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 PTT AŞ'n�n Merkez 
Bankası Elektron�k Fon 
Transfer (EFT) S�stem�'ne 
katılımıyla PTT EFT h�zmet� 
müşter�ler�n kullanımına 
sunuldu.

 AA 
muhab�r�n�n, PTT 
AŞ'den aldığı b�lg�ye 
göre, ş�rket�n 0807 
banka kodu �le 
Merkez Bankası EFT 
S�stem�'ne katılımı 
�ç�n gerekl� �dar� ve 
tekn�k çalışmalar 

tamamlandı. Söz konusu 
�şlemler�n tamamlanmasının 
ardından PTT EFT h�zmet�, 
müşter�ler�n kullanımına açıldı.
EFT h�zmet�yle artık PTT'den 

d�ğer bankaların IBAN, hesap 
veya kred� kartı numaralarına, 
d�ğer bankalardan �se 
PTTBank hesap, IBAN veya 
kart numarasına aracısız para 

transfer �şlem� 
yapılab�l�yor.
EFT �şlemler�, PTT �ş 
yerler� �le PTTBank 
İnternet Bankacılığı 
ve Cep PTT Mob�l 
uygulamaları 
üzer�nden 
gerçekleşt�r�leb�l�yor.

 İYİ PARTİ Kahramanmaraş İl Başkan 
Av. Ahmet Çabukel, Pazarcık �lçes�n� z�yaret 
ett�. İlçe teşk�latı �le yapılan toplantının 
ardından esnaf z�yaret� 
gerçekleşt�ren Çabukel 
z�yaret�n� semt pazarında 
noktaladı.
Geçt�ğ�m�z günlerde Nurhak, 
Ek�nözü, Andırın ve Türkoğlu 
İlçeler�nde esnafı z�yaret 
eden İYİ Part� İl Başkanı 
Ahmet Çabukel'�n yen� adres� 
Pazarcık'tı.
Pazarcık İlçe Teşk�latında 
gerçekleşt�r�len toplantının 
ardından �lçe esnafını ve 
semt pazarını z�yaret eden 
Başkan Çabukel'e İl Başkan 
Yardımcıları ve İlçe Teşk�latı 
eşl�k ett�. Cov�d-19 tedb�rler� 

kapsamında yapılan z�yarette esnaf, talep ve 
ş�kayetler�n� d�le get�rd�.

 “İlimizde, cinayet şüphelisi 

bir şahsın yakalanması amacıyla 

yapılan çalışma sırasında, çıkan 

çatışmada Barış GÖL evladımızı 

şehit, bir arkadaşımızı da 

yaralayarak kaçmaya çalışan hainin 

yakalanması amacıyla; Polisimize 

olağanüstü destek veren 

Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza-

edelere- basın mensubu 

arkadaşlarıma şükranlarımı 

sunuyorum. 
 Devlet-millet 

bütünleşmesinin en güzel örneğini 

yaşadığım Kahramanmaraş’ta siz 

değerli vatandaşlarımıza hizmet 

etmekten büyük bir onur duydum. 

Vatan sağ olsun.”

Şeh�t �ç�n saygı duruşu ve akab�nde �st�klal 
marşının okunmasıyla başlayan cenaze tören�nde 
Şeh�t Göl’ün anne, babası ayakta durmakta güçlük 
çekt�. 

OĞULLARI ŞEHİT 
BABASINA SELAM DURDU! 

 Evl� ve 3 çocuk babası olan Şeh�t Pol�s 
Memuru Barış Göl’ün cenaze tören�nde 
duygulandırıcı anlar yaşandı. Şeh�d�n oğulları 
babasının katafalkta duran naaşına karşı selam 
durdu. 

ŞEHİT GÖL, TÖRENİN ARDINDAN 
MEMLEKETİ OSMANİYE’YE UĞURLANDI! 

 Şeh�t Pol�s Memuru Barış Göl, İl Emn�yet 
Müdürlüğü’nde düzenlenen cenaze tören�n 
ardından toprağa ver�lmek üzere memleket� 
Osman�ye’ye uğurlandı. 

KATILIM YOĞUN OLDU! 

