




Merhaba,
DTD Demiryolu Bülteni’nin yeni sayısında yine siz değerli 
üyelerimize ve sektör temsilcilerimize ulaşabilmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.

 Türkiye Ulaştırma Sistemi 01 Mayıs 2013 tarihinde 
yürürlüğe giren  “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Kanunu” ile birlikte yaklaşık 150 yıllık 
“tekel” durumunda olan demiryolu ulaştırması 
serbestleştirilmiş oldu. Ulaştırma Sektörü, böylece tek 
modlu taşımacılık ve taşıma türleri arasındaki kıyasıya 
rekabet anlayışından, taşıma türleri arasında işbirliğine 
gidilmesi anlayışına giden yeni bir sürece giriyor.  

Yakından takip ettiğimiz bu kanun kapsamında çıkarılması 
gereken ve uygulamaya dönük olan yönetmeliklerle ilgili 
hazırlıklar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
(UDHB) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 
yoğun bir çalışma içinde yapılmaktadır. İlgili Genel Müdürlüğün 
bu çalışma temposuyla yönetmelikleri çok kısa sürede çıkacağına 
inanıyoruz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
düzenlenen 11. Ulaştırma Şurası 05 – 07 Eylül 2013 tarihleri 
arasında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kabine üyeleri 
ve yurtdışından gelen 15 bakanın birlikte yaptığı şura üç gün 
sürdü. Demiryolu Sektörü Panel oturumunda, özel sektörü 
temsilen davet edilen tek Sivil Toplum Kuruluşu olarak, DTD 
adına “Demiryolunda Yük Taşımacılığı’nın Geleceği” konulu bir 
sunum gerçekleştirme imkânına sahip olduk.

“ Herkes İçin Ulaşım ve Hızlı Erişim” temasıyla gerçekleştirilen 
11. Ulaştırma Şurasında, 10. Şurada alınan 2023 hedefleri gözden 
geçirilerek 2035 yılı için hedeflerin genişletildiği bir yol haritası 
çizildi. 

İki kıtayı İstanbul Boğazı’nın 62 metre derinliğinde 
birbirine bağlayan tarihi proje Marmaray 29 Ekim 
2013 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı.
Ülkemizi ve dünyayı etkileyecek bu önemli projenin, 
Cumhuriyetimizin 90. Yılında hizmete açılması, 
bugünün Türkiye’sinin Cumhuriyetimizi kuranlara bir 
vefa borcumuzun da ifadesidir. 

Bu proje sadece Türkiye’nin projesi değildir. Bu proje, 
asırlardan beri insanlığa hizmet eden İpek Yolu’nun 
Asya ile Avrupa’yı birleştiren projesidir. Medeniyetleri 
birbirine bağlayan bir projedir. İpek Yolu, Batı ile Doğu 
medeniyetlerinin buluştuğu bir yoldur.

Marmaray Projesinin tüm dünyaya, ülkemize, 
milletimize ve ulaştırma sektörüne hayırlı olmasını 
diliyoruz.

“demiryolu geleceğimizdir…”

İbrahim ÖZ
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Demiryolu Geleceğimizdir...

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil 
ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu 
taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri 
doğrultusunda geliştirmek ve demiryolu-
nun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki 
payını yükseltmek amacıyla 2006 yılında 
kurulmuştur. 

Üyelerimiz, kendilerine ait vagonlarla veya 
TCDD vagonları ile ulusal ve uluslararası 
demiryolu taşımacılığı yapan, vagon üreti-
mi tesisleri olan, liman işletmeciliği yapan, 
vagon bakım ve onarımı sanayi ile iştigal 
eden Türkiye’nin önemli firmalarıdır. 

Tüm dünyada geleceğin taşıma modu 
olarak öne çıkan demiryolu taşımacılığını, 
ülkemizde de layık olduğu yere getirme 
çabası içindeyiz. 

Son yıllarda gündemden düşmeyen küre-
sel ısınma ve ortaya çıkardığı tehditler 
karşısında doğaya olumsuz etkisi diğer 
taşıma modlarına göre en az olan demir-
yolu taşımacılığını yaygınlaştırmak ve 
geliştirmek için çalışmaktayız.   

Küreselleşen dünyada öne çıkan hız, güven-
li taşıma, ekonomik ve çevreye duyarlı 
olma değerleri sürekli gelişen demiryolu 
taşımacılığını vazgeçilmez hale getirmiştir. 
Demiryolu taşımacılığını destekleyerek 
payını arttırmak, trafik kazalarını önlemek, 
enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, ülke 
yararlarını gözetmek ve “gelecek nesillere 
temiz ve yeşil bir dünya” bırakmak tüm 
üyelerimizin ortak dileğidir. 

Derneğimizin yukarıda belirtilen genel 
amaçlarıyla paydaş düşüncelere sahip, 
demiryolu sektöründe faaliyet gösteren 
ve bu sektörle yakın ilişkisi bulunan tüm 
firmaları bir “çatı” altında toplayarak güçlü 
bir “Sivil Toplum Kuruluşu” oluşturmanın 
çabasındayız. 

Sadece emeğimizi değil yüreğimizi de 
koyduğumuz bu uğraşta, demiryolu 
taşımacılığı ile ilgili olan tüm firmaları, 
alanında ilk ve tek sivil toplum kuruluşu 
olan “Demiryolu Taşımacılığı Derneği” 
üyesi olmaya davet ediyoruz. 

Çocuklarımıza bırakacağımız temiz ve yeşil 
bir dünya en değerli mirasımız olacaktır.

HAKKIMIZDA
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Şura’nın ikinci gününde yapılan Demiryolu Sektörü Panelinde 
UIC Genel Müdürü Jean-Pier Loibinoux, Avrupa Demiryolları 
ve Altyapı Şirketleri Topluluğu (CER) İcra Direktörü 
Libor Lochman, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü Erol Çıtak, Demiryoluyla 
Uluslararası Taşımalara İlişkin Hükümetlerarası Örgüt (OTİF) 
Danışmanı Carlos Del Olmo konuşmacılar arasındaydı. 

Demiryolu Sektörü Panel oturumunda DTD Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Öz “Demiryolunda Yük Taşımacılığı’nın 
Geleceği” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şûrası’nda “2023 
Ulaştırma Hedefleri” belirlendi. “Herkes için Ulaşım ve Hızlı 
Erişim”  temasıyla gerçekleştirilen şûra toplantılarında, 
sektör raporu değerlendirmeye alınırken, 2035 yılı için 
hedeflerin genişletildiği bir yol haritası da çizildi. 

Demiryolu Ulaştırması 2035 için Hedefler belirlendi. 
Buna göre; demiryolunun yükte %20, yolcuda %15 paya 
çıkarılması hedeflendi.
Ayrıca;
• 2023-2035 yılları arasında 6 bin km yeni demiryolu ağı 
yaparak toplam demiryolu ağının 31 bin km’ye çıkartılması.
• 60 milyon nüfusun olduğu 15 ilde hızlı ve yüksek hızlı tren 
bağlantısının gerçekleştirilmesi.
• Yüksek teknoloji altyapısına sahip demiryolu sanayisinin 
tamamlanması, yerli üretimin en üst seviyeye çıkarılması ve 
demiryolu ürünlerinin dünyaya pazarlanması.
• Demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile 
entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları 
ve sistemleri geliştirilmesi.
• Uluslararası kombine taşımacılık ve hızlı tedarik zinciri 
yönetiminin kurulması ve yaygınlaştırılması.
• Demiryolu araştırması, eğitim ve sertifikasyon konusunda 
dünyada söz sahibi olunması,
• Boğazlar ve Körfez geçişlerinde demiryolu hat ve 
bağlantılarının tamamlanarak Asya-Avrupa- Afrika kıtaları 
arasında önemli bir demiryolu koridoru haline gelinmesi.
• Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin düzenlenmesi 
ile ilgili yasal ve yapısal mevzuatın uluslararası ve AB 
mevzuatları paralelinde güncellenmesi.
• Demiryolu ağının diğer ulaştırma modları ile 
entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları 
ve sistemleri ile donatılması.
• Demiryolu yük taşımacılığında yüzde 20’ye, yolcu 
taşımacılığında ise yüzde 15’e ulaşılması hedeflenmektedir.

