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ÖZET 
Ulaşım sistemi bir bütün ve tekdir. Tüm ulaşım alt sistemleri bu bütünün bir parçasıdır. Bir 
alt sistemin tek başına ve diğerlerinden bağımsız olarak düşünülemez.  
Ulaşım modlarının çapraz etkileşimi veya duyarlılığı nedeniyle; yük trafiği yoğunluğunun 
demiryoluna kaydırılmasıyla özellikle karayolu daha hızlı, güvenli ve uzun ömürlü- 
sürdürülebilir bir duruma kavuşacaktır. Yurtdışı taşımalarında büyük ve önemli bir görev 
üstlenen denizyolu ulaşımının liman sıkıntısını hızlı ve sürekli taşımalarla gidererek ve 
talebini besleyerek denizyolunun güçlendirecektir., Demiryolunda yolcu trafiğinin artışıyla; 
yine karayolunda araç tür ve tekerrürünün azalacağı, hava ulaşımının özellikle yolcu ve 
sefer yoğunluğu yaşanan koridorlarını rahatlatacağı ve demiryolunun aktarma-besleme 
kabiliyetiyle sefer nokta ve sayıları ile doluluk oranını artıracağı, tartışmasız ve açıktır.  
Dolayısıyla, Demiryolu ağırlıklı geliştirilecek bir politika sonucu oluşacak özenli yaklaşım 
ve yatırımların sadece ve sadece demiryoluna özel olduğu ve diğer Ulaşım modlarının bir 
şekilde olumsuz etkileneceği gibi bir izlenim yaratılması da mümkün değildir. 
Demiryolunun kendi türüne has ihtiyaçlarından da çok; karayolu ve hava ulaşımının daha 
etkin, verimli, güvenli ve yüksek hizmet seviyelerinde hizmet sunması ve görevini 
sürdürmesi ancak ve ancak; demiryolu ulaşımının yeterli düzeyde hizmet verir duruma 
getirilmesi yoluyla sağlanır. Bu durum; talebin yaptırım-zorlama yoluyla da olsa artırılması 
ya da demiryolu alt sistemi ve bileşenlerinin iyileştirilmesiyle sağlanan yüksek hizmet 
seviyesi sunulması sebebiyle daha tercih edilir kılınması yoluyla sağlanabilir. Her iki 
durumda da demiryolu ulaşım sistemine ciddi ve acil yatırım yapılması gerekmektedir. 
Yarım yüzyılı aşan bir süredir demiryoluna karşı neredeyse gelenekselleşmiş yaklaşımın 
bir sonucu olarak oluşan mevcut durumun ortadan kaldırılması veya daha adil, akılcı ve 
optimum-sistem bir duruma getirilmesi için demiryolu alt türüne yaklaşımın daha bilinçli 
bir politika ve eyleme kavuşturulması, ihtiyaçlarının giderilmesi ve geliştirilmesi bir 
zorunluluk halindedir. Böylece; yük taşımacılığında karayolu ve denizyolu, yolcu 
taşımacılığında karayolu ve havayolu üzerindeki yoğunluk veya aşırılık aktarılarak bu 
türlerin rahatlatılması ve daha üst hizmet seviyelerine ulaşması veya türlerin etkili ve 
verimli kullanımıyla her bir alt türün performanslarının ve taşıma miktarlarının artırılması 
da sağlanacaktır. 
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Bu çalışmada; mevcut durum irdelenerek demiryollarının ihtiyaçları ve Avrupa Birliği (AB) 
hedefleri doğrultusunda, ulaştırma türlerinin yatırımdan işletimine dengelenmesi, 
demiryollarının etkinleştirilmesi, yolcu ulaşımı için yüksek hızlı demiryolu ağı ve koridorları 
oluşturulması ve geliştirilmesi, mevcut demiryolu ağı ve olanaklarının öncelikle yük 
taşımacılığı doğrultusunda değerlendirilmesi, blok tren benzeri uygulamalarla yük taşıma 
sürelerinin kısaltılması ve kullanıcıya tatmin edici hizmet seviyesinin sunulması, ihtiyaçları 
gideren yeni gereksinimlere cevap veren teknolojik ve hızlı yeni ana ve tali hatlar, yüksek 
hızlı tren hatları ve iyileştirilmiş mevcut hatlar ile gelişmiş bir demiryolu ağı oluşturulması, 
uluslararası taşıma olanakları da gözetilerek demiryolu altyapı ve işletmesinin 
ayrıştırılması, bu amaçla yeniden yapılanmanın ve işletimde özel girişim ve müteşebbis 
katılımlarının sağlanması, demiryollarında etkin bir yönetim ve yetkin bir kadrolaşma ile 
daha tercih edilir, sürdürülebilir bir gelişmenin gerçekleştirilmesi, kamuya sunulan 
hizmetler açısından ortak görevleri üstlenen diğer ulaşım türleriyle rekabetten ziyade 
paylaşım ve görevlerin daha üst hizmet seviyelerinde yerine getirilmesi açısından 
demiryolu yük ve yolcu taşımacılığında taşıma oranının %15 seviyelerine çıkarılarak diğer 
taşıma türlerinin de daha verimli ve etkin kılınması için gerekli önlem ve çalışmalar ana 
başlıklar halinde ele alınmıştır.  
Yakın geçmişe kadar bütünsel bir yaklaşımdan uzak ve parçacı yaklaşımlarla üretilen, 
yürütülen ve idare edilen ulaştırma sistemleri ve problemleri bir sistem olarak ele 
alınmıştır. 
Demiryolu altyapı, mevzuat ve işletmeciliğinin potansiyel, talep ve koşullarına uyumlu, 
hizmet odaklı, etkin, sürdürülebilir, sınırlı kaynakların kullanımında yük olma yerine daha 
ticari ve kendini çevirebilir bir üretim-hizmet anlayışı amaçlanmaktadır. 
Ulaştırma sektörüne ilişkin ve demiryollarının yeniden yapılanmasına yönelik yasaların bir 
an önce hayata geçirilmesi, tren işletmeciliğinin serbestleştirilmesi, rekabet koşullarının 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi en önemli aşamalardan biridir. Demiryollarının sektör içinde 
hak ettiği ilgiyi görmesi ve yere gelmesi veya diğer türler üzerindeki yükün bir kısmını 
üstlenmesi ve üzerine düşen görevi yerine getirmesi için daha arzu edilir seviyelerde 
kaliteli ve etkin bir altyapı ve işletmecilik sağlanmalıdır. Bu amaçla, mevcut darboğaz, 
eksiklik ve yetersizlikler talep ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde giderilerek 
talebin ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet seviyesi sağlanması için gerekli tüm altyapı, araç 
ve tesis yatırımlarının hızla gerçekleştirilmesine bağımlıdır. 
Bu rapor; demiryolu sektörüne ilişkin yürütülen Altyapı, Regülasyon, Üstyapı-Operasyon 
ve AR-GE isimli dört alt-çalıştay grubu raporlarını bir arada özetlemektedir. Bu raporda 
yer alan hususlara ilişkin detaylar; alt-çalıştay grubu raporlarında etraflıca yer almakta ve 
açıklanmaktadır. 
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I.MEVCUT DURUM 

1.1. Demiryolu Ulaşımı 1923’den Günümüze Tarihsel Gelişim  
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkenin gelişimine yönelik atılımlar; ulaştırma alanında da 
aynı duyarlılık ve kararlılıkla uygulanmış özellikle demiryolu ağı ve taşımacılığı öz 
kaynaklarla geliştirilerek 1930-1950 yılları arasında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 
Ancak, ulaştırma sistemi: deniz, kara ve hava ulaştırma alt sistemlerinin tamamı bir bütün 
ve tek bir sistem olarak ele alınmamıştır. Planlama süreci ve hedefleri belirlenmeksizin 
veya gözetilmeksizin parçacı bir yaklaşımla ulaştırma alt sistemlerinden yalnızca 
seçilenine özel planlamalarla yürütülen, keyfi önceliklerle akılcılıktan uzak finansman-
kaynak kullanımı sebepleriyle amaçlanan bütünsel gelişim sağlanamamıştır. 1950lerden 
sonra otomotiv endüstrisinin hızlı gelişimi ve hükümetler üzerindeki etkisi ile dünyada 
karayolu ağ ve araçlarının gelişimine paralel olarak karayolu alt-sistemine ilişkin yatırımlar 
diğer türler tamamen ihmal edilerek sürdürülmüştür. Karayollarındaki bu atılım, planlı 
dönemde bütünsel yaklaşımdan uzak kalmış; ulaştırma alanındaki yatırımların dörtte üçü 
karayollarına yapılmış, demiryollarına ayrılabilen kaynaklar giderek azaltılmış ve 
ulaştırma yatırımlarının %8’i düzeyine düşürülmüş, demiryollarının yenileme ve 
iyileştirmelerden ziyade bakım-onarımları dahi tam anlamıyla yapılamamıştır. Ulaştırma 
sistemleri içinde gerek yük gerekse yolcu taşıma kabiliyeti açısından çok önemli bir yer 
tutan ucuz, kaliteli ve güvenli hizmet sunan demiryolu ulaştırma alt sistemi Türkiye’de 
ikinci plana itildiğinden beri sistem performansı ve demiryoluna talep sürekli azalmıştır. 
Bunun sonucunda, yurtiçi yolcu ve yük taşımaları sırasıyla %4-5seviyelerine 
düşürülmüştür.  
Demiryolu tarihimiz; yabancılara (İngiltere, Fransa ve Almanya) sağlanan imtiyazlara 
dayanan 1856-1922 Cumhuriyet öncesi, gelişimin en parlak, hızlı ve hareketli olduğu 
1923-1950 Cumhuriyet Dönemi, tamamen ihmal edildiği 1950-2003 yılları arası ve 
demiryollarına gereken önemin verilmeye başlandığı 2003 yılı ve sonrası olmak üzere 
dört dönem ile özetlenebilmektedir. 
1.1.1. Dönem I  
130 km'lik İzmir-Aydın hattı ilk olmak üzere 1856-1922 yılları arasında aşağıdaki hatlar 
yapılmıştır:  
   Rumeli Demiryolları   2383 km normal hat  
   Anadolu-Bağdat Demiryolları  2424 km normal hat  
  İzmir -Kasaba ve uzantısı   695 km normal hat  
   İzmir -Aydın ve şubeleri   610 km normal hat  
   Sam-Hama ve uzantısı   498 km dar ve normal hat 
   Yafa-Kudüs     86 km normal hat  
   Bursa-Mudanya    42 km dar hat 
   Ankara-Yahşihan    80 km dar hat  
   Toplam     8.619 km  
Yabancı şirketlere ait 2.282 km normal genişlikte ve 70 km. dar hat olmak üzere, devlet 
yönetiminde de 1.377 km. normal genişlikte hat olmak üzere Cumhuriyet öncesi inşa 
edilen demiryolu ağının 4.136 km. bölümü, Cumhuriyetin ilanı ile milli sınırlar içinde 
kalmıştır.  
1.1.2. Dönem II 
Milli çıkarlar doğrultusunda yeterli bir "milli ekonomi" yaratılması amaçlanarak, ülke 
kaynaklarının harekete geçirilmesinde “demiryolları” odak olarak kavranmış ve ele 
alınmıştır. 1923-1950 yılları arası her türlü olumsuz koşullara rağmen demiryollarının en 
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hızlı geliştiği dönem olup 3208 km.si 1940 yılına kadar olmak üzere toplam 3764 km 
demiryolu inşa edilmiştir. 
1.1.3. Dönem III  
Karayolları ağırlıklı bir dönem olup demiryolları tamamen ihmal ve göz ardı edilmiştir. 
1950 yılından 2002 yılına kadar 52 yıl içinde 945 km demiryolu inşa edilmekle birlikte 
olumsuz ve zorlu koşullara rağmen öncesi 27 yıllık dönemde inşa edilen demiryolu 
uzunluğuna ulaşılamamıştır. Bir başka deyişle, bu dönemde; teknolojik ve ekonomik 
ilerlemeye rağmen II. Dönemdeki demiryolu gelişiminin yarısı dahi sağlanmamıştır. 1998 
yılındaki 9. şuraya kadar yıllık ortalama 59,1 km ve sonrasında ise yılda ortalama 49.7 
km demiryolu inşa edilerek demiryolu ağı toplam 11000 km uzunluğa erişmiştir. 
1.1.4. Dönem IV 
2003-2009 arası yıllarda ülke kaynaklarının harekete geçirilmesinde demiryolları yeniden 
odak seçilerek yapılan yatırımlarla hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. 2003’den günümüze 
kadar 438 km anahat yol yapılmış olup, inşaatı devam eden 1854 km olup, demiryolu 
ağının gelişimi sağlanmaktadır.  
 

