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BAŞYAZI

Özcan SALKAYA
DTD Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında 6461 
Sayılı Kanun, 01 Mayıs 2013 tarihinde 
yürürlüğe girdi. Böylelikle kamu ve özel 
sektörün, demiryolu altyapı işletmeciliği 
ile tren işletmeciliği yapmasının yolu 
açıldı. Çünkü Türkiye, serbest, rekabetçi, 
ekonomik, sosyal açılardan sürdürülebilir 
ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile 
de uyumlu bir demiryolu sektörünün 
oluşturulmasına ihtiyacı olduğunu anladı. 
Üç yıldır altyapı ve mevzuatların 
hazırlanması için sabırla bekliyoruz. 
Fakat ticaret ve dünya ekonomisi, 
değişmeden beklemiyor. Motorin 
fiyatlarındaki düşüş, Rusya, Suriye ve 
Irak gibi ülkelere ihracata bağlı olarak 
karayolu taşımacılığının olumsuz 
etkilenmesi ve yurt içinde arz fazlasının 
olması nedeniyle karayolu fiyatlarında 
yaşanan ciddi fiyat düşüşleri, rekabeti 
dayanılmaz hale getirdi. Ayrıca demiryolu 
taşımacılık standartlarının artırılması 
amacıyla hazırlanan yönetmelik ve TSI 
vagon şartı, ECM’li bakım, Tescil, EYS 
belgesi, Lisans bedeli gibi uygulamalar 
endirekt maliyetlerimizi artırıyor. 
Demiryolu hatlarında yıllardır yaşanan 
bakımlar nedeniyle tren seyir ve turnis 
sürelerinin üç katına çıkması, verimlilik 
ve yük kaybı nedenleriyle demiryolu 
taşımacılık sektörü son derece zor günler 
geçirmektedir.
Tam bu noktada, 64. Hükümetin 
2016 Yılı Eylem Planının “6 Ay 
İçinde Gerçekleştirilecek Reformlar” 
bölümündeki “Demiryolu İşletmeciliğinin 
serbestleştirilmesi” konulu Eylem 
programı bizleri yeniden umutlandırdı. 
Plana göre; 21 Haziran 2016 tarihine 
kadar TCDD’nin yeniden yapılandırılması 
tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği 

serbestleştirilecek. Demiryolu Taşımacılığı 
Derneği olarak 64.Hükümetin programını 
memnuniyetle karşıladığımızı ve 
desteklediğimizi belirtirken; aynı 
zamanda bu sürecin sağlıklı ve 
verimli sürdürülebilmesi için, birlikte 
düşünmemiz ve birlikte hareket etmemiz 
gerektiğine inandığımızı söylemek 
zorundayız. 

Özel sektöre açılacak olan demiryolu 
sektörünün geleceği için DTD olarak 
temel beklentilerimiz şöyle: “Yük 
taşımacılığı öncelikli yatırımlara 
ağırlık verilmeli, yapılan yatırımların 
demiryolu işletmeciliğinin verimliliğini 
artıracak nitelikte olması gerektiği hesap 
edilmelidir. Mevcut çeken ve çekilen araç 
parkının yenilenmesi ve artırılması 
için özel sektör teşvik edilmelidir. 
Geçiş sürecinde TCDD’nin Eşya Tarifesi 
kapsamındaki mevcut tüm teşvikler 
korunmalı, TCDD Taşımacılık A.Ş. – özel 
sektör rekabetinin önüne geçilmelidir.” 
Hem yük hacmi, hem de ciro ve verimlilik 
kaybı yaşayan ve tabiri caiz ise daha 
doğmadan ölecek olan demiryolu sektörüne 
daha fazla zarar verilmemesi için özel 
sektörün adil rekabet ortamında en kısa 
zamanda rol alması büyük önem taşıyor. 
Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. 
Etrafımız tam bir ateş çemberi. Adı 
konmamış olsa da savaş halinde 
olduğumuz bir coğrafyada yaşamaktayız. 
Fuzuli’nin ifadesiyle “Söylesem tesiri yok, 
söylemesem gönül razı değil.” Ticaret için 
bekleyebiliriz , fakat insanlık için bekleme 
lüksümüz yok. Her gün tanık olduğumuz 
terör olaylarının, komşularımızdaki 
savaşların ve siyasi belirsizliklerin son 
bulması dileğiyle, tüm üyelerimiz ve 
okurlarımıza saygılarımı sunarım. 

“Hem yük hacmi, hem 
de ciro ve verimlilik 
kaybı yaşayan 
demiryolu sektörüne 
daha fazla zarar 
verilmemesi için 
özel sektörün adil 
rekabet ortamında 
demiryolunda rol 
alması büyük önem 
taşıyor.”

Demiryolu ulaştırması için 
yeni bir dönem başlıyor...
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Toplantıya DDGM Genel Müdürü Erol Çıtak, Daire Başkanları Bilgin Recep Bekem ve Mahmut Çelik ile çalışma arkadaşları katılırken, 
DTD’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya ve DTD Genel Müdürü Yaşar Rota katıldı. Toplantıda, yayımlanan ve yayımlanacak 
yönetmeliklerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. ECM ve Tescil İşlemleri konusunda DTD’nin görüşlerine başvuruldu. DDGM 
yetkilileri, DTD’nin önerileri için kendi içlerinde de değerlendirmelerde bulunacakları ve önerilere olumlu yaklaşıldığı vurgulandı. DDGM 
yönetimi, demiryolu sektörüne katkı sağlayacak özel sektörün önünün açılması konusunda yaklaşımlarının olumlu olduğunu belirti.

DDGM İle DTD, 
eCM ve TesCİl 
İşleMlerİ İçİn 
bİr araya GelDİ
Demiryolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü’nün (DDGM) 
daveti ile DDGM ve Demiryolu 
Taşımacılığı Derneği (DTD) 
yöneticileri arasında 5 Ocak 
2016 tarihinde Ankara’da bir 
toplantı gerçekleştirildi.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin 
“Demiryolu Yöneticileri ve Yönetici 
Adayları Eğitimleri” kapsamında 
düzenlediği “Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 
ve Yönetmelikler ile Demiryolu 
Ulaştırmasının Yeni Yapısı” konulu 
eğitim 28 Aralık 2015 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. “Demiryolu 
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkında Kanun ve Yönetmelikler ile 
Demiryolu Ulaştırmasının Yeni Yapısı” 
konulu eğitime DTD üyelerinden ve diğer 
sektör firmalarından yoğun katılım oldu. 
Katılımcılar, seminer programlarında 
bir taraftan demiryolunu oluşturan 
bileşenlere ait kavramsal ve işlevsel 
düzeyde bilişsel kazanımlar elde ederken 
diğer taraftan da sektörün konusunda 
uzman yöneticileriyle kişisel ilişkilerini 
oluşturma ve geliştirme fırsatını buldu. 

Bir gün süren eğitim seminerinde;
Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 
ve Yönetmelikler ile Demiryolu 

Serbestleşme sürecinde düzenlenen “Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikler ile 
Demiryolu Ulaştırmasının Yeni Yapısı Eğitimi”ne sektörden katılım yüksek oldu.

Ulaştırmasının Yeni Yapısı, Demiryolu 
Sektöründe Emniyet Yönetim Sistemi 
ve Bileşenleri, Demiryolu Araçlarının 
Bakımından Sorumlu Kuruluşların 
(ECM) Belgelendirilmesi konularında 
katılımcılara bilgiler verildi.
Eğitim, 2006 yılından itibaren sektörün 
serbestleştirilmesi ve TCDD’nin 
yeniden yapılandırılması çalışmalarının 

çoğunda görev almış ve yönetmeliklerin 
hazırlıklarında Ulaştırma Bakanlığı’na 
danışmanlık yapan, demiryolu ulaştırması 
ve serbestleştirilmesi konularında 
çalışmalarını sürdüren sektör uzmanları 
tarafından verildi. DTD Yönetimi, derneğin, 
demiryolu konusunda gerçekleştirdiği 
eğitimlerin artarak devam edeceğini 
belirtti.

serbesTleşMe eğİTİMİne İlGİ yoğunDu
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DTD’nin “Demiryolu Yöneticileri ve Yönetici Adayları Eğitimleri” kapsamında yapılan “Tren İşletmeciliği, Yük Vagonlarının Kullanımı 
ve Yönetimi” konulu eğitimi 16 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

DTD’nin “Demiryolu Yöneticileri ve Yönetici Adayları Eğitimleri” kapsamında yapılan “Tren İşletmeciliği, Yük Vagonlarının Kullanımı 
ve Yönetimi” konulu eğitimi 16 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Sektördeki yönetici ve yönetici adaylarının yoğun 
ilgi gösterdiği ve bir gün süren eğitim, sektör uzmanları tarafından verildi. DTD Genel Müdürü Yaşar Rota, DTD Yönetim Kurulu 

Üyesi Recep Soyak, DTD Üyesi ve Demiryolu Yöneticisi Hamdi Seyhun ve Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Ömür Akbayır’ın sunumlarını 
gerçekleştirdikleri eğitimde; Demiryolu Yük Tren İşletmeciliği, Demiryolu Taşımacılığında Performans Kriterleri ve Yük Vagonlarının 

Kullanımı ve Yönetimi konuları işlendi. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi. DTD Genel Müdürü Yaşar Rota, demiryolu 
eğitimlerinin gelecek dönemde de sektör ihtiyaçlarına göre şekillenerek devam edeceğini söyledi. 

DeMİryolu yöneTİCİlerİne, yük vaGonlarının yöneTİMİ eğİTİMİ verİlDİ

Köktaş Lojistik firma sahibi, DTD Üyesi ve Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ı, Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nden bir heyet 
makamında ziyaret etti. 
Aynı zamanda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi olan Fuat Köktaş’ın yeni görevini tebrik eden DTD 
heyeti, ziyaret sırasında, Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi, Yönetmelikler, ECM gibi konularda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Fuat Köktaş, Komisyon ve Meclis çalışmalarında demiryolu konusunu gündemde tutacağını belirtti. Ayrıca Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile ECM ve Tescil konusunu görüştüğünü, bu konularla ilgili yazılı taleplerin 
Yıldırım’a ilettiğini söyledi. Toptaş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’dan DTD olarak randevu alacağını ve 
birlikte ziyaretine gidileceğini belirtti. 

TbMM’De 
bİr DTD 
üyesİ 
Köktaş Lojistik firma sahibi 
Fuat Köktaş, Samsun 
Milletvekili olarak mecliste 
görev aldı. Köktaş, Komisyon 
ve Meclis çalışmalarında 
demiryolunu gündemde 
tutacağını söyledi.
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DDGM ve DTD yöneTMelİk DeğerlenDİrMe ToplanTısı yapılDı
Demiryolu Sektörünün 
Serbestleştirilmesi ardından yürürlüğe 
girecek olan “Demiryolu İşletmeciliği 
Yetkilendirme Yönetmeliği” UDHB 
Demiryolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından DTD’ye 
iletilerek, görüş ve önerileri talep 
edilmiştir. 
“Demiryolu İşletmeciliği 
Yetkilendirme Yönetmeliği” tüm DTD 
üyeleri ile paylaşılarak görüşler talep 
edilmiş ve ardından DTD merkezinde 
yapılan bir çalıştay ile gelen görüş ve 
öneriler değerlendirilmiştir. Çalıştay 
toplantısı ardından oluşturulan görüş 
ve öneriler, 18 Şubat 2016 tarihinde 
DDGM Demiryolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü ofisinde yapılan 
bir toplantıyla DDGM yetkililerine 
iletilmiştir. DTD ve DDGM yetkilileri 
arasında yapılan toplantı verimli ve 
olumlu geçmiş, karşılıklı fikir alışverişi 
ve değerlendirmeler yapılmıştır.

DTD yöneTİM kurulu 
ToplanTısı Tüpraş 

TesİslerİnDe 
GerçekleşTİrİlDİ

TÜPRAŞ’ın daveti üzerine DTD üyeleri 
9 Şubat 2016 tarihinde Kocaeli’nde 

bulunan TÜPRAŞ Tesislerine ziyarette 
bulunarak, DTD Yönetim Kurulu 

Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
TÜPRAŞ, Petrol sektöründe yüksek 

performans gösteren, çevre ve 
yaşam değerlerine saygılı öncü 

bir şirket olmak amacındadır. 
Yenilikçi uygulamalarla sektörü 

yönlendirmekte ve ülkenin petrol 
ürünleri ihtiyacını karşılamaktır.

TÜPRAŞ çalışanları tarafından, 
toplantı öncesi DTD üyeleri ile birlikte 

bir saha gezisi yapıldı. Bu gezide 
vagon dolum, boşaltım tesisleri, 

yapılan demiryolu taşımaları, 
kurumun tarihçesi, ürünler ve üretim 

hakkında genel bilgiler verildi. 
DTD Üyesi TÜPRAŞ İzmit-Kırıkkale 

ve Batman rafinerileri arasında 
demiryolu ile akaryakıt taşıması 

yapmaktadır.
TÜPRAŞ tesislerinde yapılan gezi 

ardından katılım sağlayan üyeler ile 
birlikte DTD Yönetim Kurulu toplantısı 

gerçekleştirildi. 