11. Ulaştırma Şurası 
05 – 07 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşti

>>DTD’DEN HABERLER

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 11. Ulaştırma Şurası                     
05 – 07 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Kongre Merkezinde gerçekleşti. Açılışını 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, kabine üyeleri ve yurtdışından 
gelen 15 bakanın birlikte yaptığı şura üç gün 
sürdü. 

11. Ulaştırma Şurası sonunda;
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>>DTD’DEN HABERLER

Marmaray Açıldı

Cumhuriyetin kuruluşunun 90’ıncı yılında hizmete giren 
Marmaray, 153 yıllık geçmişi ile “Asrın Projesi” olarak 
adlandırılıyor. Marmaray, teknolojik alt yapısı, ekonomik 
büyüklüğü, demiryolu ulaşımına kazandıracağı ivme ve 
daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri içinde 
barındırıyor. 

Marmaray Projesi, Avrupa ve Asya yakasını İstanbul 
Boğazı’nın altından birleştiren Gebze ve Halkalı arasında 
konumlandırılan üç bölümden oluşuyor. 185 dakika 
süren Gebze ve Halkalı arası yolculuk süresi, Marmaray 
Projesi kapsamında iyileştirilmiş banliyö demiryolu 
sistemi hizmete açıldığında 105 dakika sürecek. Bostancı 
ve Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası 
12 dakika olacak. Trenler, İstanbul Boğazı’nın Asya 
bölümündeki Üsküdar İstasyonu ile Avrupa yakasındaki 
Sirkeci arasını ise 4 dakikada katedecek. 

Boğaz geçiş kesiminde çift hat olarak Kazlıçeşme’den 
sonra Yedikule’de yer altına giren Marmaray, Yenikapı ve 
Sirkeci boyunca ilerleyerek İstanbul Boğazı’nın altından 
geçip İstanbul’un Anadolu yakasında (Asya) Üsküdar’daki 
yer altı istasyonuna ulaşıyor. Ayrılıkçeşme’de tekrar 
yeryüzüne çıkarak Söğütlüçeşme’ye ulaşıyor. Yaklaşık 
13,5 kilometre olan bu kesim hizmete girdi. Gebze-
Halkalı banliyö hattının da hizmete girmesiyle Marmaray 
ile Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer 
yapılacak. Tek yönde saatte 75 bin, günlük ortalama ise 1 
milyon 200 bin yolcu taşınabilecek. 

Marmaray çalışmalarında yapılan arkeolojik kazılarda 35 
binin üzerinde tarihi eser ile 13 batık gemi çıkarıldı. Proje 
kapsamında yapılan arkeolojik kazılarda İstanbul’un 
tarihine ışık tutacak birçok eser gün yüzüne çıkarıldı. 
İstanbul tarihini 8 bin 500 yıl geriye (MÖ 6500) götüren 
ilk İstanbullunun iskeleti ve 8 bin 500 yıllık ayak izleri 
bu kazılarda bulunurken, dünya literatüründe yer alan 
ama izine bir türlü rastlanamayan Thedesius Limanı’nın 
da Yenikapı’da olduğu ortaya çıktı. “Milenyum Limanı” da 
denilen bu alanda, 37 batık gemiye rastlandı. Bu tarihi 
değerler, Yenikapı 
100 ada olarak 
nitelendirilen  
bölgede kurulacak 
Arkeopark’ta ve  
Marmaray  
Müzesi’nde  
sergilenecek.

Marmaray, Cumhuriyetimizin 90. Yılı olan 29 Ekim 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı 
Hasan Şeyh Mahmud, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Viktor Ponta ile            
8 ülkeden 9 Bakan’ın  katıldığı törenle hizmete girdi.
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>>DTD’DEN HABERLER

IPA-III Bölgesel Kalkınma Bileşeni Taşımacılık 
Sektörel İzleme Alt Komitesi Toplantısı
Avrupa Birliği AB’ye üye 27 ülkenin iç ekonomik 
ve sosyal gelişmelerine destek olmak ve ülkelerarası 
gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla hibe ya da 
kredi şeklindeki çeşitli mali araçlar halinde önemli 
miktarlarda kaynak tahsis etmektedir.

Bunların yanı sıra, AB’ye üye olmak için başvuran ve 
resmi olarak adaylığı tanınmış ülkelere de “özel mali 
destekler” verilmektedir. 1999 yılı Helsinki Zirvesinde 
adaylık statüsü kazanan Türkiye “Katılım Öncesi Yardım” 
adı verilen bir mali yardımdan faydalanmaktadır. 
Söz konusu yardımlar, ülkelere AB üyeliği sürecinde 
AB müktesebatına uyum ve uygulama yönünde ülke 
tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve 
idari tedbirler için mali kaynak sunmaktadır.
Avrupa Birliği 2007 – 2013 yıllarına ait bütçe 
dönemiyle birlikte aday ülkelere sağladığı mali yardım 
mekanizmasında değişikliğe gitmiştir. Buna göre aday ve 
potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar “Katılım 
Öncesi Yardım Aracı (IPA)” adı altında birleştirilmiştir.
Beş bölüm halinde yapılandırılan IPA, geçiş dönemi ve 
kurumsal yapılanma desteği yanı sıra çevre, ulaştırma, 
bölgesel rekabet, insan kaynakları kalkınması ve kırsal 
kalkınma olarak belirlenen yeni alanlarda katılım öncesi 
mali destek sağlamaktadır. Ayrıca aday ülkeler, katkı 
payları kısmen IPA altında finanse edilmekte olan Birlik 
Programlarına katılmaya devam etmektedir.

IPA Bileşenleri:
I.Bileşen        Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
II.Bileşen    Sınır Ötesi İşbirliği
III.Bileşen   Bölgesel Kalkınma
IV.Bileşen    İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
V.Bileşen      Kırsal Kalkınma 

Katılım Öncesi Yardımın genel koordinasyonunu 
sağlamak üzere AB Bakanlığı, Ulusal IPA Koordinatörü 
(NIPAC) olarak görevlendirilmiştir.

IPA-III Bölgesel Kalkınma Bileşeni; Çevre, Ulaştırma 
ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik ana başlıklarından 
oluşmaktadır. Bu alanlardaki projelerin ülkemizde 
yürütülmesinden sırasıyla Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlıkları sorumludur.  
Büyük yatırımlar içeren bu bileşen, aday ülke için bir 
anlamda üyelik sonrası yapısal fonlara hazırlık niteliğini 
taşımaktadır.

Bu bileşen altında hazırlanan çok yıllı Operasyonel 
Programlar (OP), stratejik belge ve projeler için yol 
haritası niteliğindeki dokümanlardır. Bu amaçla 
onaylanmış olan 2007-2009 Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programları 2010-
2013 yılları perspektifini içerecek şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.
Ulaştırma Operasyonel Programı ile etkin ve dengeli 
bir ulaşım sistemi oluşturulması, inşa edilecek Trans-
Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı 
işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma 
altyapısının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Çevre 
Operasyonel Programı ile çevrenin korunması, halkın 
çevre anlamında yaşam standardının iyileştirilmesi, atık 
su arıtma, kaliteli içme suyu sağlanması ve entegre katı 
atık tesislerinin kurulması amaçlanmaktadır.
Adı geçen IPA-III Bileşen kapsamında,Avrupa Birliği 
“Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-
accession Assistance - IPA)”  Uygulama Tüzüğü 
doğrultusunda,2011-2013 dönemine ilişkin “Çok Yıllı 
Endikatif Planlama Belgesi”nde yer alan öncelikli 
alanlara uygun olarak “Sektörel İzleme Komiteleri” 
oluşturulmuştur.
Bu çerçevede oluşturulan ve Demiryolu Taşımacılığı 
Derneğinin de üyesi olduğu “Taşımacılık Sektörel İzleme 
Alt Komitesi”nin toplantısı 07 Ekim 2013 Pazartesi günü 
Avrupa Birliği Bakanlığında yapılmıştır.
Toplantının gündeminde, IPA Kapsamında olan ancak 
projelendirmesi, ihale edilmesi, inşa edilmesi, izlenmesi  
ve sonuçlandırılması kamu yönetiminin sorumluluğunda 
bulunan aşağıdaki projelerin durumu görüşülmüştür;
•Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Köseköy-
Gebze Bölümünün  Rehabilitasyon ve rekonstrüksiyonu

 Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı  
Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu
 Filyos Limanı İnşaatı
 Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Modernizasyonu
 Malatya-Narlı Demiryolu Hattı Modernizasyonu
 Alayunt-Afyon-Konya Demiryolu Hattı Modernizasyonu

Toplantıya ismen davet edilen Demiryolu Taşımacılığı 
Derneği , toplantıda derneğin ve dolayısıyla özel sektörün 
görüşleri olarak, IPA Kapsamında hibe programı olan 
projelendirmesi, ihale edilmesi, inşa edilmesi, izlenmesi  
ve sonuçlandırılması kamu yönetiminin sorumluluğunda 
bulunan projelerin biran önce devreye alınmasının 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine erişilmesinde en önemli 
etken olduğu belirtilmiş ve  kayıt altına aldırılmıştır.
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Osmaniye Lojistik Konferansı Yapıldı

Hatay ve Osmaniye illerimizin bölgesel kalkınmasında, 
lojistik sektörünün geliştirilmesi yoluyla bölge ekonomisine, 
sanayisine ve ticaretine destek verilmesi amaçlanmaktadır. 
Bölgenin bir lojistik üs olması, Hatay ve Osmaniye ile birlikte 
çalışacak, sinerji yaratacak bir lojistik alt yapısının kurulması 
hedeflenmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının “Türkiye Bir Lojistik Üs olacaktır” vizyonuna 
paralel olarak; Karadeniz-Akdeniz taşıma koridorunda yer 
alan Osmaniye ilinde, gerekli yatırımların planlanması, 
ulaştırma altyapılarının iyileştirilmesi, için gereken 
önlemlerin alınması ve bu amaca yönelik lojistik odaklar 
arasındaki işbirliğinin ve tanıtım faaliyetlerinin yerine 
getirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla hazırlanan TR 63 
Hatay ve Osmaniye İlleri Lojistik Master Planı kapsamında 
bu hedeflere ulaşılabilmesi için Osmaniye’de büyük ölçekli, 
depolama fonksiyonlarının ağırlıklı olarak yer aldığı, 
demiryolu bağlantılı, yeni inşa edilecek olan limanların 
havzası içinde, bir Lojistik Merkez (İhtisas Lojistik Organize 
Sanayi Bölgesi) düşünülmüştür. 

Bu alışma çerçevesinde DOĞAKA Doğu Akdeniz Kalkınma 
Ajansı ve OKÜ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin 
işbirliği ile 10 Ekim 2013 Perşembe günü Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesi konferans salonunda bir konferans 
düzenlenmiştir. Konferans DOĞAKA Genel Sekreter Vekili 
Onur Yıldız’ın açılış konuşması ile başlamıştır. OKÜ Rektör 
Vekili Prof. Dr. Aykut Gül,  Osmaniye Vali Vekili Yusuf Özdemir 
protokol konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir. Lojistik 

Danışmanı Atilla Yıldıztekin hazırlanmış olan master plan 
ile ilgili bilgi vermiştir. Adana Ulaştırma Bölge Müdürü Naci 
Serter, TDCC 6. Bölge Müdür Vekili Oğuz Saygılı, UND Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, Limak Limanı Satış ve Pazarlama Direktörü 
Yaşar İnal, Osmaniye TSO Başkanı Murat Teke, DTD Başkanı 
İbrahim Öz, Türklim Başkanı ve Utikad Başkan Yardımcısı 
Kaan Gürgenç, İtalya Verona Lojistik  Köyü Direktörü Nicola 
Boaretti, Almanya Uniconsult Genel Müdürü Hartmut Beyer, 
OKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Yakut konuşma ve 
sunumları ile katılımcıları bilgilendirmişlerdir. 

Bölge yetkililerinin, sanayici ve is adamlarının, kalabalık 
bir öğrenci grubunun ilgi ile izlediği konferans daha 
sonra DOĞAKA tarafından bir yayın haline getirilecek ve 
kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
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Mesleki  Rehberlik ve tanıtım çalışmaları kapsamında Meslekler Rehberi, 2023 Trend  Meslekler Broşürü ve diğer 
dökümanlar proje kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde düzenlenecek Mesleki Rehberlik ve Tanıtım çalışmalarında 
planlanan mini konferanslarda öğrencilere dağıtılacaktır.

Bu konferanslar öncesi yapılan çalışmaların değerlendirildiği, görüş ve önerilerin alındığı 23 Eylül 2013 Pazartesi günü 
Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi METGEM’de yapılan bilgilendirme toplantısına DTD’yi 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz ve Genel Müdür Yardımcısı Nükhet Işıkoğlu katılmıştır. 

Lojistik Derneği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen III. Lojistik Proje Yarışmasını Reysaş Lojistik Şirketi 
“Yeşil Lojistik” isimli projesi ile kazandı. Ödül 10 Ekim 2013 
tarihinde 6.Mersin Lojistik ve Transport Fuarı açılışı sırasında 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından Projeyi hazırlayan ve 
sunan Reysaş Lojistik  A.Ş. Yön.Kur. Bşk.Yrd. Rasih Boztepe’ ye verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi 
“Gençler için Mesleki Tanıtım ve Rehberlik 
Projesi” Toplantısı

III. Lojistik Proje Yarışması Ödül Töreni 

Demiryolu Sektöründe UYS ve VOC-Test Merkezi kurulması 
projesi kapsamında 02 Mart 2012 tarihinde TCDD Vakfı, DTD 
ve RAYDER ortaklığında kurulan RAYTEST, yaklaşık bir yıldır 
yeni merkezinin çalışmalarını devam ettiriyordu. 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey adresinde yer alan 
yeni RAYTEST binasının tadilat işlemleri son hızla devam 
etmektedir. İki katlı binanın içinde yer alan eğitim ve sınav 
salonları ile RAYTEST  sınav ve belgelendirme faaliyetlerine 
artık bu binada devam edecektir.

Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi - İstanbul Valiliği ortaklığında 
ve İstanbul Kalkınma Ajansı uhdesinde yürütülen “Gençler için Mesleki Tanıtım ve Rehberlik 
Projesi” 01 Aralık 2012 tarihinde başlamış 30 Kasım 2013 tarihinde sona erecektir.

Her sene verilen Uluslararası 3’ncü Proje 
Yarışması’nda çevreye duyarlı firmalar arasında 
1’nci olan Reysaş Lojistik Firması’na ‘Yeşil Lojistik’ 
ödülünü Bakan Çağlayan verdi.

>>DTD’DEN HABERLER

Yeni Binasına Taşındı
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>>DTD’DEN HABERLER

1998 Yılında kurulan Yapıray Demiryolu İnşaat Sistemleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15. yaşını kutluyor. Raylı sistemler çözüm 
ortağı mottosu ile yola çıkan ve 15 yıl gibi kısa bir süre içinde 
Türkiye’nin önde gelen demiryolu firmaları arasında inovatif 
vizyonu, makine parkı, deneyimli ekibi ile öncü olma misyonunu 
gerçekleştiren Yapıray, bugün dünya çapında bilinen bir raylı 
sistemler kuruluşu olma yolunda ilerlemektedir. 

Türkiye ve Dünya’da gerçekleştirdiği onlarca proje arasında 
hafif raylı sistemler, hızlı tren hatları, konvansiyonel hatlar, 
füniküler sistemleri ve özel çözümler bulunan Yapıray, 15. Yaşını 
Marmaray BC1 projesini tamamlayarak kutladı. 

600’ün üzerinde çalışanı ve üstün makine parkı ile, raylı sistemler 
konusunda sürdürülebilir hizmetin kalite standartlarını 
belirlemek amacı güden Yapıray, gerçekleştirdiği her projede 
aynı özellikler ile anılmaktadır. 

15. Yılında kendi markası olan Rayton Beton Demiryolu 
Traversleri ile ürettiği B70 tipi traverslere, B58’i ve Raykas 
markası ile makas traverslerini de ekleyen Yapıray, travers 
üretimi konusunda da Türkiye’nin lider firmalarından biri 
haline gelmiştir. 

Bünyesinde bulunan akredite test laboratuvarı ile üretim 
standartlarını en üst düzeyde yürüten ve kontrol eden Yapıray, 
sonraki 15 yıl vizyonunu da sürdürülebilir gelişim ve teknoloji 
yatırımları ile çizmekte, yenilikçi atılımları ve tamamlanan 
projelerine yenilerini ekleyerek ilerlemek için gerekli altyapıyı 
oluşturmaktadır. 

