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29. Ahilik Haftası nedeniyle Kırşehir’de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye, sadece mevcut sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye, aynı 
zamanda kendisini bu millete, tarihe ve medeniyete ait hisseden herkesin umudunun 
adıdır. Biz, kalbini ve umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin sadece geçmişi değil 
aynı zamanda geleceğiyiz” dedi.

“Anadolu, Yüreğ� Sevg� Dolu B�r

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

Kırşehir’de düzenlenen Ahilik Haftası      kutlamalarına katılan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip    Erdoğan’a şed kuşatıldı.
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ümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Esnaf ve Sanatkarlar Genel 
Müdürlüğü koordinasyo-
nunda Kırşehir’de düzenle-
nen 29. Ahilik Haftası Kutla-

malarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanısıra Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yargıtay Birinci 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Baş-
kanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı 
Recai Akyel, Yargıtay Cumhuriyet Baş 
Savcısı Mehmet Akarca, Askeri Yargıtay 
Başkanı Ahmet Zeki Liman, Milletvekille-
ri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya, Gümrük 
ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
Cenap Aşcı ve Bakanlık diğer üst düzey 
yöneticileri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarla-
rı Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Başkanı ve Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Ge-
nel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri, 
TESK’e bağlı oda, birlik ve federasyon 
başkanları ve Kırşehir halkı katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi’nde gerçek-
leştirilen kutlama töreninde konuşma 
yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan,  tek devlet vurgusu yaparak,  
Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka 
devlet tanımadıklarını ifade etti.

“ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ 
TOPLUMUN ANA OMURGASI OLMAYI 
SÜRDÜRÜYOR”

Kendisinin de ‘Onur Ödülü’ne layık gö-

rülmesi dolayısıyla ilgililere teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahi-
lik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ı 
ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahi-
lik geleneğini yaşatan tüm esnaf ve 
sanatkârlarımızı rahmetle yâd ediyo-
rum. Selçuklu ve Osmanlı’da olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti’nde de esnaf ve 
sanatkârlarımız toplumun ana omurga-
sı, taşıyıcı kolonları olmayı sürdürüyor. 
Yaşadığımız sıkıntıları aşmamızda esnaf 
ve sanatkârlarımızın öncüleri olduğu 
köklü dayanışma geleneğimizin çok bü-
yük katkısı vardır. Bu tür yapıları ne kadar 
güçlü tutarsak, bu anlayışı yeni nesillere 
ne derece güçlü aktarabilirsek, geleceği-
mize de o derece güvenle bakarız” diye 
konuştu.

Tarihlerinden, değerlerinden ve gele-
neklerinden kopan milletlerin rüzgârın 
önünde savrulan kuru yapraklar gibi 
sürüklenmeye mahkûm olacağını vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 
hiçbir zaman böyle bir millet olmadık, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan,
Anne G�b� S�nes�ne Sığınan Herkese Kucak Açtı”
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inşallah bundan sonra da olmayacağız. 
Ecdadımızdan aldığımız emaneti daha 
da zenginleştirerek sonraki nesillere ak-
tarmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.

“BU ÜLKE, BİN YILDIR ŞEHİTLERİNİN 
VE GAZİLERİNİN HÜRMETİNE 
AYAKTA”

Konuşmasında terörle mücadelede şehit 
olan Kırşehirli asker ve polislerin isimle-
rini anarak kendilerine rahmet, yakın-
larına başsağlığı ve sabır temennisinde 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
ülkenin bin yıldır şehitlerinin, gazilerinin 
hürmetine ayakta olduğunu; gördüğü 
saldırılar, fitne teşebbüsleri ve tuzaklara 
rağmen, milletin birliği, beraberliği ve 
kararlı duruşu sayesinde hepsinin üste-
sinden gelmeyi başardığını söyledi.

“Bugün Türkiye’nin önüne engel üstü-
ne engel çıkartmaya, çevremizi kuşat-
maya, bizi boğmaya çalışanlara kalsa, 
yüz yıl önce tarihe gönülmüş bir devlet 
ve millet olacaktır. Ama işte görüyorsu-
nuz, sene 2016 ve biz dimdik ayaktayız” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deva-
mında şunları ekledi: “Küresel krizlere 
karşı giderek daha dirençli hâle ekono-
mimizle, gelişmiş ülkelerin dahi gıptay-

la takip ettiği büyük projelerimizle, 81 
vilayetimizin tamamını kucaklayan, ya-
tırımlarımızla içinde bulunduğumuz zor 
şartlara rağmen taviz vermediğimiz de-
mokrasimizle, ‘veren el alan elden hayır-
lıdır’ diyerek dünyadaki tüm mazlumlara 
ve mağdurlara yönelik yardımlarımızla 
ayaktayız. En önemlisi, dirliğimizle, be-
raberliğimizle, uhuvvetimizle 2023 he-
de�erine doğru ilerliyoruz. Ne dedik? Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız; 
bundan taviz yok.”

“TÜRKİYE, UMUDUNUN ADIDIR”

Bir asır önce Osmanlı’ya ‘hasta adam’ 
muamelesi yapanların aradan geçen 
zaman içinde defalarca hayal kırıklığına 
uğradıklarına işaret eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Anadolu, yüreği sevgi dolu 
bir anne gibi sinesine sığınan herkese 
kucak açtı, önlerine yeni bir hayat ser-
di. Bununla birlikte Kırım’dan Ahıska’ya, 
Kerkük’ten Rumeli’ye bütün buralara 
kadar dört bir yanımız, hâlâ yüreğimizde 
kanayan bir yara olmayı sürdüren hasret-
likle çevrilidir. Onun için diyoruz ki, Tür-
kiye, sadece mevcut sınırlarından ibaret 
bir ülke değildir. Türkiye, aynı zamanda 
kendisini bu millete, bu tarihe, bu mede-
niyete ait hisseden herkesin umudunun 
adıdır. Biz, kalbini ve umudunu bize bağ-
lamış kardeşlerimizin sadece geçmişi 
değil aynı zamanda geleceğiyiz. Diğer 
80 vilayetimiz gibi Kırşehir’in de geliş-
mesi, kalkınması, büyümesi, güçlenmesi 
bu şehirde yaşayan sizlerle birlikte işte 
tüm bu kardeşlerimizin ihtiyacıdır, arzu-
sudur, beklentisidir” şeklinde konuştu.

“TÜM GÜCÜMÜZLE 2023 HEDEFLERİ 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Geçen 13 yılda ekonomi alanında yaşa-
nan gelişmeye rakamlar eşliğinde ör-
nekler veren ve kendilerinin laf değil, iş 

ürettiklerinin altını çizen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Türkiye’nin yaşadığı dönü-
şümün önemli; ancak yeterli olmadığını 
ifade ederek, şimdi tüm güçleriyle 2023 
hede�eri için çalıştıklarını kaydetti.

Törende bulunan gençlere hitaben, 
“2053’ü, 2071’i biz göremeyeceğiz; ama 
sizler göreceksiniz. Onun için biz şimdi 
temelleri atıyoruz. Bu temellerin üzerin-
de Türkiye’yi sizin yükseltmenizi özellikle 
bekliyorum” diye seslenen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Hem hede�erimize ulaşa-
bilmemiz, hem de yeni vizyonlarımızın 
peşinde gidebilmemiz için ‘rabia’mıza 
sıkı sıkıya bağlı olmamız lazım” dedi ve 
‘tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek 
devlet’ vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğimiz 
aydınlık olsun, birliğimiz, beraberliğimiz, 
kardeşliğimiz daim olsun” temennisiyle 
konuşmasına son verdi.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 
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Ahi Meydanında 
Cumhurbaşkanına Sevgi Seli

Ahilik Haftası törenlerine katılmak için 
Kırşehir’e giden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Ahi Meydanında sevgi 
seliyle karşılandı.

Bakan Tüfenkci, “Ahilikte hamd, 
şükür, kanaat vardır”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci yaptığı konuşmasında, “Ahilikte hamd, 

şükür, kanaat vardır. Bugün dünyada ya-
şanan tüm sorunların temelinde ahlaki 
yozlaşma vardır.” dedi.

Bakan Tüfenkci, Kırşehir’de gerçekleşti-
rilen 29. Ahilik Haftası Kutlamaları’nda 
yaptığı konuşmada, ahiliğin manevi baş-
kentinin Kırşehir olduğunu ve yüzyıllar-
dır ahilik kültürünün canlı tutulduğunu 
söyledi.

Ahiliğin ticaretin ahlakla buluşması anla-
mına geldiğini ifade eden Bakan Tüfenk-
ci, “Ahilikte hamd, şükür, kanaat vardır. 
Bugün dünyada yaşanan tüm sorunların 
temelinde ahlaki yozlaşma vardır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, daima esnafın, tüc-
carın, milletin yanında oldunuz. Bu vesi-
leyle sizlere bir kez daha şükranlarımızı 
sunuyorum. Sizin devlet adamlığınız ve 
dünyadaki tüm mazlumları kucaklayan 
kardeşlik anlayışınız etrafında kenetle-
nerek tüm mazlumları kucaklayan Türki-
ye, esasında ahilik geleneğinin de canlı 
örneğidir” diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Kırşehir’in 
Ahi Evran, Aşık Paşa, yetiştirdiği pek 
çok ilim ve irfan insanı, sanatkarıyla 
Türkiye’nin, Anadolu’nun Türkleşmesin-

de, İslamlaşmasında mihenk taşı olduğu-
nu belirterek, “Ahilik haftamızı kutluyor, 
Kırşehirlileri saygıyla selamlıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Yılın Ahileri’ 
seçilerek ‘şed’ kuşanan, emek verdikle-
ri sanatlarında bugüne kadar onlarca 
usta yetiştiren Gaziantep’ten Celal Açık, 
Malatya’dan Abuzer Salih, Rize’den İm-
dat Gündoğan ve Trabzon’dan Emine 
Coşkuner’den oluşan 4 sanatkâra “Yılın 
Ahisi” plaketlerini verdi. Ardından Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
‘Onur Ödülü’ takdim edildi ve kendisine 
ahilik geleneğine uygun olarak ‘şed’ ku-
şatıldı.

29. Ahilik Haftası kutlamaları yürüyüşüne Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı 
ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, Kırşehir Vali 

Yardımcısı Gökhan Gürbüzerol,  Federasyon, Birlik ve Oda Başkanları ile Kırşehir halkı katıldı.

- Ahilik, halka dönük bir kurumdur. 
Kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşla-
rından üstün tutmayan kişi mutluluğu 
halka hizmet edip yararlı olmakta arar.

- Belli bir süre, bir iş basamağında 
kalarak olgunlaştırılan yamak-çırak-kal-
fa-usta hiyerarşisi kurmayı ve bu basa-
maklarda baba-evlat ilişkisi gibi öğreti-
ciye candan bağlanmak suretiyle sanatı, 
sağlam ahlaki ve mesleki temellere oturt-
mayı amaçlar.

- Esnaf ve sanatkârlıkta önemli bir 
sorun olan üretici-tüketici çıkar ilişkileri-
ni, birbirleriyle sürtüşmeye düşmeyecek 
şekilde ayarlar.

- İşe saygı ve çalışkanlık, yardımlaşma 
ve haksızlığın cezalandırılması da Ahilik 
kurumunun temel ilkeleri arasındadır.

Ahiliğin temel ilkeleri

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 
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Türkiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Federasyonu Baş-
kanı Fevzi Apaydın, fiyatı 

inmeyen zorunlu trafik sigortası 
primlerinin şoför esnafını olum-
suz etkilemeye devam ettiğini 
belirterek; “Trafik primleri hala 
çok yüksek. Sigorta şirketleri-
nin zarar ettiklerini söyledikleri 
maddelerde iyileştirme yapılma-
sına rağmen poliçe fiyatlarında 
bir indirim görülmedi. Nisan 
2016 ayında kabul edilen yeni 
düzenlemenin ardından hiçbir 
sigorta şirketi yeni fiyat ilan et-
medi. Halen Hazine Müsteşar-
lığı tarafından ilan edilen eski 

taban ve tavan fiyat uygulaması 
üzerinden poliçe kesilmekte. 
Beklentilerimizin karşılığını ala-
madık” dedi.

AYNI PRİMİ ÖDEYEN AYNI 
KAZANMIYOR

Trafik sigortasında bölgesel 
olarak aynı primin ödenmesin-
de haksızlık olduğunu söyleyen 
Apaydın, “Aslında zorunlu tra-
fik sigortaları her ile göre ayrı 
olmalı veya Büyükşehirler ile 
metropol şehirler ve küçük şe-
hirler arasında mutlaka bir fark 
olmalı. Hatta araç bazında bile 
ayrı prim belirlenmesinde fayda 
vardır. Ankara ile 150 km uzak-

YASA ÇIKTIKTAN SONRA
PRİMLERİN DÜŞMESİNİ BEKLEYEN 
ŞOFÖR ESNAFININ SIKINTISI SÜRÜYOR

TŞOF BAŞKANI 
APAYDIN, 

“ZORUNLU
TRAFİK 

SİGORTASINDA 
FİYATLAR 
DÜŞMEDİ”

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 
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lıktaki ilçesi Şereflikoçhisar›daki 
taksicinin aynı primi ödemesi 
beklenemez yada İstanbul’daki 
bir taksici ile Şile’deki bir taksici 
aynı parayı kazanamaz. İzmir’deki 
minibüsçü ile Kars’taki minibüs-
çünün aynı primi ödemesi büyük 
bir adaletsizlik olur. Zaten herşe-
ye para yetiştirmeye çalışan şoför 
esnafı için adil bir yol bulunması 
gerekiyor. Yetkililerimizden araç 
bazında ve bölgesel olarak taban/
tavan prim fiyatı belirlemesini isti-
yoruz” diye konuştu.

ŞOFÖR VE NAKLİYECİ ESNAFIMIZ 
NEFES ALACAKTI

Sigorta şirketlerinin zarar ettikle-
rini söyledikleri maddelerde iyileş-
tirme yapılmasına rağmen poliçe 
fiyatlarında bir indirim görülme-
diğini vurgulayan Fevzi Apaydın, 
“Trafik sigortası yaptırmadan ka-
rayoluna çıkmak suç. Ülkemizde 
20 milyon 250 bin civarında taşıt 
sayısı var ve bunların yüzde 10’u 
ticari araç. Bu ticari araçlar da 
geriye kalan yüzde 90 araç kadar 
prim ödüyor. Yeni düzenleme sü-
rücünün kendi kusurundan yarar-
lanamama ile vefat tazminatının 

hesaplamasına standart getirdi. 
Artık sigorta şirketleri kime, ne 
ödeyeceğini bilecek. Trafik sigor-
tasından sağlık giderleri karşılan-
mayacak, tedavi giderleri Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından öde-
necek. Sigorta şirketleri tedavi 
sonrası sakatlık durumunda dev-
reye girecek. Sigorta şirketi hasarlı 
aracın onarımında eşdeğer yedek 
parça kullanabilecek. Kısmi ona-
rımlarda yedek parçaları sigorta 
şirketi tedarik edebilecek. Düzen-
lemelerin hepsi şirketlerin lehi-
ne düzenlendi. Primlerin yüksek 
olmasına gerekçe gösterdikleri 
konulardı hepsi. Primler düşecek 
şoför ve nakliyeci esnafımız nefes 
alacaktı. Ama maalesef esnafa ke-
silen poliçelerde hala bir iyileşme 
görmedik” diye belirtti.

Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler 

Federasyonu 
(TŞOF) Başkanı 
Fevzi Apaydın, 
zorunlu trafik 

sigortası 
primlerinde 

düşüş 
olmamasının 

şoför esnafını 
olumsuz yönde 

etkilemeye 
devam ettiğini 

söyledi.

BAŞKAN APAYDIN, 
“ARAÇ BAZINDA VE 
BÖLGESEL OLARAK 

TAVAN PRİM FİYATI 
GELMELİ”

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

7



ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

8

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
TRT Haber’de katıldığı programda 
gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ
Zorunlu trafik sigortalarına ilişkin düzenle-
menin ardından primlerin makul bir düzeye 
gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Şim-
şek, 2011’de itibaren birtakım yargı kararları 
nedeniyle sektörde sorunlar yaşandığını, 
şirketlerin zarar etmesinden dolayı primlerin 
yükseldiğini anımsattı.
Nisan ayının sonuna doğru Meclis’ten bir dü-
zenleme çıkardıklarını ve sistemde öngörü-
lebilirliği artırdıklarını belirten Şimşek, şöyle 
konuştu:
“Vatandaşımız haklı olarak ‘bu düzenlemeyi 
yaptınız hani nerede, primler düşsün’ diyor, 
haklılar. Sektörle de biz bu düzenlemeler 

öncesi epey çalıştık. Dedik ki ‘bakın biz bu 
düzenlemeleri yapıyoruz, öngörülebilirliği 
artırıyoruz. Siz bunu hızlı bir şekilde tekrar 
fiyatlayın, daha düşük prim olarak vatandaşı-
mıza hizmet vermeye devam edin’. Daha bu 
uygulama başlayalı bir ay oldu, henüz sonuç-
larını görmek için biraz erken olmakla birlik-
te, ben özellikle takip ediyorum, primlerde 
düşüş eğilimi başladı, fakat esas önümüzdeki 
aylarda bu çok belirgin hale gelecek.”
‘’SEKTÖRÜ UYARIYORUM’’
Prim artışının durduğunu, aşağı doğru bir 
eğilim başladığını ifade eden Şimşek, “Biz sis-
temi de takip edeceğiz. Buradan da sektörü 
uyarıyorum, sektör yeni düzenlemeleri fiyat-
lara mutlaka yansıtması lazım. Yansıtmazlar-
sa ne olur? Ben olacağına inanıyorum ama 
olmazsa Hazine’nin bu yönde var olan yetki-
lerini kullanırız” dedi.

Mehmet 
Şimşek’ten
TRAFİK SİGORTA ŞİRKETLERİNE UYARI
Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek’ten sigorta şirketlerine 
uyarı geldi. Zorunlu trafik 
sigortası primlerinde düşüş 
eğiliminin başladığını, gelecek 
aylarda bunun belirgin hale 
geleceğini belirten  Mehmet 
Şimşek, “Biz sistemi de takip 
edeceğiz. Sektörü uyarıyorum, 
yeni düzenlemeleri fiyatlara 
mutlaka yansıtmaları lazım. 
Yansıtmazlarsa Hazine’nin 
bu yönde var olan yetkilerini 
kullanırız.” dedi

Şimşek, “Sektörü 
uyarıyorum, yeni 
düzenlemeleri 

fiyatlara mutlaka 
yansıtmaları lazım.”

Şimşek, “Trafik 

sigortasında primler 

düşmeli. Yoksa 

Hazine’nin yetkilerini 

kullanırız”
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B aşbakan Binali Yıldırım, 65'inci Hükümet'in Meclis'te 
güvenoyu almasının ardından gerçekleştirdiği Anıtka-
bir ziyaretinden sonra Tandoğan Kültür Taksi Durağı'nı 

ziyaret etti.

Yıldırım, taksicilerle sohbet ederek, ikram edilen çayı içti.

Başbakan Yıldırım'ın "Taksiciliği de bilirim." demesi üzerine 
Fişek'in "Bir pazar günü size vereyim arabayı. Şapka takın. Valla-
hi sizi tanımazlar" sözleri gülüşmelere neden oldu. 

Taksi ve otobüsünün olduğunu, 1983 yılında şoföre verdiğini 
belirten Yıldırım, "Ben ilk defa Mercedes 302 S almıştım. Nav-
lunu alıyordu şoför. Hiç sayma mayma yok. Parmağıyla kesiyor. 
Kalın kısmını kendine alıyor. Aynen balta atma gibi" diye konuş-
tu.

Telefondaki müşteriye Başbakan sürprizi

Başbakan Yıldırım, taksi durağının çalan telefonunu "Bakalım 
mı?" diyerek açtı. Taksi isteyen müşteriyle sohbet eden Yıldırım, 
"Ben Binali Yıldırım, Başbakan. Arkadaşları ziyarete geldim. Ben 
açtım telefonu. Sizinle tanışma şerefine nail oldum. Muhittin 
Bey. Hemen geliyor" diyerek, istenen adrese taksi yolladı. Baş-
bakan Yıldırım, ziyaretinin ardından taksicilerle hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Başbakan Yıldırım, 
taksicilerle sohbet ederek, 

ikram edilen çayı içti. 

Başbakan Binali 
Yıldırım, Tandoğan 
Kültür Taksi Durağı'nı 
ziyaret ederek, 
taksicilerle sohbet etti. 
Taksi durağında çalan 
telefona yanıt veren 
Yıldırım, "Ben Binali 
Yıldırım, Başbakan. 
Arkadaşları ziyarete 
geldim" diyerek, istenen 
adrese taksi yolladı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 
ŞOFÖR ESNAFINA ZİYARET
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Ülkemizde 
karayolu trafik 

güvenliğinin 
sağlanması 

amacıyla 
altı yıldır 

gerçekleştirilen 
“Karayolu 

Trafik Güvenliği 
Sempozyum 

ve Sergisi” 
beklenilenin 
üzerinde bir 

katılım ve ilgi 
görmüş olup, 

yedincisi, 
İçişleri 

Bakanlığı, 
Ulaştırma 

Denizcilik ve 
Haberleşme 

Bakanlığı, 
Türkiye 

Belediyeler 
Birliği ve 

Türkiye 
Şoförler ve 

Otomobilciler 
Federasyonu 

işbirliği ile 
destekleyici 

sponsor 
firmaların 

katkılarıyla 
Ankara 

Congresium 
Fuar ve Kongre 

merkezinde 
(ATO) 

yapılacak.

KARAYOLU 
TRAFİK 

GÜVENLİĞİ’NİN 
TÜM TARAFLARI 

17-19 KASIM 
2016’DA 

ANKARA’DA 
TOPLANIYOR

7.KARAYOLU 
TRAFİK GÜVENLİĞİ 
SEMPOZYUMU ve 
SERGİSİ YAPILACAK

Her geçen yıl daha fazla ilgi 
ve katılımla Türkiye’nin en 
büyük trafik güvenliği et-

kinliğine dönüşen bu organizas-
yon; ilgili bakanlar, devlet erkanı, 
yabancı devlet heyetleri ve trafik 
güvenliği ile ilgili 7.000’in üzerin-
de ziyaretçi katılımı, fuar alanına 
100’e yakın kurum ve kuruluşun 
stantlı katılımı, 60 sempozyum 
bildirisi sunumu, sektörel panel-
ler ve eğitim amaçlı tiyatro ve 
gösterilerle tam bir şölen atmos-
ferinde gerçekleşmişti.

Bu yıl 17-19 Kasım 2016 tarih-
lerinde yine üst düzey devlet 
erkânının katılımı ile Ankara - ATO 
Congresium Fuar alanında ger-
çekleştirilecek olan ‘’7. Karayolu 
Trafik Güvenliği Sempozyumu ve 
Sergisi”, daha zengin etkinlik içe-
riği ve daha fazla katılımla yine 
karayolu trafik güvenliği ile ilgili 
tüm tara�arı bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz yıl, çok sayıda üst düzey yetkililerin teşri�eri ve bin-
den fazla üst düzey yönetici ve sektör temsilcisinin katılımıyla 
gerçekleşen sempozyumun fuar alanında sektöre hizmet sunan 
firmalar yer almıştır. 2014 yılında resmi fuar kimliği kazanan sergi 
ise 2015 yılında yabancı alım heyetleri ve KOSGEB destekleriyle 
daha da güçlendi.

Yedincisi gerçekleştirilecek olan Karayolu Trafik Güvenliği Sem-
pozyumu ve Sergisi bu yıl daha başarılı ve daha nitelikli hale gel-
mesi için; önemli sektör paydaşları, eğitimcileri, öğrencileri ve 
trafik güvenliğine duyarlı herkesin katılımına açık.

Söz konusu sempozyuma ilişkin konu başlıkları, önemli tarihler, bil-
diri özetlerinin hazırlanması ve gönderilmesi ile ilgili tüm kurallar 
www.trafik.gov.tr ve www.karayolutrafiksempozyumu.com 
adreslerinde yer almaktadır.



“TERÖR DÜNYA’NIN SORUNU”

7'si polis 4’ü sivil olmak üzere 
11 vatandaşımızın hayatını 
kaybetmesini ve 36 kişinin ya-

ralanmasına sebep olunan patlamayı 
canilik olarak niteleyen TŞOF Başkanı 
Fevzi Apaydın, “Mübarek Ramazan 
ayının başında gerçekleştirilen bu te-
rör saldırısı tamamen caniliktir. Terörü 
kim yaparsa ve kim desteklerse des-

teklesin sonuçta bu bir caniliktir ve 
hiçbir din terörü desteklememektedir. 
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen iç 
ve dış terör örgütleri bu istek ve ar-
zularına kavuşamayacaklar. Dökülen 
kanların hesabı mutlaka sorulacaktır. 
Bu hain saldırı; masum insanların ca-
nına, ülkemizin birlik ve beraberliğine 
yapılmıştır. Şundan eminiz ki, bu olay-
ların müsebbipleri yüce Türk adaleti 
önüne en kısa zamanda çıkarılarak 

en ağır cezaya çarptırılacaktırlar. Terör 
sadece ülkemizin değil tüm dünyanın 
sorunudur. Ülkemizi kaosa sürükle-
mek isteyen tüm şer güçleri pişman 
olacak ve en acı şekilde hesabını ve-
receklerdir. Türk Şoför camiası olarak 
bu alçak saldırıda hayatını kaybeden 
polislerimize ve vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve mil-
letimize başsağlığı, yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyorum” diye konuştu. 

DÜNYA TERÖR İÇİN BİRARAYA GELMELİ

TŞOF BAŞKANI 
APAYDIN, 
“BU ACILARI 
BİRBİRİMİZE 
TUTUNARAK 
AŞACAĞIZ”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 
Başkanı Fevzi Apaydın, İstanbul Veznecilerde meydana gelen 
patlamaya ilişkin, “Bu güzel ülkenin huzurunu, kardeşliğini 
bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu yaşatılan 
acıları yine birbirimize tutunarak, sarılarak aşacağımızdan 
şüphemiz yoktur. Kan dökmeye yönelik bu eylemler, eli kanlı 
terör örgütünün düştüğü aciz durumu bir kere daha ortaya 
koymuştur. Bu saldırılar, milletimizi daha güçlü bir şekilde bir 
araya getirmekten başka bir işe yaramayacaktır” dedi.

TERÖR TÜM DÜNYANIN ORTAK SORUNUDUR
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TERÖRÜN 
DİNİ
İMANI 
OLMAZ



Ankara Kriminal Polis Labo-
ratuvarı Müdürlüğü perso-
neli plaka eğitimi aldı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu ve Ankara Kriminal 
Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 
işbirliği ile Ankara Kriminal Polis 
Laboratuvarı Müdürlüğü persone-
line plaka eğitimi verildi.

17 ve 23 Mayıs tarihlerinde gerçek-
leştirilen eğitimde Kriminal Polis 
Laboratuvarı personeli araç tescil 
plakalarının basılan mühür ve pla-
kaların orijinalinin tespiti için Fede-
rasyon tarafınca bilgi ve eğitimleri 
verilmiştir. Eğitim süresince Krimi-
nal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü 
personeli araç tescil plakalarının 
basım aşamalarını yerinde incele-
meleri sağlanarak eğitimleri ger-
çekleştirilmiştir.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı 
Müdürlüğü personeli, yurt gene-

linde mahkemelerden ve Emniyet 
Müdürlüklerinden gelen plakalar 
üzerinde bulunan mühürlerin ve 
diğer plaka unsurlarının orijinal 
olup olmadığının incelenmesi açı-
sından tam donanımlı hale gelmiş-
tir. Şoförler Federasyonu tarafından 
çok sayıda plaka levhası ve mühür 
örnekleri incelenmesi için Kriminal 
Polis Laboratuvarına gönderilmiş-
tir. Ayrıca Ankara Umum Otomobil-
ciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka 
Basım Atölyesine gidilerek burada 
boş plaka zeminine basılan mühür-
lerin hangi şartlarda ve nasıl uygu-
landığı konusunda bilgi verilmiştir.

Eğitime katılan Ankara Kriminal 
Polis Laboratuvarı Personeline, Fe-
derasyon Başkanımız Sayın Fevzi 
Apaydın tarafından katılım belge-
si verilmiştir. Ankara Kriminal Polis 
Laboratuvarı Müdürlüğü de Fede-
rasyon Başkanımıza katkılarından 
dolayı plaket takdim etmiştir.  

Ankara Kriminal 
Polis Laboratuvarı 
Müdürlüğü, Federasyon 
Başkanımız Fevzi 
Apaydın'a katkılarından 
dolayı plaket verdi

TŞOF ve 
Ankara 
Kriminal Polis 
Laboratuvarı 
Müdürlüğü 
işbirliği ile 
kriminal 
personeline, 
eğitim verildi.
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1953 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Der-
neğine 26 Kasım 1975 yılında üye olduktan sonra taksicilik mesle-
ğine adım attı.

Taksicilik mesleğine devam ederken 1996 yılında Bursa’da 60 dai-
relik Akçalar Konut Yapı Kooperatifi’nde başkanlık görevine seçil-
di. Üyelerine eksiksiz olarak konutları teslim edip, kooperatifi tas-
viye tarihi olan 2005 yılına kadar başkanlık görevine devam etti.

16 Kasım 2005 tarihinde Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanlığı görevine seçildi. Başarılı, özverili çalışmalarından 
dolayı esnaf camiası tarafından sevilerek 7 Ocak 2010 tarihinde 
tekrar Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına 
seçildi. Yine aynı yıl yapılan Bursa Esnaf ve Sanatkarları Odaları 
Birliği ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Olağan 
Genel Kurullarında Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildi. 12 Haziran 
2012 tarihinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun 
yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında  Başkan Vekilliği görevine 
seçildi.