 
 
1.2. Demiryolu Ulaşımı: Planlama, Projelendirme ve Uygulama 
Ulaşım sistemi tekdir. Tüm ulaşım alt sistemleri bu bütünün bir parçasıdır. Tek bir alt 
sistemin diğerlerinden bağımsız olarak düşünülmesi günümüze kadar yapılan en büyük 
yanlıştır. Her bir tür; diğer türlerle etkileşim halinde olup gelişme ve diğer türlerin hizmet 
yeteneğini artırma yönünde olumlu etkileyebileceği gibi diğer bir türün daha kötüye –
gereksiz, görünmez, kaale alınmaz ve atıl bir duruma düşmesine ya da tamamen dikkate 
alınmaz, etkisiz veya işlemez hale gelmesi yönünde olumsuz etkileyebilmektedir. 
Günümüze kadar karayolu ve hava ulaşımına odaklanan özen ve sağlanan imkan 
demiryolu ve denizyolu ulaşımını arzu edilmeyen bir duruma ittiği gibi özellikle karayolu 
ulaşımını da üstesinden gelemeyeceği veya hasbel kader yürüttüğü ve henüz yaşayanlar 
dışında sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerinin ve ödenen bedelinin anlaşılamadığı bir 
durum veya ortamla baş başa bırakmıştır. 
Demiryolunun ihtiyaçlarından da çok; karayolu ve hava ulaşımının daha etkin, verimli, 
güvenli ve yüksek hizmet seviyelerinde görevini sürdürmesi ancak ve ancak; demiryolu 
ulaşımının yeterli düzeyde hizmet verir duruma getirilmesi yoluyla sağlanır. Bu durum; 
talebin yaptırım-zorlama yoluyla da olsa artırılması ya da demiryolu alt sistemi ve 
bileşenlerinin iyileştirilmesi ve daha iyi hizmet sunması sebebiyle daha tercih edilir 
kılınması yoluyla sağlanır. Her iki durumda da ya talebin artışı ve ihtiyaçların karşılanması 

Cumhuriyet Dönemi Özeti
Tamamlanan Yeni AnaHat Uzunlukları
DÖNEMLER TOPLAM KM
1923-1930 1.249
1931-1940 2.139
1941-1950 376
1951-1960 215
1961-1970 158
1971-1980 274
1981-1990 99
1991-2000 200
2001-2009 26
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için daha sonra ya da talebi çeken daha cazip ve tercih edilir duruma getirmek için ilk 
önce demiryolu ulaşım sistemine ciddi ve acil yatırım yapılması gerekmektedir. 
Türlerin çapraz etkileşimi veya duyarlığı nedeniyle; yük trafiği yoğunluğunun demiryoluna 
kaydırılmasıyla özellikle karayolunun daha hızlı, güvenli ve uzun ömürlü bir duruma 
geçeceği, yurtdışı taşımalarında büyük ve önemli bir görev üstlenen denizyolu ulaşımının 
liman sıkıntısını hızlı ve sürekli taşımalarla gidererek ve yükünü besleyerek denizyolunu 
güçlendireceği, demiryolunda yolcu trafiğinin artışıyla; yine karayolunda araç tür ve 
tekerrürünün azalacağı, hava ulaşımının özellikle yolcu ve sefer yoğunluğu yaşanan 
koridorlarının rahatlayacağı ve demiryolunun aktarma-besleme kabiliyetiyle sefer nokta 
ve sayıları ile doluluk oranını artıracağı, tartışmasız ve açıktır. 
Dolayısıyla, Demiryoluna yapılacak yatırımların sadece ve sadece demiryoluna 
yapıldığını ve diğer türlerin bir şekilde olumsuz etkileneceği gibi bir izlenim yaratılması da 
mümkün değildir. 
Yük taşımacılığında karayolu ve denizyolu, yolcu taşımacılığında karayolu ve havayolu 
üzerindeki fazla yükün alınarak bu türlerin rahatlatılması ve daha üst hizmet seviyelerinin 
sağlanması veya türlerin etkin ve verimli kullanımı sağlanarak her bir türün 
performanslarının ve taşıma miktarlarının hızla artması; yarım yüzyılı aşan demiryoluna 
karşı aymazlığın ya da kayıtsızlığın bir an önce kaldırılarak açığı kapatacak bilinç ve 
eyleme kavuşulması, gereğinin yapılmasına dayanmaktadır. 
Demiryollarının ihtiyaçları ve Avrupa Birliği (AB) hedefleri doğrultusunda, ulaştırma 
türlerinin yatırımdan işletimine dengelenmesi, demiryollarının etkinleştirilmesi, mevcut 
demiryolu ağı ve olanaklarının öncelikle yük taşımacılığı doğrultusunda değerlendirilmesi, 
blok tren benzeri uygulamalarla yük taşıma sürelerinin kısaltılması ve kullanıcıya tatmin 
edici hizmet seviyesinin sunulması, ihtiyaçları gideren yeni gereksinimlere cevap veren 
teknolojik ve hızlı: yeni ana ve tali hatlar, yüksek hızlı tren hatları ve iyileştirilmiş mevcut 
hatlar ile gelişmiş bir demiryolu ağı oluşturulması, uluslararası taşıma olanakları da 
gözetilerek demiryolu altyapı ve işletmesinin ayrıştırılması, bu amaçla yeniden 
yapılanmanın ve işletimde özel girişim ve müteşebbis katılımlarının sağlanması, 
demiryollarında etkin bir yönetim ve yetkin bir kadrolaşma ile daha tercih edilir, 
sürdürülebilir bir gelişmenin gerçekleştirilmesi, kamuya sunulan hizmetler açısından ortak 
görevleri üstlenen diğer ulaşım türleriyle rekabetten ziyade paylaşım ve görevler daha üst 
hizmet seviyelerinde yerine getirilmesi açısından demiryolu yük ve yolcu taşımacılığında 
taşıma oranının %15 seviyesine çıkarılarak diğer taşıma türlerinin de daha verimli ve etkin 
kılınması için gerekli önlem ve çalışmalar ana başlıklar halinde ele alınmıştır.  
Günümüze kadar bütünsel bir yaklaşımdan uzak ve parçacı yaklaşımlarla üretilen, 
yürütülen ve idare edilen ulaştırma sistemleri ve problemlerinin tüm tür ve bileşenlerinin 
tek bir sistem olarak ele alınması, çok türlü problemlerine tekil bir yaklaşımla belirlenen 
amaç ve hedefler doğrultusunda planlama, programlama, yapım, bakım-onarım, 
yenileme ve işletme işlem ve işlevlerinin düzenlenmesi, yetki ve sorumluluklar açısından 
oluşmuş karmaşa ve çok başlılığın giderilmesi ve hayati tüm değişim ve gelişimlere 
uyumun sağlanabileceği stratejik bir yapının oluşturulması veya sağlanması 
gerekmektedir. 
Bu amaçla; demiryolu altyapı ve işletmeciliğinin potansiyel, talep ve koşullarına uyumlu, 
hizmet odaklı, etkin, sürdürülebilir, sınırlı kaynakların kullanımında yük olma yerine daha 
ticari ve kendini çevirebilir bir üretim-hizmet anlayışı hakim kılınmalıdır. 
Ulaştırma sektörüne ilişkin ve demiryollarının yeniden yapılanmasına yönelik yasaların bir 
an önce hayata geçirilmesi, tren işletmeciliğinin serbestleştirilmesi, rekabet koşullarının 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi en önemli aşamalardan biridir. Demiryollarının sektör içinde 
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hak ettiği ilgiyi görmesi ve yere gelmesi veya diğer türler üzerindeki yükün bir kısmını 
üstlenmesi ve üzerine düşen görevi yerine getirmesi için daha arzu edilir seviyelerde 
kaliteli ve etkin bir altyapı ve işletmecilik sağlanmalıdır. Bu amaçla, mevcut darboğaz, 
eksiklik ve yetersizlikler talep ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde giderilerek 
talebin ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet seviyesi sağlanması gerekli tüm altyapı, araç ve 
tesis yatırımlarının hızla gerçekleştirilmesine bağımlıdır. 
Ülke özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınmadan oluşturulan ulaşım sistemleri, sosyal, 
ekonomik, kültürel, idari, hukuki, çevre vb. gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır. Ülke 
ekonomilerinin dinamizmi, ulaştırmanın aldığı biçim ve kendisini yenileme gücü ile paralel 
veya doğrudan ilişkilidir. Ulaştırma sektörünün bu faydayı sağlayabilmesi; ancak sektöre 
yönelik durum ve istemlerin açıkça ortaya konularak, arzu edilen hedef ve amaçlar 
doğrultusunda planlanmasıyla mümkün olmaktadır. Ayrıca sektörün sağlayacağı 
hizmetler dışsal etkenlere de bağlı bulunduğundan, planın bu etmenlerdeki değişimlerden 
bağımsız ele alınması da mümkün olamayacağından planlamadan işletime, veri derleme, 
analiz, alternatif üretimi, değerlendirme, seçim, uygulama aşama ve işlemlerinin 
tamamının kısa, orta ve uzun vadeli takibi ve güncelleştirilmesi ile sürekli bir işlem halinde 
ele alınmalıdır.  
Gelişmiş ülkelerde, ulaştırma sistemleri sürekli olarak ekonomik, sosyal ve kültürel 
koşullara bağlı olarak planlı gelişmeler göstermektedir. 2000’li yılların başına kadar, 
ülkemizde, ulaşım sistemlerinde, benzeri bir gelişme sağlanamadığından dengesiz, 
pahalı ve sağlıksız bir ulaştırma sistemi oluştuğu ve buna bağlı olarak birçok sorunlar 
yaşandığı ve bu sorunlar parçacı yaklaşımlarla ele alınarak çözümlenmeye 
çalışıldığından her türlü iyi niyetli çalışma ya da yaklaşıma rağmen gittikçe büyüyerek 
çözümü neredeyse imkansızlaştırdığı bilinmektedir.  
Demiryolu sektöründe yeniden yapılanma çabaları, yapısal değişimleri tetiklemektedir. 
Yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak, demiryolu işletmeciliği serbestleşmek 
durumundadır. Yapısal reformlarla birlikte, iç ve dış pazarlardan kaynaklanan baskılar 
ulaştırma sektöründe ve de özellikle demiryolu taşımacılığında, maliyetleri düşürecek, 
yeni düzenlemeleri gerektirecek, uluslararası kabul edilen standartlar ve sertifikasyon 
süreçlerini gündeme getirecektir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB), karşılıklı işletilebilirlik 
için 1996/48, 2001/16 ve 2004/50 direktifleri ile teknik özellikleri belirlemiş durumdadır. 
Avrupa demiryollarının teknik olarak, uyumlaştırılması süreci başlatılmıştır. Bu direktifler, 
hizmete konulan veya mevcut sistemin parçalarının tasarımı, inşası, hizmete konulması, 
geliştirilmesi, yenilenmesi, işletimi ve bakımının yanı sıra, bu işletime katkı sağlayan 
personelin nitelikleri, sağlığı ve güvenlik durumları ile ilgilidir. 
Diğer taraftan Demiryolları, global lojistik zincire entegre olma ihtiyacı duymaktadır. 
Demiryollarının global lojistik zincire dahil olmasının stratejik bakımdan gerekliliği, bir 
ulaşım türünden diğerine olan kaymaların optimize edilmesini işaret etmektedir. Böyle bir 
entegrasyon için güçlü bir ulaşım altyapısı, yeni teknolojilerin ortaya çıkarılması ve lojistik 
zincirdeki diğer taşıma türleri arasında gelişmiş bir koordinasyon ve iletişimin olması 
kaçınılmazdır. Türler arası ulaşım teknolojileri ve prosedürlerinin hızlı değişim ve gelişimi 
için, yenilikçi çözümler üretmek kaçınılmazdır. Ayrıca, bu transfer veya geçişlerin de 
uygun düzenlemelerle özendirilmesi gereklidir. 
Dünya genelinde, ulaştırma alanında yaşanan darboğazlar, gelecek için ümit vermeyen 
fosil yakıt rezervleri ve çevreye olan duyarlığın artması demiryolu sektörüne verilen 
önemin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Demiryolu çağı olarak 
nitelendirebilecek bu dönemde, demiryolu sektörüne yönelik teknolojik ilerlemenin 
yakından takip edilmesi ve mevcut sistemlerin hızla yenilenmesi zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu nedenle geleceğin en yaygın ulaştırma sistemlerinden birinin demiryolu 
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sektörü olduğu gerçeğiyle, doğu ile batı arasında bir köprü vazifesi gören Ülkemizin, 
demiryolu sektöründe gerçekleştireceği yapısal değişim; etkin bir rol alınmasını 
getirecektir. 
1.3. Demiryolu Ulaşım Olanakları 
Demiryolu ulaşımının işletimi için gerekli alt ve üstyapı elemanlarının tümü; ulaştırma alt 
türünün bileşenleri veya olanakları olarak adlandırılmaktadır. Demiryolu ulaşımını 
meydana getiren bu elemanlar; hat uzunluğu, ray ve traversler, köprü, menfez ve tüneller, 
yatay kurp ve boyuna eğimler, gar, istasyon ve duraklar, telekomünikasyon, sinyalizasyon 
ve elektrifikasyonlar, çeken ve çekilen araçlar, yükleme-boşaltma üniteleri, bakım ve 
onarım üniteleri ve işletme personeli olarak özetlenmiştir. 
1.3.1. Demiryolu Ağı ve Hat Uzunlukları 
Demiryolu ağı ve gelişimi aşağıda şematik olarak kısaca özetlenmektedir: 