Türkiye Lokomotif ve Vagon Sanayi A.Ş.’nin 
(TÜLOMSAŞ) daveti üzerine, DTD’nin 19 Ocak 
2016 tarihindeki Yönetim Kurulu Toplantısı 
Eskişehir’de bulunan TÜLOMSAŞ Tesislerinde 
gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde, TÜLOMSAŞ 
yetkilileriyle yapılan fabrika gezisinde üretim ve 
ürünler hakkında DTD üyelerine bilgiler verildi. 
Fabrika gezisi ardından TÜLOMSAŞ Genel Müdürü 
Hayri Avcı, diğer yetkililer ve DTD Yönetim 
Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 
TÜLOMSAŞ’ın ürettiği lokomotif ve vagonların 
teknik özellikleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. 
Hayri Avcı, bu yıl içinde TÜLOMSAŞ’ın üç günde 
bir lokomotif yapacak duruma gelebileceğini 
belirterek, bu konuda General Electric ile partner 
olduklarını ve Ar-Ge konusunda TÜBİTAK ile 
işbirliği içinde olduklarını, TSI sertifikalı vagon 
üretimi yapabileceklerini anlattı. Ayrıca DTD 
üyelerinin görüşleri ve beklentileri dikkate alınarak, 
önümüzdeki süreçte yapılacak üretimlere yön 
verebileceğini söyleyen Avcı, bu konulardaki görüş 
alışverişlerinin önemli olduğunun altını çizerek, her 
türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti. 

DTD yöneTİM kurulu TüloMsaş’ı GezDİ
General Electric ile işbirliğine giden TÜLOMSAŞ, kısa sürede üç günde bir lokomotif üretebilecek duruma gelebilecek.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), yeni üyelerle büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. DTD’nin 19 
Ocak 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, NİĞTAŞ Mikronize Kalsit San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 
üyelik başvurusu değerlendirilerek kabul edildi. Şubat ayında yapılan son Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ise 
Fransız menşeli bağımsız gözetim, denetleme ve belgelendirme kuruluşu Bureau Veritas’ın üyelik talebi de 
kabul edildi. Böylelikle DTD üye sayısı 71’e yükseldi.

DTD yenİ üyelerle GüçlenDİ
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bTk DeMİryolu haTTınDa 
İlk Tren 2017’De...
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, 7. Üçlü 
Koordinasyon Konsey Toplantısı için Gürcistan’ın 
başkenti Tiflis’i ziyaret eden Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dimitri 
Kumsişvili ve Azerbaycan Ulaştırma Bakanı 
Ziya Memmedov ile ortak basın toplantısını 
düzenledi. Yıldırım, toplantıda Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Projesi’nde bugüne kadar 
gelinen noktayı etraflıca değerlendirme fırsatı 
bulduklarını ifade ederek, projenin yıl sonuna 
kadar sona ereceğini, 2017 yılında da tren 
seferlerinin başlayacağını anlattı. 

Binali Yıldırım, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesi’nin sadece taşımacılık değil aynı 
zamanda Uzak Doğu ve Çin ile Avrupa arasında 
kesintisiz hat oluşturması açısından çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, doğu ile batı 
arasında ticaret, kültür ve medeniyet yolu 
olarak adlandırılan İpek Yolu’nun, bundan böyle 
dostluğa ve kardeşliğe ciddi katkı sağlayacağını 
ifade etti.

Bakan Binali Yıldırım, dergimize yaptığı 
açıklamalarda da Türkiye tarafındaki inşaatta 
yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanmış 
olup; Türkiye ve Gürcistan tarafında yapım 
faaliyetlerinin eşzamanlı olarak 2016 yılı 
sonunda tamamlanması ve 2017 yılı ilk 
çeyreğinde de hizmete girmesinin hedeflendiğini 
söyledi.

Türkİye’nİn en uzun DeMİryolu TünelİnDe 
çalışMalar hızlanDı
Osmaniye’nin Bahçe ile Gaziantep’in Nurdağı ilçelerini bağlayacak ve 10 bin 200 
metrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun demiryolu çift tüp geçidi olacak projede, 
çalışmalar tünel kazma makinesi ile sürüyor.

TCDD’den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 
tarafından Adana-Gaziantep-Malatya konvansiyonel hattı üzerindeki Bahçe-
Nurdağı ilçeleri arasında inşa edilen çift tüp geçit için toplam sekiz metre çapında 
20 bin 400 metre tünel kazılacağı açıklandı. 

Çalışmaların iki yıl içinde bitmesi planlanıyor. Tünelin tamamlanmasıyla mevcut 
demiryolu hattı, 17 kilometre kısalacak. Toplam 193 milyon 253 bin liraya mal 
olması beklenen projede, 20 teknik personel ile 200’den fazla işçi çalışıyor.

Ruhani: “Kuzey-Güney ulaşım koridoruna 
gelince ise, Azerbaycan(İran)- Astara 
(Azerbaycan) demiryollarının yıl sonuna 
birleştirilmesi önemli olay olacak” dedi. 
İki ülkenin Astara kentlerini birbirine 
bağlayacak 9 kilometre uzunluğundaki 
demiryolunun 7 kilometresi Azerbaycan 
topraklarında inşa edilecek. İran, Kuzey-
Güney koridorunu tamamlayarak Rusya, 
Azerbaycan ve İran’ı birbirine bağlamak 
istiyor. Koridor tamamlandığında 
hatta 1,4 milyon yolcu ve 7 milyon ton 
yük taşınması bekleniyor. Koridorun 
tamamlanması için İran’ın çalışmalarını 
yürüttüğü 170 kilometre uzunluğundaki 
Qazvin-Rasht-Astara demiryolunun 
tamamlanması gerekiyor. İran, bu hattın 
2016 sonuna kadar tamamlanacağını 
duyurdu.

Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108   
    İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8  No : 503  Esenler / İSTANBUL

Tel : 0212 245 52 95  (3 Hat)   Fax : 0212 251 09 79
www.aslandenizcilik.com.tr

üSTüN hİZMET,  GüVEN, TEcRüBE

İran İle azerbayCan DeMİryoluyla bağlanıyor
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile ortak yaptığı basın toplantısındaki açıklamada, iki ülke 
demiryollarının 2016 yılı sonuna kadar birleşeceğini ifade etti.
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Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve 
Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı’na, peron alanlarıyla ilgili yapılan 
itirazı görüşen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Meclisi, planların revize 
edilmesine karar verdi.

2013’te oy çokluğuyla söz konusu alanda 
ticari yapılar ile otel gibi yapıların yapımına 
olanak veren planı onaylayan İBB Meclisi 

bu kez, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 
“Planın revize edilmesi için Planlama 
Müdürlüğü’ne iade edilmesi” yönündeki 
görüşünü oy birliğiyle kabul etti. Yeni 
hazırlanacak planda Haydarpaşa Garı, 
‘Hızlı Tren’in ilk istasyonu olacak ve tarihi 
kimliği korunacak. İncelemeler sonucu 
oluşturulacak yeni planda, gar çevresinde 
kamuya açık yeşil alanlar oluşturulması, 
TCDD ve demiryolu tarihi konulu bir müze 

kurulması da yer alacak. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşünde, 
tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresindeki 
tescilli eserler ve korunması gereken 
ağaçların bulunduğu, söz konusu alanda 
TCDD’nin ihtiyacı olan kullanımların 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte olan ve planlanan projelerin 
son haline göre yeniden düzenlenmesi 
gerektiği belirtildi. 

Tarihi Haydarpaşa Garı’nın akıbetiyle ilgili yıllardır 
süren belirsizlik sone erdi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi, planların revize edilmesine karar 
verdi. Haydarpaşa Garı, ‘Hızlı Tren’in ilk istasyonu 
olacak ve tarihi kimliği korunacak.

Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin Başbakanlık 
Genelgesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm 
programları arasında yer alan "Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm 
Programı"nın eylem planında, "Lojistikte Strateji ve Kurumsal 
Yapılanmanın Oluşturulması" politikasının yer aldığı belirtildi.
Genelgeye göre, söz konusu politika çerçevesinde; lojistik ile ilgili 
iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının 
üstlenecekleri rolleri belirlemek, müşterek konularda eşgüdüm tesis 
etmek, ortak karar alınmasını gerektiren hallerde prensip kararlar 
almak ve lojistik mevzuatı düzenlemelerinin koordinasyonunu sağlamak 
üzere; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı’nın 
başkanlığında: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarları ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı’nın katılımlarıyla "Lojistik Koordinasyon Kurulu" (Kurul) 
oluşturuldu.
Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek; sekretarya 
hizmetleri ve alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Kurul bünyesinde genel müdür seviyesinde çalışma 
grubu oluşturulacak, ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyede çalışma grupları da kurulabilecek; diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri, çalışma gruplarına dâhil edilebilecek.

Lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma prensiplerini belirlemek, 
aralarındaki koordinasyonu sağlamak üzere “Lojistik Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu. Koordinasyon, Demiryolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

lojİsTİk koorDİnasyon kurulu, DDGM’ye eManeT

Trafiksiz stressiz yaşam

gunaydingroup.com.tr

ve

işimizi hızlandırıyor
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ulaştırma Denizcilik ve haberleşme bakanı binali yıldırım:

DEMİRYOLUNA 55 MİLYAR $ 
YATıRıM YApAcAğıZ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Halkalı ve Pendik bağlantıları tamamlandıktan 
sonra Marmaray hattında gece saatlerinde yük taşımacılığının da yapılabileceği müjdesini verdi. Bakan 

Yıldırım, 2023 yılına kadar demiryoluna 55 Milyar Dolar daha yatırım yapacağını açıkladı.
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DEMİRYOLU Dergisi’ne açıklamalarda 
bulunan Bakan Binali Yıldırım, 
“2023 yılına kadar demiryoluna 55 

milyar dolar daha yatırım yapılacak. 2023 
yılında toplam 25 bin kilometre demiryolu 
uzunluğuna ulaşmayı planlıyoruz. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nden demiryolu 
geçişi için Köseköy - 3. Köprü hattının proje 
hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. 
Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattının 
2017 yılı ilk çeyreğinde hizmete 
girmesi hedeflenmektedir” dedi. Bakan 
Yıldırım, serbestleşme sürecine ve yük 
taşımacılığına yönelik sorularımızı yanıtladı.

Yıllardır serbestleşmenin başlamasını 
bekleyen özel sektöre, bir müjdeniz var 
mı? Demiryolu yük taşımacılığında özel 
sektörün trenleri, ne zaman çalışmaya 
başlayabilecek?
Demiryollarının serbestleşmesine 
yönelik olarak alt mevzuat çalışmaları 
sürdürülmektedir. Serbestleşmeye 
yönelik ana yönetmelikler Bakanlığımızca 
yayınlanacak olup takvimi Demiryolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 
takip edilmektedir.

Ayrıca hükümetimizin acil eylem 
takvimi içerisinde TCDD’nin yeniden 
yapılandırılması ve TCDD Taşımacılık A.Ş. 
kurulması, altı aylık plana dâhil edilmiştir.
Bu kapsamda TCDD Taşımacılık 
A.Ş. tesciline yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. TCDD tarafından Şebeke 
Bildirimi taslağı hazırlanarak, görüş için 
DDGM'ye gönderilmiştir. Bakanlığımızca 
yönetmeliklerin yayınlanması ile taşıma 
şirketlerinin tescil işlemleri ve TCDD 
tarafından Şebeke Bildirimi yayımlanması 
ile sektör serbestleştirilecektir.

Bakanlığınız, bugüne kadar demiryoluna 
ne kadar ödenek ayırdı. 2023’e kadar ne 
kadar daha yatırım yapılması planlanıyor?
AK Parti hükümetleri döneminde 
demiryollarının gelişimine ayrı bir önem 
verilmiştir. 2003 yılından 2015 yılı sonuna 

kadar 46,8 milyar TL yatırım yapılmıştır. 
2016-2023 yılları arasında ise yaklaşık 
55 milyar dolarlık yatırım yapmayı 
hedefliyoruz. Bu yatırım ile 3 bin 500 
kilometre yüksek hızlı demiryolu, 8 bin 500 
kilometre hızlı demiryolu ve bin kilometre 
konvansiyonel demiryolu olmak üzere 13 
bin kilometre demiryolu yaparak 2023 
yılında toplam 25 bin kilometre demiryolu 
uzunluğuna ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca 
4 bin 400 kilometrelik hat yenilenmesi 
yaparak, tüm hatları yenilemeyi 
hedefliyoruz.

Yatırımlarda yolcu taşımacılığı ön 
planda oldu. Bundan sonraki süreçte 
yük taşımacılığına yönelik yatırımlar 
hızlanacak mı?
2003 yılından itibaren yük taşımacılığını 
artırmak amacıyla yeni demiryolu 
hatlarının yapılması, mevcut hatların 
standartlarının yükseltilmesi ve çift hat 
haline dönüştürülerek sinyalli ve elektrikli 
hale getirilmesi, lojistik merkezler ve iltisak 
hatları yapılması projelerine büyük önem 
verilmiştir. 2004 yılı başından itibaren 
Blok Tren İşletmeciliğine geçilmiştir. 
Bu uygulama ile taşınan yük miktarında 
artış sağlanmış, kaynaklar daha etkin 
kullanılmış, taşıma süreleri kısaltılmıştır. 
Bütün bunlar, taşıma maliyetlerini azalttığı 
gibi, müşteri memnuniyetini de artırmıştır. 
2003 yılında 15,8 milyon ton yük taşınırken 
2015 yılında yüzde 64 artışla 25,9 milyon 
ton yük taşınmıştır. Yük taşımacılığının, 
demiryollarıyla yapılmasının daha etkin 
hale getirilmesine yönelik, mevcut 
demiryolu hatlarına yapılacak ek hatlar 
ile kapıdan kapıya taşınmasını sağlamak 
amacıyla iltisak hatları yapılmaktadır. 
Özellikle organize sanayi bölgeleriyle 
bağlantılı olarak yük taşıma potansiyelinin 
yoğun olduğu yerde 20 adet lojistik merkez 
yapımı planlanmış olup, bunlardan yedi 
âdeti hizmete verilmiş, altı âdetinin yapımı 
devam ediyor. Geri kalanlarda ise proje ve 
kamulaştırma çalışmaları sürdürülüyor.
Ayrıca 2023 ve 2035 hedeflerimize ulaşmak 

“halkalı ve pendik 
bağlantıları 

tamamlandıktan 
sonra Marmaray 
hattında gece 

saatlerinde yük 
taşımacılığı da 
yapılabilecek.”
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için ülkemizde, doğu-batı ve kuzey güney 
ana demiryolu koridoru oluşturularak, 
gerek ulusal, gerekse Avrupa - Asya 
arasında transit ulaşım olanaklarının 
artırılması ve kombine taşımacılığın 
geliştirilesi amacıyla demiryolu yük 
taşımacılığı projelerine öncelik verilmiş 
bulunmaktadır. 