2014 yılında Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlı-
ğına yeniden seçildi. Yine aynı yıl yapılan Bursa Esnaf ve Sanatkar-
ları Odaları Birliği  ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo-
nu Olağan Genel Kurullarında Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildi. 
Bursa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin yapılan yönetim ku-
rulu toplantısında Başkan Vekilliği görevine seçildi.

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren TŞOF’un yapılan aylık olağan 
Yönetim Kurulu Toplantısında Başkan Vekilliği görevine yeniden 
seçildi.

Hasan Topçu, evli olup üç çocuk babasıdır.

1952 yılında Gaziantep Nizip’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini 
Nizip’te tamamladı.

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Derneğine üye olarak Gazian-
tep Merkezde taksiciliğe başladı. Meslek Hayatına sırasıyla Minibüs 
şoförlüğü, Kamyon şoförlüğü ve Otobüs şoförlüğü ile devam etti.

1995 yılında O zamanki adıyla Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler 
Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Aynı yıl Yönetim Kurulu 
Toplantısında oy birliği ile Başkan Vekili oldu.

2005 yılında Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 
Olağan Genel Kurulu seçimlerinde Başkan oldu. Göreve gelir gel-
mez ilk iş olarak halen Başkanlığını yürüttüğü Gaziantep Gazikent 
Esnaf ve Kefalet Kooperatifini kurarak şoför esnafının krediye daha 
çabuk ve kolay ulaşmasını sağladı. 

Şoför esnafının ve Gaziantep halkının gönlünü kazanarak 2010 yı-
lında yapılan Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Ola-
ğan Genel Kurulu seçimlerinde tekrar Başkan oldu. Aynı yıl Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçildi. 12 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Şoförler ve Otomobilci-
ler Federasyonu’nun yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkan 
Vekilliği görevine seçildi.

2014 yılında yapılan Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Olağan Genel Kurulu seçimlerinde tekrar Başkan oldu. Aynı 
yıl Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun yapılan Ola-
ğan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren TŞOF’un yapılan aylık olağan 
Yönetim Kurulu Toplantısında Başkan Vekilliği görevine yeniden 
seçildi.

Ünal Akdoğan, evli olup beş çocuk babasıdır.

Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında  Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Ünal Akdoğan ile Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan 
Topçu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun yeni Başkan Vekilleri oldu.

Hasan Topçu - ÖZGEÇMİŞ -Ünal Akdoğan - ÖZGEÇMİŞ -
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Gaziantep Gazikent Esnaf ve Kefalet Kooperati� Başkanı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili

TŞOF Yönetim Kurulu Üyeleri aylık olağan toplantıda 
yaptıkları oylamalar ile TŞOF Başkan Vekilliklerini belirledi.
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İ çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkla-
mada, bayram tatillerinde son yıllarda 
meydana gelen trafik kazalarının ince-
lenmesi sonucu kazaların hız ihlali, ha-
talı sollama, yakın takip, yorgunluk ve 

sabırsız davranışlar nedeniyle meydana geldi-
ği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların güven 
içerisinde seyahat etmelerini ve sevdiklerine 
kavuşmasını sağlamanın her kolluk görevlisi-
nin asli bir görevi olduğu ifade edildi. Ayrıca, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından yetki 
ve sorumlulukları bulunan kurum ve kuruluş-
larla koordinasyon içerisinde daha etkin, du-
yarlı, kesintisiz bir şekilde trafik tedbirlerinin 
planlanması ve uygulanması gerektiği ifade 
edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 
2016 yılı Ramazan Bayramı tatili süresince alı-
nacak trafik tedbirleri şöyle:
DENETİM HİZMETLERİNDE GÖREVLİ 
PERSONEL VE EKİPLER

1. Trafik personeline trafiğin tanzimi ve deneti-
mi dışında görev verilmeyecektir.
2. Bölge ve şehir içi trafik denetleme birimle-
rinin büro hizmetlerinde görevli personel ile 
trafik tescil birimlerinde görevli personel ve 
gerektiğinde genel hizmet personeli de bu 

süre içerisinde trafiğin tanzimi ve denetiminde 
görevlendirilecektir.
3. Personelin kılık ve kıyafeti ile ekip otoları 
temiz, düzenli ve bakımlı olacaktır.
4. Denetimlerde sürücülere durdurulma ne-
denleri ve işlemler hakkında bilgilendirme 
yapılacak, halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog 
ve tartışmalara girilmeyecektir.
5. Trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlaması yapıl-
mayacak, ihtiyaç halinde ek akaryakıt talepleri 
karşılanacaktır.
6. Ekipler görev saatlerinde sorumluluk bölge-
lerinden zorunluluk olmadıkça ayrılmayacak, 
değişimler güzergâhta yapılacaktır.
7. Ekip otoları, trafik yoğunluğunun arttığı yol 
kesimlerinde ve bağlantı noktalarında rahatlık-
la görülecek konumda, yola 90 derece açıyla 
bulundurulacak, gece saatlerinde tepe lamba-
ları açık olacaktır.
8. Trafik hizmetlerinden sorumlu tüm sıralı 

amirler başta olmak üzere trafik hizmetlerinde 
görevli personelin senelik izinleri, görevi aksat-
mayacak şekilde planlanacaktır.
9. Başta terör olmak üzere suç ve suçlu ile mü-
cadele kapsamında şüphe edilen sürücünün 
kimlik sorgulaması yapılacak, muhtemel terör 
eylemlerine karşı aracın kontrol edilmesi dahil, 
güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınacaktır.
TERMİNALLERDE YAPILACAK DENETİM 
FAALİYETLERİ

1. Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün oto-
büslerin takograf, yetki belgesi, zorunlu mali 
sorumluluk sigortası, fenni muayenesi ile şo-
förünün alkolü ve sürücü belgesi kontrol edi-
lecektir.
2. Terminallerde takviye denetim personeli gö-
revlendirilecektir.
3. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehir-
lerarası yolcu otobüsü kalkışlarına izin verilme-
yecektir.

Bayram Tatili 
İçin Yola 
Çıkacaklar

DİKKAT!
İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı 
tatili trafik genelgesi yayımladı. 81 
il valliğine gönderilen Bakanlığın 
genelgesinde, mevcut trafik 
denetimlerinin artırılması istendi.

İçişleri 
Bakanlığı, 
Ramazan 

Bayramı'nda 
trafik 

kazalarını 
önlemek, 

güvenli 
bir trafik 
ortamını 

sağlamak 
amacıyla 

bayram tatili 
süresince 

alınacak trafik 
tedbirlerini 

açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı Uyardı!
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4. Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve 
yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik 
denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğun-
laştırılacaktır.
KARAYOLLARINDA YAPILACAK DENETİM 
FAALİYETLERİ

1. Son 10 yılda ve özellikle bayram tatili sure-
sinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı 
trafik kazaları analizi sonucunda kazaların 
yoğun olarak meydana geldiği yol kesimleri 
belirlenerek, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı PolNet 
sayfasında yayımlanmıştır. Denetim planlama-
larında bu veriler göz önünde bulundurulacak-
tır.
2. Son 10 yılın bayram tatillerinde kazaların 
yoğun olarak meydana geldiği tespit edilen 10 
güzergâhta 24 saat esasına göre her 10 km’de 
bir trafik ekibi olacak şekilde planlama yapıla-
cak, görevlendirilen personel güzergâhta tra-
fiğin düzenlenmesi, denetlenmesi ve muhte-
mel trafik kazalarının önlenmesinden sorumlu 
olacaktır.

3. Karayolu yapısı ve işaretlemelerinde tespit 
edilen eksiklikler, sorumlu kuruluşların yetki-
lileri ile irtibata geçilerek giderilmesi sağlana-
caktır.
4. Tatilin başlangıç ve bitiş günlerindeki aşırı 
yoğunluktan kaynaklı olarak İstanbul-Kocaeli, 
Ankara-Kırıkkale, Afyonkarahisar-Antalya (Özdi-
lek Kavşağı) gibi yollarda ve ışıklı kavşaklarda 
tıkanıklık yaşanabileceğinden bu gibi yerlerde 
ilave ekipler görevlendirilerek gerekli tedbir 
zamanında alınacaktır.
5. Trafik kazalarına müdahale etmek amacıyla 
yeterli sayıda çekici ve kurtarıcı güzergâhta uy-
gun yerlerde hazır bekletilecektir.
6. Tespit edilen trafik kaza nedenleri dikkate 
alınarak:
a) Radarla hız denetimleri, trafik kural ihlalleri-
nin ve kazaların yoğunlaştığı yerlerde sabit ve 
seyir halinde yapılacaktır.
b) Sürücülerde uykusuzluk ve yorgunluk be-
lirtilerinin yoğunlaştığı doğu istikametine 

gidişte 04.30-06.30, batı istikametinde ise 
18.30-20.30 saatleri arasında güneşin de 
etkisiyle sürücüler olumsuz etkilendiğinden 
denetim noktalarında, yorgunluk emareleri 
görülen sürücülerin araç ve evrak kontrolleri 
yapılırken kısa sureli araç dışında dinlenmesi 
sağlanacaktır.
c) Çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edi-
len ticari araç sürücülerinin taşıt kullanmaları-
na kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
d) Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ağır-
lıklı olarak 03:00-07:00 saatleri arasında de-
netlenecek, takograf ve yetki belgeleri kontrol 
edilecektir.
7. Denetim amacıyla durdurulan araçların tek-
nik kontrolleri (kamyon, tanker, römork ve yarı 
römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, 
reflektif malzeme vb.) yapılacaktır.
8. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bozuk 
ve standart dışı ışık donanımı denetimlerine 
ağırlık verilecektir.
9. Trafik yoğunluğunun önemli oranlarda 
arttığı tespit edilen yol kesimlerinde gerek 
görülmesi halinde ağır tonajlı araçlar (çekici, 
kamyon, tanker gibi), trafik akımı normale dö-
nünceye kadar uygun yerlerde bekletilecektir.
10. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 02-10 
Temmuz 2016 tarihleri arasında Özel Yük Taşı-
ma İzin Belgesi ve Özel izin Belgesi düzenlen-
meyeceği bildirilmiş olup, denetimlerde bu 
husus göz önünde bulundurulacaktır.
11. Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yaka-
lanma riskini arttırmak amacıyla trafik denetim 
hizmetlerinde görevli personelin bir bölümü 
yaya ve sivil araçlarla ihbarlı denetimlerde gö-
revlendirilecektir.
12. Yol güzergahında sivil araçlar ile de trafik 
denetimi yapılacaktır. Seyir halinde iken uyarı 
amaçlı siren çalarak trafik denetiminin her an 
ve her yerde yapıldığı ve sürücülerde, tanıma-
dığı her aracın trafik ekibi olabileceği algısı 
oluşturulacaktır.
13. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile 
Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) 
bulunan illerde bu sistemler bayram tatili su-
resince aktif olarak kullanılacaktır.
14. Vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaretler-
de bulunacakları şehitlik, mezarlık ve alışveriş 
merkezleri çevresinde trafik düzeni ve güven-
liğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alı-
nacaktır.
15. Toplu taşıma araçlarında standart dışı yakıt 
(10 numara yağ vb.) kullanımına ve madeni 
yağların yetkisiz satışının yapıldığı yerlere 
yönelik ilgili birimlerle müşterek denetimler 
yapılacaktır.
MERKEZDEN YAPILAN DENETİM 
FAALİYETLERİ

1. Alınan trafik tedbirlerini yerinde gör-
mek, trafik kuruluş, ekip ve personelini 
denetlemek amacıyla merkezden 

denetleme ekipleri görevlendirilecektir.
2. Şehirlerarası otobüslerde sivil kıyafetli per-
sonel denetim amacıyla görevlendirilecektir.
3. Hizmet gerekleri dikkate alınarak ana yol 
güzergâhlarında helikopterle trafik denetimi 
yapılacaktır.
BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME 
FAALİYETLERİ

1. Bayram tatili öncesinde ve süresince basın 
yayın kuruluşları ile irtibata geçilerek, alınan 
tedbirler, trafik kuralları, trafik işaret ve işaretçi-
lerinin ikazlarına uyma ve yollarda sivil araçlar-
la denetim yapıldığı konularında kamuoyunun 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
2. Karayollarında bulunan dinlenme tesisi, ter-
minal, akaryakıt istasyonu ve diğer uygun yer-
lerde trafik güvenliğine yönelik sesli ve görsel 
yayınların yapılması, afiş ve benzeri materyal-
lerin asılması sağlanacaktır.
3. Denetimlerde yol kullanıcılarına bilgilen-
dirme ve bilinçlendirmeye yönelik broşürler 
dağıtılacaktır.
4. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen 
durumlar hakkında ilgili kurumlarla irtibata 
geçilerek basın yayın organları ve güzergahta 
görevli ekipler vasıtasıyla vatandaşlarımızın 
zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları 
sağlanacak, ayrıca 155 ve 156 telefon hatlarını 
arayan vatandaşlarımıza anında gerekli bilgi-
lendirme ve yardım yapılacaktır.
5. Alınan bütün tedbirlere rağmen, herhangi 
bir nedenle karayollarının trafiğe kapandığı 
veya yol güvenliğinin olumsuz etkilendiği 
durumlar ile ölümlü ve yaralanmalı 
trafik kazaları ve bu kazaların gün-
lük icmalleri, en seri şekilde 
Emniyet Genel Müdürlü-
ğü Trafik Hizmetleri 
Başkanlığı'na bağlı 
Kaza Danışma 
Birimi'ne bil-
dirilecek-
tir.



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
2016 yılında iyileştirme çalışması yapılacak

KAZA KARA NOKTALARI

Kör Nokta uyarısı
TŞOF Başkanı Apaydın: “Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkacak sürücülerimizin, 
toplam 130 kaza kara noktası konusunda dikkatli olması gerekir”

Sürücülere tatil öncesi

T
ürkiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Federasyonu (TŞOF) 
Başkanı Fevzi Apaydın, 
2015-2016 Eğitim ve Öğ-

retim tatilinin Ramazan Bayramı ile 
adeta birleştiğine dikkat çekerek tra-
fikte yoğunluğun yaşanacağını söyle-
di. Uzun yola gidecek sürücülere uya-
rılarda bulunan Apaydın, Karayolları 
Genel Müdürlüğünce bu yıl 130 kaza 
kara noktasında çalışma yapılacağın ı 
araç kullananların bu noktalara dikkat 
etmesini istedi.

Apaydın, bayram tatillerinde gerek 
şehirlerarası gerekse şehir içindeki 
trafikte yoğunluğun artmasından 
dolayı sürücülerin daha dikkatli ol-
ması gerektiğini söyledi. Bayramlar-
da yolların kan gölüne dönmemesi 
için sürücülerin uykusuz ve yorgun 
yola çıkmamaları uyarısından bulunan 
Apaydın, trafik kazalarının birçoğunun 
sürücü hatalarından kaynaklandığını 
ifade etti.