 Emn�yet Müdürlüğü bahçes�nde 
gerçekleşen törene; Kahramanmaraş Val�s� Ömer 
Faruk Coşkun, Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Hayrett�n Güngör, Garn�zon Komutanı Em�n 
Mehmet Terz�oğlu, On�k�şubat Kaymakamı Serkan 

Keçel�, Dulkad�roğlu Kaymakamı Kad�r 
Okatan, On�k�şubat Beled�ye Başkanı 
Hanefi Mahç�çek, Dulkad�roğlu 
Beled�ye Başkanı Necat� Okay, İl 
Emn�yet Müdürü Sal�m Cebeloğlu, AK 
Part� İl Başkanı Fırat Görgel �le STK 
tems�lc�ler� a�les� ve mesa� arkadaşları 
katıldı.

POLİSİMİZ SON 
YOLCULUNA UĞURLANDI

 Kahramanmaraş’ta b�r otelde 
aranan saldırganın ateş açması sonucu 
şeh�t düşen Barış Göl’ün cenazes�, 
İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu'nun 
katıldığı törenle memleket� 
Osman�ye’de toprağa ver�ld�. Şeh�d�n 

çocukları Osman, Aras Kaan ve babası 
Osman tabutu öpüp gözyaşlarıyla 
uğurladı. 

  Antalya’da c�nayet şüphel�s� 
olarak hakkında yakalama kararı olan 
Muhammet Karataş’ın 
Kahramanmaraş’ta olduğu b�lg�s� üzer�ne 
İl Emn�yet Müdürlüğü C�nayet Büro 
Am�rl�ğ� ek�pler� şahsın bulunduğu otele 
operasyon düzenled�. Pol�sler�n geld�ğ�n� 
gören Muhammet Karataş ek�plere ateş 
açtı. Açılan ateş sonucunda Barış Göl 
(40) ve yanında bulunan meslektaşı 
yaralandı.  Hastaneye kaldırılan 
Barış Göl yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak dün şeh�t 
düştü.  Şeh�t Göl’ün cenazes� bugün memleket� 
Osman�ye’de Asr� Mezarlığı’ndak� cam�de kılınan 
cenaze namazının ardından şeh�tl�ğe defned�ld�. 
Defin sırasında şeh�d�n a�les� gözyaşları döktü. 
Şeh�d� çocukları Osman, Aras Kaan ve babası 
Osman tabutu öpüp gözyaşlarıyla uğurladı. 
Şeh�d�n annes� Cennet �se, ''Barışım'' d�yerek 

törende gözyaşı döktü. Şeh�d�n 7 aylık kızı Güneş 
de annes� Gülşah'ın kucağında törene katıldı. 
İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu �se şeh�d�n 
a�les�yle görüşüp başsağlığı d�ley�p a�ley� tesell� 
ett�. Törene İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu’nun 
yanı sıra kent protokolü ve pandem� neden�yle 
kısıtlı sayıda vatandaş katıldı.

 “DEVLET-MİLLET BÜTÜNLEŞMESİNİN
EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ YAŞADIM” 

Kahramanmaraş İl Emniyet 
Müdürü Salim Cebeloğlu ŞEHİT POLİS MEMURU GÖL, MEMLEKETİNE UĞURLANDI! 

BAŞKAN ÇABUKEL'DEN PAZARCIK ÇIKARTMASI
 Cumhur�yet Halk Part�s� 
Kahramanmaraş  İl Kadın Kolları 
Başkanı Na�le İŞLEK, “Anayasa 
ve yasa önünde kadın erkek 
eş�tt�r.” Demen�n  yeterl� 
olmadığını bel�rterek, “ Kadınlar, 
anayasa ve yasalarla zorunlu 
kılınana özel önlemlerle 
desteklen�p güçlend�r�lmed�kçe, 
“sonuçlarda eş�tl�k” 
sağlayamıyor. Asıl olan, 
“sonuçlarda eş�tl�k” anlayışıdır. 
Seçme ve seç�lme hakkı b�r 
yurttaşlık hakkıdır. Anayasa �le 
güvence altına alınmış olan bu 
hak, erkek egemen yapının 
kontrolüne terk ed�lmemel�d�r.” 
Ded�. 
 5 Aralık “Türk Kadınına 
Seçme Seç�lme Hakkının 
Ver�lmes�”  günü dolayısı �le 
basın açıklaması yapan İşlek, 
Cumhur�yet Halk Part�s� olarak, 
eğ�t�m, sağlık, �st�hdam, s�yaset 
ve toplumda kadınların erkeklerle 
eş�t, özgür ve dayanışma �ç�nde 
yaşayab�lecekler� b�r Türk�ye 
yaratmak ve cumhur�yetle 
kazanılmış hakların korunarak 
yaşatılması �ç�n mücadele 
ett�kler�n� bel�rtt�.
 Başkan İşlek  “Seçme ve 
seç�lme hakkının tanınması 
kadın hareket�n�n s�yaset 
yapmaya da�r talepler�n�n ve 
mücadeles�n�n devamı olarak 
Mustafa Kemal Atatürk 
önderl�ğ�nde TBMM de 5 Aralık 
1934 tar�h�nde gerçekleşm�şt�r. 
Kadınların 19. yüzyıl da başlayan 
haklı mücadeleler� ve Mustafa 
Kemal Atatürk'ün eşs�z öngörüsü 
sonucunda b�rçok Avrupa 
ülkes�nden daha önce seçme ve 
seç�lme hakkı elde ed�lm�şt�r.
 1908' de kurulan �lk 

