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ÖNSÖZ 

"Genel Ulaştırma Sorunları ve Koordinasyon” özel 

İhtisas Komisyonu ilk defa olarak Üçlincü Beş Yıllık 

Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçevesinde kurul¬ 

muş bulunmaktadır. Bütün ulaşım sistemlerini veya birden 

fazla sistemi (kara, demir, deniz ve hava yolu ulaşıra 

sistemleri) (1) ilgilendiren ve büyük bir kısmı ancak 

bilinçli ve tutarlı bir koordinasyon ile çözümlenebile¬ 

cek önemli sorunlar, böylece ilk kez, bütün ilgili kuru¬ 

luşları temsil eden geniş bir komisyon tarafından ele 

alınmış olmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinden Sayın 

Sadun özdede'nin başkan seçildiği ana komisyon çalışma¬ 

nın yöntemini ve yaklaşımını tesbit etmiş, belirli konu¬ 

larda ana ilkeleri tanımlamıştır. Komisyon daha sonra 

kendi içinden, devamlı çalışma grubu niteliğinde, bir 

alt komisyon kurmuştur. Alt komisyon başkanlığına Bayın¬ 

dırlık Bakanlığı temsilcilerinden Sayın Orhan Sungur se¬ 

çilmiştir. Alt komisyon bir çok defa toplanarak konu'nun 

ayrıntıları üzerinde görüşmüş, ve rapor'un ana yapısını 

meydana çıkarmıştır. Alt komisyon daha sonra kendi içinden, 

Sayın Orhan Sungur Başkanlığında, Ulaştırma Bakanlığı tem¬ 

silcilerinden Sayın Adil Sözmen ve DPT raportörü Sayın- 

Mahir Barutçu'dan müteşekkil bir redaksiyon komitesi kur- 

(1) Komisyon çalışmaları çerçevesine nehir ulaşımı ve 

boru hattı ulaşımı konularını (henüz bir ulaşım aracı 

olarak yeterli gelişme göstermediği için) almamıştır. 



muş ve çalışmaları bu komite marifetiyle sürdürmüştür. 

Redaksiyon komitesi bulgularını çeşitli zamanlarda alt 

komisyona sunmuş ve alt komisyondan aldığı, görüş ve ta¬ 

limat üzerine çalışmaları revize etmiş veya gerekli ilâ¬ 

veleri yapmıştır. Rapor ana hatları ile tamamlandığında 

alt komisyon bu çalışmasını ana komisyonun tasvibine 

sunmuş ve görüş birliğini temin etmiştir. Ana komisyon¬ 

ca ortaya konulan yeni görüşler ve verilen talimat çer¬ 

çevesinde rapor alt komisyon ve redaksiyon komitesince 

nihai bir düzenlemeye tâbi tutulmuş ve burada sunulan 

hale getirilmiştir. 

Sınırlı bir sürenin olanakları içinde bilimsel bir 

yöntem ve yaklaşım uygulamaya azami ölçüde dikkat edilen 

bu çalışma ürününde komisyona verilen göreve uygun olarak 

kalitatif bir şekilde ortaya konulan ulaştırma sektörünün 

ana sorunları ile bu sorunların çözüm yolları ve koordinas¬ 

yon ilkeleri, ana komisyonca büyük bir çoğunluk ile onay¬ 

lanmış ve bütün üyelerin görüşlerini mümkün olduğu kadar 

yansıtmayı sağlamaya ön plânda yer verilmiştir. 

Yapılan çalışmanın Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 

hazırlık çalışmalarına gereğince ışık tutabilmesi ve 

Ulaştırma Sektörünün gelecek dönemde yurt kalkınması 

çabalarına daha etken bir biçimde ve daha büyük ölçüde 

destek olması temennisiyle, çalışmaya emeği geçen bütün 

ilgililere teşekkürü bir borç biliriz. 
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GENEL ULAŞTIRMA SORUNLARI VE KOORDİNASYON 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

1. GİRİŞ 

Ulaştırma, münferit olarak düşünüldüğünde, bir 

kalkınma hedefi değildir ve esas olarak, örneğin tarım 

sektörü gibi, mal üreten bir sektör değildir. Ancak 

bütün diğer sektörlerin üretkenliği üzerinde en etkili 

ve gerekli bir araçtır. Tarım, imalât sanayi, madencilik, 

turizm gibi ekonominin diğer sektörlerinin plânlaması; 

ulaştırma plânlamasına büyük ölçüde bağlıdır ve çok 

yakından ilişkilidir. Bu yakın ilişki; bütün sektörler 

için yapılan kalkınma plânlarının koordine edilmesi gere¬ 

ğini ifade etmektedir ve güçlendirmektedir. Ayrıca ulaş¬ 

tırma, sosyal kalkınmanın,milli güvenlik ve bütünlüğün 

çok önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Kısaca, ulaş¬ 

tırma, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik ve 

sosyal kalkınmanın garantisi olmamakla beraber, vazgeçil¬ 

mez bir ön şartıdır. 

Yurdumuzdaki ulaştırma olanaklarına ve hizmetlerine 

- ulaştırma altyapısı, ulaştırma altyapısının işletilmesi 

ve altyapının kullanılması olarak - bakıldığında, sektö¬ 

rün mevcut yapısının, ekonomik ve sosyal kalkınmayı 

engellemediği ve bir dar boğaz teşkil etmediği ön izle¬ 

nimi edinilebilir. Ancak sektörün sorunlarına ayrıntılı 

olarak bakıldığında; çok önemli yapısal aksaklıklar 

(hukuki, idari, mali, ekonomik v.s.) bulunduğu, hizmet 

standardının oldukça düşülfc hizmetlerin ekonomiye çok 



- 2 -

pahalıya mal olduğa ve kısa vadede rasyonel tedbirler 

ve değişiklikler ele alınmadığı takdirde sektörün etken 

hizmet görebilme olanaklarının ortadan kalkacağı ve özel¬ 

likle sanayi, madencilik, turizm ve ticaret sektörleri¬ 

nin gelişmesini engelleyeceği ortaya çıkmaktadır. 

yj'-' 
V'-)+- Karayolu altyapısı şebeke uzunluğu bakımından 
III. Plân dönemi için yeterli olmasına rağnen özellikle 

fiziki standartlar düşüktür. Çekirdek şebeke olarak 

adlandırılan önemli merkezleri birbirine bağlayan devlet 

yolları bile henüz gerekli standartlara getirilememiştir. 

Yeni yapılan yollar bir çok nedenlerle (mali, teknik, 

politik v.s.) gerekli standartta inşa edilmeden hizmet’e 

açılmakta ve bu nedenle yollar kısa zamanda yıpranmakta 

ayrıoa özellikle trafik emniyeti bakımından çok büyük 

sakıncalar doğmaktadır (yetersiz temel, düşük banket v.s.). 

Ayrı örgütler tarafından planlandığı ve uygulandığı için 
Devlet ve il yolları şebekeleri ile köy yolları şebekesi 

koordine edilememekte ve karayolu şebekesinin entegre hiz¬ 

met görmesi engellenmektedir. 

¥ 
ÇVmt Demiryolu şebekesi çok eski standartlara göre inşa 
edilmiş ve uzun yıllar gerekli ıslah ve bakım ihmal edil¬ 

miş olduğundan şehirlerarası bağlantılar normalinden 

çok uzun, dingil basıncı az ve ortalama ticari hız çok 

düşüktür. İşletme giderlerini yükselten bu nedenler demir¬ 

yollarının karayolu ile olumlu bir rekabet'e girebilme 

olanaklarını büyük ölçüde kısıtlamaktadır. 
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■ H' 
O- Limanlarda su derinliğinin yetersiz oluşu ve 

büyük gemilerin yanaşmalarına elvermemesi ile yükleme- 

boşaltma teçhizatındaki eksiklikler önemli sorunlar 

olarak belirmektedir. 

\: Hava alanların birçoğunun günümüz havacılığının 

gerektirdiği altyapı standartlarına sahip olmaması ve 

uçuş emniyeti ile ilgili teçhizatın noksanlığı hava 

ulaştırmasının gelişmesini engelleyen başlıoa nedenler 

olmaktadır. 

Genel olarak bütün ulaştırma sistemlerinde altyapı 

standartları ve kapasitesi ile işletme ihtiyaçları ve 

taşıma talebi arasında önemli dengesizlikler vardır. 

Ayrıca balcım ve onarım işleri, bütün sistemlerde büyük 

ölçüde ihmal edilmektedir. 