Sürücülerin emniyet kemerlerini sü-
rekli takılı halde trafikte seyretmeleri 
gerektiğini aktaran Apaydın, şunları 
kaydetti: “Okulların kapanmasının he-
men ardından Ramazan Bayramı ta-
tili geliyor. Bayramlar bizim en güzel 
günlerimizden bir tanesi. Özellikle dini 
bayramlarımız. Bu bayramlar nedeniy-
le gerek şehirlerarası gerekse şehir 
içindeki trafik 10 kata yakın artıyor. 
Dolayısıyla belki trafiğe yeni çıkan sü-

rücülerimiz oluyor. Yorgunluktan kan 
şekeri düşebilir. Bazı bölgelerimizde 
ani yağmurlar oluyor. Bunlarda sürü-
cüleri zor durumda bırakıyor. Yolun 
her halini göz önünde bulundurarak, 
temkinli araç kullanılması gerekiyor. 
Sürücüler her 2 saatte bir 15 dakika 
mola vermeli. Sürücülerimizin sürek-
li mola vermesini ve dinlenmelerini 
önemsiyoruz.”

“Kör noktalara dikkat”

Bayram günlerinde trafik kazalarını 
azaltmak için Karayolları Genel Mü-
dürlüğünce 2003-2015 arasında bin 
287 kaza kara noktası ve kaza po-
tansiyeli yüksek kesimde iyileştirme 
çalışması yapıldığını anlatan Apay-
dın, Türkiye’de bu yıl toplam 130 

16

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
2016 yılında iyileştirme çalışması yapılacak

KAZA KARA NOKTALARI

Kör Nokta uyarısı
TŞOF Başkanı Apaydın: “Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkacak sürücülerimizin, 
toplam 130 kaza kara noktası konusunda dikkatli olması gerekir”

kaza kör noktasında iyileştirme çalış-
malarının devam ettiğini ifade etti. 

“Dinlenin” uyarısı

Uzun yola giden sürücülere ara ara 
mola vermelerini isteyen Apaydın, 
“Bayramlarda ambarlar kapalı oluyor. 
Kamyonlarımız trafikten çekiliyor. Sa-
dece yolcu taşımacılığı yapan otobüs-
lerimiz var. Onlarda 4 saatten fazla 
araç kullanmıyorlar. Gittikleri yerlere 
çift şoför gidiyor. Hususi otomobil 
sürücülerimiz ihlal yaparak 10 saate 
kadar araç kullanabiliyorlar. Bu sürü-
cülerimiz yollarda dinlenmeli. Otobüs 
sürücülerimiz zaten bu kuralla dikkat 
ediyorlar. Özel araç kullananlar sadece 
hız kurallarına uymaya çalışıyorlar, oy-
saki yola uykusuz ve yorgun devam 

edilmemeli” diye konuştu.

“Güneşin doğuşundaki 
yolculuklara dikkat”

Apaydın, uzun yolculuklarda ace-
le edilmemesi ve trafik kurallarına 
uyulması gerektiğini söyledi. Güneşin 
doğuşuyla beraber sürücülerde biraz 
rahatlama olduğunu beynin uyuma-
ya başladığını anlatan Apaydın, şöyle 
devam etti: “Güneşin doğuşundaki 
yolculuklarda çok daha dikkatli olun-
malı. Özellikle sabah gün ışırken, gü-
neş yorgun şoförün gözüne vurduğu 
zaman insan beyni dururmuş gibi ken-
dini uykuya veriyor. Gözleri açık uyu-
yor hatta. O bakımdan sabahın erken 
saatinde güneşin doğuşlarında, özel-
likle güneşe doğru gidiliyorsa istirahat 
edilmeli. Eğer bunlara dikkat edilirse 
bayram hüsrana uğramaz, sürücüleri-
miz sevdiklerine kolay ulaşabilir, hem 
de araç içerisindeki sevdiklerine zarar 
vermezler. Her bayramda olduğu gibi 
bu bayramda yolların kan gölüne dön-
mesini istemiyoruz. Daha dikkatli araç 
kullanalım, dalgın olmayalım gidece-
ğimiz yere 1 saat sonra gidelim ama 
sağlıklı gidelim.” 

Apaydın, ön koltuklarda küçük yaşta 
çocukların oturtulmaması ve uzun 
yola gidecek sürücülerin araçlarının 
bakımlarını yaptırması gerektiğini söz-
lerine ekledi.
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TRAFİĞE 
‘Kayıtlı 
araç 

sayısı’ 
arttı

T rafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan 
ayı sonu itibarıyla 20 milyon 
350 bin 893 oldu. 
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK), 2016 yılı Nisan ayı ‘Motor-
lu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkla-
dı. Buna göre; Nisan ayı sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 350 bin 
893 adet taşıtın yüzde 53,2’sini otomobil, 
yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini 
motosiklet, yüzde 8,5’ini traktör, yüzde 
4’ünü kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, 
yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel 
amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 
106 bin 986 taşıt içinde otomobil yüzde 
60,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 
yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 14,3 ile 
motosiklet, yüzde 6,4 ile traktör takip etti. 
Taşıtların yüzde 4,2’sini ise minibüs, oto-

büs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluş-
turdu.
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt 
sayısı Mart ayına göre yüzde 4,9 arttı. Bu 
artış otomobilde yüzde 7,9, motosiklette 
yüzde 15,7 olarak gerçekleşti. Minibüste 
yüzde 20,9, otobüste yüzde 4, kamyonet-
te yüzde 1,3, kamyonda yüzde 20,7, özel 
amaçlı taşıtlarda yüzde 28,1, traktörde ise 
yüzde 7,1 azalış oldu.
Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 
trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 
9,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde 
yüzde 6,4, minibüste yüzde 45,4, otobüste 
yüzde 33, kamyonette yüzde 12,9, kam-
yonda yüzde 55,3, motosiklette yüzde 3,5, 
özel amaçlı taşıtlarda yüzde 19 olarak ger-
çekleşti. Traktörde ise yüzde 0,1 artış oldu.
Ocak-Nisan döneminde 388 bin 126 adet 
taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 705 

adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böy-
lece trafikteki toplam taşıt sayısı 356 bin 
421 adet arttı.
Devri yapılan toplam 575 bin 466 adet ta-
şıt içinde otomobil yüzde 69,7 ile ilk sırada 
yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile 
kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 
3,1 ile traktör takip etti. Nisan ayında dev-
ri yapılan taşıtların yüzde 5,5’ini ise mini-
büs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 10 
milyon 816 bin 43 adet otomobilin yüzde 
40’ı LPG, yüzde 32,3’ü dizel, yüzde 27,3’ü 
benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 64 bin 
570 adet otomobilin yüzde 18,1’inin Re-
nault, yüzde 12,1’inin Volkswagen, yüzde 
6,6’sının Hyundai, yüzde 6,4’ünün Fiat, 
yüzde 6,3’ünün Opel, yüzde 6,2’sinin 
Ford, yüzde 5,5’inin Toyota, yüzde 5,5’inin 
Dacia, yüzde 4’ünün Mercedes-Benz, yüz-
de 3,8’inin Skoda olduğu, yüzde 25,4’ünün 
ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı ya-
pılan 232 bin 114 adet otomobilin yüzde 
36,7’si 1501-1600, yüzde 29,2’si 1401-
1500, yüzde 14,7’si 1300 ve altı, yüzde 
14,6’sı 1301-1400, yüzde 3,2’si 1601-
2000, yüzde 1,5’i 2001 ve üstü motor silin-
dir hacmine sahiptir.
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı ya-
pılan 232 bin 114 adet otomobilin yüzde 
63,8’i beyaz, yüzde 14,6’sı gri, yüzde 8,7’si 
siyah ve yüzde 6,2’si kırmızı iken yüzde 
6,7’si diğer renklerdedir.

Trafi ğe kayıtlı araç sayısı, Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 0,5 
artarak 20 milyon 252 bin 146’dan 20 milyon 350 bin 893 çıktı. 

MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
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Radyo Trafik Ankara 
Haber Merkezi’ne 
ulaşan ve ana yol-

larda meydana gelen 
toplam kaza sayısı ilkba-
har dönemi boyunca bin 
61 olurken, geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre 
kaza sayısında düşüş 
yaşandığı tespit edildi. 
Ankara’da kış aylarında 
ise 2 bin 549 trafik ka-
zasının yaşandığı ifade 
edildi.

MART AYINDA 
431 KAZA OLDU

Radyo Trafik Ankara Ha-
ber Merkezi’ne ulaşan 
bilgilere göre; 2015 yı-
lının aralık ayını toplam 
431 trafik kazası ile ge-
çiren başkentte ilkbahar 
döneminde ise geçtiği-
miz yıla göre trafik kazası 
sayısı azaldı. Mart ayında 
en çok trafik kazası mey-
dana gelen saat aralığı 
ise 07.00 - 10.00 arası 
oldu. Mart ayında 415 
hasarlı, 14 yaralanmalı, 2 
can kaybı yaşanan trafik 
kazası meydana geldi. 
2015 yılı mart ayına göre 
ise 2016 yılında meyda-
na gelen trafik kazaların-
da düşüş yaşandı.

NİSAN DA AZALDI
Mart ayına göre nisan 
ayında kaza sayısında 
azalma yaşandı. Nisan 

ayında toplam 352 trafik 
kazası meydana geldi. En 
çok kaza 07.00 - 10.00 
saatleri arasında Rad-
yo Trafik Ankara Haber 
Merkezi’ne ulaştı. 2015 
yılı Nisan ayına göre ise 
2016 yılı Nisan ayında 
kaza sayısında da düşüş 
yaşandı. Açıklamaya göre 
2015 yılı Nisan ayında 
841 trafik kazasının mey-
dana geldiği belirtildi. 
Nisan ayında 340 ha-
sarlı, 11 yaralanmalı, bir 
can kaybı yaşanan trafik 
kazası meydana geldi. 
Yağmur yağışının da et-
kisiyle yaralanmalı kaza 
sayısında Mart ayına göre 
büyük oranda değişiklik 
yaşanmadı.

MAYIS AYINDA 
KAZA SAYISI 278 

OLDU
Mart ve nisan aylarına 
göre mayıs ayında kaza 
sayısında düşüş yaşandı. 
Mayıs ayında toplam 278 
trafik kazası meydana 
geldi. En çok kaza, 07.00 
- 10.00 saatleri arasın-
da Radyo Trafik Ankara 
Haber Merkezi’ne ulaştı. 
2015 yılı Mayıs ayına 
göre ise 2016 yılı Mayıs 
ayında kaza sayısında dü-
şüş yaşandı. Geçen yılki 
sonuçlara göre ise 2015 
yılı mayıs ayında 764 
trafik kazasının meydana 
geldiği bildirildi. Mayıs 
ayında 270 hasarlı, 8 ya-

ralanmalı kaza olurken 
Radyo Trafik Ankara Ha-
ber Merkezi’ne can kayıp-
lı kaza bilgisi ulaşmadı.

ANKARA’DA 
3 AYDA 1061 

TRAFİK KAZASI 
MEYDANA GELDİ

Açıklamaya göre, ilkbahar 
aylarında yağmur yağışı-
nın etkisiyle kış aylarına 
göre kaza sayısında bü-
yük bir düşüş yaşanmadı. 
2015 yılı ilkbahar ayları 
toplam kaza sayısına göre 

2016’da kaza sayısında 
düşüş yaşandı. 2015 
yılı ilkbahar aylarında 
toplam 2 bin 549 trafik 
kazası meydana gelir-
ken, 2016’da ise bu sayı 
bin 61 oldu. 2016’da kış 
aylarının zorlu geçmesi 
ve ilkbahar aylarında ise 
yağmur yağışının etkili 
olması nedeniyle kaza 
oranlarında büyük bir de-
ğişim yaşanmadı. 2016 
yılı kış aylarında bin 191 
trafik kazası meydana ge-
lirken, ilkbahar aylarında 
ise bu rakam bin 61 oldu.

Radyo Trafik Ankara, Başkent’te Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan trafik kazalarının 
istatistiklerini açıkladı. Başkentte en çok mart ayında kaza olduğunu belirterek sayının ilkbahar 
dönemi boyunca bin 61 olduğunu ve geçen yıla göre düşüş yaşandığını ifade etti

BAŞKENTTE KAZA SAYISI
GEÇEN YILA GÖRE AZALDI



TŞOF 
Ba anı 
Fe i 
A aydın’dan 
sürücülere 
Ra a an  
sıca  e 
ya ı  uyarısı

R amazan ayına girilmesi ve okul 
idarelerince yılsonu sebebiyle 
düzenlenen gezi ve turlara dik-
kat çekerek sürücüleri ve okul 

idarecilerini uyaran TŞOF Başkanı Fevzi 
Apaydın, “Hoşgörü ayı olan Ramazan’da, 
sürücülerimiz  birbirlerine karşı daha to-
leranslı, saygılı olmalı. Aşırı hızdan kaçın-
malı ve trafik kurallarına harfiyen uyulma-
lıdır. Ayrıca, eğitim ve öğretimde yılsonu 
tatiline sayılı günler kala okul idareleri 
tarafından çeşitli gezi ve turlar düzenle-
niyor. Son olarak Hatay’dan Osmaniye’ye 
giden öğrencileri taşıyan tur midibüsü 
yaptığı kaza sonucu 14 kişi hayatını kay-
betti. Bu tür geziler gün geçtikçe daha 
da artmaktadır. Geziye çıkacak olan öğ-
renci, veli ve idarecilerin mutlaka bu tür 
gezilere bakımlı araç ve trafik kurallarına 
harfiyen uyan deneyimli usta sürücülerle 
çıkmaya dikkat etmelidir. Aksi halde bu 

SICAKLAR ASFALTLARI ERİTTİ, MECBUR 
OLMADIKÇA ÖĞLE VAKTİ YOLA ÇIKMAYIN

 l Ramazan’da sürücüler birbirine 
toleranslı ve saygılı olmalı

acı kazaların önüne geçme imkanı 
olmaz” dedi. 

“RAMAZANDA KAN ŞEKERİ 
DÜŞÜYOR”

Yağışlı havanın ülke genelinde etkili 
olması nedeniyle oruç tutan sürü-
cülerimizi araç kullanırken trafik-
te dikkatli olmaları konusunda da 
uyaran Apaydın, “Ramazan ayında 
oruç nedeniyle çoğu insanda kan 
şekeri düşüyor. Açlık, susuzluk ve 
yorgunluğa bağlı olarak re�ekslerin 
yavaşlaması ve dikkat dağılmasına 
karşı sürücüler her zamankinden 
fazla dikkatli, sabırlı ve duyarlı ol-
malı. En önemlisi ülke genelinde 
yağışlı havanın hakim olduğu bu 
günlerde sürücüler iftara yetişmek 
için acele ederek, trafik güvenliğini 
tehlikeye düşürmemelidir. Rama-
zan ayı ve yağışlı hava muhalefeti 
boyunca trafik kazalarından dolayı 
üzücü haber almamak için acele 
etmeden, trafik kurallarına uyarak 
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ve daha dikkatli bir şekilde araçlarınızı 
sürünüz. Bu mübarek ayda sürücüler 
birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve 
saygılı olmalıdır” diye konuştu.  

