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Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Başbakanım,

15 Temmuz 2016 günü Cumhuriyetimize ve Demokrasimize karşı yapılan 
kanlı kalkışmanın bastırılması ve sonrasında milletimizin birlik ve bütünlüğünün 
sağlanması için göstermiş olduğunuz dik duruş ve üstün gayretleriniz için 
minnettarız.
“Hakimiyet Milletindir” düsturu ile çalışan meclisimizdeki siyasi partilere 
mensup milletvekillerimiz menfur saldırılara rağmen milletin meclisini terk 
etmedi. Cumhuriyetimize ve Demokrasimize el birliği ile sahip çıkıldı. Esnafımız, 
Sanatkârımız ulaşım hizmetleri ile Milletimizle birlikte demokrasi nöbetlerinde bu 
güzel tabloya destek oldu ve olmaya da devam edecektir. 
Bu kanlı kalkışma ile Cumhuriyet ve Demokrasinin erdemlerinin, milletimizin birlik 
ve beraberliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladık.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Başbakanım,

Milletimiz ile birlikte sahip çıktığınız meclisimizin çalışması neticesinde 
esnafımızın beklediği trafik cezaları, idari para cezaları ile HGS cezalarının 
da kapsama alındığı yapılandırmaya ilişkin düzenleme 03.08.2016 tarihinde 
Meclis tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca ticari araçların yenilenmesinde ÖTV 
alınmamasına ilişkin tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir. 
Esnafımız ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler ve çalışmalarınız için, şahsım ve 
temsilcisi olduğum tüm nakliyeci ve şoför esnafı adına şükranlarımı saygılarımla 
sunarım.
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Türkiye büyük bir badire atlattı

DEMOKRASİ ZAFERİ

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü cuntanın kalkıştığı darbe 
girişimine Türkiye'nin her kesiminden tepki yağdı. 
Siyasetçiler, iş ve ekonomi çevreleri, sendikalar, 
sanatçılar, akademisyenler, futbol camiası ve esnaf  
ve sanatkârlar darbe kalkışmasına ortak bir ses 
oluşturarak milli iradenin yanında yer aldıklarını 
belirttiler.
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Türkiye büyük bir badire atlattı

DEMOKRASİ ZAFERİ

Türkiye emsalsiz bir ihanetle karşılaştı ve yine 
emsali görülmemiş bir halk direnişiyle hainlerin darbe 
girişimini bastırdı. Bu zafer halkın, demokrasinin, 
inancın ve birlik-beraberliğin zaferidir. Bu aziz millet 
kendi iradesinin üzerinde hiç bir güç tanımayacağını 
hem hainlere hem de tüm dünyaya göstermiştir.
15 Temmuz bu direnişin ve zaferin kutlu günüdür.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 
Temmuz gecesi darbe kalkışmasını 
haber alır almaz kaldığı 
Marmaris'teki otelden İstanbul'a 
hareket etmesi, cuntacıların 
oyununu bozdu. Erdoğan'ın 
FETÖ'cü teröristler oteli basmadan 
15 dakika önce Marmaris'ten 
ayrılması tarihin akışını değiştirdi.

Temmuz gecesi ülkemizde tarihin sayfalarına kara bir leke olarak 
geçti. Bu kara gün Cumhuriyetimize, Demokrasizmize yakışmayan 
görüntülere sahne oldu. Türk halkı bu darbeye karşı tek yürek oldu. 
Cuntacıların karşısına göğsünü siper etti. Askeri kalkışmaya sert tepki 

göstereren türk milleti birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Türk halkı FETÖ'nün 
darbe girişimine tepki göstererek 15 Temmuz'u "Demokrasi zaferi" olarak taçlan-
dırdı.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda, 15 Temmuz’da TSK içerisindeki FETÖ 
mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yakla-
şık 22 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz Cuma günü saat 22:00’da başlayan 
FETÖ’nün darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:02’de bertaraf edildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek bu darbeye dur dedi.

Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur
Türkiye Tek Yürek oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında kenetlendi

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan; Fetullahçı 
terör örgütü'nün (FETÖ) 15 

Temmuz'daki darbe girişimine 
karşı halkı meydanlarda 

demokrasi nöbeti tutmaya 
çağırdı. 15 Temmuz darbe  

gecesinden başlayarak 
meydanlar nöbet tutan halkla 

hınca hınç doldu. 

15
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“DARBELER DÖNEMİ TARİHE GÖMÜLMÜŞTÜR”
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,

Türk Şoför ve Nakliyeci esnafı olarak 
Demokrasi ve Cumhuriyet aşığıyız

Ülke ve millet olarak demokrasi ve özgürlüklerden vazgeçilmesinin mümkün 
olmadığını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu darbe girişimi Türk Şoför esnafı 
olarak asla kabul etmiyoruz. Bu halkın iradesine yapılmış bir saygısızlıktır. Halkın 
iradesiyle seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen bu kanunsuz darbe girişiminin 
karşısında ve halkın hür iradesiyle seçtiği mevcut hükümetimizin yanındayız."

15 Temmuz gecesi girişilen darbe giri-
şimine ilişkin yazılı bir açıklama yapan 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
“Ülke ve millet olarak demokrasi ve öz-
gürlükten vazgeçmemiz mümkün değil-
dir. Milletimiz her zaman milli iradeye 
sahip çıkmaya devam etmeli ve hür ira-
desinin başkaları tarafından silah zoruy-
la da olsa kullanılmasına izin vermeme-
lidir. Bu darbe girişimini tanımıyoruz. 
Bu ülkemizin ve milletimizin birliğine 
yapılmış bir darbe girişimidir” dedi.

GÜN BİRLİK OLMA 
GÜNÜDÜR
Bugün birlik olma, demokrasimize ve 
hürriyetimize sahip çıkma günü olduğu-
nun da kaydeden Fevzi Apaydın, “Milet 
olarak tedbiri elden bırakmamalıyız. Mil-
letimiz iradesine dün nasıl sahip çıktıysa 
bundan sonra da aynı kararlılıkla de-
mokrasi ve hür iradesine sahip çıkmaya 
devam edip bu vatan hainlerine meyda-
nı bırakmamalıyız. Milletimize bundan 
sonra daha büyük görevler düşmektedir. 
Bu girişim terörden farksızdır. Bu giri-
şimi Türk Şoför esnafı olarak asla kabul 
etmiyoruz. Bu halkın iradesine yapılmış 
bir saygısızlıktır. Halkın iradesiyle seçil-
miş meşru hükümete karşı girişilen bu 
kanunsuz darbe girişiminin karşısında 
ve halkın hür iradesiyle seçtiği mevcut 
hükümetimizin yanındayız. Demokrasi 
ve Cumhuriyet aşığı bir millet olarak bu 
tavrımız nettir. Suçluların en kısa zaman-
da yüce adalet önüne çıkarılarak gerekli 
cezaya çarptırılmaları artık kaçınılmazdır. 
Darbeler dönemi artık tarihe gömülmüş-
tür” ifadesini kullandı.

Seçimle gelen hükümet ancak seçimle gider

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, askeri darbe girişiminin milletimizin hür iradesine saygısızlık 
olduğunu ve bu darbe girişimini en sert şekilde kınadıklarını belirterek demokrasiye 
her zaman sahip çıkılmasının vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. 
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TEK MİLLET
Milyonlar Yenikapı mitinginde buluştu!

TARİHİ FOTOĞRAF

'15 TEMMUZ BÖLÜNMEZLİĞİN KANITIDIR'

T ürkiye tarihinin en büyük buluşması İstanbul 
Yenikapı'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle düzenlenen 

Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde, milyonlar birlik, 
beraberlik ve demokrasi dersi verdi. TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Hulusi 
Akar'ın da katıldığı dev miting Türkiye'nin demok-
rasiye olan inancını tüm dünyaya gösterdi. Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez de, Demokrasi ve Şe-
hitler Mitingi'nde dua etti. Görmez duasında şöyle 
dedi: "Yenikapı'daki bu varlığımızı, şehirlerimizin 
bütün meydanlarındaki kıyamımızı sen bir milat 
eyle. Şu andan itibaren kıyamet sabahına kadar bu 
cennet vatan üzerinde kalplerimizi birbirine kenetle 
Allahım."
ERDOĞAN: 16 TEMMUZ'DA KAHROLDULAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma-
sında, "Şayet darbe başarılı olsaydı, bin yıldır bizim 
olan bu coğrafyanın kimlere altın tepsi içinde su-
nulacağını gayet iyi biliyoruz. Arkalarındaki güçleri 
çok iyi biliyoruz, vakti saati geldiğinde hesaplarını 
önlerine koyacağız" dedi. "Burada, Cumhurbaşka-
nıyla, Başbakanıyla, CHP ve MHP genel başkanla-
rıyla verdiğimiz görüntü, düşmanlarımızı en az 16 

Temmuz sabahı kadar kahretmiştir" ifadesini kul-
lanan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin çok 
iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bu ihaneti gerçek-
leştirenleri değil, onları harekete geçiren saikleri de 
çok iyi değerlendirmeliyiz. Fetullahçı Terör Örgütü 
mensupları, bunların ismini halen ağzına almak-
tan çekinenler var. Çekinmeyelim. Muktedir olanlar 
bunların isimlerini aynen ifade etsinler ki bilmeyer-
ler, bu FETÖ'cüler kimdir bunu öğrensin. Ülkemize 
yönelik tehdiden görünürdeki maşalarıdır. Biliyoruz 
ki bu oyun, senaryo onların boyunu aşar. Elbette bu 
örgütü tüm boyutları ile ortaya çıkarmak ve hukuk 
dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz."
FETÖ ihanet çetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki et-
kinliğinin önünü açan davaların yeniden incelenme-
si gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: 
"15 Temmuz gecesinden beri 79 milyon tek yürek, 
tek ses oldunuz. Yenikapı Meydanı'nda bugün de-
mokrasi nöbetini taçlandırıyorsunuz. Daha güçlü bir 
ülke için devletin yeniden yapılandırılması sürecini 
inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz 
gecesi bu ülkenin yıkılmayacağını dünyaya gösterdi. 
Bu fırsatı değerlendirelim. 15 Temmuz'u daha güç-
lü, daha müreffeh Türkiye'nin inşası için milat haline 
dönüştürelim." Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: 
"Video konferansla Almanya'daki mitinge bağlana-
caktım, bağlatmadılar. Olumsuz karar verdiler. Hani 

demokrasi. Ama Kandil'dekilere video konferansla 
yayın yaptırdılar. Yarınlar onlar için bekledikleri gibi 
olmayacak. Bumerang gibi onları vuracak. Beslesin-
ler o teröristleri, yarın onlara çarpacaklar."
KAHRAMAN: DARBELERE KARŞI 
OLDUĞUMUZU BÜTÜN DÜNYAYA DUYURDUK
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Dünyada gazi un-
vanı olan tek parlamento TBBM'dir. Partiler darbenin 
karşısında olduğunu dünyaya duyurdu. Meclisimiz 
ikinci defa gazilik payesini hak etti. Milletin bağrı-
nı, kalbini bombaladılar. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Marmaris'ten halkımıza seslendi, 
meydanlara çağırdı. Bu çağrı bana Bayrak şiirini 
hatırlattı. Vatansever güvenlik güçleriyle halkımız 
bütünleşti, demokrasi kazandı. Darbeler tarihi sona 
ermiştir. Milletimiz demokratik tecrübesi ve azmiyle 
bir fitneyi def etti. İnşallah akıl ve gönül birliğiyle 
tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bizi birbirimize dü-
şürmeye çalışanlara karşı ülkemizi en ileriye taşıya-
cağız. Sırt sırta, omuz omuza daha ileri gideceğiz. 
Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyeceğiz. 
Millet, devletsiz; devlet, ordusuz olmaz. Ordumuzun 
yeri kışladır. Ancak vatan müdaafası için kışladan 
çıkar. Millet olarak tarih yazmaya devam edeceğiz. 
Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. 
Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ol-
mak üzere darbenin engellenmesinde emeği olan 
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FETO'nun darbe girişimiyle sarsılan 79 milyon biraraya geldi. 
Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
muhalefet liderleri, Genel Kurmay Başkanı, İstanbul Yenikapı'da ki 
"Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde bir araya gelip halka seslendi. 
5 milyon kişinin buluştuğu meydanda Türk bayrağından başka 
bayrak yoktu. Liderlerin mesajları birliğimizi ilan ederek dünyaya 
demokrasi dersi verdi.

herkese teşekkür ediyorum" dedi.
YILDIRIM: BU TARİHİ BİRLİKTELİĞİ GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYACAĞIZ
Başbakan Binali Yıldırım, "Buradan açık ve seçim ifade etmek istiyorum. Siyasette 
meydana gelen bu birleştirici tabloyu bozmayacağız. Uzlaşmayı, işbirliğini daha 
da güçlendireceğiz. Türkiye'yi milletimizle, siyasi partilerimizle 2023 hedeflerine 
taşıyacağız. Kürt ile Türk ile bunların arasına girenler işte bu hainlerdi. Kürt ve 
Türk arasındaki bu mikropları temizleyeceğiz. Terör örgütlerini aradan çıkaraca-
ğız. İnşallah Türk Kürt alevi - sünni arasındaki muhabbeti daha da geliştireceğiz. 
Aramıza giren bölücü terör örgütünü de milletimiz arasından çıkaracağız. Hangi 
mezhepten olursa olsun bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyece-
ğiz. Bir olursa ulaşamayacağımız hiçbir iş yok. Bu tarihi birlikteliği gözümüz gibi 
koruyacağız, intikam duygusu ile değil adaletle, hukukla hareket edeceğiz. Bu 
terör örgütü mensuplarından şehit ve gazilerimizin hesabını soracağız. Demok-
rasiden taviz vermeyeceğiz, özgürlüklerimizi daha da geliştireceğiz. Düşmanları-
mızı azaltacak, dostlarımız çoğaltacağız. 15 Temmuz Türkiye'nin mikroplarından 
temizlendiği gündür. Bugün Türkiye temizlik yapıyor. Devleti kilitleyen, ekono-
miyi daraltan unsurları teker teker ortadan kaldırıyoruz" dedi.
AKAR: MİLLETİMİZ HAİNLERE GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, "Milletimize ihanet eden bu alçaklara layık 
oldukları cevap verilmiştir. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti devletine, TSK'ya ve 
asil milletimize yaşatan hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır.
Burada özellikle şunu belirtmek isterim, 15 Temmuz akşam saatlerinde TSK bün-
yesinde yuvalanan terörist hainlerin darbe girişiminin, halkımızın peygamber 
ocağı olarak adlandırdığı TSK'nın ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle 
hiçbir alakası yoktur.
Bu nedenle, asker elbisesi içine girmiş eli kanlı caniler ile görevinin başında 

olan, bölücü terör örgütü PKK ve diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden 
TSK'nın kahraman mensuplarını ayırt ederek davranması bizlere güç vermiştir. 
Bundan dolayı teşekkür ediyorum.
Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden, canı pahasına, milli iradenin 
hakimiyeti için gösterdiği kahramanlık her türlü takdirin üzerindedir" dedi.
KILIÇDAROĞLU: HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye sahip çıkmalıyız. Tankın 
üzerine çıkan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hakimiyet kayıtsız şartsız mille-
tindir diyor anayasa.Vatandaşlar eşit ve birliktedir. Kimliği ne olursa olsun kanun 
önünde eşittir.
Cumhuriyet bizimdir yaşatmak hepimizin görevidir. Demokrasiye sahip çıkmak 
zorundayız. Parlamanter sisteme karşı yapılan darbe girişimine karşı parlamento 
dik durarak gereken karşılığı vermiştir. FETÖ terör örgütü yargıda yuvalandı.
Bir hakim Pensilvanya'dan aldığı talimatla karar veriyorsa o hakim hakim de-
ğildir.FETÖ terör örgütünü artık tüm dünya biliyor. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak 
hepimizin görevidir.
Hep birlikte mücadele edelim. Birlikte kardeşçe yaşamak için mücadele edece-
ğiz" dedi.
BAHÇELİ: HİÇBİR HAİN, ÇILDIRMIŞ VE HAYASIZ BİZE 
YANAŞAMAYACAKTIR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Birliğimizi kararlı bir şekilde korumalıyız. 
Kutuplaşma ve ayrışmaları bıçak gibi kesmeliyiz. 15 Temmuz bir milat ve dönüm 
noktasıdır. Bu ruh devam ettikçe hiçbir hain, çıldırmış ve hayasız bize yanaşama-
yacaktır. Yeni bir sayfa açalım milli bir uzlaşma ile Türkiye düşmanlarını şaşırta-
lım. Vatan sahipsiz değildir, millet yetim değildir, bu devlet öksüz değildir" dedi.