DTD Üyesi Yapıray, 15. Yaşını 
Marmaray BC1 projesini 
tamamlayarak kutladı

DTD Ailesi her 
geçen gün daha da 
büyüyerek güçleniyor.  
19/08/2013 tarihinde 

yapılan DTD Yönetim Kurulu Toplantısında LİMAK 
İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği 
A.Ş.’nin üyelik başvurusu değerlendirilerek kabul 
edilmiştir.

LimakPort İskenderun Limanı, Akdeniz’in 
kuzeydoğusunda konuşlanmış olup, Ortadoğu 
ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, 
doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de 
hizmet vermektedir. Bu bakımdan, aktarma limanı 
olarak önemli bir role sahiptir. Liman, 1400 m. 
uzunluğunda bir mendireğe sahiptir ve liman 
girişindeki derinlik 12 metredir. Demiryolu ve 
karayolu bağlantısı olan genel amaçlı bir liman 
olup, dökme, Ro-Ro ve karışık eşyaya hizmet 
vermektedir.

Yeni Üyemiz  LimakPort
İskenderun Limanı

Lnoppen firması tarafından düzenlenen “Türkiye 
Demiryolları Altyapı ve Araçları Zirvesi 2013” 
24-25 Ekim 2013 tarihleri arasında yapıldı. İki 
gün süren etkinlikte raylı sistemler görüşüldü ve 
tartışıldı.
Konuşma, sunum ve paneller ile zenginleştirilen 
etkinlik, TCDD, Tüvasaş, Tülomsaş ve IETT gibi 
resmi kurumların yanında altyapı ve demiryolu 
araçları üretici firmalarının da katımıyla yapıldı. 

Türkiye Demiryolları 
Altyapı ve Araçları Zirvesi 
İstanbul’da Gerçekleşti
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 sviçre’nin çikolatayla ilişkisi tıpkı uzun soluklu 
bir aşk gibi. Bu aşkın meyvesi ise dünyaca ünlü 
kalitesi. Çikolata tüketiminde İsviçre ilk sırada. 
Bir İsviçreli yılda ortalama yaklaşık 11.8 kg 
çikolata tüketiyor.  Bu çikolata ülkesine yol 
alırken bir İsviçreli için çikolatanın neden bu 

kadar önemli olduğunu merak etmeden geçemezsiniz. Tren 
Montreux ve Gruyeres arasında Pitoreks İsviçre sayfiyesinde 
seyrederken, siz de panoramik koltuklarda veya ayrıcalıklı 
lüks Belle Epoque vagonlarında keyif sürerek harika bir 
yolculuk yapmış oluyorsunuz. 

Tren Broc’tan geçerken, Cailler çikolata fabrikası turlarına 
katılma fırsatı da yakalayabilirsiniz. 

Tren Mayıs ve Ekim arasında her Pazartesi, Çarşamba ve 
Perşembe; Temmuz ve Ağustos arasında her gün  sefere çıkıyor. 
Rezervasyon yaptırmak  zorunlu.  Montreux GoldenPass 
İstasyonu’ndan ya da internet üzerinden yapabilirsiniz. 
Ücrete  trendeki kahve ve kruvasan ikramları, otobüs geçişleri 
ve Gruyeres Kalesi turu, peynir yapımı gösterimi ve çikolata 
fabrikası ziyaretleri de dahil. 

Tel: +41 21 989 81 90 Goldenpass.ch,chocotrain.ch
Kaynak: Sun Times 

>>DÜNYA’DAN

>> İrem AYBERK 
Demiryolu Taşımacılığı Derneği 

İsviçre seyahatinin en tatlı aktivitesini 
kaçırmak istemeyenler 

Montreux’den Gruyeres’e giden 
çikolata treninde buluşuyor. 
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Moskova-St. Petersburg hızlı tren hattında 
küçük çocukların yalnız seyahat edebilmesi için 
yeni proje başlatıldı
Moskova-St. Petersburg hızlı tren hattında  küçük çocukların 
yalnız seyahat edebilmesi için yeni proje başlatıldı : Rusya 
Demiryolları İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Mosk-
ova-St. Petersburg-Moskova hattında yolcu taşıyan Sap-
san hızlı trenlerde 01 Ekim’den itibaren ebeveynleri ol-
madan çocuk yolcuların taşınması için pilot proje başlatıldı. 
Bugünden itibaren hızlı trenlerde aile fertleri olmadan yol-
culuk yapacak 10-16 yaş arasındaki çocuklardan alınan bi-
let ücretleri de 1600 ruble oldu.

Aile fertlerinden hiçbirinin yanında olmadan 10-16 yaş 
arasındaki çocukları taşımak için başlatılan pilot projeyle 
başlangıç ve bitiş noktalarına kadar bilet satışı yapılacak, 
kısa mesafeler için bilet satışı yapılmayacak. Aileler 
çocuklarını hızlı trenlere bindirdikten sonra son durağa 
gelene dek çocuklarla tren içerisinde görevli kişiler ilgile-
necek ve duraklarda iniş ve binişleri sırasında onlara tren 
istasyonlarında çalışanlar eşlik edecekler.

Başlatılan projeyle 10-16 yaş aralığındaki çocukların aileleri 
olmadan seyahat etme olanağı tanınacak. Biletler St. Pe-
tersburg veya Moskova tren istasyonlarından alınacak veya 
demiryolları hızlı tren bileti satışının yapıldığı noktalardan 
temin edilecek. Çocukların bu hizmetten yararlanması için 
ailelerinin bilgilendirme yapması gerekiyor. Biletlerin en 
geç trenin kalkış saatinden iki gün önce satın alınması ger-
ekiyor.
Kaynak : www.gazetem.ru

>>DÜNYA’DAN



>>DÜNYA’DAN

UIC, statü toplantıları kapsamında Paris’te, 26-28 Haziran 2013 tarihinde 16. 
Avrupa Bölgesel Kurulu (26 Haziran), UIC İcra Kurulu ve 82. Genel Kurulu (27 
Haziran) toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda Devlet Demiryollarını Genel 
Müdür Yardımcısı İsmet Duman başkanlığındaki heyet temsil etti. Toplantıların 
odak noktası, hem Avrupa hem dünya seviyesinde UIC bünyesinde gerçekleştirilen 
standardizasyonla ilgili çalışmalar oldu. Bu kapsamda toplantıda UIC’nin Uluslararası 
Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve ISO gibi uluslararası standardizasyon örgütleri 
ile yapacağı teknik işbirliği anlaşmalarının son durumları hakkında bilgi verildi. 
Uluslararası Demiryolu Standartlarının (International Railway Industry Standard 
-IRIS) oluşturulması yönünde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bu çalışmalar kapsamında dikkat çeken gelişmelerden biri, UIC tarafından yürütülen 
1520 mm ray açıklığına sahip demir yollarına yönelik Uluslararası Demiryolları 
İşbirliği Örgütü (OSJD) ve UIC standartlarının birleştirilerek 1520mm uluslararası 
demiryolu standartlarının oluşturulması projesi oldu. Standardizasyon çalışmaları 
kapsamında başlatılan bir diğer proje ise UIC fişlerinin güncellenmesi konusu da 
toplantıda mercek altına alındı. Proje kapsamında bu sene içerisinde 21 UIC fişi 
güncelleneceği açıklandı. Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen standardizasyon 
çalışmaları kapsamında ise UIC ve Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) arasında 
yolculara yönelik Telematik Uygulamalar (TAP) için ERA Teknik Dokümanları 
ve UIC fişlerinin ilgili bölümlerinin devamlı olarak senkronizasyonuna ilişkin bir 
teknik anlaşmanın yapılması yer aldı.