Altyapının işletilmesi (altyapının hizmete açılması, 

taşıt kayıt ve tescili, trafik yönetimi ve denetimi, ehli¬ 

yet ve lisans verilmesi, ücretlerin ve tarifelerin düzen¬ 

lenmesi kısaca yapım, bakım, onarım ve taşıt işletmeoili¬ 

ği ve bunlarla ilgili hizmetler dışında kalan diğer bütün 

işlemler) çeşitli Bakanlık ve Kuruluşların (Ulaştırma Bakan¬ 

lığı, Bayındırlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Belediye¬ 
ler v.s.) görev ve sorumluluk kapsamına girmektedir. Bu 

durura, altyapıyı yapan ve kullanan kuruluşlarla altyapıyı 

işleten kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun yapıla¬ 

bilmesini zorlaştırmakta ayrıca altyapıyı işleten kuruluş¬ 

lar arasında koordinasyon sağlanması olanaklarını orta¬ 

dan kaldırmaktadır. 



- 4 -

Altyapının işletilmesinde birçok önemli sorun vardır, 

Anoak en önemli sorun "örgüt sorun’udur". (Jönümüzdeki 

örgütsel yapının üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde de devam 

etmesi halinde sorunlara rasyonel çözüm yolları getirebil¬ 

me olanakları (hızla değişen ve gelişen koşullar altında) 
belki de tamamen ortadan kalkaaaktır. 

Altyapının kullanılmasındaki düzensizlik süregelmek¬ 

tedir. îşe giriş koşulları belirlenmemiştir. Denetim 
\ 

yeterli eğitim görmemiş ve örgütlenmemiş kadro ile yeter¬ 

siz bir şekilde uygulanmaktadır. Yanlış vergi ve sübvansiyon 

uygulaması altyapıyı kullananları düzenleme olanaklarını 

ortadan kaldırmaktadır. Taşımacı kamu kuruluşları önemli 

yapısal aksaklıklara sahiptir. Taşımayı (taşımacılığı ve 

trafiği) düzenleyen mevzuat bazı sistemlerde hiç yoktur, 

bazılarında ise yetersiz bir şekilde uygulanagelmektedir. 

Sektörün örgütsel yapısında çelişkiler de bulunmak¬ 

tadır. Sektör ile ilgili ve önemli bir çok görev sektörün 

dışındaki kuruluşların sorumluluğu altında iken (İçişleri 

Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İmar ve 
İskân Bakanlığı vb) diğer sektörlerin bazı görevleri de 

Ulaştırma sektörüne dahil kuruluşların sorumluluğuna verilmiş¬ 

tir (imalât, otelcilik, bankacılık vb.). Bu görev ve sorum¬ 

luluk dağınıklığı sektöre dahil kuruluşların fonksiyonel 

işleyişlerini engellemektedir. 

Ulaştırma eğitimi ihmal edilmiş bir konudur. Yurdu¬ 

muzda, özellikle üniversite üstü, eğitim ve öğretim olanak¬ 

ları yoktur. Sektör'ü ulaştırmayı bilmeyenlerin yönetmesi 



sonucunu doğuran bu durum; bu alandaki geri kalmışlığın 

başlıca nedenlerinden biri olmaktadır. 

Sektör hizmetleri ile ilgili bilgilerin ve istatistik¬ 

lerin hiç toplanmaması veya gerektiği şekilde toplanmaması, 

derlenmemesi, değerlendirilmemesi ve bilgi akımının sağlan¬ 

maması karar verme ve plânlama konularında büyük sakıncalar 

yaratmaktadır. 

Sektör ile ilgili kuruluşlardaki araştırma ve plânlama 

faaliyetleri genellikle yetersiz ve ancak rutin işleri ele 

alan bir şekilde yürütülmektedir. Gelişmeyi engelleyen önem¬ 

li nedenlerden biri de bu durumdur. 

Sektörle ilgili hukuki yapı genel olarak günün koşulla¬ 

rına uygun olmayan, yetersiz ve dinamizmini kaybetmiş bir 

niteliğe sahiptir. Düzenleme çalışmaları ise çok ağır 

yürütülmektedir. 

Yukarıda özet halinde sunulan ulaştırma sektörünün 

tablosu ve önemli sorunlar Türkiye’de ulaştırma sektöründe 

anlamlı, tutarlı, bilinçli ve yapıcı bir koordinasyon sağ¬ 

lanması olanaklarını kısıtlamakta hatta tamamen ortadan 

kaldırmaktadır. Bu nedenle ulaştırma sektörünün ekonomik 

ve sosyal kalkınmaya katkısı sınırlı kalmaktadır. 



SORUNLAR 

1. GENEL SORUNLAR 

.1.1. Altyapı 

2.1.1.1. Altyapı standartlarının ve kapasltesinin 

isi etme İhtiyaçlarına ve taşıma talebine 

uygun olmaması 

Altyapı standartlarının düşük ve kapasitenin 

işletme ihtiyaçları ve talebin altında olması 

hizmetin ekonomik ve gerektiği nitelikte görüle- 

raemesine; pahalı genişletme, iyileştirme, İlâve 

veya yeni yapım zorunluğu ile karşılaşılmasına 

sebep olmaktadır. 

İhtiyacın üzerindeki kapasite ve yüksek 

standartlar ise kaynakların iyi kullanılmaması ; 

yapım, onarım, bakım masraflarının çoğalması 

dolayısıyla maliyetin yükselmesi; altyapıyı 

kullananlardan alınması gereken ücretlerin art¬ 

ması nedeniyle taşıma maliyetini olumsuz yönde 

etkilemesi gibi sonuçlara götürmektedir. 

2.1.1.2. Altyapının bütün birimlerinin birbirini tamam¬ 

layıcı şekil ve zamanda hizmete arzedilememesl 

nedeniyle hizmetin aksaması 

Altyapının bütün birimlerinin birbirini tamam¬ 

layıcı şekil ve zamanda hizmete arzedilememesi; tek 
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başına hizmet arzı mümkün olmıyan veya tek 

başına hizmete katkısı sınırlı olan altyapı 

birimlerinin proje olarak ele alınması, bir 

proje içindeki birimlerin ve ayrı proje ola¬ 

rak yürütülen işlerin hizmete girme zamanla¬ 

rının iyi programlanmaması, programların iş¬ 

birliği anlayışı içinde uygulanamaması ve ko¬ 

ordinasyonun zayıflığı veya yokluğundan ileri 

gelmektedir. 

2.1.1.3» Altyapının yapım, bakım ve onarımı ile ilgili 

mühendislik hizmetlerinin yeterli olmaması 

Altyapının yapım, bakım ve onarım ile 

ilgili mühendislik hizmetleri; etüd, mühen¬ 

dislik projelerinin hazırlanması, yapım ve 

uygulama safhalarında yeterli olmadığından 

yapının ömrü, sağlamlığı, kullanma güvenliği, 

hizmet ve ekonomi bakımından uygar ülkeler se¬ 

viyesinin altında kalmaktadır. 

Kuruluşların çok sayıda ve dağınık iş 

yapmaları, yeterli sayıda ve nitelikte mühen¬ 

dise 3ahip olmamaları; mühendislere işle oran¬ 

tılı ve tatminkâr bir ücret sisteminin uygula- 

namaması; öğretim sonrası eğitim noksanlığı; 

mühendislik yardımcı hizmetlerinin yetersizli¬ 

ği; gibi çeşitli nedenlerle etüd, proje, yapım, 

onaiıra, bakım ve işletme safhalarında mühendisT 

lik hizmetlerinin yeterli olması sağlanılama- 

maktadır. 
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Gösterişsiz olan onarım ve bakım işleri¬ 

ne rağbet edilmediği gibi, yöresel malzeme, 

iklim ve kullanma şartlarına sıkı bağlılığı 

olan teknik hizmetler için yeterli sayı ve 

nitelikte mühendis bulunmamakta mevcut olanlar 

ise yöresel şartları inceliyecek, araştıracak 

zaman, süre ve olanaklarla çalıştırılamamaktadır. 

2.1.1.4. Altyapının onarım ve bakım hizmetlerine gereken 

ağırlığın verilmemesi 

Kuruluşlarca altyapının yapım işleri ön 

plâna alınmakta, onarım ve bakım hizmetlerine 

gereken ağırlık verilmemektedir. Onarım ve bakım 

için gerekli para, malzeme, teçhizat ve persone¬ 

lin ayrılarak zamanında ve yeterli onarım ve 

bakım yapılmaması nedeniyle bir süre sonra 

altyapıda ciddi durumlar meydana gelmekte ve 

bunların olağan ödeneklerle karşılanması mümkün 

olamamaktadır. Onarım ve bakım işlerinin zamanın¬ 

da ve gerektiği gibi yapılmaması, hizmetin güven¬ 

liği ve niteliği üzerinde etki yapmakta, yatırı¬ 

mın ömrünü kısaltmakta, maliyetleri artırmakta, 

çoğu kez pahalı ve zor onarımlara yol açmaktadır. 

