DEMİRYOLU
ULAŞTIRMASI
HAKKINDA RAPOR
Ocak 2015

Sayın Lütfi Elvan
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) olarak, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi
Hakkındaki Kanunun 01 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği ve bu kanun kapsamında çıkması gereken
yönetmeliklerin de çok yakın bir zamanda yayınlanacağının beklendiği bu süreçte, demiryolu ulaştırma
sektörünü çok yakından ilgilendiren ve acil olduğunu düşündüğümüz bazı konuları takdirlerinize arz
ediyoruz.
Bu konular ;
1- Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının serbestleştirilmesi ve gelecekteki durumu ile ilgili farkındalık
oluşturmak, tanınırlığını artırmak, üniversitelere, sanayicilere ve tüm kamuoyuna demiryolu ulaştırma
sektörünün önemi göstermek amacıyla bir “Demiryolu Zirvesi “ planlanması,
2- TCDD Genel Müdürlüğü’nün 05 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe koyduğu “TCDD Eşya Tarifesi”ne
yapılan yüzde 5 tarife artışı,
3- 2023 demiryolu ile yük taşıma hedeflerine ve dolayısıyla da 2023 İhracat Hedeflerine ulaşmak için acil
çözümlenmesi gerektiğini düşündüğümüz demiryolu ulaştırması ile ilgili sorunlar-öneriler,
Önümüzdeki serbestleşme sürecinde, demiryolu ulaştırma sektörünü ve tren işletmecilerini en çok
zorlayacak bu konuların çok acil olarak çözümlenmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.
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Özcan Salkaya

DTD Yönetim Kurulu Başkanı

RAPOR İÇERİĞİ
1. DTD Hakkında							
2. Demiryolu Zirvesi Konferansı
3. TCDD Eşya Tarifesi Zamları
4. Demiryolu Ulaştırması Hakkında
Sorunlar - Öneriler
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1. Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Hakkında

Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın
ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki
payını yükseltmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştur.
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 işlerini üstlenen Türkiye’nin önemli
firmalarıdır.
Tüm dünyada geleceğin taşıma modu olarak öne çıkan demiryolu taşımacılığını, ülkemizde de layık
olduğu yere getirme çabası içindeyiz. Son yıllarda gündemden düşmeyen küresel ısınma ve ortaya
çıkardığı tehditler karşısında doğaya olumsuz etkisi diğer taşıma modlarına göre en az olan demiryolu
taşımacılığını yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışmaktayız.
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.
2014-2018 Dönemini kapsayacak olan 10. Kalkınma Planının hazırlık çalışmalarına, demiryolu özel
sektörünü temsil ederek katıldık. Özel sektörün görüş ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlayarak
10. Kalkınma Planına katkı sağladık.
Küreselleşen dünyada öne çıkan hız, güvenli taşıma, ekonomik ve çevreye duyarlı olma değerleri sürekli
gelişen demiryolu taşımacılığını vazgeçilmez hale getirmiştir.
Bu yaklaşıma uygun olan amaçlarımız;
• Demiryolu taşımacılığını destekleyerek payını arttırmak,
• Trafik kazalarını önlemek,
• Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak,
• Ülke yararlarını gözetmek ve “gelecek nesillere temiz ve yeşil bir dünya bırakmak” tüm üyelerimizin
ortak dileğidir.
Derneğimizin yukarıda belirtilen genel amaçlarıyla paydaş düşüncelere sahip, demiryolu sektöründe
faaliyet gösteren ve bu sektörle yakın ilişkisi bulunan tüm firmaları bir ‘çatı’ altında toplayarak güçlü bir
‘sivil toplum kuruluşu’ oluşturmanın çabasındayız.
Demiryolunun Türkiye’nin dünya ile rekabet edebilirliğinin önünü açacağını, ekonomik ve sosyal olarak
geliştireceğini biliyoruz.
Çocuklarımıza bırakacağımız temiz ve yeşil bir dünya en değerli mirasımız olacaktır.
Saygılarımızla
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Üye firmalarımızın sahip oldukları vagon sayıları ve yaptıkları taşıma miktarları ile ilgili istatistikler
aşağıdır.
İstatistiklere göre, üye firmalarımızın 2013 yılında gerçekleştirdiği taşıma miktarı, demiryolu ile yapılan
tüm taşımalarının yüzde 27’sidir.
TCDD’nin ve üyelerimizin vagon sayılarını karşılaştırdığımızda, üyelerimizin vagonlarının çok verimli
kullandıkları da görülmektedir.
TCDD ve 3. Şahıslara Ait Vagon Sayıları
TCDD ve 3. Şahıslara Ait Vagon Sayıları

