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Yeni yıl ve 
serbestleştirilmiş demiryolu ulaştırma sistemi,

 2015 yılında, demiryolu ulaştırması konusunda çok önemli 
gelişmeler oldu.

Türkiye’nin 64. Hükümetinin 2016 Yılı Eylem Planı Başbakan              
Ahmet Davutoğlu tarafından 11 Aralık 2015 tarihinde tüm kamu-
oyuna bir basın toplantısı ile duyuruldu.

Adı geçen Eylem Planının “6 Ay İçinde Gerçekleştirilecek Re-
formlar” bölümündeki “Demiryolu İşletmeciliğinin serbestleş-
tirilmesi” konulu 64. No.lu Eylem programına göre; 21 Aralık 2015 
ila 21 Haziran 2016 tarihleri arasındaki altı aylık sürede, TCDD’nin 
yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği 
serbestleştirilecektir.

Aynı programdaki Eyleme İlişkin Açıklama bölümünde de; Uygun 
maliyet ile daha etkin ve kaliteli hizmet sunma, demiryollarının 
rekabet gücünü artırmak ve taşımacılıkta dengeyi demiryolları 
lehine yeniden kurmak için TCDD’nin yeniden yapılandırılması ve 
sektörün serbestleştirilmesi sağlanacaktır.

64. Hükümetin kurulduğu ve yeni bir sürecin başladığı bu dönem-
de, Demiryolu Taşımacılığı Derneği  olarak, Türkiye’nin  2023 
yılı hedeflerine ulaşmasındaki en önemli etkenin “Demiryolu 
Ulaştırma Sektörü” olacağını görmekteyiz.

«Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki 
6461 Sayılı Kanunun” gerekçesinde; “Ülkemizin kalkınmasında 
ve bağımsızlığında belirleyici olan demiryollarının yeniden 
canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için; 
serbest, rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir 
ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile de uyumlu bir demiryolu sek-
törünün oluşturulmasına ihtiyaç vardır.»

Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak 64. Hükümetin programını 
memnuniyetle karşıladığımızı ve desteklediğimizi, 6461 Sayılı Ka-
nunun gerekçesi ile DTD’nin yaklaşımının örtüştüğünü belirtiriz.

Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ve dünyada ekonomik olarak 
10. ülke olma yolunda, demiryolu ile birlikte, ulaştırma türle-
ri arasındaki işbirliği ve bütünleşik bir ulaştırma altyapısı ile 
ulaşabileceğine inancımız tamdır.

Demiryolu ulaştırmasının oluşturulmasının temelini oluşturan 
Ulaştırma Bakanlığına, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğüne içten 
teşekkürlerimizi sunarız.

Özverili ve zamana karşı yaptıkları çalışmalarla, demiryolu 
ulaştırması sektörü için önemli düzenlemeleri çok kısa sürede 
yürürlüğe geçirdiler.

2015 yılı içinde TCDD Genel Müdürlüğü de Eşya Tari-
fesinde, önemli düzenlemeler yaparak, demiryolu taşı-
macılığı yapanların önünü açmaya çalışmıştır.

Bunun için de TCDD’ye çok teşekkür ederiz.

Demiryolu ulaştırma sektörü olarak 2016 yılına çok 
umutla girdiğimizi de belirtmek isteriz.

Türkiye ulaştırma sisteminde çok olumlu gelişmeler 
olacağına, ulaştırma sektörünün katkıları ile komşu ül-
keler ve ilerisi ülkelerle önemli bağlantılar kurulacağına 
inanıyoruz.

Türkiye’nin 2023 hedefi, bizleri kamçılayarak ulaştırma 
sektörünün bu hedefteki yerini almasını ve hedefe 
ulaşılmasını destekleyecektir.

Ulaştırma Sektörünün geleceği, tüm taşıma türlerinin 
birlikteliği ile olacaktır,

Bu vesile ile tüm ulaştırma sektörünün, Türkiye kamu 
ve özel sektör çalışanlarının ve tüm Türkiye’nin yeni 
yılını tebrik ediyoruz.

Saygılarımızla

   Özcan SALKAYA
   Demiryolu Taşımacılığı Derneği
   Yönetim Kurulu Başkanı
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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.
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>>DTD’DEN HABERLER

DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya UDHB Bakanı 
Sayın Feridun Bilgin ile Makamında Görüştü

DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya 16 Eylül 2015 
Çarşamba günü “Demiryolu Ulaştırmasının Bugünü ve 
Geleceği” ile ilgili konularda Ulaştırma Bakanı Sayın Feridun 
Bilgin ile makamında yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme 
yapmıştır.

 Yapılan görüşmede;
  DTD’nin tanıtımı ,
 Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi sürecinde 

vagon sahibi firmaların halen elinde bulundurduğu ve TCDD 
ile sözleşmelerden kaynaklanan haklarının korunması  veya 
en azından TCDD Taşımacılık A.Ş. sübvansiyon süresince 
bunun sağlanması,

 Yönetmelik ve diğer tüm düzenlemelerin, sektörün daha 
fazla taşıma yapmasına ve yatırımın önünü açmasına 
yardımcı olacak şekilde olması,

 Altyapı kullanım bedelinin, demiryolu ulaştırmasının 
karayolu ile rekabetini sağlayacak şekilde tespit edilmesi,

 Demiryolu taşımalarında kullanılacak motorinde ÖTV’nin 
kaldırılması,

 TCDD ve DDGM ile olan olumlu işbirliği ve ilişki düzeyinin 
artırılarak sürdürülmesi, yeni TCDD yönetiminin problem 

çözümü ve önerilere karşı göstermiş olduğu son derece 
olumlu ve yapıcı yaklaşımları olduğu konularında detaylı 
açıklama yapılmıştır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın  
Feridun Bilgin, DTD’nin yukarıdaki  konularına çok yakın 
ilgi göstermiş ve olumlu olarak yaklaşmış, demiryolu 
sektörünün geleceği ile ilgili endişelerimizin haklı olduğunu, 
ancak çözülemeyecek konular olmadığını belirtmiştir. 

Sayın Bakan; Özel Sektörün, TCDD Taşımacılık A.Ş. ile 
birlikte demiryolu sektörünün büyümesi ve gelişmesinde 
söz sahibi ve kalıcı olacağını, seçimlerden sonra yeniden ve 
hızlı bir gelişim sürecine girileceğini de ifade etmiştir.

Sayın Bakan ayrıca en kısa zamanda DTD’nin sektörün 
durumu, gelecekteki fırsat ve avantajları, dezavantajları, 
olumlu ve olumsuz uygulamaları, somut öneri ve 
düşüncelerini içeren bir sunum hazırlamasını ve kendisinin 
başkanlığında TCDD ve DDGM üst yönetiminin katılacağı 
bir toplantı yapılmasının doğru olacağını söylemiş ve talep 
etmiştir.
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>>DTD’DEN HABERLER

DTD bu yıl yedincisi düzenlenen taşımacılık ve lojistik 
sektörünün en önemli fuarlarından Logitrans Transport 
Lojistik İstanbul Fuarı’na katıldı. 18-20 Kasım 2015 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 
fuarda DTD standında katılımcılara demiryolu sektörü, 
çalışmaları ve üyeleri hakkında bilgi verdi.

Aralarında Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa, Belçika 
gibi ülkelerin yer aldığı toplam 13 ülkeden 182 şirketin 
katıldığı Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda lojistik, 
telematik ve taşımacılığın tüm katma değer zincirinin 
içindeki ürün ve hizmetler sergilendi.

