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FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ İLE KISA BİR YOLCULUK
Radyo Trafik İzmir olarak, bir Fahri Trafik Müfettişi ile trafiğe çıktık. Kısa yolculukta birçok ihlalle
karşılaştık. Trafik müfettişliğiyle ilgili merak edilenlere de yanıt aradık.
Türkiye’de 35 bin civarında Fahri Trafik Müfettişi (FTM) görev yapıyor. İzmir’de ise yaklaşık 3 bin
müfettiş var. Radyo Trafik İzmir, aynı zamanda dinleyicilerinden olan bir FTM ile trafiğe çıktı. Fahri
Trafik Müfettişliği ile ilgili merak edilenlerin konuşulduğu kısa yolculukta, ihlal edilen trafik kuralları
incelendi.
GÜNDE ORTALAMA 5 İHLAL
Gün içinde ortalama bir buçuk saat trafikte olduğunu belirten FTM, bu süre içinde ortalama 5 kural
ihlali raporladığını söyledi. Bir hafta geriye dönük ceza yazabildiklerini belirten FTM, senede en az 1
adet ihlali sisteme işlemeyen müfettişin görevinin elinden alındığını kaydetti.
ŞEHİR İÇİNDE EN ÇOK HANGİ KURALLAR İHLAL EDİLİYOR?
Radyo Trafik İzmir canlı yayın aracına konuk olan Fahri Trafik Müfettişi, daha çok kırmızı ışık ihlali ve
cep telefonu görüşmesi ile karşılaştığını, sinyalsiz şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, kasksız
motosiklet kullanma gibi ihlallerin de çokça görüldüğünden bahsetti.
YAZILAN CEZALARIN NE KADARI FTM’LERE AİT?
Yaptıkları görev hakkında önemli bilgiler veren Fahri Trafik Müfettişi, ceza yazma oranlarıyla ilgili
şunları söyledi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü, araçlardan dışarıya çöp atma dahil Fahri Trafik Müfettişlerine ceza yazma
yetkisi verdiği 81 adet ihlal var. Hız tespiti yapılamadığı için yüksek hız cezası yazılamıyor. Türkiye
genelinde yazılan trafik cezalarının yüzde 10-20 arasındaki kısmının FTM’lere ait olduğunu tahmin
ediyorum. Bizim sisteme işlediğimiz araç bilgileri, emniyet tarafından kontrol ediliyor. Marka, renk ve
plaka uyumları değerlendirildikten sonra cezalar adreslere postalanıyor. Bir FTM, sadece ikamet ettiği
ilde değil, Türkiye’nin 81 ilinde ceza yazma yetkisine sahip.”
BAŞKASINDAN GELEN BİLGİLER CEZAYA ÇEVRİLEBİLİYOR MU?
Trafik müfettişleri hakkında en çok merak edilen konulardan biri de; başkalarından gelen bilgiler
doğrultusunda ceza yazıp yazamadıkları… Radyo Trafik İzmir’in yönelttiği bu soruya Fahri Trafik
Müfettişi, “Eş, dost, akrabalarımızdan gelen fotoğraf ya da videoları cezaya çeviremiyoruz. Eğer
yaparsak ve bu tespit edilirse görevimiz elimizden alınabiliyor.” yanıtını verdi.
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FTM OLMAK İSTEYENLERE TAVSİYELER
Bu görevi yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Fahri Trafik Müfettişi, “Anlık sinirle ceza
yazılması doğru değil. Kural neyse ona göre ceza yazılmalı. Gönüllülük esasına dayalı bir hizmet
yapıyoruz. Kolluk kuvvetleri bizi çevirdiğinde, herhangi bir özel hakkımız yok. Zaten biz böyle bir şey
talep etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.
ELEŞTİRİLERE DE YANIT VERDİ
Fahri Trafik Müfettişlerinin yazdığı cezaların haksız yere yazıldığını savunanlar da var. Radyo Trafik
İzmir aracılığıyla bu eleştirilere yanıt veren FTM, “Yazılan cezalara baktığımda yüzde 95’i haklı. Bize
karşı bir önyargı olduğunu düşünüyorum. Biz de insanız, plakayı yanlış görüp, sisteme yanlış
işleyebiliyoruz. Hiç gitmediği bir yerde ceza yiyenler olabiliyor. Kasıtlı olarak yapıldığını
düşünmüyorum. Gerekli itirazlar yapıldığı zaman cezanın iptali sağlanıyor.” dedi.
YOLCULUK KISA, İHLALLER FAZLA
Radyo Trafik İzmir canlı yayın aracıyla çıkılan yolculukta hangi ihlallerle karşılaşıldı? Ceza yazma süreci
nasıl işliyor? Bu soruların yanıtları ve röportajın tamamı YouTube’da Trafik Tv’de…
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PP3EuBNtxGg&feature=emb_title
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