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Dergimizin son sayısından itibaren 
Türkiye’de siyasi önemli gelişmeler 
yaşandı. Çok doğaldır ki bu gelişmelerden 
ulaştırma sistemi ve demiryolu sektörü de 
etkilendi.
15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine 
karşı düzenlenen bir darbe girişimine 
maruz kalınmış ve milli irade ortadan 
kaldırılmak istenmiştir. Aziz milletimiz, 
dünya tarihinde eşine az rastlanan bir 
birlik ve dayanışma içinde bu girişimi 
başarıyla engellemiştir.
Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak, 
20 Temmuz günü bu konu ile ilgili 
TBMM’de düzenlenen “ Demokrasiye 
Bağlılık “ oturumuna katıldık ve her 
zaman, milli iradenin ve demokrasinin 
yanında olduğumuzu, bu tür durumlarla 
karşılaşmamanın temel şartının her 
kurumda ve hayatın her noktasında dil, 
din, ırk, yaşam biçimi gözetmeksizin 
liyakatin uygulanması olduğunu bildirdik.

Bu vesileyle, darbecilere karşı demokrasi 
mücadelesinde hayatlarını kaybeden 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta 
aileleri olmak üzere tüm milletimize 
başsağlığı, yaralanan gazilerimize acil 
şifalar diliyoruz.
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) 
Yönetim Kurulu Üyeleri olarak demiryolu 
ulaştırmasının serbestleştirilmesi 
hakkındaki 6461 Sayılı Kanununun mimarı 
olan zamanın Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım 
makamında ziyaret edildi.
Toplantıda Sayın Binali Yıldırım’a, 
demiryolu sektörünün sorunları ve çözüm 
önerileri sözlü ve yazılı olarak sunuldu. Çok 
sıcak bir yaklaşım gösterdiler. Sayın Binali 
Yıldırım’ın Başbakan olması, demiryolu 
sektörünün geleceğine umutla bakmamıza 

neden olmuştur. Kendilerine başarılar 
diliyoruz.
65. Hükümette Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı olan Sayın Ahmet 
Arslan, 11 Ağustos 2016 tarihinde 
ziyaret edilmiştir. Sayın Bakan, 
serbestleştirilecek olan demiryolu 
ulaştırmasının hak ettiği düzeye gelmesi, 
kamu sektörü yanında özellikle özel 
sektörün de tren işletmeciliğinin içinde 
olması için her türlü desteği vereceklerini 
ifade etmiştir.
DTD’nin teklifi olarak sunulan, Bakanlık 
Koordinasyonu’nda Demiryolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü 
ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin 
katılımıyla, demiryolu ulaştırması 
hakkındaki tüm sorunların ve önerilerin 
birlikte görüşülerek sonuca gidilmesine 
ve bu nedenle de periyodik bir toplantı 
sürecinin hemen başlatılması konusundaki 
teklifi, Sayın Bakan tarafından da 
kabul görülmüştür. Sayın Bakan, 
Koordinasyon Toplantısı konusunda 
UDHB Müsteşar Yardımcısı Sayın Orhan 
Birdal’ı görevlendirmiştir. Koordinasyon 
toplantılarının sektöre önemli bir hız ve 
gelişme katacağına inanıyoruz.
Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
kapsamındaki en önemli düzenlemelerden 
biri olan “Demiryolu İşletmeciliği 
Yetkilendirme Yönetmeliği” 19 Ağustos 
2018 tarihli ve 29806 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmelik ile demiryolu ulaştırmasına 
geçişin önü açılmış ve hızlandırılmış 
olacaktır. Bu düzenlemenin demiryolu 
sektörüne ve tüm ulaştırma sektörüne çok 
önemli etkileri olacağına inanıyoruz.

Tüm üyelerimiz ve okurlarımıza 
saygılarımı sunarım.

Demiryolunda serbestleştirme 
süreci hızlandırıldı

Özcan SALKAYA
DTD Yönetim Kurulu Başkanı

Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi 
kapsamındaki en önemli 
düzenlemelerden biri olan  
“Demiryolu İşletmeciliği 
Yetkilendirme Yönetmeliği” 
19 Ağustos 2018 tarihli ve 
29806 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.
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Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin 
6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 
Nisan 2016 Cumartesi günü Byotell 
İstanbul’da gerçekleştirildi. DTD 
2016-2018 Yönetim ve Denetim Kurulu 
seçimlerinin yapıldığı Genel Kurul 
sonucunda yeni seçilen Yönetim 
Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun görev 
dağılımı şu şekilde oldu;

YÖNETIM KURULU
Başkan: Özcan Salkaya – KLN Lojistik
Başkan Yardımcısı: Recep Soyak  - VA-KO 
Başkan Yardımcısı:  Ercan Güleç AR - GÜ
Genel Sekreter:  Ömer Bacanlı - Medlog
Sayman: Onur Küçükakdere – Eti Lojistik
Üye: Aslı Doğan - Tüpraş
Üye: Emre Altınoğlu - Siemens
Üye: Asım Süzen - Rayvag
Üye: Erdin Erengül – Mars Lojistik

DENETLEME KURULU
Fahrettin Gümüş - Rayser
Salih Karaaslan - Aslan Denizcilik
Ahmet Can Güçgörmez - Bureau Veritas

Serbestleşen demiryolu ulaşım sektöründe 
şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir rekabet 
ortamında işletmeciliğin yapılabilmesini 
düzenlemek üzere hazırlanan “Demiryolu 
Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği” 
2 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete ’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmişti. İşletilmesi 
ticari olmayan hatlarda sosyal devlet anlayışı 
doğrultusunda, yolcu treni işletilmesini 
düzenleyen “Demiryolu Yolcu Taşımacılığında 
Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği” ise 
yayımlanma aşamasında. Demiryolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, yayımlanan ve taslak 
çalışmaları tamamlanmış yönetmeliklerin 
ve ulusal demiryolu altyapı erişimine imkan 
verecek Şebeke Bildirimini, kamu ve özel 
sektörde tüm paydaşların bir araya geleceği 
bir platformda tanıtmak ve görüş alışverişinde 
bulunmak üzere bir çalıştay gerçekleştirdi. 
“Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 
Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi İçin 
Teknik Yardım” başlıklı IPA-I kapsamında 
gerçekleştirilen çalıştay, 15 Haziran 2016 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Demiryolu AltyApı erişim ÇAlıştAyı yApılDı

DtD 6. olAğAn Genel Kurulu yApılDı

yayına Hazırlık  

Genel yayın yönetmeni  
Selda YEŞİLTAŞ selda@viyamedya.com

yayınlar kordinatörü 
Murat ERDOĞAN murat@viyamedya.com

editör 
Peri ERBuL peri@viyamedya.com

Fotoğraf editörü 
M. Ali BARS

Görsel yönetmen 
Fatih HANÇER

adres 
Rumeli Cad. Rumeli Pasajı Yunus Apt.  
No: 40 Kat: 1 Nişantaşı - Şişli / İSTANBuL 
Tel: 0 (212) 236 00 50 
viya@viyamedya.com 
www.viyamedya.com

Baskı 
Fabrika Basım
Demiryolu Dergisi Viya Medya Yayıncılık Org. 
AŞ. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak 
yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan yazı, 
fotoğraf, illüstrasyon, harita ve konuların her hakkı 
saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı 
yapılamaz.

Ayrılıgın ve Kavusmanın Mekânı 

HAYDARPASA GARI
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Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) tarafından düzenlenen, 
Hazar Transit Koridoru Platformu Çalışma Grubu Toplantısı 
11 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Uluslararası Ticaretin 
Geliştirilmesinde Lojistik Üslerin Önemi” konulu çalıştaya DTD 
Genel Müdürü Yaşar Rota ve Genel Müdür Yardımcısı Nükhet 
Işıkoğlu katıldı. Toplantıda katılımcılar; 
• Lojistik üslerin yer seçimi 
• Lojistik üslerde farklı taşıma modlarının entegrasyonu
• Lojistik üs potansiyeli olan limanlar
• Limanların demiryolu entegrasyonu, limanların yeterlilikleri ve 
verilen hizmetler
• Lojistik üslerde demiryolu entegrasyonu ve demiryolu ağının 
geliştirilmesi
• Lojistik üslerin sanayi bölgeleri ile entegrasyonu
• Lojistik üslerin gümrükleme faaliyetlerinde etkin kullanımı
konularını tartışma fırsatı buldu.

HAzAr trAnsit 
KoriDoru plAtformu 
ÇAlışmA Grubu 
toplAntısı yApılDı

DTD Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
05 Mayıs 2016 
tarihinde 
Ankara’da 
Demiryolu 
Düzenleme 

Genel Müdürü (DDGM) Erol Çıtak, Tehlikeli 
Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürü (TMKT) İzzet Işık ve TCDD Genel 
Müdürü İsa Apaydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, üyelerin yaşadığı sorunlar ve 
demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi ile 
oluşacak yeni demiryolu sisteminin geleceğine 
ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ortaya çıkabilecek tüm sorunların karşılıklı 
görüşmelerle çözümlenebileceği konusunda 
mutabakat sağlandı.

DtD’nin AnKArA 
ziyAretleri DevAm eDiyor

SAVRONİK, raylı ulaşım ile ilgili ihtiyaçlara hızlı ve projeye özgü çözümler 
üretmekte, Raylı ulaşım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulabilecek sinyalizasyon, 
iletişim, elektrifikasyon, hat güvenliği ve demiryolu bilgi sistemleri için 
özgün ürünler ve hizmetler ortaya koymakta, yüksek verimli ve uzun 
ömürlü çözümler üretmektedir.

SAVARONİK firmasının çalışmaları hakkında DTD üyelerine yapılan 
bilgilendirme sunumu ardından birlikte öğlen yemeği organize edilmiş, 
ardından DTD Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

DTD üyesi SAVRONİK firmasının daveti üzerine, DTD Yönetim Kurulu 
Toplantısı, 15 Mart 2016 tarihinde Eskişehir’de bulunan SAVRONİK 

Tesislerinde gerçekleştirildi.

DtD yönetim Kurulu toplAntısı sAvroniK 
tesislerinDe GerÇeKleştirilDi

DtD trAns – HAzAr ÇoK moDlu 
GüzerGAH ÇAlıştAyınA KAtılDı

Demiryolu Taşımacılığı Derneği, her 
geçen gün yeni üyeleri ile büyümeye 
ve güçlenmeye devam ediyor. DTD’nin 
15 Mart 2016 tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda ELİT PROJE 
Müşavirlik Taah. Tic. Ltd. Şti ve 
ANAPET Uluslararası Nak. Pet. İnş. 
San. ve Tic. A.Ş.’nin üyelik başvurusu 
değerlendirilerek kabul edildi. Derneğin 
10 Haziran 2016 tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda ise GATX Rail 
Leasing Gmbh’nin üyelik başvurusu kabul 
edilerek, Derneğin üye sayısı 77’ye ulaştı.

DtD yeni üyeler ile 
GüÇlenDi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşarı Özkan Poyraz, 30 Mayıs 2016 tarihinde DTD 
Yönetimi tarafından makamında ziyaret edildi. Yapılan 
görüşmelerde özellikle son günlerde gündemde 
olan “tescil ücreti” ve “tescilin yenilenmesi” konuları 
gündeme getirildi. Yapılan görüşme sonucunda 
aşağıdaki hususlarda mutabık kalındı.

• Vagon Tescil İşlemlerinin, Demiryolu Araçları Tescil 
ve Sicil Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önceki 
süreçte TCDD tarafından yapıldığı ve TCDD’nin “tescil 
işlemleri” adı altında vagon sahibi olanlardan ücret 
aldığı, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin 
yayımlanmasından sonra Demiryolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından da “Tescil Ücreti” adı geçen 
Yönetmeliğin EK-1’de “çekilen araçlar” için belirtilen 
500 TL ücretin alındığı, mükerrer bir ödeme gibi 
görünen bu konunun, konunun tarafları olan DDGM, 
TCDD ve DTD’nin Bakanlıkça bir araya getirilerek 
görüşülmek suretiyle çözümlenmesinin mümkün 
olabileceği belirtildi.

• Vagon Tescil Yenilenmesi yapıldığında, adı geçen 
Yönetmeliğin EK-1’de belirtilen 500 TL ücretin 
“Tescil Yenilenmesi” adı altında alındığı, ancak daha 
önce “tescil işlemleri” için ücret alındığı için tescil 
yenilenmesinde ayrıca bir ücret alınmasına gerek 
olmadığı, bu nedenle Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil 
Yönetmeliğinde gerekli değişikliğin yapılmasının uygun 
olacağı kaydedildi.