DTD Genel Sekreteri Ömer Faruk Bacanlı, fuar 
kapsamında BUV – Almanya Girişimciler Dernekleri 
Federasyonu tarafından organize edilen “Demiryolu 
Taşımacılığı ve Hinterland Bağlantıları Gelişim, 
Potansiyel ve Yetenekler” konulu konferansta Türkiye’de 
Demiryolu ve Hinterland Bağlantıları konulu bir sunum 
gerçekleştirdi.

DTD Logitrans Uluslararası 
Transport Lojistik Fuarı’na katıldı

Demiryolu Taşımacılığı ve Endüstrisine Yönelik Devlet 
Politikaları, Yeni Düzenlemeler, Raylı Sistemlerde Teknolo-
jik Gelişmeler,  Enerji ve Çevre Yönetimi, Sinyalizasyon ve 
Telekomünikasyon vs. konularının tartışıldığı konferansa 
kamu kurumları, ulusal ve  uluslar arası dernek ve özel sek-
tör yöneticileri katılım sağladı. 

Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Sekreteri Ömer 
Faruk Bacanlı, konferansın Demiryolu Endüstrisinde Gün-
cel Mevzuatlar Projeler konulu ilk oturumunda “Demiryo-
lu Taşımacılığında Güncel Mevzuatlar” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Konferans kapsamında T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları, AYGM Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, 
TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolları Makinaları San. A.Ş, 
TÜVASAŞ Türkiye Vagon San. A.Ş., demiryolu teknolo-
jisi, yan sanayi, sinyalizasyon, lojistik firmaları ve sektör 
dernekleri de demiryolu endüstrisine yönelik sunumlar 
yaptılar.

2.Uluslararası Demiryolu 
Endüstrisi ve Pazarı Konferansı 
10 Eylül 2015 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi
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>>DTD’DEN HABERLER

Avustralya Başkonsolosluğu DTD Üyelerine Resepsiyon Düzenledi

Avustralya’nın demiryolu taşımacılığı konusunda en büyük firmasi Aurizon sektörel ziyaretlerde bulunmak üzere 
Türkiye’ye gelmiştir. Bu ziyaretler kapsaminda  Avustralya İstanbul Baskonsolosu Lino Strangis tarafından 23 Ekim 2015 
tarihinde DTD üyelerine bir resepsiyon düzenlenmiştir. 

Resepsiyonda katılımcılar demiryolu sektörünün dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimi ve gelecek dönemle ilgili beklentileri 
değerlendirmişler ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

Ayrıca Aurizon firması katılımcılara firmayı ve taşımalarını anlatan bir tanıtım sunumu gerçekleştirmiştir. 

TOBB Demiryolu Taşımacılığı Alt Komite Toplantısı Yapıldı

TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisinin 30 
Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu meclis 
toplantısında, serbestleşme süreci, demiryolu sektöründe 
yaşanan sorunlar, fikirler ve önerilerin alınması ve 
hâlihazırda yürütülmekte olan mevzuat çalışmalarının 
tamamlanmasına katkı sağlanması için Demiryolu 
Taşımacılığı Alt Komitesi kurulmasına karar verilmiş ve 
Demiryolu Taşımacılığı Alt Komite Başkanlığına DTD 
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya getirilmiştir. 

Komite ilk toplantısını 12 Ekim 2015 tarihinde TOBB 
İstanbul hizmet binasında gerçekleştirmiştir. DTD 

Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya’nın başkanlık 
ettiği toplantıya, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut 
Erkeskin, UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, DTD Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve TOBB’den katılım sağlanmıştır.

Toplantıda demiryolu sektörünün mevcut durumu 
değerlendirilerek, serbestleşmeye geçiş süreci ve 
gelecek dönemle ilgili beklentiler ve öneriler hakkında 
katılımcıların görüşleri alınmıştır.
  
Toplantıda belirlenen konu başlıkları doğrultusunda 
hazırlanacak olan rapor ilgili kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılacaktır.
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UDHB’de Demiryolu Araçlarının Tescil ve Sicil İşlemleri İle İlgili 
Toplantı Yapıldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM)’nün da-
veti üzerine;  “Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği” 
kapsamındaki  vagon sahibi firmalara ait demiryolu 
araçlarının “Tescil ve Sicil işlemleri” ile  “ECM (Bakımdan 
Sorumlu Kuruluş)” ile yapılması gereken “sözleşmeler” 
konuları hakkında görüşmeler yapmak üzere 26 Kasım 2015 
tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında 
bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya UDHB Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, DDGM 
Genel Müdürü Erol Çıtak, DDGM Daire Başkanları ile DTD 
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile vagon sahibi olan demiryolu taşıma firmalarının 
temsilcileri katılmıştır.

Toplantının açılışında konuşan UDHB Müsteşar Yardımcısı 
Talat Aydın, vagon sahibi firmaların  “Demiryolu Araçları 
Tescil ve Sicil Yönetmeliği” kapsamında gereken işlemlerin 
yapılması konusunda açıklamalarda bulundu. Yayımlanan 

düzenlemelerle ilgili olarak toplantıda firmalardan gelecek 
önerilerin değerlendirileceğini ve Yönetmeliklerde bu öne-
riler doğrultusunda gereğinin yapılabileceğin belirtti.

Ayrıca  “Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hak-
kında 6461 sayılı Kanunun” amacının da özel firmaların 
demiryolu sektörüne girmesi için çıkartıldığının altını da 
çizdi.

DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya ve diğer 
katılımcılar söz alarak, adı geçen Yönetmelikle ilgili öne-
rilerini paylaştılar.

Önerileri çok olumlu bulan ve not eden UDHB Müsteşar 
Yardımcısı Talat Aydın, aldığı notların değerlendirilmesi 
için 30 Kasım 2015 Pazartesi veya 01 Aralık 2015 Salı 
günü DDGM Genel Müdür ile TCDD Genel Müdürünün ve 
çalışma arkadaşlarının katılımı ile kendi başkanlığında bir 
toplantının düzenlemesi hususunda ilgililere talimat verdi.
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Ülkemizde yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin 
gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki 
payını yükseltmek amacıyla 2006 yılında kurulan derneğimiz her geçen gün yeni üyeleriyle 
büyümeye devam ediyor.

DTD’nin 02 Ekim 2015 tarihinde yapılan DTD Yönetim Kurulu Toplantısı’nda U.N. RO-RO 
A.Ş. ve YILTAŞ GRUP firmalarının üyelik başvuruları değerlendirilerek kabul edilmiştir. 26 
Kasım 2015 tarihinde yapılan DTD Yönetim Kurulu Toplantısı’nda da SIEMENS A.Ş.’nin üyelik 
başvurusu değerlendirilerek kabul edilmiştir.

Derneğimiz demiryolu sektörünün gelişmesi ve payının arttırılması amacına sahip, 
demiryolu sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle yakın ilişkisi  bulunan tüm firmaları 
bir ‘çatı’ altında toplayarak, her geçen günüyeleri ile güçlenen bir ‘sivil toplum kuruluşu’ 
olma çabasındadır.

Yeni üyelerimize “hoş geldiniz” diyor, üyeliklerinin hayırlı olmasını diliyoruz.

