TCDD müdürleri Fırtına'yı ziyaret etti

Ege’de Son Söz haber sitesi yazarı Ödemiş Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ali Fırtına’nın
Ödemiş – İzmir arasındaki tren seferlerinde yaşanan olumsuzluklar üzerine kaleme aldığı “Çile
Ekspresi!” başlıklı yazısı üzerine TCDD 3. Bölge Müdürü Sabahattin Eriş tarafından Fırtına’nın
yazısında bahsi geçen iddiaların araştırılması ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde oluşturulan
komisyon dün Ödemiş’e geldi. Servis Bakım ve Depo Müdürü Haldun Aybars, Yolcu Hizmetleri
Müdürü Mehmet Ali Kutlu, Trafik Müdür Yardımcısı Ergün Yurtçu’dan oluşan üç kişilik komisyon
Mustafa Ali Fırtına’yı ziyaret ederek yazısına temel olan konularda görüşlerine başvurdu.
Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sırasında Ödemiş – İzmir hattındaki yolculuğun daha
zevkli hale gelebilmesi açısından yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunan taraflar
sıkıntılar ve çözümleri üzerinde görüş bildirdiler.

Vatandaşların şikayetlerini önemsediklerini ve en ufak bir iddianın bile büyük bir titizlikle
araştırıldığını ifade eden kurum yetkilileri TCDD olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunma
gayretinde olduklarını beyan ettiler. Bir takım sıkıntıların yaşandığını kabul eden yetkililer
karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde çözülemeyecek hiçbir sorunun bulunmadığını söylediler.
Numaralı koltuk uygulamasının önceki yıllarda yapıldığını fakat bunun da bazı kavgalara yol
açtığı için son verildiğini söyleyen yetkililer kapasite ve sefer sayılarının arttırılması için Ödemiş
– Torbalı arasındaki hattın çifte çıkarılması gerektiği üzerinde durdular. Yolcu Müdürü Mehmet
Ali Kutlu İzmir’den Ödemiş’e gelen 17.00 treninin 17.30 ya da 18.00 saatlerine çekilmesi
yönünde elinde en az 100 dilekçe olduğunu fakat yaşanan trafik yoğunluğu açısından bunun
mümkün olmadığını belirtti. Trafik Müdür Yardımcısı Ergün Yurtçu Ödemiş – Torbalı arasındaki
hattın çifte çıkarılması halinde Ödemiş – İzmir arasındaki sefer saatlerinde esneklik
oluşabileceğini ifade etti. Servis Bakım ve Depo Müdürü Haldun Aybars; “Mevcut durumda
oluşan fazla yolcudan biz de şikayetçiyiz. Kimse 4 kişilik aracına 6 kişi bindirmek istemez.
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Araçlar bu şekilde daha çabuk yıpranır. Bunu bizde istemeyiz” dedi.

Fırtına TCDD’yi temsilen ziyaretine gelen müdür ve müdür yardımcılarına teşekkür ederek
kendilerine bir takım öneriler sundu. Konuşulanlardan sonra Ulaştırma Bakanı Sn. Binali
Yıldırım’a Ödemiş – İzmir hattının Ege Ray’a bağlanması için bir talep götürmenin şart olduğunu
ifade eden Fırtına personelin yolculara daha hassas davranması gerektiğinin de altını çizerek
bu konu da mesafe almanın tek yolu da ceza değil eğitimdir dedi.

(Cephe, Küçük Menderes ve Yerel Güç Gazeteleri'nin 19.10.2011 tarihli sayısında
yayınlanmıştır.)
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