DtD, müsteşAr özKAn 
poyrAz’ı ziyAret etti

Gtb ve tobb ulAştırmA 
KoorDinAsyon toplAntısı yApılDı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – TOBB Türkiye Ulaştırma 
ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı 01 Haziran 
2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sezai Uçarmak 
ve çalışma arkadaşları, 
TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Halim 
Mete, Türkiye Ulaştırma 

ve Lojistik Meclisi üyesi Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
(DTD), Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri 
Derneği (KARİD), Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND), 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Koordinasyon toplantısında, 
Sivil Toplum Kuruluşları DTD, KARİD, TND, UND, UTİKAD 
tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan beklentiler, 
gümrüklerde yaşanan sıkıntılar ve talepler dile getirildi.

İletilen sorunlar ve çözüm önerileri Bakanlık yetkililerince 
not alındı. Not alınan konularla ilgili Bakanlıkça çalışmalara 
başlanılacağı belirtildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının sorunlarına her zaman açık olduklarını, 
sorunları birlikte çözerek Türkiye’nin uluslararası 
taşımacılıktaki sıkıntılarının önününe geçilebileceğini 
vurguladılar.

Trans - Hazar Çok Modlu Güzergah Çalıştayı 8 Mart Salı 
günü The Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleşti. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türk Keneşi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda, Türk Keneşi’ne 
üye ülkelerin bürokratları ve sektör temsilcileri bir araya 
geldi. Türk Keneşi’ne üye ülkelerin kamu görevlileri, yerel 
ve bölgesel girişimciler ile akademisyenler tarafından, 
güzergâhın önemi, sürdürülebilirliği ve güzergahın 
etkinliğinin arttırılması için yapılması gerekenler ile 
Hazar Transit Koridorunun güncel durumuna ilişkin 
bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Trans - Hazar Çok Modlu 
Çalıştayı’na DTD’yi temsilen Genel Sekreter Ömer Bacanlı, 
Genel Müdür Yaşar Rota, Genel Müdür Yardımcısı Nükhet 
Işıkoğlu ve üye Onur Küçükakdere katılım sağladı. Çalıştay 
sonunda, bölge ülkeleri temsilcilerinin hattın gelişimi 
konusunda yaptığı fikir alışverişleri ile süren toplantının 
sonuçları, raporlanarak Türk Keneşi’ne üye ülkelerin 
bakanlarına sunulması kararlaştırıldı.

HABERLER HABERLER
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UDHB Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK), demiryolu 
sektöründe başlayan serbestleşme sürecinde farkındalığı 
artırmak amacıyla kamu ve özel sektördeki paydaşların bir 
araya geldiği bir platform düzenledi. Kurulun genel yapısını 
ve işleyişini anlatmak, mevzuatı hakkında bilgilendirme 
yapmak, dünyadaki benzer kurul ve yapıların çalışma 
yöntemlerini irdelemek, kurulun demiryolu kaza incelemeleri 
başta olmak üzere, çalışma ve faaliyetlerine yön vermek ve 
bahsi geçen konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 
tüm ilgililerin katılımıyla 05-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
Antalya’da “Demiryolu Kazaları Çalıştayı” düzenlendi.

KAİK Demiryolu Kazaları Çalıştayı’na DTD’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Onur Küçükakdere ve Hamdi 
Seyhun katıldı. Hamdi Seyhun çalıştayda “DTD Tanıtımı 
ve Serbestleşmeden Beklentiler” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi.

KAiK Demiryolu 
KAzAlArı ÇAlıştAyı 
yApılDı DTD Yönetim 

Kurulu ve TCDD 
Genel Müdürlüğü 
Cer Dairesi 
Başkanlığı 
arasında 17 Mayıs 
2016 tarihinde 

Ankara TCDD Genel Müdürlük Binası’nda bir 
toplantı yapıldı. Toplantının bir kısmına Veysi Kurt 
da katıldı. Cer Dairesi Başkanı Mehmet Bayraktutar 
ve ekibinin de katıldığı toplantıda “Cotif Hükümleri 
Çerçevesinde “Zilyed” İçin Hazırlanan Yük 
Vagonları Bakım Yönetimi Sözleşmesi” ve “Cotif 
Hükümleri Çerçevesinde “Bakımdan Sorumlu 
Birim” İçin Hazırlanan Yük Vagonları Bakım 
Yönetimi Sözleşmesi” üzerindeki görüş ve öneriler 
dile getirildi. DTD’nin ilgili sözleşmelerin bazı 
maddeleri hakkında yetkililere ilettiği ve mutabık 
kalınan görüşler neticesinde sözleşmelerin revize 
edilerek tekrar DTD’ye iletileceği belirtildi. 

DtD ve tCDD Cer DAiresi 
ArAsınDA toplAntı yApılDı

Tüm taşıma modlarının tartışılması, içinde 
bulunduğumuz coğrafyada uluslararası lojistik projelerin 
gözden geçirilmesi, tekstil, otomotiv, enerji, gıda gibi 
reel sektörlerin lojistik dünyasından beklentilerinin 
ortaya konulması amacıyla düzenlenen Ekonomi ve 
Lojistik Zirvesi 12 mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da Hilton 
Bomonti Otel’de yapıldı.

DTD’nin de destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı 
zirvenin “Türkiye’nin Demiryolu Stratejisinde Gelinen Nokta, 
Sorunlar ve Çözümler” konulu oturumuna DTD Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdin Erengül konuşmacı olarak katıldı.

Oturumda şu konulara dikkat çekildi; Türkiye’nin Demiryolu 
Yük Taşımacılık Altyapısı, Gündemdeki Yatırımlar ve 
Uluslararası Projeler, Türkiye Modern İpek Yolu’nun 
Neresinde?, Demiryolunda Serbestleşme Hangi Adımları 
Bekliyor?, Lojistik Merkez Yatırımlarındaki Son Durum, 
Kamu ve Özel Sektörün Beklentileri.

eKonomi ve lojistiK zirvesi  
2016 GerÇeKleşti

 
Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Murat Kavak 
başkanlığında Yük Dairesi ve Cer Dairesi yönetimi 
de katılım sağladı.

Toplantıda ele alınan konuların ilk sırasını,” 
Tarifelerde indirim ve taşıma maliyetlerinin 
düşürülmesi” aldı. Konteyner tarifesinde yapılacak 
iyileştirmenin dolu taşıma tonajlarında yapılması 
ve alternatifleri değerlendirilmiş, sonuçların 
önümüzdeki günlerde tarife değişikliği olarak 
TCDD tarafından yayınlanacağı belirtildi. Genel bir 
tarife indirimi talebine karşılık, bu yıl yapılması 
planlanan yüzde 5 + yüzde 5 fiyat artışlarının yıl 
sonuna kadar yapılmayacağı karara bağlandı. 

ECM sözleşmesi ve içeriği, konuşulan bir diğer 
konu oldu. DDGM ve TCDD tarafından hazırlanan 
her türlü yönetmelikle ilgili DTD ile ortak çalışma 
kararı verildi

tCDD - DtD toplAntısı 
yApılDı

DTD ve TCDD 
yönetimi 
arasında 28 Mart 
2016 Pazartesi 
günü bir toplantı 
gerçekleştirildi.

Ziyarete, DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya, DTD Genel Sekreteri Ömer Faruk Bacanlı, DTD Yönetim Kurulu Üyesi Recep Soyak, 
DTD Üyesi Köktaş Lojistik Firması sahibi, Samsun Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Sayın Fuat 
Köktaş katıldılar. Toplantıda, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat Kavak da bulundu. DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya, 
toplantıda DTD’nin Kuruluş süreci, üye profili ve yaptıkları işlerle ilgili Bakan Yıldırım’a sözlü ve yazılı olarak bilgi verirken, özel sektörün 
beklentilerini paylaştı. Sözlü olarak paylaşılan konular ayrıca eski Bakan Yıldırım’a yazılı bir rapor halinde sunuldu.

bAKAnlığı DöneminDe binAli yılDırım ziyAret eDilDi
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Binali Yıldırım’ı 

10.03.2016 Perşembe günü makamında  ziyaret etti. Toplantı çok sıcak bir ortamda 45 dakika sürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM lojistik 
Konsey Toplantısı 28 Temmuz 2016 
tarihinde yapıldı. Toplantıya ilgili 
bakanlıklardan yetkililer, Lojistik 
Konsey üyesi sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve uzmanlar katıldılar. Lojistik 
sektörünün gündeminde olan konuların 

görüşüldüğü toplantıya DTD’yi temsilen 
Genel Müdür Yaşar Rota ve Genel Müdür 
Yardımcısı Nükhet Işıkoğlu katıldı. 
Toplantıda DTD Genel Müdürü Yaşar 
Rota Demiryolu Sektöründeki gelişmeler 
hakkında katılımcılara bir sunum 
gerçekleştirdi.

tim lojistiK Konsey toplAntısı yApılDı

HABERLER HABERLER
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Toplantıya, Bakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Orhan Birdal da iştirak 
etmiştir. DTD Yönetim Kurulu Başkanı 

Özcan Salkaya, Bakan Bey’in göreve 
atanması ile ilgili tebriklerini ve başarı 
dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, 
15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin 
iradesine karşı düzenlenen darbe 
girişiminin milletimizin eşine az rastlanan 
bir birlik ve dayanışması içinde başarıyla 
engellenmesinden dolayı, bu milletin fertleri 
olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve geçmiş 
olsun temennilerini iletmiştir.

DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan 
Salkaya, demiryolu sektöründeki tek sivil 
toplum kuruluşu olan DTD’nin, demiryolu 
ulaştırmasının serbestleştirilmesi ile ilgili 
mevcut ve karşılaşılabilecek sorunları ve 
önerileri bir rapor olarak Bakan Arslan’a 
sunmuş, raporda belirtilen konularla ilgili 
detaylı açıklamalar ve karşılıklı görüş 

alışverişlerinde bulunulmuştur. Bakan 
Bey, serbestleştirilecek olan demiryolu 
ulaştırmasının hak ettiği düzeye gelmesi, 
kamu sektörü yanında özellikle özel sektörün 
de tren işletmeciliğinin içinde olması için her 
türlü desteği yapacaklarını ifade etmiştir.

Sorun ve önerilerin görüşülmesi sırasında 
DTD’nin teklifi olarak sunulan, Bakanlık 
Koordinasyonunda Demiryolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü 
ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin 
katılımıyla, demiryolu ulaştırması hakkındaki 
tüm sorunların ve önerilerin birlikte 
görüşülerek sonuca gidilmesine ve bu 
nedenle de periyodik bir toplantı sürecinin 
hemen başlatılması konusundaki teklifi, 
Bakan Ahmet Arslan tarafından da kabul 
görülmüştür.

Bakan Arslan, Koordinasyon Toplantısı 
konusunda UDHB Müsteşar Yardımcısı Orhan 
Birdal’ı görevlendirmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Özcan 
Salkaya, DTD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Recep Soyak 
ve DTD Genel Müdürü Yaşar Rota, 
29 Ağustos 2016 Pazartesi günü, 
Demiryolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğüne yeni atanan İbrahim 
Yiğit’i makamında ziyaret ederek 
yeni görevinde başarı ve hayırlı 
olsun dileklerini ilettiler. Ziyarette, 
yeni yürürlüğe giren ve demiryolu 
ulaştırmasının serbestleştirilmesi 
sürecini hızlandıracak olan 
“Demiryolu İşletmeciliği 
Yetkilendirme Yönetmeliği” 
hakkında detaylı görüşme yapıldı. 
DTD’nin yeni yönetmelikle ilgili 
önerileri, DDGM tarafından not 
alındı. İbrahim Yiğit, Türkiye 
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkındaki 6461 Sayılı Kanun 
kapsamında çıkarılan ve çıkarılması 
gereken tüm düzenlemelerde 
DTD’nin çok önemli katkılarının 
olduğunu, çok yakın bir çalışma 
ortamında yapılan bu çalışmaların 
devam etmesi gerektiğini belirtti.