TCDD
TCDD

2007
2007

2008
2008

2009
2009

2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
2013

17.041
17.041

17.079
17.079

17.607
17.607

17.773
17.773

18.200
18.200

18.167
18.167

18.607
18.607

2.458
2.458

2.453
2.453

2.508
2.508

2.870
2.870

3.159
3.159

3.491
3.491

3. Şahıs 2.164
3. Şahıs 2.164

2014
(Ağustos
2014

2014
(Ağustos
itibariyle)
2014
itibariyle)

18.873
18.873
3.779
3.779

TCDD İstatistik Yıllığı

TCDD ve Özel Firmaların Taşıma Miktarları / Net Ton
TCDD ve Özel Firmaların Taşıma Miktarları / Net Ton

2009

2010

2012

2013

22.198
22.198

22.764
22.764

23.341

2.692
2.692

2.555
2.555

2.123
2.123

1.712

21.270
21.270 23.816
23.816

24.753
24.753

24.887
24.887

25.053

539
539

668
668

779
779

1.544

21.813
21.813 24.355
24.355

25.421
25.421

25.666
25.666

26.597

5.669
5.669

6.049
6.049

7.058

18.911
18.911 21.124
21.124

Yurtiçi
Uluslararası
Toplam

2.359
2.359
543543

İdari
Genel Toplam
Sahibine Ait
Vagonlar

4.234
4.234

Sahibine ait
%19
%19
vagonların toplam
taşımadaki payı

4.250
4.250
%17
%17

2011

%22
%22

%24
%24

%27

TCDD 2009 – 2013 İstatistik Yıllığı

TCDD ve Özel Firmaların Taşıma Miktarları / Vagon sayısı
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2013 Yılı

Taşınan Yük
Miktarı

Vagon
Sayısı

Oransal
Karşılaştırma

Taşıma Payı
%

TCDD

19.539

18.607

1.050

75

Sahibine ait
vagonlar

7.058

3.491

2.021
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DTD Yönetim Kurulu
Özcan Salkaya
KLN Lojistik

BAŞKAN

İbrahim Öz
Rinotrans

Bekir Sami Günsav
Yapıray

Jan Berslen Devrim
Alışan Lojistik

Onur Gökhan Göllü
Reysaş Lojistik

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

GENEL SEKRETER

SAYMAN

Ömer Faruk Bacanlı
Medlog Lojistik

Recep Zühtü Soyak
Va - Ko

Cem Gökhan Gözen
Oraysan Lojistik

Cihan Akın
Eti Lojistik

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

7

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ ÜYELERİ
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DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ ÜYELERİ
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2. Demiryolu Zirvesi

Demiryolu Zirvesi
Demiryolu Taşımacılığı Derneği DTD ülkemizde demiryolu taşımacılığının payını arttırılması ve layık
olduğu yere getirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak için kurulmuştur.
Demiryolu Sektörüne özellikle son yıllarda yapılan büyük yatırımların artarak sürdürülmesi, sektörü
yeniden düzenleyen ve demiryolunu serbestleştiren kanun ve mevzuatların hazırlanması derneğimiz
tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.
Yapılacak yeni düzenlemeler sayesinde önümüzdeki süreçte ulaştırmada karayolu ağırlıklı taşımalardaki
dengesiz dağılımın demiryolları lehine değiştirilmesinin sağlanabileceğine inanıyoruz.
Derneğimizin amaçları doğrultusunda bir etkinlik yapmayı planlamaktayız.
Sektörümüzde yaşanan umut verici gelişmeler ve çalışmalar kapsamında, Türkiye’de bilinirliği ve
tanınırlığı çok az olan “demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi konusu ile demiryolu ulaştırmasının
yakın geleceği” hakkında bir günlük “Demiryolu Zirvesi” düzenlemeyi düşünüyoruz.
“Demiryolu Zirvesi”ne demiryolu ulaştırması ve lojistik sektörü konusunda uzman ulusal ve uluslararası
konuşmacıların, kamu ve özel sektör temsilcilerinin, üniversitelerden akademisyenlerin ve sektörün diğer
paydaşlarının da içinde bulunduğu 500 kişi civarında katılımcının davet edilmesi hedeflenmektedir.
Organizasyonun İstanbul/ Kağıthane’de bulunan “Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Osmanlı Arşivi Yeni Hizmet Binasında” yapılması planlanmaktadır.
DTD olarak bu etkinliğimize sizi onur konuğu olarak davet ediyoruz.
Tarafınızca uygun görülen bir tarihte Demiryolu Zirvesini gerçekleştirme talebimizi yüksek tensiplerinize
arz ederiz.
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Demiryolu Zirvesi İçeriği
Demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesinin, Türkiye demiryolu ulaştırma sektörüne ve tüm ulaştırma
sistemine etkileri, AB’nin demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi ile yaşadıkları ve şimdiki durumları
hakkında ulaştırma sektöründe, üniversitelerde, sanayicilerde ve tüm kamuoyununda “farkındalık” yaratmaktır.