UYKUSUZ ARAÇ KULLANMAYIN

Sürücülerden aşırı sürat yapmamaları, 
uykusuz ve yorgun araç kullanmama-
larını isteyen Apaydın, “Ölümlü kaza 
oranı düşmesine rağmen, günlük or-
talama 11-12 vatandaşımızı kazalarda 
kaybediyoruz. Tatil dönemi yoğunlu-
ğunda ise bazen normalin iki katına 
kadar vatandaşımızın hayatını kay-
bettiğini görüyoruz. Bu kazaların bü-
yük sebebi, aşırı hız, trafik kurallarına 
uymamanın yanı sıra ramazan ayında 

sıcaktan ve nem oranının artmasından 
etkilenen sürücülerin dikkatinin dağıl-
masına bağlı olduğu görülüyor. Öğle 
vakitlerinde sıcaktan eriyen asfalta dik-
kat ediniz. Mecbur kalmadıkça öğlen 
sıcağında yola çıkmayınız. Kazalara ne-
den olan sürücü kusurlarının başında, 
yüzde 30 gibi yüksek oranda aracımı-
zın hızını yol, hava durumu ve trafiğin 
gerektirdiği şartlara uygun kullanma-
mak geliyor. Sabırsızlık ve yorgunluk-
tan dolayı, yolculuğun sonuna doğru, 
varılacak noktalara yakın yerlerde daha 
çok kaza yapılıyor. Trafik kazalarındaki 
artışlar en çok ramazan ayı ile tatil dö-
nemlerinde oluyor ve nerede ise iki ka-
tına çıkıyor” diye konuştu.

Bu film karelerini bir 

daha görmemek için 

trafik kurallarına 

mutlaka uyalım

Trafik kazaların 
en büyük sebebi, 
aşırı hız. Lütfen 
trafik kurallarına 
uyalım ve trafiğin 
gerektirdiği 
şartlara uygun 
araç kullanalım.
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Şoför olduğu için Kimse oğlunu vermedi

Eskişehir’in ilk kadın otobüs şoförü 
olan Melek İlhan, “Şoför olduğum 
için kimse bana oğlunu vermedi” 

dedi.

Eskişehir’de hatlı otobüslerde 15 senedir 
şoförlük yapan Melek İlhan, şimdilerde 
Tepebaşı Belediyesi tarafından başlatılan 
örnek bir projede direksiyon sallıyor. Pazar 
kurulmayan mahallelere yüzde 100 elektrik-
li otobüsü ile giden İlhan, alışveriş yapmak 
isteyen vatandaşları pazara, pazar alışveriş-
lerini tamamlayanları ise evlerine bırakıyor. 
Kırmızı ışıkları da boş geçmeyen bayan şoför, 
makyajını tazeleyerek yoluna devam ediyor. 
Eskişehir’de vatandaşların kendisine artık 
alıştığını dile getiren Melek İlhan’dan yolcu-
lar ise bir hayli memnun. Pazar alışverişini 
tamamlayarak evine dönen Zeynep Yakar, 
bayanların birçok işi başararak daha da anla-
yışlı davrandıklarını söyledi.

Yolcu Belgin Geren ise, Melek İlhan’ı 2000 
yılından bu yana tanıdığını anlattı. Erkeklere 
göre bayanların trafikte daha rahat olduğunu 
da belirten Geren, “Bayan şoförlerden mem-
nunuz. Zaten Melek hanım 2000 yılından 
beri Eskişehir içerisinde bütün otobüslerde 
çalıştı. O zamandan beri tanıyoruz. Buraya 
geçmesi iyi oldu. Şimdi daha çok görüyoruz. 

Bu belediyenin bize yaptığı bir faydadır. Er-
keklere göre bayanlar da trafik konusunda 
daha rahatlar. Binen yolcular da şoförün ba-
yan olmasından dolayı daha iyi davranıyor-
lar” dedi.

“AMCA DİYENLER OLDU”

Şoförlüğe ilk başladığı yıllarda birçok olum-
suz tepki aldığını vurgulayan Melek İlhan, 
aradan geçen 15 yılın ardından insanların 
kendisine alıştığını ifade etti. İlhan, “Eskişe-
hir bana çok güzel alıştı. Yaklaşık 15 yıldır 
şoförlük yaptığım için insanlar beni tanıdı 
artık. İlk başlarda özellikle erkek şoförler 
‘Bayan yapamaz, kullanamaz, 3 ayda kaçar’ 
derdi. Fakat ilk kışı geçirdikten sonra anla-
dılar ki bayanlar her işi başarır. Artık kimi-
si beni kardeşi, kimisi de kızı gibi görmeye 

başladı. Yolcularımız da çok memnun. Zaten 
insan olarak biz güler yüzlü olmayı biliyor-
sak bence herkes birbirine alışır. Öyle değil 
mi? Sadece güler yüz. Onun dışında hiçbir 
şey beklemiyor kimse kimseden. Bana hatlı 
otobüslerde çalışırken ‘amca’ diyenler oluyor-
du. Sonra bir bakıyorlardı, ‘Aaa bu kadınmış, 
bayanmış’ diyorlardı. Çünkü hep amcaya ve 
abiye alışılmış. İlk başlarda çok yadırgadılar. 
Bayanlardan da tepki aldım. Kimisi ‘Evin-
de otur’, kimisi ‘Kocalarımız sizin gibilerin 
yüzünden iş bulamıyor’ dedi. Kimi insanlar 
‘Açık insanlar toplumu bozuyor’ dedi. Yani 
kapalı istediler ama zamanla hepsi alıştı” 
şeklinde konuştu.

“OTOBÜS KULLANDIĞIM İÇİN 
KİMSE BANA OĞLUNU  VERMEDİ”

Eskişehir’in ilk bayan otobüs şoförü olan 
İlhan, neden evlenemediğini de anlattı. Şo-
för olduğu için kimsenin oğlunu vermeye 
yanaşmadığını söyleyen İlhan, “Bekarım, hiç 
evlenmedim. Otobüs kullandığım için kim-
se bana oğlunu vermedi. Eskiden şoförlere 
bayan vermiyorlarmış, bana da şimdi kimse 
oğlunu vermedi. Yine de çok memnunum. 
Nasipse olur, olmazsa önemli değil” dedi.

Es i e ir’in adın t üs 
örü Mele  İl an  

Es iden örlere ayan 
er iy rlar ı  ana da 
i di i se lunu er edi

Ş örlü e il  a ladı ı 
yıllarda ir  lu su  te i 
aldı ını ur ulayan Mele  
İl an  aradan e en 1  yılın 
ardından insanların endisine 
alı tı ını i ade etti  
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK ve Michelin lastikleri tarafından “Trafikte 
Sorumluluk Hareketi” kapsamında gerçekleştirilen “İyi Dersler Şoför Amca” projesi Afiş Yarışması sonuçları açıklandı.

M illi Eğitim Bakanlığı (MEB), ehliyet al-
mak için direksiyon sınavına giren sü-

rücü adaylarına 'heyecan' kriteri getirdi. Di-
reksiyon sınavında heyecanını yenemeyen 
sürücü adayına ehliyet yok.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Uy-
gulama Sınavı Kılavuzu”nu yayınladı. Sürücü 
kurslarında eğitim veren personelin, ehliyet 
almak için kursa katılan sürücü adaylarının 
ve direksiyon sınavında not verecek sınav 
personelin dikkat edeceği kriterler kılavuzda 
yer almakta.

Heyecandan eller ve ayaklar titreyebilir.

“Heyecandan veya başka bir sebepten kur-
siyerin elleri veya ayakları titreyebilir. Hatta 
normal bir insana göre telaşlı veya sinirli ola-
bilir. Aracın hareket ettirilmesini veya genel 
sürüşü etkilemiyorsa bu durum bir sorun 
olarak değerlendirilmemeli.” 

Derin nefes alması istenebilir.

“Araç hareket etmeden önce kursiyerde aşırı 
heyecan ve telaş gözlenmesi halinde, birkaç 
saniye kursiyerin beklemesini ve derin nefes 
almasını isteyebilirsiniz. Ancak aşırı heyecan 
ve telaşının geç-

memesi, aracı güvenli bir şekilde süremeye-
ceğinin anlaşılması halinde sınav bitirilir.”

Panik halindeyse aracı durdurması istenir.

“Eğer araç hareket halinde iken, trafikte risk 
oluşturacak, araç hakimiyetini azaltacak bir 
etki varsa veya kursiyer panik içinde hareket 
ediyorsa, aracın uygun bir yerde durdurul-
masını isteyiniz”

Yayınlanan bu kılavuz ile ülkemizde direksi-
yon sınavı değerlendirme sisteminin aşamalı 
olarak geliştirilmesi hede�endiği belirtilmiş-
tir.

İ lkokul 4. sınıf öğrencileri arasında gerçek-
leştirilen afiş yarışmasına 100 okuldan 875 
eser katıldı. Ödüller, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Jandarma İlçe Komutanlığı ve Michelin 
yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören-
le dağıtılırken, birincilik ödülü Kastamonu’ya 
verildi.

Kastamonu ili, İnebolu ilçesi Hüseyin Avni İl-
kokulu öğrencisi Habibe Tekebaş birinci olur-
ken, Ankara ili, Haymana ilçesi, Çaldağ İlko-
kulu öğrencisi Tülay Yazar ikinciliği, Bursa ili, 
İnegöl ilçesi TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 
öğrencisi Feride Korkmaz ise üçüncülüğü elde 
etti.

Ödül töreninde konuşan Michelin Türkiye 
Basın İlişkileri Müdürü Selen Muratoğlu, “Mic-
helin Türkiye olarak, Afiş yarışmamıza eser 
gönderen tüm öğrencilerimize ve öğretmen-
leri ne, trafik güvenliği konusunda duyarlılık 
gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 
yarışmanın kazananlarını kutluyo rum. İleri-
de iyi birer tasarımcı veya iletişimci olmala-
rını temenni ediyorum. Michelin olarak, taze 
zihinlere trafik güven liği tohumu ekmekten 

mutluluk duyuyoruz” dedi.

İlk yardımda yüzde 150 bilgi artışı
“İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında 
2015-2016 dönemindeki uygulamalar forma-
tör eğitim semineriyle başlarken toplam 10 
bin şoföre ulaşıldı. Gerçekleştirilen uygulama-
ların verimliliğini ölçme amacıyla yapılan ön-
son test sonuçlarına göre trafik güvenliği, ile-
tişim ve ilk yardım konularında şoförlerin bilgi 
düzeyinde yüzde 53 artış gözlemlendi. Genel 
sonuçlara bakıldığında, projenin ana hedef 
kitlesi olan taşımalı eğitim siteminde görevli 
servis şoförlerinin aldıkları konularında önem-
li gelişimler yaşandı.

Test sonuçlarında, yeni alınan lastiklerin ara-
cın arkasına takılmasının, özellikle yağmurlu 
havalarda yol tutuşunu artıracağını eğitim 
öncesinde her 100 şoförden 56’sı bilirken, 
eğitim sonrasında bu sayı 80’e çıkmış ve bilgi 
düzeyinde yüzde 88 oranında pozitif iyileşme 
sağlandı.

Servis şoförlerinin ilkyardım konusunda aldık-
ları eğitimin, bilgi düzeylerinde önemli bir ar-
tış sağlandığı da gözlemlendi. 112’yi ararken 

kazanın olduğu yeri tam ve eksiksiz tarif et-
menin öneminin her 100 şoförden 20’si farkın-
dayken, eğitim sonrası bu sayı 50’ye çıkmış ve 
şoförlerin bilgi düzeyinde yüzde 150 oranında 
pozitif iyileşme görüldü.

Şoförlerin iletişim becerisi kuvvetlendi

Düşük olduğu tespit edilen pedagojik bilgi 
düzeyi ve iletişim becerileri kapasitesi, verilen 
eğitimlerle artırıldı. Buna göre eğitim öncesi 
her 100 şoförün 62’si pedagojik bilgi ve ileti-
şim kategorisi sorularına doğru yanıt verirken, 
eğitim sonrası bu rakam 91’e çıktı. Şoförlerin 
bilgi düzeyinde yüzde 48 oranında pozitif iyi-
leşme oldu.

Projenin önemli bir diğer önemli ayağı da, 
eğitimcilerin ilkokul öğrencilerine verdiği 
eğitimlerdi. Ankara, Bursa, Kastamonu, Kay-
seri, Kütahya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, 
Tekirdağ illerinde, toplam 100 ilkokulda, yak-
laşık 7 bin öğrenciye doğrudan eğitim, proje 
okullarına ve bölgedeki diğer okullara eğitim 
ve iletişim materyalleri dağıtılarak toplam 107 
bin öğrenciye bilgilendirme faaliyetleri ger-
çekleştirildi.

İyi Dersler 
Ş ör A ca  

ödülleri erildi

HEYECANLANANA EHLİYET YOK

Yeni Direksiyon Sınav Kılavuzu'na göre; direksiyon başında telaşı 
bitmeyen adayın sınavı iptal edilecek. Sınav görevlileri, kurs eğit-
menleri ve sürücü adaylarının yararlanabileceği kılavuzda, "Araç 
hareket halinde iken, trafikte risk oluşturacak, araç hakimiyetini 
azaltacak bir etki varsa veya kursiyer panik içinde hareket ediyor-
sa, aracın uygun bir yerde durdurulmasını isteyiniz" ifadelerine 
yer verildi. Böylece aşırı heyecanını yenemeyen adayların ehliyet 
almasının zorlaştırılması yönünde bir adım atılmış oldu.
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Ahilik Haftası Manisa’nın Kula ilçesinde de çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.

Kula’da, Ahilik Haftası Yunus Emre Kent 
Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene 
Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin 
Şadan, Kula Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yi-
ğen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay 
Kırlı, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, ilçe mil-
li eğitim şube müdürleri, belediye meclisi üyeleri 
ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Aytekin Şadan, “Ahilik yaklaşık bin yıla ya-
kın süregelen bir gelenektir. Ahilik teşkilatı sıradan 
bir örgütlenme modeli değildir. Sosyal hayatın dü-
zenlenmesinden, iktisadi hayata ve vatan savunma-
sına kadar millet olmanın tüm özelliklerini içinde 
barındıran, Türk milletine has sosyo-ekonomik bir 
düzendir. Ahilik sanat, ticaret ve mesleğin, olgun 
kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş birleşimi-
dir. Ahi bir sanat, meslek veya ticaret sahibi olmakla 
birlikte olgun ahlaklı, merhametli, iyiliksever ve her 
işinde her davranışında dürüst ve güvenilir ahlaklı 
kişi demektir.” dedi.
Konuşmaların ardından esnafl ardan oluşturulan 
Kula Yaren Ekibi bir gösteri sundu.