DtD yönetim Kurulu, uDH bAKAnı 
AHmet ArslAn’ı ziyAret etti

Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
Yönetim (DTD) Kurulu Üyeleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan 

Salkaya, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Recep Zühtü Soyak 

ve Ali Ercan Güleç, Genel Sekreter 
Ömer Faruk Bacanlı ile DTD Genel 

Müdürü Yaşar Rota, 11 Ağustos 
2016 Perşembe günü saat 16.45’te 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakan Ahmet Arslan’ı makamında 

ziyaret etmişlerdir.

Ülkemizde Demiryolunun Serbestleştirilmesi Kanunu 
sonrasında yeni sorumlulukların yerine getirilmesi gereği 
ortaya çıkmıştır. Yük vagonlarının daha güvenli, ekonomik 
ve standartlaştırılmış bakım kurallarının oluşturulması 
amacıyla TCDD Tren A.Ş., özel vagon sahipleri, ECM 
kuruluşları ve sertifikalı Bakım Temin İşletmelerinde, ulusal 
şebekede geçerli olacak şekilde yük vagonlarının bakımı için 
“Ulusal Yük Vagonu Bakım Klavuzu” oluşturulmasına karar 
verilmiştir. Ulusal Yük Vagonu Bakım Klavuzu (UYVBK)’nın 
TCDD CER Dairesi ile birlikte yürütülen hazırlık çalışmaları 
ve toplantıları kapsamında, 16 Ağustos 2016 tarihinde DTD 
Merkezinde, DTD üyelerinin teknik elemanlarının katıldığı 
bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda TCDD Cer Dairesi’ne 
iletilmek üzere UYVBK hakkında görüş ve öneriler alınarak 
değerlendirmeler yapılmıştır.

ulusAl yüK vAGonu bAKım KlAvuzu (uyvbK) ÇAlıştAyı yApılDı

DDGm yeni 
Genel müDürü 
ibrAHim 
yiğit’e HAyırlı 
olsun  
ziyAreti

HABERLERHABERLER
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yetKilenDirme yönetmeliği 
serbestleşmeyi HızlAnDırACAK

Sektördeki oyuncular, Yönetmeliğin 
getirdiği maddi yükümlülükleri, 
demiryolunda artık büyük oyuncuların 

rol alacağının bir işareti olarak yorumluyor. 

Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesine 
ilişkin en önemli yönetmeliklerden biri olan 
“Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme 
Yönetmeliği” 19 Ağustos 2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Yönetmelik, demiryolunda rol alacak 
şirketlerin kuruluş maliyetleri hakkında 
bilgi veriyor fakat işletme maliyetlerinin 
hesaplanabilmesi için altyapı erişim 
ücretlerinin de belirlenmesi gerekiyor. 

Demiryolu işletmeci ve taşımacıları ile 
organizatör ve acentelerin yetki belgesi 
çeşitlerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, 

yetki belgesi almak veya yenilemek için 
başvuru sahiplerinin gerçek kişi, kamu 
tüzel kişisi veya 6102 sayılı Kanuna göre 
tutulan ticaret siciline kayıtlı ve ilgili yetki 
belgesi kapsamına uygun faaliyet gösteren 
bir şirket olması ve ayrıca yönetmelikle 
belirlenen özel şartları da taşıması 
gerekiyor.

Yönetmelik kapsamında yük veya yolcu tren 
işletmecileri, başvuru tarihi itibari ile asgari 10 
milyon TL kayıtlı sermayeye sahip olduklarını 
belgeleyecekler. Demiryolu tren işletmecileri, 
bir kaza meydana gelmesi halinde mali 
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için 
Bakanlığa ulusal ve uluslararası mevzuata 
uygun bir sigorta poliçesi verecek. Asgari 
sigorta poliçe miktarı, her olay başı 20 milyon 
TL’den az olamayacak.

Yetki belgeleri 25 ile 100 bin TL arasında

Yetki belgesi alma, yenileme ve 
değiştirme talebinde bulunan 
işletmelerin, yetki belgesinde belirlenen 
hizmetleri, etkin ve güvenli bir şekilde 
gerçekleştirmesi ve izleyebilmesi ile 
bunu gerçekleştirmek için gerekli 
bilgi, tecrübeye ve bir yönetim 
organizasyonuna sahip olması da aranan 
şartlar arasında yer alıyor. Yetki belgesi 
ücretleri ise, faaliyet alanına göre 
değişiyor. Yük ve Yolcu Tren İşletmecisi, 
Gar ve İstasyon İşletmecisi Yetki 
Belgeleri ücretleri; 100 bin,  Organizatör 
Yetki Belgesi Ücreti 50 bin, Acente ve 
Komisyoncu Yetki Belgesi ücretleri ise 25 
bin TL olarak açıklandı. Yetki belgelerinin 
süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. 

Demiryolunda serbestleşmeyi hızlandıracak “Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme 
Yönetmeliği” 19 Ağustos’ta yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

tCDD tAşımACılıK A.ş.

Yönetmeliğe göre, ticari 
olarak verilemeyen kamu 
hizmeti niteliğindeki demiryolu 
yolcu taşımacılığı hizmetleri, 
kamu hizmeti yükümlülüğü 
kapsamında değerlendirilecek. 
Bu kapsamda belirli bir 
hat üzerinde herhangi bir 
demiryolu tren işletmecisinin 
ticari şartlarda veremediği 
demiryolu yolcu taşımacılığı 
hizmeti sözleşmeye dayalı 
olarak verilecek. Kamu hizmeti 
sözleşmesine dayanılarak 
yerine getirilecek yükümlülüğü 
üstlenen demiryolu tren 
işletmecileri aynı zamanda farklı 
ticari hizmetler de verebilecek. 
Bu çerçevede yolcu taşımacılığı 
hizmeti verilecek hatlar 
Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenecek. Söz konusu 
hizmeti verecek demiryolu tren 
işletmecisinin seçimine yönelik 
ihale süreçleri Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından 
yürütülecek. Kamu hizmeti 
yükümlüsünün seçiminde açık 
ihale usulü kullanılacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle TCDD Taşımacılık A.Ş. de 6461 sayılı Kanun ile 
demiryolu tren işletmecisi olarak görevlendirildiğinden Bakanlık tarafından DB1 ve DB2 
yetki belgeleri ile bir defaya mahsus olmak üzere yetki belgesi süresince yetkilendirildi. 
Bununla birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin faaliyete başlayabilmesi için, yönetmelikte 
belirtilen sigorta poliçesini ayrıca alması gerekiyor.

üCret tAblosu
belge tanımı simgesi ücreti (tl)

yolcu tren işletmecisi yetki belgesi Db1 100.000,00

yük tren işletmecisi yetki belgesi Db2 100.000,00

Gar veya istasyon işletmecisi yetki belgesi DC 100.000,00

organizatör yetki belgesi DD 50.000,00

yolcu taşımacılığı Acente yetki belgesi De1 25.000,00

yük taşımacılığı Acente yetki belgesi De2 25.000,00

Komisyoncu yetki belgesi Df 25.000,00

tiCAri 
olmAyAn 
HAtlAr,  
KAmu Hizmeti 
sAyılACAK

GÜNDEMGÜNDEM
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GÖRÜŞLER

Her demiryolu taşıması yük alım 
veya boşaltım yerlerinde mutlak bir 
tamamlayıcı karayolu organizasyonuna 
ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla 
demiryolu organizasyonu sadece 
demiryolu tarifelerine bakılarak rekabet 
gücü kazanamaz. TCDD Taşımacılık A.Ş. 
özel sektör zihniyetiyle hareket ederse 
doğru toplam maliyet analizine ulaşarak 
tarifelerde rekabetçi uygulamalar 

gelişmeler doğrultusunda mümkün 
olacaktır. Demiryolu sektörü 
çok ciddi sorumluluk ve büyük 
yatırımlar ister. DDGM’nin istemiş 
olduğu maddi yükümlülükler 
bence yerinde. Sektör, çıkan 

Yönetmeliğin, sektöre belirli standartlar 
sonrası kalite getireceği inancındayız.
Biz Organize Sanayi Bölgesi’nin Lojistik 
firması olarak tarifeleri görmeden 
yetki belgesi başvurularını yapmak 
mecburiyetindeyiz. Ancak tabii ki 
tarifeler demiryolu taşımalarına devam 
edip etmeyeceğimiz ile ilgili büyük önem 
arz edecektir. Tarifeler belirlenirken 
organizatör şirketlerin maliyetleri 
hesaplanabilmelidir. Bu süreç 
güvene tabii olmalıdır. Biz kar amacı 
gütmediğimizden, bu süreçte güven 
esasına dayalı lokal maliyetlerimizi 
paylaşabiliriz. Ancak sektör tabiatı kar 
amacı güdeceğinden bu veri çok sağlıklı 
olmayabilir. Her bölgenin, her istasyon 
arası mesafenin, her liman ve aktarma 
merkezlerinin maliyetleri farklıdır. 

Özel sektör, yönetmelikten 
memnun. Çıkan yönetmenlikler 
ile uzun zamandır, 10 yıldır, DTD 
üyelerinin beklediği gelişmeler 
birer birer hayata geçmeye 
başladı. Demiryolunun gelişmesi, 
şahlanması özel sektörün önünün 
açılmasıyla çok kısa zamanda 
gerçekleşecek. Yönetmenlikler 
açık ve yeterli, tabi ki altyapı 
kullanım ücretlerinin bir an önce 
açıklanması ve bu ücretlerin 
de çok cüzi olması gerekir. 
Demiryolu sektörünün diğer 
modlarla rekabet edebilmesi bu 

getirebilir. Amaç yükleri karayolundan 
demiryoluna kaydırarak demiryolu 
taşımacılığını arttırmak değil midir?
Biz, Organize Sanayi Bölgeleri adına 
çıkarılan tarife sonrası biraz nefes 
aldıktan sonra zararımızı minimize 
ederek taşımalarımızı yüzde 100 
arttırabildik. Sanayiciler, demiryolunu 
sadece çevreci taşıma modu 
olduğundan tercih etmiyor. Maliyet 
avantajı getirebilirse tercih ediyor. 
Biz de tarife indirimini sanayicimize 
belirli oranda uygulayabildik. 
Yönetmeliğin getirdiği standartlar 
ve maddi yükümlülüklerden dolayı 
sektörde faaliyet gösteren firma 
sayısı başlangıçta azalacaktır fakat 
sonrasında yaşanacak süreç, firma 
sayılarını belirleyici olacaktır.

yönetmenliklerden memnun. Kısa 
zamanda çok ciddi gelişmeleri, 
yatırımları hep beraber göreceğiz. 
Türkiye’de demiryolu taşıma payı 
artıkça şirket sayıları artacaktır. 
Yönetmelikler ayrıca yerli ve 
yabancı büyük şirketlerin de 
önünü açacaktır. Benim şahsi 
görüşüm sektördeki küçük büyük 
demeden DTD çatısı altında ve 
TCDD taşımacılık A.Ş ile kol 
kola yürüyerek sektörü geleceğe 
taşımalıyız. Herkesi demiryollarına 
yatırıma davet ediyorum, TREN 
KAÇMADAN!!!

Yönetmeliği, şirket olarak gayet olumlu karşılıyoruz. Sektörün önünü 
açacağını düşünüyoruz. İlerleyen zamanda mevcut oyuncuların yeni yatırımlar 
yapmasını sağlayacağı gibi, sektöre yeni yatırımları da çekecektir. Çünkü 
hükümetin aldığı kombine taşımacılık ile ilgili kararlar var. Lojistik merkezler 
yapılıyor. Türkiye’de yılda 600 milyon yük taşınıyor ve demiryolu ile taşınan 
yük miktarı sadece 25-30 milyon ton civarında. Karayolundan 50-100 milyon 
tonun demiryoluna çekilmesi demek, demiryolunda iş hacminin 4 kat 
büyümesi demek. Bu da yeni lokomotif vagon yatırımları getirecektir. Bizim 
de şirket olarak bir lokomotif yatırım düşüncemiz var, fakat bunun için biraz 
daha önümüzü görmek istiyoruz.

