevcut. Kentimizde özellikle 
trafik kazalarını en aza indirmek için 7 gün, 24 saat 
bütün personelimiz, özellikle jandarma trafik ve po-
lis trafik birimleri gece gündüz çalışmaktadır. Ağır 
bedeller ödenen trafik kazalarından artık bu toplu-
mun kurtulması gerekmektedir. Trafikte uyulan her 
kuralın bir nedeni, uyulmayan her kuralın ise bir 
bedeli vardır” dedi.

Vali Özdemir Çakacak da konuşmasında, trafik gü-
venliğinin, vatandaşların can ve mal emniyetinin 
sağlanması açısından devletin önemli ve öncelikli 
görevleri arasında olduğunu belirtti. Ülkemizde tra-
fiğe katılan araç sayısının, nüfus artış hızına ve gelir 
düzeyinin artmasına bağlı olarak her geçen gün 
arttığına dikkat çeken Çakacak, “Bugün ülkemizde 
20 milyona yakın kayıtlı araç bulunmaktadır. Taşıt 
sayısının bu denli artması, şüphesiz ki beraberinde 
bazı problemleri de getirmektedir. Hükümetimiz 
son 10 yıllık dönemde duble yol ve otoyol hamlesi 
ile karayolu standartlarında çok önemli gelişmeler 
sağlamıştır. Gerek emniyet teşkilatı gerek ise jan-
darma teşkilatı 24 saat esasına göre çalışarak gü-
venli trafik hizmeti sunmaktadır. Yol standartlarının 
gelişmesi, bölünmüş yolların artması ile özellikle 
ölümlü trafik kazalarında bir azalış görülmektedir. 
Ancak buna rağmen trafik kazaları, hem ülkemizde 
hem de dünyada en büyük problem olarak devam 
etmektedir” diye konuştu.

“KAZALARI AZALTMAK İÇİN ÖNCE 
KENDİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ”

Tüm tedbirlere rağmen insanların trafik kazaların-
da hayatlarını kaybettiğine, sakatlandığına ve bu 
kazalar sonucunda büyük ekonomik kayıpların ya-
şandığına dikkat çeken Çakacak, şöyle devam etti; 
“Trafik kazalarının oluş nedenlerine baktığımızda, 
yüzde 95 oranında insan hatalarından, özellikle sü-
rücü hatalarından meydana geldiğini görmekteyiz. 
Ne kadar yol güvenli olursa olsun, eğer sürücüler 

trafik kurallarına riayet etmezlerse, kaza kaçınılmaz 
olmaktadır. Hatalı sollama, aşırı hız, uzun süre araç 
kullanma gibi tamamen insan kaynaklı kazalar ol-
maktadır. Bir yılda dünyada 1 milyon 250 bine ya-
kın insan trafik kazalarında ölmektedir. Ülkemizde 
2014 yılında 3 bin 500 insan hayatını kaybetmiştir. 
Yine bu kazalarda 300 bine yakın insan yaralanmış-
tır. Bunlar çok büyük rakamlardır. Trafik kazalarını 
azaltmak için önce kendimizden başlamalıyız. Ku-
rallara uyarsak, kural ihlali yapmazsak, inanın trafik 
kazaları da azalacaktır. 10 saniyelik sabır. Belki 10 
saniyelik sabır ve 10 saniyelik karşı tarafa saygı ka-
zaların büyük oranda azalmasına neden olacaktır. 
Kazaların azalmasını istiyorsak, öncelikle kendimiz-
den başlamalıyız, kurallara uymalıyız.”

Çakacak, geçen yıl Mersin’de 4 bin 244 trafik kaza-
sında 119 kişinin öldüğünü, 6 bin 731 kişinin de 
yaralandığını sözlerine ekledi.

Yılın Şoförleri Mustafa Darıcı, Nurdan Özbey ve Te-
kin Yavuz, Yılın Trafik Görevlileri polis Memuru Ce-
mal Avcıoğlu, Polis Memuru Hasan Doğruer, Hacı 
Ahmet Köksal, Ramazan Erdoğan, ve Jandarma Ast-
subay Üstçavuş Mustafa Özçatal, plaket ve hediye-
lerini Vali Özdemir Çakacak’ın elinden alırken, daha 
sonra Kongre ve Sergi Sarayı bahçesinde örgenci ve 
sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi.
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Düzce’de Karayolları Güvenliği ve Tra�k Haftası nedeni ile düzenlenen etkinlikler dikkat çekti. Resim ve kompozisyon 
dalında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve Tra�k hizmetlerine katkılarından dolayı emniyet, jandarma, belediye 
başkanlığı, Karayolları 41. Şube Şe�iği mensupları ile yılın sürücüsüne çeşitli hediyeler verildi. 