TEK YÜREK
Dünya böylesini görmedi

Yenikapı’daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde milyonlarca 
vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün burada, 
Yenikapı Meydanı’nda Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, 
Genelkurmay Başkanıyla, CHP ve MHP Genel Başkanlarıyla, 
81 vilayetimizdeki her görüşten, her meşrepten insanımızla 
verdiğimiz şu görüntü var ya; işte bu görüntü inanın bana, 
ülkemizin düşmanlarını, en az 16 Temmuz sabahı kadar üzmüştür, 
kahretmiştir” dedi.
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T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederas-
yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken ile yönetim-denetim kurulları 
ile mesleki eğitim kurullarından oluşan 

heyet, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziya-
ret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yak-
laşık 20 milyonluk büyük bir aileyi temsilen 
Meclis’te olduklarını söyledi. 
Darbe girişimi sırasında bile Meclis’in çalışma-
sının önemine değinen Palandöken, esnaf ve 
sanatkarların her zaman darbelere karşı oldu-
ğunu, bundan sonra da olacağını bildirdi. 
Palandöken, Türkiye’nin, “tek ülke, tek bayrak, 
tek vatan” üzerinde her zaman yaşayacağını 
ifade ederek, Meclis’in darbeye karşı dimdik 
ayakta durduğunu vurguladı. 
Türk milletine geçmiş olsun, yaralılara acil şi-
falar, şehitlere ise rahmet dileyen Palandöken, 
“Bu ülke birlik, beraberlik ve huzur içerisinde 
daha nice yüzyıllar dimdik ayakta duracaktır” 
dedi. 
Meclis Başkanı Kahraman, yaptığı konuşma-
da, çok üzücü bir darbe girişimi yaşadıklarını 

söyledi. 
Milletin 20 saatte o badireyi atlattığını anlatan 
Kahraman, “Kim bilir ne kadar zaman olmuştu 
hazırlıkları? Herhalde epey fazlaydı. Bazı ülke-
ler, üzüntü beyanlarını belirtiyorlar, mektup 
yazıyorlar. Acaba üzüntüleri, böyle bir darbeye 
maruz kalmış Türkiye için mi, yoksa bu kadar 
hazırlıkları boşa gitti diye mi? Hazırlıkları boşa 
gitti” diye konuştu. 
Kahraman, milletin darbeyi yendiğini ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ben 1960’ı biliyorum, hukuk fakültesine 
girmiştim. Birden bire radyoda bir ses, Türk 
ordusu Türk milletini radyoların başına davet 
eder. ‘Türk Silahlı Kuvvetleri idareyi ele almış-
tır, NATO’ya bağlıyız.’ Birden bire. Demokrat 
Parti’nin fevkalede taraftarı vardı. Pırıl pırıl 
bir insan Menderes. Demokrat Parti 1950’de 
iktidara geldiğinde milli gelir 435 lira idi, 
1960’da bin 695’e çıkmıştı. Bir tek Çubuk Ba-
rajı vardı Ankara’da, o da mesire yeri idi. 19 ba-

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN,
TESK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK)  Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, 
TESK Yönetim Kurulu ve Dene-
tim Kurulu Üyeleri, 13 Mesleki 
Federasyon Başkanı  ve  82 Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birlik Baş-
kanı ile birlikte TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’a taziye ve geç-
miş olsun ziyaretinde bulundu. 

TESK GENEL BAŞKAN VEKİLİ 

VE TŞOF BAŞKANI FEVZİ 

APAYDIN, TBMM BAŞKANI 

İSMAİL KAHRAMAN'A GEÇMİŞ 

OLSUN DİLEKLERİNİ SUNDU
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raj açıldı. Limanımız, rafinerimiz yoktu. 3 tane 
üniversite vardı, buna dört tane daha eklendi. 
Yol yok, bendeniz Rize’liyim, biz İkizdere'den 
Rize’ye yürüye yürüye, 2 gün bir gecede ini-
yorduk. Karayolu da demiryolu da yok. Anka-
ra-Polatlı, Ankara-Kırıkkale arasında, Çatalca-
İstanbul arasında karayolu yok, demiryolu 
var. Almanya ve İtalya otoyollarla kalkındı. Çok 
sıkıntılar çektik. Türkiye ne zaman kalkınacak-
sa, uçağın tekeri kalkma anı oluyorsa, tak bir 
darbe geliyor. Her yönden kalkınan bir Türkiye 
varken, birden bire radyoların başına davet 
ediliyoruz.” 
“Bir ormanda eğer ağaç yoksa ufacık su dahi 
sel haline geliyor. Ağaç suyu emiyor, sel olmu-
yordu. Bir yol, sel yatağı açıldı mı, ufak bir yağ-
murda dahi akar. 1960 darbesi sel yatağı idi.” 
diyen Kahraman, bundan önce gizli ya da açık, 
sonuçlanmış veya sonuçlanmamış 16. darbe 

girişimi olduğunu, 15 Temmuz darbe girişi-
min 17. olduğunu söyledi. İsmail Kahraman, 
“Bununla darbelere fatiha dedik, bundan son-
ra darbe yok” dedi. 
TBMM Başkanı Kahraman, darbelerden önce 
hep toplumun buna hazırlandığını, algı ope-
rasyonları yapıldığını vurguladı. 
O dönem Adnan Menderes için “Diktatör, 
hırsız”, “Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın İs-
viçre bankalarında 103 milyonu var”, “Fatin 
Rüştü Zorlu’nun Paris’te aldığı malikane var” 
dendiğini belirten Kahraman, bir tuğgeneral 
imzasıyla uçaktan, “Demokrat Parti idarecileri 
3 uçak dolu altınla yurt dışına kaçarken yaka-
landılar” ifadelerinin yazılı olduğu bildiri dağı-
tıldığını aktardı. 
Meclis Başkanı Kahraman, “Kötülüyorlar, hazır-
lıyorlar ve darbe yapıyorlar ama şimdi toplum 
uyandı, artık bu algı operasyonlarına kapalıyız. 
Türkiye ilerliyor. Gelişmemizi istemiyorlar ama 
gelişeceğiz. Biz büyük bir devletiz, şanlı bir 
mazimiz var” ifadesini kullandı. 
15 Temmuz akşamı ve gecesi neler yaşadığını 
anlatan Kahraman, “Alçaktan uçan uçakları ve 
İstanbul'da köprüde tankları gördüm. Eyvah 
dedim. Bir darbeyi beklemiyordum” diye ko-
nuştu. 
Kahraman, “Erzurum’dan gelmiş bir imam, 
o bir piyon, zavallı; kalkıp dese ki şimdi ‘ey 
dünya ve millet, ben pişman oldum, tövbemi 
kabul etmezsiniz ama gelecekte benim düş-
tüğüm tuzağa düşmemeniz ikrar ediyorum’ 
dese. Desene ya. Bitmiş, kafa gitmiş. Ya Rab, 
bir daha böyle günleri gösterme. Böyle maşa 
olmayı bir daha kimseye gösterme. Ordumuz 

muazzez bir ocaktır, hiç bir millet devletsiz, hiç 
bir devlet ordusuz olmaz” değerlendirmesini 
yaptı. 
“Bunlar asker kıyafeti giymiş teröristlerdir. 
Yaramız var ancak çok kısa sürede saracağız.” 
diyen Kahraman, 15 Temmuz gecesi sabaha 
kadar Meclis’te olduğunu anımsattı. İsmail 
Kahraman, Meclis’in milletin emaneti oldu-
ğunun altını çizerek, “Bir gemi var, ben onun 
kaptanıyım, gemiden önce kim kaçar? Fareler. 
Buraya atılan bombalar Kandil’e atılan bomba-
lar. Helikopterle asker indirmek istediler, po-
lislerimiz karşıladı. Polisimiz de basınımız da 
güzel bir imtihan verdi” diye konuştu. 
Kahraman, 7 yaşında bir çocuğun annesine, 
“Polis mi Türk, asker mi Türk? Bu askerler bizim 
askerler mi, biz işgale mi uğradık?” diye sordu-
ğunu ifade ederek, darbecilerin açtığı yaraları 
düzelteceklerini belirtti. 
Milletin inandığı kişi olan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı o gece sokak-
lara çağırdığını ve milletin de bu sözü yerine 
getirdiğini belirten Kahraman, dış güçlerin 
Erdoğan’ı istemediklerini, onsuz bir Türkiye’yi 
arzuladıklarına dikkati çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman,
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

FETÖ tarafından 15 Temmuz akşamı 
bombalanan TBMM’yi gezen  TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, Genel 
Başkan Vekilleri Fevzi Apaydın ve Burhan 
Aksak'a TESK Heyeti de eşlik etti.
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Adıyaman’da minibüs şoförleri 
demokrasi konvoyu düzenledi

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler 
Odası’ndan Kınama

Darbe girişimine
şoför esnafından konvoylu tepki

Adıyaman Merkez Karaali minibüs du-
rağında çalışanları minibüsleri ile ‘de-
mokrasi konvoyu’ gerçekleştirildi. 

Karaali Minibüs Durağı’nda yol-
cu taşımacılığı yapan sürücüler, 

minibüslerine Türk Bayrakları asa-
rak demokrasi konvoyu düzenledi. 
Altınşehir’den başlayan konvoy, Göl-
başı Cadde, Atatürk Caddesi deva-
mında Valilik önünde son buldu.
Hükümet Meydanı’nda ki demokrasi 
nöbetine destek veren Minibüs Şoför-
leri, konuşmalarında ülkenin birliği 
için meydanlarda kalmaya devam ede-
ceklerini ve sivil iradeye kastedenlerin 
karşısında olacaklarını aktardı.

Zonguldak’ta şoför esnafı, yaşanan darbe giri-
şimine tepki amacıyla konvoy oluşturup korna 
çaldı. 

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından 
darbe girişimine tepki amacıyla kornalı konvoy 

oluşturuldu. Oda önünde toplanan taksi ve minibüs 
şoförleri, araçlarına Türk Bayrakları astılar. Kozlu ve 
şehir merkezinde yaklaşık 15 kilometrelik mesafede 
konvoy halinde gezen şoför esnafı, darbe girişimini 
korna çalarak protesto etti. 
Oda Başkanı Osman Köksal Bahar, “Zonguldak’ta 
taksici, minibüsçü, servisçi esnafları olarak zaten 
akşamları toplanıyoruz. Ayrıca bugün de bu olayı 
kınama adına konvoy oluşturacağız. İnşallah bu ye-
rine ulaşır. Türkiye’de en sade vatandaşından en üst 
mertebeye kadar bütün kesim bunu nefretle kınıyor. 
Bizim de yaptığımız bu eylem esnaf olarak bu hükü-
metimizin ve devletimizin arkasında olduğumuzun 
göstergesidir. Demokrasiye sahip çıkma adına biz de 
burada esnaf odası bünyesindeki bütün şoförlerimiz-
le burada toplandık” diye konuştu.

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine 
tepkiler ülke genelinde artarak devam ediyor. 

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
yönetimi, 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe 

girişimine yaptıkları basın açıklaması ile tepki 
gösterdi.
Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Salih Yiyitalp, Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde karşı 
karşıya kaldığı darbe girişimini, Türkiye demok-
rasisine indirilecek en büyük darbe niteliğinde 
olacağını söyledi.
Milletin üstün duyarlılığı darbe girişiminin 
önünde demokrasi kılıcı gibi durduğunu ve bu 
anlamda tarihi rolünü oynadığını ifade eden 
Yiyitalp, “Biz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası olarak, her türlü darbe ve darbe girişimi-
nin karşısında; Cumhuriyetin, ulusal egemenli-
ğin, laik demokratik sosyal hukuk devletinin ve 
toplumsal barışın yanında olduğumuzu, ülke-
mize ve parlamenter sisteme bütün gücümüzle 
sahip çıkacağımızı belirtiyoruz. Asla demokrasi-
ye, birliğe ve dayanışmaya inancımızı yitirmeye-
ceğiz. Bu anlamda 15 Temmuz gecesi yaşamını 
yitiren ve çıkan olaylarda yaralanan vatandaş-
larımız için derin üzüntülerimizi ifade ediyor, 
bundan böylede demokrasiye olan inancımızla 
darbelerin karşısında kararlılıkla duracağımızı 
ilan ediyoruz” diye konuştu.

Taksiciler, Servisçiler, Kamyoncular, 
Otobüsçüler, Minibüsçüler kısaca 
Türk Şoför ve Nakliyeci Esnafı  
tek yürek oldu. İl ve ilçelerinde 
konvoylar oluşturarak darbe 
girişimine tepki gösterdi, Milli 
İradeye Sahip Çıktı.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe 
girişiminin ardından tüm yurtta protesto 

gösterileri yapıldı.
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15 Temmuz gecesi Milletin hür iradesine yönelik 
yapılmak istenen ancak halkın güçlü direnişi 
ile karşılaşarak kirli oyunları boşa çıkan cuntacı 
darbe girişimine karşı İskenderun Şoför Esnaf 
Odası tek yürek oldular.

İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı 
yolcu taşıma araçları, ticari taksiler, midübüslerle, 

dolmuşlarla Otogar girişinde toplanan şoför esnafı 
aileleri ile birlikte ellerinde Türk bayrakları ile 
toplandılar. Milli İradeye sahip çıkan, darbeye karşı tek 

yürek olan şoför esnafları adeta kenetlendiler ve birlik 
ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediler.

Şoför esnafları adına basın açıklaması yapan İskenderun 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, 
“Milletimizin Hür iradesine karşı halkımıza yapılmak 
istenen halkımızın güçlü direnişi karşısında fiyasko 
ile sonuçlanan, adına darbe girişimi denen menfur 
olayı İskenderun Şoförler ve Otomobilciler, Esnaf Odası 
olarak ve şoför esnafı adına şiddetle kınıyor ve telin 
ediyoruz. Şer güçlerinin piyonlarının nizamı alem 
ordusu olan Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin resmi 
kıyafetlerine bürünmüş olmaları bizleri son derece 
üzmüştür. En kısa zamanda bu milletin vergileriyle 
maaşlarını alan isyancıların ve bu milletin öz malı 
olan silah ve toplarını halkın üzerine çeviren, uçak ve 
helikopterlerle kendi halkına bomba atan asilerin bir 
an önce şanlı ordumuzun içerisinden temizlenerek, 
gerekli cezalara çarptırılmalarını bekliyor, bu olayları 

yapanların yanlarına kar kalmamalarını umut ediyoruz. 