E. Arda Erman
Manisa Organize 

Sanayi (MOS) Lojistik 
Hizmetleri A.Ş.  
Genel Müdürü 

İbrahim ÖZ
Rinak Lojistik 

Yönetim  
Kurulu  
Başkanı 

Salih Karaarslan
Asmar Holding  

Satış ve  
Pazarlama  

Müdürü
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15www.dtd.org.tr14 Eylül 2016



COTIF bünyesinde 2013’te eklenen bir yönetmelik ile yük 
vagonlarının uluslararası işletilebilirliğinde, vagonlara 
atanmış bir ECM (Entity in Charge of Maintanance – 
Bakımdan Sorumlu Birim) olması şartı aranmaya başlandı. 
AR-GÜ aldığı ECM sertifikası ile artık Türkiye’deki ve 
Avrupa’daki tüm vagonların bakım ve revizyonlarının takip, 
yönetim, revizyon, tamir ve bakımını üstlenebilecek.

DTD üyesi, VAKO –Vagon Konteyner San. Tic. A.Ş. 
Firması, Avrupa’ya açılma konusunda önemli bir adıma 
imza atarak, Türkiye’de özel sektördeki ilk TSI sertifikalı 
konteyner vagonu olma niteliğini taşıyan SGNSS tipi 
vagon sertifikasını aldı. SGNSS tipi yük vagonunun düşük 
darası, yüksek taşıma kapasitesi ve 10’’,20’’,30’’ ve 40’’ 
‘lık farklı konteyner tiplerini kullanabilme avantajlarıyla 
hem Avrupa’da hem de Türkiye’de ses getirme amacında 
olan VAKO, demiryolu sektöründe fark yaratmaya devam 
edeceğinin sinyallerini verdi. Sertifikalandırma sürecinde 
Alman DEKRA Rail Nobo firmasıyla çalışan VAKO, 
detaylı ve disiplinli denetlemeler sonucunda Avrupa 
standartlarında üretim yapabilme yeteneğiyle, ülke 
demiryolu sektöründe ve uluslararası pazarda yerini aldı.

DTD Üyesi Acarlar Vagon, Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirdi. Firma, vagon 
sektöründe Türkiye’de ilk defa alınan ECM 
sertifikası ile, Avrupa Birliği ülkelerine 
bağlı vagonlara revizyon yapabilecek. 
Dinar Belediye Başkanı ve Acarlar Vagon 
Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Acar, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada sertifikanın 
Afyonkarahisar ekonomisine büyük 
katkı sağlayacağını söyledi. Acar, yaptığı 
açıklamada: “Biz Acarlar Vagon olarak 
Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesinde faaliyet 
gösteriyoruz. Yük vagonlarının revizyonunu 
yapıyoruz. Türkiye’de ECM belgesini alan 
ilk şirket olduk. Bu belge ile, Avrupa 
Birliği ülkelerine bağlı vagonlara revizyon 
yapma hakkına sahip olduk. Bu toplantının 
amacı da katılımcılarımıza ECM Sertifikası 
hakkında bilgi vermektir. Bu sertifika; 
Dinar ve Afyonkarahisar ekonomisine 

ACArlAr vAGon, eCm sertifiKAsı’nDA önCü olDu
muazzam bir katkıda bulunacak. Yabancı 
menşeli Avrupa Birliği’ne bağlı vagonlar, 
Türkiye’ye gelip revize edilecek. Hem 
daha fazla istihdam yaratacak, hem de 
ekonomiye katkıda bulunacak. TCDD, her 
geçen gün biraz daha ivme kazanmaktadır. 
Biz de firmalar olarak elimizden geldiğince 
katkıda bulunmaya çalışıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Avrupa’nın vagonları Türkiye’de revize 
edilecek
Toplantıya katılan Omeks Sertifikasyon ve 
Denetim Şirketi Genel Müdürü Mustafa 
Örmeci de, Avrupa Birliği Ülkelerine 
bağlı vagonların, artık Türkiye’de de 
revize edilebileceğini belirtti. Örmeci, 
yaptığı açıklamada: “Türkiye’de demiryolu 
sektörüyle ilgili Avrupa Birliği ile uyum 
çerçevesi içerisinde, vagonların bakım ve 

onarımlarını gerçekleştiren atölyelerin, 
denetlenerek uygun olduğunu belirten ECM 
diye adlandırılan sertifikasının çalışmalarını 
yapan bir kuruluşuz. Acarlar Vagon ile de 
bunu Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdik. 
Ülkede, ilk ve tek olarak belgelendirilmiş 
bir firmamız var. Bu belge ile birlikte, 
Türkiye’de revizyon bedelinin Avrupa’ya 
göre daha uygun olması nedeniyle, bakım 
onarım hizmetleri de Türkiye’den alınmaya 
başlanacak. Buna bağlı olarak da iş 
potansiyeli, istihdam ve ekonomik olarak 
artış sağlayacak” dedi.

Ar-Gü De eCm  
sertifiKAsı ile AvrupAlı 
vAGonlArA tAlip olDu

DtD üyesi vA-Ko sGnss 
tipi yüK vAGonunA tsı 
sertifiKAsı AlDı

Arkas Lojistik, kurduğu 6 bin 
metrekarelik konteyner terminali 
ile yeniden çalışır hale gelen Adana 
Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 
demiryolu hattından Mersin ve 
İskenderun limanlarına ithalat ihracat 
amaçlı konteyner taşımalarına başladı.
Arkas Lojistik, AOSB ile limanlar 
arasında haftanın beş günü karşılıklı 

seferler düzenliyor; her sefer yaklaşık 
dört saatte tamamlanıyor.
Konteyner terminalinin, daha az maliyetli 

ve çevre dostu demiryolu taşımaları 
sağlamanın yanı sıra Adana’daki ihracatçı 
firmaların dünya pazarındaki rekabet 
gücünü artırması da hedefleniyor. Arkas 
Lojistik’in yeniden etkin hale getirdiği 
demiryolu hattının, Adana-Mersin 
arasındaki yoğun karayolu trafiğini 
rahatlatarak kazaların azalmasında da 
önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Türkiye’de ve global arenada lojistik 
hizmetlerini yıllardır kusursuz bir şekilde 
gerçekleştiren Mars Logistics, kullandığı 
Intermodal çevre dostu taşımacılık 
modeliyle karbondioksit salınımının yüzde 
36 oranında önüne geçerek hem doğaya 
hem geleceğe sahip çıkıyor.

Mars Logistics, sektörde “Yeşil Lojistik” 
ve “Sürdürülebilirlik” tarafıyla öne çıkan 
Intermodal taşımacılık hizmetini 2012 
yılından bu yana veriyor. Otomotiv, gıda, 
tekstil, kimya, enerji, kozmetik gibi 
birçok sektöre bu hizmeti sunan Mars 
Logistics, her yıl filosundaki araçları 
çevre dostu araçlarla yenileyerek doğayı 
korumaya özen gösteriyor. Peki, bu 
çevre dostu Intermodal taşımacılık 
modeli nasıl işliyor? Türkiye’de çeşitli 
noktalardan alınan yükler önce treylere 
yükleniyor. Treyler İstanbul, İzmir veya 
Mersin limanlarından gemi yoluyla 
Trieste’ye ulaşıyor. Ardından buradan tren 
yoluyla güzergâhına devam eden yükler,  
Bettembourg Multimodal terminalinden 
geçtikten sonra, karayolu ile Avrupa’nın 
Lüksemburg, Belçika, Hollanda, İngiltere, 
Fransa ve Almanya’daki çeşitli varış 
noktalarına ulaşıyor. 

Karbondioksit salınımını yüzde 36 
oranında düşürüyor
Intermodal taşımacılık modeli, tüm 
taşımalarda yüzde 36 oranında daha az 
karbondioksit salınımı sağlıyor. Hatta bazı 
Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarda 
bu oran yüzde 76’ya çıkıyor. Mars,  2015 
yılında Intermodal taşımacılık ile bir 
milyon 896 bin 971 ağaç ile 4 bin 742 
hektar ormanlık alanı kurtarmış oldu. 

Intermodal taşımacılık modeli, konteyner 
veya treyler içerisindeki yükle, başlangıç 
noktasından ulaşacağı yere kadar çeşitli 
taşıma kombinasyonlarıyla hareket ediyor. 
Hizmeti haftanın 6 günü karşılıklı olarak 
devam ettiren Mars Logistics, ekolojik 
taşımacılık yapmaları konusunda ve 
sürdürülebilir çevre duyarlılığı hakkında 
hem firmalara, hem de lojistik sektörüne 
farklı bir yön veriyor. 

“Doğayı korumak sektörün önceliği olmalı”
Doğa dostu taşımacılık modeli Intermodal 
ile “Optimum süre, maksimum çevrecilik” 
sloganıyla hareket ettiklerini söyleyen 
Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, 
“Intermodal taşımacılık, 2012 yılı Eylül 
ayından bu yana hizmet verdiğimiz bir 
model. Çevreye katkısı ve minimum 
transit sürelerde hizmet vermesi 
dolayısıyla da müşterilerimiz tarafından 
sıklıkla tercih edilen bir sistem. Her 
şeyden önemlisi ve bizim için kıymetli 
olanı ise karayolu taşımacılıktaki 
karbondioksit salımının en alt seviye 
iniyor olmasıdır. Temennimiz sektörün 
bu tür çevre duyarlılığı yüksek taşıma 
sistemlerini daha çok kullanması ve 
bunun sürdürülebilir olması için yeni 
projelerle ekolojik sistemin korunmasına 
katkı sağlamalarıdır” dedi.

ArKAs’tAn, tArifeli Demiryolu servisi

mArs, ıntermoDAl 
sistemle DoğAyı 
Koruyor

ÜYELERDENÜYELERDEN
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Göreve geldiği ilk hafta, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “BTK projesinin çalışmaya başlaması ve Marmaray’ın mütemmimi 

olan Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesinin 2018 yılı sonunda 
tamamlanmasıyla birlikte Çin’den Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmış olacaktır” diyor.

ÇİN’DEN KALKAN BİR TREN 
2018’DE KESİNTİSİZ 

AVRUPA’YA GİDEBİLECEK

AhmET ARSLAN:

64. Hükümet ile birlikte 
ulaştırmada dümeni başarılı 
bir bakandan teslim alan 

Ahmet Arslan, “Devir aldığımız 
sorumluluğun bilinciyle ülkemize 
hizmet etme heyecanını teşvik 
edici buluyorum” diyor. Göreve 
geldiği günden buyana her gün 
kendisini bir şantiye ve inşaatta 
görmeye alıştığımız Bakan Arslan 
ile demiryolu sektöründeki 
gelişmeleri konuştuk. Demiryolunda 
serbestleşmeyi başlatacak ve 
özel sektörün önünü açacak olan 
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19 
Ağustos’ta yayımlandığının altını 
çizen Bakan Ahmet Arslan, “TCDD 
tarafından yayınlanacak şebeke 
bildirimi sonrasında özel demiryolu 
tren işletmecileri, ulusal demiryolu 
ağında tren işletebilecekler” diyerek 
uzun bekleyişin artık sona ereceğini 
söylüyor. 

1. Demiryolundan Serbestleşme 
Kanunu üç yıl önce çıktı ama hala 
herkes ne zaman başlayacağını 
merak ediyor? Özel sektör ne 
zaman yükleri kendi araçlarıyla 
taşımaya başlayabilecek?

Özel sektörün demiryolunda 
faaliyetlerine başlayabilmesi için 
6461 sayılı Türkiye Demiryolu 
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkında Kanun gereği TCDD’nin 
yeniden yapılanmasını tamamlaması 
ve buna bağlı olarak demiryolu tren 
işletmecileri için Yetkilendirme 
Yönetmeliği’nin yayımlaması 
gerekiyordu. Yönetmelik, 19 Ağustos 
2016 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlandı. TCDD tarafından yakın 
bir zamanda yayımlanacak şebeke 
bildirimi sonrasında özel demiryolu 
tren işletmecileri ulusal demiryolu 
ağında tren işletebileceklerdir. 

2. Özel sektörün taşımacılık 
yapabileceği şekilde altyapı sizce 
her açıdan hazır mı?

Ulusal demiryolu altyapı ağında 
bakım, onarım ve yenileme çalışmaları 
yapılanlar hariç olmak üzere 
demiryolu altyapısının tamamının 
şebeke bildiriminde yayımlanarak özel 
sektörün taşımacılığına sunulması 
planlanmaktadır. Bakım, onarım ve 
yenileme çalışmaları bitenler ile yeni 
yapılan demiryolu hatları şebeke 
bildirimine dahil edilecektir. 

tCDD tarafından 
yakın bir zamanda 

yayımlanacak şebeke 
bildirimi sonrasında 
özel demiryolu tren 
işletmecileri ulusal 

demiryolu ağında tren 
işletebileceklerdir. 
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3. Şu ana kadar özel sektör 
tarafından hiç başvuru oldu mu 
yoksa başvurular için yönetmeliğin 
mi yayımlanması gerekiyor? 