Demiryolu Zirvesi Katılımcı Profili
• Demiryolu Ulaştırması ve Lojistik sektörü konusunda uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılar,
• Kamu ve özel sektör temsilcileri,
• Üniversitelerden akademisyenler,
• AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Komisyonu,
• Demiryolu Sektörünün diğer paydaşları.

Demiryolu Zirvesi Mekanı
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Yeni Hizmet Binası
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3. TCDD Eşya Tarifesi Zamları

TCDD Eşya Tarifesi Zamları
Son yıllardaki demiryolu tarifelerinde yapılan artış ve değişikliklerin, tren işletmecisi (operatörü) adayı
özel sektör temsilcilerinin aleyhine düzenlenmiş olmaktadır.
TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yurtiçi tam vagon işlemli eşya taşıma ücretleri ile hizmet ücretlerine,
büyük konteyner tarifelerine ve bu tarifeler kapsamında alınan ek ücretlere zam konularında Bakanlığınıza
ve TCDD Genel Müdürlüğüne daha önce iletilmiş olan yazılar ek bilgilerinize sunulmuştur.
Petrol fiyatlarının yarı yarıya düştüğü, kasım-nisan aylarını kapsayan ve yük taşıma taleplerinin en düşük
seviyede olduğu mevsimsel bir dönemde TCDD Eşya Tarifesine yapılan yüzde 5’lik fiyat artışı, demiryolu
taşımacılığı yapan tüm firmaları çok zor durumda bırakmıştır.
Demiryolu ulaştırmasının, ucuz petrol ürünü kullanan, taşımaların çok düştüğü bu dönemde, haksız bir
rekabetle taşıma fiyatlarını çok düşüren karayolu ile rekabet etmesi bugün için mümkün değildir.
Konu tüm yönleri ile incelendiğinde, demiryolu taşımacılığının çok zor bir durumda kaldığının
görüleceğine inanıyoruz.
Büyük çabalarla demiryoluna kazandıran taşımalar, bu gelişmeler sonrasında karayoluna dönecektir.
Üyelerimizden alınan bilgilerden, karayoluna kaçışın hızlanacağı anlaşılmaktadır.