	

1.3.2. Raylar ve Traversler 
Şebekenin %45’inde raylar 20 yaş ve üzerindedir. Ayrıca %29’luk kısmı 46.3030 kg/m ve 
daha düşük kesitli raylardan oluşmaktadır. Raylar; genelde göreceli olarak kısa boylarda 
olup değişik ağırlıklarda döşenmiş olması ile geometrik standartları düşük, ve ray birleşim 
yerlerinde sıklıkla problem yaratmaktadır. Geometrik standartları geliştirilemediğinden 
ancak teknik imkanlar dahilinde malzemenin elverdiği kesimlerde raylar kaynaklanarak 
uzun ray boyları elde edilmektedir. 
Mevcut demiryolu ağındaki traverslerin çeşitliliği dikkat çekicidir. %69’luk kısımda beton 
travers, %12’lik kısımda çelik ve geri kalan %19 kısımda ise ahşap travers döşelidir. 
Kullanımdaki ahşap ve çelik traverslerde çeşitli bozulmalar gözlenmektedir. Beton 
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traverslerde de gerek üretimden kaynaklanan boyuna çatlak oluşumu gerekse ray 
bağlantılarının zayıflığına ilaveten raydan çıkma durumu veya olasılığı yüksek 
kesimlerdeki travers bozulmaları dikkate alındığında kullanılan travers kesitlerinin, 
bağlantı biçimlerinin ve üretim kontrollerinin gözden geçirilmesi gereğini ortaya 
çıkarmaktadır.  
1.3.3. Köprü, Menfez ve Tüneller 
Demiryollarımızda, 1.316 adet çelik, 11.634 adet betonarme, 12.487 adet kagir olmak 
üzere toplam uzunluğu 87.802 m olan 25.437 adet köprü ve menfez bulunmakta olup, bu 
köprülerin % 85’i 50 yaş ve üzerindedir. Ayrıca toplam uzunluğu 181.402 m olan 767 adet 
demiryolu tüneli bulunmaktadır. Bunların % 79’luk kısmı 51 ve daha yukarı yaştadır. 
Genel olarak mevcut köprü, menfez ve tünellerin düzenli bakım ve onarım ihtiyaçları 
bulunmaktadır. Özellikle, işletimde problem teşkil eden, işletimi yavaşlatır veya engeller 
konumdaki bu sanat yapılarının ihtiyaçlar ve işletim temelinde gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. Aks yüklerinin artırılması durumunda bu yapılar büyük kısıtlar getirmekte 
veya oluşturmaktadır. 
1.3.4. Yatay Kurplar ve Boyuna Eğimler 
Uzunluğunun %65’i aliyman olan mevcut hatlardaki yatay kurp yarıçapları, adet ve 
uzunlukları ile boyuna eğimler; toplam uzunluk olarak aşağıda tablolarda verilmiştir. 

 

Topoğrafik zorluklar nedeniyle ve zor şartlar altında oluşturulmuş mevcut demiryolu 
ağının birçok kesiminde, demiryolu taşımacılığını gerek arz gerekse talep açısından 
etkileyerek işletimde yaşanan zorlukların aşılmasına yönelik olarak tüm hat kesimlerinde, 
olabildiğince hem yatay kurp yarıçaplarını büyütmek hem de boyuna eğimleri düşürmek 
ihtiyacı bulunmaktadır. 
1.3.5. Gar, İstasyon ve Duraklar 
İşletimde kullanılan gar istasyon ve durak adetleri yıllara göre düzensiz farklılıklar 
göstermektedir. Önceden kullanılmakta olan çeşitli istasyon ve durakların kullanım dışı 
kaldığı ancak bu işlevlerini sürdürmekte olanların da talep doğrultusunda hizmet 
kabiliyetini artıracak gerek yükleme- boşaltma üniteleri, gerek depolama üniteleri, gerek 
manevra imkanları ve gerekse sayding adet ve uzunluklarının geliştirilme, artırılma ve 
değiştirilme ihtiyaçları bulunmaktadır. Mevcut, hedeflenen veya planlanan işletimlere 
uygun hale getirilmeleri gerekmektedir. 
 

Kurp	
Yarıçapı	
(m)

Adet Toplam	
Uzunluk	
(km)

Eğim	
(%0)

Uzunluk	
(km.)

<500 6124 1579 0 1649
501-1000 2983 1024 	1-5 3128
1001-1500 455 177 	6-10 1746
1501-2000 440 189 	11-15 1349
2000< 323 117 	16-20 603

	21- 224
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1.3.6. Telekomünikasyon, Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon 
Yaklaşık 87 adet telefon santralı, 17340 adet telefon bağlantısı ve 46 adet dispeçer 
merkezi; işletimde bulunmaktadır. Mevcut ağın 3029 km uzunluğundaki kesimi merkezi 
kumandalı sinyal sistemi ile işletilmektedir. Ayrıca 711 adet bariyerli, flaşörlü çanlı 316 
adet, çapraz geçit işaretli serbest geçitle birlikte 3.556 adet hemzemin geçit vardır. 
Mekanik sinyalli istasyon adeti ise 156 olup 35 adet trafo merkezi ile 8 adet uzatma 
kumanda merkezi ve 357 km’si çift hat 1571 km.si tek hat ve 354 km.si tali yol olmak üzere 
toplam 2065 km katener mevcuttur. 

Demiryolu sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatları üzerindeki tren trafiğinin emniyetli bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve demiryolu hatlarını daha verimli kullanmak 
amacıyla geliştirilerek kullanılmaya başlamıştır. Gelişen teknolojiye paralel olarak 
sinyalizasyon sistemlerinde de gelişmeler kaydedilmiş ve bugün treni tamamen kontrol 
eden tren kontrol sistemlerine sahip sinyalizasyon sistemleri üretilmiştir. Tren kontrol 
sistemleri; bir hat üzerindeki trenlerin zaman, sıklık ve kapasitelerinin optimize edilmesi, 
personel tasarrufu, trafik emniyeti ve etkin bir işletmecilik sağlayan sistemlerdir. Demiryolu 
işletmeciliğinde emniyetli ve verimli bir tren trafiğinin sağlanması amacıyla farklı tren 
kontrol sistemleri geliştirilmiş olup bunlardan bazıları (ATS) otomatik tren durdurma, (ATP) 
otomatik tren koruma ve (ATC) otomatik tren kontrolüdür. ERTMS (Avrupa Demiryolu 
Trafik Yönetim Sistemi ) tren kontrol sistemlerinde belirli bir standardın oluşturulması ve 
yaygın olarak kullanılması amacıyla doğmuştur. 2003-2009 yılları arasında; 478 adet 
lokomotife ATS cihazı montajı yapılmıştır. Ayrıca yolcu trenlerinde çalışan 25 adet 
lokomotife de tren Denetim Sistemi takılmıştır. Diğerlerinin de proje kapsamında montajları 
yapılacaktır. 