6461 Sayılı Türkiye Demiryolu 
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkında Kanun gereği yeniden 
yapılanma çalışmalarının 
tamamlanması ile eş zamanlı 
yayımlanacak olan Demiryolu 
İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği 
artık yürürlüğe girdi. Bundan 
sonra özel sektör demiryolu tren 
işletmecileri tarafından başvuruların 
yapılacağı düşünülmektedir. 

4. Özel sektör, lisanslama ücretlerinin 
yüksek olduğunu düşünüyor, bir 
indirim düşünülüyor mu?
Taslak Yetkilendirme Yönetmeliğinde 
belirlenen lisanslama ücretleri özel 

sektör görüşleri doğrultusunda 
yüzde 50 oranında azaltılmıştır.

5. Özel sektörün taşıma 
yapabilmesi için firmalarda  
ne gibi standartlar aranacak?

Yük veya Yolcu Tren İşletmeciliği 
yapmak isteyen özel sektörden; 
genel şartlar dışında, özel şartlar 
olarak yolcu tren işletmecilerin; 
6 adet yolcu vagonu ve bu diziyi 
çekebilecek 2 adet lokomotif veya 
2 adet tren seti öz mal veya kiralık 
olarak sahip olunması veya taahhüt 
edilmesi gerekiyor.
Yük tren işletmecilerinden ise; 
Bin 500 ton yük taşıma kapasiteli 
vagonlar ile en az iki adet ana 
hat lokomotife öz mal veya kiralık 
olarak sahip olunması veya taahhüt 
edilmesi, istenilmektedir.

6. Bir dönem atıl kalan demiryolu 
sektöründe kalifiye işgücü sıkıntısı 
var mı? DDGM veya özel sektör bu 
konuda nasıl bir rol almalı?

Kamudaki mevcut kalifiye 
işgücünün serbestleşmenin 
başlangıcında yeterli olabileceği ve 
özel sektörün de kamudaki mevcut 
kalifiye işgücünü kullanabileceği 
düşünülmektedir. Bununla birlikte 
demiryolu sektöründe makinistler 
başta olmak üzere emniyet gibi 
kritik görevleri yapacak personelde 
aranacak kriterler, alması gereken 
eğitimler ve bu eğitimlerin 
yapılacağı eğitim ve sınav 
merkezlerine ilişkin düzenlemeler 
hazırlanmış olup, yakın bir zaman 
içeresinde yayımlanacaktır.

7. Bir ayağı memleketiniz 
Kars olan BTK hattı, ne zaman 
açılacak? BTK sizce Türkiye’ye ne 
kazandıracak?

Avrupa’nın Türkiye, Gürcistan 
ve Azerbaycan üzerinden Orta 
Asya ülkelerine demiryolu 
bağlantısını sağlayacak olan BTK 
hattının 2016 yılı sonu itibariyle 
tren işletmeciliğine açılması 
planlanmıştır. Hattın açılabilmesi 
için çok yoğun bir mesai 

Demiryolu 
işletmeciliği 

yetkilendirme 
yönetmeliği yürürlüğe 
girdi. bundan sonra 

özel sektör demiryolu 
tren işletmecileri 

tarafından 
başvuruların 
yapılacağı 

düşünülmektedir. 

harcanmaktadır. Projenin yüzde 87’si 
gerçekleşmiş durumda. Hedefimiz, bu 
yılsonu bir hattan dizel lokomotif ile 
tren işletmeciliği yapmak.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi hem 
ülkemiz açısından hem de bölgemizin 
ipek demiryolunu kesintisiz hale getirmesi 
açısından çok önemli. Ülkemizin ve 
ilimizin adeta dört gözle beklediği bu proje, 
İpekyolu’nu tekrar canlandıracak, Orta 
Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak ve ticareti 
bulunduğumuz bölgeye çekecek. İnşallah 
bu projeler, Kars, Ardahan ve Iğdır’ı, 
Kafkaslarda sınırı bekleyen il olmaktan 
çıkararak sınırın ticaretinin başkenti olan 
iller haline getirecek.

8. Marmaray hala yük vagonları 
kullanamıyor. Haydarpaşa da 
kapandığı için Avrupa-Asya demiryolu 
bağlantısı şu an kopuk durumda. 
Asya-Avrupa demiryolu ağını 
birleştirecek yeni projeler var mı?

Avrupa-Asya arasında iletişimi 
sağlayan asrın projesi Marmaray’la 
günde ortalama 200 bin yolcu 
taşınmaktadır.
Avrupa Asya arasında yük taşımacılığı 
Derince - Tekirdağ arasında 
çalıştırılan tren-feriyle yapılmaktadır. 
İhtiyaç duyulan yük taşımacılığı 
bu şekilde karşılanmakta olup bu 
taşımaya Marmara’nın kuzeyinden 
yapılacak yeni demiryolu ve demiryolu 
geçişine imkan veren Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü alternatif olacaktır.

9. Çin’den kalkan bir tren, kesintisiz 
olarak Avrupa’ya ne zaman 
gidebilecek?

BTK projesinin çalışmaya başlaması ve 
Marmaray’ın mütemmimi olan Gebze-
Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö 
hatlarının iyileştirilmesi projesinin 2018 
yılı sonunda tamamlanmasıyla birlikte 
Çin’den Avrupa’ya kesintisiz demiryolu 
bağlantısı sağlanmış olacaktır.

10. Kabotajın 90. yıldönümünü 
kutladığımız bu yıl, limanların 
demiryolu ağına bağlanmasıyla ilgili 
projeler var mı?

Ülkemizin Samsun, Zonguldak, 
Haydarpaşa, Derince, İzmir, Mersin, 

bakü-tiflis-Kars 
Demiryolu projesi 

hem ülkemiz 
açısından hem 
de bölgemizin 

ipek demiryolunu 
kesintisiz hale 

getirmesi açısından 
çok önemli. 

İskenderun gibi büyük limanlarının 
halihazırda demiryolu bağlantıları 
vardır. Yeni yapılacak Filyos ve 
Çandarlı gibi büyük limanlara da 
demiryolu bağlantısı yapılması 
planlanmıştır. Diğer yandan fiziki 
ve teknik şartlar elverdiği ölçüde 
gerekliliği tespit edilen her limana 
demiryolu bağlantısı yapılabilmesi de 
mevzuat açısından mümkündür.

11. Son sorumuz biraz genel olacak. 
Oldukça başarılı bir Bakandan, dümeni 
devralmış olmanız, sizi ürkütüyor mu 
yoksa teşvik mi ediyor?

Sn. Başbakanımızın Bakanlığı 
dönemindeki başarıları sadece 
Türkiye’de değil, dünyada da 
takdir edilmektedir. Bize düşen 
Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. 
Başbakanımızın liderliğinde Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ve ötesine başarılı 
bir şekilde taşımaktır. Yüz bin kişilik 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
ekibi ile bunu başaracak tecrübeye 
sahibiz. Devir aldığımız sorumluluğun 
bilinciyle ülkemize hizmet etme 
heyecanını teşvik edici buluyorum.
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Rusya ve Kafkasya ticaretinde, Süveyş Kanalı’na alternatif 
olacağı düşünülen Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, bölgenin 
lojistik merkezi olmayı planlayan Türkiye’yi bypass edebilir. 

KARADENİZ TİCARETİ 
İRAN üZERİNDEN 
AKDENİZ’E İNECEK

Rusya, İran ve Azerbaycan 
liderleri, 8 Ağustos’ta Bakü’deki 
zirvede bir araya gelerek, 

bölgenin güvenlik ve ticari konularına 
dair görüşme yaptı. Tarihi zirvede, 
liderler enerji ve ulaştırma projelerini, 
ekonomik ilişkileri, güvenlik ve terörle 
mücadele konularını ele aldı.
Görüşmelerde ele alınan Kuzey-
Güney Enerji Koridoru, Kuzey-Güney 
demiryolu projeleri, Türk lojistik 
sektörünü de oldukça yakından 
ilgilendiriyor. 
Zirvede Rusya, İran ve Hindistan’ın 
2000’de üzerinde anlaştığı, daha 
sonra Belarus, Kazakistan, 
Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve 
Azerbaycan’ın da belli aşamalarına 
katıldığı Kuzey-Güney demiryolu hattına 
ilişkin gelişmeler değerlendirildi. 
Üç güzergahtan oluşan 7 bin 200 
kilometrelik hattın, Astrahan ve 
Mahaçkale’den geçerek Azerbaycan 
üzerinden İran sınırına varan batı 
güzergahı, Rusya ve İran arasında 
Azerbaycan’dan geçen yeni demiryolu 
hattının oluşturulması müzakere 
edildiği belirtiliyor.
Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun 
(NSTC) önemi, Süveyş Kanalı’na rakip 
olmasından geliyor. Güney Asya, 
Avrupa ve Kuzey Avrupa’yı birbirine 
bağlayacak proje ile maliyetlerin ve 
ulaşım sürelerinin azaltılması; Rusya, 
İran, Orta Asya ve Hindistan ile ticari iş 
birliğinin artırılması hedefleniyor.
Koridorun 2014 yılında Bombay-
Bakü ve Bombay-Astrahan arasında 
test edildiği, bunun sonucunda 
her 15 ton yükün maliyetinde 2 bin 
500 dolarlık düşüş tespit edildiği 

vurgulandı. Hindistan’da 
yapılan bir araştırmada 
ise NSTC’nin maliyetleri 
yüzde 30 düşüreceği 
ve sevkiyat sürelerini 
yüzde 40 azaltacağının 
belirlendiği kaydedildi. 
Koridorun açılmasıyla 
birlikte Rusya ile Hindistan 
arasındaki yük taşımacılığı 
sürelerinin 40 günden 14 
güne düşeceğine dikkat 
çekildi. Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in, 
intermodal sistemleri 
kapsayan NSTC koridorunu, 
“bayrak proje” olarak 
adlandırması, koridorun 
önemini anlatıyor. 

NSTC, Türkiye’yi bypass ediyor!
İran, Astara-Reşt ve Kazvin 
şehirlerini kapsayan 369 
kilometrelik demiryolu ağının 
2019’da tamamlanmasını öngörüyor. 
Proje maliyetinin 1.5 milyar dolar 
tutması öngörülüyor. Bu rotada 22 
yeni tünel ve 15 köprünün yapılması 
planlanıyor. 
Bandar Abbas Limanı’ndan çıkan 
yükler, Kazvin ve Reşt demiryolu 
aktarma merkezlerine ulaştıktan 
sonra, vagonlarla Astara sınırına kadar 
taşınarak Azerbaycan’ın demiryolu 
ağına bağlanacak. İran, Avrupa yükleri 
için ikinci bir kısa yol alternatifi de 
öneriyor.  Bandar Abbas’tan demiryolu 
ile Kazvin’e gelen yükler, karayolu ile 
Hazar limanı, Amirabad’a ulaşacak. 
Yükler, buradan, Azerbaycan, Gürcistan 
demiryolu ağı ile Karadeniz’e ulaşacak.

