
 

MOTOSİKLET KORUYUCU EKİPMANLARINDAN EK VERGİ ALINMASIN 

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’te güvenli motosiklet kullanımı konuşuldu. 

“MotoKask” programına konuk olan Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay, önemli bilgiler 

paylaştı. Akçay, hayati öneme sahip olan koruyucu ekipmanların ek vergilere tabi olmaması 

gerektiğini söyledi. 

Radyo Trafik ortak yayınında “Burcu Coşkunseda ile MotoKask” programında güvenli motosiklet 

kullanımı ele alındı. İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay, 17 yıldır ileri sürüş eğitimi verdiğini, 

motosikletlerin daha güvenli araçlar haline gelmesi için çalıştıklarını belirterek: “Belki motosikletler 

güvenli araçlar ama sürücüler güvenli değil. Motosiklet sürücülerine de çok laf söylenmesi gerekiyor. 

Biz düzelmezsek trafik de düzelmeyecek. Bir şeritte bir araç olacaksa biz o aracın sağından solundan 

geçmeyelim. Araç sürücülerinin en büyük şikayeti bu ve son derece haklılar. Herkes birbirine saygı 

duymalı! Kaldırımlardan ve araçların arasından gidip başkasından farkındalık bekleyemeyiz.” dedi.   

MEVSİME GÖRE MOTOSİKLET KULLANIMI 

Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Akçay, motosiklet sürücülerini hobi olarak kullanan ve profesyonel 

olarak kullananlar olarak ikiye ayırmak gerektiğini belirterek, “Profesyonel olarak motosiklet 

kullananları kışın da yollar da görürüz. Ama hobi olarak kullananlar kışın daha çok otomobil tercih 

ederler. Kışın motosiklet kullanmak için kalın giyinmek yetmiyor. Soğuk havalarda yol tutuşu da 

zorlaşır. Yağmurlu ve sisli havalarda görülme ihtimaliniz daha da azalır. Motosiklet lastikleri daha sık 

değiştirilmek zorunda. Bizim hayatımız o lastiklere bağlı. Koruyucu kıyafetler ve lastikler ne kadar 

pahalı olsa da güvenliğimiz için bunlara çok dikkat etmeliyiz.” açıklamasında bulundu. 

“KASK LÜKS DEĞİL İHTİYAÇTIR, EK VERGİSİ OLMAMALI” 

Kask kullanımının da önemine dikkat çeken Zafer Akçay, kaskın lüks değil, ihtiyaç olduğunun altını 

çizerek, “Kasklar ithal ediliyor, gümrük vergisine tabi. Ancak yüzde 20’lik ek vergiler de var. Bu 

vergilerin olmaması gerekiyor. Vergiler yüzünden ekipmanlar yüksek fiyatlara satılıyor. Bu sağlık ve 

can güvenliğiyle ilgili bir durum olduğundan bu vergilerin yeniden düzenlenmesi lazım. Kanun 

teklifleri var ama ciddi bir çalışma yok. Kask takmak zorunluysa bunun ek vergisi olmamalı. Bu diğer 

ekipmanlar içinde geçerli.” değerlendirmesinde bulundu. 

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

Akçay, bütün motosiklet kullanıcılarının güvenli sürüş eğitimi alması gerektiğini de aktardı. Motosiklet 

sürücüsünü koruyacak şeyin ekipman olduğunu söyleyen Zafer Akçay, “Eğitim alınarak kazalar 

önlenebilir. Kazalar incelendiğinde hepsinin önlenebilir olduğunu görüyoruz. Eğitimi pahalı bulanlar 

belki haklı ama eğitimsiz olunca kazaya davetiye çıkarıyoruz. Türkiye’deki motosiklet sürücülerinin 

çoğu eğitime inanıyor. İnsanlar şimdi daha bilinçli.” ifadelerini kullandı. 


