
Yýllardýr inþaatý süren Bolu Tünelinin Ýstanbul-Ankara
yönü trafiðe açýlýyor. Maliye Bakanlýðý'nýn ödenek
aktarýmýndaki tutumu (Yapýmcý firmaya ödenmesi
gereken 150 milyon YTL.ödenmiyor.) nedeni ile
Ankara-Ýstanbul yönünün trafiðe açýlmasý biraz daha
zaman alacak. Tünelin yapýmýnda önemli görevler
üstlenen Karayollarý Genel Müdürlüðünde örgütlü
bir sendika olarak, tünelin yapýmýnda görev üstlenmiþ
olan herkesi kutluyoruz.
Tünellerde kaza oraný yolun diðer kesimleriyle kýyas-
landýðýnda fazla yüksek deðildir. Tünel içinde bir
kaza sonrasý yangýn çýkmadýysa en fazla yarým günde
tünel iþletmeye açýlabilir. Ancak bir kaza sonucu yan-
gýn çýktýysa, tüneller kapalý mekanlar olduðundan
yangýn hýzla yayýlýr, kazanýn sonuçlarý çok dramatik
olur.
Mont Blanc (1999 yangýnýnda 39 kiþi ölmüþtür.)
Tauern (1999 yýlýnda 12 kiþi ölmüþtür.) ve Gotthard
(2001 yýlýnda 155 kiþi ölmüþtür.) Tünel felaketleri
tünel güvenliðinin ne kadar önemli olduðunu göster-
mektedir.
Elektrik-elektronik sistemleri, yangýn söndürme sis-
temleri, acil haberleþme sistemleri ve kalifiye personel
tünel güvenliðinin en baþta gelen unsurladýrlar. Ancak
Bolu Tünelinde trafiðe açýlan kesimde de elektrik-
elektronik sistemi henüz tamamlanmamýþtýr. Yangýn
söndürme sisteminde eksiklikler vardýr. Acil haberleþ-
me sisteminde eksiklikler vardýr. Basýn açýklamamýzýn
yazýldýðý saatlerde bu eksikler sürüyordu. Elektrik-
elektronik sistemdeki eksikliklerin bu saatlere kadar
tamamlanmasý mümkün deðildir. Yangýn söndürme

sistemi ve acil haberleþmeye iliþkin eksiklikler gideril-
miþ olsa bile tünel açýlmadan bunlarýn denenmesi ge-
rekirdi, bu sistemlere iliþkin herhangi bir deneme ya
da tatbikat yapýlmamýþtýr.
Ýleri teknoloji cihazlarýna sahip olan tünellerin bakýmý
ve iþletilmesi için kalifiye personele ihtiyaç vardýr.
Ancak Bolu Tünelindeki görevleri geçici görevle ül-
kenin çeþitli yerlerinden gönderilen personel yerine
getirecektir.
Tünellerde yalnýza tünel personelinin eðitilmesi de
yetmez. Polise, itfaiyeye, ambulans sürücülerine de
gerekli eðitim verilmelidir. Ancak Bolu ve Düzce'deki
bu personel de herhangi bir eðitimden geçirilmedi.
Acil Durum Tatbikatý vs. yapýlmadý.
Herkes tatil yaparken de Karayollarý çalýþanlarý kar
kýþ demeden, düþük maaþlarýna aldýrýþ etmeden görevi-
nin baþýndadýr, ve vatandaþýn yollarda maðdur olma-
masý karayollarýnda güvenli seyahat etmesi için de
ellerinden geleni yapmaktadýrlar.
Bolu tünelinin açýlýþý ile birlikte, Ýstanbul-Ankara
arasýndaki gizli bir zam da yapýldý. Ancak yeni fiyat
þu ana kadar kamuoyu ile paylaþýlmadý.
Bolu Tüneli açýlmadan Ýstanbul'dan gelen araçlar
Kaynaþlý'da çýkýþ yaptýktan sonra Abant Kavþaðýnda
yeniden otoyola giriyorlar, Mürted'de çýkýþ yapýyorlar-
dý, aþaðýdaki tabloda tünel açýlmadan önce, Tünele
girmeden kaynaþlýdan çýkýþ yapan ve Abant'ta tekrar
giriþ yapýp Mürted'de çýkýþ yapan araçlarla, þimdi
Çamlýca'da giriþ yaptýktan sonra Tünelden geçip
Akýncý'da çýkýþ yapacak araçlar arasýndaki fiyat farký
(YTL.) aþaðýda gösterilmiþtir.
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% 50 ORANINDA  ZAMLI ÜCRET ÖDEYECEKLER. TÜNELÝN YAPIMINDA
ÖNEMLÝ GÖREVLER ÜSTLENEN KARAYOLLARI PERSONELÝNE KARÞI

UYGULANAN AYRIMCI ÜCRET POLÝTÝKASI HALEN DÜZELTÝLMEDÝ.