2.1.1.5. Altyapının yapım, bakım ve onarımı ile ilgili 

kuruluşların işin karakterine uygun ve uzun 

vadeli iş programına göre dengeli ve optimal . 

işçi ve makina gücüne sahip olmamaları (emanet, 

iş, çok sayıda iş), 
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Altyapının yapım, bakım ve onarımı ile 

ilgili kuruluşlar, işin karakterini gözönüne 

almadan yapım ve onarım işlerinde devamlı iş¬ 

gücü kullanmakta; çok sayıda, küçük ve dağı¬ 

nık yerlerde iş yapma gayreti içinde bulunmak¬ 

ta; emanet usule büyük yer vermekte; uzun va¬ 

deli iş programlarına göre dengeli işçi ve ma- 

kina gücüne sahip bulunmamaktadır. 

Ayrıca işçi ve makina gücünün yöreye bağ¬ 

lılığının fazlalığı, iş yerine kaydırılma 

olanaklarının azlığı dolayısıyla programa 

göre ekonomik çalışma kısıtlanmaktadır. 

2.1.1.6. Altyapının yapım, bakım ve onarım maliyetlerinin 

yüksek olması (yıllık birim maliyet) 

Altyapının standart ve kapasitesinin, iş¬ 

letme ihtiyacına ve taleb'e uygun olmayışı bir 

yana; yapım, bakım ve onarım için çeşitli alter¬ 

natifleri de kapsayan gerekli ekonomik ve teknik 

etüdlerin yapılmaması ve özellikle yıllık birim 

maliyet esas alınmadan altyapı yapımına girişil¬ 

mesi; yapım süresinin uzun olması; onarım ve 

bakımın zamanında ve gerektiği gibi yapılmaması; 

trafik artış eğilimine uygun olarak, yapının 

ömrü ve sağlamlığından fedakârlık etmeden kade¬ 

meli inşaatın uygulanmaması gibi nedenlerle, 

yapım, onarım ve bakımın yıllık maliyetleri 

yükselmektedir. 
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İŞÇİ ve raakina gücünün işin karakterine 

uygun ve optimal bir seviyede olmayışı, yapım¬ 

cı kuruluşlar tarafından emanet usulü ile yapı¬ 

lan yapıların maliyetlerinin artmasında büyük 

etken olmaktadır. 

2.1.2. Altyapının İşletilmesi 

-y' 

2.1.2.1. Karayolu ve deniz ulaştırması altyapısını 

(liman, barınak, iskele v.s.) işletecek 

belirli bir kuruluşun 'olmaması veya hizmetin 

değişik kuruluşlarda bulunması nedeniyle 

hizmetlerin yeterince veya hiç yapılmaması 

Karayollarında taşıt kayıt ve tescili, trafik 

yönetimi ve denetimi, ağırlık kontrolü, ehliyet 

ve lisans verilmesi, gerekli istatistiklerin 

tutulması ile vergi, altyapıyı kullananlardan 

alınan ücretler, cezalar, taşıma maliyetleri 

ve tarifeleri ve kapasite arz'ının talebe göre 

dengelenmesi gibi konularda sistemi düzenleyici 

ve hizmet standartını yükseltici etken bir 

karayol ulaşımını mümkün kılacak ilke ve ted¬ 

birlerin tesbit edilmesi, uygulamanın izlenmesi 

ve denetlenmesi belirli bir kuruluşun görev ve 

sorumluluğu olarak tanımlanmamıştır. Bu görev¬ 

lerden ancak bir kısmı çeşitli kuruluşlar 

tarafından gerekli koordinasyon sağlanmadan 

yetersiz bir şekilde yürütülmektedir. 
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Deniz ulaştırması altyapısı İ3e değişik 

kuruluşlar tarafından işletilmektedir. Bu kuru¬ 

luşlar arasında koordinasyon temin edilemediği 

ve herbirinin mali gücü değişik olduğu için 

hizmet standartları, maliyetler, tarifeler, 

bakım ve onarım işleri gibi konular çok farklı 

ve genellikle yetersiz şekilde yürütülmekte veya 

bir kısım işler hiç bir şekilde ele alınmamaktadır. 

2.1.2.2. Altyapının kullanılması koşullarının tesbit 

edilmiş veya günün koşullarına uygun hale 

getirilmiş olmaması 

Altyapının işletilmesi tek bir Bakanlığın 

sorumluluğunda olmadığı için altyapının kulla¬ 

nılması koşulları sistemler arasında tutarlı 

bir şekilde tesbit edilememiştir. Tesbit edil¬ 

miş bulunan esasların büyük bir çoğunluğu da 

günün koşullarının gerektirdiği nitelikleri 

haiz değildir. 

2.1.2.3. Altyapıyı kullananlardan alınan ücretler için 

her sistemde belirli esasların bulunmaması, 

faydalanma ile orantılı ve altyapı maliyeti 

ile ilgili olmayışı, değişik kuruluşlarca 

alınması ve bu nedenle farklı ve tutarsız 

bir uygulamanın ortaya çıkması, ayrıca 

kamu yararına ulaştırmayı düzenleyici 

olanakların kısıtlanması 
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Altyapıyı kullananlardan alınan ücretler 

her sistemde değişik, belirli gerekçesi olma¬ 

yan ve çoğu kez gerçekleştirilmesi öngörülen 

hedeflere aykırı düşen esaslara dayanmaktadır. 

Bu uygulama ulaşım sistemlerinde gerçek ekono¬ 

mik maliyetlerin bulunmasını, mukayese ve koor¬ 

dinasyon olanağını ortadan kaldırmaktadır. 

Altyapıyı kullananlardan alman ücretlerin, 

tutarlı bir ulaştırma politikasının en etkili 

uygulama araçlarından biri olduğu düşünülmeden 

sadece gelir teminine yönelmiş bilinçsiz bir 

uygulama nedeniyle sektörün kamu yararına düzen¬ 

lenmesi olanakları kısıtlanmaktadır. 

2.1.2.4. Altyapının kullanılmasında yeterli işletme 

emniyeti tedbirlerinin alınmaması ve gerekli 

denetimin yapılmaması 

Gerekli işletme tedbirlerinin alınmaması ve 

denetimin yetersizliği bütün sistemlerde ortak, 

fakat özellikle karayollarında büyük önem 

taşıyan bir sorundur. Mevzuat yönünden eksiklik¬ 

ler bulunmasına rağmen esas sorun uygulamadaki 

aksaklıklardan meydana gelmektedir. 

2.1.2.5. Taşıma maliyet ve tarifelerinin tesbiti. 

uygulanması ve denetlenmesi işlemlerinin 

yapılmamış veya yetersiz olması 

Mevcut vergileme, altyapıyı kullananlardan 

alınan ücretler ve sübvansiyon konularında 
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her sistemde ayrı ve tutarsız uygulama gerçek 
maliyetlerin bulunmasını imkânsız kılmaktadır. 

Ancak mevcut uygulama çerçevesinde bulunabile

cek taşımacıya maliyet dahi çoğu zaman hesap-

lanmamaktadır. Bu nedenle tarifeler tamamen 

gelişigüzel ve maliyetle hiç bir ilişki kurul

madan tesbit edilmektedir. Yanlış tarife siste

mi ise tutarsız bir sübvansiyon uygulamasına 

ve kamu kaynaklarının israfına yol açmaktadır. 

Yetkili bir kuruluş tarafından maliyet ve 

tarife konularının denetime tâbi tutulmaması 

bu alanda gelişme olanaklarını kısıtlamaktadır. 

2.1.2.6. Ulaştırma konusunda (teknik ve ekonomik yönleri 

kapsayan) yüksek öğretim sonrası öğretim ve 

eğitim olanaklarının yokluğu 

Yurdumuzda hiç bir üniversitede ulaştırma 

konusunda teknik ve ekonomik yönleri kapsayan 

yüksek öğretim sonrası öğretim ve eğitim imkâ

nı yoktur. Türkiye'de ulaştırma sektörünün 

dağınık, düzensiz ve başıboş durumu önemli 

ölçüde, ulaştırma konusunda Öğretim görmüş ve 

eğitilmiş eleman yokluğundan ve dolayısı ile 

sektörün, genellikle bu alanda yetersiz kişiler 

tarafından yönetilmesinden ileri gelmektedir. 
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2.1.3. Altyapıyı kullananlar 

2.1.3.1. Ulaştırma hizmetlerinin vergilendirİlmeğinde 

tutarlı ve ulaştırmayı düzenlemeyi gaye 

edinen bir vergi politikasının bulunmayışı 

nedeniyle haksız rekabetin ve münferit taşı¬ 

macılığın teşvik edilmesi ve ekonomik işlet¬ 

meciliğin gelişmesinin engellenmesi 

Ulaştırma sektöründe uygulanan vergi 

sistemi ulaştırmayı düzenlemeyi gaye edinmemiş 

sadece kolay gelir sağlamayı esas almıştır. 