UIC statü toplantılarına T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı İsmet 
Duman’ın yanı sıra, UIC Genel Müdürü Jean-Pierre Lobinoux, UIC İletişim Direktörü 
ve Orta Doğu Koordinatörü Paul Veron, yeni Suudi Demiryolu Kuruluşu Başkanı 
Mohammed Khaled Al-Suwaiket, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Kuruluşun 
Başkan Yardımcısı Abdullah S. Balhaddad’ın da bulunduğu dünyanın çeşitli 
ülkelerinden demiryolu uzmanları katıldı. Toplantıda Suudi Demir yollarının 
UIC’de ve özellikle UIC Orta Doğu Bölgesel Kurulu’nda (RAME) daha fazla aktif 
rol alması isteği dile getirildi. Potansiyel işbirliği alanları hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Paris ziyareti kapsamında gerçekleştirilen bir diğer toplantı ise 30 Mart-4 Nisan 
2014 tarihleri arasında TCDD ev sahipliğinde UIC tarafından düzenlenecek olan 
11. UIC ERTMS Dünya Konferansı Organizasyon Komitesi toplantısı oldu. UIC, 
TCDD, etkinliği üstlenen Organizasyon firması ve demir yolu sanayi temsilcileri 
arasında yapılan toplantıda kongre bütçesi ve programı gibi organizasyonla ilgili 
konular görüşüldü. TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmet Duman, İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan bu etkinliğin başarılı olması için TCDD 
olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını belirtti…

Uluslararası Demiryolu Standartlarının Belirlenmesinde 
T.C. Devlet Demiryolları Aktif Rol Oynuyor...

Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC), Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği 
toplantılarda Uluslararası Demiryolu Standartlarının (International Railway 
Standards - IRS) oluşturulması yönünde sürdürülen çalışmaları görüştü. Toplantıya 
katılan TCDD yetkilileri, demiryollarında yapılan standardizasyon çalışmalarıyla ilgili 
bilgi vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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Açılış töreni ardından katılımcılar, fabrikayı gezerek 
üretim hakkında bilgi aldı. VADEMSAŞ’ta yüksek 
hızlı tren makasları, ağır yük makasları, banliyö hat 
makasları, oluklu-ray makasları ve özel demiryolu 
bileşenleri üretiliyor. Yüksek hızlı makas sektöründe 
ileri teknoloji kullanan VADEMSAŞ 380 km/h’ ye kadar 
olan hızlar için makas ve makas sistemleri üretiyor.

Güvenlik, seyahat süresi, güvenilirlik ve konfor gibi 
temel başarı faktörlerinin öneminin  her geçen gün 
arttığı günümüzde VADEMSAŞ bu noktada en ileri 
makas teknolojisi ile ülkemize ve dünya demiryollarına 
hizmet verecek.

Travers Fabrikası 
SİTAŞ’ın açılış törenine 

canlı yayınla katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu Sivas’taki beton travers fabrikasının açılışının 
ülkemize ve Sivas’a hayırlar getirmesini diledi. 
TCDD’nin iştirakiyle, biri İtalyan 4 ortakla kurulan Sivas 
Modern Travers Fabrikasında yıllık 1 milyon 40 bin ön 
germeli beton travers üretilmesi hedefleniyor.

Teknoloji yoğun bir üretim sistemi kullanan tesiste istihdam 
edilen çalışan sayısı şu an itibariyle 54 kişi. Tam kapasite ile 
faaliyete geçmesi ile doğrudan 84 kişilik dolaylı olarak ta 
1500 kişilik istihdam sağlanacak. 
Üretimdeki yerlilik oranı %97 olan beton traversler, hızlı 
tren, ağır demiryolu ve metro hatlarında kullanılacak. 
Ülkemiz hatlarında ihtiyacı karşılayacak fabrikanın hedef 
pazarları arasında; Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir, 
Suriye, Libya ve Tunus da var.

VADEMSAŞ Makas Fabrikası 
Çankırı’da açıldı

Sivas’ta yapımı tamamlanan 
Modern Travers Fabrikası SİTAŞ, törenle açıldı

Kardemir AŞ ve Voestalpine /VAE GmbH 
ortaklığıyla Çankırı’da kurulan İleri 
Teknoloji Makas Fabrikası VADEMSAŞ’ın 
açılışı 21 Eylül 2013 tarihinde Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun Afyon’dan canlı yayınla katıldığı 
törenle yapıldı.

>>SEKTÖRDEN

Tekirdağ Muratlı arasında yapımı tamamlanan 30 
kilometrelik demiryolu yolu hattının genişletme ve 2. hat 
yapımı çalışmaları tamamlandı. Diğer taraftan aynı hattın 
Elekrifikasyonu tamamlanarak 21 Eylül 2013 tarihinde 
Tekirdağ Gar’da hizmete verildi. 
TCDD’nin Kuruluşunun 157. Yıldönümü kapsamında, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Afyon’dan canlı 
yayınla katıldığı törene Vali Ali Yerlikaya, Tekirdağ  Milletvekili 
T. Ziyaeddin Akbulut, TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, 
yüklenici firma yetkilileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 
törende yaptığı konuşmada 45 yıl sonra Tekirdağ’a demiryolu 
geldiğini, ardından çift hat haline getirildiğini bununla 
yetinilmeyip hattın elektrikli hale getirildiğini belirtti. 
Tekirdağ için gerçek değişimin bu olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, Avrupa içlerine giden gönderilen ilk blok trenin 
hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından törenle Macaristan-Sopron’a gidecek 
elektrikli ilk blok tren Tekirdağ’dan hareket etti.
Projeyle Anadolu’da üretilen ve ihraç edilmek üzere Derince 
ve Bandırma’dan Tekirdağ limanına gelen yükler Avrupa 
içlerine kadar taşınırken, yolculara elektrikli trenlerle güvenli 
ve konforlu seyahat imkânı sağlanıyor.

Tekirdağ Muratlı Demiryolu, 
Elektrikli Çift Hat Oldu
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5.2. Yorulma Testleri (Fatigue Tests)

eğişen dinamik yük ile yapının dayanımı 
kontrol edilmektedir. Bu test bir kontrol 
sistemine bağlı eletro-hidrolik krikoların 
eş zamanlı çalıştırılmasıyla yapılmaktadır. 

5.3. Çarpışma Testleri (Buffing Tests)

Vagonun başka bir vagona çarptırılması suretiyle vagonda 
oluşan dinamik gerilmeler, boji ile şase arasındaki bağlantı 
ve tamponların karakteristikleri incelenmektedir. Bu 
test esnasında ölçülen değerler: çarpma hızı, çarpma 
kuvveti, tampon stroku, vagonun ivmesi, vagonda oluşan 
gerilmeler

5.4. Seyir Gerilim Testleri (Running Strength Tests)
Vagon seyir halindeyken vagon yapısı üzerinde bulunan 
daha önceden belirlenmiş noktalarda meydana gelen 
dinamik gerilme yüklerinin büyüklüğü ölçülmektedir. 

5.5. Fren Testleri (Brake Tests)

Bu test vagon seyir halinde ve yerinde dururken 
yapılmaktadır. Fren modlarına göre vagonun fren yüzdesi 
ve fren ağırlığı belirlenmektedir. Fren sistemi parçalarının 
fonksiyonel testleri yapılmaktadır. Yerinde dururken 
yapılan testte; UIC 540’a göre tüm fren parametreleri 
kaydedilir ve ölçülür. Vagon tam yüklüyken belirli bir 
meyilde el freni ile vagonun durup durmadığı denenir. 
Vagon seyir halindeyken yapılan testte iki vagon arasındaki 
bağlantı koparılır ve vagonun kaçması durumundaki fren 
parametreleri incelenir. Tüm fren testlerinde; online 
olarak kaydedilen ve izlenen parametreler: fren silindiri / 
kondivit hattı / yardımcı hava deposu / Cv / T basınçları, 
vagonun hızı, frenin uygulanma ve vagonun durma 
noktasındaki mesafe, vagonun boylamasına ivmesi, 
sabo ve çarıklardaki kuvvetler, tekerleklerin yuvarlanma 
yüzeylerindeki sıcaklıklar, fren silindirlerinin strokları

>>MAKALE

Bir Yük Vagonunun Karşılıklı 
İşletilebilirlik Şartlarına 

(Technical Specifications for Interoperability-TSI) 
Göre Sertifikasyonu 

>> Mak. Yük. Müh. Dr. Ömür AKBAYIR                                   
TCDD Genel Müdürlüğü 
CER Dairesi Başkanlığı

26 Sayının devamı...

 Ocak - Şubat 2013     16

Şekil 13. Test standına bağlı bir boji şasesi. 
Değişik noktalardan dinamik kuvvetler uygulanmaktadır.