Haberleşme sistemlerinde, transmisyon sistemi olarak, havai hat ile analog kuranportör 
sistemleri kullanılmış, sonra sinyalizasyon sistemleri ile birlikte iletim ortamı olarak bakır 
kabloya geçilerek kablo tipi analog kuranportör sistemleri üzerinden haberleşme 
sağlanmıştır. Fiber optik kablolarla birlikte transmisyon sistemleri olarak değişik 
kapasitelerde SDH (Synchronous Dijital Hirarchie) sistemleri, erişim ekipmanları 
(Multiplexer, HDSL modem), data iletimini sağlayan (roter, switch) cihazlar kullanılmıştır. 
Sinyalizasyon ve elektrifikasyon sistemlerinin bilgi iletimi (scada) ve ses haberleşmesi, 
GSM-R sisteminin iletim alt yapısının oluşturulması, kuruluşumuzun değişik hizmetlerinin 
yürütüldüğü bilgisayar sistemleri için data iletimi, anons sistemleri, yolcu bilgilendirme, hat 

 

YILLAR	 GAR	 İSTASYON	 TOPLAM	
1960	 171	 479	 650	
1970	 147	 443	 590	
1980	 166	 413	 579	
1983	 166	 403	 569	
1990	 170	 392	 562	
1993	 171	 372	 543	
1995	 166	 343	 509	
1998	 154	 323	 477	
2000	 146	 315	 461	
2001	 146	 313	 459	
2002	 145	 300	 445	
2003	 146	 300	 446	
2004	 139	 298	 437	
2005	 126	 278	 404	
2006	 128	 281	 409	
2007	 128	 282	 410	
2008	 133	 277	 410	

GAR		VE	İSTASYON	ADETLERİ	
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boyu çok fonksiyonlu haberleşme sistemlerinin iletişimi ve telefon santrallerinin bağlantıları 
transmisyon sistemleri üzerinden yapılmaktadır. 

Tren trafiğine yardımcı hizmet olarak, Trenlerin hareket halinde iken istasyonlarla, 
kumanda merkezleri ve birbirleriyle haberleşmesini sağlamak; şantiye, liman, güvenlik, 
tren teşkili ve benzeri hizmetleri yürütmek üzere telsiz sistemleri kullanılmaktadır. Bu 
hizmetlerin yürütülmesi için yaklaşık 4035 km.lik kısmı Geniş Alan Kaplama Telsiz Sistemi 
ile kaplanmış olup, sistemde merkezi kontrol birimi, bölge aktarıcısı, sabit merkez telsizi 
ve araç telsizi kullanılmaktadır. Telsiz sistemi Röle kanalı üzerinden ve manevra 
kanalından yapılan tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır.  

TCDD Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri Liman ve Teşkilat Garları arasındaki telefon 
haberleşmesini sağlamak maksadıyla toplam 17340 abone kapasiteli 87 adet Sayısal 
Telefon Santralı şebekede çalışmaktadır. 

Demiryolu güzergahı boyunca döşenmiş olan yeraltı ve havai hat transmisyon hatları 
üzerinden tüm telefon santralleri birbirleriyle otomatik aramalı Türk Telekom’dan bağımsız 
bir telefon şebekesine sahiptir. Telefon santralleri PTT hatları üzerinden Türk Telekom 
şebekesine, FCT (Sabit Hücresel Cep Telefonu) cihazları üzerinden de GSM şebekesine 
bağlanabilmektedir. Telefon Santraları üzerinden sabit ve DECT (Telsiz Telefon) 
telefonları çalışmakta olup santrallere bağlı Robot Operatörler üzerinden 24 saat dışarıdan 
arayanlara haberleşme hizmeti verilmektedir. Haberleşme Teknolojisindeki gelişmelerle 
Ankara-Eskişehir-İstanbul-İzmir ve Adana Telefon Santrallerine, Türk Telekom’dan 
kiralanan data hatları üzerinden VoIP özelliği sayesinde veri hatlarını santral ile 
irtibatlayarak santraller arası bağlantı ile alternatif şebekeler oluşturulmuştur. Bu özellik 
sayesinde bu merkezler 90+XX (trafik kodu) ile birbirlerini otomatik olarak ücretsiz 
arayabilmektedirler. 

Bilet-satış rezervasyon amacıyla istasyonlarda bulunan ADSL hatlarına IP telefonlar 
bağlanıp merkez santral bağlantısı gerçekleştirilerek internet ortamı üzerinden çalışan bir 
alternatif haberleşme imkânı sağlanırken telefon şebekesine fiziki olarak bağlantı imkânı 
olmayan istasyonlar da şebekeye bağlanabilmiştir. 

Ancak; Telekomünikasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ihtiyaçları genel itibarıyla 
yaygındır. Birbirine bağlı kesimler arasındaki farklılıklar; arzın etkili ve verimli işletimini 
engeller görünmektedir. Merkezi tren kontrol ünitelerinin yoğunluklu araç trafiğine sahip 
tüm kesimlerine yaygınlaştırılması ihtiyaç arz etmektedir. 

1.4. Çeken - Çekilen Araçlar 
Yolcu taşımacılığı için 1934 yılında “ray otobüsü” olarak adlandırılan ilk dizel motorlu ve 
mekanik şanzımana sahip 1-6 seri numaralı araçlar, 1935 yılında 21-25 seri numaralı 
araçlar ile bugün “motorlu tren” olarak adlandırılan birden çok vagona sahip araçlar 1948, 
1952 ve 1961 yıllarında temin edilmiştir. İlk dizel lokomotif 1953 yılında DH33100 tipi 
manevra lokomotifi olup 1955 yılında Türkiye’de ilk elektrifikasyon sistemi olan 26 km.lik 
Sirkeci-Halkalı banliyö hattı için E8000 tipi elektrikli banliyö tren setleri ile E4000 tipi 
elektrikli lokomotifler temin edilmiştir. Buharlı lokomotiflerden dizel lokomotiflere geçilerek 
1957 yılında DE20000 tipi lokomotifler ile 1961 yılında DH27000 tipi lokomotifler 
eklenmiştir. 1962 yılında 12 adet daha elektrikli dizi temin edilmiştir. 1970 yılından itibaren 
Dizel elektrikli lokomotif (DE24000, DE18000, DE18100 tipi lokomotif) imalatına 
TÜLOMSAŞ bünyesinde başlanmıştır. 

1939 yılında buharlı lokomotif ve yük vagonlarının tamiri amacıyla Sivas Cer Atölyesi, 
(sonra SİDEMAS ve TÜDEMSAŞ ismini alan) kurulmuştur. 1953 yılında yük vagon 
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üretimine başlanmıştır. 1951 yılında günümüzde TÜVASAŞ tarafından yapılmakta olan 
yolcu ve yük vagonu onarımı amacıyla Adapazarı Vagon Atölyesi kurulmuş, 1964 yılından 
itibaren yolcu vagonu üretimine başlanmıştır. 

Elektrifikasyonu tamamlanan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattına 1971 yılında 15 adet 
E40000 tipi elektrikli lokomotif alınmıştır. 1975 yılında RIC tipi yolcu vagonu, 1979 yılında 
E 14000 tipi elektrikli banliyö trenleri ADVAS’ta üretilmeye başlanmıştır. DE24000 tipi 
lokomotifleri takiben 1985 yılında hizmete giren DE22000 tipi dizel elektrikli lokomotifler ile 
1985 yılında alınan DE 11000 tipi uzun yol ve manevra lokomotifleri ile ilk olarak 1987 
yılında Divriği-İskenderun cevher hattında servise giren E43000 tipi elektrikli lokomotifler 
ile artan manevra lokomotifi ihtiyacının karşılanması için dizel hidrolik tahrikli DH7000 ve 
DH9500 tipi lokomotifler ve DE22000 tipi lokomotiflerin devamı DE33000 tipi lokomotifler 
TÜLOMSAŞ’ta üretime başlamıştır. Önce SAKARYA adlı ray otobüsünü üreten 
TÜVASAŞ; yolcu vagonlarında da RIC-Z tipi lüks vagonlar ile TVS2000 tipi vagonların 
üretimine başlamıştır. Konforun artırılması için 2003 yılından itibaren E 14000 tipi elektrikli 
dizilerin ve RIC tipi vagonların modernizasyon çalışmaları başlatılmıştır. TVS 2000 tipi 
vagonlarda arıza kayıt, anons, iklimlendirme sistemleri kurulmuş, konforun artırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılmıştır. Tüm çeken araçlar ve yolcu vagonları kurumsal renklere 
boyanmıştır. Yük taşıma taleplerinin karşılanabilmesi için, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ’ta 
değişik tiplerde 22,5 ton dingil basıncına sahip ve 120 km/h hız yapabilen yük vagonu 
üretimine başlanmıştır.  

Ayrıca tüm çeken araçlara ATS (otomatik durdurma sistemi) montajının yanı sıra hava 
kurutucuları takılarak seyrüsefer güvenliği artırılmıştır. Makinist kabinleri modernize 
edilmeye başlanmış, klima, buzdolabı konulmuş, ses ve ısı izolasyonu iyileştirilerek 
konforlu hale getirilmiştir. Tüm bunlara rağmen filonun yaşlı olmasından dolayı bir an önce 
eski lokomotiflerin ıskat edilerek servisten çekilmesi ve yerine yeni nesil araçların temini 
gerekmektedir. 

2003 yılından itibaren bakım ve onarımların daha etkin ve verimli olması için 122 olan 
işyeri sayısı 82 adede düşürülmüş, işyerlerinin iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
standartlara uygun hale getirilmesi için çalışmalara başlanmış, bilgisayar kontrollü 
otomatik lokomotif ve vagon yıkama tesisleri, tekerlek torna tezgahları kurulmuş akaryakıt 
tesislerinin yenilenmesi çalışmaları başlatılmıştır. 
En son, Lokomotiflerle çekilen yolcu vagonlarından oluşan trenler yerine, DMU (dizelli 
çoklu tren setleri) ve EMU (elektrikli çoklu tren setleri) tren setlerine geçilerek ilk Ankara-
Eskişehir hattında HT65000 tipi yüksek hızlı tren setleri ve Adana-Mersin, Eskişehir-
Kütahya ve İzmir-Aydın hatlarında ise MT 15000 tipi DMU’lar hizmete girmiştir. 