11 Aralık 2015 tarihinde DDGM Daire Başkanı Mahmut 
Çelik ve çalışma arkadaşları, TCDD Cer Dairesi yetkilileri, 
DTD Dernek Yönetimi, özel vagon bakım firmalarından 
revizyon hizmeti almış fakat vagonları servise alınmayan 
vagon sahibi DTD üyesi olan ve olmayan firma yetkilileri, 
TCDD Yük Dairesi Başkanı İbrahim Çelik’in başkanlığında, 
TCDD Yük Dairesi Başkanlığında bir toplantı yapılmıştır.

Toplantıda;
 Revizyondan geçen fakat tescil yönetmeliği ve TCDD ECM 

sözleşmesi nedenleriyle servise alınmayan vagonların 
yeniden servise alınmasının önünün açılması,

 TCDD Cer Dairesinin hazırladığı ECM sözleşmesinin 
kapsamı, konularında görüşmeler yapılmıştır.

Toplantı sonucunda;
1- Yük vagonlarının revizyonu konusunda;
a) Revizyondan geçen vagonların servise alınmasında 
tescil yönetmeliğinin herhangi bir kısıtlamasının olmadığı,
b) Vagonların servise alınması için, ECM’nin Bakım Temini 
Fonksiyonu Sertifikası olan bir atölyede revizyonlarının 
yapılmış olmasının yeterli olacağı,

c) TCDD’nin TTŞ 340 Yük Vagonlarının V1 (Revizyon) Teknik 
Şartnamesine uygun şekilde bakımlarının yapıldığının 
TCDD’nin göndereceği heyet sayesinde tespitinden sonra 
servise kabulünün yapılmasının yeterli olacağı,
d) Bu işlemlerin yapılması için vagon sahibi firmaların 
ECM sözleşmesi imzalamalarının şart olmadığı,

2- TCDD hazırladığı ECM Sözleşmesi konusunda;
ECM Sözleşmesinin maddelerinin birlikte gözden 
geçirilmesi ve mutabık kalınan bir sözleşme taslağının 
ortaya çıkartılması için; DTD heyeti ile TCDD Cer Dairesi 
yetkililerinin bir toplantı yapmalarının doğru olacağı, 
karara bağlanmıştır.

DTD olarak; Toplantının organize edilmesi ve etkili 
sonuçlarının alınmasında büyük katkıları olması açısından 
TCDD Yük Dairesi Başkanı  İbrahim Çelik ve DDGM Daire 
Başkanı Mahmut Çelik’e çok teşekkür ederiz.

DTD Yeni Üyelerle Büyümeye Devam ediyor

Yük Vagonları Revizyonu ve ECM Sözleşmesi Konularında DDGM ve 
TCDD ile toplantı yapıldı
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Toplantının açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halim Mete, Türkiye’nin doğru politikalarla 
bölgesinde güvenlik ve istikrarın garantisi olacağı gibi, Avru-
pa, Asya ve Afrika’nın ortasında önemli bir üretim, yatırım ve 
lojistik üssü olma imkanına da sahip bulunduğunu söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) 
Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, 2016 yılında “Demir- 
yolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi” ile birlikte Tür-

kiye Ulaştırma Sisteminde önemli ve olumlu gelişmeler 
olacağını, Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun en kısa za-
manda kurulacağını, söz konusu kurulla ilgili hazırlıkların 
tamamlandığını belirtti.

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Danışmanı Prof.Dr. Füsun 
Ülengin , “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” ve 
“Lojistik Performans Endeksi” konularında bilgilendirme su-
numu yaptı.

Ulaştırma Sektörünün Sivil Toplum Kuruluşları olan DTD, 
KARİD, TND, UND ve UTİKAD ulaştırma sektörü ile ilgili 
sorunlarını ve çözüm önerilerini sundular.

Toplantının öğleden sonraki programında; UDHB Müsteşar 
Yardımcısı Talat Aydın, Ulaştırma Sektörünün bugünü ve 
geleceği ile ilgili sunumda bulundu.

Toplantının Soru-Cevap bölümünde de Müsteşar Yarımcısı 
Talat Aydın, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü Erol Çıtak, 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü İzzet Işık, 
Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Mustafa Kaya toplantıya 
katılan sektör temsilcilerinin tüm sorularına cevap verdiler.
Müsteşar Yardımcısı tüm sivil toplum kuruluşları ile ayrı ayrı 
olarak periyodik toplantılar düzenleyeceklerini de belirttiler.

UDHB – TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclisi Yıllık 
Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Yıllık 
Koordinasyon Toplantısı, DTD’nin teklifi olan  “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm” temasıyla, 15 Aralık 2015 
Tarihinde Ankara’da TOBB Genel Merkezi Sosyal Tesislerinde yapıldı. 
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(DDGM) Erol Çıtak, DDGM Daire Başkanı Recep Bilgin Bekem, 
TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail H. Murtazaoğlu, TCDD 
Yol Dairesi Başkanı Selahattin Sivrikaya, TCDD Yük Dairesi 
Başkanı İbrahim Çelik, UDHB Avrupa Birliği ve Dışilişkiler 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nedim Yeşil, DTD Yönetim 
Kurulu Başkanı Özcan Salkaya ve Dernek Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz katılmıştır.

Toplantının konusu, DTD’nin demiryolu ulaştırma sektörü ile 
ilgili talepleri ve önerilerinin değerlendirilmesi, 64.Hükümet 
2016 Yılı Eylem Planı kapsamında ilk altı ayda 21 Aralık-        
21 Haziran 2015 tarihleri içinde gerçekleşecek projeler 
içinde  64.Eylem olan  “TCDD’nin yeniden yapılandırılması 
tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği serbestleştirilecek” 
konusunda olmuştur.

DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya, 15 Aralık 2015 
tarihinde Ankara’da yapılan UDHB-TOBB Koordinasyon 
Toplantısında yaptığı sunumu, Sayın Talat Aydın’ın talebi 
ile konu başlıkları itibariyle ve detayları ile katılımcıların 

görüşlerine sundu. Her bir konu , katılımcılarca tartışılarak 
çok olumlu kararlara dönüştürüldü.

Ayrıca, Demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesinin 
amacı olan, uygun maliyet ile daha etkin ve kaliteli hizmet 
sunmak, demiryollarının rekabet gücünü artırmak ve 
taşımacılıkta dengeyi demiryolları lehine yeniden kurmak 
için özel sektörün dinamizmine Türkiye’nin ihtiyacı olduğu, 
düzenleyici kuruluş olan UDHB’nin özel sektöre hangi konu-
larda kolaylıklar sağlayabileceği birlikte tartışılarak tesbit 
edildi.

Umarız bu tesbitler en kısa süre içinde hayata geçirilecektir.
UDHB’nin DTD ile yapacağı toplantıların, önümüzdeki  süreçte  
periyodik bir şekilde devam edilmesine de karar  verildi.

UDHB Müsteşar Yardımcısı Sayın Talat Aydın ve çalışma 
arkadaşlarına ve TCDD yetkililerine gösterdikleri yakın 
ilgiden, talep ve önerilerimize olumlu yaklaşımlarından 
dolayı çok teşekkür ederiz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(UDHB), demiryolu 
sektöründe konusunda talep ve önerileri görüşmek üzere
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)’ni davet etti
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Müsteşar Yardımcısı Sayın Talat Aydın’ın Demiryolu Yönetim 
Taşımacılığı Derneği (DTD)’ni yazılı daveti üzerine,  21 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığında geniş katılımlı bir toplantı yapılmıştır. Toplantı saat 14.00 da başlamış ve saat 17.00’a 
kadar devam etmiştir
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TCDD 23 Eylül 1856’da İzmir-Aydın hattının inşasıyla başlayan Türk demiryollarının 159. yılını kutlamanın 
gurur ve mutluluğunu yaşıyor. 