Anıtpark’a çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Karayolları Güvenliği ve 

Trafik Haftası ile ilgili günün anlam ve önemine iliş-
kin konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü 
Cengiz Dursun “Trafik kurallarına saygı insanlığa say-
gıdır” dedi.
442 SÜRÜCÜYE EĞİTİM VERİLDİ

Cengiz Dursun, Düzce’de de bu amaçla yapılan eği-
tim çalışmalarında önemli mesafe kat edildiğini 
belirterek “2015 yılının ilk dört ayında yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan 442 sürücüye güvenli yük ve yolcu 
taşımacılığının önemini ile birlikte meydana gelebi-
lecek trafik kazalarının olumsuz sonuçları hakkında 
görsel ve yazılı eğitimler verilmiştir. Tarım araçlarının 

güvenli kullanımı projesi kapsamında ise ilimizde 
bulunan 9 bin 168 traktör sürücüsünden 8 bin 629 
kişiye eğitim verilerek bin 108 traktöre üçgen reflek-
tif tabela taktırılmıştır” dedi.
YILIN SÜRÜCÜSÜ RAMAZAN ÇABUKOĞLU
Trafik hizmetlerine katkılarından dolayı Düzce Vali 
Yardımcısı Hasan Bağcı tarafından İl Emniyet Mü-
dürlüğünde görevli Polis Memuru Ebru Kaplan’a, İl 
Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kd. Baş-
çavuş Seyfi Ali Seyfi’ye Düzce Belediyesinde görevli 
Zabıta memuru Bülent Şafak’a, Karayolları 41. Şube 
Şefliğinde görevli Cengiz Topel Metindoğan’a, Şo-
förler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından 
belirlenen yılın sürücüsü Ramazan Çabukoğlu’na 
ödülleri verildi.
ÖĞRENCİLERE ÖDÜL
Daha sonra, hafta nedeni ile düzenlenen kompozis-
yon yarışmasında birinci olan Düzce Fen Lisesi öğren-
cisi Yasemin Yiğit’e, ikinci Adnan Menderes Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Selahattın Bor’a, 
üçüncü olan Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Nuran 
Akyüz’e ödülleri Garnizon Komutanı Ramazan Akça 

tarafından ve-
rildi.
Resim dalında ise birinci olan Namık Kemal ilköğre-
tim okulu öğrencisi Elif Hafsa Çil’e, Işık İlkokulundan 
ikinci ve üçüncü olan Yılmaz Şen ile Arda Otlu’ya 
ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney tara-
fından takdim edildi.
STANTLAR GEZİLDİ

Törenin ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, 
Jandarma Komutanlığı, Düzce İtfaiye Müdürlüğü 
ve Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ekiplerinin açtığı 
stantlar gezildi. Düzce Valisi Ali Fidan ise motosiklet 
sürücülerine kask dağıttı. 
Programın en ilginç yanı ise sarhoş gözlüğüydü. Pro-
tokol üyeleri gözlerine taktıkları gözlük ile minyatür 
kaleye gol atmaya çalıştı, kapının kilidini açmaya ça-
lıştılar. Protokol üyeleri gol atmakta ve kapıyı açmak 
zorlansalar da sonuca ulaştılar. Etkinlik çerçevesinde 
polis ekipleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttılar. 
Ayrıca çocuklar için getirtilen küçük akülü araçlar kul-
landırıldı trafik kuralları öğretildi.

DÜZCE’DE TRAFİK HAFTASI 
DOLU DOLU KUTLANDI

UŞAK’TA KARAYOLU TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Uşak’ta Karayolu Trafik Haftası 
etkinlikleri yapıldı. Yürüyüş 
etkinliğiyle başlayan trafik haf-

tası kutlamalarına Uşak Atatürk Kültür 
Merkezi önüne getirilen simillatör 
araç ile uygulamalı olarak emniyet 
kemerinin önlemi anlatıldı. 
Trafik Haftası Kutlamalarına Uşak Va-
lisi Seddar Yavuz, İl Jandarma ve Gar-
nizon Komutanı Kıdemli Albay Fuat 
Kömürcü, İl Emniyet Müdürü İbrahim 