Bu tutarsız vergileme, maliyet dengesini 

bozmak suretiyle gerek sistem içi ve gerekse 

sistemler arasında rekabeti olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Sistemler arası haksız rekabetin olumsuz 

etkileri özellikle taşımacı devlet kuruluşla¬ 

rında daha açık şekilde görülmekte ve bu kuru¬ 

luşların mali açıklarının genel bütçeden kar¬ 

şılanması yoluna gidilmesi milli ekonomiye 

yük olmaktadır. 

Ayrıca vergilemedeki tutarsızlık sistemler 

içinde haksız rekabete imkan verdiğinden münfe¬ 

rit taşımacılığı teşvik etmekte ve ekonomik 
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büyüklükte işletmelerin meydana gelmesine 

engel olmaktadır. 

2.1.3.2. Yolou ve eşya, ulaştırmada çalışanlar, taşıt 

ve ügünoü şahıslara karşı mali sorumluluk 

sigortalarının etkili, İhtiyaca ve milli 

ekonomiye uygun olmaması 

Yolcu ve eşya., ulaştırmada çalışanlar ve 

taşıt sigortalarının mecburi ve etkili olmayışı 

nedeniyle,meydana gelen olaylarda , gerek yolcu 

ve mal sahipleri ve gerekse taşımacı (özellikle 

her bakımdan zayıf olan münferit taşımacılar) 
mali, ekonomik ve sosyal bakımdan çöküntü ve 

ağır yükümlülükler altında kalmaktadır. 

Taşıt ve üçüncü şahıslara karşı olan 

sigortaların miktar, koşul ve işleyiş bakım¬ 

larından etkili olmaması ve bazı sistemlerde 

belirli taşıtların sigortalanmamış olması 

(örneğin karayolu ulaştırmasında devletin 

sahip olduğu taşıtların sigortalanmayıp işle- 

miyen bir fon sistemine bağlı olması) dolayı¬ 

sıyla hiç bir sorumluluğu olmayan üçüncü şahıs¬ 

ların uğradıkları zararlar karşılannıamaktadır. 

Etkili bir sigorta sistemiyle yolcu ve 

eşya, ulaştırmada çalışanlar, taşıt ve üçüncü 

şahısların zararlarının karşılanması kolayca 

mümkün olacağından bunların milli ekonomiye 

olan katkılarının devamı sağlanmış olacaktır. 
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2.1.3.3• Ulaştırmada, kamu kuruluşları dışında şalı şanların 

İş ve sosyal güvenliklerinin düzenlenmemiş olması 

Ulaştırmada kamu sektörü dışında çalışan¬ 

ların iş ve sosyal güvenliklerinin düzenlenmemiş 

olması sistem içi ve sistemler arası rekabet den¬ 

gesini bozmaktadır. 

Ayrıca ulaştırmada çalışanların ağır koşullar 

ve özellikle yasalarda belirtilen süreler dışında 

çalışmaya zorlanmaları sistemin güvenliğini olum¬ 

suz olarak etkilemektedir. 

2.1.3.4. Ekonomik işletme için fçerekli kapital, filo. 

teçhizat ve personele sahip güvenilir taşımacı 

kuruluşların az ve genellikle yetersiz olması 

İşe giriş ve işletme koşullarının belirtil¬ 

memiş ve düzenlenmemiş olması; kapital, filo 

teçhizat ve personel sağlanmasının güçlüğü; 

vergilemedeki aksaklıklar gibi çeşitli nedenler 

güvenilir hizmet arzedebileoek taşımaoı kuruluş¬ 

ların, özellikle kamu kuruluşları dışında, mey¬ 

dana gelmesine ve gelişmesine engel olmaktadır. 
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2.1.3.5. Ulaştırma sistemlerinde sübvansiyon konusunun, 

belirli esaslara bağlanmamış olması, 

Ulaştırma sistemlerindeki taşımacı kuruluşla¬ 

rın, özellikle kamu taşımacı kuruluşlarının, han¬ 

gi hizmetler için ve hangi şartlarla subvanse 

edilecekleri bir esasa bağlanmamıştır. 

Ekonomik, sosyal veya milli güvenlik amaçları 

ile maliyet altı yaptırılan taşıma hizmetleri 

belirli esaslara dayanmadığından, ulaştırmacı 

iktisadi devlet teşekkülleri açıklarının tümü¬ 

nün genel bütçeden karşılanması yoluna gidilmektedir. 

Bu durum bu kuruluşların rasyonel çalışma ve kâr 

amacına yönelmesini engellemekte ve dolayısı ile 

milli ekonomiye katkısının azalmasına yol açmak¬ 

tadır. 

2.1.3.6. Ulaştırma sektöründeki kamu kuruluşlarında 

(özellikle işletmeci kuruluşlarda) yönetim ve 

uygulama ile görevli, yetkili ve sorumlu üst 

kademelere gerekli nitelikleri haiz personelin 

getirilmemesi ve gereksiz olarak sık sık 

değiştirilmesi 

Ulaştırma sektöründe, özellikle işletmeci 

kuruluşların yönetim ve uygulama ile görevli 

yetkili ve sorumlu üst kademelerine özellikle 

ulaştırma alanında yeterli öğrenim, bilgi ve 

tecrübeye sahip personelin atanmaması ve çeşitli 
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nedenlerle sık sık değiştirilmeleri işletme¬ 

lerin rasyonel çalışmalarına imkân vermemektedir. 

2.1.3.7. ulaştırmacı kamu kuruluşlarında yönetim ve 
uygulama ile görevli yetkili ve sorumlu üst 

kademe personeli için tatmin edioi bir ücret 

sisteminin bulunmaması ve personel için teşvik 

edioi ve esnek bir prim sisteminin uygulanmaması 

Ulaştırmaoı kamu kuruluşlarında yönetim ve 

uygulama ile yetkili ve sorumlu üst kademe per¬ 

soneli için tatmin edioi bir üoret sisteminin 

bulunmaması, yeterli olanaklara sahip persone¬ 

lin bu görevlere getirilmesini güçleştirmekte 

ve bunların uzun süre çalıştırılmalarına imkân 

vermemektedir. 

Personel için prodüktiviteye dayanan 

teşvik edioi bir prim 3İstemi bulunmadığından 

bugünkü ek ödemeler işletmelerin prodüktiv 

çalışmasına etkili olamamaktadır. 

2.1.3«8. Taşımacı kamu kuruluşlarında, tenzilâtlı ve 

ücretsiz taşımaların belirli esaslara bağlan¬ 

mamış olması 

Taşımacı kamu kuruluşlarında ücretsiz ve 

tenzilâtlı taşımaların belirli esaslara bağlan¬ 

mamış olması, taşımacı kuruluşların gelir kaybı¬ 

na sebep olmaktadır. . 
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Kuruluşlar, kendi personeli için olan 

ücretsiz ve tenzilâtlı taşımaları da gelir 

kaynaklarına olumsuz etki yapmaksızın uygun 

koşullarla sağlayamamaktadır. 

2.2. KOORDİNASYON GSNSL SORUNLARI 

2.2.1. a) Altyapı yatırımlarının plânlama, programlama 

ve uygulama safhasında ekonominin diğer üretim dal¬ 

ları ile kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi .yönünde 

özellikle yer, zaman, kapasite ve talebin nitelik¬ 

lerine uygunluk bakımından koordinasyonun sağlanma¬ 

mış olması 

Ulaştırma sistemlerinde altyapı yatırımlarının 
plânlama, programlama ve uygulama safhasında, ekono¬ 
mik ve sosyal kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi 

yönünde, ekonominin çeşitli üretim dalları ile 

altyapı yatırımları arasında yer, zaman, kapasite 

ve talebin niteliklerine uygun etken (ekonomik, hızlı, 
emniyetli, konforlu, v.s.) üretimi sağlayacak 

koordinasyon yeterli değildir. 

b) Plânlama, programlama ve uygulama safhasında 
sosyal, milli güvenlik ve uluslararası ilişkilere 

alt taleplerin karşılanmasında ilgili kuruluşlarla 

koordinasyonun yeterince sağlanmamış olması 
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Sogyal kalkınma ve gelişme ile ulusal güven¬ 

liğin Bağlanması ve uluslararası ilişkilerin gerek¬ 

li kıldığı nitelikteki ulaştırma ihtiyaçlarının 

karşılanması için ihtiyaç görülen altyapı yatırım¬ 

larının plânlama, programlama ve uygulama safhala¬ 

rında ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordi¬ 

nasyon çok zayıf olmaktadır. 