Fiyat Göstergesi

Nisan
2014

Ocak
2015

Değişim
Oranı

Tüketici Fiyat Endeksi

4,44%

Yurtiçi Fiyat Endeksi

0,79%

Akaryakıt Fiyat TL/LT

-13,48%

En son zam yapılan Nisan 2014 tarihi ile Ocak 2015 arasında tüketici fiyat endeksi %4,44 artar iken
Yurtiçi fiyat endeksi % 0,79 artmıştır. Ortalamada enflasyon %2,62 olmuştur.
Akaryakıt fiyatları ise bu dönemde %13,48 düşüş göstermiştir. En büyük rakip olan karayolu maliyetleri
gittikçe düşmektedir.
Tablonun hazırlandığı gün 05.01.2015 tarihinde olan bu fark bugün %17 civarındadır. Maliyetlerde
indirim olacak iken bu zam sektöre çok büyük olumsuz etkide bulunmaktadır.
Bu durum da Karayolu fiyatları %10 düşüş yaşamış ancak TCDD fiyatları %5 zamlanmıştır.
Konu ile ilgili Bakanlığınıza ve TCDD Genel Müdürlüğüne yapılan yazışmalar ektedir.
Talebimiz, 05 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe konulan tarife artışının iptal edilmesi, bu tarife artışı
öncesinde TCDD Genel Müdürlüğüne yaptığımız TCDD Eşya Tarifesi taşıma ücretlerinde indirim
yapılması konusunun incelenmesi hususunu tensip ve takdirlerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
Ekler
Ek1: TCDD Genel Müdürlüğü’nün zam duyurusu yazısı
Ek2: TCDD’nin “Taşıma ücretlerinde indirim yapılması hakkında” yazımıza verdiği cevabı yazısı
Ek3: TCDD ve UDHB’ye yazılan “Taşıma ücretlerinde indirim yapılması hakkında” yazı
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4. Demiryolu Ulaştırması
Hakkında
Sorunlar - Öneriler

Sayın Bakanım,
Türkiye son 12 yılda çok büyük kaynaklar ayırarakyapılan yatırımlar ve mevzuat düzenlemeleri ile
demiryoluna verdiği önemi göstermiştir.
Türkiye’nin “500 milyar dolarlık ihracat yapmak” ve “dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek”
olarak belirlediği 2023 Hedeflerine ulaşabilmesi için;
2023 yılına kadar Yurtiçi toplam taşımaları içindeki demiryolu ulaştırmasının payının;
• Yük taşımacılığında halen %4 olan payının %15’e,
• Yolcu taşımacılığında halen % 2 olan payının %10’ a
çıkarılması gerekmektedir.
2023 hedeflerimize ulaşmamızın yolu karasal taşımalarda demiryolu ulaştırmasının ana aks olduğu ve
diğer taşıma modları ile işbirliğinin / altyapısının oluşturulacağı “kombine taşımacılık sistemi” olacağını
düşünüyoruz.
Ayrıca Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, “Taşımacılıktan Lojistiğe Öncelikli Dönüşüm Programı
Eylem Planı”nın 2018 yılına kadar tamamlanması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacak önemli etkenlerden
biri olacaktır.
Türkiye’nin coğrafi konumu, ülkemize lojistik ve demiryolu ulaştırması bakımından çok önemli
yetenekler sunmaktadır. Türkiye bu yeteneği ne kadar kullanma başarısı gösterebilirse o kadar güçlü
duruma gelecektir.
Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 döneminde, demiryoluna yapılacak ve raporda da belirttiğimiz
konulardaki yatırımların hızlandırılmış olarak hayata geçirilmesinin, Türkiye’nin işini kolaylaştıracağına
inancımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak, çok acil olduğunu tespit ettiğimiz demiryolu ulaştırması
hakkındaki “sorunları ve önerilerimizi” ekte bilgilerinize sunuyoruz.
Saygılarımızla.
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DEMİRYOLU ULAŞTIRMASINDA YAŞANAN
SORUNLAR ve ÖNERİLER
Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi ile kamu tren işletmecisinin yanında özel sektörün de tren
işletmeciliği yapacağı bir döneme girmekteyiz.
Bu dönem aynı zamanda Onuncu Kalkınma Planının “Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının”
uygulanacağı ve bu dönemin devamı olarak Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2023 hedeflerinin
de temeli olacaktır.
Bu dönemlerin karasal taşımalarda en önemli taşıma türünün demiryolu olacağı, adı geçen Kalkınma
Planlarındave 2023 hedeflerinde de belirtilmiştir.
Bu nedenle demiryolu ulaştırması konusunda hazırlanan ve demiryolu ulaştırmasının gelişmesine ve
alt yapının kullanımına çok önemli etkileri ve katkılarık şekilde “hızlandırılmasını” tüm taşımacılık
hedeflerine ulaşılmasının yolunu açacakğını düşünüyoruz.
Bu yaklaşımla hazırladığımız “Sorunlar-Öneriler”in kapsamın da planlanan sürelerden önce bitirilmesi
gerektiğine inandığımız projeler üzerine yoğunlaşmıştır.
Derneğimizce öncelikli olarak ele alınması ve hayata geçirilmesi için hızlandırılmasını talep ettiğimiz
sorunlar ve bu sorunlarla ilgili öneriler üç başlık altında aşağıda sunulmuştur;