Güder, Belediye Başkan Yardımcısı 
Hakan Uludağ, Servis Araçları Esnaf 
Odası Başkanı Ekrem Çetin, Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Hayri Dönmez, öğrenciler, polisler ve 
vatandaşlar katıldı.
Açılış konuşmasını yapan İl Emniyet 
Müdürü İbrahim Ergüder, “Trafik deni-
lince aklımıza şüphesiz ki; Taşıtlar ge-
liyor, oysa taşıtlar “trafik” terimini ta-
nımlayan unsurlardan yalnızca biridir. 
Trafik; İnsanlar, hayvanlar ve araçlar-
dan oluşan karmaşık bir ulaşım ağıdır. 
Günümüz şartlarında, gerek insanla-
rın yaşam standartlarının yükselmesi, 
gerek alım gücünün artması, gerekse 
yaşam koşullarının mecbur kılması se-
bebiyle, araç sayısı her geçen gün bi-
raz daha artmaktadır. Türkiye genelin-
de her 4,22 kişiye 1 araç düşerken bu 
oran Uşak il merkezinde neredeyse iki 
katına yaklaşarak 2,45 kişiye bir araç 
düşmektedir. 2014 yılının ilk 4 ayında 
48,125 araç denetlenirken, 2015 yılı-
nın ilk 4 ayında %47’lik artışla 70,566 
araç denetlenmiştir. Yine 2014 yılının 
ilk 4 ayında 7.867 sürücüye, 2015 yılı-
nın ilk 4 ayında %10’luk azalışla 6,988 
sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. 
Bu kapsamda amacımız; Ceza yazmak 

değil, trafik güvenliğinin önemine 
dikkat çekerek pozitif anlamda farkın-
dalık oluşturmaktır. Yaptığımız çalış-
ma ve denetim faaliyetleri, bir önceki 
yıla göre % 47 artmasına rağmen, ceza 
yazma oranı %-10 düşmüştür” dedi.
Uşak Servis Araçları Esnaf Odası Başka-
nı Ekrem Çetin, “Trafik denilince aklı-
mıza şüphesiz ki; taşıtlar geliyor, oysa 
taşıtlar “Trafik” terimini tamamlayan 
unsurlardan yalnızca birisidir. Trafik in-
sanlar, hayvanlar ve araçlardan oluşan 
karmaşık bir ulaşım ağıdır.  Günümüz 
şartlarında gerek insanların yaşam 
standartlarının yükselmesi, gerek alım 
gücünün artması, gerekse yaşma ko-
şullarının mecbur kılması sebebiyle 
araç sayısı her geçen gün biraz daha 
artmaktadır. Türkiye genelinde her 
4,22 kişiye 1 araç düşerken bu oran 
Uşak il merkezinde neredeyse 2,45 
kişiye 1 araç düşmektedir.
Uşak ilimizde “Park Edilmemiş Cadde-
ler Şehrin aynasıdır” projesi faaliyete 
geçirilmiş ve Durak yerleri sorunları, 
Kavşak düzenleme sorunları, D-300 
Devlet karayolu sorunları ile Eğitim so-
runları başlıkları altında ilimizin Trafik 
problemleri tespit edilerek düzenleyi-

ci nitelikteki çalışmalara başlanılmış-
tır” dedi. 
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende 
Oda üyelerinden Filiz Topan’a yapılan 
incelemelerde kurallara uygun davra-
nışlarından dolayı Yılın Şoförü olarak 
plaket verildi. Plaketini Uşak Valisi 
Seddar Yavuz’dan alan Filiz Topan her 
zaman trafik kurallarına  uyan bir şoför 
olduğunu belirtti.
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Federasyon Başkanımız Apaydın’a Doğum Günü sürprizi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi 
Apaydın’a Samsun’da doğum günü 
sürprizi yapıldı. 

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Es-
naf Odası’ndaki makamına gelen Baş-

kan Fevzi Apaydın, sürprizle karşılaş-
tı. Samsun Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkan Vekili Yusuf Saim 
Erken, Genel Sekreter Kenan Aydın 
ve diğer çalışan personelin çiçeklerle 
karşıladığı Fevzi Apaydın, duygu dolu 
anlar yaşadı.

Kendi fotoğrafı ile hazırlanmış olan 
yaş pastanın mumlarını söndürdük-
ten sonra kendi elleri ile kestiği pas-
tayı personeline ikram eden Fevzi 
Apaydın’ın ‘yaşının kaç olduğu’ soru-
suna esprili bir şekilde “33” demesi 
gülüşmelere neden oldu.