Bu aziz millet, özgürlükten, demokrasiden ve 
Cumhuriyetten asla ve asla vaz geçmeyecektir. Türk 
milleti olarak 15 Temmuz gecesi, demokrasiye, 
özgürlüğe ve halkın kendi iradesine sahip çıkılmış, ve 
bu ülkenin artık darbe ve darbeci çapulcularına geçit 
vermeyeceği, tüm dünyanın hayretli bakışları altında 
Milli İrade tarafından bir kez daha ispatlanmıştır. 
Siyasi görüşü, din, dil ırk ve mezhep ayrımı 
gözetmeden dik duruş sergileyen aziz milletimizi, 
Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükumetimizi, siyasi 
parti liderlerimizi ve yöneticilerimizi, sivil toplum 
örgütlerinin sağ duyulu yöneticilerini, darbeye 
karşı tavırlarından dolayı yerel ve ulusal basın 
mensuplarımıza da esnaf teşkilatımız adına Teşekkür 
ederken, bu menfur olayda hayatını kaybeden 
şehitlerimize ve yakınlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı 
vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Darbe girişimine tepki olarak 
taksicilere Türk bayrağı 

İzmir Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanı Celal Anık, 

darbe girişimine tepki olarak birlik ve 
bütünlük için taksicilere Türk bayrağı 
dağıttı. 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Tem-
muz akşamı gerçekleştirdiği darbe 
girişimine karşı, İzmir Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Celal Anık, birlik ve bütünlük çağrısı 
yapmak için sokağa indi. Başkan Anık, 
bin tane Türk bayrağını yoldan geçen 
taksici esnafına ve vatandaşlara dağı-
tırken taksi şoförleri dağıtılan Türk 
bayraklarını taksilerine astı. İzmir Şo-
förler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Celal Anık, "15 Temmuzda-
ki demokrasi şölenine katkı koymak 
istedik. Bugün taksici esnafımıza ve 
yoldan geçen vatandaşlarımıza Türk 
Bayrağı dağıttık. Bu darbe girişimi ba-
şarıya ulaşsaydı sıkıntı çekerdik. Böyle 
büyük bir tehlikenin ülkemizin başın-
dan gittiği için bizde devletimizin ya-
nınızdayız" dedi.

Taksici Esnafın
Demokrasi Konvoyu

Erzurumlu taksiciler demokrasi kon-
voyu yaptı. 

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanlığınca orga-

nize edilen konvoyda yüzlerce taksi 
Türk bayrakları ile süsledikleri sarı 
taksileri ile şehir turu attı.
Başkan Yücel Karakaya, “Taksici esna-
fımızla 23 Temmuz Erzurum Kongre-
sinin yıldönümüne denk gelen bugün 
demokrasi konvoyu gerçekleştirdik. 
Gördüğünüz gibi Erzurum’da taksici 
kardeşlerim sahneye çıkınca yer ye-
rinden oynar. Bugün düzenlediğimiz 
araç konvoyumuza katılan vatansever 
taksici kardeşlerim sizlerle gurur du-
yuyorum. Herbirinize ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum” dedi.
Taksici esnafının konvoyu vatandaşlar 
tarafından da alkışlarla desteklendi.

İskenderun’da Şoförlerden Demokrasi Konvoyu

Şoför Esnafı Tek Yürek Oldu

Kahtalı kamyoncular
darbeyi protesto etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kamyoncular 
Kooperatifi üyesi olan şoförler darbe giri-

şimini ve darbecileri lanetlemek için Kahta şehir 
merkezinde araçları ile tur attı. 
Darbe girişime karşı hükumetin ve devletin ya-
nında olduklarını belirten Kahta Kamyoncular 
Kooperatifi Başkanı Ramazan Yılancı, her türlü 
darbe girişimini ve darbecileri lanetlemek için 
böyle bir şehir turu düzenlediğini ifade etti.
Başkan Yılancı, “15 Temmuz’da ordumuzun 
içine sinsice yerleşmiş bazı karanlık güçler de-
mokrasiyi ortadan kaldırmak ve milli iradeye 
başkaldırma girişiminde bulunmuşlardır. Bu 
kabul edilemez girişimine karşı bütün Türkiye 
de olduğu gibi halkımızla beraber meydanlara 
inip bu karanlık güçlere karşı gece gündüz de-
meden meydanlarda demokrasi nöbeti tutmaya 
başladık.
Bu günde Kahta Kamyoncular Kooperatifi ola-
rak araçlarımızı Türk bayraklarıyla süsleyerek 
devletimize ve milletimize karşı her türlü baş-
kaldırıya karşı devletimizin yanında olduğu-
muzu göstermek için araçlarımızla şehir turu 
düzenledik. Bundan sonra da tehlike geçene 
kadar meydanlarda olmaya ve demokrasi nöbeti 
tutmaya devam edeceğiz” İfadelerinde bulundu.
Yapılan açıklamaların ardından kamyoncu-
lar Türk Bayraklarıyla süsledikleri kamyon ve 
TIR’larıyla ilçe merkezinde tur attılar.
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Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Sürmeli 
Taşıyıcılar Kooperatifi başkan ve üyeleri 15 Temmuz 

gecesi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından düzen-
lenen darbe girişimini protesto etti. 

Oda ve kooperatife kayıtlı, taksi, minibüs, kamyon ve 
otobüslerle konvoy oluşturup klakson çalarak şehir 
turu yapan şoför esnafı daha sonra Cumhuriyet meyda-
nında toplandı. Burada bir açıklama yapan Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, ülkenin bir-

liğine, demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez 
bütünlüğüne kast eden milletin uçağı, helikopteri ve 
tankı ile millete ateş açan, kendi vatandaşının canına 
malına kast eden, hain örgüt elamanlarını Yozgat Şo-
förler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak en şiddetli bir 
şekilde kınadıklarını söyledi. Bakıcı, “Şükürler olsun ki 
bu darbe girişimi başta Cumhurbaşkanımız Sayın Tay-
yip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı 
Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, diğer siyasi partiler, sivil 
toplum örgütleri ve halkın dik duruşları, devletimizin 
ve hükümetin yanında oluşları bu girişimi engellemiş-
tir. Bu hainlerin açtığı ateşle şehit olan polisimize, as-
kerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ya-
ralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman TSK üyelerine, 
kahraman Türk polisine en derin sevgi ve şükranlarımı 
sunuyorum. Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatma-
sın. İnşallah bu musibetten gereken dersi alır kendi-

mize gelir memleketimize, devletimize sahip çıkarız. 
Bizim gidecek başka bir yerimiz yok” diye konuştu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde esnaf odalarından 15 Temmuz darbe girişimine 
karşı ortak basın açıklaması yapıldı. 

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Cengiz Teoman’ın ev sahipliği yaptığı basın açıklamasına, Şoförler Odası Baş-
kanı İbrahim Ergin, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, Umurbey Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Halil Öner katıldı. Teoman yaptığı basın açıklamasında ‘’Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin birlik ve beraberliğini açıkça tehdit eden 15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleşen darbe girişimi karşısında, Ahilik gelenek ve kültüründen gelen her zaman 
devletinin ve milletinin yanında yer alan aileleri ve yanında çalışanlarla Lapseki Es-
naf ve Sanatkar Odası, Lapseki Şoförler Odası, Lapseki Ziraat Odası, Umurbey Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine kayıtlı 
ilçemiz sınırları içinde bulunan 20 bin kişilik bir büyük camiayı temsil eden Esnaf ve 
Sanatkarlarımız ve çiftçilerimiz hiç düşünmeden canları pahasına cesaret ve kararlı-
lıkla dimdik ayakta durmuştur. Ülkesine, milletine ve devletine sahip çıkan vatandaş-
larımızın sokaklara ve meydanlara korkusuzca ve cesaretle çıkarak demokrasi nöbeti 
tutmaları ve demokrasiye sahip çıkmaları bugün olduğu gibi geleceğimizin de en 
büyük teminatıdır. Demokrasiye sahiplenme noktasında esnaf ve sanatkarlarımız ve 
çiftçilerimiz her zaman olduğu gibi tek vücut halinde sarsılmaz bir irade ile ülkemizin 
bölünmez bütünlüğü huzur ve güvenliği için daima devletimizin ve milletimizin ya-
nında yer alacaktır. Hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti demokrasiye ve Cumhuriyetin 
temel niteliklerine bağlı kalarak tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet olarak 
ebediyete kadar varlığını sürdürecektir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bu 
menfur darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyarak şehit düşen kahraman güven-
lik kuvvetlerimize ve demokrasiye bağlı yurtsever vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar 
temenni ediyoruz” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesi’nde FETÖ'cü cuntanın darbe girişimine karşın demok-
rasi nöbeti yapıldı. 

FETO üyelerinin darbe kalkışmasının ardından demokrasi nöbeti Serik ilçesinde 
Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) desteğiyle yapıldı. Serik Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik Şoförler Odası Başkanı 
Sedat Karagöz, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi 
Başkanı Ali Gülaydın, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cesur 
ile Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın, gece nöbetlerine katıla-
rak ülke demokrasisine destek veriyor. Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, darbelerin gereksiz yere yapıldığına dikkat 
çekerek, “1960 ihtilali Menderes, Polatkan, Zorlu’yu idama götürmüştür. Kayda 
değer suçları var mıydı? Bana göre hiç yoktu. Ben ihtilalda doğmuşum adım da 
ondan Bayar’dır. 80 ihtilalında askerdeydim. İhtilal yapılması için çok mu gerek-
çe vardı? Bana göre yoktu. Ülke kan gölüne dönmüşse beklemenin alamı var 
mıydı? Sen suçluyu aldında Hükümetin başındakiler elinden mi aldı arkadaş? 
Maalesef bir de pişkin pişkin bekledik olgunlaşması demişlerdi. Bir sağdan astık 
bir soldan astık demişlerdi. Bu ihtilallerin hiç birinin hayrı olmamıştır olmaya-
caktır da. Bugünkü yaşadığımız kaos da İnşallah atlatılmıştır diye düşünüyoruz. 
Milletimiz sokakları terk etmiyor sonuna kadar mücadele etmeye kararlıdır” 
dedi.
Serik Şoförler Odası Başkanı Sedat Karagöz de, darbeye kalkışanları kınadık-
larını belirterek, “Cuma akşamından beri her akşam buradayız. Allah’ın izniyle 
çok büyük olaylardan kurtulmuş bulunmaktayız. Bu bir ihtilal darbe girişimi 
değil terör saldırısıdır. Maalesef adamların gözleri dönmüş. Böyle bir şey yok. 
Büyük Millet Meclisini bombalıyorlar. MİT Müsteşarlığı’nı Jandarma Genel 
Komutanlığı’nı bombalıyorlar. Hepsini lanetle kınıyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta şoförlerden darbe protestosu

Esnaf 
Odalarından 

darbe 
girişimine 

tepki

Serik’te STK’lardan 
demokrasi nöbeti
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 10’larca TIR 
şehir merkezinde konvoy oluşturup korna ça-
larak darbe girişimini protesto etti. Konvoyu 
düzenleyen Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Cevdet Civlek TIR’ları ile demokrasi 
nöbetine başladıklarını belirterek gerektiğin-
de tankların önünde duracaklarını söyledi. 

Kdz. Ereğli ilçesinde 10’larca TIR ve 
kamyon Bağlık Polis Karakolu önünde 

toplanarak konvoy oluşturdu. Türk Bayrak-
ları ile süslenen TIR ve kamyonlar ilçe mer-
kezine girerek korna çalıp 15 Temmuz 2016 
akşamı yaşanan darbe teşebbüsünü protesto 
etti. Konvoyun ardından ilçe merkezindeki 
Uzunkum Caddesi’ne TIR ve kamyonlarını 

park eden sürücüler, demokrasi nöbeti tut-
maya başladı. Burada gazetecilere açıklama 
yapan Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilci-
ler Odası Başkanı Cevdet Civelek, TIR ve 
kamyonları ile tankların önüne siper olmaya 
hazır olduklarını söyledi. Vatan sevgisi ne-
deniyle TIR ve kam-
yonlarla konvoy dü-
zenlediklerini ifade 
eden Civelek “Biz bu-
rada TIR’larımız ile 
nöbet tutuyoruz. Ge-
rekirse TIR’larımızla 
tankların önüne siper 
olur yine de bu vatanı 

kimseye yar etmeyiz. TIR’cı ve kamyoncu ar-
kadaşlarımızla burada nöbetteyiz” dedi.

TIR ve kamyon sürücüleri gelecek ikinci bir 
talimata kadar nöbet tutmaya devam ede-
ceklerini ifade etti.

Tekirdağ Halk 
Otobüslerinden darbeye 

Türk bayraklı tepki

Tekirdağ Özel Halk Otobüsü şo-
förleri, askeri darbe girişimine 

otobüslerine Türk bayrakları asarak 
tepki gösterdi. 

Tekirdağ’da Özel Halk Otobüsü şo-
förleri, FETÖ’nün gerçekleştirdiği 
askeri darbe girişimine tepki gös-
termek amacıyla otobüslerine Türk 
bayrakları asarak hizmet vermeye 
devam ediyor.

Darbeye karşı tek ses ve tek yü-
rek olduklarını ifade eden şoförler, 
“Hain darbe girişiminde şehit düşen 
polislerimize Allah’tan rahmet aile-
leri, yakınlarına ve milletimize baş 
sağlığı diliyoruz. Bu vatan bizim, 
öyle de kalacak. Biz vatanımıza sa-
hip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Yolcularını bırakıp 
nöbete geldiler 

Yüzlerce minibüsçü meydana akın etti

Bursa’nın tüm ilçe ve semtlerinden yüzlerce 
minibüsçü Demokrasi Meydanına akın etti. 

Nöbetin 11. gününde on binlerce Bursalı mey-
dandaki bekleyişini sürdürürken Bursa’nın dört 
bir yanından gelen minibüsçüler caddeleri 
doldurdu. Yaklaşık 200 minibüs ile gelen mini-
büsçülerden Recep Sevinç, “Vatan için buraya 
geldik. Allah’ın izniyle vatanımıza her zaman 
sahip çıkacağız. Yakın zamanda çok şehit ver-
dik ama inşallah bir daha kan dökülmeyecek. 
Temennimiz güzel bir Türkiye, barış, sevgi. 
Bursa’nın dört bir yanından arkadaşlarımız gel-
di. Hepimiz vatan için buradayız” dedi. Öte yan-
dan Bursalı vatandaşların yine sabah saatlerine 
kadar meydanda olması bekleniyor.

Hakkâri Esnafı’ndan 
darbe girişimine tepki

Hakkâri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, 
15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişimi-

ne tepki gösterdi. 
Açıklamalarda bulunan Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Birliği Başkanı İrfan Sarı, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde 
karşı karşıya kaldığı darbe girişimini, Türkiye 
demokrasisine indirilecek en büyük darbe nite-
liğinde olacağını söyledi. Halkımızın üstün du-
yarlılığı darbe girişiminin önünde demokrasi kı-
lıcı gibi durduğunu ve bu anlamda tarihi rolünü 
oynadığını ifade eden Sarı, “Biz esnaf ve sanat-
karlar, ahilik geleneğinin bize verdiği dayanışma 
ve birlik ruhuyla bu geleneğimizin arkasında 
durmaya devam edeceğiz. Demokrasiye, birliğe 
ve dayanışmaya inancımızı yitirmeyeceğiz. Bu 
anlamda 15 Temmuz gecesi yaşamını yitiren ve 
çıkan olaylarda yaralanan insanlarımız için de-
rin üzüntülerimizi ifade ediyor, bundan böylede 
demokrasiye olan inancımızla darbelerin kar-
şısında kararlılıkla duracağımızı belirtiyoruz” 
diye konuştu.
Basın açıklamasına Yüksekova Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı Yavuz Özcan, 
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İs-
mail Akboğa, Hakkari Şoförler ve Otomobilci-
ler Odası Başkanı Abdi Arslan, Şemdinli Esnaf 
ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Oda-
sı Başkanı Muharrem Tekin, Hakkari Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süley-
man Ayhan katıldı.