2003-2009 yıllarında; 155 adet yolcu ve 3.326 adet yük vagonu, 87 adet DE ana hat 
lokomotifi imali ile 8 adet hızlı tren seti, 12 adet DMU tren seti, 65 adet mobil demiryolu 
aracı, 7 adet acil kurtarma aracı, 3 adet derayman vinci temini gerçekleştirilmiştir.  
2009 Temmuz  itibariyle Çeken – Çekilen Araç Parkında; 50 adet buharlı lokomotif, 559 
adet dizel lokomotif, 53 adet dizelli dizi, 64 adet elektrikli lokomotif, 83 adet elektrikli dizi, 
8 adet yüksek hızlı tren seti, 999 adet yolcu vagonu, 17392 adet yük vagonu ile 2454 adet 
3. şahıs ve 1927 adet idari hizmet yük vagonu bulunmaktadır. 
TCDD bünyesinde yaş dağılımına göre mevcut çeken ve çekilen araç filosu tabloda 
sunulmaktadır. Tablonun altında verilen yüzdeler filonun 20 yaş ve üzeri araç miktarını 
göstermekte olup, %50nin üzerindeki bu oran; araçların ekonomik ömürlerine ilişkin ciddi 
problemler bulunduğunu ortaya koymakta ve acil önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. 
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1.5. Yükleme - Boşaltma Üniteleri 
1.5.1. İltisak Hatları 
İltisak hattı; taşıma potansiyeli yüksek olan fabrikaların, Organize Sanayi Bölgelerinin 
arazilerine mevcut demiryolu hattından bağlanmak üzere yapılan ilave demiryolu hattıdır. 
Kapıdan kapıya taşımacılıkta olduğu kadar taşıma potansiyeli yüksek talep merkezlerine 
bağlantı ile demiryolu taşıma miktarını artırmak, taşıtıcı firmaların da ulaşım maliyetlerini 
düşürmelerine olanak sağlamak açılarından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle, Organize 
Sanayi Bölgeleri gibi düzenli yük taşınan kamu veya özel sektör merkezlerine bağlanan 
iltisak hattı, kombine taşımacılığı da desteklemekte ve güçlendirmektedir. Ayrıca, 
demiryolunun aktarma ile ilgili sorunlarını da azaltan en önemli tedbirlerden biri olup 
demiryolu ağını fabrika, yükleme-boşaltma merkezi, maden sahası, organize sanayi 
bölgesi v.b merkezlere bağlamaktadır. 2008 sonu itibariyle toplam uzunluğu 434 km olan 
318 adet iltisak hattı mevcuttur. Demiryolu ana hatlarında taşınan yükün %55’i de bu 
iltisak hattı bağlantılı istasyon ve yük merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.  
1.5.2. Yük İstasyonları 
Mevcut 410 adet gar ve istasyonun tamamında yük taşıma hizmetleri verilmekte iken yük 
taşıma hizmetlerinin yapıldığı işyerleri 2004 yılında lojistik müdürlükleri ve lojistik şeflikleri 
şeklinde yeniden organize edilerek, yük taşıma hizmetleri, 45 Lojistik Müdürlüğü, 53 
Lojistik Şefliği, 3 Liman Lojistik Şefliği ve 177 İstasyon Şefliği olmak üzere toplam 278 
adet ünitede sürdürülmektedir. Yük taşımalarının %95’i bu ünitelerin 105 adedinde 
gerçekleştirilmektedir.  
1.5.3. Lojistik Merkezler 
Lojistik merkezler; farklı işletici ve taşıyıcılarla ulusal ve uluslararası, yük taşımacılığı, 
dağıtımı, depolama ve diğer tüm hizmetlerin yapıldığı alan olarak tanımlanmaktadır. 
Karayolu, demiryolu, denizyolu ve yerine göre havayolu erişimi ile kombine taşımacılık 
imkanlarının olduğu depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulduğu lojistik 
merkezlerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. TCDD farklı ölçeklerde 12 noktada benzer 
tesisler kurmayı planlamıştır. Bu merkezler; Halkalı/Ispartakule (İstanbul), Köseköy 
(İzmit), Gelemen (Samsun), Hasanbey (Eskişehir), Boğazköprü (Kayseri),Gökköy 
(Balıkesir), Yenice (Mersin), Uşak, Palandöken (Erzurum), Kayacık (Konya), Kaklık 
(Denizli), Bozüyük (Bilecik) lojistik merkezleridir. Samsun(Gelemen) Lojistik Merkezinin I. 
Etabı işletmeye alınmış, Kaklık (Denizli) Lojistik merkezinin 1. etap inşaat çalışmaları 
tamamlanmış, Eskişehir (Hasanbey) ve Köseköy(İzmit) Lojistik merkezlerinin 1. etap 
inşaat çalışmalarına devam edilmektedir. Diğer Lojistik merkezlerin proje, kamulaştırma 
ve inşaat ihale işlemleri sürmektedir.  
1.6. Yapım, Bakım ve Onarım Üniteleri 

Genel	
Dağılım

Dizel	
Anahat						
Loko

Elektrikli	
Loko

Elektrikli	
Dizi

Yolcu	
Vagonu

Yük	
Vagonu

Toplam	
Araç

	0	-	9 87 0 0 171 3.385 3.643
	10	-19 0 39 15 277 3.046 3.377
	20	+ 347 25 68 549 10.494 11.483
Toplam 434 64 83 997 16.925 18.503
Oran	(20+) 80% 39% 82% 55% 62% 62%

Yaş	Grupları

Araçların	Yaş	Gruplarına	Göre	Dağılımı

Çeken	Araç Çekilen	Araç
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Ankara Demiryolu Fabrikası, Sivas Beton Travers Fabrikası, Afyon Beton Travers 
Fabrikası, Behiçbey Uzunray Kaynak Fabrikası ve Çankırı Makas Fabrikası mevcut 
demiryolu ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Yol bakım ve onarım ünitesi olarak; 
15 adet yol atelyesi, 37 adet yol şube şefliği ve 145 adet yol kısım şeflikleri mevcuttur. 
Demiryolu işletiminde mevcut 8 adet loko bakım atelyesi, 17 adet depo, 1 adet Cer 
Atelyesi ve 13 adet vagon bakım-onarım atelye müdürlüğü ile 24 adet vagon servis şefliği 
bulunmaktadır.  
Mevcut hatların bakım ve onarımlarında kullanılan çeşitli yol makinesi, iş makinesi, ana 
ve yardımcı makine ve teçhizatı adetleri; kullanım ve tiplerine göre tabloda verilmektedir. 
Bu ekipmanın büyük bir bölümü 1983 model olup, teknik ve ekonomik ömrünü doldurmuş 
durumdadır. 

	
Çeken ve çekilen araç bakım ve onarımları genel olarak TCDD’ye bağlı işyerlerinde ve 
TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ gibi Bağlı Ortaklıklarında yapılmaktadır. 
Yüksek Hızlı Tren Setlerinin bakım ve onarımları için; ana atölye olarak Ankara’da bir 
işyeri ile Haydarpaşa’da ve Ispartakule / Halkalı’da servis kontrol ve ikmal için birer 
işyerinin kurulması planlanmıştır. 
2003 yılından itibaren araç bakım-onarım kalitesinin artırılması, maliyetlerinin azaltılması, 
bakım-onarım süresini azaltarak araçların faal hizmet sürelerinin artırılması, işyerlerinin 
ve araçların iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin standartlara uygun hale getirilmesi amacı 
ile yeni teknolojilere uygun tesisler kurulması, ekipman alınması, araçların ve işyerlerinin 
modernizasyonları, sosyal tesislerin yenilenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca 
çeken ve çekilen araçların bakım ve onarım işlemlerinin bir kısmında da olsa 3. şahıslar 
hizmet vermeye ve özellikle yeni temin edilecek araçların uzun süreli (en az 10 yıl kadar) 
bakım ve onarım şart ve koşulları da ihale şartnamelerinde özellikle belirlenmeye 
başlamıştır.  
1.7. İşletme Personeli 
1931 yılında 1.864 olan personel sayısı, 1976 yılında 69.554’e ulaşmış, bu yıldan sonra 
sürekli azalan şekilde 2008 yılında 35.100’e düşmüştür. Elbette sinyalizasyon, 
elektrifikasyon, telsiz kullanımı gibi teknolojik yenilikler ve yatırımlar yapılırken aynı 
oranda personel öngörülmesi mümkün değildir. Ancak buna rağmen kalifiye ve faal 
personel sayısında süreç içerisinde azalmalar olmuştur. Personel sayısında azalmanın 
en büyük yansıması; işletimde görevli personelin iş yükünün artması, işletimde aksaklıklar 
veya yetersizlikler biçiminde ortaya çıkmaktadır.  

MAKİNE TİPİ ADEDİ MAKİNE TİPİ ADEDİ
Yol Yenileme Makinası 4 Lokomotif (Hat Yapım İşi) 6
Balast Eleme Mak. 12 Balast Vagonu 30
Elevatörlü Atık Vagonu 6 Platform Vagonu (Hat Yapım İşi) 50
Seyyar Ray Kaynak Mak. 3 Buraj Makinesi 8
Buraj Makinası 35 Balast Regülatörü 3
Balast Regülatörü 20 Dinamik Stabilizatör 2
Balast Tokmaklama Mak. 13 Hat Panel Döşeme Makinesi 2
Yol Muayene Mak. 7 Hat Panel Portal Vinci (PEM) 9
Poz Otosu 62 Unimog 10
Ağır Vinçli Poz Otosu 8 Demiryolu Ekskavatörü 10
Mobil Demiryolu Aracı 65 Mobil Alın Kaynak Makinesi 4
Oto Motorlu Drezin 14

YOL BAKIM ARAÇLARI
TCDD ÖZEL SEKTÖR
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1.8. Demiryolu Trafiği ve Taşımacılık 
1.8.1. Araç Trafiği 
Gerçekleşen tren-km değerleri incelendiğinde; 1981 yılında %14,02 en hızlı artış, 2001 
yılında %10,90 gerileme ve ortalama %1,05 artış göstermiştir. 1980-2005 yılları arasında 
vagon-km değerleri; 1981 yılında %24,53 en hızlı artış, 2001 yılında %18,79 gerileme ve 
ortalama %0,85 artış göstermiştir. 1980-2005 yılları arasında lokomotif-km değerleri; 
1981 yılında %12,79 en hızlı artış 2001 yılında %10,85 gerileme ve ortalama %0,98 artış 
göstermiştir. Yolcu taşıma amaçlı tren-km değerlerinin 1927 yılından itibaren yıllık 
ortalama %4.72 arttığı, 1927 yılı bazında 1997 yılına gelene kadar ise düzenli yıllık %3.75 
artışın gerçekleştiği görülmektedir. Yük taşıma amaçlı tren-km değerleri ise 1927 yılından 
itibaren yıllık ortalama %4.58 artış ve yine 1927 yılı bazında yıllık %3.29 düzenli bir artış 
sergilemektedir. Toplam tren-km değerleri açısından ise bu artışlar sırasıyla %4.38 ve 
%3.55 olmaktadır. Toplam tren-km gerçekleşmelerinin tren türlerine göre dağılımı 
ortalama %10 banliyö, %45 anahat yolcu, %40 yük, %3 karma ve %2 idari olarak elde 
edilmektedir. 1949 yılından 1997 yılına kadar vagon-km gerçekleşmelerinde yolcu; 
banliyö ve anahat ayrı ayrı ve toplam olmak üzere, yük ve iş treni vagon-km değerleri 
incelendiğinde vagon-km değerlerinin değişimi ortalama %1 civarındadır. Mevki-km 
değerleri 1936 yılından itibaren başlamak üzere ortalama banliyö için %4,9 ve anahat için 
%3,3 artış olarak bulunmaktadır. Tren-km; 1928’de 1,9 milyon’dan 2008 yılında 18,5 
milyar’a çıkmıştır.1928 yılında tren başına 320 hamton veya 122 netton taşınmakta iken 
2008 yılına kadar artarak 1000 hamton veya 567 nettona ulaşmıştır. 2005 yılı itibari ile 
yük taşımacılığında bir km içerisinde taşınan ortalama yük değeri 833.212 ton, yolcu 
taşımacılığında ise bir km içerisinde taşınan ortalama yolcu sayısı; 333.303 adettir. 
Taşımalarda verimliliğin artarak tren, lokomotif ve vagon başına taşınan yük ve yolcu 
miktarı ile taşıma mesafesindeki artışa karşın hizmetin sunulması, güvenirlik ve 
devamlılığın sağlanması için harcanan efor, sağlanan hizmet ve katlanılan maliyetlerin 
gittikçe arttığı gözlenmektedir.  
1.8.2. Yolcu Trafiği 
Demiryolları ile taşınan yolcu miktarları 1928 yılından 1997 yılına kadar Anahat yolcu 
taşımacılığı toplam demiryolu taşımasının 1928 yılı itibarıyla ortalama %30’u kadar olup 
bu oran 1979 yılı sonrası dikkate alındığında %18’e indiği ancak son yıllarda %20’nin 
hemen üzerine oturduğu görülebilmektedir. Aynı yıllar itibarıyla ortalama yıllık artış oranı 
%5,5 ve 1979 yılından itibaren düzenli olarak %2,8 olarak hesap edilmektedir. 1980-2005 