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın yeni 
hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi

MANAVGAT ŞOFÖRLER ODASINA MODERN HİZMET BİNASI

M anavgat Şoförler ve Oto-
mobilciler Odası’nın yeni 
ve modern hizmet binası 

düzenlenen törenle hizmete girdi. 
Törene Türkiye Otomobilciler Fede-
rasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, İlçe 
Emniyet Müdürü Ercan İlhan, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği 
Başkanı Abdullah Sevimçok, Antalya 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Mehmet Ali Alkan, Resmi Ku-
rum amirleri, Sivil Toplum örgütleri-
nin başkan ve yöneticileri, Siyasi parti 
temsilcileri ve milletvekili adayları, 
Şoför esnafı ve vatandaşlar katıldı. 
Törende konuşan Manavgat Şoförler 
Odası Başkanı Mahmut Şafak “02 
Ocak 2014 tarihinde göreve gelirken 
hizmet binamızı yıkıp yenisini yap-
mak gibi bir düşüncemiz yoktu. Ver-
miş olduğumuz sözlerin birçoğunu 
gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. Üyelerimizin ticari 

araçları kaza ve arıza-
sında ücretsiz olarak 
taşınmasını sağladık. 
Korsanla mücadelemiz 
ilgili kurumlarla görü-
şerek devam etmek-

tedir. Göreve geldiğimizde hizmet 
binamızın günümüz şartlarına uygun 
olmadığını gördük. Yaptırdığımız 
Laboratuvar ölçümlerinde binamızın 
çürük olduğu tespit edildi. Şehircilik 
bakanlığına yazarak durumu ilettik 
ve binamızı kentsel dönüşüm yasası 
kapsamına aldırdık. Bakanlığımızın 
ölçümlerinde de binamızın çürük ol-

duğu belirlenirken iki ay içinde yıkıl-
ması için tarafımıza tebligat yapıldı. 
Binamızın y tarafında bulunan Esnaf 
ve Kredi Kooperatifinin alt katına ta-
şındık. Belki bu kimileri için bir hayal-
di ama yönetim kurulunda bulunan 
arkadaşlarımda bana destek vererek 
bu cesur kararı aldık ve tehlike arz 
eden binamızın yıkımını gerçekleş-
tirdik. Bir kısmına kredi kullanarak bir 
kısmını da şoför esnafımızın desteği 
ile bu binayı inşa ettik. Her zaman 
esnafın yanında olan Halk Bankası bi-
zimde yanımızda yer alarak finansal 
destek sağladı. “ dedi.

Yeni hizmet binasının Manavgat 
gibi bir turizm şehrine çok yakıştı-
ğını söyleyen Türkiye Otomobilciler 
Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, 
çoğu ilçelerde bir böyle güzel hizmet 
binalarının olmadığını vurgulayarak, 
“Çoğu ilçe odalarımızda böyle hizmet 
binaları yoktur. Manavgat Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası’nın başka-
nını ve değerli Yönetim Kurulu Üyele-
rini kutluyorum ve başarılarının de-
vamını diliyorum. Oda üyelerine en 
güzel hizmeti verdiklerine eminim. 
Manavgat gibi hem şehircilik konu-
munda güzel, hem de turizm açısın-
dan zengin olan bir şehre böyle bir 
oda binası modernleşme anlamında 
çok yakıştı. Emeği geçen herkesi kut-
luyorum” dedi.
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Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısını Tür-

kiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nda 
yaptı. 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Başkanı Fevzi Apaydın’ı ziyaret eden Oda Başka-
nı Abdullah Baş ve Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyeleri göstermiş oldukları misafirperverlikten 
dolayı Başkan Apaydın’a teşekkür etti. 
Çorlu Şoförler Odası Başkanı Abdullah Baş, 
“Bizler bir ilki gerçekleştirmek istedik. Bunun 
içinde yönetim ve denetim kurulu üyelerimizle 
birlikte aylık olağan toplantımızı Federasyonu-

muzda  yapmak istedik. Sağolsun Başkanımız 
bizden böyle bir talebi duyduğunda çok sevin-
diğini söyledi. Sayın Başkanıma yapmış olduğu 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şo-
för esnafı için Bakanlarımızla, Başbakanımızla, 
Cumhurbaşkanımızla görüşmeler yapıyor. Yap-
mış olduğu bu görüşmelerden esnafımız için 
iyi şeyler çıkıyor kendisine esnafım adına tekrar 
teşekkür ediyorum. Burada yönetim ve denetim 
kurulu toplantımızı yaptıktan sonra Anıtkabir’i 
ziyaret edip memleketimize döneceğiz. Bizle-
ri burada ağırlayan başta Federasyonumuzun 
değerli Başkanı Fevzi Apaydın’a, Genel Sekrete-
rimiz Mehmet Nesip Kemaloğlu’na, Genel Sek-

reter Yardımcımız Av. Zerrin Boztaş’a, Özel Kalem 
Müdürümüz Hatice Hür’e ve bize emeği geçen 
Federasyonumuz tüm personeline teşekkür edi-
yorum” dedi.
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’da böyle bir ziyare-
ti gerçekleştirdikleri için Oda Başkanı Abdullah 
Baş ve Oda Genel Sekreteri Gülçin Arslanbay’a 
teşekkür etti. Başkan Apaydın, “Federasyonumuz 
sizlerin Ankara’da ki eviniz. Sizleri burada gör-
mekten bizler de çok mutlu olduk. Ayrıca burada 
gerçekleştireceğiniz yönetim ve denetim kurulu 
toplantılarınızında başarılı ve güzel bir şekilde 
geçmesini dilerim. Bizler federasyon olarak her 
zaman odalarımızın yanındayız” dedi. 