Şekil 15. Habis tipi bir yük vagonuna seyir kalite testi 
yaparken

Şekil 14. Çarpışma anı
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>>MAKALE

5.6. Dereya Karşı Direnç Testleri (Resistance to 
Derailment)

Vagonun laboratuvar ortamında deraya karşı direnci test 
edilmektedir. Yol kıvrımı değişikliklerinde tekerleğe yük 
gelmemesi durumunda vagonun deray edip etmediği 
incelenmektedir. Tekerleğin dikey yer değişimi ile birlikte 
tekerleğe gelen kuvvet ve vagon şasesinin burulma 
sağlamlığı (ct*) değerleri ölçülmektedir. 

5.7. Seyir Kalite Testleri (Ride Quality Tests)

Seyir kalite testleri bir test yolunda tekerlek takımına, 
boji şasesine ve vagon şasesine takılan ivmeölçerler ile 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tekerlek takımlarındaki yanal 
kuvvetler Y ve dikey kuvvetler Q de ölçülmektedir.

5.8. S Şekilli Kurplarda Boylamasına Kuvvetler Altında 
Deraya Karşı Güvenlik Testleri (Tests of Safety Against 
Derailment under Longitudinal Forces in S-shaped 
Curves)

Bu test özel test yolunda S kurpları üzerinde boş vagon ile 
yapılmaktadır. İçinde test vagonunun bulunduğu bir tren 
dizisinin arkadan itilmesi ve tren dizisinin önündeki bir 
lokomotif ile fren yapılması suretiyle boylamasına oluşan 
kuvvetlerin seyir güvenliğine etkileri sensörler yardımıyla 
ölçülerek incelenmektedir.

5.9. Boji Yalpa Torku Testleri (Bogie Yaw Torque Tests)

Bu testte amaç dolu ve boş vagonda bojinin dönme torkunu 
ölçmektir. Bojinin belirli hız ve açıda döndürülmesi ve 
döndürülürken gerekli kuvvetin ölçülmesi ile gerçekleştirilir.

Şekil 18. Tekerlek yüklerinin ölçülmesi. Bu test sırasında 
burulma sertliği (ct*) değerleri de ölçülmektedir

Şekil 21. Bojiye bağlı sensörler

Şekil 22. Özel test yolunda S kurpları üzerinde boş vagon ile 
yapılan test

Şekil 23. Test standı üstümde boji dönme torkunun ölçümü

Şekil 16. Sabo ve çarıktaki 
kuvvetlerin ölçülmesi

Şekil 19. Sg tipi bir yük 
vagonunun test edilmesi

Şekil 20. Vagon üzerindeki 
sensörlerden alınan bilgiler 
yolcu vagonundaki veri 
toplama sistemine kayıt 
edilmektedir

Şekil 17. Dolu bir vagona fren 
testleri yapılırken
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5.10. Gürültü Testleri 
(Noise Tests)

Bir test yolunda vagonun 
çevresine yaydığı gürültü 
ölçülmektedir. Yük vagonunun 
80 km/saat hızda birim 
uzunluktaki dingil sayısına 
bağlı olarak gürültü seviyesinin 
82-85 dB(A) geçip geçmediğine 
bakılmaktadır.

5.11. Kurp, Feribot ve Çapraz Engeli Aşabilme Testleri 
(Curve, Ferry and Traverser Negotiation Tests)

Bu testler bir test standı üzerinde yapılmaktadır. Bu test ile 
vagon şasesi ile bojisi arasında birbirine dokunan/çarpan 
kısımların olup olmadığına bakılmaktadır. Kurp testi bojinin 
döndürülmesi ile, feribot ve çapraz engeli aşma testi yola 
çelik bir engel koymak suretiyle yapılmaktadır. 

5.12. Topraklama Testleri (Earthing Tests)

Bu test vagonun seçilen parçaları ile ray arasındaki 
elektriksel direnç ölçülerek yapılır.

5.13. Hesaplamalar

Yukarıdaki testlere ilaveten istenen hesaplar:
• Gabari hesabı
• Fren hesabı
• El freni hesabı
• Tampon ekseni yüksekliği hesabı
• Tampon alın plakası hesabı
• Vagon ile boji arasındaki dönme açıları hesabı
• Rampa sürüş incelemesi
• FEM analizi
• Yan yastık hesabı
• Manevracı boşluğu serbest alan hesabı

6. Sonuç ve  
Değerlendirme

Bu çalışmada bir  
yük vagonunun  
sertifikalandırma süreci  
özetlenmiştir. TSI ve 
UTP Eşdeğerliliği başlığı 
altındaki açıklamalardan 
da anlaşılacağı üzere; 
ülkemizde üretilen ve  
uluslararası trafikte  
kullanılmak istenen yük  
vagonları bu  çalışmada 
anlatılan süreçten geçerek bir sertifikaya sahip olması 
gerekmektedir. Diğer taraftan; diğer alt sistemler (lokomotif, 
yolcu vagonu vd.) için de benzer süreç geçerlidir. 

Kaynaklar:
http://www.eisenbahn-cert.de
http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
https://pdb.era.europa.eu/default.aspx
http://www.otif.org/

Şekil 24. Gürültü testi sonucu elde edilen bir grafik

Şekil 26. Test standı üzerinde bir Z tipi yük vagonu

Şekil 25. Demiryolu kenarına kurulmuş gürültü ölçümünde kullanılan 
cihazlar

Şekil 27. Bu test ile 
Fren regülatörünün 
vagon şasesine 
temas ettiği 
belirlenmiştir

  Şekil 28. Elektriksel direnç                                                                           
 ölçümünde kullanılan cihaz
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e de olsa devlet kaloriferiydi, 
dışarıda hava sıcaklığı -22 idi, 
yatakhanenin içi ise Eskişehir 
hamamlarını aratmıyordu. Rasim, 
altı aylık olan kızınla düşünde 

buluşuyor, öpüp, sevip, kokluyordu, bebesi de, 
küçük ellerini, açıp kapatarak, “Gel babacığım 
gel babacığım,” diye ona sesleniyordu. Daha, 
İstanbul dan ayrılalı bir gün bile olmamıştı ne çok 
da özlemişti. Yol arkadaşı Kemal, yola gittiğinde, 
okuldan kaçan liseli oğluyla uğraşıyordu. Okula 
çağrılıp, müdür muavininle görüşmekteydi, müdür 
muavini asık bir suratla, “Beş gün devamsızlık 
hakkı kaldı, böyle giderse direk sınıfta kalacak, 
hiç mi, ilgilenmiyorsunuz? Bu çocukla!” Kemal 
boncuk boncuk terliyordu, ta kii yatakhaneci, bir 
ayağı aksak Hüseyin efendi onları gelip usulca 
birkaç defa dürtüp,” Hadi, ustalar, kalkın treninizin 
hareket saati geldi,” diye seslenene kadar.

Gecenin üçü olmuştu, giyinip, makinist çantaları 
ellerinde, siyah aba uzun paltoları, yün bereleriyle, 
şehrin ayazınla selamlaşıp İstasyonun yolunu 
tuttular.  Her yer çat çat dondu. Lokomotifi 
depodan çıkarıp Marşandiz yollarında bekleyen 
yük treninin üstüne yanaştırdılar. Rasim, 
kabindeki elektrik ocağına çayı koyup, kumanda 
masasının üstüne, kahvaltılıkları hazırladı. Bu 
arada Kemal, fren tecrübesi yapıyordu, frenler 
hava basıncı ile çalıştığından, sıcaklık– 20 
derecenin altında olduğu için hava sık sık donuyor, 
arıza meydana geliyordu. Yaklaşık iki saatten fazla 
fren tecrübesi yapmışlardı. Sabah olmak üzereydi, 
rayların sadece üst kısımları gözüküyordu, yolun 
altı, buzdan beyaz bir örtü ile kaplanmıştı.