YILLAR SÖZLEŞMELİ MEMUR İŞÇİ TOPLAM
1990 19.388 9.365 28.499 57.252
1993 23.448 3.040 28.735 55.223
1995 21.394 2.721 26.454 50.569
1998 21.612 1.465 24.551 47.628
2000 22.524 1.453 23.235 47.212
2001 22.088 1.442 21.645 45.175
2002 21.291 1.395 19.292 41.978
2003 20.068 1.308 17.647 39.023
2004 18.433 1.204 19.073 38.710
2005 17.334 1.166 17.093 35.593
2006 16.550 1.160 15.354 33.064
2007 17.433 1.165 17.310 35.908
2008 16.902 1.115 17.083 35.100

Personel 
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yılları arasında yolcu-km taşımaları; Demiryollarında 2004 yılında %16,32 gerileme ve 
1993 yılında %18,69 en hızlı artış ve ortalama %0,60 artış göstermektedir. 
1.8.2.a. Banliyö Yolcu Taşımaları 
İstanbul Anadolu yakasında H.Paşa-Gebze (115 sefer/gün), Avrupa yakasında İstanbul-
Halkalı parkurlarında (116 sefer/gün), Ankara Sincan-Kayaş parkurunda(132 sefer/gün) 
olmak üzere elektrikli ünitelerle banliyö hizmeti verilmektedir. 2006 yılından itibaren İzmir 
bölgesi banliyö taşımalarına demiryolu standartlarının yükseltilmesi için ara verilmiştir. Bu 
kapsamda TCDD ile İBB (İzmir Büyükşehir Belediyesi) ortaklığında İZBAN A.Ş kurularak 
Cumaovası-Aliağa arasında EGERAY adı altında banliyö işletmeciliği yapılacaktır. 
Alsancak-Cumaovası kesimi 2009 yılının Mart ayında anahat tren trafiğine açılmış olup 
Alsancak-Aliağa kesiminin 2010 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır. 

 
1.8.2.b. Anahat YolcuTaşımaları 
Yurtiçi ve Uluslararası toplam günlük tren seferi 280 adet olup yıllık 2-10 milyon arasında 
yolcu taşınan hatlar Haydarpaşa-Arifiye-Adapazarı, Arifiye-Eskişehir-Ankara, Mersin-
Adana, Eskişehir-Alayunt, İzmir-Manisa-Balıkesir hatlarıdır. Türkiye genelinde yolcu 
taşımalarında ortalama demiryolu payı % 2 civarında olmakla birlikte 41 ilde demiryolu 
hatları aktif olarak kullanılmaktadır. Bazı orta ve uzun parkurlarda demiryolunun yolcu 
taşıma payı % 21 oranında iken bu oranın % 50’ye kadar çıktığı hatlar da bulunmaktadır. 

 

Banliyö	Yolcu	Sayısı	 		 		 		 		 (x1000	yolcu)	
		 20	04			 2005			 2006			 2007			 2008			
SİRKECİ	 		 21.495			 21.441			 21.016			 21.943			 22.235			
HAYDARPAŞA	 		 13.792			 16.722			 19.196			 22.200			 23.829			
ANKARA	 		 15.116			 14.118			 13.173			 12.162			 9.152			
BASMANE	 		 70			 134			 23			 0			 0			
ALSANCAK	 		 117			 78			 75			 0			 0			
		 		 		 		 		 		
TOPLAM	 		 50.590			 52.495			 53.482			 56.305			 55.217			
		 		 		 		 		 		
		

Anahat	Yolcu	Sayısı	 		 		 		 		
 			 2004			 2005			 2006			 2007			 2008			

Yurtiçi			 26.050			 23.668			 23.749			 24.747			 23.715			
Uluslar	arası	 		 116			 143			 182			 208			 255			
		 		 		 		 		 		
TOPLAM	 		 26.165			 23.811			 23.932			 24.955			 23.970			
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1.8.3. Yük Trafiği 
1980-2005 yılları arasında ton-km taşımaları; bir önceki yıla göre, 1984 yılında %21.87 
oranında hızlı artış ve 2001 yılında %23,59 oranında gerileme olmak üzere yıllık ortalama 
%2.80 artış göstermektedir. Netton taşımaları; toplam yük taşımasının 1928 yılından 
itibaren yıllık ortalama %85 ve 1979 yılı sonrasında ise %95 oranı düşük (küçük) hızlı yük 
taşımacılığı ile gerçekleştirilmiştir. 1928 yılından günümüze ortalama yıllık artış %5.6 
iken, 1979 yılı sonrası bu değer %2 gibi görünmektedir. 1928 yılı bazında düzenli yıllık 
%4.5 oranında bir artış görülmektedir. Netton Taşımaları tabloda sunulmaktadır. Netton-
km değerleri; 1928’de idari hariç 237.8 milyon’dan 2008 yılında 10.5 milyar’a çıkmış ve 
yıllık ağırlıklı ortalama %3 artış göstermektedir. 1928 yılında buharlı lokomotiflerle idari 
taşımalar hariç 902 bin ton yük taşınırken 2008 yılında bu değer, 22.8 milyon tona 
ulaşmıştır. Bir başka deyişle; netton taşımaları ağırlıklı ortalama yıllık %3.8 artmaktadır. 
Demiryollarında taşınan yükün madde cinslerine göre netton, netton-km ve dolu vagon 
adetleri de incelendiğinde; TCDD’nin gayretleriyle demiryolları taşımalarında yeni 
sayılabilecek yük cinslerinde artış gözlenmektedir. Ancak uzun süreçte; tüm trafik 
değerlerindeki değişim, demiryolu taşımacılığının yalnızca kendi müşterisine hizmet 
verdiğini, ayrıca bu talebin büyük oranlarda değişmediği ve değiştirilmediği gibi bir izlenimi 
ortaya çıkarmaktadır.  
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1.9. Demiryolu Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkiler 
Aynı kapasitede taşımacılık için demiryolu ulaşımı, karayolu ve deniz ulaşımına göre daha 
az arazi kullanımı gerektirmektedir. Platform genişliği 13,7 metre olan çift Hatlı, elektrikli 
bir demiryolu hat kapasitesi; 37,5 m genişliğinde altı şeritli bir otoyola eşittir. Yani karayolu 
ulaşımı 2,7 kat daha fazla araziyi kullanmaktadır veya kullanım dışı bırakmaktadır. 
Ülkemizde, demiryolu yapım maliyeti de karayoluna göre daha ucuzdur. Bu açıdan 
bakıldığında dahi, ülkemizde ulaşım hizmetlerinin bir bütünlük, bir plan ve akılcı kriterlerle 
ele alınmadığını göstermeye yetmektedir.  
1.9.1.Yatırım, Harcama ve Toplam Giderleri 
Ulaşım sektöründe ödenek dağılımları tabloda sunulmaktadır. 

Yatırımlar; Demiryollarına yapılan yatırımlar için TCDD bünyesinde ayrılan ve harcanan 
nakit kaynak veya miktarlardır. Demiryolu harcamaları; Yol, Cer, Tesisler, Ticaret, 
Hareket, Amortisman, Genel Müdürlük ve Merkez Daireler, Bölge Müdürlük ve Faaliyet 
Dışı Giderlerinin toplamından oluşmaktadır. Bakım masrafları; Yol ve Tesis harcamaları 
toplamıdır. Yol Tesis harcamaları toplam bakım harcamalarının %20si; Ekipman 
harcamaları ise %80i kadardır. Diğer Harcamalar ise Faaliyet Dışı harcamalardır.  

YILLAR  TOPLAM   İDARİ   GENEL 
TOPLAM    

1928 902.779 493.248 1.396.027
1933 1.210.650 948.478 2.159.128
1943 6.625.288 1.773.569 8.398.857
1950 7.465.404 1.215.416 8.680.820
1960 13.470.875 776.846 14.247.721
1970 13.819.728 1.079.250 14.898.978
1980 11.446.809 424.896 11.871.705
1983 13.236.533 570.000 13.806.533
1990 13.464.000 384.000 13.848.000
1993 15.818.000 356.000 16.174.000
1995 15.288.000 386.000 15.674.000
1998 15.850.000 299.000 16.149.000
2000 18.533.000 447.000 18.980.000
2001 14.369.000 249.000 14.618.000
2002 14.431.000 185.000 14.616.000
2003 15.760.000 181.000 15.941.000
2004 17.713.000 276.000 17.989.000
2005 18.948.000 247.000 19.195.000
2006 19.748.000 437.000 20.185.000
2007 20.851.000 553.000 21.404.000
2008 22.871.171 623.350 23.494.521

Ton           
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1980-2005 yılları arasında Demiryollarına yapılan yatırımlar; 1994 yılında %37,52 
gerileme ve 2004 yılında %104,06 en hızlı artış olarak görülmekte olup,  ortalaması ise 
%7,05 dır. Harcamalar; 1982 yılında %21,63 gerileme ve 1990 yılında %75,68 en hızlı 
artış görülmekte olup, ortalaması ise %4,90 dır. 
 Toplam giderler ( yatırımlar + harcamalar) ise; 1982 yılında %15,99 gerileme ve 1990 
yılında %55,14 en hızlı artış olarak görülmekte olup, ortalaması ise %4,42 dır. Genel bir 
değerlendirme ile yük taşımalarında karayollarının demiryollarına oranla 5.71 ile 17.98 
kat arasında ve ortalama 10.31 kat daha fazla ve yük taşımalarında ise 12.53 ile 32.53 
kat, ortalama da ise 21.99 kat daha fazla gerçekleşme meydana geldiği gerçeği ile birlikte 
karayollarında yüzde artış olarak gözlenen miktarların gerçek boyutunu ve büyüklüğünü 
ortaya koymaktadır.  
Demiryollarındaki taşımaların karayollarına nazaran daha az miktarda gerçekleşmesine 
karşın yıllık bazda değişimlerin yine düşük olması dikkat çekici bir durum oluşturmaktadır. 
1980 yılında demiryollarının yük taşımalarındaki payı %12 iken 2001 yılında %5’e ve yine 
1980 yılındaki yolcu taşımalarındaki payı %4.5 iken 2001 yılında %2.9’a gerilemiştir. 
Yatırımlarda demiryollarının 1980 yılı payı % 42 iken 1995 yılından itibaren % 14’e 
gerilemesi hem taşıma değerlerindeki olumsuz ve dikkat çekici gelişmeyi hem de 
harcamaların 1980 yılı bazında demiryolları payı % 47 iken 2001 yılında % 55’e 
yükselmesini de açıklar niteliktedir. 