ÇORLU ODA YÖNETİMİNDEN BAŞKAN APAYDIN’A ZİYARET

BOZÜYÜK’TE YILIN SÜRÜCÜSÜNE ÖDÜL VERİLDİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince 

Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kapsamında 
bir program düzenlendi. Düzenlenen programda 
herhangi bir kazaya karışmamış, ceza kesilme-
miş ve sürücü belgesi alınmamış olan Bahattin 
Dinç örnek sürücü seçildi. Sürücü Dinç, ödülünü 
Kaymakam Köksal Şakalar’ın elinden aldı. 
Belediye düğün salonunda düzenlenen prog-

ram, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı.
Trafik Denetleme Büro Amiri Ercan Karataş, trafik 
kurallarına uyarak, trafikte soruna değil çözüme 
ortak olunması gerektiğini söyledi.
Ardından Trafik Denetleme Büro Amirliğinde gö-
revli polis memurları Yusuf Uluşahin ve Enes Ka-
rakoç ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timin-
de görevli Uzm. Çvş. Haydar Atlıoğlu’na ödülleri 
verildi. Programa katkılarından dolayı Bozüyük 
Anaokulu Müdürü Buket Tunalı ve öğretmen Gi-
zem Kiracı’ya teşekkür belgeleri verildi.
Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kapsamında 

ilk ve orta dereceli okullar arasında şiir, kompo-
zisyon ve resim dalında düzenlenen yarışmalar-
da dereceye giren öğrencilere de protokol men-
suplarınca ödülleri verildi.
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G ümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canik-
li, Görele Bölge Trafik İstasyonu Amirliği 
yeni hizmet binası açılışında “Ceza kes-

mek bir amaç değil, cezaların en büyük özelliği 
caydırmaktır” dedi. 
Görele Bölge Trafik İstasyonu Amirliği yeni hiz-
met binasının açılış töreni Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli ve eşi Hatice Canikli, 
Vali Hasan Karahan, İl Jandarma Komutanı Jan-
darma Albay Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü 
Uğur Öztürk, Kaymakam Ünal Kılıçaslan, Beledi-
ye Başkanı Tolga Erener, önceki dönem milletve-
kili Turan Alçelik, kaymakamlar, belediye başkan-
ları ve daire müdürleriyle çok sayıda davetlinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.
Trafik güvenliği açısından böyle bir binaya ihti-
yaç olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Uğur 
Öztürk, Trafik kazalarının kurallara uyularak önle-
nebileceği düşüncesiyle halkın bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi amacıyla sosyal içerikli 
projeler yapıldığını ve bu tür projelere devam 
edildiğini söyledi.
Trafik uygulamalarında cezayı bir tehdit unsuru 
olarak kullanmak yerine eğitime dayalı saygı 
odaklı çalışma tercih edildiğini, uygulanan pro-
jelerle Anaokulundan başlayarak tüm yol kulla-
nıcılarına trafikte saygı ve trafik kültürü bilinci 
oluşturulmaya çalışıldığını belirten Öztürk, Yeni 
İstasyon Amirliği hizmet binasının sahil yolu 
kenarında olması nedeni ile  uzun yol kullanıcı-
larının yorgun ve uykusuz olmaları durumunda 
dinlenebileceği güvenli bir yer olarak hizmet 
vereceğini ifade etti. 
Emniyet hizmetlerinin yürütülmesinde hükü-
met ve yerel idarenin büyük katkısı olduğunu 