kadın derneğ�, 1919' da 
kadınların Kastamonu m�t�ng�, 
1923' te nez�he muh�tt�n 
tarafından kurulmak �stenen 
Kadınlar Halk Fırkası ve 1923' te 
s�yasal haklar �ç�n kurulan Türk 
Kadınlar B�rl�ğ� g�b� olguların 
1930' da yerel seç�mlerde seçme 
ve seç�lme hakkının, 1933' de 
muhtar ve köy �ht�yar kurulu 
üyel�ğ� seçme ve seç�lme 
hakkının, 1934' te  TBMM' de 
seçme seç�lme hakkının elde 

ed�lmes�nde katkısı çok büyük 
olmuştur.

 Türk�ye'n�n �lk kadın 
m�lletvek�ller� 1935' te CHP 
m�lletvek�ller� olarak TBMM' ye 
g�rm�şt�r.

 “Anayasa ve yasa 
önünde kadın erkek eş�tt�r.” 
Demek, yeterl� değ�ld�r. Kadınlar, 
anayasa ve yasalarla zorunlu 
kılınana özel önlemlerle 
desteklen�p güçlend�r�lmed�kçe, 
“sonuçlarda eş�tl�k” 
sağlayamıyor. Asıl olan, 
“sonuçlarda eş�tl�k” anlayışıdır. 
Seçme ve seç�lme hakkı b�r 
yurttaşlık hakkıdır. Anayasa �le 

güvence altına alınmış olan bu 
hak, erkek egemen yapının 
kontrolüne terk ed�lmemel�d�r. Bu 
nedenle b�z kadınlar, devr�mc� 
taleb�m�z olan % 50 yan� eş�t hak 
�stem�n� savunuyoruz. Eğ�t�mde, 
s�yasette, yönet�m kadrolarında, 
karar alma mekan�zmalarında 
yan� hayatın her alanında 
erkeklerle eş�t haklara sah�p 
olmak �st�yoruz.
Cumhur�yet Halk Part�s� olarak, 
eğ�t�m, sağlık, �st�hdam, s�yaset 

ve toplumda kadınların erkeklerle 
eş�t, özgür ve dayanışma �ç�nde 
yaşayab�lecekler� b�r Türk�ye 
yaratmak ve cumhur�yetle 
kazanılmış hakların korunarak 
yaşatılması �ç�n mücadele 
ed�yoruz. Kadınların seç�mle ve 
atamayla gel�nen tüm karar ve 
yönet�m organları da dah�l olmak 
üzere hayatın her alanında Eş�t 
Tems�l, Eş�t Katılımın sağlanması 
�ç�n çalışmalarımıza devam 
ed�yoruz. Kadın erkek eş�tl�ğ�n� 
demokras�n�n ve tüm toplumun 
güçlenmes� �ç�n olmazsa olmaz 
koşullardan b�r� olarak 
görüyoruz.”