KAYMAKAM GÜVEN’E ZİYARET

Meydandaki törenin ardından esnaf odaları baş-
kanları ve yöneticileri Ahilik Haftası etkinlikleri 
kapsamında Kula Kaymakamı Murat Güven’i ziya-
ret etti.
Ziyarette Konuşan Kula Esnaf Odası Başkanı Ay-
tekin Şadan, “Ahilik sadece Türk insanının değil, 
bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken 
bir insanlık ve ahlak sistemidir. Günümüzde Ahiliğe 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sosyal dayanışma, hizmet, samimiyet, cömertlik, 
Allah’tan başkasına kul olmama, insan sevgisi, iyi 
niyet, kibir ve bencillikten uzaklaşmak, merhamet 
ve iyi kalpli olmanın adıdır ahilik” dedi.
Kula Kaymakamı Murat Güven ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek esnafl arın Ahilik Haftasını 
kutladı.

29’uncu Ahilik Haftası Manisa’nın Salihli ilçe-
sinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kut-

lamalar Atatürk Anıtı’ndaki çelenk sunum töreni ile 
başladı. 
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yük-
sel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Halil Aşık ile esnaf odası başkan ve yöneti-
cileri ile oda genel sekreterlerinin katıldığı törende 
Atatürk Anıtına çelengi Salihli Şoförler ve Otomobil-
ciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı sundu.
“ÖZÜMÜZ AHİLİĞE DAYANMAKTADIR”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından günün anlam ve önemine 
ilişkin konuşmayı da yine esnaf odaları adına Sa-
lihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat 
Dağıstanlı yaptı. 29’uncu Ahilik Kültürü Haftası’nın 
tüm esnaf ve sanatkarlar için hayırlı ve uğurlu olma-
sını dileyen Dağıstanlı “Bilindiği üzere esnaf ve sa-
natkarımızın özü, kökü ve temeli Ahilik Kültürüne ve 
Ahilere dayanmaktadır. Ahilik ticarette dürüstlüğü, 
mesleki faaliyetlerde kendi kendini denetlemeyi 
öngörür. Bizler ahiliği sadece esnaf ve sanatkarların 
geçmişten gelen bir gurur kaynağı olarak değil, aynı 
zamanda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde 
olan ülkemizin ölümsüz bir ışık kaynağı olarak da 
görüyoruz” dedi.

“ESNAF VE 
SANATKAR, 
TOPLUMUN BEL 
KEMİĞİDİR”

Dağıstanlı konuş-
masına şöyle devam etti: “Hepinizin bildiği gibi, 
küresel gelişmeler nedeniyle esnaf ve sanatkarla-
rımız hızla yok olma sürecindedir. Dünya artık tek 
bir Pazar haline gelmiş, rekabette sınırlar kalkmıştır. 
Büyük işletmeler ekonomik ve siyasi güçleri ile es-
naf ve sanatkarları ezip geçmektedir. Oysa esnaf ve 
sanatkarlar ekonomik olduğu kadar, sosyal bir olgu-
dur, toplumun orta direği, bel kemiğidir.”
Esnaf odaları olarak Ahilik Haftasını çok önemsedik-
lerini ifade eden Dağıstanlı, “Ahilik anlayışını canlı 
tutmak için, bize ait olan bu değerleri daha fazla 
özümsemek, geliştirerek hayatımıza uygulamak 
istiyoruz ve buna mecburuz. Bu duygu ve düşünce-
lerle tüm esnafımızın 29.Ahilik Haftasını kutluyor, 
gelecek günlerin başta esnaf ve sanatkarlarımız ol-
mak üzere, tüm toplumumuza hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Salihli’de bulunan esnaf odaları 29’uncu Ahilik 
Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası kapsamında 
ayrıca Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi’nin katkılarıyla Kent Meydanı’nda lokma 
hayrı gerçekleştirildi.

Ankara-Samsun Karayolu üzerinde se-
yahat eden TIR, kamyon, otomobil ve 

minibüsler trafik polisi ekiplerince teker 
teker durduruldu. Durdurulan araç sürü-
cüleri ceza yediklerini zannederken sürp-
riz bir şekilde ikram edilen Ahilik Leblebisi 
ikramı karşısında şaşkınlıklarını da gizleye-
mediler.

ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç tarafından gön-
derilen leblebiler, sürücülere Sungurlu Şo-
förler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başka-
nı Hacı Karatekin ve diğer oda başkanları 
tarafından ikram edildi.

Durdurulan araçların şoförlerine Ahilik 
Leblebisinin yanı sıra trafik kuralları ile 

ilgili tanıtıcı broşürler de verildi. Leblebi 
ikramında bulunulan sürücülerin uygu-
lamadan memnun oldukları belirtirken, 
Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı Hacı Karatekin, tüm şoför 
esnafının Ahilik Haftası’nı kutladı ve kaza-
sız belasız yolculuklar temenni etti.

AHİLİK HAFTASI TESK'E BAĞLI ODALAR TARAFINDAN DA KUTLANDI

SÜRÜCÜLERE 
“AHİLİK LEBLEBİSİ” 
İKRAM EDİLDİ

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bu yıl 29’un-
cusu düzenlenen Ahilik Haftası dolayısıyla 
sürücülere Ahilik Leblebisi ikram edildi. 

 KULA

SALİHLİ
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Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri tarafından taşımalı eğitim 

kapsamında farklı okullara taşınan öğren-
cilerin güvenlikleri ile alınan tedbirlerin 
görüşülmesi adına Malatya Öğretmene-
vi konferans salonunda bir bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen 
toplantıda Malatya Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğünde görevli Baş Polis Memuru 
Bekir Serik ile Malatya İl Jandarma Komu-
tanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Ast-
subay Murat Dilek, servis şoförlerine trafik 
eğitimi verdi.

Konuşmacılar öğrenci taşınmasının nor-
mal bir taşıma işi olmadığını belirterek, 
şoförlerin ve okul müdürlerinin daha dik-
katli olması gerektiği kaydedildi. Taşıma ile 
eğitimin bir arada sorunsuz yürütülmesi 
gerektiğini izah eden görevliler, özellikle 
öğrencilerin daha güvenli bir şekilde ev-
lerinden okullarına ve okuldan evlerine 
dönmelerinin önemine değindi. Taşıma 
sırasında öğrenci güvenliği için maksimum 
düzeyde duyarlı olunmasını gerektiğini 
belirten konuşmacılar, bu noktada da ser-
vis şoförlerine büyük görev düştüğünü 
söyledi.

Okul servis araçları ile ilgili gerekli tüm ted-
birlerin alınması ve bu tedbirlerin düzenli 
olarak yapılması gerektiğini vurgulayan 
görevliler, servis araçlarının standartlara 
uygun, bakımlı, düzenli ve temiz olması 
gerektiğini kaydetti. Jandarma, emniyet ve 
ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha önce 
olduğu gibi denetimlere devam edecekleri 
belirtilerek, kurallara uymayanlar hakkında 
ise yasal işlem yapılacağı dile getirildi.

Seminer sonrasında ise şoförlerden gelen 
sorular Astsubay Murat Dilek ve Baş Polis 
Memuru Bekir Serik tarafından cevaplan-
dırıldı.

JANDARMADAN SERVİS 
ŞOFÖRLERİNE SEMİNER

Jandarma Trafik ve Trafik 
Denetme Müdürlüğü tarafından 
kentteki okul servisi şoförlerine 

eğitim verildi. 

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, 

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsa-
mında Kumköy İlkokulu öğrencilerine tra-
fik eğitimi verdi. 

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlü-
ğü), işbirliğinde 3-17 yaş aralığındaki ço-
cuk ve gençlere trafik güvenliği bilinci ve 
eğitimi kazandırmayı amaçlayan Çocuklar 
İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedekti�eri) Pro-
jesi kapsamında Çarşamba İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği bah-
çesindeki programda, kırmızı ışık ve yaya-
ların uymaları gereken kurallar Kumköy 
İlkokulu öğrencilerine anlatıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Tescil Büro Amirliği bahçesinde yıl sonu 
gezi programı çerçevesinde Kumköy İlko-
kulu Öğretmeni Dilek Livaneli ve Gönüllü 
Belçikalı Yabancı Öğretmen Sara Yiğit’in 
katılımı ile Trafik Dedekti�iği projesi kap-
samında Trafik Tescil Büro Amiri Adem 
Keskin, öğrencilere karayolunda araç kul-
lanımı, yayaların trafik kurallarına uyması, 
çocukların trafik eğitimi konularında uy-
gulamalı eğitim verdi.

Trafik Tescil Büro Amirliği bahçesinde 
Kumköy İlkokulu öğrencilerine akülü araç-
larla hazırlanan temsili karayolu parkurun-
da hem araç kullandılar hem yaya geçidi 
ve trafik kuralları hakkında bilgiler aldılar. 
Öğrenciler gönüllerince hem eğlendi hem 
de trafik konusunda bilinçlendirildiler.

Kumköy İlkokulu Öğretmeni Dilek Livane-
li, öğrencilerine yıl sonu etkinlikleri çerçe-
vesinde ilk olarak Çarşamba İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği bah-
çesinde trafik dedekti�eri konulu eğitim 
gezisi durağından sonra Samsun’da bir dizi 
gezi ve eğlence yapacaklarını ve öğrenci-
lerini gelişen dünyaya adapte ve eğitimli 
bir nesil yetiştirmek için mücadele ve eği-
tim verdiğini dile getirdi.

Trafik Tescil Büro Amirliği bahçesinde uy-
gulamalı eğitim sonrasında öğrenciler 
Samsun’a hareket ederken, proje ve ça-
lışmalarla ilgili Belçika asıllı Türk babadan 
olma Sara Yiğit yaptığı açıklamasında, 
“Dilek Livaneli’nin projesi kapsamında 
Türkiye’ye geldim. Burada hem 15 çocu-
ğum var hem 15 ailem oldu. Öğrenciler 
bana Türkçeyi, ben öğrencilere İngilizceyi 
öğretiyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. 
Bu proje ile daha da bilinçlendim. İlgiye 
teşekkür ederim” dedi.

İLKOKUL 
ÖĞRENCİLERİNE 
TRAFİK DEDEKTİFİ 
EĞİTİMİ

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve 
Denetleme şube müdürlüğü Eğitim 

şubesi 22 Ocak ve 17 Haziran 2016 “Tra-
fik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” 
kapsamında 2 bin 42 İlkokul, 750 Orta 
Okul ve bin 980 Lise Öğrencisine yöne-
lik; Trafikte yaya güvenliği kuralları, kar-
şıdan karşıya geçiş kuralları, okul araçla-

rında hareket tarzı, emniyet kemeri kul-
lanımının faydaları, Kask, koruyucu dizlik 
ve dirseklik kullanımının faydaları, yaya 
güvenliği ve trafik levhalarının bilinirliği 
konularında eğitimler verildi.

Projenin önümüzdeki yıllarda devam 
edeceği öğrenildi.

ÇOÇUKLAR 
TRAFİK 
DEDEKTİFİ OLDU

Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Güvenliği Stratejisi ve Eylem planı 
kapsamında Niğde’de 4 bin 772 
öğrenci trafik dedektifi oldu. 
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İLKADIM’DA İSTİHDAM GARANTİLİ KURS
Samsun’da düzenlenen “Aşçı, Pastacı, Pideci ve Garson Yetiştirme Kursu” başladı. 

G enç İstihdamı Destekleme Projesi kap-
samında Avrupa Birliği destekli olarak 
İlkadım Belediyesi, Lokantacılar Odası ve 

İŞKUR iş birliği ile Aşçı, Pastacı, Pideci ve Garson 
Yetiştirme Kursu’nun açılışı yapılarak ilk dersi 
verildi. Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor 
(MEMGE) projesi kapsamında aşçılık, pastacılık, 
pideci ve garsonluk eğitimlerini alacak olan kur-
siyerler açılış programına ilgi gösterdi.
Projenin açılış programına AK Parti Samsun Mil-
letvekili Fuat Köktaş, İlkadım Belediye Başkanı 
Erdoğan Tok, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu ve Samsun Şoförler ve Otomobilci-
ler Esnaf Odası Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Baş-
kanı Hacı Eyüp Güler, Samsun Lokantacılar Tat-
lıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş-
kanı İsmail Balcı, Samsun İŞKUR Müdürü Hasan 
Kılıçaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis 

Üyesi Ali Yiğit, Samsun Yol-İş Sendikası 2 No’lu 
Şube Başkanı İbrahim Uzun katıldı.
Projenin onaylanmasından sonra kendilerine 
destek yağdığını belirten Samsun Lokantacılar 
Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Balcı, “Türkiye’de ilk olan kursu-
muzun açılışını ve ilk dersini gerçekleştirmekten 
gurur duyuyorum” diyerek projeye destek veren 
isimlere teşekkür etti.
İSTİHDAM GARANTİLİ PROJE
Samsun şehrinin artık aşçı, pastacı, pideci ve pro-
fesyonel garson noktasında büyük eksiği oldu-
ğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan 
Tok, “Bu tür projeler turizm şehri olma noktasın-
da büyük önem taşıyor. Bir 10 yıl öncesine baktı-
ğımız zaman birkaç tane lokantadan ve tesisten 
bahsedilen bir şehirdik, artık her gün hemen he-
men yeni bir işletmenin açıldığı bir şehir olduk. 
Dolayısıyla buralardaki işleri yürütebilecek aşçı-
sından ara elemanına, servis elemanına çok ciddi 
ihtiyaçlarımız olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Bu projemiz istihdama yönelik bir proje hem de 
kaliteli elemanların yetiştirilmesi noktasından 
önemli bir proje olarak nitelendiriyorum. Projeyi 
ilk duyduğumuz da bu işe ortak olmak istedik. 
Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı ile birlikte 
geldi bu mekanı gezdik inceledik. Açıkçası ben 
daha güzel bir mekan bekliyordum. Burası basık 

kötü bir ortamdı. Çalışmalardan sonra bu meka-
na geldiğimde gözlerime inanamadım. Sınıflar 
mutfaklar adeta muhteşem olmuş. Bu mekanın 
hazırlanmasında emeği geçen tüm işçilerimize 
kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
“BURASI YEMEK FAKÜLTESİ OLACAK”
Açılışını yapılan kursların devamlılık getireceği-
ni ve bu kursların “yemek fakültesi” olacağının 
altığını çizen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat 
Köktaş "İl Başkanlığı döneminden itibaren ya-
kından takip ettiğim ve milletvekili dönemin-
de de büyük destek verdiğim Mesleki Eğitim 
Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) projesi hayırlı 
olsun. Ben buradan kamuoyunun bilmesini is-
tediğim konu bu kurs bir sefere yapılacak olan 
bir kurs değildir. Bu artık mutfak tezgahları ku-
rulduktan sonra kursiyerlerin ihtiyaç duyduğu 
alet, edevat ve malzemeler ortaya koyulduktan 
sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız 
İŞKUR üzerinden sürekli olarak kamu yararına 
kursiyerlerle birlikte devam ettirilecektir. Yani bir 
kere kurs yapılıp sonra kapılacak bir yer değildir. 
Bir anlam da burası kursiyerlerin yetişip mezun 
olacağı adeta bir ‘Yemek Fakültesi’ olacaktır. İn-
şallah hocalarımızın büyük gayretleri, kursiyerle-
rimizin başarılı çalışmaları ile güzel işler ortaya 
çıkacağına inanıyorum. Bu düşünceler içinde bu 
projenin yapımında emeği geçen herkese bir kez 
daha teşekkür ediyor. Kursiyerlere çalışmaların-
da başarılar diliyorum. Mesleki Eğitim Mutfa-
ğımdan Geçiyor (MEMGE) Projesi hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.