belirten Vali Hasan Karahan’da emeği geçenlere 
teşekkür ederek, “Emniyet hizmetleri milletin 
gözünde değerli hizmetler. Emniyet güçleri hal-
kımızın iyiliği için hizmet ediyorlar. Bunun bilin-
ciyle yeni hizmet binamız hayırlı uğurlu olsun” 
şeklinde konuştu.
Trafik kuralları ihlallerinde ceza kesmenin amaç 
olmadığını, cezaların en büyük özelliğinin cay-
dırmak olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli, “Amaç caydırmaksa bir 
sonuç alınabilir. Emniyet güçlerimizle bu tür yan-
lışlarla mücadele edebilmeleri için gerekli dona-
nımı yetkiyi vermek gerekiyor. Bu konuda en 
son çıkardığımız düzenlemelerden biri de asa-
yişin sağlanması için gerekli olan yetkiyi veren 
düzenlemedir. Başarılı bir şekilde yasalaştı ve 
uygulamaya giriyor. Hem emniyet güçlerinden 
güvenliği sağlamasını istiyoruz hem de yeterli 
gücü vermiyoruz. Bu olamaz çünkü bu yetkiden 
mahrum bırakarak bu doğrultuda görev bekleye-
ceksiniz. O düzenlemeyle sokakları terörize eden 
insanların vatandaşların güvenliğini ortadan 
kaldırmaya çalışan insanlara karşı demokratik 

ve hukuk kuralları çerçevesinde yetki verildi. Bir 
molotof düşünün bir silah kadar öldürücü olabi-
liyor ancak bunu bir gösteri aracı olarak masum 
göstermeye çalışılıyor. O bir silahtır daha önce 
onlarca öldürme olaylarında kullanıldı. Devlet-
te hak ettiği cezayı vermesi gerekiyor. Güvenlik 
güçlerimizi de yetkiyle donatmak gerekiyor. 
Ancak bu düzenlemeyi sanki astığı astık, kestiği 
kestik gibi göstermeye çalışılıyor. Ancak gelişmiş 
ülkelerde polise verilen yetkilerin çok daha ge-
risinde bir düzenleme yapıldı bu bilinmelidir. 
Devlet yönetiminin gerektirdiği sorumluluğu 
taşımak gerekiyor. Bu ülkenin güvenliğini sağ-
lama görevi bize verilmiştir, bizdedir. Biz bunu 
sağlayamazsak ne millet affeder, ne tarih affeder 
ne de Allah affeder. Bizde burada bunun gereği-
ni yapacağız. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü için 
yapılması gerekenleri yapacağız.”
Yapılan konuşmanın ardından Görele Bölge Tra-
fik İstasyon Amirliği’nin açılışı gerçekleştirildi. 
Binanın bölümleri gezen Bakan Canikli, bina 
hakkında bilgi aldıktan sonra, istasyon amirliği 
denetleme defterini yazdı.

GÖRELE BÖLGE TRAFİK İSTASYON 
AMİRLİĞİ YENİ BİNASINA TAŞINDI



“HAKSIZ UYGULAMAYA DEVAM EDİYOR”
Trafikte sigortasız ticari araç olmadığını açıklayan Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Zorunlu 
trafik mali sorumluluk sigortası prim tutarlarının serbestçe belirleme 
yetkisi verilen firmalar bu değişikliğin ardından, sigorta şirketlerin-
ce kaza istatistikleri ve risk durumları göz önüne alınarak ilden ile 
değişen prim tutarları belirlenmektedir. Ancak, il ve ilçeler arasında 
bir ayrım yapmamaktadır. Dolayısıyla bilhassa büyük şehirde faaliyet 
gösteren ticari bir araçla aynı ilin merkezi dışındaki uzak ilçelerinde 
faaliyet gösteren araçlar için ödenen prim tutarları aynı olmaktadır. 
Bu haksızlığı dile getirmemize rağmen yeni düzenlemede de düzeltil-
memiştir. Şoför esnafından fazladan prim alınmaya devam edilmek-
tedir” diye konuştu.

“SİGORTALI ARACINI İSTEDİĞİ SERVİSTE TAMİR 
ETTİREBİLECEK”
Kazaya karışan araçların sigortalı tarafından istediği servise götürüp 
tamir ettirebilecek olmasını olumlu bulduklarını ifade eden Apaydın, 
“Sigorta şirketleri tarafından, aracı hasar gören araç sahibine aracını 
sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu atölyelere götürebileceğini belir-
tilerek hasar bedellerinin daha çabuk ödenebileceğini söylüyorlardı 
bu sigortalı lehine değişmiş. Hatta hasarlı aracın yedek parçalarının 
belirli bir yerden alınması gerektiği söylenerek, araç sahiplerinin te-
dirgin edilmesi neticesinde aracın değer kaybı oluşuyordu. Şimdi si-
gortalı aracının değer kaybını da talep edebilecek olmasını da olumlu 
buluyoruz. Ama değişiklikleri fırsat bilip fiyat artırılmasına karşıyız. 
Birde aracın orijinal parçasının yerine mübadil, eş değer parça öneri-
sini yanlış buluyoruz. Çünkü, bu teklif poliçelerde mutlaka yeni fiyat-
landırmayı da beraberinde getirecektir. Bu da şoför esnafını mağdur 
eder” şeklinde konuştu. 