Yıllar	 Kur						
(TL/$)	

Yatırım							
(TL)	

Harcamalar						
(TL)	

Toplam											
(TL)	

1980	 0,000077	 13.100	 43.666	 56.765	
1981	 0,000112	 17.280	 56.011	 73.291	
1982	 0,000164	 25.884	 64.276	 90.160	
1983	 0,000228	 34.051	 91.549	 125.600	
1984	 0,000368	 54.231	 138.962	 193.193	
1985	 0,000525	 108.651	 198.192	 306.843	
1986	 0,000680	 95.027	 265.329	 360.356	
1987	 0,000861	 126.091	 313.302	 439.393	
1988	 0,001431	 314.267	 558.263	 872.530	
1989	 0,002125	 411.171	 1.022.376	 1.433.547	
1990	 0,002612	 525.955	 2.207.745	 2.733.700	
1991	 0,004184	 771.247	 4.455.767	 5.227.014	
1992	 0,006888	 1.051.160	 7.513.163	 8.564.323	
1993	 0,011058	 2.191.457	 13.027.106	 15.218.563	
1994	 0,029848	 3.696.086	 32.668.577	 36.364.663	
1995	 0,045952	 3.696.086	 49.942.302	 53.638.388	
1996	 0,081796	 6.881.253	 85.041.312	 91.922.565	
1997	 0,152805	 12.970.994	 160.672.522	 173.643.516	
1998	 0,262233	 30.600.295	 252.582.488	 283.182.783	
1999	 0,422152	 51.659.803	 398.478.722	 450.138.525	
2000	 0,626712	 57.974.806	 607.026.352	 665.001.158	
2001	 1,231322	 88.066.000	 1.023.180.347	 1.111.246.347	
2002	 1,513102	 105.538.921	 1.172.847.982	 1.278.386.903	
2003	 1,500269	 185.733.499	 1.409.208.967	 1.594.942.466	
2004	 1,429202	 361.056.679	 1.634.826.048	

1.995.882.727	
2005	 1,347255	 420.978.324	 1.799.300.037	 2.220.278.361	

TCDD	bünyesinde	Demiryollarına	Yatırım	ve	Harcamalar	
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1.9.2.Enerji Kullanımı 
Demiryolları gerek yük ve gerekse yolcu taşımacılığında diğer sistemlere göre daha az 
enerji tüketmektedir. Almanya’da yapılan çalışmalarda yük taşımacılığında demiryolunda 
tüketilen enerji 1 birim alındığında karayolunda 3, havayolunda 1.3 birim enerji tüketimi 
olduğu belirlenmiştir. Japonya’da yapılan çalışmalarda ise yük trafiğinde etkin ulaşım 
türleri; demiryolları ile denizyolu olarak tespit edilerek yük taşımacılığında demiryolları ve 
denizyolunda yaklaşık aynı miktarda enerji tüketilirken, karayolunda 7.5 kat daha fazla 
enerji tüketildiği tespit edilmiştir. Uluslararası Demiryolları Birliği’nin raporuna göre 
Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre ise 19 tonluk kamyonlarda 1 km. mesafe için bir 
ton yükün taşınmasında petrol eşdeğeri enerji tüketimi 24 gram iken, kamyon tonajı 
arttıkça tüketimin azaldığı tespit edilmiştir. Ünite trenlerde tüketim 3.5 gram, diğer normal 
trenlerde 4.7 gr., hızlı yük trenlerinde ise 7.9 gr. olmaktadır. Kamyonlarda yük arttıkça ton 
başına enerji tüketimi azalmasına rağmen, 38 tonluk kamyonda dahi kullanılan enerji, 
normal trenin 4.3 katı kadar daha fazladır. Ülkemizde 1995 yılı verilerine göre; toplam 
enerji tüketimi 469,669 TJ olup bunun %23.8 oranındaki kısmı ulaştırma türlerinde, bu 
enerjinin de %6.4’ü hava, %89.1’i karayolu, %2.3’ü demiryolu, %1.9’u iç su ve %0.3’üde 
boru hattı ulaşımı taşımalarında kullanılmıştır. Boru hattı ulaşımının araçsız 
gerçekleştirilen bir ulaşım türü olduğu ve Türkiye genelinde iç su taşımacılığının yaygın 
olmadığı hatırlandığında, demiryolu ulaşımının enerji tüketimindeki önemi ortaya 
çıkmaktadır.  

 

TCDD DLH TOPLAM

1997 218.579.500 14.150.000 3.269.250 17.419.250      8,0

1998 462.560.000 23.500.000 4.400.000 27.900.000      6,0

1999 687.390.000 45.000.000 8.000.000 53.000.000      7,7

2000 1.426.073.000 75.000.000 13.000.000 88.000.000      6,2

2001 1.543.450.000 110.000.000 24.000.000 134.000.000    8,7

2002 2.332.500.000 190.000.000 40.000.000 230.000.000    9,9

2003 2.871.850.000 205.000.000 239.000.000 444.000.000    15,5

2004 3.256.045.000 675.549.000 238.300.000 913.849.000    28,1

2005 5.025.603.000 820.369.500 460.000.000 1.280.369.500 25,5

2006 5.690.951.000 1.122.053.000 500.000.000 1.622.053.000 28,5

2007 4.700.654.000 1.661.645.000 350.000.000 2.011.645.000 42,8

2008 4.599.162.000 1.555.815.000 550.000.000 2.105.815.000 45,8

Demiryolu Ödeneği 
Pay (%)

Ulaştırma Sektöründe  Ödenek Dağılımı (Milyon TL)

Yıllar
Ulaştırma 
Sektörü 
Ödeneği  

Otomobil 567
Otobüs 155
Kamyon --- 921

Demiryolu 48 61

Denizyolu 20 25

Havayolu 100

Karayolu

Ulaştırma	Türü/Araç Yolcu	Taşımacılığı
(kcal/kişi-km)

Yük	Taşımacılığı
(kcal/kişi-km)
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Ülkemizde; çeken araç yakıt tüketimi; DE24000 tipi lokomotifler için; nominal güçte 231 
g/kWh; saat başına 357 Kg/h ve rölantide 16 Kg/h; DE22000 tipi lokomotifler için aynı 
sırayla 248,9 g/kWh, 390,7 Kg/h ve 12,93 Kg/h iken DE33000 tipi lokomotifler için ise 
220,4 g/kWh, 503 Kg/h ve 11,34 Kg/h düzeyindedir. Bu lokomotiflerin çeker güçleri 
arttıkça yakıt tüketimlerinin azaldığı dikkate şayandır. 
1.9.3.Güvenlik ve Çevre 
Tüm ulaştırma sistemlerinin az ya da çok zararlı etkileri bilinmektedir. Ulaştırma sistemleri 
için arazi kullanımı, kullanım biçim değişimi, trafik işletimi, kazalar, iklim, hava, su, insan, 
bitki, hayvan yaşamına veya ekolojik dengeye etkiler de günümüzde önemli 
algılanmaktadır.  
1.9.3.a. Trafik Kazaları 
Demiryolunun karayoluna göre daha emniyetli olduğu bilinmektedir. Uluslararası 
istatistiklere göre ölüm riski, karayollarında demiryollarının sekiz katının üzerindedir. 
Yaralanmalarda ise risk oranları arasındaki fark 250 kata yaklaşmaktadır. Avrupa 
Demiryolları Birliği araştırmalarına göre, trafik kazaları için 1000 yolcu-kilometreye 
karayolunda 22,4 Euro, demiryolu için ise 0,05 Euro harcanmaktadır. Kaza maliyetlerinde 
ise yolcu taşımada karayolu, demiryoluna göre 448 kat, yük taşımasında ise 410 kat daha 
pahalıya mal olmaktadır. Özellikle yüksek hızlı demiryollarında kaza yok denecek 
düzeydedir. Japonya Tokaido-Şinkansen hattında 3 milyar yolcu taşınmış hiç bir kaza 
meydana gelmemiştir. Fransız TGV hattında ve Alman yüksek hızlı demiryolu hatlarında 
ise birer kaza meydana gelmiştir. Demiryolu kazaları doğrudan demiryolu trafiği ile ilgili 
olup, çeken ve çekilen araçlarda, demiryolu tesis, üstyapı, araç ve gereçlerinde meydana 
gelen arıza ve düzensizliklerden veya personel hatalarından kaynaklanan kazalardır. 
Diğer kazalar ise TCDD’nin dışında diğer şahıslardan veya dış etkilerden 
kaynaklanmaktadır. Kazaların meydana geldiği en önemli mevki ise hemzemin geçitler 
olup TCDD şebekesinde 3854 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. Bu hemzemin 
geçitlerin 846 adedi koruma sistemi ile donatılmıştır. Kalan 3008 adet hemzemin geçit 
halen korumasız, serbest, çapraz işaretli olup kaza meydana gelmesine açık en önemli 
problem noktalarını oluşturmaktadır. Demiryolu kazalarında; 2000 yılında ölümlü 
demiryolu kaza sayısını sıfıra indirmeyi başaran AB seviyesi mutlaka sağlanmalıdır. Bu 
amaçla; hemzemin geçitlerin tamamının değiştirilerek alt/üst geçit veya ayrışma/güzergah 
yenileme haline dönüştürülmesi kaçınılmazdır. 