2.2,2. Ulaştırma sektörü ile ilgili tüm görev, yetki ve 

sorumlulukların tek örgütte toplanmayıp, çeşitli 

Bakanlık ve kuruluşlara dağılmış olması nedeniyle 

diğer sektörlerle ulaştırma sektörü arasında, ulaş¬ 

tırma sistemleri arasında ve ulaştırma sistemlerinin 

kendi yapımcı ve işletici kuruluşları arasındaki 

koordinasyonun sağlanmasının güçlüğü veya 

imkânsızlığı 

Ulaştırma hizmetlerinin tüm olarak ekonomiye 

âzami katkıda bulunabilmesi, etken hizmet üretile¬ 

bilmesi ve sistemlerin düzenlenmesi ve koordinasyo¬ 

nun sağlanması için gerekli tedbirlerin geniş yet¬ 

kiye sahip tek bir örgüt tarafından saptanması ve 

uygulanması gerekmektedir. Halen yetki, görev ve 

sorumlulukların böyle tek bir elde toplanmayıp 

çeşitli Bakanlık ve kuruluşlara dağılmış olması 

nedeniyle diğer sektörler ile ulaştırma sektörü 

arasında, ulaştırma sistemleri arasında ve sistem¬ 
lerin kendi yapımcı ve işletici kuruluşları arasında 

koordinasyonun sağlanması güç ve hatta olanaksız 

duruna gelmiş bulunmaktadır. 
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2.2.3. Ulaştırma sistemlerinde maliyet muhasebesi yön¬ 

temlerinin belirli ortak bir temele oturtulmamış 

ve fiatlarm maliyetlerle İlişkili olarak tesbit 

edilmemiş olması ayrıca, taşıma talebinin sistem¬ 

ler arasında gerektiği şekilde ve ekonomik olarak 

dağılımını ve koordinasyonunu mümkün kılacak 

gergek ekonomik maliyet ve fiatların bulunmasını 

engelleyen yapısal aksaklıklar ile altyapıyı 

kullananlardan alman ücretler, vergiler, sübvan¬ 

siyonlar ve sosyal yükümlülükler gibi konularda 

farklı ve dengesiz uygulamalar nedeniyle rekabetin 

düzenlenmesinin olanaksızlığı 

Çeşitli ulaştırma sistemlerinde, taşıma mali¬ 

yetlerinde yapısal ve hesaplama usullerinde farklı¬ 

lık ve tutarsızlıklar bulunmakta; fiatlar maliyet¬ 

lerle ilişkili ve düzenli piyasa koşullarına göre 

bulunmadan, yıkıcı rekabetin etkisine bağlı olarak 

teşekkül etmektedir. Çeşitli yapısal aksaklıklar, 

altyapıyı kullananlardan alınan ücretler, vergiler, 

sübvansiyonlar ve sosyal yükümlülükler gibi koşul¬ 

lardaki farklı uygulama nedeniyle ortaya çıkan 

maliyet ve fiat dengesizliği talebin çeşitli 

sistemler arasında rasyonel dağılımını ve yapıcı 

rekabeti imkânsız kılmaktadır. 

2.2.4. Ulaştırma sistemlerinde İstatistİki bilgiler 

yeterli, güvenilir ve belirli esaslara göre toplan ■ 

mamış ve değerlendirilmemiş olması ve çeşitli 

kuruluşlar arasında bilgi akımının sağlanamaması 

nedeniyle koordinasyonun yapılamaması 
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Ulaştırma ile ilgili istatistik! bilgilerin 

yeterli, güvenilir ve sistematik olarak derlenmiş 

ve değerlendirilmemiş olması ve çeşitli kuruluşlar 

arasında bilgi akımının sağlanamaması nedenleriyle 

gerek yatırımların plan ve programlanmasında ve 

gerek işletmede koordinasyon sağlanamamaktadır, 

3. POLİTİKA VE AMAÇ 

3.1. Ulaştırma Sektörünün, ekonomik ve etken ulaşım hizme¬ 

ti üretecek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekle¬ 

yecek ve milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde düzenlenmesi, geliştirilmesi, denetlenmesi 

ve koordinasyonu sağlanacaktır. 

Bu amaçla; 

3.1.1. ORGANİZASYON 

Ulaştırma Sektörü ile ilgili tüm görev, yetki 

ve sorumlulukları haiz (ulaştırma politikasının uygu¬ 

lanması, koordinasyonu, araştırma, planlama, altya¬ 

pının yapım, bakım, onarımı,altyapının işletilmesi, 

denetim, taşımacılık v.b.,) tek Bakanlık kurulacak¬ 

tır. 

a) Günümüzde değişik Bakanlık ve kuruluşlarda 

toplanan sektör ile ilgili bütün görev, yetki ve 

sorumluluklar bu yeni Bakanlığa devredilecektir. 
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b) Günümüzde; başka sektörlerin hizmeti olduğu 

halde, ulaştırma sektörüne dahil kuruluşların görev 
kapsamı içinde bulunan (imalat, otelcilik, banka¬ 
cılık v.s.) hizmetler ilgili Bakanlık ve kuruluş¬ 

lara devredilecektir. 

3.1.2. REKABET 

Sistemlerarasmda eşit şartlar altında rekabet 

ilkesi gözetilecek, bir sistem diğeri aleyhine 

gereksiz şekilde korunmayacaktır. 

Sistemlerarası ve sistem içi rekabet koşulları, 

ilgili tek Bakanlık tarafından, rekabeti ortadan 

kaldırmayacak fakat yıkıcı rekabet'e de fırsat 

vermeyecek şekilde düzenlenecektir. 

İlgili tek Bakanlığın rekabet düzenine müda¬ 

halesi; kapasite, hat, trafik, taşıma mesafesi, işe 

giriş ve taşıma ücretlerinde (zorullu durumlar 
hariç) çok katı sınırlamalar koymak yerine ekonomik, 

mali, İdari, teknik, hukuki v.b. koşulları düzenle¬ 

yerek eşit koşullar altında yapıcı bir rekabetin 

doğmasını sağlamak ve böylece en etken (ucuz, hızlı, 

güvenli) hizmet görecek sistemlerin gelişmesi için 

düzenli bir ortam yaratmak şeklinde oluşacaktır. 
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Bu ortamın hiç bir şekilde kurulamaması ve 

yıkıcı ve milli ekonomiye zarar veren bir rekabet 

düzeninin devamı halinde rekabeti düzenlemek için 

sınırlamalara ve kısıtlamalara gidilecektir. 

3.1.3. TAŞIMA VB TRAFİK 

Bütün sistemlerde taşıma düzeni ve emniyeti ile 

ilgili mevzuat yeni Bakanlık tarafından ivedilikle 

ele alınacak ve günün koşullarına uygun mevzuat 

hazırlanacaktır. 

3.1.4. MALİYET - ÜCRET 

Özellikle taşımacı kamu kuruluşlarında tek 

düzen maliyet muhasebesi sistemi kurulacaktır. 

Hizmetlerin fiatlandırıİmasında maliyet 

ilişkisine ön plânda yer verilecektir. Gereken 

hallerde marjinal maliyet sistemi kullanılarak 

fiatlama yapılacaktır. 

3.1.5. ALTYAPIYI KULLANANLARDAN ALINAN ÜCRETLER 

Bütün sistemlerde, altyapıyı kullananlardan, 

belirli esaslar çerçevesinde altyapının amortis¬ 

man, bakım, onarım giderlerine katılmaları sağlana¬ 

caktır. 
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3.1.6. VERGİLER 

Sektörün düzenlenmesi, gelişmesi ve eşit koşullar' 

altında rekabet'i amaç edinen bir vergi politikası 

uygulanacak ve mevcut vergi sistemi en kısa süre 

içinde bu yönde değiştirilecektir. 

3.1.7. SÜBVANSİYON 

Dolaylı, gizli ve özel sübvansiyon uygulamasın¬ 

dan vazgeçilecek, maliyet altı yaptırılması öngörü¬ 
len hizmetlerin karşılığı hizmet'i talep eden kuru¬ 

luşun bütçesinden ödenecektir. 

3.1.8. YATIRIM 

üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde alt yapı 

yatırımları konusunda ağırlık; mevcut işlerin biti¬ 

rilmesine, onarım projelerine ve bakım hizmetlerine 

verilecektir. Yeni yatırımlar ancak geniş kapsamlı 

teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları yapıldık¬ 

tan 3onra ele alınacaktır. 

3.1.9. TEŞVİK 

Karayol taşımacılığında; şirketleşme, demiryol 

taşımacılığında; dizelizasyon ve birim taşıma sistem¬ 

leri, deniz taşımacılığında; milletlerarası yük taşı- 
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mac ılığı ve turizm’e dönük yolcu taşımaoılığı, hava¬ 

yolu taşımacılığında THY’ce yapılacak charter işletme¬ 

ciliği desteklenecek ve teşvik edilecektir. Ayrıca 

çeşitli sistemleri içine alan kombine taşımacılık 

teşvik edilecektir. 