Zonguldak’ta TIR’lar
demokrasi nöbetine başladı
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Fatsalı şoförler darbecileri lanetledi
FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Ordu’nun Fatsa ilçesinde vatandaşların baş-
lattığı protestoya ilçedeki tüm dolmuş şoförleri de destek verdi. 
Dolmuşçular, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla, şehir içinde tur atarak ve 
korna çalarak darbe girişimine tepki gösterdi.
Düzenledikleri tur ile ilgili Fatsa S.S.16 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati 
Efe yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığına bu yapılan adi 
ve alçakça darbe girişimi, terör örgütü elebaşısı olan FETÖ’nün hangi hain planlar 
içerisinde olduğunu göstermiştir. Bu haince darbe girişiminde yek ve tek vücut 
olan asil Türk milletimiz, bu hainlere çelik bir yumruk olarak, meydanlardan bu 
vatanın sahipsiz olmadığını göstermiştir” dedi.
Dolmuşçular olarak darbeye her zaman karşı olduklarını belirten hastane dol-
muşçuları başkanı Hüseyin Uyguç ise yaptığı açıklamasında, “Vatan toprağımıza 
ve asil milletimize zarar vermek isteyen her türlü terör örgütüne tepkimiz her 
zaman sert ve nettir. Bugün ülkemizde darbe girişimine karşı dolmuşçular koo-
peratifi olarak, araçlarıma sanlı bayrağımızı asarak, darbeye karşı olduğumuzu ve 
halkımızın yanında olduğumuzu gösterdik” şeklinde konuştu.
Dolmuşçulara ayrıca ilçedeki vatandaşlarda araçlarıyla destek vererek geniş bir 
konvoy yaptılar.

5 kilometrelik demokrasi konvoyu

Toplu taşıma, servis ve kamyoncular kooperatifleri, taksiciler ve va-
tandaşların iştirakiyle yaklaşık 400 araçlık konvoy oluşturuldu. Türk 

bayraklarıyla süslenen araçlar, Altınova ilçe merkezinde toplanarak, 
İzmit-Yalova yolu üzerinden ilçedeki köy ve belde merkezilerini dolaştı. 
5 kilometrelik konvoydaki sürücüler, yol boyunca korna çalarak teröre 
tepkilerini gösterdi. Sürücüler Karamürsel Eğitim Merkez Komutanlığı 
önünde yavaşlayarak korna seslerini artırdı.
AltInova 32 No'lu Servis Kooperatifi 2. Başkanı Rüştü Orhan, “Milli irade-
mize karşı düzenlenen terörist saldırıya karşı tepkimizi koymak için bir 
araya geldik. 15 Temmuz akşamı FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleş-
tirilmeye çalışan darbe girişiminde alçaklar emellerine ulaşamadılar. Asla 
da ulaşamayacaklar” dedi.
Basın açıklamasına Altınova Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı 
Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Emniyet Amiri Mu-
rat Teber, belediye meclis üyeleri, kooperatif başkanları ve şoförler katıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek için 400 
araçlık konvoy ilçe turu attı.

Malatya’daki taksiler toplu halde Fetullahçı Terör 
Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 

mensubu askerlerin darbe girişimine karşı tepki ama-
cıyla konvoy oluşturarak eylem yaptı.

Büyükşehir belediyesi önünde toplanan taksiciler, 
araçlarını Türk bayrakları asıp, toplu halde şehir mer-
kezi istikametine konvoy olşuturdular.  Darbecilere yö-
nelik tepki amacıyla gerçekleştirilen eyleme Malatya 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı da olan 
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) 
Başkanı Şevket Keskin’de katıldı.

Keskin, “Türk esnaf ve sanatkar camiası meydanlarda, 
işinin başında, direksiyonun başında idi. Bugünde ay-
nısı devam edecek. Bu Millet Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durmuştur. 
Bugün milletin iradesi tarih sayfalarına büyük bir ba-
şarıyı yazmıştır, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanında durmuştur. Esnaf ve Sanatkar Ca-
miası devamlı işinin başında, sokaklarda ve meydan-
larda olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Herkesi meydanlara davet ediyorum, meydanlara çıka-
lım. Demokrasiye sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmak-
tır.  Ezanlarımız susmadı, bayraklarımız inmedi” dedi.

ESNAF İŞİNİN BAŞINDA VE MEYDANLARDA OLACAKTIR

MESOB, demokrasi şehit ve gazilerinin yakınları için bir 
yardım kampanyası düzenleyerek ilk etapta kampanyaya 
51 bin lira destek verdi

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Baş-
kanı Şevket Keskin’in Hükümetin 15 Temmuz Şehitlerinin aileleri ve gazileri için başlatmış 
olduğu kampanyaya 10 bin TL ile verdiği katkıya esnaf odası başkanları da verdikleri des-
teklerle ilk aşamada 51 bin TL toplandı. Kampanyaya ilk destek Malatya’da esnaf camia-
sından gelmiş oldu.
“ESNAFIMIZ CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ”
Keskin, esnaf ve sanatkar camiası olarak 10 bin TL ile kampanyayı başlattıklarını belir-
terek, “Malatya’da kampanyayı ilk olarak esnaf ve sanatkar camiası olarak desteğimizi 

açıkladık.” dedi.
Esnaf ve sanatkar camiasının canla ve başla darbeye karşı sokağa çıktığını, 200’e yakın 
kamyonun yüklü ve yüksüz olarak cadde ve sokakları kapattığını belirten Keskin, “Böyle 
bir esnaf ve sanatkarın temsilcisi olmakta bize büyük bir gurur vermektedir.” dedi.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve aynı zamanda Malatya Ağaç 
Sanatkarları Odası Başkanı olan Ali Evren ise, “Bu kampanyayı önemli buluyoruz. Koope-
ratif olarak 15 bin TL, Ağaç Sanatkarları Odası olarak ise 3 bin TL olmak üzere 18 bin TL ile 
kampanyaya katılıyoruz. Esnaflarımızda bireysel olarak kampanyaya destek verecekler ve 
Malatya bu konuda öncülük etmiş olacak.” diye konuştu.
Toplantıda bulunan Madeni Eşya Sanatkarları Odası 3 bin TL, Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası 5 bin TL, Malatya Elektrikçiler Odası 5 bin TL, Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler 
Odası 5 bin TL,  Malatya Kahveciler Odası 2 bin TL, Mahrukatçılar Odası 2 bin TL, Ayakka-
bıcılar Odası 1 bin TL tutarında da desteklerini açıkladılar. MESOB’a bağlı diğer odalarında 
bütçeleri ölçüsünde desteklerini verecekleri kaydedilirken, üyeler bazında da kampanyaya 
destek için çalışmaların yürütüleceği belirtildi.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde esnaf kuruluşları ilk aşamada 
51 bin TL kampanyaya destek verirken, bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağı ifade 
edildi.

Demokrasiye sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır.
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Bakanlar Kurulu, ölümlü trafik ka-
zalarını sonlandırmak için sefer-
berlik başlatma kararı aldı. İçişleri 
Bakanlığı’nın sunum yaptığı toplan-
tıda alınan karara göre, ilgili kurum 
ve kuruluşlar ölümlü kazaların azal-
tılması için çalışma yapacak. Alına-
cak tedbirlerin ilki eğitim alanında 
olacak. Eğitim öğretim yılında öğ-
rencilere trafik güvenliği, can ve mal 
emniyeti konusunda dersler verile-
cek. Denetimlerde, sürücülere dur-
durulma nedenleri ve işlemler hak-
kında bilgilendirme yapılacak. Yapı-
lacak denetimlerde terör olaylarına 
karşı kimlik ve araç sorgulaması da 
yapılacak. Otobüslerde de yolcuların 
emniyet kemeri kullanımına yönelik 
bilgilendirmelerde bulunulacak.

B aşbakan Binali Yıldırım'ın talimatıy-
la çalışma yapılacak, ilave tedbirler 
alınacak. Trafiğe çıkan vatandaşlar 

da kamu spotlarıyla bilgilendirilecek. Alı-

nacak önlemler ve çalışmalarla 9 gün ta-
til olması planlanan Kurban Bayramı'nda 
ölümlü kazaların hiç yaşanmaması he-
defleniyor. Habertürk'teki bilgilere göre; 
Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle İçişleri 
Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçek-
leştirilecek olan ulusal trafik seferberliği 
kapsamında alınması planlanan önlemler 
şu şekilde olacak:

-Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere 
trafik güvenliği, can ve mal emniyeti ko-
nusunda dersler verilecek.

-Denetimlerde, sürücülere durdurulma ne-
denleri ve işlemler hakkında bilgilendirme 
yapılacak. Denetimlerde terör olaylarına 
karşı kimlik ve araç sorgulaması da yapı-
lacak.

-Trafiğin yoğun olduğu otobüs terminal-
lerinde takviye ekipler görevlendirilecek. 
İzinsiz yerlerde yolcu indirilip bindirilme-
sine izin verilmeyecek. Otobüslerde de 
yolcuların emniyet kemeri kullanımına yö-

nelik bilgilendirmelerde bulunulacak.

-Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının 
yoğun olarak meydana geldiği yollar belir-
lenecek. Yapılacak denetimlerde bu ölüm 
yolları göz önünde bulundurulacak.

-Ölümlü ve yaralamalı kazaların en yoğun 
olarak yaşandığı 10 yolda sıkı denetim 
yapılacak. 24 saat esasına göre her 10 
kilometrede bir trafik ekibi olacak.

-Trafik kazalarına müdahale etmek ama-
cıyla yeterli sayıda çekici ve kurtarıcı 
araçlar hazır bekletilecek. Hız denetimleri 
sadece sabit olmayacak, seyir halinde de 
yapılacak.

-Yapılan denetimlerde yorgunluk ema-
releri görülen sürücülerin araç ve evrak 
kontrolü yapılırken, kısa süreli araç dışında 
dinlenmeleri sağlanacak.

-Trafik kazaları ile ilgili kamu spotları ha-
zırlanacak. Afiş, broşür, internet reklam-
larıyla kamuoyunda bilinç oluşturulmaya 
çalışılacak.

Trafiğe çıkan vatandaşlar kamu spotlarıyla bilgilendirilecek. Ölümlü kazaların en çok yaşandığı yollarda ilave 
tedbirler konulacak. Çalışma, Kurban Bayramı’nda ilk kez yurt genelinde uygulanmaya başlanacak.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü verilerine göre;
2011’deki 9 günlük bayram tatilinde 2 bin 204 kazada 116;
2012’deki 5 günlük bayram tatilinde bin 321 kazada 34;
2013’teki 5 günlük bayram tatilinde bin 507 kazada 57;
2014’teki 5 günlük bayram tatilinde bin 544 kazada 63;
2015’teki 4 günlük bayram tatilinde bin 419 kazada 27 
vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bu yılda resmi olmayan verilere göre 9 günlük bayram 
tatilinde bin ölümlü ve yaralamalı kaza meydana 
gelirken 100 vatandaşımız hayatını kaybetti.

BAKANLAR KURULU, Trafikte ölümsüz seyahat için seferberlik başlatma kararı aldı.

SEFERBERLİK BAŞLIYOR
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OSMAN GAZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm dünyanın hayranlıkla 
izlediği bu eserin ülkemize ve milletimize kazandırılmasında 
emeği geçen başta değerli Başbakanımıza, bakanlığımıza, 
Karayolları Genel Müdürlüğümüz yetkililerine, yüklenici 
firmalarımıza, mühendisinden işçilerimize bu eserde emeği 
olan, alın teri olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum”
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KÖPRÜSÜ AÇILDI

30 Mart 2013’te temeli atılan ve 39 ayda tamamlanan köprü, 252 
metre kule yüksekliğine, 35.93 metre tabliye genişliğine, bin 550 
metre orta açıklığına ve 2682 metre uzunluğa sahip. Dünyanın en 
büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada. Toplam yatırım 
bedeli 9 milyar dolar olan ve Yap-İşlet-Devret sistemiyle inşa edilen 
384 kilometrelik Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin en büyük 
ayağını oluşturan köprü, 4 dakikada geçilebilecek.

2682 metre ile dünyada 4’üncü



umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün-
yanın en büyük orta açıklığa sahip dördüncü 
asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü’nün 
açılış törenine katıldı. Osmangazi Köprüsü’nün 
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki ayağında dü-
zenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
birlikte eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali 

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 
Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli ve 
Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Faruk Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül 
Sayan Kaya, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletve-
killeri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

“OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NÜ ADIM ADIM TAKİP ETTİM”

Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “En eski yerleşimin ve ticaret yolları-
nın bulunduğu bu bölgede dünyanın en büyük dördüncü, 
Avrupa’nın da en büyük ikinci asma köprüsünün açılışı için 
buradayız. İstanbul-İzmir otoyolunun en önemli ayaklarından 

birini oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bugün Osmangazi Köprüsü ile otoyolun 
12.6 kilometrelik bir bölümünü de açıyoruz. Böylece otoyo-
lumuzun Gebze’den Gemlik’e kadar olan kısmında kesintisiz 
seyahat olanağı mümkün hale geliyor. Bursa’ya kadar olan 
kısmın da büyük ölçüde tamamlandığını biliyorum. O kısmın 
da açılması ile birlikte etap etap bu proje devreye girecektir. 
İstanbul’dan İzmir 8 saatten 3 saatin altına düşecek. Sadece 
3 saatin altına düşmekle kalmayıp kaza riskinin de minimize 
olduğu bir dönem başlayacak. Osmangazi Köprüsü, projesin-
den başlayarak her safhasını adım adım takip ettiğim bir eser-
dir. Temel atmasından başlayarak son tabliyesinin yerleştiril-
mesine kadar tüm önemli adımlarda birebir yer aldım. Son 13 
yılda hayata geçirdiğimiz pek çok proje gibi bu köprü de geç 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte

kendi kullandığı makam aracıyla köprüyü geçti
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Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip 4. asma köprüsü olan
Osmangazi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve

Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı tören ile trafiğe açıldı. 



kalmış bir eserdir. En az 50 yıl önce yapmamız gereken bu 
işi bugün tamamlıyoruz. Biz tamamlıyoruz. Bizden öncekiler 
laf yaptı. Biz iş yaptık. Farkımız bu. Tüm dünyanın hayranlıkla 
izlediği bu eserin ülkemize ve milletimize kazandırılmasın-
da emeği geçen başta değerli Başbakanımıza, bakanlığımı-
za, Karayolları Genel Müdürlüğümüz yetkililerine, yüklenici 
firmalarımıza, mühendisinden işçilerimize bu eserde emeği 
olan, alın teri olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye 
konuştu.