Modernizasyon ve bakım onarım 
çalışmalarının tamamlanmasıyla ve yapımı 
devam eden hızlı tren hatlarında yük 
taşımacılığına başlanması ile birlikte 2023 
yılında 100 milyon ton ve 2035’te 153,5 
milyon tona çıkarmak için onlarca proje ile 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çin’den Avrupa’ya kesintisiz demiryolu 
ağının sağlanabilmesi için Türkiye’nin 
altyapısı artık hazır mı?

Çin’den Avrupa’nın içlerine kadar ulaşacak 
kesintisiz bir ulaşım koridoru kurmak için 
ülke olarak Trans Asya orta koridorunu 
geliştirmek öncelikli hedeflerimizdendir. 
Bu koridorun önemli halkaları, Marmaray/
Boğaz Tüp Geçişi ve Kars-Tiflis-Bakü 
Demiryoludur. 
Kars-Tiflis-Bakü Demiryolunun yapımıyla; 
ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan ve 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki 
kesintisiz demiryolu bağlantısının 
sağlanarak tarihi İpek Yolu’nun 
canlandırılması ve bu şekilde ülkeler 
arası ekonomik ve kültürel işbirliğinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bildiğiniz üzere Asya ile Avrupa kıtaları 
arasında kesintisiz taşımacılık temin etmek 
amacıyla İstanbul’un her iki yakasındaki 
demiryolu hatları Marmaray ile yer altından 
birbirine bağlanmıştır. 

“Demiryolu ile 
taşınan yük 

miktarını, 2023 
yılında 100 milyon 

ton ve 2035’te 
153,5 milyon tona 

çıkarmak için 
onlarca proje ile 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”
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Bakü-Tiflis-Kars hattı ne zaman devreye 
giriyor?
Türkiye tarafındaki inşaatta günümüze 
kadar yüzde 85 fiziki gerçekleşme 
sağlanmış olup; Türkiye ve Gürcistan 
tarafında yapım faaliyetlerinin eşzamanlı 
olarak 2016 yılı sonunda tamamlanması 
2017 yılı ilk çeyreğinde de hizmete girmesi 
hedeflenmektedir.

Haydarpaşa’nın kapanmasıyla Asya-
Avrupa demiryolu ağı koptu. Marmaray 
veya 3. Köprü, bu bağı yeniden kurabilir 
mi?
Elbette Asya ve Avrupa bağlantısının 
sağlanmaması gibi bir durum söz 
konusu olamaz. Marmaray zaten var 
bildiğiniz üzere ve boğaz altından iki 
kıtayı birleştirdi. Halkalı ve Pendik 
bağlantıları tamamlandıktan sonra 

Marmaray hattında gece saatlerinde 
yük taşımacılığı da yapılabilecektir. 
Böylece Asya-Avrupa arasında kesintisiz 
demiryolu yük taşımacılığı projesi hayata 
geçirilecektir. Ayrıca Asya ve Avrupa 
arasında kesintisiz demiryolu bağlantısının 
sağlanabilmesine yönelik diğer çalışmalar 
da hızla devam etmektedir. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nden demiryolu geçişi 
için Köseköy - 3. Köprü (YSS) (Adapazarı 
Kuzey Geçişi) hattının proje hazırlama 
çalışmaları sürdürülmektedir. 3. Köprü 
(YSS) - 3. Havalimanı – Halkalı hattının ise 
kesin proje hazırlama çalışmalarına yakın 
zamanda başlanılacaktır. 

Türkiye’nin bir aktarma merkezi olma 
noktasında, sizce demiryolu nasıl bir rol 
oynayacak?
Ülkemizde, hem doğu-batı hem de 
kuzey-güney ana demiryolu koridoru 
oluşturularak, gerek ulusal, gerekse 
Avrupa - Asya arasında transit ulaşım 
olanaklarının artırılması ve kombine 
taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla 
demiryolu yük taşımacılığı projelerine 
öncelik verilmiş bulunmaktadır. Bu 

kapsamda; 2003 yılından itibaren yük 
taşımacılığını arttırmak amacıyla yeni 
demiryolu hatları yapılmakta, mevcut 
hatların standartları yükseltilmekte ve 
çift hat haline dönüştürülerek sinyalli 
ve elektrikli hale getirilmekte, lojistik 
merkezler ve iltisak hatları yapılmaktadır.

Limanların ve Organize Sanayi 
Bölgeleri’nin demiryolu bağlantıları sizce 
yeterli mi, bu konuda hangi yatırımların 
yapılması planlanıyor?
Yük taşımacılığının, demiryollarıyla 
yapılmasının daha etkin hale getirilmesine 
yönelik, mevcut demiryolu hatlarına 
yapılacak ek hatlar ile (iltisak hatları) 
kapıdan kapıya taşınmasını sağlamak 
amacıyla iltisak hatları yapılmaktadır.

Biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle 
organize sanayi bölgeleriyle bağlantılı 
olarak yük taşıma potansiyelinin yoğun 
olduğu yerde 20 adet lojistik merkez 
yapımı planlanmış olup, bunlardan 7 
âdeti hizmete verilmiş, 6 âdetinin yapımı 
devam ediyor. Geri kalanlarda ise proje ve 
kamulaştırmaları sürdürülmektedir.

“Demiryoluna, 2016-2023 yılları arasında yaklaşık 55 milyar 
dolarlık yatırım yapmayı hedefliyoruz.”
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Taşımacılık konusunda komşu ülkelerle, teknik 
konularda ise Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleriyle 
işbirliklerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Binali 
Yıldırım, demiryolu sektörünün gelişmesi için ikili 
ilişkilerde olduğu kadar çoklu ilişkilere de önem 
verildiğini belirterek şunları söyledi: “Çoklu ilişkiler 
kapsamında nice önemli kuruluşa ya üyeyiz ya da sıkı 
işbirlikleri içindeyiz. 
Ülkemiz asıl amacı üye devletler arasında demiryolu 
ile yapılan uluslararası doğrudan yolcu, yük ve bagaj 
taşımalarına uygulanan tek tip bir hukuk rejimi 
düzenlemek ve bu rejimin uygulanması ve gelişimini 
sağlamak olan OTIF üyesidir. Bu çerçevede Demiryolu 
ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Sözleşme COTIF’e 
de taraftır. 
1922 yılında kurulan ve beş kıtadan yaklaşık 200 üyesi 
bulunan Uluslararası Demiryolları Birliği’nde TCDD, 
2007 yılından bu yana, İcra Kurulu’nda yer almakta 
olup, söz konusu Kurul’da oy hakkına sahiptir. Yine 
bu bağlamda TCDD, 56 üyesi bulunan BM Avrupa 
Ekonomik Komisyonu (AEK) ve 62 üyesi bulunan 
BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu 
(ESCAP) tarafından yürütülen çalışmalara aktif katılım 
sağlamaktadır. 
Bunların yanı sıra TCDD, Bakanlığımız tarafından 
koordine edilen Taşımacılık Politikası ve Trans-
Avrupa Ağları (TEN) fasıllarına demiryolu alanı ile 
ilgili hususlarda destek vermektedir. Ülkemizin taraf 
olduğu TRACECA Projesi kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetlere TCDD katkı sağlamaktadır. Ayrıca 70’ten 
fazla üye ve ortağı olan CER’e TCDD de üyedir. 
İkili ilişkiler kapsamında ise TCDD, doğrudan 
taşımacılık yaptığı Almanya, Macaristan, Avusturya, 
Bulgaristan, Yunanistan ve İran gibi ülkelerin demiryolu 
idareleri ile sıkı işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 
Ayrıca, ülkemiz ile demiryolu bağlantısı 
kurulması çalışmaları devam eden 
Gürcistan ve Azerbaycan ile yakın 
temas içindedir. Bunların 
yanı sıra teknik bilgi ve 
becerinin artırılması 
amacıyla Japonya, Güney 
Kore, Çin, Fransa, Almanya 
ve İspanya başta 
olmak üzere 
birçok ülke 
ile işbirliği 
faaliyetleri 
yürütmekte 
ve demiryolu 
sektörü 
hakkında 
bilgi alışverişi 
yapmaktadır.”

“ÜLKELERLE ÇOKLU İLİŞKİLER KURUYORUz”

2003-2015 yılları 
arasında yapılan 
yatırım miktarı

2016-2023 yılları 
arasında yapılacak 

yatırım miktarı

2015 yılında 
taşınan 

yük miktarı 

Bugünkü
demiryolu 
uzunluğu

2023’te ulaşılacak 
demiryolu 
uzunluğu 

2023’te taşınması 
hedeflenen yük 

miktarı

46,8 
Milyar TL

55 
Milyar $

25.9
Milyon Ton

100
Milyon Ton

12.485 
Kilometre

25.000
Kilometre
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Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), 
yeşil, temiz ve ekonomik taşımacılık 
türü olan demiryolu taşımacılığını, 

cağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda 
geliştirmek ve demiryolunun ülkenin 
toplam taşımacılığı içindeki payını 
yükseltmek amacıyla 2006 yılında kuruldu. 
İlk kuruluş bildirgesinde yedi üyesi bulunan 
DTD, ilk genel kurulunu ise 15 üye ile 
yapmıştı. Geçen 10 yıllık süre zarfında 
derneğin üye sayısı 2016 itibariyle 71’e 

ulaştı. Demiryolu Taşımacılığı 
Derneği’nin büyük 

çoğunluğunu 
taşımacılık 

firmaları 
oluştursa 

da üyeler 
arasında, 

üretici, tedarikçi gibi demiryoluna yönelik 
hizmet veren tüm şirketler yer alıyor. 

Dernek yönetimi üye profilini şu şekilde 
anlatıyor: “Üyelerimiz, kendilerine ait 
vagonlarla veya TCDD vagonları ile ulusal 
ve uluslararası demiryolu taşımacılığı 
yapan, vagon üretim tesisleri olan, liman 
işletmeciliği yapan, vagon bakım ve onarım 
sanayi ile iştigal eden, demiryolu altyapısı 
inşaatı, bakım ve onarımı islerini üstlenen 
Türkiye’nin önemli firmalarıdır.”

“Tüm dünyada geleceğin taşıma modu 
olarak öne çıkan demiryolu taşımacılığını, 
ülkemizde de layık olduğu yere getirme 
çabası içindeyiz” diyen DTD Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan Salkaya,  derneğin kamu 

kuruluşlarındaki rolünü şöyle anlatıyor: 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
TCDD Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) kurumlarının ulaştırma 
ve lojistik konularındaki 
konseylerinin üyesi olarak 
sektörün sorunlarını ve 
çözüm önerilerini kayıtlara 
geçirerek sonuçlarını 
takip etmekteyiz.” DTD, 
demiryollarının 
serbestleşme 
sürecinde oldukça 
aktif rol aldı. 2014-
2018 dönemini 
kapsayacak olan 
10. Kalkınma 
Planı’nın hazırlık 

2006 yılında yedi üye ile kurulan Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), bu yıl 10. yılını kutlamaya 
hazırlanıyor. Dernek yönetimi ve üyeleri, derneğin 10. yılında demiryolu serbestleşmenin başlayacak 

olmasının sevindirici olduğunu belirtiyor. DTD, gelecek dönemde demiryolunun eğitim ve hizmet 
kalitesinin artırılması noktasında daha aktif rol alacak.
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çalışmalarına, demiryolu özel sektörünü 
temsil ederek katıldı. Özel sektörün 
görüş ve önerilerini kapsayan bir rapor 
hazırlayarak 10. Kalkınma Planı’na katkı 
sağladı.

Özel sektör firmaları henüz kendi 
lokomotifleriyle yük taşımacılığına 
başlamamış olsa da Dernek üyesi 
firmalarının, demiryolu yük taşımacılığında 
yüzde 27’lik payda bulunuyor. Bu 
taşımaları, sahip oldukları vagonlarla 
veya TCDD’nin yük vagonlarını kiralayarak 
gerçekleştiriyor. TCCD kayıtlarına göre; 
2015 yılında taşınan 1.9 milyon ton dış 
ticaret yükün yüzde 33’lük kısmı özel 
firmalara ait vagonlarla yapıldı.

DTD KURUCU BAŞKANI KAPTAN 
BUĞRAHAN HANAĞASIOĞLU:
“Demiryolu’nda güçlü ve kararlı şirketler 
olmalı”
2003 yılında AK Parti hükümetinin  
kurulmasının ardından sağlanan imkanlar 
nedeniyle demiryolu taşımacılığı yapmak 
için bir şirket kurarak demiryolu sektörüne 
giren ve DTD’nin Kurucu Başkanı olan 
Buğrahan Hanağasıoğlu, o günleri şöyle 
anlatıyor: “Demiryolu taşımacılığını 
çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda 
geliştirmek, taşıma kapasiteni 
artırmak ve vakıf zihniyetiyle sektörün 
profesyonelleşmesi amacıyla bir dernek 
kurma yoluna gittik. 2006 yılında Demiryolu 
Taşımacılığı Derneği’ni (DTD) kurduk. 
Benim kurduğum firma, demiryolunda 
taşıma yapan ilk özel şirket oldu. Ardından 
birkaç şirket daha kuruldu. Rekabetin az 
olduğu ama yük hacminin yoğun olduğu bir 
dönemdi. Hükümetin demiryolu projeleri ve 
sektörün medyada daha fazla yer almasıyla 
çok sayıda şirketin bu alana girmesine 
vesile oldu. Bir yıl başkanlık yaptıktan 
sonra ayrıldım.” 

