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Kurulduğu günden bu yana güvenli trafik ve doğru lastik bilincinin kamuoyunda 
yaygınlaşması için çalışmalar yürüten, Türkiye lastik sektörünün önde gelen üretici 
ve ithalatçı markalarını temsil eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LA-
SİD), bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi'ni 
hayata geçirdi. LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kürkçü, trafik güvenliği ko-
nusunda ilk kez bu kadar kapsamlı ve geniş katılımlı akademik bakış açısının bir 
araya geldiğini belirterek, “Projeyle yazılı ve kalıcı bir referans kaynak da yaratılmış 
oldu. Projemiz, sorunları teşhisle birlikte akademisyenlerimizin çözüm yaklaşımla-
rını da içeriyor” dedi. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt 
da proje kapsamında Bilim Seçici Kurulu tarafından 
seçilen 11 akademik eserin kitaplaştırıldığını, projenin 
referans kaynak olarak ilgili tüm kurumlarla paylaşıla-
cağını bildirdi. 

Projenin akademik danışmanlığını yapan Boğaziçi Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar ise şu 

açıklamayı yaptı: “Tra-
fik güvenliği toplumun 
her kesimini etkileyen ve 
önem verilmesi gereken 
bir konu. İlgili kurumlar ve 
toplum bu projeye sahip 
çıktıkça, LASİD'in attığı bu 
adım büyüdükçe güvenli 
trafik bilinci ve kültürü de 
gelişecek, trafik kazalarının 
önüne geçilmesinde hızlı 
sonuçlar almak mümkün 

olacaktır. Trafik güvenliği, çok hızla değişen dinamik bir konudur. Toplumun alış-
kanlıklarından, nüfus artışından coğrafi ve yerel özelliklere, teknolojik gelişmelere 
kadar çok fazla değişken var. Çözümler üretiliyor, yollar yapılıyor ancak sorunun 
dinamik oluşu sebebiyle yetersiz kalıyor. Sorunun temelde çözümü için yol kusur-
larının giderilmesi, mühendislik tedbirlerine öncelik verilmesi, teknolojik gelişme-
lerden faydalanılması, kanunların günün sorun ve şartlarına göre güncellenmesi, 
suç ve ceza ekseninden çıkarılıp doğru bilinçlendirmenin sağlanması gerekiyor. 
Bilimsel yaklaşımlarıyla bu kitap, bu meselede bir rehber olacaktır.” 

Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi, kamuoyunda genellikle sürücü hatasıyla eş-
leştirilen trafik güvenliği kavramına bilimsel bir bakış açısı kazandırıyor, kapsamlı 
yazılı bir kaynak oluşturması açısından da önem taşıyor.

Güvenli Trafik Kitabına ulaşmak için tıklayınız: https://www.lasid.com.tr/wp-
content/uploads/2020/12/Lasid-Coffee-Table-Book.pdf

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB)'in 
ve Türkiye Makina Federasyonu 
(MAKFED)'in sektörel kuruluşlarla 
işbirliği halinde yürütülecek tanıtım 
faaliyetleri kapsamında üyelere ve 
sektörün stratejik planlamalarına 
ışık tutması amacıyla Türkiye İş Ma-
kinaları Distribütörleri ve İmalatçıları 
Birliği (İMDER) tarafından hazırlanan 
“İnşaat, Madencilik ve Makine Sek-
törleri Etkileşimi Raporu” yayınlandı.

Rapora ulaşmak için lin-
ki tıklayabilirsiniz: https://
imder.org.tr/wp-content/
uploads/2021/06/%C4%B0MDER-
%C4%B0n%C5%9Faat-Madencilik-
ve-Makine-Sekt%C3%B6rleri-
Etkile%C5%9Fimi-Raporu_2021.pdf

LASİD'den Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi İnşaat, Madencilik ve Makine 
Sektörleri Etkileşimi Raporu 
Yayınlandı

TOS+H EXPO’nun Yeni Tarihleri: 14-17 Mayıs 2022

TOS+H EXPO’nun koronavirüs Covid-19 nedeniyle ertelen-
mesinin ardından Messe Düsseldorf ve yerel ortağı Tezulaş 
Fuar yeni fuar tarihini belirledi. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı 
alanında öncü ihtisas fuarının dördüncüsü TOS+H EXPO, 
14-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Messe Düsseldorf GmbH CEO’su Werner M. Dornsche-
idt “Bu kararı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve ilgili tüm ortaklarımızla ayrıntılı görüşmeler 
neticesinde aldık” dedi. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Uluslara-
rası İş Sağlığı ve Kongresi de aynı tarihlere ertelenecek.