“KANAL İSTANBUL’U DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün yapılışı 
sırasında kopan halat sebebiyle intihar eden Japon mühen-
dis Riyoichi Kıshi’yi de unutmadı. Japon mühendisi minnetle 
andığını ifade eden Erdoğan, “Osmangazi Köprüsü, Marma-
ra Otoyolu Ringinin de çok önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Şimdi gündemimizde Çanakkale 1915 köprüsü var. Fakat bir 
şey daha var. Onun sözünü Sayın Başbakan bakanken birlik-
te karar vermiştik. O da Kanal İstanbul projesi. Bunu da haya-
ta geçireceğiz. Bize ulusal değil, uluslararası camiada devrim 
niteliğinde yatırımlar yakışır. Biz bir çağı kapatıp bir çağı açan 
ecdadın torunlarıyız. Bize bunlar yakışır. İşte bu köprüyü de 
süratle inşa ettiğimizde Tekirdağ’dan Balıkesir istikametine 

kesintisiz otoyol hizmeti verilebilecek ve böylece Marmara 
Otoyol Ringi tamamlanmış olacaktır. Her zaman ifade etti-
ğim gibi yol medeniyettir, yol büyümedir. Türkiye’nin son 13 
yılda gerçekleştirdiği kalkınmanın temel ham maddesi ula-
şımdır. Bugün hamdolsun ülkemizde uzak diye bir kavram 
kalmadı. Şu anda tam 55 tane havalimanı var. 79 senede bu 
ülkede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Geldik, 13 se-
nede biz bunun üzerine 18 bin 300 kilometre bölünmüş yol 
ilave ettik. Halep oradaysa arşın Kocaeli’nde. Bunu böyle gö-
rüyoruz. Yapılan bütün bu yollarla inşallah daha ileri gidece-
ğiz. 189’u yeni yapılan 272 tünelimiz var. Biz 2002’nin sonun-
da yola çıktığımızda, ‘Biz Ferhat’ız’ diyorduk. Siz de Şirinsiniz. 
Ferhat dağları delerek yürümedi mi, biz de dağları deliyoruz. 
Dağları delerek Şirin’e ulaşacağız. Şirin millet. Azimliyiz. 26 
Ağustos’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ve 26 Aralık’ta in-
şallah Avrasya Tüneli ile. Bakın Marmaray kimsenin aklında 
değildi ve Marmaray’dan 2013 29 Ekim’inden beri geçenle-

Osmangazi Köprüsü’nden 400 kilometre hızla 
geçen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım'a kask hediye etti. 

rin sayısı yaklaşık 1 milyon 350 bine ulaştı. Bütün bunlar bir 
kararlılığın eseridir. İstanbul Boğazının üçüncü gerdanlığını 
inşallah ortaya çıkaracağız. 4 gidiş 4 geliş ve ortasından da 
inşallah hızlı tren geçecek. Rabbime hamdolsun bizlere bu 
günleri gösterdi. Ekibimle birlikte azimle çalıştık. Milletimiz 
de arkamızda durdu ve durmak yok yola devam dedi. Bizde 
yola devam ettik. Şimdi bu hızlı tren hatları ile demir ağlar-
la biz örüyoruz Türkiye’yi. Diğer yatırımlarla birlikte Türkiye 
son 14 yılda bir ulaşım devrimi yaşamıştır. Bu imkanı çok iyi 
değerlendirmeliyiz. Marmara ve Ege bölgelerinin trafiğini 
rahatlatacak şu projeler dahi Türkiye’nin kalkınmasına, bü-
yümesine yeni bir ivme kazandırmıştır. Çünkü bu bölgeler 
nüfusun yüzde 40’ını barındırıyor ve milli gelirin yüzde 60’ını 
üretiyor. İstanbul rahatladığında, Marmara Bölgesi rahatla-
dığında tüm bölgeler rahatlar. Türkiye dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri haline gelecekse bunu ülke sathına 
yayarak yapabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedeflerimize ulaşmamı-
za kimse engel olamayacak. 2053 ve 2071 vizyonlarımızı 
gerçekleştirmemize kimse engel olamayacak. Gençler, siz 
2053’ü göreceksiniz. Ben göremeyeceğim. Tohumlarımızı o 
yüzden şimdiden ekiyoruz. Onları siz büyüteceksiniz. Genç-
ler, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, 
hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başarmamız lazım. Birbi-
rimizi de Allah için seveceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, köprünün yapımında emeği geçenlere plaketlerini ver-
di. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Baş-
bakan Binali Yıldırım Osmagazi Köprüsü’nden ilk kez geçti. 
Köprü üzerinde milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile bir 
araya gelen Recep Tayyip Erdoğan, Sofuoğlu ile sohbet etti. 
Kenan Sofuoğlu, köprü üzerinde gösteri yaptı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenan Sofuoğlu’nun gösterisini 
canlı olarak izledi.
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Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak iş dünyası 
ve yatırımcıyı rahatlatacak destek ve teşvik paketi Başbakan 
Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Başbakan Yıldırım, "Bu 

kemer sıkma değil, insanların üstüne daha fazla vergi değil, daha 
fazla yatırım, üretim ve ticareti öngören tedbirler" dedi.

Esnafın faiz borcuna müjde
Esnafın faiz borcuna yönelik müjde veren Başbakan Yıldırım, "Es-
naf sanatkarlarımızın geçmişe dönük borçları vardı. 110 bin esnaf 
kredi almış, gecikme faizi var. Esnaf Kooperatifleri Merkez Birliği 
ve Gümrük Ticaret Bakanlığımız bir araya geldiler ve yaklaşık 400 
trilyon gecikme faizini karşılıyorlar. Geri kalan ödenecek para da 
tekrar yapılandırılıyor, taksitlendiriliyor, ödeme imkanı geliyor. 
Esnafımız borcunun ana parasını ödemeyle yetinecek. Ana borcu 
yeniden yapılandırılabilecek, taksitlendirme imkanı gelecek" şek-

linde konuştu.

Primlerini zamanında ödeyen Bağ-Kurluya müjde

Başbakan Yıldırım, Bağ-Kurlular ile ilgili ise şu müjdeleri verdi:

"Bütün Bağ-Kur'a dahil olan, yanında çalışılan sigortalılar değil, 
kendisi Bağ-Bur sistemine dahil olan işverenler, primlerini sigor-
talılar öderken zamanında öderse 5 puan düşük ödüyor. Bu hakkı 
Bağ-Kurlulara da tanıyoruz. Ama Bağ-Kurlu'ya diyoruz ki, bu im-
kandan yararlanırken ödemezseniz o zaman bu imkan ortadan 
kalktığı gibi takibatta olur. Böylece sigortalı ile Bağ-Kurlu arasında-
ki bu farkı ortadan kaldırıyoruz."

Araçlarını yenilemek isteyen taksicilerden ÖTV alınmayacak

Ticari taksiciler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım yapan vatan-
daşlar için yapılan düzenleme ile ilgili Başbakan Yıldırım'dan ÖTV 
müjdesi geldi. Yıldırım, "Taksici ve aracını yenileyeceksen ÖTV al-
madan aracını yenileyebileceksin. Otobüs, şehir içi toplu taşıma 
yapan dolmuş, minibüs, halk otobüsü, belediye otobüsü bunlar 
yenilendiği zaman ÖTV'siz alacaklar. Sadece yük taşıma amacıyla 
kullanılan kamyon ve kamyonetler için de bu geçerlidir. Araç eski-
dikçe maliyetler artıyor. Bundan kurtulacak vatandaşlarımız. Hem 
kendi kazanacak hem de üretici kazanacaktır" diye konuştu.

• Ticari aracını değiştirene ÖTV yok.
• ÖTV'siz araçtan 1 şehit yakını da yararlanabilecek.
• Primini düzenli ödeyen Bağ-Kur'luya 5 puanlık indirim.
• Şehit yakını istediği branşta hemen işe yerleşecek.
• İhracatçıya yeşil pasaport, karşılıksız çeke hapis geliyor.
• Esnafın 400 milyonluk faiz borcu silinecek.
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Başbakan 
Yıldırım'dan esnafa 

büyük müjde!
Başbakan Yıldırım devrim niteliğinde düzenlemeler içeren "Ekonomik 
Müjdeler Paketini açıkladı. Taksiciden Şehit yakınlarına, yatırımcıdan 
esnafa herkes sevindi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'ndeki Ba-
kanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlediği basın 
toplantısında 'Ekonomik Müjdeler Paketi'ni açıkladı.
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B aşbakan Yıldırım’ın açıkladığı ‘Yatırım Teşvik Paketi’ ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunan TŞOF Başkanı Fevzi 
Apaydın, uzun süreden beri şoför esnafının araçlarını ye-

nilemek için ÖTV indirimini beklediğini belirterek, “Açıklanan 
yatırım teşvik paketi halkımıza ve camiamıza bayram müjdesi 
gibi geldi. Bayram tadındaki bu açıklamayı çok olumlu ve ülke 
ekonomisi için verimli karşılıyoruz. Yine buna paralel olarak 
BAĞ-KUR pirim ödemeleri zamanında yatıran esnafımıza yüz-
de 5 indirim sağlanması da ikinci bir sevinç kaynağı olmuştur” 
ifadelerini kullandı. 

‘ARAÇLARIN YENİLENMESİYLE HİZMETE KALİTE 
GELECEK’ 

Şoför camiası olarak yaşı gelmiş, havayı kirleten ve belediye-
ler tarafından çalışma yaşı sınırlaması getirilen ticari araçlarını 
uzun zamandan beri yenilemek isteyen ancak fiyatların yük-
sekliği sebebiyle bir türlü yenileyemeyen sürücüler için 65’inci 
Hükümet’in aldığı bu kararın iyi bir fırsat olduğunun vurgula-
yan TŞOF Başkanı Apaydın, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ca-
miamız içerisinde en çok Taksici, Dolmuşçu, Halk Otobüsçüsü, 
Kamyoncu, Kamyonetçi ve Servis aracı olmak üzere tüm ticari 

araçların yenilenmesinde şoför esnafımızın belini büken ÖTV 
alınmayacak. Bunun alınması devlete zarar sağlamadığı gibi 
vergi gelirlerinde artış olacaktır. Araçların yenilenmesi ile üre-
timde artış olacaktır. Fabrikalar talebe cevap vermek için fazla 
mesai yapacaklar. Bu da istihdamın artması işsizliğin azalması 
demektir. Araçların yenilenmesi ile başta turizm sektörü olmak 
üzere hizmete de kalite gelecektir. Kredilerin önündeki bazı en-
gellerin de aşılması ile esnafımız rahat bir nefes alacak. Böy-
le bir kararı alarak camiamıza iki bayramı bir arada yaşatan 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan 
Binali Yıldırım’a ve tüm kabine üyelerine şoför esnafı adına te-
şekkür ediyorum” dedi.

Devletin vergi geliri artacak
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ŞOFÖRLER 
BAYRAM 

ETTİ

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baş-
kanı Başkanı Fevzi Apaydın, Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından açıklanan "Ekonomik Müjdeler Paketi' 
kapsamında ticari araçlarını yenilemek isteyen şoför-
lerden ÖTV alınmayacağını belirterek, "ÖTV'nin alın-
maması devlete zarar vermeyeceği gibi vergi gelirle-
rinde artış sağlayacak" dedi.
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G ümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) Mesleki Eği-

tim Kurulları toplantısına katıldı.
Bakan Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci 
Ağbal ile esnaf ve sanatkârların aidat borç-
larının yeniden yapılandırılması noktasında 
görüştüklerini ifade ederek, "Faizleri silelim, 
ödemeleri yasa çıktıktan 3 ay sonra başlata-
lım ve 6 eşit taksitte de faizsiz yapılandıra-
lım. Böyle bir teklif yaptık." dedi.
Yaptığı konuşmada Tüfenkci, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardın-
dan esnaf ve sanatkârın piyasaları ayakta 
tuttuğunu belirterek, "Bilinsin ki esnaf kar-
deşlerimiz her zaman istikrardan yana oldu. 
Her zaman bu ülkenin birliğinden, bütün-
lüğünden yana oldu" değerlendirmesinde 
bulundu.
Türkiye'nin gündeminin yeniden ekonomik 
kalkınma olması gerektiğine dikkati çeken 
Tüfenkci, "Hayat devam ediyor. İstiyoruz ki 
hızlı bir şekilde bu ülkenin gündemi yeni-
den ekonomi olsun. PKK ile mücadele eder-
ken, bir yandan da ekonomiyi kalkındırma-
nın hesabı içindeydik. Şimdi hem PKK, hem 
FETÖ ile mücadele edeceğiz, aynı zamanda 
ekonomimizi yeniden daha da ileriye götü-
receğiz. Bununla ilgili hem üretimi artırma 
hem de ekonomiyi canlandırma noktasında 
fırsata çevirecek adımları atmaya başladık" 
dedi.
Toplantıya gelmeden önce Maliye Bakanı 
Naci Ağbal ile görüştüğünü ve Meclis gün-
demindeki torba yasaya ilişkin görüşlerini 
paylaştığını anlatan Tüfenkci, şunları kay-

detti: "Dedim ki; 'Orada bir şeyi eksik yaptık. 
Esnaf ve sanatkârların oda aidatlarını veya 
odaların birliklere katılma paylarını veya bir-
liklerin konfederasyona olan katılma payla-
rını yeniden yapılandıralım. Yani, üyelerimi-
zin aidat borçlarını yeniden yapılandıralım, 
faizlerini silelim. Çünkü odalar tahsil edemi-
yor. Bu noktada hem esnafımızı rahatlatalım 
hem de bu yapılandırmadan yeni bir gelir 
elde edelim. Faizlerini silelim. Ödemeleri 
yasa çıktıktan 3 ay sonra başlatalım ve 6 eşit 
taksitte de faizsiz yapılandıralım.' Böyle bir 
teklif yaptık."
Tüfenkci, her zaman esnafın yanında yer 
aldıklarını belirterek, esnafın toplumun bel 
kemiği niteliğinde olduğunu ve bu omurga-
nın bozulmaması gerektiğini dile getirdi.
Hükümetimiz her zaman yanımızda
Toplantıya ev sahipliği yapan TESK Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken de 15 Temmuz'da 
yaşanan darbe girişimine karşı esnafın da 

canları pahasına varlık gösterdiğini söyledi. 
Ülkenin önemli bir badire atlattığını ifade 
eden Palandöken, “OHAL kararı, devlete sı-
zan terör örgütünün temizlenmesiyle ilgili. 
Ülkede huzur olmadığında ticaret de olmaz. 
Huzur, güven ve devletin varlığıyla övünen 
milletin mensuplarıyız” dedi. Palandöken; 
Bakan Bülent Tüfenkci ve içinde bulunduğu 
hükümetin esnaf ile sanatkarın sorunlarının 
çözümünde destek olduğunu kaydetti.

Bakan Tüfenkci, TESK Mesleki 
Eğitim Kurulları toplantısına katıldı

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Maliye Bakanı Ağbal’a esnaf ve 
sanatkarların oda aidatlarıyla 
katılma paylarının yeniden 
yapılandırılması teklifinde 
bulunduğunu açıkladı. Tüfenkci, 
“Faizleri silelim, ödemeleri yasa 
çıktıktan 3 ay sonra başlatalım 
ve 6 eşit taksitte de faizsiz 
yapılandıralım. Böyle bir teklif 
yaptık” dedi.
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fev-
zi Apaydın, ticari araçların ÖTV 

alınmadan yenilenmesi için verdiği 
müjdeye ilişkin tasarının TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesi-
ne ilişkin, "Bu süreçte tüm ticari araçla-
rımızı uygun fiyat ve kredilerle yenile-
mek en büyük arzumuz. Genel Kurul’da 
da kabul edilip, Resmi Gazete'de yayın-
lanması ile ülke genelinde 300 ile 400 
bin civarında aracın yenileneceğini 
tahmin ediyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın ticari araç-
ların ÖTV alınmadan yenilenmesi için 
verdiği müjdeye ilişkin tasarının TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul 
edilmesinin tüm camiayı sevindirdiğini 
belirten TŞOF Başkanı Apaydın, yap-
tığı açıklamada, “Camia olarak uzun 
zamandan beri beklediğimiz bir ka-
rardı. Hükümetimize müteşekkiriz. Bu 
süreçte tüm ticari araçlarımızı uygun 
fiyat ve kredilerle yenilemek en büyük 
arzumuz. Başta İstanbul olmak üzere 
birçok ilimizde 2-3 yıl önce ticari araçla-
rımızın belli bir bölümü yenilendi. Şim-
di ÖTV’nin sıfırlanmasına ilişkin tasarı 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
kabul edildi. Genel Kurul’da da kabul 
edilip, Resmi Gazete'de yayınlanması 
ile ülke genelinde 300 ile 400 bin civa-
rında bir aracın yenileneceğini tahmin 
ediyoruz. Ticari araçların yenilenmesi 
ile vatandaşa verilen hizmet ve kalite-
de artış olacaktır. Turizme olumlu ola-
rak yansıyacağından ülkemizin imajına 
büyük katkısı olacaktır” ifadelerini kul-
landı.