Türkiye ve yakın çevresinin en önemli lojistik fuarlarından Uluslararası Transport Lojistik Fuarı Logitrans 
2015’te yer alan U.N.Ro-Ro, fuar sonrası düzenlediği özel gecede davetli yaklaşık 400 müşterisiyle sektörün 
önde gelenlerinin buluşmasına vesile oldu.

Ülkemizin en köklü kuruluşlarından birisi olan TCDD, 
savaşta ve barışta ülke tarihimizin her döneminde çok 
büyük görev ve sorumluluklar almış bir kuruluştur.
 
2003 yılından bu yana öncelikli demiryolu politikaları 
ile ülkemizin en dinamik sektörlerinden birisi haline 
gelen demiryolu, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizin 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının lokomotifi 
olmuştur.
 
TCDD, Demiryollarını öncelikli tercih edilen ulaşım 
sistemi haline getirmek ve ülkemizin gelişiminde loko-
motif güç olmayı sürdürmek, hızlı, güvenilir, ekonomik, 
konforlu ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla, mevcut 
altyapı ve tren filosunu daima hizmete hazır tutmak, 
sektörün geleceğine yönelik ihtiyaç analizlerini ya-
parak yeni demiryolu proje ve çözümlerini hayata 
geçirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

18 – 20 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Logitrans 
Fuarı, Türkiye’den ve yurt dışından sektörün önde gelen isimlerini buluşturdu. 
Kurulduğu günden bu yana yatırımlarını aralıksız sürdüren ve Türk nakliyeci-
sine en kritik dönemlerde desteğini sürdüren U.N. Ro-Ro, hem fuarda hem de 
fuar akşamı WOW Convention Center’da düzenlediği özel gecede müşterilerini 
ağırladı ve büyük bir sektör buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren U.N.Ro-Ro CEO’su Sedat Gümüşoğlu, 
2016 yılında Trieste limanına gerçekleştirecekleri yatırımlar sonrasında U.N.Ro-
Ro terminalinin, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan en büyük intermodal terminal 
olacağını ve Ambarlı seferlerinin başlaması ile Marmara’nın Avrupa yakasından 
tüm yükleri kolaylıkla Trieste’ye götüreceklerini belirtti.  Gümüşoğlu, önümüzde-
ki dönemde de müşterileriyle birlikte karşılaşacakları tüm sorunların üstes-
inden geleceklerini ve büyümeye devam ederek daha iyi hizmet sunmak için 
çalışacakları mesajlarını verdi.

TCDD’nin 159. Yılı Kutlu Olsun

U.N.Ro-Ro, Özel Gecede Lojistik Sektörünü Buluşturdu
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Demiryolu Altyapısı rekabet 
endeksinde listenin başında Ja-
ponya geliyor. İlk 10’da, sırasıyla 
Japonya, İsviçre, Hong Kong, 
İspanya, Finlandiya, Fransa, Tay-
van, Almanya, Hollanda ve Güney 
Kore var.

Türkiye’nin listedeki sırası 
Tunus’un hemen ardından             
49. Türkiye’nin hemen ardından 
Suudi Arabistan geliyor.

Bölgemizdeki diğer ülkelerin 
sıralamaları ise şöyle:

 Rusya – 26
 Gürcistan – 33
 Azerbaycan – 37
 İran – 45
 Suudi Arabistan -50
 Bulgaristan – 51
 Yunanistan – 57

Global Rekabet Endeksi (GCI) 
hazırlanırken, demiryolu 
altyapısının, ülke içindeki ve çev-
resindeki pazarları birbirine ne 
kadar iyi ve ekonomik bağladığı, 
kalitesi ve yaygınlığıyla ekono-
mik büyümeye, bölgeler arası 
eşitsizliğin azaltılmasına ne ka-
dar katkıda bulunduğu dikkate 
alınıyor. Sıralamada taşıma mo-
dunun güvenliği ve hızı, kesinti 
ve kısıntı gibi faktörler de önem 
taşıyor.

Kaynak: http://tr.railturkey.org/

Global Rekabet Endeksinde İlk 10 – Demiryolları. Kaynak: World Economic Forum

Türkiye Demiryolları Rekabetçilikte 49. Sırada
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen Global Rekabet Endeksinde, Türkiye, demiryolu altyapısında 
49. sırada yer aldı.

Global Rekabet Endeksi – Demiryolları. Kaynak: World Economic Forum
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İstanbul’da  ilk  ve  tek “Raylı Sistemler İşletmeciliği” 
önlisans programına sahip okul olan Beykoz Lojis-
tik Meslek Yüksekokulu, sektörün ihtiyacı olan bu 
işgücünü yetiştiriyor. Mezunlar, kentiçi ve kentler arası 
raylı sistemlerin işletmecisi kamu ve özel kurumlar-
da, taşımacılık sektörünün demiryolu operasyonları 
departmanlarında görev alıyor.

Program mezunlarının geleceğine ilişkin görüşünü 
aldığımız Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 
Raylı Sistemler İşletmeciliği Program Başkanı Doç.
Dr. Baki Aksu, 1 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan 
6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun” ile raylı sis-

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın son yıllarda raylı sistemlere yaptığı ve planladığı yatırımlar,         
hayata geçirilen büyük projeler, sektörde yetişmiş nitelikli personel ihtiyacı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.                          
Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hayata geçmesi ve geçecek olması, 
Marmaray ve kent içi raylı sistem yatırımları gibi Türkiye’de yolcu ve eşya taşımacılığını kökten değiştiren  pro-
jeler, raylı sistemler konusunda uzman gençlerin yetişmesini şart koşuyor. 

İstanbul’da İlk ve Tek “Raylı Sistemler İşletmeciliği” 
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temler işletmeciliği alanından mezunlara yeni istihdam 
alanları doğacağını söyledi. Aksu, söz konusu yasa ile kamu 
tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı şirketlerin demir-
yolu altyapı işletmeciliği ve demiryolu tren işletmeciliği 
yapabileceğini belirterek, “Yasanın uygulamasını sağlayacak 
yönetmeliklerinresmi gazetede yayımlanması ile birlik-
te konuyla ilgili eğitim almış nitelikli işgücüne çok daha                                       
fazla ihtiyaç duyulacak” dedi. Prog-
ram müfredatının ilgili uzmanlarında 
katılımıyla yasaya uygun revize 
edildiğini, böylelikle sektörün aradığı 
işgücünü çok rahatlıkla Raylı Sistem-
ler İşletmeciliği Programı mezunları 
arasından karşılayabileceğini İfade 
eden Aksu, “Aynı zamanda son 
yıllarda büyük şehirlerde artan trafik 
yoğunluğunu toplu taşımacılık ile 
çözmeye çalışan ve giderek raylı 
taşımacılık ağlarını artıran belediye-
ler de nitelikli eleman ihtiyaçlarını bu 
kaynaktan sağlayabilirler” dedi. 