Bugün gelinen noktada derneğin, 71 
üyesi olduğunu hatırlatan Hanağasıoğlu, 
sektörün büyümesinin altında, hükümetin 
demiryolu projelerine yönelik demiryolunun 
medyada çok yer almasına bağlıyor. 
Demiryolu taşımacılığında güçlü şirketlerin 
olması gerektiğini söyleyen Hanağasıoğlu, 

sektöre 
dair görüşlerini şöyle 
paylaşıyor: “Aslında Türkiye’nin altyapı ve 
mevzuatına baktığımızda, özel demiryolu 
şirketlerin çalışabilmeleri ve kapasitelerini 
artırabilmelerine imkan yok. Şirketler 
de devletler de fonksiyonel olmalı. Bu 
nedenle serbestleşmenin ne şekilde 
olacağı çok önemli. Sinyalizasyon, bir 
kurumun kontrolünde, çeken bir başka, 
çekilen bir başkasının kontrolünde olursa 
kimse fonksiyonel olamaz. Demiryolu 
güçlü ve kararlı firmaların yapabileceği 
bir taşımacılık modeli. Yarın, filosu ve 
sermayesi güçlü bir şirket geldiğinde, 
bugün faaliyet gösteren şirket sayıları 
azalabilir. Çeken ve çekilen araçların 
bölgesel olarak güçlü olması gerekiyor.”

DTD ESKİ BAŞKANI İBRAHİM Öz:
İki dönem başkanlık yapan ve bugünkü 
yönetimde Başkan Yardımcısı olarak 
yer alan İbrahim Öz, demiryoluna en 
çok inanan isimlerin başında geliyor. 
“Derneği kurarken, Türkiye’nin geleceğinin 
demiryolunda olduğuna inanıyorduk 
ve hala inancımız devam ediyor” diyen 
Öz, serbestleşmenin demiryoluna 
getireceği değişimi şöyle anlatıyor: 
“Sektörün serbestleşmeye açılacağını ve 
taşımacılıktan daha fazla pay alabilecek 
potansiyele sahip olduğunu biliyorduk. 

TCDD çok ciddi yatırım yapıyor. Birkaç 
yıl sonra yapılan yatırımların meyvelerini 
toplayacağız. Bugün hem 
sektör hem de dernek 
olarak çok daha iyi durumda 
olabilirdik. Fakat seçim 
süreci, bölgemizdeki iç 
savaşlar, yatırım ve 
mevzuat anlamında 
iki senenin çok 
durgun geçmesine 
neden oldu. 
Serbestleşmede 
geç kaldığımız 
için bazı 

 İlk kuruluş 
bildirgesinde yedi 

üyesi bulunan
DTD, ilk genel 

kurulunu ise 15 üye ile
yapmıştı. Geçen 10 
yıllık süre zarfında
derneğin üye sayısı 
2016 itibariyle 71’e

ulaştı.
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üyelerimiz şirketlerini kapatmak 
zorunda kaldı. Bu şirketler kapanmamış 
olsaydı, derneğimiz 100 üyeyi geçecekti. 
Serbestleşmeden sonra, sektörde şirket 
evliliklerinin ve birleşmelerinin olacağını 
düşünüyoruz. Daha az sayıda fakat daha 
güçlü şirketler olacak. Yabancı ortaklı 
şirket sayısı artacaktır.
Dernek olarak demiryolunun 
serbestleşmesinde Türkiye’de doğru 
modelin uygulaması noktasında ciddi 
çalışmalar yaptık. Ulaştırma Bakanlığı, 
Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü 
ve TCDD, derneğimizi, paydaş olarak 
dikkate alıyor. Biz de Avrupa ve Orta Doğu 
başta olmak üzere komşularımızdaki 
STK’lar ile temas halindeyiz. Derneğimiz, 
demiryollarında doğru modelin 
uygulanması, mesleki yeterliliklerin 
artırılması, meslek eğitimlerinin verilmesi 
noktasında büyük çaba harcıyor. 
RAYTEST’in kurucu ortağıyız. RAYTEST, 

ülkemizin demiryolu taşımacılığında 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesine yerleştirilmiş ulusal 
yeterliliklere ait sınav ve belgelendirme 
hizmetleri sunmaktadır. 
Bu sektör, ekipman, ekip ve eğitimle 
büyüyecek.  Dernek olarak da eğitim 
kurumları ve üniversitelerle iş birliği 
yaparak, sektör çalışanlarını sertifikalı hale 
getireceğiz. Demiryolu meslek liselerinde 
okuyan öğrencilerin bu sertifikaları 
almasını sağlayacağız. Akredite olduğumuz 
için bu sertifikalar Avrupa’da da geçerli. 
Gelecek dönemde Körfez ülkelerinin 
demiryollarında ihtiyaç duyduğu eğitimleri 
ve teknik desteği biz vereceğiz.”
Derneğin gelecek dönemde öncelikleri 
arasında eğitim bulunuyor. 
DTD’nin Beykoz Lojistik MYO, Anadolu 
Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ile 
İşbirliği Protokolleri bulunuyor.

DTD’nin beykoz 
lojistik Myo, 

anadolu 
üniversitesi 

ve bahçeşehir 
üniversitesi 
ile İşbirliği 
protokolleri 
bulunuyor.
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Demiryollarında 2003’te başlayan atılım, 
2014 yılına kadar çok hızlı devam etti ve 

52 milyar TL harcandı. Bin 759 kilometre 
demiryolu yapıldı. İstanbul-Ankara 

başta olmak üzere farklı şehirlerde hızlı 
trenler hizmete girdi. Serbestleşme 

Kanunu çıktı ve özel sektör ile birlikte 
yük taşımacılığının artması bekleniyor. 

2023 yılına kadar yük taşımacılığında 
demiryolunun payı yüzde 15, yolcu 

taşımacılığında yüzde 10’a çıkarılması 
hedefleniyor.

DEMİRYOLUNDA hEDEf:
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2003 yılıyla birlikte başlayan demiryolu 
atılımı, yolcu taşımacılığı başta olmak 
üzere hızlı bir gelişme gösterdi. 2003 

yılından bugüne kadar 311 kilometre ilave 
konvansiyonel hat ve bin 196 kilometre 
yüksek hızlı tren hattı işletmeye alınarak, 
demiryolu ağı 12 bin 466 kilometreye 
yükseltildi. 

Aynı dönemde 2 bin 807 kilometre 
olan sinyalli hat uzunluğu ise 4 bin 377 
kilometreye; 2 bin 078 kilometre olan 
elektrikli hat uzunluğu da 3 bin 646 
kilometreye yükseltildi. 2003 yılında 1.025 
milyon TL olan demiryolu sektörü ödeneği, 
yıldan yıla katlanıp artarak, 2015 yılında 8.8 
milyar TL’ye ulaştı.

2003 ile 2014 yılları arasında 52 milyar 
TL kaynak, demiryoluna aktarıldı. TCDD 
Genel Müdürü Ömer Yıldız, Türkiye`de 
de demiryolu yatırımlarının artığını ve 
2023`e kadar yaklaşık 55 milyar dolar 
yatırım yapılmasının planlandığını söyledi. 
Mimar ve Mühendisler Grubu`nun (MMG) 
düzenlediği toplantıda konuşan Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 

Genel Müdürü Ömer Yıldız, 2023`te toplam 
1 milyar yolcu, 76 milyon ton yük taşımayı 
hedeflediklerini söyledi. Dünyada demir 
yollarına her yıl 70 milyar dolar yatırım 
yapıldığını ve 2023`e kadar 1 trilyon dolar 
yatırım yapılmasının beklendiğinin altını 
çizdi.

Özel sektör yük hatlarını bekliyor
Ulaştırma Bakanlığı’nın demiryoluna dair 
hazırladığı raporda; yeni yollar ve iltisak 
hatlarının yapılması, mevcut yolların 
yenilenmesi ve özellikle 2004 yılında blok 
tren işletmeciliğine geçilmesi sonucu yük 
taşımalarının önemli oranda arttırıldığı 
belirtiliyor. Raporda; 2003 yılında 15,9 

milyon ton yük taşınırken, 2013 yılında 
yüzde 67 artışla 26,6 milyon ton yük 
taşındığı vurgulanıyor. Serbestleşme 
Kanunu’nun çıkmış olmasına rağmen 
hala özel sektör kendi çekicileriyle yük 
taşımaya başlayamadı. Buna rağmen TCDD 
hatlarında işletilen özel sektöre ait vagon 
sayısı 2003 yılında 771 adet iken, 2015’te 
3 bin 769 adete yükseltildi. Çekilen araç 
filosunun güçlendirilmesi için 2003 yılından 
Ekim 2014’e kadar Eskişehir, Adapazarı ve 
Sivas’ta 6 bin 871 adet yük vagonu üretildi.
Yük taşımasının arttırılmasına yönelik diğer 
bir uygulama ise yüksek taşıma potansiyeli 
olan işletmelere doğrudan demiryolu 
bağlantısı yapılarak kapıdan kapıya taşıma 

2003 yılında 15,9
milyon ton yük taşınırken, 

2013 yılında yüzde 67 artışla 
26,6 milyon ton yük taşındı.
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olanağı sağlanması oldu. 2003 yılında 
287 merkezde toplam 390 kilometre 
olan iltisak hattı uzunluğu, 2014 
tarihi itibariyle 338 merkeze ve 480 
kilometreye yükseldi.

Lojistik merkezler 40 milyar dolar 
katkı sağlayacak
Demiryolu yük taşımacılığında özel 
sektörün yüzde 27’lik payı bulunuyor. 
Serbestleşmeyle birlikte, üç yıl 
içinde bu payın, yüzde 30’a çıkacağı 
düşünülüyor.  

Yük taşıma potansiyeli yüksek olan 
bölgelere yapılması planlanan 
20 lojistik merkezin altı tanesi 
işletmeye alındı ve 2018 yılına kadar 
da yedi tanesinin tamamlanması 
hedefleniyor. Lojistik merkezlerin 
işletime açılmasıyla, lojistik sektörüne 
yıllık yaklaşık 40 milyar dolar katkı 

sağlaması, ilave 26 milyon ton 
taşıma üretmesi, 8 milyon metrekare 
konteyner stok ve elleçleme sahası 
kazandırması bekleniyor.
Tüm bu yatırımlar sonucunda, ulaşım 
sektöründe yüzde 1 olan demiryolu 
yolcu taşımacılık payının, 2023 yılı 
itibariyle yüzde 10’a, yüzde 4,4 olan 
yük taşımacılık payını da yüzde 15’e 
çıkarılması hedefleniyor. 

Limana gelen yükler demiryolundan 
taşınacak
Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm 
Eylem Planı’nda, limanların 
demiryoluyla bağlantılarının kurulması 
var. Türkiye kıyılarında bulunan 150 
civarında limandan sadece 11 tanesinin 
demiryolu bağlantısı bulunuyor. Bugün, 
demiryolu bağlantısı olan limanlarda 
elleçlenen yükün demiryolu ile taşınma 
oranı yüzde 7.8 seviyesinde. Bu oranın 

• 3 bin 500 kilometre yüksek hızlı demiryolu, 
8 bin 500 kilometre hızlı demiryolu ve 

1000 kilometre konvansiyonel demiryolu 
olmak üzere 13 bin kilometre demiryolu 

yapılarak toplam 25 bin kilometre demiryolu 
uzunluğuna ulaşılması.

• 4 bin 400 kilometrelik hat yenilemesi 
yapılarak, tüm hatların yenilenmesinin 

tamamlanması.

• Demiryolu taşımacılık payının; yolcuda yüzde 
10’a ve yükte yüzde 15’e çıkarılması.

Demİryolu sektörünDe 
2023 heDeflerİ

2023-2035 yılları arasınDa 
Planlanan Projeler;

• 6 bin kilometre ilave hızlı demiryolu yaparak demiryolu ağının 31 bin 
kilometreye çıkartılması.

• Demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu 
sağlayacak şekilde, akıllı ulaşım altyapıları ve sistemlerinin geliştirilmesi.

• Boğazlar ve Körfez geçişlerinde demiryolu hat ve bağlantılarının 
tamamlanarak Asya-Avrupa-Afrika kıtaları arasında önemli bir demiryolu 

koridoru haline gelinmesi.

• Demiryolu yük taşımacılığında yüzde 20’ye, yolcu taşımacılığında ise 
yüzde 15’e ulaşılması.
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2018 yılına kadar 15.4’e çıkarılması hedefler 
arasında yer alıyor. 

BtK, demiryolu yük hacmini arttıracak
Demiryolu taşımacılığı için Bakü-Tiflis-Kars 
(BTK) hattı ve Marmaray büyük önem taşıyor. 
Bu iki hat, modern İpek Demiryolu’nda 
Türkiye’yi Avrupa ve Asya’ya bağlıyor. 
Marmaray’da yük vagonlarının geçişine izin 
verilmesiyle Asya-Batı Avrupa demiryolu 
koridoru işlevsellik kazanacak. BTK hattı 
işletmeye alındığında; 1 milyon yolcu ve 6,5 
milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip 
olacak.

Türkiye-Rusya arasında uluslararası tren-feri 
hatları ve Derince-Tekirdağ̆ arasında ise ulusal 
demiryolu-deniz yolu koridorları oluşturuldu. 
Ukrayna’nın içinde bulunduğu iç karışıklık ve 
Türkiye-Rusya arasındaki siyasi ilişkilerden 
dolayı hatlar çok verimli çalışamıyor.  

