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Seyahat Acenteleri ve Yolcu 
Taşımacılığı meslek grubumuz 
yolcu taşımacılığı, servis işlet-

meciliği, tur operatörlüğü ve seyahat 
acenteliği, araç kiralama işletmecili-
ğini kapsamaktadır.

Meslek grubumuzun sektörde en faal 
olduğu alan ise yolcu taşımacılığıdır.  
Yolcu taşımacılığında ise en esas olan 
unsur şüphesiz ki taşıdığımız olan in-
sandır. İnsan hayatı mesleğimizde en 
önemli önceliğimizdir. Bu nedenle 
mesleğimiz büyük sorumluluk ve dik-
kat gerektirmektedir.  Yolcu taşıma-
cılığında da, servis işletmeciliğinde 
de taşınan yolcunun zamanında ve 
güvenli bir şekilde ulaştırılması büyük 
önem taşımaktadır. Dolayısıyla per-

sonel seçiminde, iyi bir sürücünün yanı 
sıra sağlıklı iletişim kurabilen, sorun 
çözebilen ve zamanı doğru olarak kul-
lanabilen nitelikteki işgücü seçilmeye 
gayret edilmektedir.

Günümüzde sektörde tüm bu ye-
tileri taşıyabilen, hizmet kalitesini 
artırabilen, en iyi ve güvenli şekilde 
taşımacılık faaliyetlerini yerine geti-
rebilenler ayakta kalmaktadır. Zaten 
hali hazırda devletimizin çıkarmış 
olduğu kanunlar da bunu zorunlu hale 
getirmektedir.

MESLEĞİN ZORLAŞTIRAN 
NEDENLER

İnsan hayatının esas olduğu, zaman 
büyük önem teşkil ettiği mesleğimiz 
aynı zamanda büyük sıkıntıları da be-
raberinde getirmektedir. Dikkatsiz 
sürücülerin neden olduğu sorunlar,  
trafik sıkışıklığı, yol ve alt yapıda 
yaşanan sıkıntılar mesleğimizi daha 
zorlaştırmaktadır. 

Eskişehir’de yolcu taşımacılığının 
çok köklü bir geçmişi bulunmaktadır. 
Yolların kesiştiği Eskişehir ulaşım 
sektöründe bir hayli tecrübeye de 
sahiptir. Eskişehir’de 4 yerli firma şe-
hirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak-
tadır. Şehrimiz demiryolu ve karayolu 
taşımacılığında merkez bir konumda 
olduğundan tüm şehirlerarası çalışan 
firmalar şehrimize uğrayıp yolcu geti-
rip götürmektedir.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİNİ 
ARTTIRAN FAKTÖRLER

Son yıllarda Eskişehir’in artan ca-
zibesi, şehrin turizm potansiyelinin 
artması dolayısıyla seyahat acente-
liği de önem kazanmıştır. Bu nedenle 
birçok firmamız turistlerin şehir dı-
şından Eskişehir’e transferinde hem 
de turistlerin Eskişehir’de gezdiril-
mesinde faaliyet göstermektedir. 
Eskişehir’e artan ilgi hem seyahat 
acentelerimizin ve hem de buna 
bağlı olarak yolcu taşımacılığı sek-
törümüzün gelişimini olumlu olarak 
etkilemiştir.

Seyahat Acenteleri ve Yolcu Taşıma-
cılığı Meslek Komitemiz S plaka ola-
rak 55 üyemize ve fabrikalara ait olan 
214 adet araca, ilçe plakaları olan 60 
araca, toplamda ise güzergah belgesi 
vermiştir. Güzergah belgelerinde ise 
üye olup olmaması dikkate alınma-
dan hizmet verilmektedir.

Komitemiz gerekli olan tüm kurum-
larla ilişkilerini sıcak tutarak üyeleri-
ne yardımcı olmaktadır. UKOME’nin 
toplantılarına katılarak sektörel 
sorunları birinci ağızdan iletilmek-
tedir. Aylık toplantılarını zamanında 
yaparak sektörel sorunları tartışıp 
yönetim kuruluna aktararak üst dü-
zeyde çözümler üretmektedir.  Sek-
törümüzde grubumuzla alakalı vergi 
dairesi, SGK, mahkemelik olaylarda 
bilirkişilik yapmaktadır.
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