İNFoGRAFİK

RUSYA

KUZEY - GüNEY ULAŞTIRmA KORİDORU (NSTC)
NSTC Rotası

STANDART Rota

AZERBAYCAN

İRAN

hİNDİSTAN

7.500 Km’LİK hAT İLE  
hİNDİSTAN, AVRUPA VE BALTIK 

BAğLANTISI SAğLANACAK

Yatırım maliyeti 
1.5 milyar Dolar

369 km 
uzunluğunda 

demiryolu 
yapılacak

Transit ücreti 
konteyner başına 

3.000 Dolar’ı 
geçmeyecek

Hattın 3.500 
km’si intermodal 

taşımaları içerecek

Bombay ile  
St. Petersburg 

arasında 45 gün 
olan sefer süresi 
14 güne düşecek
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Yıllık 75 milyar Dolar yük hacmiyle Asya ile Avrupa ticaretinde en avantajlı koridor olan Bakü-Tiflis-Kars 
(BTK) demiryolu hattı, yıl sonunda açılıyor. Marmaray ve 3. Boğaz Köprüsü’nde yük trenlerinin çalışması 

sağlanırsa, Asya-Avrupa demiryolu hattında kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

BTK, KITALARI
BİRLEŞTİRECEK

Küreselleşen dünyada, taşıma 
maliyetleri artık şirketler 
kadar devletlerin de en önemli 

ekonomik oyuncusu oldu. Üretimin 
batıdan doğuya kaymasıyla lojistik, 
rekabet avantajını belirleyen unsur 
olarak önem kazandı. “Lojistik 
hizmetleri ekonominin belkemiğidir” 
diyor İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
İbrahim Çağlar, UTİKAD’ın dergisine 
verdiği röportajda. Lojistiği damarda 
dolaşan kana benzeterek, tüm 
ekonominin lojistikten beslendiğini 
vurguluyor. Lojistiğin, enerji kadar 
önem kazandığı milenyum çağda, 
Türkiye stratejik konumuyla dikkat 
çekiyor. İran’ın yeniden dünyaya 
açılması ve Çin’deki üretimin 
Avrupa’ya taşınmasında Türkiye 
büyük rol alabilir. Asya-Avrupa 
ticaretinde Hazar bölgesi kilit 
öneme sahip. Çünkü Hazar bölgesi, 
Avrasya’nın önemli güçleri olan 
Rusya, Türkiye ve İran’a giden 
yolların kesişim noktasında. Ayrıca, 
Avrupa ile Orta Asya’yı birbirine 
bağlayan çeşitli transit koridorlarının 
üzerinde yer almasından dolayı 
stratejik öneme sahip. Avrupa ile 
Orta Asya’yı birbirine bağlamak 
maksadıyla ilan edilen TRACECA, 
İpek Rüzgârı, BTK Demiryolu Projesi 
ve Trans Hazar gibi transit koridor ve 
projelerinin tamamı, Tarihi İpek Yolu 
güzergâhları üzerinde yer alıyor.

BTK yıl sonuna yetiştirilecek
BTK Demiryolu Projesi, bu koridorlar 
arasında en cazip ulaşım koridoru 
olarak görülüyor. 1990’larda 
gündeme gelen proje, 2007’de 
Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye 
arasında hükümetler arası anlaşma 
ile başladı. 2014’te Azerbaycan-
Gürcistan arasında ilk deneme 
sürüşü gerçekleştirildi ve çalışmaya 
başladı. Türkiye bölümünde temel, 
2008 yılında atıldı, fakat altyapı 
henüz tamamlanamadı. Göreve 
geldikten sonra memleketi Kars’a 
giden ve BTK hattında incelemelerde 
bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Türkiye bölümünün yıl sonunda 
bitirileceği müjdesini verdi. Aslan 

Bakü - Tiflis - Kars
Demiryolu Hattı Projesi

Proje ilk kez 
gündeme 

geldi

Türkiye bölümünde 
temel atma töreni 

gerçekleşti

Yıl sonunda 
hattın açılması 

planlıyor

Gürcistan - Azerbaycan 
- Türkiye arasında 

Tiflis’te hükümetler 
arası anlaşma 

imzalandı

TÜRKİYE BÖLÜMÜ:
76 km

• 4 istasyon
3 köprü
22.6 km 

uzunluğunda tünel

• 9 istasyon
32 köprü
4.6 km 

uzunluğunda tünel

• Sinyalizasyon ve otomasyon 
sistemlerinin yenilenmesi

• Demiryolu araçlarının ve ray 
hatlarının yenilenmesi

• Hatların yenilenmesi 
ve modernizasyonu için 
775 milyon dolar katkıda 

bulunuldu.

259 km 503 km
GÜRCİSTAN BÖLÜMÜ: AZERBAYCAN BÖLÜMÜ:

Azerbaycan 
- Gürcistan 

arasındaki hatta 
ilk test sürüşü 
gerçekleştirildi

7 ŞUBAT
2007

1990’lar
24 Temmuz

2008 2015

26 ARALIK
2014

Hazar 
Denizi

Bakü

Alat

Tiflis

Ermenistan
Kars

Gürcistan

Azerbaycan

Türkiye

Toplam Uzunluk: Yaklaşık 840 km

• 2.07 km Gürcistan
2.38 km Türkiye 

bölümünde olmak üzere
4.45 km tünel geçişi

• Ahılkelek - Aktaş arasında
26.3 km yeni ray hattı

• Ahılkelek buji değişim istasyonu
2015 ortasında inşaatı bitmiş olacak

• 153.1 km Marabda - Ahılkelek arası ray 
hattının yenilenmesi ve rehabilitasyonu

Kaynak: Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Transit Koridoru Programı tarafından hazırlanmıştır.

2015 2034Yılda 
1 Milyon

yolcu

Yılda 
3 Milyon

yolcu

Yılda 
6,5 Milyon

ton yük

Yılda 
15-17 Milyon

ton yük
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orta Koridor olarak da adlandırılabilen Hazar Transit Koridoru; aslında 
pasifik okyanusu kıyılarına kadar uzanmakla birlikte Batı Çin’den 

başlayarak özellikle demiryolu ile sırasıyla Kazakistan, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye’yi kat ederek Batı Avrupa sınırlarına kadar ulaşan 

Modern İpek Yolu’nun en önemli bileşenlerinden biridir. Hattın bir 
kolu ise Bakü’den Türkmenistan’ın Türkmenbaşı Limanı’na bağlanarak 

Özbekistan ve Kırgızistan üzerinden Çin’e ulaşmaktadır. Türkiye’nin 
Gürcistan sınırından Kazakistan’ın Çin sınırına kadar uzanan bu koridor, 

Hazar Denizi geçişi de dahil olmak üzere karayolundan yaklaşık olarak 
9 bin 900 kilometre, demiryolu ile 9 bin 700 kilometre uzunluğundadır. 

Hazar Transit Koridoru’nda, yolculuk 12-13 gün sürüyor ve maliyeti 
de Rusya üzerinden geçen koridrun maliyetinin 

yarısından daha az.

Hazar Transit Koridoru

“btK Demiryolu 
projesi; ipek yolu’nu 
tekrar canlandıracak, 
orta Asya’yı Avrupa’ya 
bağlayacak ve ticareti 

bulunduğumuz 
bölgeye çekecek bir 

projedir.”

uzunluğu 838 kilometre olan BTK 
hattının, Türkiye tarafında sadece 
76 kilometrelik uzunluğu bulunuyor. 
Fakat bu hat, Türkiye’nin demiryolu 
altyapısına bağlanarak Avrupa’ya 
kadar uzanıyor. BTK Demiryolu Projesi 
tamamlandığında her yıl 1.5 milyon 
yolcu ve 3 milyon ton yük akışının 
sağlanacağı tahmin ediliyor. 2034 yılı 
için öngörülen yolcu sayısı 3 milyon 
iken yük tonajının da 15 milyona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Bakü-Tiflis 
hattı şu an çalışıyor fakat Türkiye 
bölümünün bitirilememesinden 
dolayı, Çin’den kalkan trenler, 
kuzey koridorunu ve Tiflis üzerinden 
Poti Limanı’na giderek gemilerle 
Romanya’ya ve oradan da Avrupa’nın 
diğer bölgelerine ulaşıyor.  

Çin’de üretim batıya kaydı
Çin için BTK demiryolu hattını önemli 
kılan iki etken var. Çin’deki üretimin 

doğudan batı kısmına kayması ve 
Avrupa ile ticaretin artmaya devam 
etmesi. Çin, yükleri doğu limanlarına 
taşıyıp, gemilerle Avrupa’ya ulaşmak 
yerine, demiryolu ile taşımayı daha 
ekonomik buluyor. 
Birleşmiş Milletler’in hazırladığı 
raporda; Çin-AB ticaret hacminin 
2020 yılına kadar yük hacminin 
170 milyon ton artarak, ticari 
büyüklüğün 615 milyar Dolar’dan 
800 milyar Dolar’a çıkacağı tahmin 
ediliyor. Türkiye’de yatırımlarını 
artıran Çinli yatırımcılarla birlikte, 
Türkiye-Çin ticaret hacminin de 
28 milyar Dolar’dan 100 milyar 
Dolar’a ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Çin ile Türkiye arasında denizyolu 
transit süresi 22 ile 28 gün arasında 
değişiyor. Fakat Intermodal sistem 
kullanılarak Çin’in Lianyungang 
şehrinden gönderilen bir konteyner, 
14 gün sonra İstanbul’da olabiliyor.

BTK projesiyle ilgili şunları söyledi: 
“Ülkemizin ve ilimizin adeta dört 
gözle beklediği bu proje, bizim için 
çok önemli. Hedefimiz, bu sene 
sonunda bitirilmesidir. İpek yolu’nu 
tekrar canlandıracak, Orta Asya’yı 
Avrupa’ya bağlayacak ve ticareti 
bulunduğumuz bölgeye çekecek bir 
projedir. İnşallah bu projeler, Kars, 
Ardahan ve Iğdır’ı, Kafkaslar da 
sınırı bekleyen il olmaktan çıkararak, 
ticaretinin başkenti olan iller haline 
getirecek.”

Yükler Poti üzerinden taşınıyor
Çin’den Bakü’ye uzanan 4 bin 
kilometrelik demiryolu hattı 
tamamlanmış durumda. Toplam 
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ACARLAR, VAGON İmALATINA BAŞLIYOR

ECM sertifikasını Türkiye’de ilk alan 
firma olan Acarlar Vagon, bu belgeyle 
Avrupa Birliği ülkelerine bağlı 

vagonlara revizyon yapabilme yetkisine 
sahip oldu. Yabancı bir şirket ile iş birliğine 
giden Acarlar Vagon, yakın zamanda da 
vagon üretimine başlayacak. Acarlar Vagon 
Genel Müdürü Anıl Acar, yeni yatırımla 
ilgili, “Vagon imalatına başlayarak farklı 
tiplerdeki vagonları ülkemiz demiryolu 
ailesine kazandırmayı hedeflemekteyiz” 
diyor. Anır Acar, şirketin yeni yatırım 
projelerini ve serbestleşmeye dair 
düşüncelerini dergimize anlattı.

Acarlar Vagon, demiryolunun hangi 
alanında hizmet veriyor, kısaca anlatır 
mısınız?

Firmamız 1960 yılında Acarlar Çuval 
Fabrikası adı altında kurulmuş bir 
firmadır. 1981 yılında iş hacmini 
genişleterek işletmesini entegre hale 

getirmiştir. İlk işe başladığında iki işçisi 
bulunan, bugün ise 6 bin metrekare 
kapalı alanda 110  işçisi ile üç vardiya 
olarak plastik çuval imalatı yapan 55 yıllık 
bir firmadır. Acarlar A.Ş. bunun  yanı 
sıra 2010 yılında tarihinde vizyonunu 
genişleterek TCDD hatlarında çalışan 
araçların bakımı ile ilgili bir sektörde 
de faaliyete geçmiştir. Acarlar Vagon 
olarak tesislerimizde, TCDD ve üçüncü 
şahıs vagon sahibi firmaların vagon 
bakım, onarım ve revizyon işlerini, yük 
vagonları, yolcu vagonları, raybüs ve 
elektrikli ünitelerin tamir, bakım, onarım 
ve revizyon işlerini, demiryolu araçları 
yedek parça ve kaynaklı imalat işlerini 
yapmaktayız. Acarlar Vagon olarak bu 
sektörde aranılan bir marka olmak için iş 

ortakları ile birlikte hareket edip daima 
güler yüzlü ve çözüm üreten bir firma 
olmayı hedeflemekteyiz.

ECM sertifikasını ilk alan firma 
oldunuz? Bu belge size ve bölgeye neler 
kazandıracak?

Acarlar Vagon olarak, Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirdik. Firmamız, vagon 
sektöründe Türkiye’de ilk defa alınan ECM 
sertifikası ile, Avrupa Birliği ülkelerine 
bağlı vagonlara revizyon yapabilecek.  
Bu sertifika; Dinar ve Afyonkarahisar 
ekonomisine muazzam bir katkıda 
bulunacak. Yabancı menşeli Avrupa 
Birliği’ne bağlı vagonlar, Türkiye’ye gelip 
revize edilecek. Hem daha fazla istihdam 
yaratacak, hem de ekonomiye katkıda 
bulunacak. TCDD, her geçen gün biraz 
daha ivme kazanmaktadır. Biz de firmalar 
olarak elimizden geldiğince katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Acarlar Vagon, yabancı menşeli bir firma ile yıl 
sonuna kadar vagon üretimine başlayacağını açıkladı.