Sabahın alacakaranlığında, hareket sinyalinin, 
yanar söner ışığı, yeşil buz tabakasının üstüne 

düşmeye, yanıp sönmeye başladı. Yol serbestti. Kemal uzun bir düdük 
çalarak, hafifçe gaz vererek marşandizin boşluğunu aldı, marşandiz 
buzun üstündeki bir kuğu gibi kıvrıla kıvrıla, istasyonu yavaş yavaş 
terk etti. Karagözler, Çukurhisar, istasyonlarını geçtikten sonra İnönü 
istasyonun da durdular. Karşıdan gelen üç trenle buluşma yaptıktan 
sonra, İnönü rampasına sardılar, rampa bitikten sonra, rampa 
aşağı iniş başladı. İkinci demlik çayı ocağa koymuşlardı, cigaralar 
yakılmıştı, Kemal, freni hafif bir şekilde yokladı, sürat göstergesi 
otuz beşi gösteriyordu, tren frende olduğu halde hız artmaya 
başlamıştı, basıncı biraz daha düşürdü, nafile, sürat artmaya devam 
ediyordu, sürat göstergesi altmış, yetmiş, tren dokuz yüz ton yüklü, 
fren balataları tekere basıyor, çember olmuş ateşler, balatalar eriyor, 
sürat göstergesi seksen, hız artıyor, Rasim, telsizle merkeze haber 
veriyor,” Trene hakim olamıyoruz, tren kaçıyor, merkez, merkez,         
81 katar, 81 katar, Bozüyük den geçmek üzereyiz,” Kumanda merkezi 
hemen harekete geçip, karşıdan gelen, tüm trenlerİ barınmaya 
çekip, istasyon doğru yollarını kaçan trene tanzim eder, 81 sefer 
sayılı trene anons eder, “ 81 katar, 81 katar, yollar, Arifiye ya kadar 
doğru yoldan size tanzimli,” Kabin içindekiler,” Anlaşıldı kumanda 
merkezi,” Ürkek, bir sesle yanıt verirler . Tren, Ayvalı ara buluşma 
istasyonunu geçer, sürat göstergesi, doksan, Kemal tüm basıncı 
sıfırlar, hız artmaya devam eder, Karaköy istasyonu geçilir, Rasim 
cep telefonundan evini arayıp, helalleşir, bebeğime iyi bak diye 
eşine vasiyette bulunur, Kemal, ailesiyle vedalaşıp, oğluna onu çok 
sevdiğini söyleyip telefonu kapatır, katarın arkasındaki vagonlar 
Yayla istasyonundan sonra sağa sola devrilmiş, tren, arkasındaki 
tek vagonla Bilecik istasyonuna ulaşmıştır, sürat gösterge, yüz 
on kilometre, Rasim Bilecik istasyonunda kapıyı açıp perona 
atlayacağını söyleyince Kemal, ani bir hareketle yerinden fırlayıp 
ona engel olur, iki makinist birbirlerine sarılarak helalleşirler, 
sürat yüz otuz kilometreye ulaşmıştır, kabin içinde bir sağa bir sola 
savrulurlar, gözleri kapanmıştır, her yer simsiyah, derin bir sessizlik. 
Bir ses, bir dürtme, “ Hadi kalkın ustalar, trenin hareket saati geldi,” 
Koğuştaki ranzalarda beyaz çarşaflar içinde uyuyan makinistlere 
seslenir, Hüseyin efendi, “Treni kaçıracaksınız , haydi kıpırdayın.”

>> Mustafa DUYGUN
TCDD Emekli Makinist

N
Kaçış
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anayi Devrimi’nin en büyük simgelerinden biri                        
olan demiryolu Osmanlı İmparatorluğu’na birçok 
yenilikten daha önce girmiştir.

Osmanlı İmparatorluk sınırları içindeki ilk demiryolu, 
İngilizlerin de teşviki ile Mısır’da İskenderiye – Kahire 
arasında inşa edilmiştir. Osmanlıyı Avrupa’ya bağlayan ilk 
demiryolu ise 1888 yazında işletmeye açılmıştır. Avusturya 
sınırından başlayıp Belgrad, Niş, Sofya ve Edirne’den 
geçerek İstanbul’a uzanan Şark Demiryolları Osmanlı 
başkentini artık doğrudan doğruya Viyana, Paris, Berlin ve 
Calais üzerinden Londra’ya bağlıyordu.

Ulaşım, gittiği bölgelerde kültürel, iktisadi, siyasi ve askeri 
standardizasyona her zaman hizmet etmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğunda isyanların başladığı, ülkenin zayıfladığı 
bu sırada ulaşım tüm bu özelliklerinin ve etkilerinin 
yanında “toprak birliğini güvence altına almak” için de en 
etkili ve öncelikli işlev olarak görülmüştür.

Bu dönemde, Osmanlı demiryollarına yapılan yatırımın 
%90’ı yabancıydı ve bu sermaye içindeki en büyük pay ise 
Fransızlara aitti. Ayrıca yapım için gerekli teknik uzmanlık 
ise tamamen Avrupa’dan sağlanmaktaydı.

1.Dünya Savaşı sona erdiğinde galip devletlerin ilk yaptığı 
işlerden biri, Türk ordusunun silahsızlandırılması ve 
mevcut demiryolu hattına el konulması oldu.

>>İSTASYON

>> Nükhet IŞIKOĞLU
Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
Genel Müdür Yardımcısı

Chester Projesi
Osmanlı topraklarında demiryolu yapımına Fransız, Alman 
ve İngilizler’in yanı sıra Amerikalılar da ilgi duymaya 
başlamıştı. İşte tam bu sırada ortaya çıkan Chester Projesi,  
Amerikalı Tuğamiral Colby Mitchell Chester öncülüğünde 
bir grubun, Anadolu’da demiryolları yapımı ve işletmesi 
başta olmak üzere, birçok alanda almaya çalıştıkları 
imtiyazları kapsamaktaydı. 

Chester Grubu ilk olarak 1908 – 1914 döneminde, 1908 
Jön Türk devrimi sonrasında kurulmuş olan hükümete bu 
projeyi götürmüştür. Yapılan görüşmeler ve ön çalışmalar 
neticesinde hayata geçirilemeyen proje 1. Dünya Savaşı’nın 
patlak vermesi ile bir süreliğine rafa kaldırılmıştır. Daha 
sonraki yıllarda projenin muhatabı 1922 – 1923 yıllarında 
henüz kurulmakta olan yeni Türkiye’nin Kemalist 
Hükümeti olmuştur. 

Chester Projesine göre imtiyaz sahibi olacak grup şirketi 
(Ottoman – American Development Company) hiçbir km. 
garantisi veya ücret almadan Anadolu’da yaklaşık 4.400 km. 
uzunluğunda demiryolu, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında 
olmak üzere de üç liman inşa edecekti. Buna karşılık olarak 
da inşa ettiği bu demiryolu hatlarıyla limanlarını ve bu 
hatların iki yanında toplam 40 km.lik şerit içindeki, mevcut 
ve bulunacak tüm maden kaynaklarını 99 yıllığına işletme 
hakkına sahip olacaktı. 

Döşenecek demiryolları 1.435 mm. eninde, normal tek 
hat şeklinde olacaktı ve ikinci bir hattın ileride yanına 
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döşenmesi için yeterli arazi de bırakılacaktı. Demiryollarının 
geçeceği güzergâh, şu hatlardan oluşmaktaydı;
1. Sivas – Harput- Ergani – Diyarbakır – Bitlis (Van Gölünün 
güneyinden veya kuzeyinden) – Van
2. Harput – Yumurtalık
3. (1. Hattın, Diyarbakır – Bitlis kısmının bir noktasından 
başlayarak) Musul – Kerkük – Süleymaniye .  (Ayrıca, ek 
sözleşme ile, bunlara yeni hatlar eklenmiştir)
4. Samsun – Havza – Amasya – Zile – Sivas
5. Musaköy – (4. Hat üzerinde) – Ankara
6. Çaltı (1. Hat üzerinde) – Erzurum – Doğubeyazıt (İran 
sınırı)
7. Pikriç veya Aşkale (6. Hat üzerinde) – Karadeniz kıyısı 
(muhtemelen Trabzon)
8. Hacışefaatli (5. Hat üzerinde) – Kayseri – Ulukışla

Şirket biri Samsun’da olmak üzere Karadeniz kıyısında iki 
ayrı liman inşa edecekti. Ayrıca, inşaat maliyetini kendisi 
karşılamak üzere Akdeniz kıyısında, Yumurtalık’ta da 
bir liman inşa edebilecekti.  Bunun karşılığında ise Türk 
Hükümeti isterse, ana hatları 30 yıl sonra karşılığını 
ödeyerek devletleştirebilecekti. Anlaşma süresi olan 99 
yıl bittikten sonra, şirketin o zamana kadar inşa ettiği ve 
işlettiği tüm tesisler doğal olarak devlete devredilecekti. 
İmtiyaz anlaşmasının en çarpıcı özelliği hatların iki 
yanındaki toplam 40. km lik bir şeritte mevcut olan veya 
ileride bulunacak olan tüm yer altı kaynaklarının (maden, 
maden suyu, petrol vb.) işletme hakkının 99 yıl için imtiyaz 
sahibi şirkete verilmesiydi. Ayrıca şirket, her türlü maden 
işleme tesisini kurmak konusunda da imtiyaz sahibi olacaktı. 