Demiryolu bağlantısı olan kapılar
Demiryolu yük taşımacılığında yük hacmini 
arttıracak bir diğer gelişme ise İran’a 
uygulanan ambargonun kaldırılması oldu. 
İran ile blok tren seferlerinin başlaması için 
ikili anlaşmaların yapılması gerekiyor. Fakat 
Ermenistan ile yaşanılan sıkıntılar nedeniyle, 
Doğukapı sınır kapısı, Suriye’de yaşanılan 
iç savaş nedeniyle de Nusaybin, İslâhiye ve 
Çobanbey sınır kapıları kapalı durumda.

Yüksek hızlı demiryolu yapımında, Ankara merkez olmak üzere 
İstanbul - Ankara - Sivas, Ankara - Afyonkarahisar - İzmir ve Ankara - Konya 

koridorları çekirdek ağ olarak belirlendi. 15 büyük ilin, yüksek hızlı trenle 
birbirine bağlanması planlanarak, öncelikle Ankara - Eskişehir, Ankara - Konya, 
Eskişehir - Konya ve Ankara - İstanbul hatlarında YHT işletmeciliğine başlanıldı. 

Türkiye böylelikle, yüksek hızlı tren işletmeciliğinde dünyada sekizinci, 
Avrupa’da altıncı ülke konumuna ulaştı. Bin 196 kilometre Yüksek Hızlı 

Demiryolu Hattı’nın inşası tamamlandı. Yaklaşık 2 bin kilometrelik 
Ankara -Sivas, Ankara-Bursa ve Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu’nun 

ise inşası devam ediyor.

Büyükşehİrler yht’ler İle örülüyor
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Çin’in sanayi üretimini ülkenin 
doğusuna kaydırması, İran 
ambargosunun kalkması ve 

karayolu taşımacılığına uygulanan kotalar, 
demiryolu taşımacılığının potansiyelini 
arttırıyor. Türkiye’nin bu potansiyeli 
değerlendirebilmesi için Avrupa ile Asya 
arasında kesintisiz demiryolu ağını kurması 
gerekiyor. 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Çin’den 
gelen trenlerin Avrupa’ya ulaşmasında kilit 
rol oynuyor. Fakat Piri Reis Üniversitesi 
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zafer Acar, 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı  
devreye girmediği için yüklerin Poti 
Limanı üzerinden Köstence’ye gittiğini 
dile getiriyor. Çin’in doğusundan kalkan 
bir trenin Avrupa’ya en ekonomik ve kısa 
sürede ulaşımı, BTK hattıyla sağlanıyor. 
Türkiye’nin Gürcistan sınırından 
Kazakistan’ın Çin sınırına kadar uzanan bu 
koridor, Hazar Denizi geçişi de dahil olmak 
üzere demiryolu ile 9 bin 700 kilometre 
uzunluğunda. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, Gürcistan ziyaretinde, 
BTK demiryolu hattının yıl sonuna kadar 
tamamlanacağını ve ilk trenin 2017’de 
çalışmaya başlayacağını açıkladı. Yıldırım, 

Trend Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 
ise Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Asya-
Avrupa koridorunun, en ekonomik ve 
en güvenli seçenek haline geleceğini 
belirterek şunları söyledi:

“Karşılıklı güven ve işbirliği içerisinde 
sürdürülen bu büyük projede, Türkiye 
olarak üzerimize düşen sorumluluğun 
farkındayız ve çalışıyoruz. Proje, yapım 
kararı alınmasından itibaren, Çin’den Batı 
Avrupa’ya kadar İpek Yolu güzergahındaki 
bütün ülkeler tarafından ilgiyle takip 
ediliyor. Yapımı devam eden ve tarihi iki 
kıtayı, Asya ile Avrupa’yı deniz altından 
demiryoluyla kesintisiz birbirine bağlayan 
Marmaray projesiyle birlikte Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu projesi daha bir 
önem kazanıyor. Bakü-Tiflis-Kars hattı; 
Marmaray ve yapımı devam eden hızlı tren 
projeleriyle birlikte yalnızca Türkiye değil, 
Gürcistan ve Azerbaycan da Asya-Avrupa 
koridorunun en ekonomik ve en güvenli 
seçeneği haline gelecek.”

İRAN, DEMİRYOLU İÇİN BİR FIRSAT
Türkiye’nin geçen yıl İran ile imzaladığı 
Tercihli Ticaret Anlaşması ve Batı 
ülkeleri tarafından İran’a uygulanan 
ambargosunun kalkmasının, demiryolu 
yük taşımacılığı için bir fırsat olduğunu 
düşünen demiryolu işletmeleri, İran ile blok 

tren taşımacılığına yönelik anlaşmaların 
yapılması gerektiğine inanıyor. Avrupa-
Asya veya Orta Doğu hattında kesintisiz 
demiryolunun sağlanabilmesi için 
Türkiye’nin batıdaki ağını da kurması 
gerekiyor. Haydarpaşa’nın kapanması ve 
Marmaray’dan sadece yolcu taşımacılığının 
yapılması, Anadolu’nun Avrupa yakası ile 
demiryolu ağını kopardı. Yol yapımları ve 
yeni yol çalışmaları nedeniyle Avrupa’ya 
yapılan demiryolu taşımacılığının dört yıldır 
ciddi kan kaybettiğini söyleyen DTD Eski 
Başkanı ve Konsped Genel Müdürü Mete 
Tırman, Avrupa ile İran arasında kesintisiz 
demiryolu taşımacılığının yapılabilmesi için 
Marmaray’ın yük trenleri için de kullanılıyor 
olması gerektiğinin altını çiziyor. 

DEMİRYOLU, AVRUpA-ASYA 
TİcARETİNDE TüRkİYE’Yİ 
kORİDOR YApAcAk

‘‘bakü-Tiflis-kars hattı; 
Marmaray ve yapımı devam 
eden hızlı tren projeleriyle 

birlikte yalnızca Türkiye değil, 
Gürcistan ve azerbaycan da 
asya-avrupa koridorunun 

en ekonomik ve en güvenli 
seçeneği haline gelecek.”
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Müşteriler “Tren benim her zaman 
tercihimdir, hem maliyet hem 
de zaman açısından” diyebilmeli 

diyor Asmar Holding Satış ve Pazarlama 
Müdürü A. Salih Karaarslan. Bunun için 
de demiryolu ulaşımına daha fazla yatırım 
yapılması ve daha rekabetçi bir ortam 
sağlanması gerektiğini vurguluyor. 2023 
hedeflerinden bahseden Karaarslan, “Şu 
an alt yapılar, sinyalizasyonlar yenileniyor 
ve çok daha önemlisi elektrikli sisteme 
geçiliyor” diyerek ileriki dönemlerde 
demiryolunun çok daha fazla tercih 
edileceğini öngördüğünü belirtiyor. 

Holding olarak hizmet verdiğiniz alanlar 
hangileri?
Asmar Holding A.Ş, 2007 yılında kurulmuş 
bir şirket. 2007 yılından bugüne şirketimizi 
doğru bir şekilde büyütmeyi amaçladık ve 
şu anda altı farklı şirketle Asmar Holding 
bünyesinde devam ediyoruz. 

Ana faaliyet alanlarımızdan bir tanesi Aslan 
Denizcilik A.Ş. Burada biz hem karayolu 
hem de demiryolu taşımacılığı hizmeti 

veriyoruz. Aslında denizyolu ile başlamıştık, 
Aslan Denizcilik ismi de buradan geliyor 
zaten. Şirketimizin gemileri vardı fakat biz 

gemilerimizi iştiraki bulunduğumuz Mardaş 
Liman İşletmeciliği’ne devrettik.  Bunun 
dışında Gürsan Demir Çelik A.Ş, Aslan 
İnşaat, Aslan Gayrimenkul, Sunar Turizm 
ve Gıda, Holdingimizi oluşturan şirketler. 
Yeni kurulan şirketimiz Çelikel Enerji ile de 
enerji hizmetleri veriyoruz.

Ne kadar süredir demiryolu sektöründe 
hizmet veriyorsunuz? Filonuz hangi 
araçlardan oluşuyor? 
Bizim şirketimiz 2007 yılından beri faaliyet 
gösteriyor. Yeni yatırımlarla da her yıl 
büyümeye devam ediyoruz. Toplamda 
165 vagonla hizmet veriyoruz bunların 
130’u öz mal. Yaklaşık 380-400 civarında 
konteynerimiz var. Lojistik merkezlerimiz 
Ankara’da ve Burdur’da yer alıyor. 
Ankara’da sticker ve üç tane tırımız var. 
Orada da ara taşıma hizmetleriyle devam 
ediyoruz. 15 adet tıra sahibiz. Bununla 
birlikte 130 öz mal olmak üzere 165 
vagonumuz var.
 
Serbestleşmeyle birlikte yeni vagon veya 
çekici yatırımı planınız var mı?
Serbestleşmenin gündeme gelmesiyle 
elbette planlarımız oluştu. Ancak 
Türkiye’de bunun oturma sürecini 
bekliyoruz. Bizimle birlikte birçok firma 
da oturma sürecini bekliyor tabii. Biraz 
ekonomik kriz biraz da genelgeler 
sebebiyle acele bir yatırım planı yapılmıyor. 
Geçmişe baktığımızda demiryolu Türkiye’de 

“SERBESTLEŞME 
kANUNU, ŞİRkETLERİN 

ÖNüNü AÇAcAk”

A. SALİh kARAARSLAN:

Biz dahil birçok firma, yatırım ve faaliyet 
alanlarını belirlemek ve rotasını çizmek 

için serbestleşme kanununda taşların 
yerine oturmasını bekliyor.

‘‘Demiryolu sektörü 
her anlamda ciddi 

bir şekilde ön plana 
çıkarılmalı”
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eski ama bir yandan da yeni. 120 yıllık bir 
geçmişi var demiryolunun Türkiye’de. Fakat 
bir takım uygulamalardan dolayı hep ikinci 
ve üçüncü planlarda bırakılmış. Şimdi 
ise serbestleşmeyle birlikte tamamen 
alışkanlıklar değiştiriliyor. Şirketler önünü 
görmek istiyor. Nasıl olacak, ne olacak? 
gibi... Bundan sonra birtakım taşlar 
yerine oturacak ve buna göre şirketler 
rotasını çizecek. “Hangi alanlarda faaliyet 
gösterecek, hangi yeni yatırımları yapacak, 
mevcutla mı devam edecek, yatırım 
yapacaksa nasıl yapacak?” gibi sorular 
cevabını bulacak. Serbestleşme kanununu 
incelediğinizde bir sürü alt lisanslama 
olayı da var. Yani tren işletmeciliği, alt yapı 
lojistik merkez gibi beş-altı tane prosedür 
bunlar. 

Demiryolunda yıllık yük taşıma 
kapasiteniz ne kadar ve kapasitenin ne 
kadarını kullanabiliyorsunuz? Demiryolu 
yük taşımacılığınız yurt içi ile mi sınırlı?
Kapasite olarak baktığımız zaman, 500 
bin ton civarında kapasite var. Ne kadarını 
efektif olarak kullanıyoruz derseniz 
cevabım yüzde 60-70 civarında. Biz yalnızca 
yurt içinde çalışıyoruz. Demiryolunun gittiği 
her bölge ve alanda faaliyet gösteriyoruz. 
Daha ağırlıklı olarak konteyner 
taşımacılığı yapıyoruz. Onun dışında da 
açık yük, tomruk, mermer gibi şeyleri de 
taşıyabilecek ekipmanlarımız var. 
 
Faaliyetleriniz arasında kombine 
taşımacılık hizmeti verdiğinizi görüyoruz. 
Kombine taşımacılık için demiryolu ve 
limanların altyapısı sizce uygun mu?
Kombine taşımacılık hizmeti verirken, 
limanlara giriş çıkışlarda sıkıntı yaşıyoruz. 
Çünkü bizim taşıdığımız limanlara 
gelen yükler en kötü 20 bin, 30 bin ton. 
Bunlarla ilgili yaşadığımız sıkıntılar da geç 
yüklenmesi, sıranın geç gelmesi, liman 
içerisindeki yoğunluktan dolayı yeterli 
alan olmaması, bunun dışında her limanın 
içerisine vagon girememesi en büyük 
sıkıntılarımızdan birkaçı açıkçası. Vagon 
girmiyorsa siz orada optimum bir hizmet 
sağlayamıyorsunuz. 

Günde 30 vagon girmeniz gerekiyor ancak 
bu şartlarda 10 vagon yükleyebiliyorsunuz. 
Biliyorsunuz limanlar Türkiye’de belirli 
alanlarda var. Bu alanlarda da ithalat, 
ihracat işleri yoğun olduğu için, başka 
gemilerin gelmesi, saha alanının dar 
olması, bunlar hep kombine taşımacılıkta 

yaşadığımız zorluklar. 
 
zorlukları avantaja dönüştürmek için ne 
yapılması gerekiyor?
Size kombine taşımacılıkla ilgili bazı 
rakamlar vermek istiyorum. Türkiye’de 
2010 yılında yurt içi toplam taşıma miktarı 
500 milyon ton. Bunun yıllık olarak yüzde 
4’ü demiryolu ile taşınıyor. Yani 25 milyon 
ton civarında. Bu yüzdelerin büyük bir 
kısmı da karayoluna ait. Oysa AB’de ulaşım 

modları arasında şöyle bir dağılım var. 
Karayolu yüzde 44, denizyolu yüzde 42, 
demiryolu yüzde 8, iç suyolları yüzde 4, 
diğer taşıma modları da yüzde 2. Türkiye’ye 
baktığımızda ise, karayolu yüzde 93, 
denizyolu yüzde 1, demiryolu ise yüzde 4. 