SORUN 1: DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ, KOMBİNE
TAŞIMACILIK, VE DEMİRYOLU İLE TEHLİKELİ EŞYA TAŞIMA HAKKINDAKI
YÖNETMELİKLER SORUNU
ÖNERİ 1: Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Kapsamındaki Yönetmeliklerle Kombine

Taşımacılık ve Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Taşınması hakkındaki Yönetmelikler, Demiryolu
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesini harekete geçirecek en temel düzenlemelerdir.
Bu nedenle, Kamu ve Özel Tren İşletmeciliği yapacak şirketlerin, kuruluşlarının ve çeken-çekilen
araçlarla insan kaynaklarının özelliklerini belirleyecek olan Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi
Hakkındaki Kanun kapsamında çıkartılması gereken yönetmelikler çok acil olarak tamamlanmalı ve
yürürlüğe konulmalıdır.
Bu yönetmeliklerle birlikte Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ve Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile
Taşınması Hakkındaki Yönetmelik de yürürlüğe konulmalıdır.
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SORUN 2 - ALT YAPI VE HAT KAPASİTESİ SORUNU

ÖNERİ 2 : Hat Kapasitesi; Bir hat kesiminde 24 saat içinde karşılıklı olarak çalışabilecek toplam tren
sayısıdır.
Demiryolu şebekesinin bazı hat kesimlerinde hat kapasitesinin doluluğu nedeniyle mevcut tren sayısının
dışında yük treni işletilememektedir. Bu nedenle de, daha fazla yük taşıması imkanı yaratmak için, TCDD
hatlarının, özellikle de ana hatlarının kapasiteleri artırılmalıdır.
Bu nedenle, projesi hazırlanmış ve yatırım programına alınmış olan, altyapı ve kapasite artırıcı (yeni
2.Yol, dingil basınçlarının 22,5 tona çıkartılması, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları), yatırım
programlarının, projelerinde belirlenen bitirme sürelerinden önce tamamlanması için “hızlandırılarak”
hayata geçirilmelidir.
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SORUN 3 - DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBETLEŞTİRİLMESİ
BAŞLANGICINDA YAŞANABİLECEK İŞLETMECİLİK SORUNLARI
ÖNERİ 3:
• Kendisine ait yük vagonu olan ve bu vagonlarla TCDD haklarında yük taşımacılığı yapan özel firmaların,
tarife ve fiyatlandırmalardan elde ettikleri haklarının, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin sübvansiyonu sona
erinceye kadar devam ettirilmelidir.
• Demiryolu Taşımalarında kullanılacak akaryakıt için ÖTV kaldırılmalı veya ÖTV miktarı, demiryolu
taşımacılığının diğer taşıma türleri arasındaki rekabetini sağlayacak seviyede olmalıdır.
• Demiryolu Ulaştırılmasında Serbestleştirilmesine geçiş sürecinde kurulacak özel demiryolu
işletmeciliğinin ve demiryolu ulaştırmasının cazip hale getirilmesi için sektöre uygun özel teşvikler
verilmelidir.
• Türkiye Vagon Parkının değişik türdeki vagonlarla büyütülmesi için, İthal (Örnek: 2.El T,F ve U serisi
vagonlar) vagon izinleri verilmelidir.
• Lisans ve izin belgesi ücretleri makul seviyelerde olmalıdır.
• Sektöre girebilcek yabancı sermayenin, yerli firmaları yok edecek şekilde girişiminin önüne
geçilmelidir.
• Yerli çeken ve çekilen araç üretimi yapanlar korunmalıdır.
• Kombine taşımacılığın yaygınlaştırılması için boş dönüş yapan konteynerlerden ücret alınmamalı veya
çok düşük bir bedel alınmalıdır.
• TCDD’ye ait arazilerden depolama, lojistik aktarma merkezi ve benzeri yerlere yatırım yapacaklara,
ülke için önemli değer yaratan ve demiryolu ile taşınan eşya taşımalarına, demiryolu ile yıllık yük taşıma
miktarlarına göre, uygun teşvikler verilmelidir.
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