Demiryolu, liman yapımı 
ve işletmesi konusunda 
şirkete sağlanan her türlü 
(ithalat ve iç alımda vergi 
bağışıklığı ve arazinin 
ücretsiz olarak şirketin 
kullanımına sunulması 
gibi) yasal, mali ve 
idari kolaylıklar yeraltı 
kaynaklarının çıkarılması 
ve işletilmesi için de geçerli 
olacaktı.

Demiryollarının geçeceği hatların iki yanında 20’şer km.lik 
alandaki tüm yer altı kaynaklarını çıkarma ve işleme 
hakkının şirkete verilmesi, projeye sadece bir demiryolu 
projesi olmasından bambaşka bir boyut da katmaktaydı; 
Petrol.

Chester Projesi, o dönemin para değerine göre 200 milyon 
dolardan 300 milyon dolara kadar harcama gerektirdiği 
hesaplanan inşaat sözleşmelerini ve 10 milyar dolar 
değerindeki madenlerin ve öteki doğal kaynakların 
işletilmesini içeren birçok ayrı imtiyazı da kapsamaktaydı. 
Chester İmtiyazının kapsadığı topraklarla ilgili İngiliz, 
Alman, Fransız ve diğer grupların yaptığı jeolojik 
incelemelerin gizli raporlarında bu toprakların petrol, bakır, 
altın, platin, gümüş, demir, kurşun, çinko, kalay, civa, kobalt, 
magnezyum, nikel, antimon, kömür ve tuz bakımından 
zengin olduğu belirtilmekteydi. Van ve Musul vilayetlerinin 
8 milyar varillik petrol potansiyeline sahip olduğu, Ergani 
bakır madeninin 200 milyon ton yüksek derecede bakır 
cevherine sahip olduğu hesaplanıyordu. 

Chester Projesi Haritası

Amerikalı Tuğamiral 
Colby Mitchell Chester 
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Ayrıca Chester projesinin kapsamında, Ankara’nın 
güneybatısındaki tepe üzerinde yeni bir şehir kurmak için de 
bir proje hazırladığı ve buna şehrin bir haritasını da eklediği 
söylenmektedir. Bu proje dâhilinde hükümet binaları, 
şehrin yolları, caddeleri, kaldırımları inşa edilecek, parklar 
açılacak, şehre bol su getirilecek, elektrik ve aydınlatma 
şebekesi kurulacak, tramvay, telefon hatları tesis edilecektir. 
Her caddesinin altında iki tünel bulunacak, bu tünellerin 
biri lağımlara, diğeri de elektrik, telgraf ve telefon tellerine 
mahsus olacak ve şehrin ortasına bir de suni göl yapılacaktı.

Türk Hükümeti, TBMM’de görüşülen ve oylanan Chester 
Projesi’ne 29 Nisan 1923 tarihinde resmen imzalanan 
anlaşma ile talep ettiği imtiyazı vererek dünyayı şaşırtan bir 
karar aldı. 

Amerikan Hükümeti  ise Chester Grubunun tüm taleplerine 
rağmen bu  projeye başından beri diplomatik destek 
vermekten kaçınıyordu ve Chester Projesi’nin Ankara 
Hükümeti tarafından resmen kabul edilmesine rağmen bu 
projeyi resmen destekleme niyetinde değildi.  Bunun iki 
nedeni vardı. Biri projeyi gerçekleştirecek olan Chester 
Grubu’nun yıllardır devam eden şirket içi anlaşmazlıklarının 
bitmek bilmemesi, ikinci neden ise Musul Petrollerinde 
gözü olan diğer bir Amerikan Grubunun TPC ile işbirliği 
yaparak Amerikan Hükümeti üzerinde kurduğu baskıydı. 
Ayrıca Amerikan Hükümeti tüm dünyada uyguladığı “açık 
kapı” politikasını da sürdürmek niyetindeydi.

Daha anlaşma görüşmeleri sürerken başlayan uluslararası 
muhalefet, anlaşmanın onaylanması ile daha da şiddetlendi. 
Çünkü imzalanan anlaşmada yapımı öngörülen birçok 
demiryolunun yapım imtiyazı daha önce, Osmanlı 
Döneminde başka gruplara verilmişti: Rusya, Almanya, 
Fransa ve Büyük Britanya, Chester sözleşmesi ile maddi 
olarak zarara uğradıklarını iddia ediyorlardı.

Bu sıralarda TBMM Hükümeti Lozan görüşmelerine yoğun 
bir şekilde devam ediyor, sadece Anadolu’ya saldıran ve 
yenilgiye uğrayan Yunanlılarla değil, I. Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Devleti’ni mağlup eden devletlerle de karşılaşıp 
hesaplaşıyor, artık tarihe karışmış olan bu imparatorluğun 
tüm tasfiye davaları ile de yüzleşmek zorunda kalıyordu. 

20 Kasım 1922’de başlayan Lozan görüşmelerinde Osmanlı 
borçları, Türk - Yunan sınırı, Boğazlar, Musul, azınlıklar ve 
Kapitülasyonlar konuları tartışılıyordu. Kapitülasyonların 
kaldırılması, İstanbul’un boşaltılması ve Musul konularında 
anlaşma sağlanamıyordu. 

23 Nisan 1923’te taraflar arasında karşılıklı verilen tavizler 
ile tekrar başlayan görüşmeler 24 Temmuz 1923’e kadar 
devam etmiş ve bu süreç Lozan Barış Antlaşması’nın 
imzalanması ile sonuçlanmıştır. 

Misak-ı Milli sınırları içinde bağımsız bir Türk Devleti’ni 
tanıyan Lozan Anlaşması ile Musul sorunu dışında her 
konuda anlaşmaya varan taraflar bu konunun Türkiye 
ve İngiltere arasında ileriki dönemde çözümlenmesi, 
çözümlenemediği durumda Milletler Cemiyeti Konseyi’ne 
götürülmesi  yönünde bir karar alınmıştır.

TBMM ve Chester Grubu arasında 29 Nisan 1923 tarihinde 
imzalanan imtiyaz anlaşmasının, Amerikan Hükümeti’nin 
projeyi sahiplenmemesi ve Ankara Hükümeti’nin sürekli 
olarak projenin uygulanması için şirketi göreve çağırmasına 
rağmen inşaatla ilgili hiçbir gelişme olmaması nedeni ile 
iptal edildiği Türk Hükümeti tarafından Aralık 1923’te 
şirket yetkililerine bildirildi. 

Milletler Cemiyeti Konseyi 1925 Aralık ayında İngiltere 
lehine beklenen kararı verdi. Musul 25 yıl İngiliz mandası 
altında olmak şartı ile Irak’a kaldı. 

Sonuç itibariyle Chester Projesi bir proje olarak kaldı ve 
hayata geçirilemedi.  Projenin hayata geçirilmemesinin 
nedeni bazı kaynaklarda; bu projenin  Lozan’da Kemalistlerce 
Amerikan desteğini almak Avrupalılar üzerinde baskı 
yaratmak için kullanıldıktan sonra bir işlevinin kalmaması, 
bazı kaynaklarda Musul Bölgesi’nin İngilizlerin kontrolünde 
kalacağının belli olmasıyla projeye ilginin ve yatırım 
yapacakların geri çekilmesi, bazı kaynaklarda ise mevcut 
içeriği ve niteliği ile bu projenin, Avrupa merkezci – modern 
standardizasyon yönteminin hakim olduğu yeni dönemde 
uygulanmasının olanaksız olması olarak belirtilmektedir.

Chester Projesi görünüşte bir demiryolu projesi olarak 
karşımıza çıkmakla birlikte, uygulanmaya çalışıldığı dönem 
dikkate alındığında emperyalist devletlerin bölge toprakları 
ve petrol üzerindeki mücadelesini ortaya koyması 
bakımından oldukça dikkat çekicidir.

Ankara - 1925
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