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ULAŞTIRMA GRUBU ÜYELERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Tarih : 21.07.2010 

Saat   : 14:00 

Yer    : Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Likya Salonu 

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 11 Nolu Ulaştırma ve Depolama Grubu Meslek Komitesi 

öncülüğünde ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren üyeler ile 21.07.2010 tarihinde 

değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.   

 

Toplantının açılış konuşması Meslek Komitesi Başkanı Ayhan YİĞİT tarafından yapılmıştır. 

YİĞİT yaptığı konuşmada meslek komitesi olarak yaptıkları çalışmalardan ve               

toplanma amaçları hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Toplantıya birçok kurumun davet 

edildiği ve kurumların itibar göstermeyip toplantıya katılmadıklarından yana duydukları 

üzüntüden bahsetmiştir. Sorunlarla ilgili olarak muhatap kurumların olmayışından dolayı 

toplantının ertelenmesi talep edilmiştir. Ancak, sorunların belirlenmesi ve bir sonraki 

yapılacak toplantıya hazırlık olması amacıyla toplantıya devam edilme kararı alınmıştır. Genel 

hatları ile taşımacılık işi ile uğraşan kişilerin yaşamış oldukları sıkıntılar ele alınmaya 

başlanmıştır.  

Katılımcılar içinde yer alan taksici esnafının son dönemde uygulamalardan dolayı oldukça 

rahatsız olduğu hususlardan bahsetmiştir. Özellikle Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 

26.02.2010 tarih ve 2605 sayılı yazısında belirtilen A türü yetki belgelerinden bahsedilmiştir. 

Taksici esnafını ilgilendiren Şehir içi taksilerin durumunu düzenleyen maddede  “büyükşehir 

belediyeleri/belediyelere tarafından yetkilendirilmiş şehir içi ticari taksilerin yetkilerinin 

geçerli olduğu belediye sınırlarının dışına çıkmaları için belirtilen kurallara uyulması 

gerektiğinden bahsedilmiştir. Maddenin devamında, 

 Yetkilendirilmiş oldukları belediye sınırlarından bu sınırların dışındaki herhangi bir 

noktaya tek yönlü (gidişi dolu-dönüşü) boş olarak, 

 İlgili mevzuata uygun şekilde yetkilendirilmiş şehir içi taksi uygulaması yapılmayan 

belediye sınırları içersinde veya hiçbir belediyenin sınırlarına girmeyen bir yerde 

bulunan havaalanlarına, tren garlarına, deniz limanlarına veya bu durumdaki 

havaalanlarından, tren garlarından, deniz limanlarından yapılacak taşımalarda ise; 

yetkilendirilmiş oldukları belediye sınırlarından/sınırlarına iki yönlü (gidişi 

dolu/dönüşü dolu/boş) olarak yolcu taşıyabilirler. 
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Söz konusu maddelerin uygulanmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını ve bu maddenin iptal 

edilebilmesi için odadan destek istediklerini aktarmıştır. 

Toplantı katılımcıları tarafından aşağıda başlıkları verilen konular üzerinde de 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

 İlçemizdeki “S” ve taksi  plakalarının fazlalığı, 

 S   plakası olmadığı halde yolcu servisi ve plaj servisi yapıldığı, 

 Yolcu taşımacılığı yapan kişilerin güzergâh dışı taşıma yapıldığı, 

 Belediye ve ilçe trafik komisyonun kararı ile kamyon ve kamyonet tipi araçların   

akşam 24.00 ile sabah 09.00  saatleri arasında şehiriçine girebileceği ve yükleme 

boşaltma yapabileceği, buna rağmen söz konusu kararın uygulanmasında bazı kişi 

yada kurumlara imtiyaz tanındığı ve araçların şehiriçine girmesine müsaade edildiği, 

 

Ayrıca, köprü başı kavşağında sıkıntı ile ilgili olarak toplantıda hazır bulunan Fethiye 

Belediyesi Trafik Müdürü Fikret …… tarafından bu kış döneminde söz konusu kavşakta 

düzenleme yapılacağı bilgisi katılımcılara verilmiştir.  

 

Katılımcılar tarafından belkide toplantının en önemli maddesi olarak bağlı bulundukları 

Şoförler Cemiyetinden yeteri derecede ilgi görmediklerinden bahsedilmiştir. Kendilerine 

yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilmediği, ancak cezai işlem ile karşılaşıldığı zaman 

yapılan değişikliklerden haberdar olunduğu, taşımacılıkla ilgili her türlü güncel bilginin 

kendilerine ulaştırılması talep edilmiştir. Yine kendi sektörleri ile ilgili i l/ilçe trafik 

komisyonunun kararları, yeni çıkan tebliğler hakkında cemiyet tarafından bilgilendirmek ve 

periyodik aralıklarla toplantı yapılmasının gerektiğini dile getirmişlerdir. 

 

Tekrar söz alan Komite Başkanı Ayhan YİĞİT tarafından buna benzer bir toplantının tekrar 

yapılacağı bu sefer toplantıda bulunmasını istedikleri kurum ve kuruluş temsilcilerinin davet 

edilmesi hususunda bizzat makamlarına ziyaret yapılarak davet edilmesi konusunda görüş 

birliğine varılmış ve toplantı sonlandırılmıştır. 