Aksu, eğitim kalitesinden ödün ve-
rilmeden öğrencilerinin en iyi şekilde 

eğitim alması için çaba sarf ettiklerini bunun için akade-
mik kadrolarına ek olarak bu alanda çalışmış çok sayıda 
uzmanın sektörel tecrübesi ile bütünleşik bir eğitim-
öğretim planlamasını sürdürdüklerini belirterek, “Bu ko-
nuda Demiryolu Taşımacılığı Derneği gibi uzmanlaşmış sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği protokollerimiz var, kamu 
ve özel sektör ile yapacağımız yeni işbirliklerine de açığız” 

dedi.

ÖSYM tarafından Beykoz Lojistik Meslek 
Yüksekokulu programına yerleştirilen 
öğrenciler öğrenimleri boyunca temel 
işletme derslerinin yanı sıra “Demiryoluna 
Giriş, Demiryolu Eşya Taşımacılığı, Kent 
içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Tren ve Vagon 
Planlama, Tren Hazırlama ve Manevralar, 
Raylı Sistemlerde Maliyet Analizi, Demir-
yolu Mevzuatı Entegre Yönetim Sistem-
leri, Tehlikeli Eşya Taşımacılığı, Demiryolu 
Trafiği, Demiryolu Yolcu Taşımacılığı, Em-
niyet Yönetim Sistemi, Kentiçi Raylı Ulaşım 
Sistemleri” gibi alan derslerini de alarak 
konularının uzmanı olarak Yüksekokuldan 
mezun oluyorlar.

>>GÜNCEL
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LOGİTRANS Fuarı ile eş zamanlı olarak bu yıl 6. kez düzenle-
nen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması sonuçlandı. Başvuru ya-
pan adaylar Altın Atlas’ı almak için mücadele etti. Geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da, faaliyet verilerinin değerlendirilmesi 
ve online oylama olmak üzere üç ayrı dalda yapılan yarışma, 
adayların başvurusuna bağlı olarak gerçekleşti. Başvurular 
kategorilere göre dosyalanarak jüri üyelerinin incelemesine 
sunuldu. Ödüller, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik 
Fuarı sırasında, 19 Kasım 2015 Perşembe günü saat 11.00’da 
İstanbul Fuar Merkezi 9. Hol Forum Alanı’nda gerçekleştirilen 
bir törenle sahiplerini buldu. 

Yarışmanın aday belirleme ve oylama işlemleri internet 
kullanıcıları tarafından yapılan online kategorisinde Medlog 
Lojistik Demiryolu Yöneticisi ve DTD Genel Sekreteri Ömer 
Faruk Bacanlı Yılın Demiryolu Lojistik Yöneticisi seçildi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizatörlüğünde gerçekleşen 
Lojistik Konseyi Sektör Değerlendirme Toplantısına başta 
TİM temsilcileri olmak üzere T.C. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Daire Başkanları, sektöre ilişkin firma, 
ilgili dernek ve kuruluş temsilcileri ve Mersin Limanı temsil-
cileri katılım sağladı.

Mersin Limanında yapılan toplantı ve ziyarette Türkiye’nin dış 
ticareti ve ihracat rakamlarındaki düşüşün nedenleri, Mersin 
Limanının stratejik konumunun ve geniş hinterlandının bölge 
ticareti üzerine etkileri, Mersin limanına direk bağlantısı bu-
lunan demiryolu hattının kullanım sıklığı, kapasitesi ve liman 
ticaretindeki payı, bölgesel ihracatçıların Mersin ticareti ve 
liman gelişimi üzerine etkisi konularında görüşler paylaşıldı.
Mersin Limanının sahip olduğu stratejik konumunun bir 
getirisi olarak, Mersin limanı büyüme rakamlarının Tür-
kiye GSYİH değişkeni baz alınarak ortaya çıkan büyüme 

rakamlarından üç kat daha fazla olduğu vurgulandı. Bu du-
rum Mersin Limanının bölge sanayi gelişiminde ve Türkiye 
ticareti üzerindeki yeri ve önemini gösterdiği belirtildi.

Ziyaret sırasında Mersin Limanı tanıtım sunumu ve liman 
hakkında bilgilendirme yapıldı. Mersin Limanı ve bölge 
firmaların demiryolundan beklenen verimi alamadığı ve bazı 
uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiği hususunda ortak 
görüşler mevcuttu.

Toplantı/gezi organizasyonu liman tanıtımı ve saha turu 
yapılarak tamamlandı.

6. Atlas Lojistik Ödülleri Sahiplerini Buldu

TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Lojistik Konseyi Sektör Değerlendirme 
Toplantısı Mersin’de Yapıldı
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ew York’taki Pennsylvania Tren 
İstasyonunda, ilk kez yolcu trenleri 27 
Kasım 1910 tarihinde, Hudson Nehri’nin 
altından geçerek Manhattan Adası’na sefer-
lere başladı. Mimar Charles McKim’in Roma 
mimarisinden esinlenerek tasarladığı mer-
mer ve pembe granit yapıyı, 1910 yılında 

açıldığı gün 100 bin kişi ziyaret etmişti. ”Büyük  Pennsylvania 
İstasyonu kitabının yazarı Lorraine Diehl, çocukken istas-
yonda oynadığını hatırlıyor ve şunları söylüyor:

“İstasyonun her köşesi hayal gücümüzü harekete geçiriyordu. 
Örneğin, Sekizinci Cadde’den istasyona girdiğinizde hemen 
tren hangarını ve büyük garı görürdünüz. Demir kolonlar ve 
cam tavan büyüleyiciydi. Toz parçacıkları 
havada asılı kalır, adeta donardı. 
Buranın bir serüvenler odası olduğunu 
düşünürdük. Daha trene binmeden hay-
algücümüz kendi yolculuğuna çıkardı.”

İstasyon binası, gece ve gündüzü simge-
leyen kartallar ve kadın heykelleriyle 
süslenmişti. New York’lu sanatçı Wil-
liam Low, kitabında istasyonun değişik 
bölümlerini resimlemiş. Holün gece 
cam ve çelik çatı altındaki görüntüsü, 
lokantalar ve kemeraltıyla romancı 

Thomas Wolfe’un ‘zamanın sesini rehavet içinde ölümsüz bir 
mırıltı gibi saklayacak kadar büyük’ diye tanımladığı kubbeli 
bekleme salonu resimlerde yeniden hayat buluyordu.

Bu istasyona kuzeydoğudan baktığınızda, artık birçok 
binanın daha fazla ayakta kalamadığını ve bunun yerini uzun 
binaların ve gökdelenlerin aldığı görülmektedir. Orijinal 
Pennsylvania İstasyonu Beaux-Arts tarzı ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ve Kuzey Amerika’da en işlek yolcu taşıma te-
sislerinden bir başyapıt olarak kabul edilmiştir.

Uzun yıllardır tren istasyonları kentin en önemli noktası 
olmuşlardır. Herkes şehir dışına tren istasyonunu kullanarak 
gitmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısı trenlerin yanı sıra etkileyici 
ve mistik istasyonların dönemi olmuştur.

20. yüzyılın ikinci yarısında, tren istasyonları, 
yeni düzenlemeler ve seçenekleri ile sunuldu. 
İstasyonlar vasıtasıyla, iş fırsatları yaratılarak ken-
tin ayrıcalıklı bölümlerinde istasyonlar kendile-
rine büyük insan topluluklarını çekmeyi başardı.
Bazı durumlarda ise, bu fırsatlar New York’taki 
Pennsylvania İstasyonu gibi, istasyon binalarının 
tarihe karışmasını sembolize ediyordu.