Kaç tesise ve yıllık ne kadarlık bir 
kapasite ve iş hacmine sahipsiniz?

İşlerimizde sektöre bir canlılık, yenilik 
katmak ve bütün istenilenleri en kaliteli, en 
hızlı ve en ekonomik bir biçimde yapmak 
üzere 6 bin metrekare kapalı alan 12 bin 
metrekare açık alanda uzman ve deneyimli 
personelleri ile teknolojik imkanları 
sunmaktayız.
Bu seneki hedeflerimizde vagon imalatı 
da var. Yabancı menşeli bir firma ile 
çalışmalarımız sürüyor. 2016 sonuna kadar 
üretim parkımız tamamlanmış olacak ve 
artık vagon imalatı yapabileceğiz.

Yetkilendirme Yükümlülüğü kısa süre 
önce yayımlandı. Yönetmelikteki şartlar 
sizi nasıl etkiliyor?

Bu yönetmeliğin amacı, ulusal demiryolu 
altyapı ağı üzerinde yapılan her türlü 
demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde 
düzenin sağlanması; demiryolu altyapı 
işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri 
ile demiryolu taşımacılığı alanında 
organizatör, acente, komisyoncu, gar 
veya istasyon işletmecisi faaliyetinde 

bulunanların hizmet esasları, mali 
yeterlik, mesleki yeterlik ve mesleki 
saygınlık şartlarının belirlenmesi, bu 
faaliyetlerde bulunanların; hakları, yetkileri, 
yükümlülükleri ve sorumluluklarının tespit 
edilmesi; yetkilendirilmesi ve denetlenmesi 
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tabi bu düzenleme ile demiryolu 
taşımacılığındaki kalite artacak, dolayısı ile 
tüm süreçlerin daha emniyetli bir yapıya 
kavuşması sağlanacaktır. Yetkilendirme 
yükümlülüğü bizim de ilk olarak aldığımız 
ECM sertifikasını kapsayacaktır. Biz 
firma olarak sektörde kaliteye çok önem 

verdiğimiz için gelişmeleri yakından takip 
etmekteyiz.

Serbestleşmenin yakında başlaması 
bekleniyor. Serbestleşme sürecini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Mutlaka demiryolu sektörünün 
serbestleşme sürecine girmesi bu 
sektörün ileriye dönük daha hızlı 
adımlar atması anlamına gelmekte. 
Artık sektörümüzün durağan bir yapıdan 
geleceğin Türkiye’sine uygun bir yapıya 
bürünmesi gerekiyor. Bu konuda yetkili 
makamlar gerekli adımları atmışlardır. 
Acarlar Vagon olarak biz de elimizden 
geleni yapmaya hazırız.

Uzun dönemdeki beklentilerinizi paylaşır 
mısınız?

Yaptığımız işlerdeki başarının devamını 
sağlayarak uzun vadede ülkemize faydalı 
olmayı, istihdam ettiğimiz işçi sayısını daha 
da artırmayı, daha önce de bahsettiğim 
gibi vagon imalatına başlayarak farklı 
tiplerdeki vagonları ülkemiz demiryolu 
ailesine kazandırmayı hedeflemekteyiz.
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TüRK DEmİRYOLLARININ  
TEKNOLOjİ üSSü:

2023 yılına kadar raylı sistemler sektöründe milli 
tasarıma sahip ürünleri geliştirerek üreten ve 
tüm dünyaya satan bir kuruluş olma vizyonu ile 
asırlık yolculuğuna devam eden TÜLOMSAŞ, 
Amerika, Tayland, Fransa, İran ve Irak gibi 
ülkelere ihracat gerçekleştirerek Türkiye 
sınırlarını aştı. Milli lokomotif dizaynını 
gerçekleştiren TÜLOMSAŞ’ın yeni 
hedefi ise Milli Yüksek Hızlı Tren 
üretip, dünyaya satmak.

Türkiye’nin ilk otomotivi Devrim ve 
ilk buharlı lokomotifi Karakurt’u 
üreten Türkiye Lokomotif Sanayi 

A.Ş.’nin (TÜLOMSAŞ), Türk demiryolu 
sanayisinin kilometre taşı olarak kabul 
ediliyor. TÜLOMSAŞ’ın tarihi , 1894 
yılında Anadolu-Bağdat demiryolu 
ile ilgili olarak buharlı lokomotif ve 
vagon tamiri ihtiyacını karşılamak 
üzere Eskişehir’de Anadolu-Osmanlı 
Kumpanyası adıyla kurulan küçük bir 
atölyeye dayanıyor. Atölyede, küçük 
çaplı lokomotif, yolcu ve yük vagonu 
tamiratı yapılıyordu. Lokomotiflerin 
kazanları onarılmak için ise Almanya’ya 
gönderiliyor ve bütün yedek parçalar 
ithal ediliyordu. Aradan geçen zaman 
zarfında TÜLOMSAŞ, teknoloji üreten 
milli lokomotifini yapan kuruluş haline 
geldi. 120 yıllık tecrübenin ardından ise 

kendine küresel hedefler belirledi; milli 
tasarıma sahip ürünleri tüm dünyaya 
satan bir kuruluş olmak. Bunun 
adımlarını da son 10 yılda atmaya 
başladı. 2003’te sadece iki olan müşteri 
sayısını, 23’e çıkardı. Amerika, Tayland, 
Fransa, İran ve Irak gibi ülkelere 
ihracat gerçekleştirerek Türkiye 
sınırlarını aştı. Böyle olunca 2003’te 
65 milyon lira olan şirketin cirosu da 
2015’te, 399 milyon liraya çıktı.

TCDD’ye bağlı bir kamu kuruşu 
olan TÜLOMSAŞ’ın, bin 500’ün 
üstünde çalışanı bulunuyor fakat yan 
sanayisiyle birlikte Eskişehir’de 5 
bin, ülke genelinde ise 15 bin kişiye 
istihdam sağlıyor. 

Ayda altı lokomotif üretiyor

Eskişehir’de bulunan TÜLOMSAŞ, 
7 üretim fabrikası ve 11 dairesi 
ile toplam 500 bin metrekare alan 
üzerinde kurulu. Bugüne kadar 
yaklaşık 707 adet çeşitli tipte lokomotif 
ve 7 bin 680 adet çeşitli tipte bojili 
yük vagonu üretimi gerçekleştirilmiş. 
Tesiste ayrıca, bunların onarımları ile 
diğer demiryolu araç ve gereçlerinin 
üretim ve onarımları da yapılıyor. 

Genel Müdürü Hayri Avcı, 
TÜLOMSAŞ’ın raylı sistemler 
sektöründe global anlamda bir marka 
olacağını söylüyor. TÜLOMSAŞ, 2015 
yılında İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) hazırladığı Türkiye’nin en büyük 
500 firması sıralamasında bir önceki 
yıla göre 106 sıra birden yükselerek 

Eskişehir’de kurulu Türkiye 
Lokomotif ve Motor Sanayii 
A.Ş. (TÜLoMSAŞ), Avrupa 
Birliği (AB) gereklilikleri 

kapsamında vagon onarımı 
konusunda faaliyet 

gösteren kuruluşlar için 
şart olan Entity in Charge 

of Maintenance (ECM) 
belgesini aldı. ECM belgesiyle 

TÜLoMSAŞ, gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında 

firmaların vagon onarımlarını 
Avrupa Birliği gerekliliklerine 

uygun şekilde karşılamaya 
başlayabilecek.

AvrupA’nın  
trenlerini 

yenileyebilecek
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295’inci sıraya yükseldi. Şirketin bu 
başarısının arkasında, Türkiye’nin 
demiryolu yatırımlarının artırması 
ve TÜLOMSAŞ’ın küresel şirketlerle 
yaptığı anlaşmalar bulunuyor.

TÜLOMSAŞ tesislerinde geçen yıl 
çeşitli tipte 250 vagon, 4 dizel jeneratör 
seti, 100 Cer motoru üretimi ile TCDD 
filosundaki 66 lokomotifin bakım, 
onarım ve revizyonu ile 287 Cer 
motorunun onarımı yapıldı. Haftada bir, 
ayda dört adet E 68000 tipi elektrikli 
ana hat lokomotifi ve ayda iki adet, 
DE 36000 tipi dizel elektrikli ana hat 
lokomotifi olmak üzere ayda toplam altı 
lokomotif imal etti.

Eskişehir’i YHT üretim üssü yapacak
TÜLOMSAŞ’a yerlileştirme kapsamında, 
General Electric firması ile 20 yıllık 
stratejik ortaklık anlaşma projesi, 
E 68000 elektrikli lokomotiflerin 

TÜLOMSAŞ’ta üretilme projesi, 
Van Gölü feribotlarına ait MARİN 
motorlarının üretilme projesi, ilk milli 
elektrikli E 1000 manevra lokomotif 
üretme projesi, Marmaray araçlarının 
Cer motorlarının üretilme projesi, 
Milli Yüksek Hızlı trenlerin üretilme 
projesi gibi kazandırmış olduğu önemli 
projeler, TÜLOMSAŞ’ın üstlendiği 
sorumlukları gösteriyor. Bizzat 
Başbakan Binali yıldırım tarafından 
TÜLOMSAŞ’a üretme görevi verilen 
Yüksek Hızlı Tren projesine vurgu 
yapan Hayri Avcı, bu projenin, kenti 
dünyanın önemli YHT merkezlerinden 
birisi haline getireceğini belirtiyor.

55 lokomotif ile rekor kırdı
Şirketin bu başarısı, dönemin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’ın da dikkatini 
çekmiş ve TÜLOMSAŞ’ın 2015’te 55 
lokomotif üreterek tarihi bir başarıya 
imza attığını açıklamıştı. Böylelikle 
şirket, bir yılda ülke ekonomisine  346 
milyon TL katkı sağlamış oldu. 

yHt teknolojisinin 
kazanılmasıyla 

birlikte tülomsAş’ın, 
raylı sistemler 

sektöründe global bir 
marka olması yolunda 

önemli bir adım 
atılmış olacak.

• E1000 ilk Milli Elektrikli Lokomotif projesi ile ülkemizde ilk defa elektrikli lokomotifin Cer sisteminin milli tasarımının ilk 
adımı atıldı, kendi markamız olan elektrikli lokomotif üretimi TÜLoMSAŞ’ta gerçekleştirildi.

• Marin Dizel jenaratör Seti İmalatı projesi ile TÜLoMSAŞ’ın kendi marka ismini taşıyan ve yerli olarak üretilen 8 marin dizel 
jenaratör seti imal edildi. Bu jenaratör seti, Van Gölü’ne indirilen ülkenin en büyük feribotuna monte edildi.

• TÜLoMSAŞ, dünyada AC teknolojisine sahip Cer motorlarını üreten sayılı firmalar arasında yer alıyor. Yerli Cer Motoru 
İmalatı projesi ile alternatif akım teknolojisine sahip Cer motorlarının yerli imalatı TÜLoMSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi.

• Hafifletilmiş Yük Vagonu projesi, TÜLoMSAŞ, İTÜ ve TÜBİTAK iş birliğiyle tamamlandı. Çok amaçlı, yeni bir platform vagon 
tasarımını hayata geçiren projeyle, TCDD ve lojistik firmalarının en çok ihtiyaç duyduğu, en fazla talep ettiği vagon tiplerinden 
birisi üretildi.

• TSI Sertifikalı Yük Vagonu imalatı projesi ile Türkiye’de ilk defa AB’ye uyumlu, uluslararası demiryolu hatlarında işletilen 
yük vagonlarının kesintisiz ve güvenli olarak çalıştırılması amaçlandı. Çalışmalar sonucu TSI sertifikalı yük vagonu ve Y25 
Ls(s)d1-k bojisi, yerli olarak TÜLoMSAŞ tesislerinde üretildi.”

tÜlOMSAŞ’ın SOn DöneMDeki yerli SAnAyiye kAtkılArı:

TCDD için 20 adet yüksek teknolojiye 
sahip yeni nesil, DE 36000 tipi dizel 
elektrikli ana hat lokomotifi imalatını 
tamamlayan şirket, General Electric 
firması için Avrupa’ya ihraç edilmek 
üzere 10 adet de lokomotif imal 
etti. TCDD hizmetinde kullanılmak 
üzere geçen yıl 72 adet, E 68000 
tipi elektrikli ana hat lokomotifin 
üretimi de TÜLOMSAŞ tesislerinde 
gerçekleştirildi.