Araçların değişimi için 30 Haziran 2019 
tarihine kadar süre verilmesiyle oto-
mobil fabrikalarının taleplerine zama-
nında cevap verebileceğinin de altını 
çizen Apaydın, şunları kaydetti:

“Ticari taksi, hatlı minibüs, servis aracı, 
özel halk otobüsleri ve kanunun izin 
verdiği tüm ticari araçlar bu kanun ile 
yenilenebilecektir. Esnafımızın araç ye-
nileme talebine otomotiv sektörünün 
hemen olumlu cevap veremeyeceği 
düşünülerek araç yenileme süresinin 
uzun vadeye yayılması olumlu bir karar 
oldu. Sürenin uzun tutulması ile aracını 
yenileyecek olan esnafımızın sayısı en 
az yüzde 20-25 oranında bir artış gös-
terecektir. Piyasanın canlanması için 
tüm bankalarımızın da ellerini taşın 
altına koyarak ticari araç sahiplerine 
uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkânı 
sağlanması için harekete geçmelidirler. 
Ayrıca kredi ve kefalet kooperatiflerine 
daha çok plasman sağlanmalı ki esna-
fın kredi taleplerine cevap verilebilsin. 
ÖTV indiriminin yanında düşük faizli ve 
uzun vadeli kredi imkânı şoför esnafı-
nın araçlarını yenilemesine vesile ola-
caktır. Araçların yenilenmesi ekonomi-
de iyileşme ve aynı zamanda işsizliğin 
düşmesine sebep olacaktır. Bu alanda 
her kesimin üzerine düşen görevi yap-
ması sevindiricidir. Bankalarımızdan da 
şoför esnafımıza yardımcı olacak kredi 
çalışması bekliyoruz” diye konuştu.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,
"Hükümetimize müteşekkiriz"

BANKALARDAN DESTEK 
BEKLİYORUZ

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 
"Piyasanın canlanması için 
tüm bankalarımızın da ellerini 
taşın altına koyarak ticari 
araç sahiplerine uzun vadeli 
ve düşük faizli kredi imkânı 
sağlanması için harekete 
geçmelidirler"

TİCARİ ARAÇLAR 30 HAZİRAN 2019
TARİHİNE KADAR ÖTV'SİZ YENİLENEBİLECEK

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, " Bu süreçte tüm ticari araçlarımızı uygun fiyat 
ve kredilerle yenilemek en büyük arzumuz. Genel Kurul’da da kabul edilip, 
Resmi Gazete'de yayınlanması ile ülke genelinde 300 ile 400 bin civarında 
aracın yenileneceğini tahmin ediyoruz"
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Esnaf sayısı 1 milyon 
751 bine yükseldi

Hükümetin, esnaf ve sanatkarlara 
verdiği destekler etkisini hisset-

tiriyor. Konfeksiyondan demirciliğe 
kadar emek yoğun sektörlerdeki 
işyeri sayısı artarken, kahve ve kıraat-
hanelerdeki azalış dikkat çekti. Son 
2.5 yılda toplam esnaf ve sanatkar sa-
yısında 118 bin 532 artış gerçekleşti. 
Çarpıcı rakamları Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci açıkladı.
Verilere göre, 2014 yılında toplam 
esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 632 
bin 484’tü. Bu sayı, geçen yıl 1 milyon 
682 bin 908’e çıktı. Dünyanın ekono-
mik kriz yaşadığı ve işyerlerinin birer 
birer kepenk kapattığı bu süreçte, 
Türkiye’deki sayının artışı dikkat çekti. 
30 Haziran 2016 itibarıyla ise bu 
işyerlerinin sayısı 1 milyon 751 bin 

016 olarak gerçekleşti. Böylece, son 
2.5 yıllık dönemde esnaf ve sanatkar 
işyeri sayısı 118 bin 532 artmış oldu.
Kadın ve erkek kuaförlüğü 2014 yılın-
da 82 bin iken bu yılın ilk 6 ayında 87 
bin 964’e, taksicilik 74 bin 300’den 77 
bine, pazarcılık 56 bin 840’dan 60 bin 
880’e, servis aracı işletmecileri sayıları 
49 bin 400’den 60 bin 799’a, lokanta 
sayısı 40 bin 593’ten 44 bin 695’e, 
konfeksiyon sayısı 21 bin 452’den 
24 bin 422’ye, oto tamirciliği 20 bin 
274’ten 22 bin 70’e, emlak komis-
yonculuğu ve danışmanlığı 16 bin 
987’den 21 bin 52’ye yükseldi. Kam-
yonculuk, nakliyecilik, kahvecilik, 
kıraathanecilik ve internet kafecilik 
gibi mesleklerde esnaf sayısı son 3 yıl 
içinde az da olsa düşüş gösterdi. 

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası, okul ve personel servis 
aracı sürücülerini ileri sürüş teknikleri, mevzuat, öfke eğitimi ve 
davranış kontrolü konularında bilgilendirdi.

Aydın Şoförler Taksiciler Otobüsçüler Minibüsçüler ve Servis Aracı 
İşletmeleri Esnaf Odası, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Aydın 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okul ve personel servisi şoför-
lerine yönelik olarak eğitim semineri düzenlendi. Aydın Halk Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleşen eğitime Aydın Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Semih Özmeriç, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Okul ve personel servisi sürücülerinin yoğun ilgi gös-
terdiği seminerde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube Müdürlükleri eğitimleri ile uzmanlar 
tarafından şoförlere ileri sürüş teknikleri, mevzuat, öfke 
eğitimi ve davranış kontrolü konularında uygulamalı ve 
teorik bilgiler verildi. Semineri başarıyla tamamlayan 
sürücülere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifi-

ka verileceği bildirildi.
Düzenlenen seminere okul ve personel servisi şoförlerinin yoğun 
katılım göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Ay-
dın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, eğitime 
destek veren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Öğrenci ve personel taşıma hizmetlerinin 
üst düzeyde yapılmasının önemine işaret eden Özmeriç, binlerce ai-
lenin çocuklarını servis araçlarıyla okul ve işyerlerine gönderdiklerine 
işaret etti. Ailelerin çocuklarının güvenli bir erişimde gidip gelmelerini 
beklediğini belirten Özmeriç, “Özellikle eğitim öğretim dönemi süre-
since cadde ve sokaklar, sabahın çok erken saatlerinde kalkarak okul-
larına gitmek zorunda kalan yüzlerce çocukla dolacaktır. Onların henüz 
çocuk ve çok genç oldukları için yetişkinler kadar dikkatli olamayacak-
ları gibi, uykusunu alamamış veya uyku mahmurluğunu henüz üzer-
lerinden atamamış olabilirler. O nedenle de dikkatli olamayacaklarını 
varsayarak her zaman çok ama çok dikkatli olmalıyız. Kazalara araçların 
değil, sürücülerin neden olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmayarak, 
bilhassa okul ve işyeri önlerinde yavaş seyir etmek ve korna çalmak 
gibi gereksiz gürültü yapmaktan da kaçınmak gerekmektedir” diye 
konuştu.
Kazaların temel sebebinin eğitim eksikliğine dayandığını ifade eden 

Özmeriç, farklı konuları kapsayan bu eğitim semineri-
nin öğrenci ve personel servisi sürücüleri için faydalı 
olacağına inandığını kaydetti. Aydın Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası olarak eğitime ve güncellenmeye büyük 
önem verdiklerinin altını çizen Özmeriç, her gün halkla 
iç içe bir şekilde taşımacılık hizmeti veren şoförlere yö-
nelik projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Aydın Şoförler Odası, servis şoförlerini bilgilendirdi 

Türkiye’deki kayıtlı esnaf sayısı 
artıyor. 2014 yılında 1 milyon 630, 
geçen yıl 1 milyon 682 bin olan kayıtlı 
esnaf ve sanatkâr sayısı bu yılın ilk 
altı ayında 1 milyon 751’e yükseldi. 
Artış gösteren meslekler arasında 
taksicilik, kuaförlük, lokantacılık, 
konfeksiyon, oto tamirciliği, 
emlakçılık ve terzilik yer aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye’deki toplam 
esnaf sayısını açıkladı. Buna göre ülke genelindeki esnaf  
ve sanatkar işyeri sayısı 2.5 yılda 118 bin arttı.



ŞOFÖR ve TRAFİK Dergisi 

25

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kan Vekili ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 

(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Bilecik Valisi Süleyman Elban’ı ma-
kamında ziyaret etti.

Vali Elban, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ile Bilecik Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, Bilecik Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı Semih Tuzak ve Bozüyük Esnaf ve 
Sanatkarlar, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Ünal'ın, ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

 TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Vali Elban’a, yeni görevinde başarı-
lar diledi. Başkan Apaydın, "Yaptığımız ziyarette göstermiş olduğu 
samimi ve sıcak davranışından dolayı şoför ve nakliyeci esnafım 
adına teşekkür ederim. Daha önce Mahalli İdareler Genel Müdür 
Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın Elban'a ziyaret edip yeni 
görevinde başarılar dilemek istedik. Sayın Valim Ankara'da iken 
sık sık ziyaret edip görüş alışverişinde bulunurduk. Bilecik halkı ve 
esnafı'na çok güzel hizmetler yapacaktır. Esnafımızda kendisine 
büyük bir zevkle yardımcı olacaktır" dedi.

TŞOF BAŞKANI APAYDIN’DAN BİLECİK VALİSİ ELBAN’A ZİYARET

• 2015 yılında 1 milyon 313 bin 359 trafik kazası oldu

• Trafik kazaları sonucunda 2015 yılında 7 bin 530 kişi öldü

• Ölümlü kazaların yüzde 89,3’ü sürücü kaynaklı

• En fazla Temmuz ayında kaza oldu

Türkiye’de 2015 yılında 183 bin 
11 adet ölümlü yaralanmalı tra-
fik kazası meydana geldi. 

T ürkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2015 yılı ‘Karayolu 
Trafik Kaza İstatistikleri’ni 
açıkladı. Buna göre; Türki-

ye karayolu ağında 2015 yılında 
toplam 1 milyon 313 bin 359 
adet trafik kazası meydana gel-
di. Bu kazaların 1 milyon 130 
bin 348 adedi maddi hasarlı, 
183 bin 11 adedi ise ölümlü 
yaralanmalı trafik kazası oldu. Yıl 
içerisinde meydana gelen ölüm-
lü yaralanmalı trafik kazalarının 
yüzde 75’i yerleşim yeri içinde 
yüzde 25’i ise yerleşim yeri dışın-
da gerçekleşti.
Trafik kazaları sonucunda 7 bin 
530 kişi öldü, 304 bin 421 kişi 
yaralandı. Türkiye’de 2015 yılın-
da meydana gelen 183 bin 11 
adet ölümlü yaralanmalı trafik 
kazası sonucunda 3 bin 831 kişi 
kaza yerinde, 3 bin 699 kişi ise 
yaralanıp sağlık kuruluşlarına 
sevk edildikten sonra kazanın 
sebep ve tesiriyle 30 gün için-

de hayatını kaybetti. Ölümlerin 
yüzde 48,8’i, yaralanmaların 
yüzde 67,3’ü yerleşim yeri içinde 
gerçekleşirken ölümlerin yüzde 
51,2’si yaralanmaların ise yüz-
de 32,7’si yerleşim yeri dışında 
oldu.
Türkiye karayolu ağında 2015 
yılında gerçekleşen trafik kazala-
rında ölen kişilerin yüzde 40,7’si 
sürücü, yüzde 35,3’ü yolcu, yüz-
de 24’ü ise yaya oldu. Trafik ka-
zalarında ölenler ve yaralananlar 
cinsiyetlerine göre incelendiğin-
de ise ölenlerin yüzde 76,4’ünün 
erkek, yüzde 23,6’sının kadın, ya-
ralananların ise yüzde 69,8’inin 
erkek, yüzde 30,2’sinin kadın 
olduğu görüldü.
Türkiye’de 2015 yılında ölümlü 
yaralanmalı trafik kazasına ne-
den olan toplam 210 bin 498 
kusura bakıldığında kusurların 
yüzde 89,3’ünün sürücü, yüzde 
8,8’inin yaya, yüzde 0,9’unun 
yol, yüzde 0,6’sının taşıt ve yüzde 
0,4’ünün yolcu kaynaklı olduğu 
görüldü.
Türkiye karayolu ağında 2015 

yılında ölümlü yaralanmalı trafik 
kazasına karışan toplam 290 bin 
72 taşıtın yüzde 51,5’i otomobil, 
yüzde 16’sı motosiklet, yüzde 
15,7’si kamyonet, yüzde 3,1’i mi-
nibüs, yüzde 3’ü kamyon, yüzde 
2,4 ’ü otobüs, yüzde 2,3 ‘ü çekici, 
yüzde 1,1’i traktör ve yüzde 4,9’u 
diğer taşıtlardan oluştu.
Türkiye’de 2015 yılında mey-
dana gelen 183 bin 11 ölümlü 
yaralanmalı kazanın aylara göre 
dağılımına bakıldığında Tem-
muz ayı yüzde 11 pay ile en faz-
la kazanın meydana geldiği ay 
olurken Şubat ayı yüzde 5,6 pay 
ile en az kazanın meydana gel-
diği ay oldu. Haftanın günlerine 
göre bakıldığında ise ölümlü 
yaralanmalı kazaların yüzde 14,9 
pay ile en fazla Cumartesi günle-
ri ve yüzde 13,6 pay ile en az Salı 
günleri gerçekleştiği görüldü.
Türkiye karayolu ağında meyda-
na gelen 183 bin 11 ölümlü ya-
ralanmalı kazanın yüzde 66,7’si 
gündüz, yüzde 30,3 ’ü gece ve 
yüzde 3 ’ü alacakaranlıkta oldu.

Türkiye kaza 
istatistikleri açıklandı
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Trafik cezaları da vergi borcu 
yapılandırmasına alındı

T ürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı 
Fevzi Apaydın, Karayolu Taşıma Kanunun kapsamındaki idari 

para cezalarının yapılandırma kapsamına alındığını söyledi.

Israrlı talepleri ve takipleri neticesinde trafik cezaları, Karayolu Ta-
şıma Kanunu kapsamında ki idari para cezaları ile HGS cezalarının 
da yeniden yapılandırma düzenlemesi içerisine alındığını söyleyen 
Apaydın, Kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ka-
bul edildiğini belirtti. Başkan Apaydın, "Bu müjdeli haberi esnafı-
mız ile paylaşmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu konuda 
emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Er: "Fahiş fiyatlar esnafın belini büküyor"

Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Suat Er, trafik sigortalarında aynı 
araç için her sigortacının farklı fiyat uygulamasına tepki göstere-
rek, “Tek fiyat tek sigorta olsun” dedi.

2016 yılı Ocak ayı itibari ile en fazla zam yapılan kalem yüzde 300 oran 
ile trafik sigortası oldu. Özellikle de ticari araç sahiplerinin belini bü-
ken bu zamma karşı Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Suat Er'de tepki 
gösterdi. Odalarına kayıtlı bin kamyoncu, 500 civarında da ticari taksi 
esnafının üye olduğunu dile getiren Er, trafik sigortası ücretlerinin tak-
siler için 5 bin 150, kamyonlar için ise 10 bin TL olduğuna dikkat çekti. 
Fahiş fiyatların zaten ekonomik sıkıntı çeken şoför esnafının belini bük-
tüğünü kaydeden Er, “Sigorta fiyatları makul bir düzeye çekilsin” dedi.
“Tek bir sigortada birleşsin”
Kasko sigortasının ise 4 bin TL olduğunu belirten Er, “Her tür yükü ticari 
araçlara yüklüyorlar. 5 bin TL trafik sigortası, 4 bin TL kasko sigortası. O 
zaman sadece kasko sigortası yaptırılsın. Neden iki ayrı sigorta yaptırı-
lıyor? Hem kasko sigortası daha kapsamlı. Bir düşünün üyemizin kul-
landığı kamyonun fiyatı 30 bin TL. Trafik sigortası 10 bin TL. SRC belgesi 
20 bin TL. Kış lastiği 10 bin TL. El insaf. Bu adam ne kazanıyor ki her yıl 
bu kadar para ödeyecek. Trafik sigortaları ile kasko birleştirilsin her araç 
tek bir sigorta yaptırsın. 2 ayrı sigortaya ne gerek var?” diye konuştu.
“Esnaf kapı kapı dolaşıyor”
Trafik sigortalarında bir standart olmadığını, kimi firmaların bin 200 
TL’ye kimilerin 5 bin TL’ye trafik sigortası yaptığını da anlatan Er, şöyle 
devam etti:
“Kim neye göre bu fiyatı belirliyor? Esnafımız elinde ruhsatla sigorta 
şirketlerini dolaşıyor. En uygun fiyata nerede yaptırabilirim diye. 5 bin 
TL’ye sigorta yapan şirket bir kaza esnasında araca, bin 200 TL sigorta 
yapandan daha fazla para mı ödeyecek? O zaman bin 200 TL sigorta 
yapan kaçak sigorta mı? Bunun bir standardı bir sınırı olması gerekmi-
yor mu?”