Bu istasyon halen, iş merkezleri tarafından 
gizlenmiş bir biçimde Madison meydanının 
ortasında bulunmaktadır.
Kaynak: www.uic.org

>>DÜNYADAN

>> Pınar Aygündüz 
Demiryolu Taşımacılığı DerneğiNew York’ta Pennsylvania Tren İstasyonu
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ECM’sinin girilmesi zorunludur. Uluslararası düzenleme-
lere uygun olarakDDGM tarafından ERA’dan alınan NVR 
yazılımı işlevsel hale getirilmiş olup,araç kayıtları bu 
yazılıma yapılacaktır.

Türkiye’de Mevcut Durum
https://eradis.era.europa.eu sitesine bakıldığında 
Türkiye’de aşağıda isimleri bulunan 4 sertifika sahibi 
bulunmaktadır:

Aşağıdaki   tabloya bakıldığında  ECM Sertifikasına  Türkiye’de 
sadece TCDD sahiptir. Uluslararası düzenlemelerde isteğe 
bağlı olmasına rağmen;DDGM ve TCDD tarafından, yük 
vagonlarının bakımını yapan atölyelere sertifikalı olma 
zorunluluğu getirilmesiyle 3 şirket Bakım Fonksiyonu 
Sertifikasına sahip olmuştur. Dünyada bu sertifikalara sa-
hip 300 üzerinde şirket olduğu düşünüldüğündeTürkiye’de 
her iki sertifikaya sahip olan şirketlerin gelecekte artacağı 
tahmin edilebilir.

ECM’nin İşlevleri
ECM’nin işlevleri aşağıda sıralanmıştır:
1. Yönetim İşlevi: Diğer işlevleri idare eder/denetler ve 
koordine eder
2. Bakım Geliştirme İşlevi: Her bir yük vagonu için “Bakım 
Dosyası” oluşturur.

CM; İngilizce “Entity in Charge of 
Maintenance”in baş harflerinin kısaltma-
sıdır. Türkçeye Bakımdan Sorumlu Birim 
/Kurum / Kuruluş / Organizasyon olarak 
çevrilmektedir. Buradaki “entity” keli-
mesinin sözlük anlamı; birim, kurum, 
kuruluş, organizasyon, varlık, oluşum, tü-
zel kişiliktir. COTIF Sözleşmesi G Eki ATMF 

EK A “Bakımdan Sorumlu Birimlerin (ECM) Denetimi ve 
Belgelendirilmesi” isimli düzenlemenin ve 445/2011/
EU düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile her yük vago-
nuna bir ECM atanmalı ve bu ECM sertifikalı olmalıdır.                 
31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren tüm yük vagonu 
ECM’leri sertifikalı olmalıdır. 

ECM; bakımdan sorumlu olduğu araçların bir bakım sis-
temi vasıtası ile emniyetle işletilebilir olmasını sağlar. 
ECM sertifikasyonunun amacı, bir ECM’nin bakım sis-
temini oluşturduğuna ve bakımından sorumlu olduğu 
yük vagonunun çalışmasının emniyetli bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlamak için ECM Düzenlemesinde 
ortaya konulan gereklilikleri taşıyabileceğine dair kanıt 
sağlamaktır.

Herhangi bir demiryolu aracının NVR (National                           
VehicleRegister, Milli Araç Kaydı)’ye kaydı sırasında 

>> Yrd. Doç. Dr. Ömür Akbayır       
 Anadolu Üniversitesi 

 Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu

E
ECM Sertifikasyonu ve Türkiye’deki Durumu
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3. Filo Bakım Yönetimi İşlevi: “İşletmeden Alınma” ve 
“İşletmeye Dönme” belgelerini düzenler, bakım siparişlerini 
verir, atölyelerle anlaşma yapar.
4. Bakım Temini İşlevi: Bir vagonun veya parçalarının ger-
ekli bakımını yapar.

Zilyed (aracın sahibi veya kullanma hakkına sahip olan kişi 
ya da kuruluş), Demiryolu Tren İşletmesi (DTİ) ve ECM ayrı 
kuruluşlar olabileceği gibi tek bir kuruluşta olabilir. Diğer 
bir ifade ile farklı rolleri (ECM, DTİ, Demiryolu Altyapı 
İşletmecisi, Zilyed, bakım atölyesi) bir veya birkaç kuruluş 
üstlenebilir. ECM rolü; ECM gereksinimlerini karşılayan her-
hangi bir organizasyon tarafından uygulanabilir. Bu neden-
le; zilyed veya DTİ de bir ECM olarak sertifikalandırılabilir.

ECM Sertifikası sahibi bir ECM; bakımı kendi 
gerçekleştirebileceği gibi taşeron olarak anlaşmalı Bakım 
Fonksiyonu Sertifikasına sahip atölyeleri de kullanabilir. 
ECM; sadece bakım teminini işlevini değil yönetim işlevi 
hariç diğer işlevler (bakım geliştirme işlevi, filo bakım 
yönetimi işlevi) için de dışarıdan hizmet almak (taşare et-
mek) suretiyle ECM olarak çalışabilir. ECM bazı işlevlerini 
taşerona verse bile, tüm taşeron faaliyetlerinden son olarak 
hala sorumludur ve kesinlikle bu sorumluluğu taşeronlarına 
devredemez.

ECM Sertifikası ve Bakım Fonksiyonu Sertifikası 
Arasındaki Fark
ECM Sertifikası ve Bakım Fonksiyonu Sertifikası Türkiye’de 
birbiri ile karıştırılmaktadır. Bakım Fonksiyonu Sertifikası 
bir bakım atölyesine verilmektedir. Sertifikayı veren serti-
fikasyon kuruluşu tarafından ECM Düzenlemesinin birin-
ci (Yönetim İşlevi) ve dördüncü (Bakım Temini İşlevi) 
işlevlerine göre değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bir 
yük vagonuna,Bakım Fonksiyonu Sertifikasına sahip bir 
atölye, ECM olarak atanamaz.Sertifika sahibi atölye,sadece 
vagonun ve parçalarının bakımını yapar. 

ECM Sertifikası ise ECM Düzenlemesi gereksinimlerini 
karşılayan herhangi bir Birim/Kurum/Kuruluş/Organi-
zasyon olabilir. Sertifikayı veren sertifikasyon kuruluşu 
tarafından ECM Düzenlemesinin birinci (Yönetim İşlevi), 
ikinci (Bakım Geliştirme İşlevi), üçüncü (Filo Bakım Yöneti-
mi İşlevi) ve dördüncü (Bakım Temini İşlevi) işlevlerine 
göre değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu Birim/Ku-
rum/Kuruluş/Organizasyon vagonun bakımının tüm 
sorumluluğunu üstlenir, bakımın izlenebilirliğini sağlar ve 
ECM olarak adlandırılır. Söz konusu sorumluluğunu her-
hangi bir sertifikalı diğer bir deyişleBakım Fonksiyonu 
Sertifikasına sahip bir atölyeye devredemez.

ECM’lerin Uluslararası Çalışabilmesi
Zilyedler işlettikleri vagonların bakım sorumluluğunu 
kendi ülkelerindeki veya başka bir ülkeden herhangi bir 
sertifikalı ECM’ye verebilme serbestliğine sahiptir. CO-
TIF Sözleşmesine taraf bir ülkede tek bir sertifikalı ECM 
belirlemek, COTIF Sözleşmenin eki olan ECM Düzenlem-

esine aykırı olacaktır. Türkiye’de şu an böyle bir durum 
yaşanmaktadır.