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş  İl Kadın Kolları Başkanı Naile İŞLEK,

“KADIN ERKEK EŞİTTİR DEMEK YETERLİ DEĞİL”

PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı

S�stemle, egzoz muayenes� 
yaptırılmayan araçlar trafikte 
otomat�k olarak, akışı da 
aksatmadan tesp�t ed�lecek.
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve 
Savunma Sanay�� Başkanlığınca 
�mzalanan protokol kapsamında, 
egzoz muayenes� yaptırılmayan 
araçları trafikte otomat�k 
bel�rleyecek Egzoz Elektron�k 
Denetleme S�stem� (EGEDES) 
yen� yılın �k�nc� 
yarısında 81 �lde 
uygulanmaya 
başlanacak.
Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, 
motorlu taşıtlar, hava 
k�rl�l�ğ�ne neden olan en 
büyük etkenler arasında 
yer alıyor. Bugün trafiğe 
çıkan ve her gün 
fazlalaşan araçlar 
hesaba katıldığında 
trafik kaynaklı k�rl�l�ğ�n 
önem� daha da artıyor.
Türk�ye'de trafiğe kayıtlı 23 
m�lyon 965 b�n 229 araçtan 18 
m�lyon 523 b�n� egzoz em�syon 
ölçümüne tab� tutuluyor.
Bu kapsamda 2018'de 8 m�lyon 
610 b�n, 2019'da 8 m�lyon 946 b�n 
ve 29 Kasım 2020 �t�barıyla 8 
m�lyon 366 b�n ölçüm 
gerçekleşt�r�ld�. Yapılan çalışmalar 
sonucu yaklaşık 2 m�lyon aracın 
egzoz em�syon ölçümünün 
bulunmadığı tahm�n ed�l�yor.
Egzoz Gazı Em�syonu Kontrolü 

Yönetmel�ğ�'ne göre, trafikte 
seyreden otomob�ller, �lk üç yaş 
sonunda ve devamında her �k� 
yılda b�r, d�ğer motorlu taşıtlar �se 
�lk b�r yaş sonunda ve devamında 
yılda b�r kez olmak üzere ölçüm 
�stasyonlarında per�yod�k egzoz 
gazı em�syon ölçümüne tab� 
tutuluyor.
Türk�ye genel�nde 1554 sab�t ve 
68 seyyar olmak üzere toplam 

1622 akt�f kayıtlı egzoz em�syon 
ölçüm �stasyonunda 5 b�n 870 
ölçüm personel� görev yapıyor.
Denet�mler �se Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı İl müdürlükler�, 
Jandarma ve Emn�yet b�r�mler� 
tarafından gerçekleşt�r�l�yor.
Çevre Kanunu gereğ�nce egzoz 
gazı em�syon ölçümü yaptırmayan 
motorlu taşıt sah�pler�ne b�n 895 
l�ra, yönetmel�klerle bel�rlenen 
standartlara aykırı em�syona yol 
açan motorlu taşıt sah�pler�ne 3 
b�n 791 l�ra �dar� ceza 
uygulanıyor. Yönetmel�kle 

bel�rlenen önlemler� almayan veya 
standartlara aykırı şek�lde 
gürültüye neden olan motorlu taşıt 
sah�pler�ne �se 4 b�n 412 l�ra �dar� 
ceza ver�l�yor.
Bu yıl 5 m�lyon 874 b�n l�ra ceza 
kes�ld�
Bu kapsamda egzoz em�syon 
ölçümler�n� yaptırmayan veya 
standartlara aykırı em�syona ve 
egzoz kaynaklı gürültüye neden 

olanlara bu yıl toplam 
5 m�lyon 874 b�n l�ra 
ceza kes�ld�.
Bakanlık, hava 
k�rl�l�ğ�ne karşı 
başlattığı 
seferberl�kte yen� 
yılda, yen� b�r 
uygulamayı daha 
hayata geç�r�yor.
Savunma Sanay�� 
Başkanlığı �le 
protokol �mzalayan 
Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı, Egzoz 

Elektron�k Denetleme S�stem�'n� 
(EGEDES), ASELSAN �le 
b�rl�kte 81 �lde h�zmete alacak.
5 m�lyon l�ra proje bedel�yle 
�mzalanan protokol kapsamında, 
c�hazların son testler� ek�plerce 
gerçekleşt�r�ld�. C�hazların 
dağıtımı, montajı ve personel 
eğ�t�mler� �ç�n takv�m bel�rlend�.
Bakanlık yen� yılın �lk yarısı 
sonunda her şehre b�r plaka 
tanıma c�hazı tesl�m ederek, 
EGEDES uygulamasını 81 �lde 
başlatacak.

Egzoz denetiminde yeni sistem "EGEDES" yeni yılda 81 ilde uygulanacak
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