Yeni değiştirilen Trafik sigortası 
uygulamasının 1 Haziran’da 
başlanacağını söyleyen TŞOF Başkanı 
Fevzi Apaydın, “Sigorta şirketlerinin 
bize zarar ettiriyor dedikleri pek 
çok uygulama düzenlenmiş. Şoför 
esnafı olarak bizde fazla prim 
ödemesi isteyen sigorta şirketlerinin 
fiyat düşürmesini bekliyoruz. Yeni 
düzenlemeyi fırsat bilip fiyatları 
yükseltmeyin, uygulamanın 
takipçisi, olacağız” dedi. 

“YENİ 
DÖNEMDE 
ESNAF 
FİYATLARIN 
DÜŞMESİNİ 
BEKLİYOR”

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 
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T ürkiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Federasyonu Didim 
Eğitim ve Dinlenme Tesisi,  20 

Mayıs 2015 tarihinden itibaren misa-
fi rlerine kapılarını açtı.

Didim ilçesinde turizm odaklı hizmet 
vermekte olan TŞOF Didim Eğitim 
ve Dinlenme Tesisi, Türkiye’nin dört 
bir tarafından gelen Federasyon 
üyesi şoför esnafı ve Birliklerin üyesi 
olan esnafı Didim’de ağırlıyor. Tesi-
simiz, yoğun geçirdiği 2014 yılı yaz 

sezonunu müteakiben gerekli tadi-
latları yaparak 2015 yılı yaz sezonu-
na hazır hale geldi.
2015 yılı yaz sezonunu yenilenen 
yüzü ile karşılayan TŞOF Didim Eği-
tim ve Dinlenme Tesisi ile ilgili olarak 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Tesisimiz her yıl ülkemizin dört bir 
yanından gelen misafi rleri ağırlıyor. 
Güler yüz ve müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmetlerimize yeni sezonda 
da devam edeceğiz. Kurumsal ya-
pımız dâhilinde Federasyonumuza 
üye misafi rlerimizi ağırlamanın yanı 
sıra münferit konuk da aldığımız te-
sisimizde 100 standart, 6 tane de 
süit oda bulunmaktadır. Kış sezonu-
nu tesisimizi yenileyerek tamamla-
dık. Didim Belediyesi’nin dış cephe 
uygulaması ve yönetmeliği doğrul-
tusunda gerekli tadilatları yaptık. İç 
dekorasyonda ve odalarımızda da 
ciddi değişiklikler ve yenilikler yapa-
rak yeni sezona kapılarımızı açtık.
Didim’in plajlarının güzel, cazip ve 
mavi bayraklı olması, tarihi dokusu-
nun da eşsiz olması nedeniyle çekici 
bir hal alırken, yerli veya yabancı tu-

ristlerin tesislerde iyi ağırlanması ge-
rekliliği de tartışmasız unsurlardan 
bir tanesidir. Tek başına değerlendi-
rilemeyecek olan turizm faktörü tüm 
tesislerin aynı özen ve dikkatli işle-
tilmesi ile Didim’i turizm anlamın-
da doğru merkeze taşıyacaktır. Biz 
TŞOF Didim Eğitim ve Dinlenme Te-
sisi olarak tüm bu öğelere önem ve 
hassasiyet göstererek hizmet sunu-
yoruz. Didim turizminin yeni sezon-
da tüm turizmcilere hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi, güler yüz ve 
müşteri memnuniyeti öncelikli hizmetleriyle
2015 yaz sezonu için gelecek misafi rlerini bekliyor...
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TŞOF Eğitim ve Dinlenme Tesisimiz Aydınʼın 
Didim ilçesinde bulunan Altınkum plajına 100 
metre mesafededir. Profesyonel, güler yüzlü, 
samimi, kaliteli hizmeti amaçlayan tesisimizde 
97 standart oda, 6 double oda bulunmaktadır. 
Odalarımızda klima, banyo, telefon, TV ve mi-
nibar mevcuttur. Otelimizde 100 kişi kapasiteli 
Lobby Cafe, 200 kişi kapasiteli R estaurant, çok 
amaçlı 200 kişilik;
- Sinema düzeni
- Sınıf düzeni
- U masa düzeni 
şeklinde toplantı salonu, 30 kişilik mini toplan-

tı salonu, 200 kişi kapasiteli Roof (teras) Ala 
Carte Restaurant; açık büfe Sabah kahvaltı ve 
Akşam yemeği, gün içerisinde Ala Carte menü 
seçeneklerimiz ile Didimʼde siz tatil sever dost-
larımıza hizmet sunmaktayız.
İlham veren, huzurlu, sakin, yeşil ve mavinin 
buluştuğu doğasıyla, tarihi dokusuyla Didim 
Altınkumʼda, yer alan tesisimiz İzmir havalima-
nına 174 km, Bodrum havalimanına 125 km 
uzaklıktadır.
Tatilin büyüsünü siz değerli misafi rlerimize sun-
maktan heyecan ve mutluluk duyarız...