MİLASLI ŞOFÖRLERE İŞ ENLİ İ’ E İTİMİ

Milas Şoförler ve Otomobilci-
ler Esnaf Odası, 6331 sayılı İş 
Sağlığı Kanunu kapsamında 1 

Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yasa 
ile ilgili olarak, üyelerine ‘İş Sağlığı ve 
Güvenliği’ eğitim semineri düzenledi.

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştiri-
len eğitim seminerine, yaklaşık 400 oda 
üyesi katılım yaptı.

Üyelere iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 
ise BİRTEK İş Sağlığı ve Güvenliği firma-
sından; İş Güvenliği Uzmanı Emre Katık-
sız ve Eyüp Uyan verdi.

Eğitim sırasında, 1 Temmuz 2016 ‘da 
yürürlüğe girecek olan 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği yasasından doğan 
sorumluluklar şoför esnafına anlatıldı.

Kısa bir ön bilgilendirmenin ardından 
gün boyunca süren eğitim sonunda, iş 
sağlığı seminerine katılan üyelere test 
yapıldı. Eğitim sonunda, katılım yapan 
400 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Verilen eğitim esnasında; çalışanlara 
genel iş güvenliği kuralları, kazalardan 
korunma, alınacak tedbirler ve daha gü-
venli bir iş ortamında çalışma gibi konu-
ların yanında iş sağlığı ve güvenliğinin 
tanımı, yasal mevzuat ve içerik, iş sağ-
lığı ve güvenliğinde yeni yaklaşımlar ve 
temel prensipler, iş sağlığı ve güvenliği 
organizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda devlet, işveren ve işçilerin 
görev ve sorumlulukları, kaza nedenle-
rinin analizi, iş kazası ve meslek hastalık-
larından doğan hukuki ve cezai sorum-
luluklar, kişisel koruyucu donanımlar ve 
kişisel koruyucu donanımların iş yerle-
rinde kullanılması, fiziksel etmenler ve 

termal konfor şartları gibi konularda 
bilgi verildi.

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı Nurol Paskal, İş Sağlığı 
ve Güvenliği hakkında bilgilendirme 
eğitimlerine devam edileceğini kayde-
derek şunları dile getirdi, “6331 sayılı İş 
Sağlığı Kanunu, 1 Temmuz’da yürürlüğe 
girecek. Biz bunun öncesinde üyeleri-
mizin konuyla ilgili bilgilendirilebilmesi 
için İş Sağlığı ve Güvenliği semineri dü-
zenledik. Gün boyu süren eğitime yakla-
şık 400 üyemiz katıldı. Odamızda kayıtlı 
bin 500 üyemiz var. Üyelerimize yönelik 
eğitim seminerleri düzenlenmeye de-
vam edecek. Katılım yapan üyelerimiz, 
eğitim sonrasında İş Güvenliği sertifika-
sı almaya hak kazandı” dedi.

1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 
OLAN KANUN NEDİR?

6331 sayılı İş Sağlığı Kanunun 6 ve 7. 
maddelerinin yürürlüğe girmesi, kamu 
kurumları bağlamında, 1 Temmuz 2016 
tarihine ertelenmiştir.

Kanunun bu maddeleri kamu kurumla-
rına iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
yönünden diğer sağlık personeli görev-
lendirmesi zorunluluğu yüklemektedir.

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası, üyelerine yönelik İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi düzenledi 

Düzenlenen 
eğitim seminerine, 
üyelerden ilgi 
oldukça yoğun oldu. 
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Aksaray Belediye Başkanı Haluk 
Şahin Yazgı, özel halk otobüsünde 
kalp krizi geçiren kadını hastaneye 

yetiştirerek, örnek bir davranış 
sergileyen şoför Mehmet Altundağ’ı 

ödüllendirdi.

me teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu tür 
hassasiyetlerin azaldığı bir zamanlarda kalp 
krizi geçiren bir bayan yolcuyu hastaneye ye-
tiştirmesi bizler için ayrı bir mutluluk ayrı bir 
güzellik oldu. Biz genel olarak şoförlerimizden 
memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Herkes 
ekmeğinin derdinde, sizin o göstermiş olduğu-
nuz fedakârlık, o yapmış olduğunuz güzellik bizi 
çok mutlu etti” dedi.
Olay anını anlatan Şoför Mehmet Altundağ ise, 
otobüse binen Sibel Ceylan’ın kalp krizi geçir-
diğini fark ettiği anda otobüsü kenara çektiğini 
belirterek, “Kadın konuşamayacak haldeydi. 
Yolcuları indirdikten sonra hemen kadını hasta-

neye yetiştirdik. Şuanda sağlık durumu yerinde. 
Böyle güzel birşeye sebep olduğumdan dolayı 
çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Aksaray Minibüsçüler Halk Otobüsçüler Ve 
Umum Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Veysel 
Öztürk ise konuşmasında “ Şoför kardeşimizin 
böyle bir fedakârlık yapması bizlere gurur ver-
di. Diğer illerde olduğu gibi Aksaray’ımız dada 
insanına sahip çıkan şoför arkadaşlarımız var. 
Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başka-
nı Haluk Şahin Yazgı, hayat kurtaran örnek şoför 
Mehmet Altundağ’a Teşekkür plaketi ve çeşitli 
hediyeler verdi.

Aksaray’da özel halk otobüsünde yolculuk ya-
parken kap krizi geçiren Sibel Ceylan’ı (31), 

Aksaray Devlet Hastanesine yetiştiren otobüs 
şoförü Mehmet Altundağ, Aksaray Minibüsçüler 
Halk Otobüsçüler Ve Umum Servisçiler Esnaf 
Odası Başkanı Veysel Öztürk ve beraberindeki 
heyetle birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin 
Yazgı tarafından makamında kabul edildi.

Belediye Başkanı Yazgı, “Önce şoför kardeşi-

Van’ın Erciş ilçesinde 29. Ahi-
lik Haftası kutlamaları çer-

çevesinde Erciş Ağaç ve Demir 
İşleri Esnaf-Sanatkarlar Odası 
tarafından mesleğinde 40 yıl ve 
üzeri hizmet veren esna�ara tö-
renle plaket takdim edildi. 
Vanyolu Caddesi üzerinde bu-
lunan Ağaç ve Demir İşleri Es-
naf-Sanatkarlar Odası’nda ger-
çekleşen törene Oda Başkanı 
Mustafa Gürbüz, yönetim kuru-
lu üyeleri, Oda Genel Sekreteri 
Cihan Gürses, Erciş Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
Hüsamettin Çelik ile esna�ar 
katıldı. Törende 
bir konuşma ya-
pan Erciş Ağaç ve 
Demir İşleri Esnaf-
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Mustafa 
Gürbüz, 45 yıldır 
ilçede mesleğini 
icra eden maran-
goz ustası Ahmet 
Mantaş ile 40 yıl-

dır oto boyacı ustalığı yapan 
Sedrettin Çelebi’nin Ahilik kül-
türü içerisinde mesleklerini icra 
ettiklerini, çıraklarına da bu kül-
türü aşıladıklarını belirtti. Gür-
büz, Erciş Şoförler ve Otomobil-
ciler Odası Başkanı Hüsamettin 
Çelik’in de yine 35 yıla yakın bir 
zamandır gerek ilçe halkına, ge-
rekse esna�ara gösterdiği yakın 
ilgi ve alakaya teşekkür ederek 
oda ve yönetimi adına başkan 
ve ustalara plaket takdim etti.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çe-
kimiyle sona erdi.

HAYAT KURTARAN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE PLAKET

40 YIL VE ÜZERİ HİZMET VEREN 
USTALARA ANLAMLI PLAKET
Van’ın Erciş ilçesinde mesleğinde 40 yıl ve üzeri hizmet veren 
esna�ara törenle plaket takdim edildi. 

Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası, hayatını kaybeden Oda 
üyeleri ve vatan savunmasında canlarını veren Şehitler için 

Mevlit okuttu.
Şoförler ve Otomobilciler Odası hizmet binasında gerçekleştirilen 
etkinliğe,  Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğ-
lu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbra-
him Özsoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Musa Çelik-
kol, Oda Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, taksici 
esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası, Başkanı Köksal Semerci, 
“Hayatını kaybeden Oda üyelerimiz ve vatan savunmasında can-
larını veren  Şehitlerimiz için yemekli Mevlit okuttuk. 5 bin kişilik 
hazırladığımız hayır yemeğimize  katılan tüm esnaf ve vatandaşla-
rımıza teşekkür ediyorum” dedi.
SEMERCİ’DEN ANNELER GÜNÜ JESTİ
Şoförler Odası Başkanı Köksal Semerci,  yemekli Mevlit’e katılan 
bayanlara Anneler Günü nedeniyle karanfil takdim etti.

Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Köksal Semerci, 
“başta aziz şehitlerimiz ve bütün merhum üyelerimizin hayrına 
2. geleneksel mevlüd-i şerifimiz anneler günü ile aynı güne denk 
gelmesi sebebiyle de bütün annelerimizin anneler gününü kutladık.”

Denizli 
Şoförler 

Odası
Şehitler 

için Mevlit 
okuttu



Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Şenol: “Güneş ışınlarından 
korunmak için 50 faktör güneş kremi kullanın”

D ermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Şenol, 
güneş ışıklarının en dik geldiği 
mevsim olan yaz için uyarılarda 

bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Şenol, 
“1980’li yıllarda özellikle deniz tatili ya-
panlar arasında bronzlaşmak modaydı. 
İnsanlar genellikle 2 ya da 4 faktör olan 
güneş kremleri kullanır; hatta vücutları-
na havuç yağı gibi cilt rengini değiştiren 
ürünler sürerlerdi. O dönem plajlarda 
beyaz kalanlar dikkat çekerken, şimdi-
lerde insanlar daha güneşe çıkmadan 
30 veya 50 faktör güneş kremini sür-
meye, şapka ve gözlüklerini takmaya 
başladı. Daha doğrusu güneşin hem 
dostumuz hem düşmanımız olduğu 
gerçeğini kabullendik” dedi.

“HEPİMİZİN GÜNEŞE İHTİYACI VAR”

Herkesin güneşe ihtiyacı olduğunu be-
lirten Şenol, “Özellikle çocuklarımızın 
kemik gelişimi için D vitamini üretmesi 
şart ve bu da ancak güneş sayesinde 
oluyor. Ancak D vitamini almak için tüm 
gün güneş altında yatmak gerekmiyor, 
vücudun veya uzuvların az bir kısmının 
15-30 dakika güneş görmesi yeterli olur. 
Ayrıca güneş doğal bir antidepresan. 
Bundan dolayı güneşli havalarda mutlu 
olmaya daha meyilli oluyoruz; ancak gü-
neş aynı zamanda deri hücrelerimizi de 
etkiliyor. Geçirilmiş güneş yanıkları veya 
uzun süreli güneş ışığına maruz kalmak 
deri kanserleri için davetiye çıkarıyor. Bu 
nedenle daha küçükken önlem almaya 
başlamak gerekiyor. Ayrıca güneş, ben-
lerin ve güneş lekelerinin oluşmasına 
ve artmasına yol açıyor. Özellikle hami-
lelikte ve sonrasında oluşan bu lekeler 
biz bayanların kabusu olabiliyor. Uzun 
vadede erken yaşlanmamıza da sebep 
oluyor” diye konuştu.

“GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMAK 
İÇİN 50 FAKTÖR KULLANIN”

Güneş ışınlarından korunmak için 50 
faktör güneş kremi kullanmayı öneren 
Şenol, “Mesela güneş kremi seçerken 
en az 30, hatta 50 faktör olmasına dik-
kat edelim. İki veya 4 faktörlük yağlara 
aldanmayalım. Eğer hamileysek veya 
çocuklarımız küçükse onlara özel güneş 
kremlerinden temin edelim. Ve lütfen 
sürmeye üşenmeyelim, iki gün sürüp 
sonra ‘boş ver’ demeyelim. Hatta güneş 
kremini 4 saat ara ile günde 2-3 kez 
sürelim. Özellikle yüzde lekelerin oluş-
maması için buna dikkat edelim. Aslın-
da güneş kremini sadece yazın tatilde 
değil, günlük hayatımızda da kullanma-
mız gerekir. Parka, pikniğe giderken, bi-
siklete binerken veya araba kullanırken 
güneş kremini hem kendimize hem 
çocuklarımıza sürelim. Sabah saat 10 ile 
akşam 16 arasında, güneş tam tepedey-
ken mümkünse gölgede kalalım. Eğer 
güneşe öğlen çıkacaksak hiç olmazsa 
şapka ve gözlük başımızdan eksik olma-
sın. Bir de nemlendirici bir krem olası 
güneş yanıkları için çantamızın bir köşe-
sinde bulunsun” şeklinde konuştu.

“CİLDİNİZİN NEM DENGESİNİ 
KORUYUN”

Oruç tutan vatandaşlara da uyarılarda 
bulunan Şenol, “İftar sonrasından sa-
hura kadar sürede bol su ve sıvı gıdalar 
tüketmemiz cildimiz açısında da gerek-
lidir. Abdest sonrası cildin kurumasını 
engellemek için gün içinde nemlendi-
rici kremlerden faydalanmak iyi olur. 
Cildimiz kurursa kaşıntı ve egzama gibi 
hastalıklara karşı daha savunmasız hale 
gelir. Bunların yanında iftarda acı, ekşi, 
baharatlı yiyeceklere çok fazla yüklen-
meyelim. Bu tip gıdalar kaşıntıları tetik-
leyebilir” ifadelerini kullandı.