TOS+H EXPO fuar ve kongresiyle, iş sağlığı ve iş 
güvenliği alanında Türk pazarına 360 derecelik bir toplu 
bakış imkanı sunulmasının yanı sıra, hem Türkiye’de 
hem komşu ülkelerde ortak iş güvenliği standartlarının 
daha da ileriye götürülebilmesi için anahtar itici güç 
oluşturulması hedefleniyor.

Fuar hakkında ayrıntılı bilgi için toshexpo.com.tr adresi-
ni ziyaret edebilirsiniz.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni düzenle-
mesiyle araç lastiklerinde yeni etiket uygulama-
sı 1 Mayıs itibarıyla Avrupa Birliği ile eş zamanlı 
olarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla etiket-
lerde lastik kategorilerinin yanı sıra yakıt tasar-
rufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma 
gürültüsü hakkında bilgiler de yer alıyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) 
Genel Başkanı Aydın Erkoç konuya ilişkin AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, araç lastikle-
rindeki yeni etiket uygulamasının lastik alırken 
doğru ve güvenli seçim yapmayı mümkün kıla-
cağını, yeni düzenlemeyle etiketlerdeki format-
ların değiştiğini ve etiketleme parametrelerinin 
de güncellendiğini ifade etti.

Lastik sınıfı ve kategorilerinin de sisteme ek-
lendiğini, yeni etiketler sayesinde tedarikçi 
ismine, ebat bilgisine, lastik tipine ve türüne 
erişimin sağlanabileceğini bildiren Erkoç ayrı-
ca: “Ekonomik ve çevresel verimliliğin yanında 
sürüş güvenliğini de artıracaktır. Bunların yanı 
sıra sürdürülebilirlik de sağlayacak uygulama, 
lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapmayı 
mümkün kılacaktır. Böylece sürücülerimiz satın 
alacakları lastiklerde bilinçli bir seçim yapabi-
lecekler. Yeni etiket uygulamasıyla vatandaşlar 
lastik bilgilerine ve etiketlerin dijital formatına, 
karekod (QR) okutarak ulaşabilecekler” dedi. 

Araç Lastik Etiketlerinde Yeni Dönem 
Başladı

Sabancı Vakfı, dünya genelinde 60'tan fazla vakfın üyesi ol-
duğu sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği için çalışan 
Foundations 20 (F20) Platformu'na Türkiye'den üye olan ilk ve 
tek vakıf oldu. Eylül 2020'de “iklim sürdürülebilirliği” temasıyla 
online olarak gerçekleştirilen F20 üyelerinin toplantısı, bu yıl 
“sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği” temasıyla, Saban-
cı Vakfı'nın da katılımıyla G20 Zirvesi öncesi Milano'da düzen-
lenecek.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan konuyla il-
gili yaptığı açıklamada: “Bu anlamda yaptığımız çalışmalara 
katkı sağlaması açısından hem Türkiye'de hem yurt dışında 
yapılan iş birliklerine çok önem veriyoruz. İş birliği yapmanın 
değişimi hızlandıran bir gücü olduğunu biliyoruz. Uzun yıllar-
dır üyesi olduğumuz önemli uluslararası platformların yanı 
sıra şimdi de iklim gibi önemli bir konuyu gündemine alan F20 
Platformu'nda Türkiye'yi temsil etmekten memnuniyet duyu-
yoruz” dedi.

F20 Platformu Genel Sekreteri Stefan Schurig de sosyal geli-
şim alanında önde gelen kurumlardan biri olan Sabancı Vakfı 
ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, “Uzun 
yıllardır çalışmalar yürüten vakfın platforma dahil olması, hem 
diğer üyelerimiz hem de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiy-
le mücadele hedefimiz için çok kıymetli” dedi. Sürdürülebilir 
kalkınma, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında 
sivil toplum, özel sektör, düşünce kuruluşları ve politikacılar 
arasındaki iş birliklerine aracılık etmeyi amaçlayan F20 Plat-
formu, aynı zamanda 2030 gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ve Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda da 
çalışmalar yürütüyor.

Sabancı Vakfı, F20 Toplantısında Türkiye'yi Temsil Edecek