Trafik 
sigortaları 
için ‘tek 
fiyat tek 
sigorta’ 
talebi

Pazar Şoförler ve Otomobil-
ciler Esnaf Odası tarafından 

şoför esnafına başarı plaketi 
takdim edildi.

Oda Başkanı Osman Yüksel, 
plaket töreni sırasında yaptığı 
konuşmada, “2015-2016 eği-
tim öğretim yılında milli eğitim 
taşımacılık döneminde yapmış 
olduğumuz dönem başı dönem ortası ve dönem sonundaki top-
lantılarda belirttiğimiz gibi kazasız belasız olarak tamamladık 
değerli başkanlarıma ve üyelerime bu konuda duyarlı bir şekilde 
çalıştıklarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunarım. Baş-
kanlarımın 2016/2017 eğitim ve öğretim yılında da aynı özveriy-
le çalışacaklarını ve daha iyisini yapacaklarına inanıyorum.” dedi.

Yüksel, “Bizlere ve gelecek nesilde ileri çağlara ışık tutacak öğren-
cilerimizi taşımak ve onları güvenli bir şekilde gidecekleri yerler 
ulaştırmak bizim için onur ve erdemdir. Gelecek okul döneminde 
de bütün milli eğitim çalışanlarına ve öğrenci taşımacılığı yapan 
şoför kardeşlerime teşekkürlerimi sunarım.” diye konuştu.

Oda tarafından, minibüsçüler kooperatifi başkanlarına çalışma-
larından dolayı başarı plaketleri; 67’ nolu Minibüsçüler Koope-
ratifi Başkan'ı Tuğba Ataaşık’a, Şoförler Odası Başkanı Osman 
Yüksel, 55’ nolu minibüsçüler kooperatifi Başkanı M. Ali Ergin’e 
yönetim kurulu üyesi Turan Karahan, 57’ nolu Minibüsçüler Ko-
operatifi Başkan'ı Ahmet Diller’e yönetim kurulu üyesi Hızır Şük-
rü Doğanay, 24’ nolu Minibüsçüler Kooperatif Başkan'ı İbrahim 
Benkli’ye yönetim kurulu üyesi Recep Üst ve Oda Denetleme 
Kurulu Başkanı İlyas taşkıran’a başkanvekili Muhammet Mustafa 
Başusta verdi.

Pazar Şoförler Odasından
Şoför Esnafına Plaket
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Isparta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoför-
ler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tural, 
trafik sigortası primlerinde düşüşün yaşanmamasına tepki gösterdi.

I sparta Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tural, sigorta 
şirketlerinin taleplerinin karşılanmasına rağmen trafik sigortası prim-

lerinde halen daha düşüş yaşanmadığına dikkat çekti. Şoför ve nakliyeci 
esnafının bu durumdan muzdarip olduğunu belirten Tural, bu esnaflar için 
bölgesel fiyat tarifesinin uygulanması gerektiğine işaret etti.
“Beklentilerimizin karşılığını henüz alamadık”
Zorunlu trafik sigortası primlerinin halen daha şoför esnafını olumsuz et-
kilediğini belirten Tural, “Trafik sigorta primleri halen daha yüksek. Sigorta 
şirketlerinin zarar ettiklerini söylediklerini maddelerin iyileştirilme yapıl-
masına rağmen poliçe fiyatlarında bir indirim yapılmadı. Nisan 2016’da 
yapılan yeni düzenleme ile sigorta şirketleri yeni fiyat ilan etmedi. Halen 
daha hazine müsteşarlığı tarafından ilan edilen taban ve tavan fiyat uygu-
laması üzerinde poliçe kesilmektedir. Beklentilerimizin karşılığını henüz 
alamadık. Aslında zorunlu trafik sigortaları her ile göre ayrı olmalı ya da 
büyükşehirler, metropol şehirler ile küçük şehirler arasında mutlaka bir 
fark olmalı. Hatta araç bazında bile aynı primler belirlenmesinde fayda var. 
Ankara merkez ile 150 kilometre uzağındaki Şereflikoçhisar İlçesindeki tak-
sicinin aynı primi ödemesi beklenemez. Ya da İstanbul’daki bir taksici ile 
Şile’deki bir taksici aynı parayı kazanamaz. Yine İzmir’deki bir minibüsçü 
ile Kars’taki bir minibüsçünün aynı primi ödemesi büyük bir adaletsizlik 
olur. Isparta’daki taksici ile Antalya’daki bir taksicinin aynı primi ödemesi 
mümkün değil, aynı parayı kazanması da mümkün değil. Bundan dolayı 
zaten her şeyi paraya yetiştirmeye çalışan şoför esnafımız için adil bir yol 

bulunması gerekmektedir diye düşünüyoruz. Yetkililerimizden araç bazın-
da veya bölgesel olarak taban ya da tavan fiyat belirlenmesini talep etmek-
teyiz” dedi
“Primler düşecekse şoför ve nakliyeci esnafımız nefes alacaktır”

Yeni düzenleme ile sürücünün kendi kusurundan dolayı yaralanma ya 
da vefat tazminatlarının hesaplanmasına standart getirildiğini kaydeden 
Tural, “Artık sigorta şirketleri kime ne ödeyeceğini bilecek. Trafik sigorta-
sından sağlık giderleri karşılanmayacak. Sağlık giderleri Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından ödenecek. Sigorta şirketleri tedavi sonrasında sakatlık 
durumunda devreye girecek. Sigorta şirketi hasarlı araçta eşdeğer yedek 
parça kullanabilecek. Kısmi onarımlarda sigorta şirketi yedek parça tedarik 
edebilecek. Düzenlemelerin hepsi şirketlerin lehine düzenlendi. Primlerin 
yüksek olmasına gerekçe gösterilen konuların hepsi bunlardır. Primler dü-
şecekse şoför ve nakliyeci esnafımız nefes alacaktır. Ama maalesef esnafa 
kesilen poliçelerde bir iyileşme görülmedi.”

Trafik Sigorta primleri hala yüksek

Tural’dan  trafik sigorta 
primi tepkisi

Başarılı olan 
kursiyerler 
ödüllendirildi

İ lkadım Belediyesi, Lokantacılar 
Odası ve Odalar Birliği tarafından 
genç istihdamı destekleme proje-

si kapsamında Avrupa Birliği destekli 
olarak aşçı yardımcısı, pasta yardımcı-
sı, pideci ve servis elemanı kurslarında 
başarılı olan kursiyerlere teşvik ödül-
leri verildi. 

Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor 
(MEMGE) projesi kapsamındaki kur-
sun ilk teşvik ödül töreni düzenlendi. 
Törene AK Parti Samsun Milletvekili 
Fuat Köktaş, İlkadım Belediye Başkanı 
Erdoğan Tok, Türkiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi 
Apaydın, Samsun Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı 
Hacı Eyüp Güler, KOSGEB Samsun İl 
Müdürü Ahmet Dursunoğlu, İlkadım 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numa-
noğlu, Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, 

Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Balcı, Samsun Yol-iş 
Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı İbra-
him Uzun ve kursiyerler katıldı.

2 ay önce başlatılan ve pasta yardım-
cılığı, pidecilik, aşçı yardımcılığı ve 
servis elemanlığında toplan 78 kursi-
yerin eğitim aldığı MEMGE kursunda 
başarılı bulunan 6 kursiyere teşvik 
ödülleri verildi.

Törenin ardından kursiyerlerin hazır-
ladığı pastalar ikram edildi.

Samsun'da düzenlenen "Aşçı, pastacı, pideci 
ve servis elamanı yetiştirme kurslarında 
başarılı olan kursiyerler belgelerini aldılar.



Yaşanan terör saldırıları sonrası Ata-
türk Havalimanı ve turizm bölgele-
rinde çalışan taksi şoförlerine terör 

eğitimi verilmeye başlandı. Atatürk Hava-
limanı Taksiciler Kooperatif binasında Te-
rörle Mücadele Polisleri tarafından verilen 
eğitime yaklaşık 450 şoför katıldı. 

Atatürk Havalimanı’nda terör saldırısını 
gerçekleştiren şahısların taksiyi kullanarak 
olay yerine gelmesi üzerine, İstanbul Valili-
ği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
taksicilere terör eğitimi verilmesi kararı 
aldı. 

Taksiciler kooperatifi ile temasa geçilmesi 
ile birlikte yapılan çalışmaların ardından ilk 
eğitim taksicilere verildi. Eğitimde terörle 
mücadele polisleri taksicilere, olası bir can-

lı bombanın hareketleri konusunda bilgi 
verdi. Taksicilerin gördükleri olumsuz du-
rumu ihbar etmesini isteyen polis memur-
ları, “Sizin için önemli olmayan bir durum 
bile bizim için önemli olabilir. Gördüğünüz 
her şeyi ihbar edin” dedi.

“O taksicinin daha uyanık olması gerekirdi”
Yeşilköy’deki kooperatif binasında eğitim-
ler hakkında konuşan Atatürk Havalimanı 
Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin 
Can, havalimanında çalışan tüm taksicile-
rin eğitimden yararlanacağı söyledi. Can, 
eğitimde görüntülü olarak bazı tatbikat-
lar yapılacağını ifade ederek, “Eğitimlerde 
böyle olaylar vuku bulduğunda taksicilerin 
ne yapacağıyla ilgili birtakım görseller ve 
tatbikata benzer olaylar olacak diye düşü-
nüyorum” diye konuştu.
Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısını 
yapan kişilerin olay yerine taksiyle geldiği-
ni söyleyen Can, taksicileri bazı konularda 
uyardıklarını söyledi. Can, saldırıyı yapan 
teröristlerin mont giymesinin dikkat çekici 
olduğunu ifade ederek, “O sıcak havada, 
içerideki bu işi fark eden arkadaşımız ka-
dar, o taksicinin de daha uyanık olması ge-
rekirdi. Çünkü Fatih’ten taksiye biniyorlar. 
Bu sıcakta üçünün de sırtında mont vardı. 
Bunun mutlaka onun dikkatini çekmeliydi 
diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“Biz bunu alçaklık ve namussuzluk olarak 
görüyoruz”

Başkan Fahrettin Can, bir basın mensubu-
nun terör saldırısının ardından taksicilerin 
yolcuları taşımak için fahiş fiyatlar istediği-
ne yönelik iddialara ilişkin sorusunu şöyle 
cevapladı: 

“Bizim üç tane cenazemiz var, bir tane ağır 
yaralımız var. On tane çeşitli yerlerinden 
yaralanan arkadaşlarımız var ama şu anda 
onların hepsi sanki unutuldu. Yani canımız 
gitti, malımız gitti. Bunların hiçbiri şu anda 
konuşulmuyor. Sadece sosyal medyada 
birinin, twitter’dan ‘taksiciler fahiş fiyatla 
yolcu taşıyor’ diye böyle bir tweet atmasıy-
la olay gündeme geldi. Biz bunu kesinlikle 
kabul etmiyoruz. Biz bunu alçaklık ve na-
mussuzluk olarak görüyoruz. Bir deprem-
de enkaz altında kalan bayanın kolundaki 
bilezikleri kesip almakla ya da hasta veya 
ağır yaralı birinin böbreklerini çıkarıp al-
makla bunun arasında bir fark göremiyo-
rum. Böyle bir şey söyleniyor. Ama şu ana 
kadar henüz bir plaka daha verilmiş değil” 
dedi.

Taksi şoförlerine

TERÖR EĞİTİMİ
Terör saldırıları sonrası havalimanı ve turizm bölgelerinde 
görev yapan taksicilere, terör eğitimi verilmeye başlandı
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TSB, sigorta şirketlerinin yanlış 
uygulamayla poliçe sahiplerinden 
fazla aldığı primlerin geri ödenmesinin 
Ağustos ayının başından itibaren 
başlayacağını açıkladı. Açıklamada prim 
iadesi alacak poliçe sahiplerinin Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin resmi 
internet sitesi üzerinden sorgulama 
yapabileceği belirtildi.

T ürkiye Sigorta Birliği, 31 Temmuz'dan 
itibaren trafik sigortasında yanlış 
uygulama sonucu fazla alınan primlerin 

ödenmesine ilişkin açıklama yaptı. Birlik, 
söz konusu uygulamanın tüm trafik sigortası 
poliçe sahiplerini değil 18 Haziran 2014 
tarihinden itibaren hasar geçmişinin tespit 
edilememesi nedeniyle doğru basamaktan 
poliçe düzenlenemeyen poliçe sahiplerini 
ilgilendirdiğini bildirdi. Bu kapsamdaki hak 
sahipleri Ağustos ayı başından itibaren Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin www.sbm.org.tr 
web adresinden sorgulanabileceği belirtildi.
Birlikten yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi.: "Sigorta şirketleri zorunlu trafik 
sigortasında sigortalı tarafından ibraz edilen 
belgelerle ile Sigorta Bilgi ve Gözetim 
Merkezi’nden alacağı hasar durum belgesine 
bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak 
indirim ve artırım oranlarını belirlemektedir.
Bu kapsamda tüm şirketlerin geçmiş dönemde 
düzenlenmiş poliçeleri sorgulamalarını 
sağlayan bilgi işlem alt yapısı kurulmuştur. 
Yapılan çalışma sonucunda satış veya sair 
sebeplerle iptal edilmiş poliçenin varlığının 

sigorta şirketince tespit edilememesi nedeniyle 
prime uygulanacak indirim ve artırım oranlarının 
saptanamadığı poliçeler tespit edilmiştir.
Türkiye Sigorta Birliği bu süreçte Hazine 
Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ve Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi arasında koordinasyonu 
sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde 
sonuçlanması için gerekli aksiyonları almıştır. 
Prim iadelerinin yapılmasına ilişkin süreç Hazine 
Müsteşarlığı’nın yayımlamış olduğu Genelge ile 
belirlenmiştir. Süreçte sigorta şirketlerince hasar 
geçmişi nedeniyle ek prim uygulanması gereken 
işletenlerden ek prim tahsil edilmeyecektir. 
Genelge hükümleri çerçevesinde;
Prim iadesi yapılacak hasarsızlık indirimine konu 
poliçeler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nce 
belirlenerek poliçeyi düzenleyen sigorta 
şirketine bildirilmiştir. Kişi başına iade edilecek 
tutar poliçe primi ve bulunulan basamağa göre 
farklılık arz etmektedir.
Sigorta şirketleri ilgili dönem tarifelerine 
göre iade rakamlarını belirleyerek Ağustos 
ayı itibariyle sigorta ettirenin IBAN bilgisi 
aracılığıyla hesabına ya da sigorta ettirene ait 
olduğunun ispat edilmesi kaydıyla kredi kartına 
yapacaktır. Söz konusu uygulama tüm trafik 
sigortası poliçe sahiplerini değil 18.06.2014 
tarihinden itibaren hasar geçmişinin tespit 
edilememesi nedeniyle doğru basamaktan 
poliçe düzenlenemeyen poliçe sahiplerini 
ilgilendirmektedir. Bu kapsamdaki hak sahipleri 
Ağustos ayı başından itibaren Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi’nin www.sbm.org.tr web 
adresinden sorgulanabilecektir".

Sigorta şirketleri, 2014’ün Haziran ayından, 2015’in Eylül’üne 
kadar, 15 aylık sürede, trafik sigortasında aldıkları fazla 
primleri, Ağustos ayının başından itibaren iade etmeye 
başlıyor. Yaklaşık 1 milyon sürücüye, ortalama 100 lira trafik 
primi iade edilecek.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDAN
KİMLER PARA İADESİ ALACAK 

• Daha önce araç sahibi olup da sonradan 
aracını satmış ve 2014 yılının Haziran 
ayından 2015 yılının Eylül ayına kadarki 
15 aylık sürede, yeni bir araç satın alarak, 
trafik sigortası yaptırmış ve hasarı olmayan 
sürücüler iade hakkından yararlanabilecek.

• Sigorta şirketleri, 15 aylık sürede satışını 
yaptıkları tüm trafik poliçelerini ve bu 
poliçeleri yaptıran sürücülerin geçmiş 
yıllara ait hasar kayıtlarını tespit edecek.

• Daha önce hasarı olmayıp da 2014-2015 
yılları arasındaki 15 aylık sürede trafik 
sigortasına yüksek prim ödeyenlerden fazla 
alınan primler iade edilecek.

• Sigorta firmaları, tespit ettikleri bu 
sigortalıları, TC kimlik numaraları ile 
birlikte hem kendi şirketlerinin internet 
sitelerinden hem de Sigorta Bilgi 
Merkezi’nin (SBM) internet sitesinden 
duyuracaklar. Bu kriterlere uyan sigortalılar, 
şirketlerden ve SBM’den iade hakkı olup 
olmadığını öğrenebilecekler.

• Para iadesi alacak sigortalının belirttiği 
banka hesap numarasına ya da yine 
sigortalının kredi kartına yapılacak.

Sigorta şirketlerinin yanlış uygulamayla poliçe 
sahiplerinden fazla aldığı primlerin geri ödemesi, 
Ağustos ayıyla başladı.
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Sigorta primlerinin 
geri iadesi Ağustos 
ayında başladı

TRAFİK SİGORTASI 

YAPTIRANLAR 

DİKKAT
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Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gümrük ver-
gileri, SGK ve belediye alacaklarını yeniden yapılan-
dıran TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 

gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu 
geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim 
ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları 
yeniden yapılandırılıyor.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen 
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nü-
fus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, 
gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunması-
na katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, 
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası 
primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası 
prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, 
gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme ceza-
ları yeniden yapılandırılacak.
Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı 
atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken pay-
lar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016'ya ilişkin 30 
Haziran'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı 
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden 
yapılandırma kapsamında yer alacak.
YAPILANDIRMALAR 30 HAZİRAN ÖNCESİNİ 
KAPSAYACAK
Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki 
dönemi kapsayacak.
Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden 
vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, 
gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas 
alınarak belirlenecek tutar ödenecek.
Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin 

hükümler ile İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Deği-
şiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılma-
sına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklara 
ilişkin hükümler de kapsama alınacak. Bu yıla ilişkin tahak-
kuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam 
dışı kalacak.
GECİKME ZAMMI YERİNE ÜFE ESAS ALINACAK
Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil 
dairelerince takip edilen alacaklardan, vergilerin ödenme-
miş kısmı ile bunların gecikme faizi ve gecikme zammı 
yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak. Sadece 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacağın ödenme-
mesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın belirtilen 
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, vergilere bağlı 
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş 
olanlar dahil olmak üzere asla bağlı kesilen vergi cezaları ve 
bunların gecikme zamlarından vazgeçilecek.
Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile 
iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının yüzde 50'si ve 
bu tutara gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE esas alınarak he-
saplanacak tutarın; ödenmeyen alacağın sadece gecikme 
zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine 
Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplama yapılacak. Bu tutarın be-
lirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan 
yüzde 50'si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tama-
mı tahsil edilmeyecek.
Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari 
para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli 
amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, bunlara 
bağlı fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplama 
yapılacak. Alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması ha-
linde hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle, faiz, cezai faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammından vazgeçilecek.
Vergi veya gümrük vergilerinin ödenmemiş kısımlarının 
tamamı ile bu asıllara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme 
zammı gibi kamu alacaklarında da aynı hüküm uygulana-
cak.

FAİZ ALACAĞINDAN VAZGEÇİLECEK
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında 
Kanun gereğince ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen 
tutarlar bu hüküm çerçevesinde ödenirse, binde 2 faiz ala-
cağından vazgeçilecek.
Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari 
para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri 
nedeniyle kesilen idari para cezalarının yüzde 50'sinin, be-
lirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezala-
rın kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.
İdari para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan 
asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, 
Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tahsili gereken ücretler 
ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 30 
Haziran'dan önce ödenmemiş olanlar, ilgili kanun kapsa-
mında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarele-
rinin su ve atık su bedeli alacak asılları, bunlara bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. 
Bu tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şar-
tıyla faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi 
fer'ilerden vazgeçilecek.
50 LİRANIN ALTI ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve 
SGK'ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 
Aralık 2011 tarihinden önce 50 liranın altında olan düşük 
tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan aidat 
ve katılma payı borçları, avukatların baro kesenekleriyle 
staj kredisi borçları, orman köylüleri ve köylülerce oluştu-
rulan kooperatiflere Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen kredilerin geri ödemeleri, tarımsal amaçlı koope-
ratiflere kullandırılan krediler, organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kre-
diler yapılandırılacak, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin il 
özel idarelerine devredilen 100 lirayı aşmayan alacaklarının 
tahsilinden vazgeçilecek.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Isparta 
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan 

Vekili ve Isparta Şoförler ve Otomobilciler Es-

naf Odası Başkanı Ahmet Tural oğlunu evlen-
dirdi.

Süleyman Demirel Kongre Merkezi İyaşpark 
Düğün Sarayında gerçekleştirilen düğün töre-
ninde Başkan Ahmet Tural’ın oğlu Tufan, Me-
dine-Abdullah Uzun’un kızı Lahime Berrin ile 
dünya evine girdi.

Nikah törenine Isparta Valisi Şehmus Günay-
dın, İl Emniyet Müdürü Halil Altan, Turizm ve 
Kültür (Eski) Bakanı Erkan Mumcu, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel 
Başkan Vekili ve Türkiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, 
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Mehmet Aybatılı, ITSO Başkanı Şükrü 

Başdeğirmen, siyasi partilerin il yöneticileri, 
işadamları ve oda başkanları ile çok sayıda da-
vetli katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini Isparta Valisi Şeh-
mus Günaydın, Turizm ve Kültür (Eski) Bakanı 
Erkan Mumcu, Türkiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ve 
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Mehmet Aybatılı yaptı.

Nikah töreninde genç çift şahitlerin ve davet-
lilerin huzurunda bir ömür boyu birlikteliğe 
“evet” dediler.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo-
nu Başkanı Fevzi Apaydın, genç çift’e ömür 
boyu mutluluklar diledi.

Isparta Şoförler 
Odası Başkanı 
Ahmet Tural, 

Oğlu’nu Evlendirdi

Yeniden yapılandırma kanunu TBMM'den geçti
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Sağlık Bakanlığı, hepatit B vi-
rüsünden korunmanın en etkili 
yolunun aşılanmak olduğunu 
vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, 28 Temmuz Dünya 
Hepatit Günü dolayısıyla bir bildiri ya-
yınladı. Bildiride, “Ciddi bir halk sağ-
lığı problemi olarak dünyada önemini 
korumakta olan hepatite dikkat çekmek 
amacıyla 28 Temmuz 2016 tarihindeki 
‘Dünya Hepatit Günü’nün bu yılki te-
ması, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
‘Hepatiti bilin; şimdi harekete geçin’ 
olarak belirlenmiştir. Hepatit, en basit 
anlamıyla karaciğerin iltihabıdır ve pek 
çok nedene bağlı olarak oluşabilir. Bu 
nedenlerin başında viral enfeksiyonlar 
gelmektedir. Viral hepatitlere sebep olan 
farklı hepatit virüs tipleri (A, B, C, D ve E) 
bulunmaktadır. Bunlardan hepatit B, C 
ve D kronik karaciğer hastalıklarına yol 
açmaktadır. Dünyada yılda 1,4 milyon 
insanın bu virüs tiplerine bağlı hasta-
lıklardan öldüğü tahmin edilmektedir” 
denildi. 
Hepatit A’nın hastalık etkeni taşıyan su 
ve besinlerle salgınlara yol açabilen, 
kötü hijyenik koşullardan dolayı kolay-
lıkla bulaşabilen bir hastalık olduğu kay-
dedilen bildiride, “Çocukluk çağlarında 
hafif belirtilerle geçirilen hepatit A enfek-
siyonu, ileri yaşlarda daha ağır seyret-
mekte ve şiddetli karaciğer hastalığı ile 
ölümlere yol açabilmektedir. Ülkemizde 
hijyen kurallarına ve temizlik koşullarına 
uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın 
artışı ve sosyoekonomik koşullarla ilgili 
diğer göstergelerin iyileşmesi ve 2012 
yılı sonu itibariyle başlayan hepatit A aşı 
uygulamaları sonucunda 2012 yılında 3 
bin 624 olan vaka sayısı 2015 yılında 
707’ye ve 2012 yılında yüz binde 4,8 
olan hastalık görülme sıklığı da 2015 yı-
lında yüz binde 0,9’a düşmüştür. Halen 
ülkemizde çocuklara 18. ve 24. ayda, 
risk grubundaki kişilere de en az 6 ay 
ara ile 2 doz halinde sağlık kuruluşla-
rımızda ücretsiz olarak hepatit A aşısı 
yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Hepatit B ve hepatit C ayrı bir öneme 
sahip
Açıklamada, hepatit B ve hepatit C’nin 
uzun vadede kronik karaciğer hastalı-

ğı, siroz veya karaciğer kanserine yol 
açabileceği için ayrıca bir öneme sahip 
olduğu belirtilerek, dünyada yaklaşık 2 
milyar (her 3 kişiden biri) kişinin HBV ile 
185 milyondan fazla kişinin ise HCV ile 
enfekte olduğunun tahmin edildiği bildi-
rildi.
Hepatit B ve hepatit C nasıl bulaşır?
Yayınlanan bildiride hepatit B ve hepatit 
C’nin nasıl bulaştığı ile ilgili şu bilgiler 
verildi:
“Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünleri-
nin nakilleriyle, sterilize edilmemiş cerra-
hi malzemelerin kullanıldığı tıbbi ya da 
diş müdahaleleriyle, kullanılmış enjektör 
kullanımıyla, ortak tıraş bıçağı, diş fır-
çası gibi eşyaların kullanımıyla, sterilize 
edilmemiş araçlarla dövme, akupunktur 
ya da vücut takılarının uygulanmasıy-
la, hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi 
temasıyla, anneden bebeğe doğumda 
ve sonrasında, güvenli olmayan cinsel 
ilişkiyle bulaşır. Hepatit B virüsünden 
korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. 
Hepatit B aşısı güvenli ve etkili bir aşıdır. 
Ülkemizde hepatit B aşısı bebeklere ilk 
doz doğumda olmak üzere 1 ve 6 aylık-
ken ve risk grubunda olan kişilere de 0, 
1 ve 6 ay şeklinde 3 doz ücretsiz olarak 
sağlık kuruluşlarımızda uygulanmakta-
dır. Hepatit C virüsüne karşı aşı henüz 
bulunmamaktadır, ancak tedavisi mev-
cuttur. Aşı dışında bulaş yoluna ilişkin 
koruma önlemleri ön plandadır.”
Bakanlık tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, “Ülkemizde, Genişletilmiş 
Bağışıklama Programı içinde yer alan 
Hepatit B Kontrol Programı kapsamın-

da 1998 yılında hepatit B aşısı rutin aşı 
takvimine eklenmiştir. 2005-2008 yılları 
arasında ise okullarda destek aşılama-
ları yapılmıştır. 1990 yılında 5 yaş altı 
370 vakamız varken, 2015 yılı itibariyle 
bu sayı 20’ye düşmüştür. Ayrıca 5 yaş 
altı çocuklarda akut hepatit B hastalığı 
sıklığı 1990 yılında yüz binde 6,2 iken, 
2015 yılında yüz binde 0,3 olarak ger-
çekleşmiştir. Genişletilmiş Bağışıklama 
Programında yer alan, 5 yaş altı çocuk-
larda akut hepatit B hastalığı sıklığı, en 
az yüz binde 1’in altına düşürülmesi he-
define ise 2009 yılında ulaşılmıştır ve bu 
oranda devam etmektedir” denildi.
Hepatit E erişkinlerde daha sık görülür
Hepatit D virüsünün hepatit B virüs (HBV) 
enfeksiyonu olan kişilerde hastalığa yol 
açtığının vurgulandığı açıklamada şun-
lar kaydedildi:
“HBV’nin yokluğunda enfeksiyon yapa-
maz. Fakat hafif seyreden HBV enfeksi-
yonunu daha ağır ve hızlı seyreden bir 
hastalığa dönüştürebilir. HDV kan ve 
kan ürünleri temasıyla, kas içi veya da-
mar içi enjeksiyonlarla, deri ve mukoza 
yoluyla ve cinsel yolla bulaşabilir. He-
patit E virüsü (HEV) fekal-oral (dışkı ile 
temas) yol ile bulaşır, vahşi ve evcil hay-
vanlarda bulunur ve akut enfeksiyona 
yol açar. Erişkinlerde çocuklardan daha 
sık görülür. Gebelikte geçirildiğinde he-
patit E hastalığı daha ciddi seyreder. 
Özellikle gebelerde son 3 aylık dönem-
de düşük, erken doğum, ciddi karaciğer 
yetmezliği ile ölüm riskinin artmasına se-
bep olabilir. Hepatit E virüsünün spesifik 
bir tedavisi ve aşısı yoktur.”

SAĞLIK HEPATİT B’DEN KORUNMANIN 
EN ETKİLİ YOLU AŞI
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GEÇEN SAYININ CEVABIYUKARIDAN AŞAĞIYA

SOLDAN SAĞA

1. Parçalamak, dövmek, hırpa-
lamak... Oksijen'in simgesi, 

2. Sürekli çekiştirmek, itmek, 
kakıp durmak...

3. İlenme, beddua... Çimento 
veya alçı sürülmüş bir yüzeyi 
mala sürerek düzeltmek,

4. Küçültücü söz veya davra-
nış... Torunu olan kadın,

5. Açıkça bildirme, açıkça 
duyurma... Bir kimseyi kö-
tüleme, yerme... Akciğerleri 
dinlerken hekimin duyduğu 
patalojik ses,

6. Kök, sap ve yaprak şeklinde 
farklılaşmamış bir bitkinin 
yaşama ve büyüme organı... 
İnsan eliyle açılmış su yolu... 
Bir bağlaç,

7. At, eşek, katır vb. hayvanların 
sırtına yerleştirilir... Dişi deve, 

8. Emme, soğurma... Azarlama, 
başa kakma,

9. İşaret, alamet... Kökleri ve 
yaprakları sebze olarak kulla-
nılan kokulu bir bitki,

10. Saymaca, Ad belirterek yapı-
lan... Haykırma, bağırma,

11. Tarlayı iki kez sürmek... Suda 
ve karada yaşayan, uçan, 
yabani veya evcil bir kuş,

12. Sığırdiligillerden, çiçekleri 
beyaz ve menekşeye çalan 
kırmızı renkte bir bitki... Bir 
bağlaç.

1. Tanık... Küçük ve sevimli,
2. Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş... Çok kokulu 

bir tür kahve,
3. Bir renk... Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli 

biçimlerde araç... Bey, emîr,
4. Petrol çıkan dağımız... Muşmula ağacından yapılmış 

Bask bölgesine özgü baston,
5. Kiraya verilerek gelir getiren... Fabrika, çiftlik vb. gelir 

kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam,
6. Lale yetiştirilen yer, lale bahçesi... Ramayana 

destanının kahramanı,
7. Cüzzamlı... Boş yere harcama, yıpratma,
8. Bayağı, aşağılık, kötü kimse... Meyve ve sebze satan 

kimse... Bir harfin ince okunuşu,
9. Usanç ve öfke anlatan bir söz... Ancak, fakat,
10. Ay... Karısına söz geçirebilen, dediğini yaptırabilen 

erkek,
11. Bazı yörelerde sapı bakır çömlek... Tabaklanmış ceylan 

derisi, 
12. Üçüncü tekil kişi zamiri... Boğa, tosun... Yeryüzü 

parçası, toprak.

T R A F İ K T E  B U L M A C A
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