K anser son yıllarda Türkiye’de gittikçe 
arterken, uzmanlardan önemli bir uyarı 
geldi. İzmir Üniversitesi Hastanesi Tıb-

bi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Uğur Yıl-
maz, Türkiye’de sigaraya başlama yaşının 10’a 
kadar düştüğüne dikkat çekti. Yılmaz, “Tüm 

sorumluluğu bireylerin sırtına yüklemek haksızlık olur. Savunma-
sız, yaşama yeni atılan gençlerin sigara içmeye özendirilmesinin 
engellenmesi bir toplumsal görevdir. Türkiye’de artık sigaraya 
başlama yaşı 10’lara düştü ve son 5 yılda 7 milyon genç sigaraya 
başladı. Zararlı alışkanlıkların önlenmesi amacıyla radikal tedbir-
ler almalıyız. Sağlığımızın yanı sıra doğayı da koruyarak kansere 
yakalanma riskini azaltabiliriz. Kesilen her bir ağaç, havaya salınan 
dumanlar, doğaya uygunsuz şekilde atılan her bir kimyasal atık 

kansere yakalanma ihtimalini 
önemli ölçüde arttırmakta ve 
bizleri kansere yaklaştırmakta-
dır. Toplumsal duyarlılıkta küçük 
bir artış bile her yıl milyonlarla 
ifade edilebilecek hayat kurtara-
bilir” dedi.
Prof. Dr. Uğur Yılmaz, “Gelişmiş 
ülkelerin sağlık istatistiklerine 
göz attığımızda yaklaşık her iki 
erkek ve her üç kadından da 
birinin yaşamı boyunca kansere 
yakalandığı görülüyor. Ülkemiz-
de de buna yakın oranlar bulun-
maktadır. Sigara kullanımı tek 
başına kanser gelişimine neden 
olan etkendir. Sadece akciğer 
değil, mesane, gırtlak gibi kan-
serlerin gelişimine de neden 
olur. Kanser sıklığındaki artışın 
önemli bir bölümünün doğaya 
verdiğimiz zararları, çevre kir-
liliğinin bir sonucu olduğunu 
bilimsel veriler ortaya koymak-
tadır” diye konuştu.

Kanserin önleyici kanıta dayalı stratejiler, erken teşhis ve kanserli 
hastaların tedavisiyle azaltılabileceği veya kontrol altına alınabile-
ceğini anlatan Prof. Dr. Uğur Yılmaz, şöyle devam etti:
“Kanser için tanımlanan en önemli risk faktörü bireyin yaşıdır. Yani 
yaş ilerledikçe kansere yakalanma riski de artıyor. Dolayısıyla kan-
ser sıklığındaki artışın en önemli nedenlerinden birisi ortalama 
insan hayatının uzamasına bağlanabilir. Kanser hücrelerin kont-
rolsüz çoğalması sonrası, tümörler ve doku hasarlarının meydana 
geldiği bir hastalık tipidir. Kanserde bu kontrolsüz çoğalmaya 
neden olan hücre dönüşümünü, mutasyon denilen genetik deği-
şikliklere yol açan fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler yol açar.”

YAZIN
GÜNEŞE 
DİKKAT

SİGARA YAŞI 
TÜRKİYE’DE 10’A 

KADAR DÜŞTÜ

İzmir Üniversitesi Hastanesi 
Tıbbi Onkoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Uğur Yılmaz, 
kansere yakalanmamak 
için hem vatandaşların 
sağlığını hem de doğayı 
korumak gerektiğine dikkat 
çekti. Yılmaz, gençlerin 
erken yaşlarda sigaraya 
başladığını belirterek, 
“Gençleri sigaradan uzak 
tutmak toplumsal bir 
görevdir” dedi.

ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

29

UZMANLAR UYARIYOR



ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

30

Tesisimizden yararlanmak isteyenlerin;
1- Kendileri ve beraberinde bulunanların kimlikle-

rini ibraz etmeleri,
2- Önceden rezervasyon yaptırıp, kalacakları süre-

ye ait ücret tutarının % 50’sini Ankara Halkbank Ba-
kanlıklar Şubesi nezdindeki 12000002 nolu hesaba 
yatırmaları,

3- Rezervasyon talep tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde konaklama bedelinin %50’sinin ilgili ban-
kaya yatırılmaması halinde rezervasyonlarının iptal 
edilmiş olunacağının bilinmesi,

4- %50 konaklama bedelinin tesisimizde konakla-
ma yapacak kişinin adına düzenlenmiş olunması,

5- Yatırılan ücret dekontunun, Didim Eğitim ve 
Dinlenme Tesisimizin aşağıda belirtilen faks numara-
sına mutlaka gönderilmesi,

6- Şifahi veya telefonla yapılan rezervasyonların 
geçersiz olduğunun bilinmesi,

7- Tesisimizde konaklama süresi on gün olup, on 
günlük rezervasyon yaptıranların, tesisten erken ay-
rılmaları halinde kalan süreye ait konaklama ücreti-
nin kendilerine iade edilmeyeceğinin bilinmesi,

gerekmek-
tedir.

Ayrıca, te-
sisimiz Fede-
rasyonumuzca 
ayda en az iki 
defa denetlen-
diğinden misa-
firlerimizin te-
sis çalışanlarını 
zor durumda 
bırakmamaları 
için ücretleri-
ni noksansız 
ve zamanında 
yatırmaları zo-
runludur.

Y önetim Kurulumuz, göreve geldiği günden bu 
yana şoför ve nakliyeci esnafı ile Oda Yöneti-
cilerinin, zor doğa koşulları altında gece gün-

düz demeden yük ve yolcu taşımak suretiyle ifa ettikleri 
kutsal amaçlı kamu hizmetinin yorgunluğunu kısa süreli 
de olsa atabilmeleri amacıyla sosyal hizmetler sunmaya 
özen ve çaba göstermektedir. 

Bu amaçla şoför ve nakliyeci esnafımız ve yönetici 
meslektaşlarımızın eğitim ve dinlenme ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere Didim Altınkum mevkiinde bulunan tesi-
simiz, Başkanımız Sayın Fevzi Apaydın’ın talimatları ile 
yeniden elden geçirilerek hizmete hazır hale getirilmiştir. 

Böylece 2016 ve daha sonraki sezonlarda, tesisimizde 
misafir edeceğimiz şoför ve nakliyeci esnafımız ile yöne-
tici meslektaşlarımızın, evlerindeymişcesine rahat ve hu-
zur içinde tatil yapmaları ve eğitim almaları sağlanmıştır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 sezonunda da kâr 
amacı güdülmeden tatil ve eğitim yapılabilmesi için es-
nafımızın istifadesine sunulan Didim Altınkum mevkiin-
de bulunan tesisimiz, 20 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 
hizmet vermeye başlamıştır.

Birlikler, diğer meslek odaları, esnaf ve sanatkârlar 
kredi kefalet kooperati�eri ile taşıyıcı kooperati�erinin 
yapacağı mesleki toplantılar için Federasyonumuza bağlı 
meslek odaları için belirlenen fiyatlar uygulanacaktır.

Şoför Esnafının, Turizm 
Cenneti DİDİM'deki 
evine bekliyoruz

Yaz geldi, Haydi Tatile

Tel : (0256) 813 66 99
(0256) 813 65 35

Faks : (0256) 813 66 80



FEDERASYONA BAĞLI ODALARA

İlgi : a) 02.06.2016 tarih ve 18 No’lu Genelgemiz.
b)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 14.06.2016 tarihli Makam Oluru.
İlgi (a) genelgemiz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca düzenlenen 01.06.2016 tarih ve 2016/14 (KDGM) sayılı Genelgede; İl 
sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde, işyeri ile ikamet yeri birbirinden farklı ilde bulunan vatandaşların mağdur olmamaları ve 
zamanında işyerinde/okulda olmalarının sağlanması amacıyla, sadece öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak kaydıyla tahditli plakalı taşıtlar 
için D4 yetki belgesi düzenlenebileceği bildirilmişti.
İlgi (b) de yer alan Bakanlık Makam Oluru ile;
1 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası (d) bendi ile ilgi (a) daki genelge kapsamında verilecek yetki belgelerinin 
“D4S” olarak düzenlenmesi,
2 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası (d) bendinin 1 inci alt bendi kapsamında gerçek kişilere verilecek yetki 
belgelerinin “D4S*” olarak düzenlenmesi,
3 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgelerinin Değiştirilmesine İlişkin 19 uncu maddesinin “D4S” ve “D4S*” yetki belgeleri içinde uygu-
lanması,
4- İlgi (a) da kayıtlı genelgemizde yer alan Bakanlıkça belirlenen şartların sağlanması kaydıyla, Büyükşehir olmayan il sınırları içerisindeki mücavir 
alan dışında bulunan okul ve fabrika/işyerlerine öğrenci/personel taşımak isteyen tahditli plakalı taşıt sahiplerine de, talep etmeleri halinde söz 
konusu genelgedeki esaslar çerçevesinde, “D4S” ve “D4S*” yetki belgelerinin düzenlenmesi imkanı getirilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle rica ederiz.

İlgi :Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 01.06.2016 tarih ve 2016/14 (KDGM) sayılı Genelgesi.
İlgi Genelgede, il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde, işyeri ile ikamet yeri birbirinden farklı ilde bulunan vatandaşların mağdur 
olmamaları ve zamanında işyerinde/okulda olmalarının sağlanması amacıyla;
1- Yapılacak taşımanın kalkış ve varış yerindeki her iki şehir/büyükşehir belediyesinin uygun görüşünün olması ve bu görüşün ilgili valilikler 
tarafından da onanması,
2- Belediye ve Valilik tarafından belirlenen güzergâhın dışında taşıma yapılmaması,
3- Sadece öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapılması,
4- Öğrenci taşımaları için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde, personel taşımaları için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis 
Hizmet Yönetmeliği’nde taşımacı, sürücü ve taşıtlar hakkında yer alan kurallara uyulması,
5- Adına düzenlenecek D4 yetki belgesiyle karayolu taşıma mevzuatının müsaade ettiği başka bir taşıma faaliyetinde bulunulmaması,
kaydıyla tahditli plakalı taşıtların kaydedilmesine imkan sağlayacak D4 yetki belgesi düzenlenmesi uygun olduğu bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle rica ederiz.

 Mehmet Nesip KEMALOĞLU Fevzi APAYDIN
 GENEL SEKRETER BAŞKAN

 Mehmet Nesip KEMALOĞLU Fevzi APAYDIN
 GENEL SEKRETER BAŞKAN

0 N lu enel e

1  N lu enel e

Bilindiği üzere; 03.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesinin 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma veya Üstlenme” yükümlülüğü, aynı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca kamu kurumları ile elli kişiden az 
çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için; 01.07.2016 tarihi itibariyle başlayacaktır.
29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01.07.2016 tarihi iti-
bariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin 
işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.
Bura göre; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, İSG hizmetlerini kendileri üstlenmek 
istemeleri halinde Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güven-
liği hizmetlerini yürütülebileceklerdir.
Bahsi geçen eğitimler Anadolu Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla tekrarlanmakta olup, başvuru şartları ile eğitim programına ilişkin detaylı 
bilgiler http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi adresinde yer almaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezaları öngörülmektedir.
Bilgi edinilmesini ve esnafınıza ivedilikle bilgi verilmesini önemle rica ederiz.

 Mehmet Nesip KEMALOĞLU Fevzi APAYDIN
 GENEL SEKRETER BAŞKAN

1 N lu enel e

ESNAFIMIZI İLGİLENDİREN HAZIRAN AYINDA YAYIMLADIĞIMIZ ÖNEMLİ GENELGELER
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GEÇEN SAYININ CEVABIYUKARIDAN AŞAĞIYA

SOLDAN SAĞA

1. Asillik... Denizde, açığa veya 
kıyılara yerleştirilen, düzenli 
aralıklarla ve sürekli belirli 
aralıklarla yanıp sönen küçük 
fener,

2. İlköğretim öğrencilerinin ön-
lüklerinin üzerine taktıkları 
yaka... Bibi,

3. Uzak... Makam, mevki... 
Rus yapısı, karadan havaya 
güdümlü silah,

4. Tabaklanmış ceylan derisi... El 
alıştırmak için çok tekrarlana-
rak yazılan yazı,

5. Bir renk... Eksiksiz, kesintisiz... 
Sıkıntı çekmeden, yorulma-
dan yapılabilen,

6. Tahta perde... Yavrusu olan 
dişi hayvan,

7. Epilepsi... Eskiden Rus Kazak-
larının başbuğuna verilen 
unvan,

8. Köpek ve sığırlara yedirilmek 
için un ve kepekle hazırlanan 
yiyecek... Zayıf ve kuru... 
Lantan'ın simgesi,

9. Alacalamak işi,
10. El kol hareketleri ile birlikte 

yapılan bir tür hızlı dans... 
İngiliz birası,

11. Dedelerden ve büyükbaba-
lardan her biri... Çözümle-
meli, 

12. Yapının tavanı ile damı 
arasındaki kullanılan yer... 
İkilemek işi

1. Belirteç, miyar, reaktif... Ön, yan, yakın,
2. Yapı yüzeylerinde yatay, enli, az çıkıntılı, süslü veya 

düz silme... Yardımcı yemek, 
3. Irmak, dere, çay, küçük akarsu... Kolayca düzgün söz 

söyleme durumu,
4. Boyacılıkta kullanılan, kırmız böceğinin üst deri 

bezlerinin salgıladığı madde... Azerbaycan'da çalınan 
bir çalgı türü... Kalsiyum'un simgesi,

5. İskambil oyunlarında oynama sırası... Latin Amerika'da 
yaşayan gündüz yırtıcısı,

6. Yol, su, geçit vb. şeyleri bir engelle işlemez, akmaz, 
geçilmez duruma getirmek... Açık, ortada, meydanda, 
herkesin içinde yapılan,

7. Yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar biçiminde 
donarak düşen su buharı... Geviş getiren hayvanların 
ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı, 

8. Güç, hâl, derman, kuvvet... Maliye ile ilgili,
9. İlenme, beddua... İsveç'in İşçi sendikası... Kekliğin 

boynundaki siyah halka... Eski Türklerde devlet,
10. Kasalara yerleştirme... Tanrıtanımaz,
11. Büyük kayık, alamanata... Ayrıntı, özellik, nitelik, 
12. Ünlü Hint destanı... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart.
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Akaryakıt Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Üyelerimizin ve Halkımızın

220 yataklı yazlık 
tesis siz değerli 

meslektaşlarımıza 
ve halkımıza ucuz 
ve kaliteli hizmet 

vermektedir.
Aile fertleri ile 

birlikte gönlünüzce 
ucuza tatil 

yapma imkanı 
bulunmaktadır. 

Tesisimizde 
her yıl 3500 

civarında konuk 
ağırlanmaktadır. 

Sezon sonunda pek 
çok esnaf odaları 

ve birliklerimiz, 
başkanlar meclisi 

toplantılarını 
tesisimizde 

yapmalarına olanak 
sağlayarak hizmet 

vermekteyiz.

Teşkilatımız 
tarafından 
tercih 
edilen 
Didim 
Eğitim ve 
Dinlenme 
Tesisimiz 
Federasyonumuz 
tarafından 
yenilenerek 
hizmete 
açılmıştır.

TŞOF 
Didim 
Eğitim

ve 
Dinlenme 

Tesisi

Karakol Sokak No:21 Altınkum-Didim / AYDIN, Tel: (0 256) 813 66 99 - 813 65 35  Faks: (0 256) 813 66 80

Hizmetine Açıktır