Demiryolunda öncü
TÜLOMSAŞ, Eskişehir’de test 
merkezinin kurulması için çalışma 
yürütüyor. Türkiye’nin ilk raylı 
sistemler kümesinin Eskişehir’de 
oluşturulmasının arkasında da 
TÜLOMSAŞ var. Eskişehir ve bölgenin 
raylı sistem araçları üretim merkezi 

olmasına yönelik çalışmaları 
yoğun şekilde sürdürülüyor. YHT 
teknolojisinin kazanılmasıyla birlikte 
de TÜLOMSAŞ’ın, raylı sistemler 
sektöründe global bir marka olması 
yolunda önemli bir adım atılmış olacak. 
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Taşı toprağı altındır diyerek, 
Anadolu’dan gelenlerin ilk 
gördüğü İstanbul silueti, 
hayatına yeni bir sayfa açmak 
isteyenlerin geçmişlerinin 
son durağı, açamayanlar 
içinse hayal kırıklıklarının ilk 
durağıdır Haydarpaşa…

B inlerce insan, binlerce 
hikâyedir… Göç edenlerin, 
ekmek parası kazanma umudu 

ile çalışmaya gelenlerin, başlık parası 
denkleştirmek için, okumak için, 
akrabaları ziyaret için çıkılan yolların 
düğümlendiği, çözüldüğü yerdir... 
Ayrılıkların, kavuşmaların, vedaların, 
karşılamaların, en hazin hikâyelerin  
tarihi dekorudur Haydarpaşa… 

İstanbul’a girilen, ardına kadar açık bir 
kale kapısıdır.

Denize paralel uzanmış mermer 
basamaklarda durmak, sanki 
İstanbul’a “karşı” durmaktır. İskeleye 
yanaşan vapura binerek, birazdan 
içine karışılacak o karmaşaya şöyle 
bir uzaktan bakmaktır. Sultanahmet’in 
minarelerini, dalgalardan koruyan 
mendireği, İstanbul’da güneşin kızıl 
batışını, hatta bazıları için denizi 
ilk gördüğü yerdir Haydarpaşa… 
İstanbul’dan Anadolu ve Ortadoğu’ya 
açılan en görkemli kapıdır.
O mermer merdivenlerde, hep 
bir yerlere yetişme telaşı içinde 
koştururken hiç düşündünüz mü?            
Garın kulesindeki saatin altında kaç 
kavuşma, kaç ayrılık, kaç umutsuz 
bekleyiş  yaşandığını… İnsanların 
kol saatine bile zor sahip oldukları 
yıllarda, o saati hangi ustanın yaptığını 
hiç merak ettiniz mi?*
“Memleketimden İnsan Manzaraları” 
bile Nazım Hikmet’in dizelerinde 
Haydarpaşa’dan başlar;

Haydarpaşa garında
1941 baharında
Saat onbeş
Merdivenlerin üzerinde güneş
Yorgunluk ve telaş
Bir adam merdivenlerde duruyor
bir şeyler düşünerek...

NoSTALjİ
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HAYDARPASA GARI

Nükhet IŞIKOĞLU
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Haydarpaşa Garı’nın tarihi 100 yıl 
öncesine dayanıyor. O dönemde padişah 
olan II. Abdülhamit, “Bunca kilometre 
demiryolu yaptım memlekete, çelik 
rayların ucu Haydarpaşa’da. Koca 
binalarıyla liman yaptım, yine belli 
değil. Bana o rayların denize kavuştuğu 
yere öyle bir bina yapın ki, ümmet 
baktığında “Buradan bindiğimde hiç 
inmeden Mekke’ye kadar gidilir’ desin.” 
diyerek 1906 yılında Haydarpaşa Garı’nın 
yapımını başlatıyor ve gar binası iki yılda 
tamamlanarak hizmete açılıyor.

Binanın bulunduğu alana, Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde yaşamış, 
Ağa Ocağı’nda yetişmiş mimar, daha 
sonra vezirliğe kadar yükselmiş Haydar 
Paşa’nın adı verildiğinden, buraya 
yapılan bina da bu adla anılır olmuştur. 
Fakat Haydarpaşa Garı Abdülhamit’e 
pek şans getirmemiştir. Zira hizmete 
girdiği yıl padişah tahttan indirilmiştir.

1906 yılında iki Alman mimar Otto 
Ritter ve Helmuth Cuno tarafından 
projesi hazırlanarak yapımına 
başlanan gar binası, 1500 İtalyan taş 
ustasının iki yıllık çalışması sonucu 
1908 yılında tamamlanmıştır. Binanın 
inşaatı “Anadolu-Bağdat Şirketi” adı 

altındaki bir Alman şirket tarafından 
gerçekleştirilmiş ve şirketin Alman 
genel müdürünün teşebbüsü ile garın 
önüne bir mendirek inşa edilerek, 
Anadolu’dan gelecek ve Anadolu’ya 
gidecek vagonlardaki ticari eşyaların 
yükleme ve boşaltımının yapılacağı 
tesisler ve silolar yapılmıştır.

Binanın mimari tarzı “Neo-klasik Alman 
Mimarisi” stilindedir. Her biri 21 metre 
uzunluğunda 1100 adet ahşap kazık 
üzerine inşa edilmiştir. Haydarpaşa 
Garı’nın oturtulduğu zemine (denize) 
çakılan kazıkların Kınalıada’dan kesilen 
ağaçlar olduğu söylenmektedir. 

Hatta Bedri Rahmi Eyüpoğlu İstanbul 
Hatırası isimli şiirinde;

“Şehrin burasına dokunma kanar,
1900’lerin kırkında Diri diri budunu 
kesip kınalı kekliğin Haydarpaşa’ya 
rıhtım yaptılar Fukaranın bir yanı hala 
sinsi sinsi kanar Kınalıada” diyerek bu 
durumu dile getirmiştir.

Binaya kuş bakışı bakıldığında bir 
bacağı uzun, diğer bacağı kısa bir “U” 
harfi şeklinde olduğu görülüyor. Binanın 
içinde geniş ve yüksek tavanlı odalar yer 

1906 yılında iki 
Alman mimar otto 
ritter ve Helmuth 
Cuno tarafından 

projesi hazırlanarak 
yapımına başlanan 
gar binası, 1500 

italyan taş ustasının 
iki yıllık çalışması 

sonucu 1908 yılında 
tamamlanmıştır.

alıyor. Zamanında bu odaların tavanları 
da kalem işi nakışlarla ayrı birer sanat 
eseriymiş. İç tarafta kalan boşluk ise 
iç avluyu oluşturuyor. Binanın denize 
bakan tarafında ise, her iki ucuna denk  
gelen yerlerde dairesel kuleler var. 
Binanın yapımında Hereke’den gelen 
pembe renkli granit taşlar, zemin ve 
asma katlarda Lefke-Osmaneli taşından 
cephe kaplaması kullanılmıştır. Gar 
binası başlangıçta 2525 m2 alana 
kurulmuş ve bugünkü kapalı kısımları 
ile birlikte 3836 m2 bir alana yayılmıştır.

1914-1918 yılları arasında, I. Dünya 
Savaşı sırasında, Haydarpaşa Limanı 
ve Garı kullanılarak, Anadolu’daki Türk 
Birlikleri’ne işgal kuvvetlerinden gizli 
olarak cephane sevkiyatı yapılmıştır. 
Anadolu’ya sevk edilmek üzere gar 

deposunda bulunan cephaneler, 6 Eylül 
1917 günü yapılan bir sabotaj ile infilak 
ederek büyük bir yangın çıkarmış, gar 
binası büyük zarar görmüş, cephane ve 
asker dolu vagonlar bu sırada yanmıştır.

Gar binası sadece İstanbul’a gelenlere 
ev sahipliği yapmamış, yıllarca cepheye 
gidenlere, Aşkale’ye sürgüne gidenlere, 
bu şehirde aradığını bulamayanlara, 
gidip de dönmeyenlere, dönüpte 
bulamayanlara, arkalarında koca bir 
şehri bırakanlara şahit olmuştur.

I.Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı’nın 
yenik çıkmasını fırsat bilen İngilizler 15 
Ocak 1919 tarihinde Haydarpaşa Garı ve 
Gebze’ye kadar olan hatta el koymuşlar 
ve bu işgallerini 25 Eylül 1923 gecesine 
kadar sürdürmüşlerdir.

Gar binası cepheye 
gidenlere, Aşkale’ye 
sürgüne gidenlere, 

bu şehirde aradığını 
bulamayanlara, gidip 

de dönmeyenlere 
şahit olmuştur.
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TBMM, Cumhuriyet’in ilanından sonra 
Haydarpaşa Garı Umum Müdürlüğü’ne 
Atatürk’ün yakın silah arkadaşı Behiç 
Erkin’i tayin etmiştir. Garın görevdeki 
Umum Müdürü Alman uyruklu Bay 
Hügnen tren hattını işletmeyi Türklerin 
bilmediğini, bu işi ancak kendisinin 
başarabileceğini söyleyerek Behiç Bey’in 
moralini bozmaya çalışmıştır. Ancak 
Behiç Bey, kendisini TBMM’nin buraya 

atadığını ifade ederek görevine başlamış 
ve Haydarpaşa Garı’nı ekibi ile birlikte 
çok başarılı olarak işletmiştir. Bu tarihten 
itibaren, Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere yerli ve yabancı birçok devlet 
büyüğü Ankara-İstanbul hattını sürekli 
kullanmışlardır.
15 Kasım 1979 tarihinde Haydarpaşa 
mendireğinin biraz açığında akaryakıt 
yüklü “Independenta” adlı tankerin 

Yunan bandıralı “Evriali” ile çarpışması 
sonucu şiddetli bir patlama meydana 
gelmiş ve dönemin büyük vitray 
ustalarından Linneman’ın yaptığı 
kurşun vitrayların neredeyse tamamı 
zarar görmüştür. Güneşli günlerde, 
gara o muhteşem ışık ve renkleri yayan 
vitraylar daha sonra aslına uygun 
olarak vitray sanatçısı Şükriye Işık 
tarafından yeniden onarılmıştır.
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Haydarpaşa Garı’nda, rayların 
arasında bir türbe olduğunu biliyor 
musunuz? 

Haydar Baba Türbesi… Belki şu anda 
unutulmuş bir gelenek ama türbenin 
ilginç özelliklerinden biri de makinist ve 
tren personelinin yola çıkmadan önce 
uğrayarak, sağ salim bir yolculuk için dua 
etmesi.. Bu gelenek Haydarpaşa Garı’nın 
inşa edildiği 1908 yılına kadar uzanıyor. 
1970’lerde çekilen, büyük şehre göçü 
anlatan Yeşilçam filmlerinin ilk sahnelerinin 
platosudur Haydarpaşa… Bazı binalar 
vardır, bulundukları şehrin simgesidir. 
İşte Haydarpaşa da böyledir. O İstanbul’un 
siluetini tamamlayan, tarihi şehir dokusunun 
en önemli parçalarından biridir. Özenle 
korunmalı, güvercinleriyle, insanlarıyla, 
trenleriyle, bir torunla bir ninenin ortak 
anılarının olduğu, yaşayan bir mekân 
olmaya her daim devam etmelidir. Kimler 
geldi, kimler geçti oradan… Padişahlar, 
sultanlar, koskoca düşman ordularını yenen 
Mustafa Kemal bile geçti buradan… O hala 
sapasağlam ayakta… Kolay değil o kadar 
hatırayı taşımak… Yüzlerce, binlerce umut 
yolcusuna kanat germek…

Hızlı Tren projesi 
kapsamında kapatılan ve 

uzun süredir atıl durumda 
olan Haydarpaşa Garı’nın, 

“Hızlı Tren”in ilk 
istasyonu olacağı ve tarihi 

kimliğinin korunacağı 
açıklandı. Garda ayrıca 

TCDD ve demiryolu tarihi 
konulu bir müze de 

kurulacak.

GAr OlArAk  
DeVAM eDecek

*Haydarpaşa Gar saatini Çemberlitaş 
27 numarada kendi saatçi dükkanında 
Mustafa Şem’i yapmıştır. Yakın 
zamanlara kadar Haydarpaşa’daki 
yuvarlak saatin üzerinde kocaman 
harflerle Şem’i yazardı. 

Bütün dünya dergisi/ Eser Tutel
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