Önümüzdeki dönemlerde bu dağılım 
düzene girer mi?
Bununla ilgili hükümetin yaptığı çalışmalar 
var. 2008 yılına kadar demiryolu ne yazık 
ki ikinci, hatta üçüncü plana atılıyordu. 
Şimdi ise çok ciddi yatırımlar yapılıyor. 
Bunun en basit örneği, yüksek hızlı 
trenlerin her tarafa yayılması. Bunun 
dışında yük taşımacılığında mevcut eski 
hatların yenilenmesi de hizmetlerden biri. 
2014 bütçesinde konuyla ilgili 7 milyar TL 
gibi çok ciddi bir bütçe ayrılmıştı. Şu an 
alt yapılar yenileniyor, sinyalizasyonlar 
yenileniyor ve çok daha önemlisi 
elektrikliye geçiliyor. 

zaman ve maliyet sorunu nedir?
Baktığımızda demiryolunda yaşanan en 
büyük sorunlardan biri rekabet. Kimle 
rekabet, daha önce bahsettiğimiz yüzde 
93’lük oranla karayolu taşımacılığı ile. 
Bugün karayolunun şöyle bir avantajı var. 

‘‘2008 yılına kadar 
demiryolu ne yazık 

ki ikinci, hatta 
üçüncü plana 

atılıyordu. şimdi ise 
çok ciddi yatırımlar 

yapılıyor.”
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Kapıdan kapıya direkt mesafeye bağlı 
olarak yedi-sekiz saat içerisinde yükü 
teslim edebiliyor. Günümüzün en büyük 
sorununa gelirsek bunlar zaman ve 
maliyet. Petrol fiyatlarındaki değişimler 
karayolundaki rekabeti de aşağıya çekti. 
Bununla birlikte konteyner taşımacılıkta 
Ankara’ya 2 bin TL ile giden bir firma, 
şu anda bin 500 TL ile gidiyor. Durum 
böyleyken demiryolu olarak maliyet bazında 
karayolu ile başa çıkamıyoruz. İkinci sorun 
ise zaman. 

Demiryolu güzergahı ile karayolu güzergahı 
arasındaki fark fazla olduğundan karayolu 
hem maliyet hem de zaman bakımından 
avantajlı konuma geçiyor. Demiryolunun 
avantajlı olduğu noktalar da var; Şöyle ki 
örneğin sizin bin tonluk bir sevkiyatınız var. 
Karayolu ve demiryolu maliyetinin hemen 
hemen aynı olduğunu düşünelim. Bin 
ton yük taşıtmak istiyorsanız ve bunların 
aynı anda taşınmasını istiyorsanız 40 tane 
tıra ihtiyacınız var. Ancak siz aynı şeyi 

demiryolu ile 20 vagonla çok daha hızlı 
çözebilirsiniz. 

Serbestleşmenin bu yıl başlayacağı 
belirtiliyor. Sizce özel sektörün de kendi 
çekicileriyle taşımacılık yapabilmesi için 
altyapı hazır mı?
Alt yapı genel olarak uygun. Buradaki 
asıl sıkıntı yönetmeliklerle ilgili. Yetişmiş 
eleman sayısı, hangi yönetmelikte nasıl 

hareket edilecek bunların netleşmesi 
lazım. Zor olan taraf bu aslında. İşler 
netleştiğinde herkes önünü daha rahat 
görür, ona göre de yatırım planlarını yapar. 
Öncelikle uygulanabilirliğini görmeli sektör. 

Özel sektörün daha aktif olması 
demiryolundaki yük hacmini artırır mı, 
sizce yükün demiryoluna kayması için 
neler yapılması gerekiyor?
Daha önce de bahsettiğim gibi özel 
sektörün aktif olabilmesi için limanların ve 
ulaşım ağının artırılması gerekiyor. Örneğin 
Antalya büyük bir merkez. Ancak bizim 
limana ulaşabileceğimiz bir demiryolu 
ağımız yok. İzmir’de ise limanlarımız 
oldukça büyük olmasına rağmen demiryolu 
İzmir limanının içine giremiyor. Bunun için 
alternatif taşıma yöntemleri kullanılıyor. 
Diğer yüklerle birlikte sıraya girmeniz 
gerekiyor ve bu duruma yapabileceğiniz 
bir şey yok. 10 gün içerisinde de yükleme 
yapılabiliyor. Bu durum da zaman ve 
maliyet açısından olumsuz bir etki 

‘‘özel sektörün 
aktif olabilmesi 
için limanların 

ve ulaşım ağının 
artırılması 
gerekiyor.”
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bırakıyor. Halbuki demiryolu ağı limana 
kadar ulaşmış olsa üç günde yapmış 
olduğunuz işlemi bir günde yapabilirsiniz. 
Bununla birlikte maliyet de düşer. Örneğin 
ton fiyatı 10 TL ise ara taşıma işlemleri 
olmadığı için kamyonu çıkarıyorsunuz. 
Direkt sahadan yükleme yapılacağı için fiyat 
iner 4 TL’ye. Bu sefer siz müşteriye ben 
bu yükü 50 TL+KDV ile taşımam 40 TL’ye 
taşırım diyebilirsiniz. Bu sizin karayoluna 
göre daha rekabetçi olmanızı da sağlar. 

Karayolu ve demiryolunda faaliyet 
gösteriyorsunuz. İran’a uygulanan 
ambargonun kalkması sizce en çok hangi 
ulaşım moduna olumlu yansıyacak?
Biz yurt dışına taşıma yapmasak da 
taşıyan firmalar ve arkadaşlarımız var. 
Ambargo tabii ki birçok şeyi etkiledi. 
Türkiye’de yanılmıyorsam özel sektörün 4 
bin civarında vagonu var. Yaklaşık bin 500 
tanesi yurt dışına taşıma yapıyor desek, 
biraz daha indirgesek 500’ü sadece İran’a 
taşıma yapıyor ya da İran üzerinden farklı 
noktalara gidiyor desek artık bu vagonlar 
taşıma yapamıyor duruma geldi. Bu 
durum lojistik firmalarını etkiledi. Bunun 
yansıması ne oldu dersek içe dönmeler 
başlamış oldu. Bunun sonucunda da 
rekabetçi olmayan fiyatlar çıkmış oldu. 

Karayolu olarak düşünürsek de ambargo 
sonucunda yaklaşık 2 bin tırın beklediği 
biliniyor. Bu tırların boş olduğunu 
düşündüğümüzde nerede iş yapacaklar?  
Başka işlere, başka pazarlara girmeye 
çalışacaklar. Bununla birlikte ne oluyor 
2 bin TL’lik fiyatlar bin 300 TL olarak 
düşüyor. Tüm yasal gerekliliklerini yapmış 
bizim gibi firmalar ayakta durmakta, 
rekabet etmekte zorlanıyor. Bunun 
sonucunda da istihdam sayısı etkileniyor. 
Tabii ileriki yıllarda hükümetin koyduğu 
hedefler var. 2023 hedefleri. Rakamlar bu 
hedeflerle daha da artacak.

Sektöre dair özellikle dikkat çekmek 
istediğiniz konular var mı?
Kombine taşımacılık dediğiniz zaman 
bunun modu bellidir aslında. Modlar 
arasındaki bağlantıyı iyi kurarsanız tıkır 
tıkır işliyor. Yükü veren memnun, taşıyan 
memnun, müşteri memnun. Arada bir 
tanesi aksaklığa uğradığı zaman diğer 
ikisini de etkiliyor. Bunları siz iyi koordine 
edebilirseniz demiryolunun tercih 
edilmemesinin bir nedeni yok.

TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE DEMİRYOLU 
HAT UzUNLUĞU VE YOLCU SAYISI

YIL
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

112.607
115.665
126.563
113.938
123.714
120.291
125.253
131.442
136.354
129.352
129.909
135.706
146.359
139.089
133.243
131.252
146.318
119.533
104.635

8.139
8.139
8.132
8.193
8.193
8.156
8.373
8.400
8.400
8.401
8.439
8.430
8.430
8.429
8.429
8.430
8.430
8.452
8.549

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin
Bin

HAT UzUNLUĞU YOLCU SAYISI
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2013’te çıkarılan Demiryolu 
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Kanunu’nun, Haziran ayına kadar 
uygulamaya alınması bekleniyor. 
Serbestleşmeyi merakla bekleyen 
özel sektör, yük taşımacılığında 
demiryolunun payının artırılması için 
altyapı yatırımlarının artırılmasının 
yanında teşvik sistemlerinin de 
işletilmesi gerekiyor.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 
açıklanan 64'üncü Hükümet 2016 yılı 
Eylem Planı'nda, altı ay içinde hayata 

geçmesi hedeflenen reformlar arasında 
TCDD'nin yeniden yapılandırılmasının 
tamamlanması ve demiryolu 
işletmeciliğinin serbestleştirilmesine de 
yer verilmesi, demiryolu sektörünü yeniden 
heyecanlandırdı. Çünkü serbestleşme 
kanunun 1 Mayıs 2013’te çıkmasına 
rağmen, demiryolu taşımacılığı, hala özel 
sektöre açılamadı. İTO ev sahipliğinde 10 
Şubat’ta UTİKAD tarafından düzenlenen 
“Demiryollarının Serbestleştirilmesi, 
Taşıma ve Sigorta Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi” panelinde konuşan, 
TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Adem Kayış, Hükümetin 2016 yılı 
Eylem Planı'nda, bu çalışmanın hayata 
geçeceğinin yer almasını ‘Tünelin sonunda 
ışık gözüktü" diye yorumluyor. Kayış, 

yeniden yapılanma ve serbestleşmenin 
Haziran ayına kadar tamamlanacağını 
düşünüyor.

Hakan Orduhan: Demiryolu yatırımları 
artacak
10.Kalkınma Planı’nda, ulaştırma 
yapılanmasında koridor sistemine geçiş 
hedefi, kombine taşımacılığın vaz geçilmez 
unsuru olan demiryolunda büyük potansiyel 
yaratacak. Aynı panelde konuşan İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) İdare Heyeti Üyesi 
Hakan Orduhan da, demiryollarındaki 
serbestleşmeden sonra, demiryolu 
kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber 
yatırımların artacağını söylüyor ve ekliyor: 
“Bunun için paralel olarak da transfer 
fiyatları düşecek. Demiryolu taşımacılığının 
serbestleştirilmesine karşı adımları ticaret 
alemi olarak büyük bir hevesle bekliyoruz”. 
Demiryollarının serbestleştirilmesinde 

sigorta esasının da önemli olduğuna vurgu 
yapan Orduhan, havayolu taşımacılığının 
serbestleştirilmesinin sonrasında 
yakalanan kayda değer gelişimin, 
demiryollarının serbestleşmesine de iyi bir 
örnek teşkil edeceği değerlendirmesinde 
bulundu.

Özel sektör payı %50’ye 
çıkacak
DTD tarafından 28 
Aralık 2015 tarihinde 
düzenlenen ‘Demiryolu 
Yönetici ve Yönetici 
Adayları Eğitimi’ 
programında 
konuşan Piri 
Group-Neti 
Danışmanlık 
Genel 
Müdürü 

İTo: Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesine karşı 
adımları ticaret alemi olarak büyük bir hevesle bekliyoruz.

10.kalkınma planı’nda, ulaştırma 
yapılanmasında koridor 

sistemine geçiş hedefi, kombine 
taşımacılığın vazgeçilmez 

unsuru olan demiryolunda büyük 
potansiyel yaratacak. 
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Tibet Seyhan da, 2006 yılından bugüne çok 
şeyin değiştiğini ve TCDD’nin serbestleşme 
sürecine hazır bir noktaya geldiğini söyledi. 
Seyhan, Haziran ayına kadar TCDD’nin, 
altyapı ve taşımacılık olarak bölünmesi ve 
serbestleşme için gerekli mevzuatların 
çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. 
Fakat Seyhan’a göre, demiryollarında 
ilk özel sektör treni, 2017’de çalışmaya 
başlayabilecek. Özel sektörün yük 
taşımacılığı pazarında aktif bir oyuncu 
haline gelmesiyle birlikte TCDD İşletmecilik 
A.Ş.’nin pazar payının kademeli olarak 
azalacağını vurgulayan Seyhan, yurt dışı 
örneklere bakıldığında, özel sektörün 
demiryolu yük taşımacılığında pazar payını 
kademeli olarak yüzde 50’ye çıkarmasının 
hayal olmadığına dikkat çekti. 

100 bin TL lisans ücreti büyümeyi önler
DTD eski Başkanı ve Konsped Genel 
Müdürü Mete Tırman ise büyümenin bir 
anda olacağını düşünmüyor. Serbestleşme 
sürecini herkes gibi merakla izlediğini 
söyleyen Tırman, yasal düzenlemelerle özel 
sektörün bir anda sıçrama yapamayacağını 
ve bunun için altyapının henüz yeterli 
olmadığını belirtiyor.

Serbestleşme başlasa da beklenen 
büyümenin bir anda olmayacağını ve beş 
yıl içinde bir şey beklememek gerektiğinin 

altını çizen Tırman’a göre; bugün, yüzde 
4 olan demiryolunun taşıma payı, 2023’te 
yüzde 7-8’e çıkabilir ama hedeflendiği 
gibi yüzde 15’e çıkamaz. Fakat bugüne 
kadar yolcu taşımacılığına yapılan yatırım 
demiryoluna yapılmış olsaydı, çıkabilirdi.
Yük hacminde ne kadar artış olacağının 

biraz da teşviklere bağlı olduğunu dile 
getiren Mete Tırman, serbestleşmeyle 
demiryolunun rekabete açılıp, kalite ve fiyat 
dengesinin oluşturulması hedeflendiğini 
hatırlatarak şunları söyledi: 

“Bunun için haksız rekabetin giderileceği 
ve demiryolunun cazip olacağı teşviklerin 
sağlanması gerekiyor. Fakat yönetmelik 
taslağında, taşımacılık yapan firmalara 100 
bin TL’lik lisans zorunluğu getiriliyor. Bu 
uygulama, sektördeki firma sayısını artırır 
mı, azaltır mı zaman gösterecek. Çünkü 
uzun yıllardır, demiryolunun her anlamda 
yükünü çeken firmalara getirilecek 
bu maliyetler, şirketleri şimdiden 
düşündürüyor.”

