BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
ARACINIZI OTOPARKLARIMIZA PARK ETTİĞİNİZDE VEYA
ARACINIZI ÇEKTİĞİMİZDE BİZE ÖDEDİĞİNİZ PARALAR
NERELERDE KULLANILIYOR, TRAFİK VAKFI NELER YAPIYOR BİLİYOR MUSUNUZ?
Nisan/1995 de kurulan Vakfın amacının, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ‘ne bağlı trafik birimlerinin
ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu,
Bu amaç doğrultusunda ;
İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik hizmetlerinde kullanılmak
üzere değişik markalarda, gerek zırhlı araç, gerekse ekip
aracı olmak üzere yaklaşık 1.000 araç aldığını ve Trafik
hizmetlerinde kullanılan araçların tamir bakımlarının
yaptırdığını,

Motosikletli Trafik Timleri için çeşitli markalarda motosiklet
aldığını , personel için görev elbisesi , kask, motorcu eldiveni,
maske, kemer takımı ve bot aldığını,

2011 yılında 87 adet aracın İstanbul trafiğine hizmet
vermekte olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü için
ekip aracı olarak kiralandığını,

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlere
bilgisayar, yazıcı ve malzemeleri, fotokopi makinesi ile
gerekli kırtasiye vb. malzemeler, bilgisayar sistemleri ,
alkolmetre, trafik işaretleri, telsiz ve büro malzemeleri
alındığını.Ayrıca bunlara ait gerekli tamir ve
bakımların yaptırıldığını

2004 Yılından itibaren Üniversite ve Lise
dengi okul öğrencileri için burs verdiğini,

İBB ile koordineli olarak eğitim otobüsü ile
İstanbul’daki okullarda trafik eğitimi verdiğini.
Bunun için tam donanımlı 2 eğitim otobüsü alarak
hizmete sunduğunu.
Trafik kazalarına ilk müdahalenin yapılması
öncelikli olmak üzere; 2000 ve 2001 yılında 5
adet tam donanımlı ambulans alındığını,
İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde
112 Acil Yardım ve Kurtarma Servisi’ne bağlı olarak 4
yıl İstanbul’da ücretsiz hizmet verdiğini

Vakfımızın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı Vergi
Denetmenleri ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev emirleri
uyarınca Mülkiye Başmüfettişleri ve Sayıştay Müfettişleri tarafından
denetlendiğini

Vakfımızın faaliyetleri neticesinde elde etmiş olduğu
gelirlerden ödediği vergi ile kamuya kaynak aktardığını ve
Mecidiyeköy Vergi Dairesinde çeşitli yıllarda yayınlanan Vergi
Rekortmen listesinde ilk 10 arasında olduğunu

Vakfımız otopark ve çekici
işletmeciliği faaliyetinde
bulunmasaydı, yasa dışı
çalışan kişilerin bu işleri
yapması halinde
devletimize aktarılacak
kaynağın çok daha küçük
belki de hiç olmayacağını,

Araç çekim işlemlerinin 2918 sayılı Trafik Kanunu ve İl Trafik

. Komisyonu ile Vakıf Mütevelli Heyeti kararına uygun olarak,
Trafik Polisleri tarafından verilen yazılı talimat doğrultusunda,
başta yasak park ihlali yapan araçlar ile gösteri, spor
müsabakaları, güvenlik gibi nedenlerle araç çekme işlemi
yapılmakta olduğunu,
UKOME’ nin onaylamış olduğu fiyat tarifesi uygulandığını,

Ayrıca doğal afetler, hava muhalefeti, arıza,
spor müsabakaları, güvenlik vb. nedenler ile
vatandaşlara ve kamu kurumlarına ait araçlara
ücretsiz taşıma, kurtarma ve yol açma hizmeti
verildiğini

Vakfımız tarafından işletilen 7 otoparkın Ticari Paket Sigortası olduğunu ve
araçlarınızın vakfımız otoparkında park süresi boyunca 3.şahıs Mali
Sorumluk poliçemiz ile güvende sigortalı olduğunu,
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Ödediğiniz her otopark ve çekici ücreti ile devletimize ve
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ile bağlı birimlerine sağladığınız katkı için
TEŞEKKÜR EDERİZ