ECM ileZilyed Arasındaki Anlaşma
ECM ile zilyed arasında bir anlaşma olması hem DDGM’ce 
hem de uluslararası düzenlemelerle zorunlu tutulmuştur. 
Bu anlaşmanın içeriğinde açıkça yazılması gerekenler:
• ECM’nin COTF Sözleşmesi eki ECM Düzenlemesine göre 
hareket edeceği,
• ECM oluşturduğu bakım yönetim sistemi ile vagonların 
emniyetle işletilebilir durumda olmasını sağlamaktan so-
rumlu olduğu,
• ECM’nin bir Mali Yükümlülük Sigortasına sahip olacağı.

Söz konusu anlaşma Zilyed ile ECM arasındaki ilişkiyi düzen-
lemektedir. Zilyed ile DTİ arasındaki ilişkiye dair GCU’nun 
kapsamına giren konuların bu sözleşmeye yazılması hatalı 
olacaktır. Özellikle hem ECM hem de DTİ olan kuruluşlar bu 
hataya düşmektedirler.  

ECM’ninFilo Bakım Yönetimi İşlevinin görevlerin-
den biride atölyelerle sözleşme yapmaktadır. ECM’nin 
atölyelerle yapacağı sözleşme ile ECM’ninzilyedlerle 
yapacağı sözleşmenin uygulamada birbiri ile karıştırıldığı 
görülmüştür.

Zilyedin Sertifikalı Bir ECM Olması 
Ülkemiz dışındaki sertifikalı ECM’ler tarafından vagon 
başına günlük 1±0,5 Euro karşılığında zilyedlere hizmet 
verilmektedir. Bakım yönetim sistemini doğru olarak 
kurumuş bir zilyed için; sertifikasyon bedelinin yaklaşık 
10.000-15.000 Euro olduğu bilinmektedir. Basit bir hes-
apla en az 100 vagona sahip bir zilyedin kendisine bir ECM 
sertifikası almasının mantıklı olacağı görülecektir. Zilyedin 
aldığı bu sertifika ilk üç işlevi ve dördüncü işlev olarak sa-
hip olduğu mobil atölyeyi kapsaması tavsiye edilmektedir.

Zilyed ile DTİ Arasındaki İlişkide GCU
Zilyed ile ECM arasındaki ilişki bir sözleşme ile düzen-
lenmesi gerektiği daha önce ifade edilmişti. Zilyed ile DTİ 
arasındaki ilişkide GCU kullanılmaktadır. Türkiye’de TCDD; 
yabancı/ecnebi zilyedlerle (aynı zamanda DTİ de olabilen) 
arasındaki ilişkiyi GCU’ya göre yürütmektedir. Ancak; 
Türkiye’deki zilyedler söz konusu olduğunda GCU halen 
uygulanmamaktadır. 

Sonuç ve Öneriler
Demiryolu sektöründe serbestleşme sürecine girildiği 
şu günlerde oluşturulan yönetmelikler ve düzenle-
meler sektörün geleceğine yön verecektir. Türkiye’ye 
yabancıDTİ’lerin, zilyedlerin gelmesi ve sektöre hâkim 
olması kimse tarafından istenmeyeceği bir gerçektir. 
Sektörde TCDD’yi halen tekel olarak tutmak isteyen bir 
kesim olduğu da diğer bir gerçektir.  Ancak; bu korku ve 
düşünceler ile oluşturulan uluslararası düzenlemelere ta-
mamen aykırı yapılanmalar ve hazırlanan yönetmelikler 
gelecekte sektördeki serbestleşmeyi içinden çıkılamaz bir 
hale getirecektir. 

ECM Sertifikasyonu ve Türkiye’deki Durumu
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Demiryolları, sanatta ve edebiyatta da kabul görmeye 
başladı. Ressam J.M.W. Turner, demiryollarını konu alan 
ilk büyük sanat eseri Rain, Steam and Speed (Yağmur, Bu-
har ve Hız) tablosunda sisler arasından hızla çıkan bir tren 
görüntüsünü tuvale aktardı. 

Bu sırada ünlü Alman düşünür Goethe Almanya’yı 
birleştirmek için etkin ulaştırma sistemleri geliştirmenin 
gerekli olduğunu savunuyor ve 1824 yılında şunları 
yazıyordu; “Eğitimli  bir dünyanın aradığı şeyler  demir-
yolları, ekspres posta, buharlı gemiler ve diğer bütün olası 

ünyanın belki de en önemli ilk küre-
sel gelişmesiydi. 1830 yılı Eylül ayında            
Liverpool – Manchester Demiryolu’nun 
açılışıyla ilk tren raylarda ilerlemeye 
başladı.Çift yönlü olan hat tamamen bu-
harla çalışıyordu ve İngiltere’nin iki önemli 
şehrini birbirine bağlıyor, yolcu ve yük 

trafiğinin akışını sağlıyordu.

Liverpool – Manchester hattının açılmasından sonraki 
on yıl içinde buharlı trenler tüm Avrupa’ya yayıldı, hat-
ta Kuzey Amerika’da da kullanılmaya başlandı. Çeyrek 
yüzyıl içinde ise Küba ve Peru’dan Mısır ve Hindistan’a 
kadar her yerde demiryolları kurulmuştu. 

George Stephenson Liverpool – Manchester hattında ray 
aralığı olarak 4 fit 8 ½ inç (143,5 cm) ölçüsünü seçti ve bu 
ölçü dünyada en çok uygulanan standart ölçü halini aldı. 
Raylar arasındaki açıklık ölçüsü, maliyetle uygulanabilir-
lik açısından önemli bir parametreydi ve Stephenson’un 
seçtiği bu ölçü dünyada oldukça popüler oldu.

İki şehir arasında sadece yolcu değil yükler de 
taşınmaya başlandı. İlk zamanlarda genellikle pamuk 
ve kömür taşınırken kısa bir süre sonra canlı hayvan 
taşımacılığına da başlandı. Çiftçiler ve balıkçılar kısa 
sürede demiryollarının kendi ürünleri için çok büyük bir 
pazar yarattığını fark ettiler. Taze süt ürünleri, sebze, et 
ve balık taşımaları ile özellikle daha önceleri taze yiyecek 
bulamayan şehirli halkın beslenme alışkanlıklarında 
adeta bir devrim yaşandı. 

>> Nükhet IŞIKOĞLU
Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
Genel Müdür Yardımcısı

D

Demiryolu Devrimi

Rain, Steam and Speed 

 “Çelik raylar üstünde dönen çelik tekerlekler, bugüne kadar geliştirilen – havada düşey yükselme 
haricinde -  en sürtünmesiz hareketi sağlamaktadır. Bunun sonucunda çekme birimi başına, tüketilen 
yakıt birimi başına ve yolculukta görev alan personel başına diğer bütün ortamlardan daha fazla tonajı 
taşıyabilmektedir. Demiryolları uygun koşullarda hizmet verdiği zaman yenilmezdir.”
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iletişim yollarıdır.” Almanya kısa sürede ikinci en kapsamlı 
demiryoluna sahip ülke haline geldi ve 1850 yılında 6.400 
km civarında bir demiryolu hattına ulaştı. 

Prusya, Avrupa’daki bu dev demiryolu hamlesini ve ka-
zanç kaynağını öngörerek henüz hiçbir demiryolu hattı 
olmamasına rağmen bu endüstriyi düzenleyecek bir demir-
yolu yasasını onayladı.

İtalya’da demiryolları 1846 yılında modernleşme yanlısı 
Papa IX. Pius tarafından desteklenerek hızlandırıldı. An-
cak IX. Pius’un selefi XVI. Gregory demiryollarına ve Roma 
sokaklarının gaz lambasıyla aydınlatılması gibi modernleşme 
konularına şiddetle karşı çıkmıştı. Gregory’nin ölümüne ka-
dar Orta İtalya’dan geçen demiryolu hattının yapımı engel-
lendi. Bu olay  Gregory’nin ölümünden sonra da uzun süre 
Romalıların anlattığı şu fıkra ile hatırlandı; “Gregory cen-
netin kapısına giderken yolda rastladığı Aziz Peter’e yolun 
uzun olup olmadığını, yorgunluktan bacaklarının ağrıdığını 
söylemiş. Ahh… demiş Aziz Peter, Demiryolu yapmış 
olsaydın çoktan cennete varmıştın…”

Demiryolu gelişimi için çok uygun ve büyük toprakları olan 
Rusya ise askeri nedenlerle Stephenson’un standardından 
daha farklı olarak 5 fit (152.4 cm) bir ray ölçüsüne yöneldi.  
Amerikalı tarihçi Seymour Dunbar ise şunları yazıyordu; 
“Gelecekte insanlar bu ülkenin (Amerika’nın) nihayet ne za-
man ulus haline geldiğine ilişkin bir tarih arayacak olursa, 
politik bir kampanya sonunda verilmiş kararı ya da savaş 
alanını seçmeyecektir. Biri Doğu’dan, biri Batı’dan gelen iki 
lokomotifin Promontory’de buluştuğu saati seçeceklerdir.”

Osmanlı İmparatorluğu’nda ise ilk demiryolu 130 km olarak 
İzmir-Aydın arasında bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 
1856 yılında yapıldı. İnşaat 10 yıl sürdü ve hat 1866 yılında 
kullanıma açıldı. 

Abdülhamit anılarında şöyle yazmaktadır; “Bütün  kuvvetim-
le  Anadolu Demiryollarınıninşasına hız verdim. Bu yolun 
gayesi, Mezopotamya ile Bağdat’ı Anadolu’ya bağlamak, 
İran Körfezi’ne kadar ulaşmaktır. Alman yardımı sayesinde 
bu başarılmıştır. Eskiden tarlalarda çürüyen hububat şimdi 

iyi sürüm bulmaktadır, madenlerimiz dünya piyasalarına 
arz edilmektedir. Anadolu için iyi bir istikbal hazırlanmıştır. 
İmparatorluğumuz dâhilinde demiryollarının inşaatı mev-
zuunda büyük devletler arasındaki rekabet, çok garip ve 
şüphe davet edicidir. Her ne kadar büyük devletler itiraf 
etmek istemiyorlarsa da, bu demiryollarının ehemmiyeti 
yalnızca iktisadi değil, aynı zamanda siyasidir.”

Telgrafın icadı, demiryolu hatlarının daha yoğun bir şekilde 
kullanılmasına imkân verdiği için bu alanda ki önemli 
gelişmelerden biri oldu.

Avrupa çapında bir demiryolu ağının geliştirilmesi için,   
elektrifikasyon ve güvenlik sistemlerindeki farklılıkların gi-
derilmesi gerekiyordu. Bu konu 1878 – 1886 yılları arasında 
Berne’de düzenlenen bir dizi konvansiyonda ele alındı. Bu 
konvansiyonlarda hem teknik, hem de uluslararası tren-
lerde hasar ve gecikme sorumluluğu gibi yasal konular 
tartışılarak anlaşma sağlandı. 

19. Yüzyılın ortasına gelindiğinde artık Avrupa’nın tüm ana 
limanları demiryolu hattının son istasyonu haline gelmişti.  

Dünya’da ilk yeraltı demiryolu Londra’da 1863 yılında 
tamamlandığında, bu konuda mühendislik başarılarının 
ardı arkası kesilmiyordu. 

1880 yılında dünyada toplam 448.000 km demiryolu vardı 
ve yüzyılın sonuna kadar 800.000 km’ye ulaştı. Demiryolları 
tüm dünyada yılda 16.000 km oranında artıyordu ve bu 
artış I. Dünya Savaşı başlayana kadar hızla devam etti. 

Demiryollarının ortaya çıkışı dünyanın her yerinde modern 
çağın doğuşunu simgeledi. Ekonomik kalkınmayı ve toplum-
sal ilerlemeyi canlandırdı. Binlerce yıldır süregelen yaşam 
tarzlarını değiştirdi. Buhar gücüyle çalışan lokomotiflerle 
daha önce insanlar ve hayvanlar tarafından taşınabilen her 
şeyden en az on kat daha ağır yüklerin taşınması sağlandı.
Maliyet ve uzaklık arasındaki denklemin baştan yapılması 
ekonomiyi ve insanların yaşadığı toplumsal coğrafyayı 
değiştirdi.  

Zaman içinde yolcuların ve taşımacılığın serbestçe 
akmasına izin verilen, teşvik edilen bir demiryolu sistemi-
nin bulunduğu tüm ülkelerde, demiryolları kısa bir süre 
içinde, yalnızca belirli bir bölgeye değil, tüm ülkeye ekono-
mik güç kazandırmıştır.

Demiryollarının başarısı, demiryolu uzmanı Geoffrey 
Freeman Allen tarafından ifade edilen bilimsel bir gerçeğe 
dayanmaktadır; “Çelik raylar üstünde dönen çelik tekerlek-
ler, bugüne kadar geliştirilen – havada düşey yükselme ha-
ricinde -  en sürtünmesiz hareketi sağlamaktadır. Bunun so-
nucunda çekme birimi başına, tüketilen yakıt birimi başına 
ve yolculukta görev alan personel başına diğer bütün ortam-
lardan daha fazla tonajı taşıyabilmektedir. Demiryolları 
uygun koşullarda hizmet verdiği zaman yenilmezdir.”
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Akıllı trenler, yedek parçaya ne zaman 
ihtiyaç duyacaklarını önceden bilirler.
Öngörülen bakım süreçleriyle daha ileriyi düşünebiliyor, ulaşımda çıtayı yükseltiyoruz.

siemens.com.tr/mobility

Geliştirdiğimiz uzaktan erişim ve dijital hata tanımlama sistemleri 
ile, gerçek zamanlı olarak trenlerin bileşenlerini ve işletim sis-
temlerini kontrol ediyor, var ise operasyonel sapmaları düzeltiyor 
ve böylece trenlerin güvenilirliğini en üst düzeye çıkarıyoruz.

Öngörü odaklı bakım çalışmaları sayesinde hatalar, hasara dönüş-
meden giderilebiliyor. Ayrıca akıllı yedek parça temin desteğiyle, 

bakım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, operatörlerin 
trenlerini en uzun süreyle kullanabilmelerini sağlamaktayız.

Verdiğimiz hizmetin sonucu olarak operatörler trenleri daha 
verimli kullanabiliyor ve yolcular daha güvenli yolculuk edebiliyor.
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