Asyaport, demiryolu istiyor
10 Şubat’ta İTO’da düzenlenen seminerde 
söz alan Asyaport Danışmanı Arif 
Davran’ın eleştirisi de altyapıya yönelik 
oldu. TCDD’nin bugünü yakalamak için 
yatırımlarını sürdürdüğünü dile getiren 
Davran, planlamanın geleceği yakalamak 
şeklinde revize edilmesi gerektiğine 
vurgu yaptı. Asyaport’un bu yıl 600 bin, 
2017’de ise 2.5 milyon TEU konteyner 
elleçleme hedefinin olduğunun altını 
çizen Arif Davran, limana demiryolu hattı 
olmadığı için, konteynerlerin karayolundan 
taşınacağını kaydetti.

Serbestleşmeyle birlikte, özel 
sektörün demiryolu işletmecisi olarak 

taraf olacağı ve TCDD Altyapı’nın, 
hem özel sektör hem de sahibi olduğu 

TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye demiryolu 
şebekesini kullandıracağı bir yapı 

oluşacak. Türkiye’de oluşturulan yeni 
yapıda TCDD Taşımacılık, yolcu, yük 
ve CER hizmetleri olmak üzere, üç 

ana iş birimi olarak hizmet sunacak. 
Serbestleşme sürecinde Demiryolu 

Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) 
hem düzenleyici hem de emniyet 

makamı olacak. TCDD Altyapı, hem 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye hem de özel 
sektöre hizmet sunacak. Bu hizmetleri 

ve rekabet koşullarını denetleyecek 
kurum ise DDGM olacak. Ayrıca ilgili 
sertifikalar da DDGM’den alınacak. 

DDGM yine lojistik sektörünün 
planlamasından sorumlu olacak.

sİstem nasıl İşleyecek?

SATIR ARASI
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“DEMİRYOLUNDA BüYüYEBİLEcEğİMİZ 
YENİ ALANLAR ARAŞTıRıYORUZ”

Yarım asırlık iş tecrübesiyle ve 
sağlam adımlarla geleceğe doğru yol 
alan Günaydın Group, 2015 yılında 

da oldukça hareketli bir yıl geçirdi. Bir 
önceki yıla oranla yüzde 30’luk büyüme 
kaydeden Günaydın Group, genel olarak 
tüm şirketlerinde büyüme temposu 
içinde. “Demiryolu taşımasında Ege’nin 
göbeğinde yer alıyoruz. Ege bölgesinde 
özel demiryolu taşıması hizmeti veren en 
büyük kuruluşuz” diyen Günaydın Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, 
Denizli ve Aydın’da iki demiryolu limanına 
sahip olduklarını belirterek şunları söyledi: 
“150 bin metrekare alanda aylık 3 bin 500 
konteyner taşıması yaparak ekonomik 
çözümler sunmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin 
başka noktalarında araştırmalarımız 
var. Demiryolu taşıması için alanlar 
araştırıyoruz.”

Satın almalar devam edecek
Sert rekabetin yaşandığı 2015 yılında 
hacim olarak yüzde 30 büyüme 
kaydettiklerini söyleyen Günaydın, 2016 
yılında iş hacmine bağlı olarak satın 
almaların devam edeceğini belirterek 

şöyle konuştu: “Aslında alan satın 
almalarımız devam ediyor. Bu yıl hem 
araştırma  hem de yapılanma alt yapısı  
için hedef belirledik. İlk önceliğimiz depo 
ve antrepo konusunda fizibilite çalışmaları 
araştırmalarımız devam ediyor. 2017’de 
antrepo konusunda yerimizi alacağız. Bu 
konuda müşterilerimize hizmet vermeye 
başlayacağız. 2016 yılında daha çok 
var olan yatırımlarımızın devamlılığını 
sağlayarak, sektörde yeni var olanlara biraz 
daha fazla odaklanacağız. Yatırımsızlık asla 
yok ama kontrollü yeni oluşumlarımıza 
daha fazla hassasiyet göstereceğimizi 
söylemek mümkün. 

Yarım asırlık şirket
Günaydın Group’un 1967 yılında İzmir’de 
kurulduğu bilgisini veren Erol Günaydın, 
bugün dümende üçüncü kuşağın 
olduğunu belirterek şirket hakkında şu 
kısa bilgileri paylaştı: “Ege, Marmara 
ve İç Anadolu başta olmak üzere ülke 
genelinde yapılanmış konumdayız. Bin 300 
çalışanımız, bin 200 öz mal araç ve 3 bin 
500 kiralık araçla toplam 4 binin üzerinde 
müşteriye hizmet vermekteyiz.”

Yaklaşık 50 yıl önce İzmir’de kurulan Günaydın Group, bin 300 çalışanı, bin 200 öz mal araç ve 3 bin 500 
kiralık araçla toplam 4 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor. Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol 

Günaydın, demiryolu taşımasında Ege’nin göbeğinde yer aldıklarını belirterek, demiryolu taşımacılığına 
yönelik ülke genelinde yer baktıklarını açıkladı.

 “Denizli ve 

aydın’da iki 

demiryolu limanımız 

mevcut. 150 bin 

metrekare alanda 

aylık üç bin 500 

konteyner taşıması 

yaparak ekonomik 

çözümler sunmaya 

çalışıyoruz.”
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İNFOGRAFİK

TcDD’ye 
ait toplam 

vagon sayısı

Demiryolunun yük 
taşımacılığındaki payı

%4.4

3.748
Elektrikli hat 

uzunluğu

100 
Milyon Ton

2023’te taşınması 
hedeflenen yük 

miktarı

Yüksek hızlı Tren hat uzunluğu
1.196 kM

Demiryolunun yolcu 
taşımacılığındaki

 payı
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İNFOGRAFİK

Yapılması 
planlanan 

Lojistik Merkez 
sayısı

Demiryolu bağlantısı 
olan liman sayısı

TcDD’ye 
ait toplam 

çeken 
araç sayısı

12.485 kM
Bugünkü 

Demiryolu 
Uzunluğu

25.000 kM
2023’te ulaşılacak 

demiryolu uzunluğu

25.9 
Milyon Ton
2015 yılında 
taşınan yük 

miktarı 

Özel sektöre 
ait vagon 

sayısı
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Fransa bu tecrübesini şimdi Orta 
Doğu’daki ülkelere taşımaya 
hazırlanıyor. Fransız demiryolu şirketi 

SNCF, İran ve Hindistan demiryollarının 
modernizasyonu için iki ülke ile Ocak 
ayında anlaşmaya vardı. Serbestleşmeyle 
birlikte Türk demiryollarında da Fransız 
yapısına benzer bir sistem oluşması 
bekleniyor. Ocak ayında TCDD İle Fransız 
Demiryolları Şirketi SNCF arasında yapılan 
çalıştayda, SNCF’nin tecrübelerinden 
yararlanıldı. Çalıştayda; Demiryollarında 
Yeniden yapılanma, Proje Yönetimi, Gelir 
Yönetimi, SNFC Eğitim Sistemi, Demiryolu 
Akademisi İçin Olası Program, Emniyet 
ve Güvenlik Yönetimi, Fransa Demiryolu 
Sistemi konuları ele alındı.

Özel sektörün payı büyüyor
Avrupa Birliği, tek bir Avrupa demiryolu 
ulaştırma alanı oluşturmayı hedeflese 
de üye ülkelerde farklı sistemler 
bulunuyor. AB, altyapıyı finanse etmek 
ve fiyatlandırmak, rekabet için engelleri 
kaldırmak gibi demiryolu politikasına sahip. 
Avrupa Birliği demiryollarında 21. yüzyıl 
başlarında başlayan reformlar, birçok 

ülkede yük alanında sektör içi rekabetin 
gelişmesine izin verdi. Böylelikle piyasaya 
yeni katılanların demiryolu yük pazarı 
içeresindeki pazar payı, İsveç’te yüzde 35’e, 
Romanya’da yüzde 25, Polonya’da yüzde 23, 
Almanya’da yüzde 21, İtalya ve Fransa’da 
yüzde 12’ye ulaştı.

Batı Avrupa'nın en gelişmiş ağı
Reformların ve liberalizasyonun niteliği 
bir ülkeden diğerine farklılık gösteriyor. 
Sektörün özel sektöre açılımında başarısız 
olan ülkeler kadar başarılı sistem kuran 
ülkeler de bulunuyor. Fransa bu ülkelerin 
başında geliyor. 31 bin 840 kilometrelik 
uzunluğuyla Fransa demiryolu ağı, Batı 
Avrupa'nın en gelişmişidir. Fransa'da 
demiryolları Fransa Ulusal Demiryolları 
Kurumu  (SNCF) tarafından işletiliyor.148 
bin çalışanı bulunan SNCF’nin yıllık 
cirosu 32 milyar Euro civarında. SNCF’in 

filosunda, 500 adet Yüksek Hızlı Tren, 3 bin 
500 lokomotif, 2 bin 350 adet Dizel Tren 
Seti ve Elektrikli Tren Seti bulunuyor. 
Fransız yüksek hızlı trenleri ise Thalys, 
Eurostar ve 320 kilometre hıza çıkabilen 
TGV’dir. Eurotunnel Shuttle ile birlikte 
Eurostar, Fransa ile Birleşik Krallık'ı 
birbirine bağlayan Manş Tüneli'ni işletiyor. 

Özel sektörün payı artıyor
AB’nin liberalizasyon direktifleri 
sayesinde, Fransa demiryolu piyasasına 
çoğunluğu yabancı demiryolu şirketleriyle 
bağlantısı olan 10 demiryolu yük işleticisi 
katıldı. SNCF yük taşımacılığında yolcu 
sektöründen daha az etkin olmasına 
rağmen yük trafiğinde de görülmektedir. 
Demiryolu yük pazarı, tamamen açıktır ve 
piyasaya yeni girenlerin pazar payı yüzde 
15’in altındadır. Bu oran gittikçe daha yavaş 
artmaktadır. Bu pazar oranı, Fransa’dan 

Avrupa demiryolu sektörünün yüzde 
18’ini oluşturan Fransa, tüm komşularına 
demiryoluyla bağlanmış durumda. Devlet ve 
özel şirketlerin faaliyet gösterdiği Fransa 
demiryolu sektörü, sahip olduğu güçlü 
oyuncularıyla dünyaya know how ve teknoloji 
satıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde, demiryolu 
sektörünün en iyi yapılandırıldığı ülkelerin 
başında Fransa geliyor.
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on yıl önce liberalizasyona başlayan ve 
piyasaya yeni katılanların pazarın yaklaşık 
yüzde 20’sini oluşturduğu, Almanya gibi 
diğer Avrupa ülkelerindekine benzer 
şekilde gelişmektedir.

Tüm komşularına demiryoluyla bağlı
Fransa, Andorra dışındaki tüm komşularına 
demiryolu ağıyla bağlıdır. Şehir içi ve 
şehirlerarası ulaşımda da yeraltı demiryolu 
sistemleri ve otobüs hatlarını tamamlayan 
tramvay hatları oldukça gelişmiştir. 
Demiryollarının bu denli gelişmiş olmasının 
başlıca nedeni şehirlerarası yolcu 
taşımacılığının SNCF'in tekelinde olması ve 
özel otobüs firmalarına kapalı olmasıydı. 
Fransa demiryollarında 1 Ocak 2010’dan 
itibaren uluslararası yolcu hizmetleri 
rekabete açık hale geldi. Demiryolu yük 
alanında rekabete ise 2006 Mart ayında izin 
verildi. 

Altyapıyı devlet yönetiyor
Bu yapılanmadan sonra, 1997 yılında 
kurulan ve demiryolu altyapısını 
yönetmekle sorumlu olan Fransız 
Demiryolu şebekesi (RFF),  yeni hatların 
yapımı, mevcut hatların iyileştirilmesini 
yapıyor. RFF, SNCF’ye vermekle yükümlü 
olduğu hatların bakımı ve işletiminden 
sorumlu olduğu gibi ücret aldığı tren 
güzergahlarının tahsisiyle de mükellef. 
Fransa Devleti ise, RFF’nin altyapı 
masrafının ve SNCF’nin kamu hizmeti 
borçlarının önemli bir kısmını finanse 
etmekle yükümlü. Ayrıca yeni hat yapımını 
ve erişim ücretlerini belirliyor. Demiryolu 
faaliyetleri ile ilgili düzenleyici Otorite ise 
ARAF’dır. Ulaştırma Bakanlığına önerilerde 
bulunan ARAF, şebeke erişim koşullarını 
denetlemektedir. Fransa devleti, demiryolu 
sektörüne her yıl ortalama 10 milyar Euro 
yatırım yapıyor.

Fransa demiryolu sektörü, avrupa 
birliği demiryolu sektörünün yüzde 

18’ini oluşturuyor. 2012 Yılı sonunda 
demiryolu araçları sanayisinin 
ekonomik büyüklüğü 4.2 Milyar 

euro’yu geçti ve bu gelirin dörtte 
biri ihracattan elde ediliyor. Fransa 

sahip olduğu bu gelirle, çin ve 
almanya’dan sonra dünyada en büyük 
üçüncü pazar konumunda bulunuyor.
Ülkedeki̇demiryolu sanayisinin yüzde 

40’ı Lille şehrinde konumlanmış 
durumda ve bölgedeki̇şirketler 
yaklaşık 10 bin kişiye istihdam 

yaratıyor.

andorra dışında tüm komşularına demiryolu ağıyla bağlı 
olan Fransa, demiryolu sektörüne her yıl ortalama 10 milyar 

euro yatırım yapıyor.

DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİNİN 

BÜYÜKLÜĞÜ 

4.2 mİlyar euro
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Riski düşük ve basit operasyonlarda EOW (Elektrikli Yerel Makas) ve manevra sinyal 
tesisleri geleneksel sinyal tesislerine ekonomik alternatifler sunmaktadır. Riskin düşük 
olması Alman şartnamelerinde 40km/h hızdan düşük seyir yapılan hatlar ve yolcuların 
olmadığı ve ya çok az hat kenarında hareketliliğin olduğu yerler olarak geçer. Bu iki 
şart da lojistik merkezlerde sağlanmaktadır.

Lojistik Merkezler için Düşük fiyatlı 
Trafik kumanda Sistemleri
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tren işletmeciliğinde Avrupa’da 
altyapı sınıflandırılmasında yan 
hat ve ana hat olarak iki tanım 

yapılmıştır. Ana hat kategorisine girmeyen 
tüm hatlar yan hat (liman, iltisak, lojistik 
merkez ve manevra hatları vb.) olarak 
adlandırılmıştır. Bu tanımın yapılma sebebi 
insanların geçmediği, hızın düşük olduğu 
yerlerde çok yüksek emniyet seviyesi 
sağlamak için gerekli olan yüksek yatırım 
ve bakım maliyetlerinden kaçınmak idi. 
Bu şekilde daha maliyetle, daha esnek 
ve daha hızlı yük operasyonları, manevra 
gerçekleştirebilecek hem de özel sektörün 
bu yüksek verimlilikten faydalanması 
sağlanacaktı. 
Uzaktan idareli makaslardan kasıt; 
kablolar yahut elektrik akım aracılığıyla 
merkezi bir yerden (uzaktan) kontrol 
edilmesi kast edilmektedir. Kumanda 
Merkezinde uzaktan kumandalı makaslar 
birleştirilerek, mekanik yahut elektronik 

anklaşmanlarla kendi aralarında hat 
meşguliyet bildirimi ve aynı şekilde 
sinyallere dayalı olarak donatılmaktadır. 
1980’li yıllardan buyana manevra ve yan 
hatlar için elektrikli sistem ile çalışan 
yerel makaslar üretilmiştir ve bunlara 
„Elektrikli yerel makaslar“ (Almanca: 
EOW) denilmiştir. Bunlar manevra 
sahalarında makinist yahut manevra 
personeli tarafından yerel olarak kumanda 
edilmektedir kullanılmaktadır.   

Rasyonel Ve Verimli İşletmeler
EOW-tekniğinin devreye alınmasıyla 
birlikte belirli işletme alanlarında ciddi bir 
zaman tasarrufu elde edilmiştir.  Manevra 
makinistlerinin kumandasına ilişkin 
ek kurallar ve iletişim için harcanacak 
süreler gerekmediği için sistem kendi 
sorumluluğunda çalışarak zaman 
kazandırmaktadır. Özellikle, tekil araç 
ve vagon gruplarının manevra işinde 

ayrıştırma ayar ve birleştirme süreci için 
bu süre artmaktadır. Bu artan süreler 
örneğin demiryolu bağlantısının bakımında 
kullanılarak hat kapamasının önüne 
geçilmekte ve kapasite yükseltilmektedir.  

Elektrikli Yerel Makas Hakkında Bilgiler 
Merkezden Bağımsız Kullanım
Tipik elektrikli yerel makas sistemleri için 
kurulmuş makas tuşları ile merkeze bağlı 
olmayan bir kullanım gerçekleşmektedir. 
Vurmalı şalterler, destek direklerinin 
üzerine çeşitli yüksekliklerde tanzim 
edilmiş olup, resim 1 de görüldüğü üzere 
aracın içinden de ulaşılabilir şekildedir. 
Bu şekilde elektrikli yerel makasların 
kullanımı hareket halinde iken de imkân 
dâhilindedir. Kör noktalarda hareket 
halinde iken elektrikli yerel makasların 
konulması, yani hareket halinde levyeli 
elektromekanik pedal aracılığı ile araçtan 
gerçekleştirilebilir.    

Makasların Nihai Pozisyonlarının 
Denetimi
Elektrikli yerel makaslar, denetlenen yerel 
makasın nihai pozisyonunu haber veren, 
çift taraflı makas sinyal diskleri, makas 
konumu ve ayarlama detektörleri (WLM) 
ile birlikte kurulur. Elektrikli yerel makasın 
devrinde ve arıza olayında ayarlama 
detektörleri (WLM) talep edilen konumda 
yanıp sönmeye başlar. Nihai pozisyon 
ve hatalarda doğruluğunu gösteren 
bu uygulama sayesinde, hem operatör 
eylemi neticesinde hem de düzensizlik 
durumunda, kullanıcı aktif bir geri bildirim 
alır.

Makinist, sadece konum belirlemeye 
teşvik eden şekil sinyalinin aksine 
(makas lambası) nihai pozisyon denetim 
ekranı ayarlama detektörleri nedeniyle 
(WLM) ayarlama cihazının konumu ile 
karşılaştırılabilir. Yani demiryolu kumanda 
merkezindeki makas pozisyonunu 
güvenli olarak aydınlatır. Bu nedenle 
ayarlama detektörleri (WLM) demiryolu 
aracı sürücülerinin sinyal kitaplarında 
bulunmaktadır. Örneğin DB AG nin Ril 
301 / DS 301 sinyal kitabında Wn1 den Wn 
6 kadar makas sinyallerinin ışık sinyal 
tasarımı.    

Pintsch Tiefenbach’ın elektrikli yerel 
makas sistemlerinde ayarlama detektörleri 
1998 yılından bu yana LED-tekniği ile 
uygulanır (Resim 2). Ayarlama detektörleri 

bu tasarım şekli Almanya’da yapılmasına 
izin verilen ilk LED ile yapılmış demiryolu 
sinyalidir.  

İsteğe bağlı olarak ayarlama 
detektörlerinin diğer beyaz LED- ışık 
noktaları, diğer ek bilgileri göstermesi için 
(örneğin konmuş ayar kilidi) mavi renge 
dönüştürülebilir. 

Emniyet Konsepti 
Elektrikli yerel makas tekniğinin faaliyete 
geçirilmesi için gerekli olan emniyet 
konsepti, daha düşük bir hızda (40 
km/h’dan az) ve seyahat edenleri riske 
sokmadan, basitleştirilmiş çalışma 
koşullarına sahip bölgelerde ki çıkışlar 
esas alınarak, emniyet ve ilgili maliyet 
düzeyine göre, bu teknoloji basitleştirilmiş 
çalışma koşullarına uygulanabilir.   
Ancak burada zorunlu olan kullanıcıların, 
yukarıda belirtilen şartları dikkate alacak 
şekilde gerekli olan emniyet seviyesini 
söz konusu bu kullanım alanlarına 
tanımlayarak uygun alt yapı ile özel risk 
analizlerini gerçekleştirmeleridir.  

1990 yılların başlarında hükümete ait 
olmayan trenler için (NE) Alman Ulaştırma 
İşletmeler Birliği (VDV) tarafından söz 
konusu analizler gerçekleştirilmiş, 
sonuçlar belgelendirilmiş (VDV-Belgeler) 
ve gerekli olan sınıflar o dönemde 
geçerli olan DIN 19250 normlarına göre 
tespit edilmiştir. Aynı zamanda Alman 
Demiryolları İşletmesi (DB AG) elektrikli 
yerel makasların uygulanması için 1997 
yılında DIN 19250 normlarına göre bir 
risk analizi gerçekleştirmiştir. Hem 
Alman Ulaştırma İşletmeler Birliği (VDV) 
hem de Alman Demiryolları İşletmesi 
tarafından (DB AG) elektrikli yerel makas 
tekniği için öngörülen alanlarda risk 
sınıfı AK 4 (CENELEC’e göre SIL 2) olarak 
belirlenmiştir.

Manevra Anklaşmanı (RaStw-Rangier 
Stellwerk)
Operasyonel Gereksinimler
Elektrikli yerel makas sistemleri birçok 
manevra alanında, sadece verimli çalışma 
şekli sebebiyle, konvansiyonel manevra 
sistemi tekniği için, belirgin ekonomik 
bir alternatif oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte, kontrol tekniği modülerliği ve 
farklı operasyonel durumlara uyum 
esnekliği açısından, belirgin düşük yatırım 

maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Son olarak 
ortaya çıkan faydalar ise, operatörler 
karmaşık işletim durumlarında erken 
modüler ihtiyacını karşılayan esnek bir 
teknolojiyi kullanmayı mümkün kılması 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Pintsch 
Tiefenbach aynı zamanda bu taleplere 
zamanında karşılık vermiş ve Alman 
yollarında ilk kez 1998 yılında bilgisayar 
destekli manevra sistemi olan TMC-RaStw 
faaliyete geçirmiştir.   

Manevra sistemi öncelikle operasyon 
şartları nedeniyle tercih edilmesi gereken 
ve elektrikli yerel makas ile serbest olarak 
manevra yapılabilen manevralı sürüşlerde 
işaret gönderen kullanım alanlarında 
ortaya çıkmıştır. Bu durum özellikle 
kısmen eşzamanlı farklı koordinasyon 
sürüşlerinin, sürücüler tarafından 
gerçekleştirilmesi gerektiğinde ve büyük 
vagonlarla işletilmesi halinde gerekli 
görülmektedir. (Yarım veya tam trenler ile).

Manevra sistemlerinin kullanıldığı tipik ek 
alanlar aşağıdaki gibidir:
Bekletme ve bakım tesisi yani bakım 
çalışmaları (Depolar),
Yük terminalinde yük rayları, 
Yük taşımacılığı - ve demiryolu 
istasyonlarında park yerleri,
Manevra tren istasyonlarında ve devir 
teslim tren istasyonlarında giriş çıkış 
rayları yani
İltisak hatları 

Resim.1: 3 kademeli vurmalı makas 
tanzim şalteri (Almanya)

Resim.2: Yerel kumandadan idareli makas 
için WLM (makas yaslanma rayı durumu 
ve yeri bildirimi) örneği
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Emniyet Konseptleri 
Elektrikli yerel makas tekniğinde olduğu 
gibi manevra sisteminde kademeli 
emniyet taleplerini yerine getirmek için, 
basitleştirilmiş çalışma koşulları ile ilgili 
olanaklar araştırılmıştır. Aynı zamanda 
burada işletmeciler için risk analizleri 
uygulanmış ve yasal düzenlemeler ile ilgili 
olarak risk sınıflarındaki derecelendirmeler 
ele alınmıştır. 
vmax=25 km/h und vmax=40 km/h kadar 
olan manevra güzergâhları ile güvence 
altına alınan kumanda sistemlerinde 
ihtiyaç sınıfı DIN 19250 normlarına göre 
AK5 olarak ortaya çıkmıştır. vmax=60 
km/h kadar olan giriş ve çıkış güzergâhları 
ile güvence altına alınan kumanda 
sistemlerinde risk sınıfı AK5 olarak ortaya 
çıkmış, ancak burada istenmeyen sonuç 
olasılığı W=W1 olarak belirlenmiştir. 
Her iki araştırmada da ön koşul olarak, 
öngörülen alanlarda sadece yük trenleri 
veya boş trenler ile işletildiğinden (buluşma 
tesisleri gibi) yolcular için herhangi bir risk 
oluşmamaktadır. 

Ara Yüzler 
Kumanda sistemleri ile ilgili projelerin 
hayata geçirilmesinde Pintsch Tiefenbach 
GmbH firmasının mühendisleri manevra 
hareketleri ve tren hareketlerinde aynı 

zamanda manevra sistemlerinin alan 
sınırlarının da projelendirilmesi gerektiği 
görevi ile karşı karşıya gelmişlerdir. Bunun 
için ara yüz adaptörleri geliştirilmiş ve bu 
sayede sıklıkla meydana gelen tipik süreç 
vakalarının önüne geçilmiştir. 

Geleceğe Bakış
Pintsch Tiefenbach GmbH elektrikli 
yerel makas (EOW) sistemleri alanında 
bu günlerde, son yıllarda elektrikli yerel 
makas sistemlerini (EOW) anlama, 
planlama ve geliştirme projeleri ile ilgili 
tecrübelerin dikkate alındığı yeni bir ağ 
tabanlı kontrol tekniği geliştirmektedir. 
Buradaki gelişimin amacı aynı zamanda 
kablolama maliyetleri ve modern bakım 
konseptleri desteği ile geliştirilmiş tanı/
algılama kapasitesini iyileştiren ve hatta 
daha kompakt ve standartlaştırılmış bir 
yapı oluşturmaktır. 

Kumanda sistemlerinde yeni jenerasyon 
tekniği ile TMC-RaStw 2.0 adı altında yeni 
bir proje oluşturulmuş ve Almanya’nın 
büyüklerinden olan ve Duisburg şehrinde 
bulunan Thyssen Krupp Steel Europe 
AG (öncesinde Eisenbahn und Hafen 
GmbH olarak anılmakta idi) endüstriyel 
demiryollarına uygulanmıştır. Bu teknik şu 
sıralar TMC-STW 2.0 olarak geliştirilmeye 

devam etmekte aynı zamanda yeni bir 
entegre dingil sayaç sistemi yani ağ 
oluşturularak merkez dışında kullanım 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Aynı 
zamanda bu gelişim süreci içerisinde 
Pintsch Tiefenbach GmbH firmasının 
yıllar boyu edindiği tecrübeler sistemin 
oluşturulmasında kullanılmakta ve 
operasyonel sürecin artışına sebep 
olmaktadır.