Bolu Tüneli

1 6.00 2.50 8.50 12.50 % 47

2 6.00 2.50 8.50 12.50 % 47

3 10.50 4.50 16.00 21.50 % 43

4 13.50 6.50 20.00 28.50 % 42

5 15.50 7.00 22.50 33.00 % 46

Aracýn
Sýnýfý

Çamlýca
Kaynaþlý

Abant
Mürted

Tünel Açýldýktan sonra
Çamlýca Mürted arasý ödenecek olan

Toplam Artýþ
Oraný



Karayollarý Genel Müdürlüðü'nde ve Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý'na baðlý tüm Genel Müdürlüklerinde
çalýþmakta olan personelin diðer kamu kurumlarýnda
çalýþmakta olan personelden çok düþük maaþ aldýðýný
defalarca açýkladýk. Bu durumun düzeltilmesi için
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnca hazýrlanan yasa
tasarýsý halen Maliye Bakanlýðý'nda bekletiliyor. Bolu
Tünelinin yapýmýnda Müteahhit Firmanýn dýþýnda
kontrollük hizmetleri Karayollarý personelinin yanýnda
müþavir firma tarafýndan da yerine getirildi aþaðýdaki
tabloda Müþavir Firma'da çalýþan personel ile
Karayollarýnda çalýþmakta olan ve ayný iþi yapan
personelin maaþlarý gösterilmiþtir, bu tabloda
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý personelinin
maðduriyetini onaylayan bir tablodur.

Ücret adaletsizliðinin giderilmesine yönelik
eylemlerimiz sürecek.
YAPI-YOL-SEN'in Genel Kurulundan sonraki en
yetkili organý Genel Temsilciler Kuruludur. Kurul 6-
7- Ocak 2007 tarihlerinde Sendika Genel Merkezinde
toplandý. Toplantýda alýnan kararlardan bir bölümü
aþaðýdadýr.

1-Ek ödeme ile ilgili toplanan dilekçeler kitlesel bir
eylemle 25 Ocak 2007 tarihinde Maliye Bakanlýðý'na
verilecektir.
2-Ýþyerlerinde üyelerle buluþma ve süreci anlatmak
için 4 koldan 5 gün süreyle 30-40 ili kapsayacak
þekilde 19-24 Þubat 2007 tarihleri arasýnda Ankara
yürüyüþü yapýlacaktýr.
3-12 Nisan 2007 tarihinde otoyol ve köprülerde iþ
yavaþlatma, diðer iþyerlerinde iþ býrakma eylemi
yapýlacaktýr.

BOLU TÜNELÝNÝN
ÞÝMDÝKÝ HALÝYLE
TRAFÝÐE AÇILMASI DURUMUNDA
TÜNELDEKÝ EKSÝKLÝKLER NEDENÝYLE
KAZA RÝSKÝ VARDIR.

3 Ocak 2007 Çarþamba gününe kadar sürecek tatil
nedeniyle yüzbinlerce insan þehirlerarasý yollarda
olacak.
Ýstanbul-Ankara arasýndaki trafik yoðunluðu nedeniyle
Bolu tünelinin trafiðe açýlmasý da söz konusu.
Bir yol sadece asfalt deðildir. Yolu trafik güvenliði
ile birlikte düþünmek gerekir. Bolu tünelinin çýkýþýnýn
birçok kýsmýnda buzlanma riski vardýr. Aydýnlatmada
ve elektrifikasyonda eksiklikler vardýr. Yani tünel bu
haliyle trafiðe açýlýrsa kaza riski yüksektir.
Herkes tatil yaparken karayollarý çalýþanlarý kar kýþ
demeden, düþük maaþlarýna aldýrýþ etmeden görevinin
baþýndadýr. Ve vatandaþýn yollarda maðdur olmamasý
için de ellerinden geleni yapmaktadýrlar.
Halkýmýzýn karayollarýnda güvenli seyahat etmesi
dileðiyle yeni yýllarýný ve kurban bayramlarýný kutlarýz.
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Baþkan 5.200 2.100

Baþ Mühendis 4.300 1.400

Mühendis 3.700 1.200

Müþavir
Firmada
Ödenen Ücret
(YTL.)

Karayollarýnda
Ödenen Ücret
(YTL.)