3.1.10. KOORDİNASYON 

Tüm karar alanlarında sektörlerarası, sektör içi 

ve sistemlerarası koordinasyon öncelikle sağlanacaktır. 

Koordinasyon tek elden ve yeni kurulacak Bakanlık tara¬ 

fından yerine getirilecektir. Bu amaçla yeni kurulacak 

Bakanlıkta, geniş istişari görev ve yetki’yi haiz devaö- 

lı araştırma yapan ve uzmanlardan meydana gelen bir 

"Ulaştırma Koordinasyon İdaresi" kurulacaktır. 

3.1.11. EĞİTİM 

Ulaştırma konusunda, yüksek öğretim sonrası 

öğretim ve eğitim veren birimler üniversitelerce 

öncelikle kurulacaktır. 

3*1.12. PERSONEL 

Ulaştırmacı kamu kuruluşlarında fazla personel 

sorunu; ekonomik çalışmaya imkân vermeyen işgücü 

başka alanlara kaydırılarak ayrıca bir program çerçe¬ 

vesinde ve ayrılan, emekli olan, vefat eden personel 

yerine zorunlu olmadıkça yeni personel almamak yolu 

ile çözümlenmeğe çalışılacaktır. 
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3.1.13. ARAŞTIRMA - PLftNLAMA-MODERNİZASYON 

Bütün ulaştırma sistemlerinde, sektör ile ilgili 

her konuda meydana gelen teknolojik gelişme yakın¬ 
dan izlenecek ve modernizasyon’a olanaklar elverdi¬ 

ği ölçüde sürekli olarak yer verilecektir. 

Bu amaçla sektöre dahil her kuruluşda,doğrudan 

en üst makam'a bağlı, rutin işlerin ötesinde gelecek'e 

dönük araştırma ve plânlama çalışmaları yapan, uzman¬ 
lardan müteşekkil araştırma-plânlama üniteleri kuru- 

laoak veya geliştirilecektir. 

3.1.14. BİLCrî SİSTEMİ 

Bütün ulaştırma sistemlerinde, karar almaya etkili 

olan her konuda, sistematik bilgi toplama yöntemleri 

geliştirilecek, bu bilgiler değerlendirilerek sürek¬ 

li olarak yaymlanaoaktır. 

3.1.15. MİLLÎ GÜVENLİK İHTİYAÇLARI 

Ulaştırma plânlamasında, ekonomik koşullar elver¬ 

diği ölçüde, milli güvenlik ihtiyaçları gözönünde 

bulundurulacaktır. 
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4. İLKELER VE TEDBÎRLER 

4.1. GENEL İLKELER VE TEDBÎRLER 
4.1.1. Altyapı 

4.1.1.1. Ulaştırma sistemlerinde güvenli, uouz ve hızlı 

bir taşımayı minimum ekonomik maliyetle aağlaya¬ 

cak altyapı standartları koordine11 bir şekilde 

tesblt edilecektir. 

a) Her sistemde altyapı standartları yeniden 

tesblt edilecektir. 

b) Standartların yıllık birim maliyet hesap¬ 

ları yapılacaktır. 

o) Standartlar sistemler arası bir Komisyon¬ 
ca inceleneoek ve karara bağlanacaktır. 

d) Standartlar mümkün olduğa kadar uzun süre 

kullanılacak ve gereksiz olarak sık sık 

değiştirilmiyecektir. 

e) Standartların tesbitinde uluslararası 

ilişkiler gözönüne alınaoaktır. 

4.1.1.1.1. Yeni yapılacak yatırımların bu altyapı standart¬ 

larına. ve kapasitesinin işletme ihtiyaolarına 

ve taşıma talebine uygun olması sağlanacaktır. 
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4.1.1.1.2. Mevcut altyapının teablt edilecek standartlara 

Y& ' kapasitesinin işletme İhtiyaçlarına ve 

taşıma talebine uygunluk derecesi teablt edilecek, 

standart ve kapasiteye uygun hale getirilmesi 

lgin gözüm yolları araştırılacaktır. 

a) Mevcut altyapının güvenilir envanteri 
hazırlanacaktır. 

b) Envanter bilgilerinin periodik olarak 

son durumu gösterir halde olması 

sağlanacaktır. 

c) Mevcut altyapının yeni standartlara göre 

farkları ortaya konacaktır. 

d) Mevcut altyapının yeni standartlara, 

işletme ihtiyacına ve talebine uygun 

hale getirilmesi için çözüm yolları 

araştırılacaktır. 

4.1.1.2. Her altyapı pro.jeslnde bütün birimlerin birbirini 

tamamlayıcı şekil ve zamanda hizmete arzedilmesi 

plânlanacak ve uygulanacaktır, günümüzde küçük 

birimleri pro.je olarak kabul eden anlayış terkedi- 

leoek ve bunun yerine hizmeti tüm olarak arzadecek 

bütün birimleri ihtiva eden projeler ele alınacaktır. 

a) Uygulama programlarında bütün birimlerin 

birbirini tamamlayıcı şekil ve zamanda 

hizmete arzedilmesi sağlanacaktır. 
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b) Uygulama programları bakımından sistemler 

arası koordinasyon sağlanacaktır. 

4.1.1.3. Altyapının yapım, bakım ve onarımı ile ilgili 

mühendislik hizmetleri, projelendirme ve uygulama 

safhalarında yeterli düzeye getirilecektir. 

a) Mühendislik etüd -e projelerinin tam ve 

yeterli olarak yapılması sağlanacaktır. 

b) Mühendislere işle orantılı ve bağıntılı 

tatminkâr bir ücret ödenmesini sağlayacak 

sistem uygulanacaktır. 

c) Öğretim sonrası eğitim olanakları 
artırılacaktır. 

d) Bakım ve onarım işlerinde mühendislerin 

yöresel malzeme, iklim ve kullanma şart¬ 

larını inceleme ve araştırma olanakları 

geliştirilecek, personelin belirli işte 

uzun süre çalışması sağlanaoaktır. 

e) Mühendislik yardımcı hizmetleri geliştiri¬ 

lecektir. 

4.1.1.4. Altyapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti 

eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlamak için 

onarım ve bakım işlerine öncelik verilecek ve 

hizmet aksatılmadan yürütülecektir. 
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a) Onarım ve bakım işleri için gerekli para, 

malzeme, teçhizat ve personel ayrılarak 

zamanında ve yeterli onarım ve bakım 

yapılması sağlanacaktır. 

b) Onarım ve bakım işleri için ayrılan para, 

malzeme, teçhizat ve personel zorunlu 

haller dışında, başka işlerde kullanılmaya¬ 

caktır. 

4.1.1.5» Altyapının yapım, bakım ve onarımı ile ilgili 

kuruluşlar sadece bakım hizmetleri için devam- 

ve makine gücü bulunduracak şekilde örgüt¬ 

lenecek. yapım ve onarım işlerinin, işin geçicilik 

karakterine uygun olarak en ekonomik usulde yapılması 

sağlanacaktır. 

a) Bu örgütlenme yapılırken artacak olan işçi 

ve makina gücü, ekonomik çalışmayı sağlaya¬ 

cak büyüklükte birimler halinde ve ihtiyacın 

olduğu yerde (Mobil) kullanılacak şekilde 
düzenlenecektir. 

b) Yapım ve onarım işleri, işin geçicilik 

karakterine uygun olarak ve en ekonomik 

usulle yapılacaktır. Emanet usulü belirli 

ve sınırlı işler için kullanılacaktır. 

c) Ekonomik çalışmaya imkan vermeyen işçi ve 

makina gücünü (makina onarım ve bakımı ile 

ilgili teçhizat ve tesisler dahil) yeni işçi 
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gücü, makina gücü ve tesis İlavesi ile 

dengelemek yerine bu gücün başka alanlara 

aktarılması sağlanacaktır. 

birim 

4.1.1.6. Altyapının yapım, bakım, onarım yıllık/maliyetle- 
rlnin azaltılarak minimum düzeye İndirilmesi için • 

yukarıda belirtilen tedbirler tam olarak uygulan¬ 

dıktan başka ; 

a) Çok sayıda, dağınık ve küçük yapım ve 

onarım işleri yerine, ekonomik çalışma 

imkânı verecek büyüklükteki işler ele 

alınacaktır. 

b) Yatırım Ödenekleri ile iş hacmi arasında 
işlerin en kısa sürede hizmete arzedilmesini 

sağlayacak denge kurulacaktır. 

o) Bütün projelerin hazırlanmasında kademeli 

inşaat imkânları araştırılacak ve uygulana¬ 

caktır. 

d) Altyapının yapım, bakım ve onarım yıllık 

birim maliyetleri her yıl düzenli bir şekil¬ 

de hesaplanacaktır. 

4.1.2. Altyapının İşletilmesi 

4.1.2.1. Tüm karayolu ve deniz ulaştırması altyapısını İşle¬ 

tecek ayrı birer örgüt kurulacak ve İlgili bütün 

hizmetler bu kuruluşlarda toplanacaktır. 
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a) Yapım, bakım, onarım ve bunlarla İlgili 
hizmetler ile taşıt işletilmesi ve bununla 

ilgili hizmetler dışında kalan bütün hizmet

leri (taşıt kayıt ve tescil, trafik yönetimi 

ve denetimi, ehliyet ve lisans verilmesi; 

vergi, altyapıyı kullananlardan alman ücret

ler, taşıma maliyetleri, tarifeleri, kapasi

te arz'ının taleb'e göre dengelenmesi ve 

benzeri konularda s is t eırtt düzeni eyle i, hizmet 

standardını yükseltici ve etken bir ulaşım 

hizmetini gerçekleştirecek ilke ve tedbirle

rin tesbit edilmesi, uygulamanın izlenmesi 
ve denetlenmesi ve bunun gibi hizmetler...) 

görev ve sorumluluk kapsamına alan, kara

yolu ve deniz ulaştırması altyapısını işle

tecek ayrı birer örgüt kurulacaktır. 

4.i.2.2. Altyapının işletilmesi ile İlgili kuruluşlar öncelikle 

altyapının kullanılış koşullarını tesbit ederek 

günün koşullarına uygun hale getireceklerdir. 

a) Bütün taşıma sistemlerinde işe giriş 

koşulları yeniden koordineli bir şekilde 

tesbit edilecektir. 

b) Bütün taşıma sistemlerinde "lisans" usulü 

uygulanacaktır. 

c) Bütün taşıma sistemlerinde altyapının 

kullanılması koşjılları (işe giriş, lisans, 
ehliyet, ağırlık sınırlaması, trafik yönetimi 

ve denetimi, altyapıyı kullananlardan alınan 



- 34 -

ücretler vs.) gözden geçirilecek günün 

koşullarına uygun hale getirilecektir, 

4,1.2.3» Altyapıyı kullananlardan alınacak ücretler için 

her sistemde belirli esaslar tesbit edileoektir. 

a) Bu ücretler faydalanma ile orantılı ve 

altyapı (yapım, bakım, onarım ve altyapının 

işletilmesi maliyeti) maliyeti ile ilgili 
olacaktır, 

b) Bu ücretler, kamu yararına ulaştırmayı 
düzenleyici esaslara göre, yeni Bakanlığın 

altyapı işletmesinden sorumlu örgütlerince 

alınacaktır, 

4,1,2,4. Altyapının kullanılmasında İşletme emniyeti tedbir¬ 

lerinin alınması, uygulama ve denetimin sağlanması 

yeni Bakanlığın altyapı işletmesinden sorumlu örgüt¬ 

lerince yapılacaktır. 

a) Altyapı hizmet'e arz'edildiğinde işletme emniyeti 

ile ilgili hususlar eksiksiz olarak sağla¬ 

nacaktır. 

b) Sürücünün, yolcunun ve yükün güven içinde 
taşınması tedbirleri sürekli olarak alınaoak 

ve denetlenecektir. 

o) Taşıtlarda seyir emniyeti ile ilgili 

hususlar daha etken bir şekilde denetlene¬ 

cektir. 
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4.1.2.5. Taşıma maliyetleri ve tarifelerinin te3bit edilen 

esaslara göre uygunluğunun tetkik ve tasdiki ile 

uygulamanın denetlenmesi, yeni Bakanlığın altyapı 

İşletmesinden sorumlu örgütlerince temin edile¬ 

cektir. 

a) Her sistemde birim taşıma maliyetleri 

benzer usullerle ve aynı maliyet unsurla¬ 

rını kapsayacak şekilde her yıl tesbit 

edilecektir. 

b) Her sistemde taşıma yapılan hat maliyetleri 

ve bu hatlardaki birim taşıma maliyetleri 

benzer usullerle ve aynı maliyet unsurlarını 

kapsayacak şekilde her yıl te3bit edilecektir. 

o) Taşıma tarifelerinin tesbitinde birim taşıma 

maliyetleri ve hat maliyetleri esas alınacak 

ve taşımacı kuruluşlarca ihdas edilecek 

bu tarifeler (Hükümet veya ilgili Bakanlıkça 

karşılığı ödenmek üzere empoze edilen taşıma 

ücretleri hariç) hiç bir şekilde maliyet 

altında olmayacaktır. 

d) Farklı bir muhasebe sistemi uygulamak kaydı 

ile tarifesiz seferlerde talebin niteliği 

gözönüne alınarak (bölgesel özellikler, 
mevsimsel değişmeler vs.) marjinal maliyet 

sistemi ile daha esnek bir tarife düzeni 

ihdas edilecektir. 
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4.1.2.6. Ulaştırma konusunda, yüksek öğretim sonrası öğretimi 

ve eğitimi sağlamak üzere üniversiteleree gerekli 

birimler kurulac ■ 1ır. 

a) Ulaştırma konusunda, özellikle teknik öğretim 
ve ekonomi öğretimi veren üniversite ve 

fakülteleroe yüksek öğretim sonrası öğretimi 

ve eğitimi (post graduate training) sağlamak 

üzere gerekli birimler Öncelikle kurulacaktır. 

b) Bu öğretim ve eğitimde ağırlık; Ulaştırma 

Plânlaması, ulaştırma sevk ve idaresi, ulaş¬ 

tırma işletmeciliği, ulaştırma mühendisliği, 

ulaştırma ekonomisi, ulaştırma yönetim bilgi 
sistemleri ve benzeri konulara verilecektir. 

o) Yeni üniversite mezunlarının bu konuda 

öğretim görmeleri teşvik edilecek ve ulaş¬ 

tırması kuruluşlarda çalışan özellikle yöne¬ 

tici personelin bu eğitimden geçmeleri bir 

program çerçevesinde sağlanacaktır. 

4.1.3. Altyapıyı Kullananlar 

4.1.3.1. Ulaştırma hizmetlerinin vergilendirilmesinde ulaştır¬ 

mayı düzenlemeyi amaç edinen bir vergi politikası 

uygulanacaktır. 
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a) Vergileme maliyet dengesini bozmayacak, 

sistem içi ve sistemlerarası rekabeti olumsuz 

yönde etkilemeyeoek nitelikte olacaktır. 

b) Vergileme ekonomik büyüklükteki işletmelerin 

meydana gelmesini ve gelişmesini engellemeyip, 

teşvik edecektir. 

o) Sektörel faaliyetlerle ilgili olmayan vergi, 

resim ve harçlar (asker ailelerine yardım vs. 

gibi) kaldırılacak ve vergi düzenlemelerinde 

yeni Bakanlığın mütalâası esas almaoaktır. 

d) Vergi muafiyetleri ve indirimleri yeni 

Bakanlığın bütçesine konulan ödeneklerden 

karşılanacaktır. 

4.1.3.2. Yolcu, eşya, ulaştırmada çalışanlar ve taşıt sigor¬ 

taları ile üçüncü şahışlara karşı mali sorumluluk 

sigortası ihtiyaca ve milli ekonomiye uygun ve etken 

bir uygulamaya imkân verecek şekilde yeniden 

düzenlenecektir. 

a) Özel taşıtların taşıt sigortaları hariç 

diğer sigortalar zorunlu olacaktır. 

b) üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına 

karşılık kamu taşıtları için ayrılacak 

fon'un sigortaya paralel şekilde işlemesi 

sağlanacaktır. 
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o) Sigortalıların haklarının tam korunması 

için sigorta mevzuatı yeniden düzenlene¬ 

cektir. 

d) Sigorta primleri ile tazminatlar arasındaki 

denge sağlanacak ve günün ekonomik koşullarına 

göre belirli sürelerde yeniden tesbit 

edilecektir. 

4.1.3.3* Ulaştırmada, kamu kuruluşları dışında çalışanların, 

iş ve sosyal güvenliklerini düzenleyici mevzuat 

ele alınacaktır. 

a) Ulaştırmada kamu kuruluşları dışında çalışan¬ 

ların iş koşulları ile ilgili mevzuat yeni¬ 

den düzenlenecektir. 

b) Ulaştırmada kamu kuruluşları dışında çalışan¬ 

ların yasalara uygun olarak çalıştırılmaları, 

devamlı olarak denetlenecektir. 

o) Ulaştırmada kamu kuruluşları dışında çalışan¬ 

ların sosyal güvenliklerini ekonomik koşulla¬ 

ra göre sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır. 

4.1.3.4# Kredi, vergileme ve diğer düzenleme tedbirleri ile 

yeterli filo, personel ve işletme kapitaline sahip 

güvenilir taşımacı kuruluşların teşvik edilmesi ve 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 
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a) Bugünkü yeterli ve uygun olmayan kredi, 
satış ve finansman sistemi değiştirilerek 

ekonomik büyüklükteki taşımacı işletmelerin 

meydana gelmesini ve gelişmesini sağlayacak 

bir sistem uygulanacaktır. 

b) Öngörülen filo ve teçhizatın (imal veya ithal 

yolu ile) sağlanması koşulları esnek ve 

elverişli hale getirilecektir. 

o) îşe giriş koşulları belirlenecek (teknik - mali 

yeterlilik kriterleri, lisans vs.) ve taşıma 
hizmetinin niteliklerinin belirlenen koşulla¬ 

ra uygunluğu sürekli olarak denetlenecektir. 

4.1.3.5. Bütün ulaştırma sistemlerinde sübvansiyon slstemler- 

arası ve sistem içi rekabet dengesini bozmayacak 

şekilde belirli esaslara göre uygulanacaktır. 

a) Taşımacı kamu kuruluşlarının, maliyet altı 

taşıma yapmaları nedeniyle ortaya çıkan 

finansman açıklarının tümünün Hazine tara¬ 

fından kapatılması şeklinde yürütülen 

sübvansiyon uygulamasından vazgeçilecektir. \ 

b) Hükümetçe (ekonomik, sosyal ve güvenlik 

nedenlerle) maliyet altı yaptırılması öngö¬ 
rülen taşıma hizmetlerinden doğan finansman 

açığı, kuruluşlara zamanında ödenecektir. 

c) Belirli ulaştırma sistemlerinde veya belirli 

taşımacılara çeşitli yollarla gizli ve özel 
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sübvansiyon (vergi indirimi veya muafiyeti, 

altyapıyı farklı koşullarla kullanma olanağı, 

örneğin, karayollarında nizâmi dingil; yükün¬ 

den ağır yüklerin taşınması) uygulanmayacaktır. 

4.1.3.6. Ulaştırma sektöründeki kamu kuruluşlarında (özellikle 

işletmeci kuruluşlarda) yönetim ve uygulama İle görevli. 

yetkili ve sorumlu üst kademe personelin nitelikleri, 

asgari görev süreleri ve görevden alınma kriterleri 

yasalarda açık ve kesin olarak belirtilecektir. 

4.1.3.7. Ulaştırma sektöründeki kamu kuruluşlarında yönetim ve 

uygulama ile görevli üst kademe personeli lgln. görev 

yetki, sorumluluk ve işletme hacmi ile orantılı ve 

tatmin edici bir ücret sistemi ile bütün personel 

için verimliliği teşvik edici ve esnek bir prim 

sistemi uygulanacaktır. 

4.1.3.8. Taşımacı kamu kuruluşlarında tenzilatlı ve ücretsiz 

taşımalar belirli esaslara bağlanacaktır. 

a) Taşımacı kamu kuruluşları tenzilâtlı ve 

ücretsiz taşımaları kısıtlayarak minimum 

bir düzeye indirecektir. 

b) ücretsiz ve tenzilâtlı taşıma yapılması 

zorunlu olan durumlarda bu taşımalardan 

meydana gelen fark hizmetten yararlanan 

kuruluş tarafından taşımacı kuruluşa 

zamanında ödenecektir. 



- 41 -

o) Taşımacı kuruluşların kendi personeli 

için olan ücretsiz ve tenzilâtlı taşımala¬ 

rı; belirli esaslara bağlanarak kısıtlana¬ 

cak ve gelir kaynaklarına olumsuz etki yap¬ 

mayacak koşullarla ve ancak ölü zamanlarda¬ 

ki boş kapasiteden yararlanmak suretiyle 

uygulanacaktır. 

4.2. KOORDİNASYON GENEL İLKE VE TEDBİRLERİ 

4.2.1. Altyapı yatırımlarının; plânlama, programlama ve uygu¬ 

lama safhalarında, kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi 

için, ekonominin diğer üretim dalları, sosyal, milli 

güvenlik ve uluslararası ilişkilere ait taleplerin 

karşılanmasında yer. zaman, kapasite ve talebin 

niteliklerine uygunluk bakımından koordinasyon sağ¬ 

lanacaktır. 

a) Yatırımcı kuruluşlarda plânlama ilke, amaç 

ve stratejisi bakımından ortak bir anlayış, 

bilimsel yöntem ve koordineli bir uygulama 

sağlanacaktır. 

b) Altyapı yatırımları ile ekonomik, sosyal, 

ulusal güvenlik ve uluslararası ilişkilere 

dayanan taşıma talepleri arasında yer, zaman 

kapasite ve talebin nitelikleri bakımından 

paralellik ve koordinasyon sağlanacaktır. 
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4.2.2. Ulaştırma sektörünü düzenlemek ve koordinasyonunu 

saplamak üzere t tim görev, yetki ve sorumlulukları 

(ulaştırma politikasının uy Allanması, koordinasyonu, 

araştırma, plânlama, altyapının yapım, bakım, onarımı, 

altyapının İşletilmesi, kamu taşımacılığı, denetim vs.) 

haiz tek Bakanlık kurulacaktır. 

Ulaştırma sektörünü düzenlemek ve koordinasyonunu 

sağlamak üzere, ayrıntıları aşağıda gösterilen tüm 

görev, yetki ve sorumlulukları haiz tek bir Bakanlık 

kurulacaktır. 

a) Kalkınma Plânı ile tesbit edilen ulaştırma 

politikasının uygulanması, izlenmesi ve 

denetlenmesi 

b) Ulaştırmanın düzenlenmesi, diğer sektörlerle 
ulaştırma sektörü arasında, ulaştırma sistemleri 

arasında ve ulaştırma s istemlerinin kendi yapım¬ 

cı ve işletici kuruluşları arasında koordinasyon 

sağlamak 

c) Altyapının plânlanması, programlanması, yapım , 
bakım ve onarımı 

d) Altyapının işletilmesi 

e) Kamu taşıma hizmetini kendisine bağlı kamu 

işletmeleri ile sağlamak 

f) Bütün taşımacı kuruluşların ve taşıma hizmetinin 
izlenmesi ve denetlenmesi 
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4.2.3» Ulaştırma sistemlerinde maliyet muhasebesi yöntemleri, 

flatlama, altyapıyı kullananlardan alınan ücretler, 

vergiler. sübvansiyonlar ve sosyal yükümlülükler; 

sistemlerarası ve sistemlçl yapıcı rekabet'e ve 

koordinasyon'a İmkân vereoek şekilde düzenlenecektir. 

a) Ulaştırmacı kuruluşlarda maliyet muhasebesi 

sistemi aynı esaslara göre düzenlenecek ve 

değerlendirme yöntemlerinde paralellik sağlana¬ 

caktır. 

V) Fiatlar maliyetlerle ilişkili ve sistem içi 

ve sistemlerarası yapıcı rekabet koşulları 

gözönünde tutularak tesbit edilecektir. 

c) Altyapıyı kullananlardan alınan ücretler 

faydalanma ile orantılı ve arz’edilen hizme¬ 

tin maliyeti ile ilgili olacaktır. 

d) Ulaştırmayı düzenlemeyi amaç edinen ve eşitlik 

ilkesini gözönüne alan bir vergi politikası 

uygulanacaktır. 

e) Dolaylı, gizli ve özel sübvansiyon uygulamasından 

vazgeçilecek ve maliyet altı yaptırılması öngö¬ 

rülen belirli taşıma hizmetlerinden doğan 

finansman açığının karşılanması şeklindeki 

dolaysız sübvansiyon sistemi uygulanacaktır. 

f) Ulaştırma sistemleri arasındaki sosyal yüküm¬ 

lülük farkları imkân oranında ortadan kaldırı¬ 

lacak ve rekabet'e olan etkileri azaltılacaktır. 
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4.2.4. Ulaştırma sistemlerinde istatistik! bilgilerin 

yeterli ve güvenilir olmasına önem verilecek; bu 

bilgilerin belirli esaslara göre derlenmeği, değer¬ 

lendirilmesi ve ilgili kuruluşlar arasında akım'ı 

sağlanacaktır. 

Her ulaştırma sisteminde, karar vermeye etkili 

olan istatistik! bildiler; özellikle maliyet, fiat 

yolcu ve yük kapasite ve talebi (yön ve miktar olarak), 

gelir-gider, üretim imputları vs. gibi temel bilgiler 

ortak bir yöntemle ele alınarak derlenecek ve değer¬ 

lendirilecektir. Yatırım ve işletme konularında sağlam 

ve tutarlı plânlama ve uygulama ile her iki safhada 

yeterli bir koordinasyon sağlayabilmek için derlenen 

ve değerlendirilen bilgilerin ilgili kuruluşlar 

arasında zamanında ve aksamadan akım'ı sağlanacaktır. 
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