DETAYLI BİLGİ REZARVASYON İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi

Karakol Caddesi No:21 Altınkum - Didim / AYDIN
Telefon: (0 256) 813 66 99 - 813 65 35 • Faks: (0 256) 813 66 80

Turizm Cenneti DİDİM’de
Şoförlerin tesisi göz kamaştırıyor
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GEÇEN SAYININ CEVABIYUKARIDAN AŞAĞIYA

SOLDAN SAĞA

1. Öğrencilerin okula su 
götürdükleri kap... Kuran’da 
bir sure,

2. Bir şeyi bir yerden başka bir 
yere aktarma... Roma halkın-
dan olan kimse,

3. Bazı hayvanların, özellikle 
atların alınlarında bulunan 
beyaz leke, küçük akıtma... 
Yararlı olma, yarar sağlama,

4. Lakin, fakat... Mikrolinin yeşil 
türü,

5. Niteliksiz... Vietnam Krallık 
hanedanı, 

6. Bir yağış şekli... Uzağı belir-
tir... Osminyum’un simgesi,

7. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 
kısa yazılışı... Miliamper’in 
kısa yazılışı... Bir bağlaç,

8. Avuçlamak, avuçla mopla-
mak... Sodyum’un simgesi,

9. Maki yetişen yer... Bozuk zor 
çalışan veya eski kara taşıtla-
rı için kullanılan bir söz,

10. Bir kürk hayvanı... Kaynağı 
mitolojik çağlara dayanan 
kirişli bir çalgı... Kesin yargı,

11. Sahip, iye... “Görünüşe göre, 
sanılır ki, anlaşıldığı gibi bir 
söz,

12. Bazı yörelerde ağaçkaka-
na verilen ad... İstemdışı 
hareket.

1. Susamış olan, susayan... Kavuna benzer bir yıllık otsu 
ve sürüngen bir bitki,

2. İlave etmek, eklemek... Yasalar uygun, meşru, legal,
3. Bir şeyin üzerine laka sürerek onu parlatmak... Bir 

nota,
4. Akşam yemeği... İri olma durumu...
5. Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında 

kullanılan iki desigramlık ölçü birimi... Dört tekerlekli, 
üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası,

6. Gelgit olayında denizin kabarması... Baş, kumandan, 
amir,

7. Yasa koymak... Galyum’un simgesi,
8. Yeryüzü parçası, yer, toprak... Bir renk... Hayati sıvı,
9. Tropikal Amerika’da yetişen, bazı palmiye türlerinin 

beyaz besidokulu tohumları (buna bitkisel fildişi de 
denilir)... Bir bitkinin yaşama ve büyüme organı,

10. Yardım istendiğini anlatır... İzmaritgillerden, 
Marmara ve Akdeniz’de yaşayan, pullu, eti beğenilen 
bir balık,

11. Kumda bir takım çizgiler çizerek fala bakma... XII. 
yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan 
kentinde üretilen bir tür seramik

12. İleri sürülerek savunulan fikir ve düşüncelerin en 
belli başlı olanı... Pirinç ve şeker kamışından elde 
edilen bir rakı türü.
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Ulaştırma sektöründe tüm halkımıza hizmet veren Şoför ve Nakliyeci 
Esnafımızın yıllardır umutla beklediği;

• Ticari taksi, minibüs, servis aracı ve özel halk otobüslerinin 
yenilenmesi halinde ÖTV’nin alınmaması,

• Minibüslerden otobüs tarifesine göre yüksek vergi alınması 
ile ilgili uygulamanın düzeltilmesi,

• Raylı sistem ve metro hatlarında servis araçlarının hizmet 
vermeye devam etmesi,

• Ticari araçlara takılacak güvenlik sistemlerinin vergi 
matrahından düşürülmesi,

• Özel halk otobüsü tanımının Karayolları Trafik Yasası’na 
eklenmesi,

Yönündeki taleplerimizin çözüleceğine dair  
yaptığı açıklamaları için;

Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’na
Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın AKDOĞAN’a

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ’ye
Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK’e

Emeği geçen bütün Sayın Bakanlarımıza ve Bürokratlarımıza,
Şahsım ve tüm şoför ve nakliyeci meslektaşlarım adına

Teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR

Fevzi APAYDIN
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkan Vekili  ve

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı




