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        İlimiz mülki hudutları dahilinde vatandaşlarımızın Kurban Bayramı tatilini huzur 
içerisinde geçirebilmeleri ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, 
mevcut tedbirlere ek olarak aşağıda belirtilen hususlar ilgili kurum ve kuruluşlarımızca 
koordinasyon ve işbirliği içerisinde uygulamaya konulacaktır. 
        
        İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
        1-Trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısı ve tüm sıralı amirler başta olmak üzere 
trafik hizmetlerinde görevli personelin tamamının senelik izin planlaması, kurban bayramında 
alınacak trafik tedbirleri nedeniyle 01-12 Ekim 2014 tarihleri arasında görevde olacak şekilde 
yapılacaktır. 
        2-Trafik tescil şubelerinde görevli personel ile bölge ve şehiriçi trafik denetleme 
şubelerimizin büro hizmetlerinde görevli personel trafiğin tanzimi ve denetimiyle görevli 
ekiplerimize takviye olarak görevlendirilecektir. 
        3-Trafik hizmetlerinde ihtiyaç duyulması  halinde genel hizmet personelinden de 
yararlanılacaktır. 
        4-Trafik personelinden bayram tedbirleri süresince maç, konser, toplantı gibi 
programlarda trafiğin tanzimi ve denetimi haricinde asli görev dahilinde olmayan 
görevlendirme yapılmayacaktır. 
        5-Trafik hizmetlerinden sorumlu emniyet müdür yardımcısı ve sıralı birim amirleri 02-03 
Ekim ve 06-07-11-12 Ekim 2014 tarihlerinde bizzat güzergâhlarında bulunacak, alınan 
tedbirlerin uygulanmasını ve gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır. 
        6-Özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günlerindeki yoğunluk nedeniyle trafik ışıklarından 
dolayı tıkanıklık yaşanabilecek karayollarında gerekli tedbirler alınacak, buralarda ilave 
ekipler görevlendirilerek gerekiyorsa trafik ışıklarına müdahale edilmek suretiyle trafik akışı 
sağlanacaktır. 
        7-Bayram tatili süresince önem arz eden yol kesimlerinde veya Bölge Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü/İstasyon Amirliklerinde güzergâh üzerinde olması muhtemel trafik kazaları 
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sonucu kapanan yolun en kısa sürede trafiğe açılabilmesi amacıyla yeterli sayıda çekici ve 
kurtarıcı araçlar hazır bekletilecektir. 
        8-Son yıllarda bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, bu 
kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve 
dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiği görülmekte olup bu ihlallerin 
önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecektir. Radarlı hız tespit ekipleri, 
başta bölünmüş karayollarımız olmak üzere, hız ihlallerinin ve bu ihlaller sonucu trafik 
kazalarının yoğunlaştığı yer ve yol kesimleri ile tespit edilen saat dilimlerinde seyir halinde 
denetimlerini sürdürecekler, araç durdurmanın mümkün olmadığı veya risk oluşturduğu 
durumlarda denetimler, çevirme ekibi bulundurulmaksızın ihlalde bulunan araçların tescil 
plakasına göre cezai işlem uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 
        9-Özellikle sabaha karşı uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı ve doğu 
istikametine gidişte güneşin de etkisiyle sürücülerin olumsuz etkilendiği sabah saatlerinde ve 
batı istikametinde ise akşam saatlerinde uzak yerlerden geldiği anlaşılan araç sürücülerinin 
denetim noktalarında kısa süreli araçtan inmeleri istenecek, bu sayede görevlilerimizce aracın 
teknik şartlara uygunluğuna, plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda olup olmadığına, 
sürücünün gerekli belgelerinin bulunup bulunmadığına yönelik kontrolleri yapılırken, hem 
aracın iç mekanındaki havanın değişmesi (oksijen yoğunluğunun artması) hem de hareket 
ederek kan dolaşımı normale dönen sürücünün uyku ve yorgunluğunun bir nebze de olsa 
giderilmesi sağlanacaktır. 
        Denetimlerde yorgunluğu, uykusuzluğu veya süre ihlali tespit edilen sürücülere bölge 
trafik kuruluşlarımızda dinlenebilecekleri belirtilecek, çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit 
edilen ticari araç sürücülerinin taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu bağlamda 
talepleri halinde sürücülerimizin bölge trafik kuruluşlarımızda imkanlar dahilinde misafir 
edilerek dinlenmelerine imkan sağlanacaktır. 
        10-İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında bayram tatilinin başlangıç ve bitiş 
günlerinde ve trafik yoğunluğunun önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde, 
gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların (çekici, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde 
trafik akımı normale dönünceye kadar kısa sürelerle bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu 
araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli zaman aralıklarıyla trafiğe 
çıkarılacaktır. 
        11-Şehir içi ve şehirler arası karayollarında hız başta olmak üzere diğer trafik kural 
ihlallerinin en az seviyelere indirilmesini sağlayan Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri 
(MOBESE) ile Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulu bulunan illerimizde bu 
sistemlerin bayram tatili süresince aktif olarak kullanılması sağlanacak, bu birimlerde yeteri 
kadar personel görevlendirilecektir. 
        12-Trafik kazasına karışan yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç şoförlerinin 
takograf kayıtları, geriye dönük takograf kayıtlarının araçlarda zorunlu bulundurma sürelerini 
(dijital takograflar için 28 diğer takograflar için 30 gün) kapsayacak şekilde denetlenecek, bu 
süre içerisinde hız, çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilmesi halinde PolNet 
kayıtlarından sürücü ceza bilgileri de kontrol edilerek gerekli cezai işlem uygulanacaktır. 
        13-Kurban Bayramı süresince; bayramlaşma, oyun parkları ve eğlence yerlerinde 
meydana gelebilecek çocuk kaçırma ve çocuk istismarı tehlikelerine karşı gerekli önlemlerin 
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alınması ve ailelerin bayram boyunca bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
        14-Yol kullanıcılarının yoğun olarak mola verdikleri karayolları üzerindeki dinlenme 
tesislerinde ve terminallerde trafik güvenliğine yönelik sesli ve görsel yayınların gösterilmesi 
ve asılması sağlanacak, ayrıca bu tesisler ile karayolları üzerindeki denetim noktalarında 
sürücü ve yolcuların bilgilendirilip bilinçlendirilmelerini sağlayacak broşür ve çıkartma gibi 
materyaller dağıtılacaktır. 
        
 
        İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ve İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
(Kendi Sorumluluk Bölgelerinde) 
        1-Arife ve Bayram günlerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaretlerde bulunacakları 
şehitlikler, mezarlıklar, alışveriş merkezleri civarında ve kurban kesim alanları çevresinde 
trafik düzeni ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. 
        2-Bayram tedbirleri süresince trafik ekiplerine akaryakıt kısıtlaması yapılmayacak, 
ihtiyaç halinde ek akaryakıt talepleri karşılanacaktır. 
        3-Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde denetimlere Kurban Bayramı 
tatili süresince ağırlık verilerek devam edilecektir. Uzun mesafeye gidecek olan yolcu 
otobüslerinin yedek şoför kullanıp kullanmadıklarını, çalışma ve dinlenme süreleri ile hız 
limitlerine uyulup uyulmadığını ve takograf cihazında takılı sürücü belgesi ile şoförün aynı 
olup olmadığını denetlemek amacıyla otobüslere sivil olarak binilmek suretiyle habersiz 
denetimler ile büyükşehirlerin girişleri ve şehirlerarası karayolu güzergâhlarının uygun 
noktalarında 03.00-07.00 saatleri arası öncelikli olmak üzere denetimler yapılacaktır. Ayrıca 
yapılacak denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların taşımacılık yetki belgeleri de 
(korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları) denetlenecektir. 
        4-Denetim amacıyla durdurulan araçların basit teknik muayeneleri (lastik, kamyonlar 
için arka koruma çerçevesi, reflektif malzeme vb.) yapılacak, sürücü ve yolcuların emniyet 
kemeri takıp takmadıkları kontrol edilecek, takmayanlara gerekli cezai işlem uygulanarak 
bilgilendirme yapılacak ve takmaları sağlanacaktır. 
        5-Gece seyreden bazı araç sürücüleri sis ışıklarını sisli, karlı ve yağmurlu havalar dışında 
diğer farlarla birlikte kullanmak, yine bazı araç sürücüleri arızalı ışık donanımı ile seyretmek 
suretiyle trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilediklerinden ışık donanımlarına yönelik 
denetimlere de ağırlık verilecektir. 
        6-Ekipler görev saatlerinde sorumluluk bölgelerinden kesinlikle ayrılmayacak ve trafik 
yoğunluğunun arttığı yol kesimlerinde ve bağlantı noktalarında yol kullanıcılarının kolay 
görebileceği bir konumda bulundurulacak, geceleyin ekip otolarının tepe lambaları açık 
konumda olacak ve personel değişimleri bulunulan güzergah üzerinde gerçekleştirilecektir. 
        7-Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riskini arttırmak amacıyla, özellikle 
trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimlerinde, trafik denetim hizmetlerinde görevli ekip ve 
personelin uygun görülecek bir kısmı sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek, bu personel 
kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, 
sürücülerin araç kullanırken emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerinin 
tespitini yaparak, güzergâh üzerindeki çevirme ekiplerine bildirecek ve bu ekiplerce de 
gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. 
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        8-Toplu taşıma araçlarında standart dışı yakıt (10 numara yağ vb.) kullanılıp 
kullanılmadığı konusunda yapılacak denetimlerin, mülki amirden gerekli onaylar alınarak 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili kurum görevlileri ile 
ortaklaşa yapılması sağlanacaktır. Denetimler sonucunda standart dışı yakıt (10 numara yağ 
vb.) kullandığı tespit edilenler hakkında yakıtı nereden ve nasıl temin ettiği araştırılarak 
gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. 
        9-Madeni yağların yetkili satış yerleri dışında satışının engellenmesi amacıyla terminal 
içindeki veya yakınlarındaki tamir ve bakım servisleri, akaryakıt istasyonları ile karayolu 
güzergâhı üzerinde yetkisiz satış yapılan yerlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte ortak denetimlere ağırlık 
verilerek, uygunsuz ve yetkisiz ürün satışları engellenecektir. 
        10-Terminal dışından veya izin verilen yerler dışında şehirlerarası yolcu otobüsü 
kalkışlarına izin verilmeyecektir. 
        11-Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında 
basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşlarımızın zamanında uyarılması 
ve tedbirli olmaları sağlanacak, ayrıca 155 ve 156 telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza 
gerekli bilgilendirme ve yardım yapılacaktır. 
         12-Görevlilerimizin kılık ve kıyafetleri ile ekip otolarının temiz, düzenli ve bakımlı 
olmasına özen gösterilecek, sürücülere hitap edilirken saygılı ve kararlı olunacak, halkla 
ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmalara girilmeyecektir. 
  
       TÜM BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İLE İL ACİL VE AFET DURUM 
MÜDÜRLÜĞÜ         
        Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Acil ve Afet Durum Müdürlüğünce, Kurban 
Bayramı süresince olası hava muhalefeti ve doğal afete karşı gerekli tedbirler alınacaktır. 
 
        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
        Kurban Bayramı süresince olası yangın olaylarına karşı yeterli sayıda itfaiye personeli 
görevlendirilerek  hazır bulundurulması sağlanacaktır.  
 
        İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
        Bayram günlerinde artan nüfus hareketleri dolayısıyla Kurban Bayram tatili süresince 
acil servislere müracaatlarda önemli artış olması ve dolayısıyla iş yükünün artması 
muhtemeldir. Bu nedenle Kurban Bayramı tatili süresince acil servislerin bu iş yükünü 
kaldırabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
 
        GENEL HUSUSLAR 
        1-Bayram öncesinde kurbanlık hayvanların yoğun bir şekilde il ve ilçeler arasında 
sevkleri gerçekleşeceğinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlükleri personelinin 
ve veteriner hekimlerin yapacakları denetim ve kontrollerde, talepleri halinde kendilerine 
yardımcı olunacaktır. 
        2-İlçelerimiz arasında menşe şahadetnamesiz hayvan sevkiyatı veteriner sağlık raporu 
olmadan yapılmayacak, ilimiz ve ilçelerimizde yapılan tüm hayvan sevklerinde sorumluluk 



*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek (proqyG-fXuCZM-fTpdfN-DHAjoL-9f9RxhLT) kodunu yazınız. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saray Mah.Hükümet Caddesi 52009     Ayrıntılı bilgi için irtibat:Y.DEMETGÜL 
Telefon: (452)223 14 44 Dahili: 1008 Faks: (452)223 14 40 
e-posta: yaziisleri@ordu.gov.tr Elektronik Ağ: http://ordu.gov.tr/  
 

bölgelerine göre ilgili kurumlar ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimler yapılacaktır.  
        3-Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takografları, şoförünün alkol 
durumu, taşımacılık yetki belgeleri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları), zorunlu mali 
mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri ile aracın fenni 
muayene durumu titizlikle kontrol edilecek, arıza ve eksikliklerin tespiti halinde gerekli yasal 
işlemler yapılacaktır. Bu bağlamda terminallerde takviye denetim personeli 
görevlendirilecektir. 
        Yukarıda belirtilen tedbirlerin sıralı amirler tarafından önemle takip edilmesini, 
denetlenmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica 
ederim. 
 

 İrfan BALKANLIOĞLU 
Vali 
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