 
	

Yıllar
Olay 

Sayısı Ölü Yaralı
2000 361 60 226
2001 246 49 163
2002 189 43 175
2003 197 54 155
2004 214 77 191
2005 194 43 156
2006 157 28 146
2007 139 43 143
2008 118 37 115

TOPLAM 1.815 434 1.470

2000-2008 Yılları Arasında 
Hemzemin Geçitlerde Meydana 

Gelen Kaza Sayısı
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Uluslararası Demiryolları Birliği istatistiklerine göre bir milyar yolcu/km başına kazalarda 
ölen yolcu sayısı demiryolu ve hava ulaşımında 1 kişi, karayolunda ise 30 kişidir. 
Avrupa’da yapılan diğer bir araştırmaya göre de; ulaştırma türlerine göre milyar yolcu-km 
basına ölüm oranı; demiryolunda 17 iken karayolunda 140, yaralanma oranı ise; 
demiryolunda 41 iken karayolunda 8500’in üzerindedir.  
1.9.3.b Gürültü Kirliliği 
Ulaştırma sistemlerinde konforlu bir seyahat için gürültü seviyesinin üst düzeyi 65 dB (A), 
rahatsızlık bölgesi 75-120 dB (A) olarak kabul edilmektedir. Karayolu motorlu araçlarında 
gürültü, motor hacmi ve susturuculara bağlı olarak değişmektedir. Araştırmalarda 
karayollarındaki gürültü seviyesinin 72-92 desibel arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ağır 
taşıtlar için bu değer 103 dB (A)’e kadar çıkmaktadır. Hava yollarında ise gürültü seviyesi 
103-106 dB (A)dır. Buna karşılık saatte 150 km. hızla giden bir trenin gürültüsü 65-75 dB 
(A) arasında değişmektedir. İnsan sağlığı açısından 8 saatlik bir çalışma için gürültü 
sınırının en fazla 85 dB (A) olduğu göz önüne alınırsa demiryollarının önemi daha da 
artmaktadır. Avrupa Birliğinde yapılan bir araştırmaya göre, ulaşım sistemlerinde 
meydana gelen trafik sıkışıklığı ve kazalarla neden olunan hava kirliliği ve gürültünün 
toplumsal maliyeti, Birlik ülke hasılalarının % 4,1 düzeyinde olup, bu maliyetin de %90 
oranında karayolu ulaşımından kaynaklandığı belirlenmiştir.  
1.9.3.c. Hava Kirliliği 
Hava kirliliği, havaya yabancı madde ve bileşiklerin karışması ya da mevcut doğal 
elementlerin konsantrasyonlarında değişiklik meydana gelmesi olarak tanımlanır. 
Buharlaşıp gaz haline gelen organik bileşikler (VOC), karbon-monoksit (CO) ve nitrojen 
oksitler (NOx) olup VOC aynı zamanda reaktif organik gaz (ROG) olarak da bilinir. VOC, 
ROG, HC, metansız organik gaz (NMOG) ve metansız hidrokarbon (NMHC) arasındaki 
farklar çok küçüktür. Özellikle dizel yakıt kullanan araçlar sülfür oksit (SOx), sülfür dioksit 
(SO2) yayar, tahriş edicidir ve asit yağmurlarının oluşmasında rol oynar. Ulaştırma türleri 
arasında birim yolcu ve yük taşımacılığına düşen kirleticiler tabloda verilmektedir. 
Karayolu taşıtları en büyük kirletici olarak görülmektedir. Ayrıca; Demiryolunda yaygın 
şekilde dizel yakıt veya elektrik kullanılmaktadır. Motorinin meydana getirdiği kirlilik 
benzine göre azdır. Elektrikli çekimde ise, işletim sırasında emisyon oluşmazken yalnızca 
santral emisyonları dikkate alınmaktadır. 
Bir elektrikli tren ile 42 km’de çevreye 1 kg karbondioksit yayılırken, aynı miktarda 
karbondioksit otobüsle 12 km’de, otomobil ve uçakla ise 7 km’de yayılmaktadır. 
 

	

	

	

	

1.10. Demiryolu Mevzuatı  
Türkiye’de ilk demiryolu, 1856 tarihinde bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla, İzmir -Aydın 
arasında inşa edilmiş, 130 km. uzunluğundaki bu hattın yapımı 1866’da 
tamamlanabilmiştir. İmtiyaz verilen başka bir İngiliz şirketi tarafından yapılan İzmir - 
(Kasaba) Turgutlu - Afyon hattı ile Manisa - Bandırma hattının 98 km.lik kısmı da 1865 
yılında tamamlanarak işletmeye açılmış, hattın kalan bölümleri ise sonraki yıllarda 
tamamlanmıştır. 1869 yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch’e verilen 2000 km.lik şark 

CO CO2 HC NOx SO2 PM
Karayolu Bölgesel 1,86 255 1,25 4,1 0,32 0,3
Demiryolu 0,15 48 0,07 0,4 0,18 0,07
İç Suyolu 0,18 40 0,08 0,5 0,05 0,03
Kaynak TÜBİTAK,TTGV, Ulaştırma Raporu,2002

Yük Taşımacılığında Emisyonlar (g/tonkm)
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demiryollarının milli sınırlar içinde kalan 336 km.lik İstanbul - Edirne ve Kırklareli - Alpullu 
kesiminin 1888’de bitirilerek işletmeye açılmasıyla da İstanbul Avrupa demiryollarına 
bağlanmıştır. 
Anadolu’da yapımı tasarlanan demiryollarının devlet eliyle inşaatı düşünülmüş ve 1871 
tarihinde çıkarılan bir irade ile Haydarpaşa - İzmit hattının yapımına başlanılmış ve 
emaneten üç bölümde yapılan 91 km.lik hat 1873 yılında bitirilmiştir. Ancak bundan sonra 
mali imkansızlıklar nedeniyle yapımına devam edilemeyen Anadolu Demiryolları ile 
Bağdat ve Cenup Demiryollarının yapımları Alman sermayesi ile gerçekleştirilmiştir. 
Bu şekilde Cumhuriyet döneminde önce çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilerek 
işletilen demiryollarının yaklaşık 4000 km.lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli 
sınırlar içerisinde kalmıştır.  
24.5.1924 tarihinde çıkarılan 506 Sayılı Kanun’la bu hatlar millileştirilmiş ve “ Anadolu-
Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kurulmuştur.   
Demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesi ve daha geniş çalışma 
imkânları verilmesini sağlamak amacıyla çıkarılan 31.5.1927 tarih ve 1042 Sayılı Kanun’la 
“Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” adını almıştır. 
Millileştirilen liman ve demiryollarına ilişkin kanunlar aşağıda verilmiştir:  
31.12.1928 tarihinde kabul edilerek 12.01.1929 tarihli ve 1090 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 1375 sayılı “Anadolu ve Mersin-Tarsus-Adana Demiryolları ve Haydarpaşa 
Limanı ve Zürihte Şark Demiryolları Bankası arasında münakit dört kıt’a itilafname ve 
merbutatının tasdikine ait kanun” 
 08.06.1933 tarihinde kabul edilerek 18.06.1933 tarihli ve 2430 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2285 sayılı “Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilafnamenin imzasına 
selahiyet verildiğine dair kanun”  
31.05.1934 tarihinde kabul edilerek 04.06.1934 tarihli ve 2718 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2487 sayılı “İzmir- Kasaba ve temdidi demiryollarının satın alınmasına dair 
olan mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun”  
30.05.1935 tarihinde kabul edilerek 06.06.1935 tarihli ve 3021 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2745 sayılı “Aydın demiryollarının satın alınmasına dair olan 
mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun”  
26.04.1937 tarihinde kabul edilerek 05.05.1937 tarihli ve 3596 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 3156 sayılı “Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete ait malların satın alınmasına 
dair mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun”  
07.07.1939 tarihinde kabul edilerek 11.07.1939 tarihli ve 4255 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 3714 sayılı “ İskenderun limanının Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne ve Payas- İskenderun demiryolunun Devlet demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğüne devri hakkında kanun”  
Demiryollarının işletilmesi ve güvenliği yönünden padişah kanunu sayılan 6 Mayıs 1288; 
(18 Mayıs 1872) tarihinde kabul edilen   “Rumeli Demiryollarının Umur-U Nakliyesi 
Hakkında Nizamname” (İşletme Nizamnamesi) ve 
30 Mayıs 1283 – 8 Sefer 1284 (1868) tarihli “Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair 
Nizamname”  ilk demiryolu mevzuatı olarak yürürlüğe konulmuştur. 
5728 sayılı 23.01.2008 tarihli temel ceza kanunlarına uyum amacıyla çeşitli kanunlarda 
ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 578/A maddesi ile 
“Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair Nizamname” yürürlülükten kaldırılmıştır. 
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1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen TCDD, 29.7.1953 
tarihinden itibaren 6186 Sayılı Kanun’la “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir.  
119 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 
17.06.1982 tarihli ve 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
10.10.1983 tarihinde kabul edilmiş 28.10.1983 tarih ve 18205 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6186 Sayılı Kuruluş Kanununu kaldırmıştır. “Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü” adı altında teşkil olunan 
“Kamu İktisadi Kuruluşu”nun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat 
yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer 
hususları düzenleyerek   “Kamu İktisadi Kuruluşu” haline getirilmiştir.  
Son olarak 1984 yılında uygulamaya konulan 233 sayılı KHK ile “Kamu İktisadi Kuruluşu” 
hüviyetini almıştır. 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararıyla TCDD’ce 
işletilen Haydarpaşa Limanı hariç, 6 Limanın isletme hakkının devri, kiralama ve/veya 
mülkiyetinin devri dışındaki diğer yöntemlerle özelleştirilmesine karar verilmiş olup, 2007 
yılında da çalışmalara devam edilmiş ve 11.05.2007 tarihinde Mersin Liman işletmesinin 
işletme hakkı 36 yıllığına devredilmiştir. 
1.10.1. Demiryolu ile ilgili Genel Mevzuat 
1.10.1.a. Yurtiçi Mevzuatlar: 

• 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ( 
08.06.1984 T.233 sayılı) 

• 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 
Sayılı Kanun Hükmede Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (22/1/1990     No: 
399) 

• Rumeli Demiryollarının Umur-u Nakliyesi Hakkında Nizamname (İşletme 
Nizamnamesi 6 Mayıs 1288;  18 Mayıs 1872) 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Ana 
Statüsü (28.10.1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)  

• Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik (01.03.2003 T.de yürürlüğe 
girmiştir.) 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 
Hatlarında Diğer Şahısları Ait Vagonların İşletilmesine Dair Yönerge ( 01.07.2005 
t.yürürlüğe girmiştir.) 

• Yurtiçi Yük Taşımalarında Meydana Gelen Aksaklıklara İlişkin Yönerge ( 
25.12.2005 t.Yürürlüğe girmiştir) 

• Yolcu ve Yük Vagonlarının Temizliği Hakkında 202 Numaralı Genel Emir 
(01.01.2005 t.yürürlüğe girmiştir.) 

• Yük Vagonlarının Bakım Onarımlarına Ait 205 Numaralı Genel Emir           
(13.02.2007 t.yürürlüğe girmiştir.) 

• Hareket Müdürlüğü İle Bağlı İşyerlerinde Çalışan Personelin Görev, Yetki ve 
Sorumluluklarına Ait 501 Numaralı Genel Emir ( 10.07.2007 T.de yürürlüğe 
girmiştir.) 

• TCDD Yük Vagonlarının Dağıtılması, Yükletilmesi, Etiketlenmesi ve Mühürlenmesi 
Hakkında 502 Numaralı Genel Emir (30.06.2005 T.de yürürlüğe girmiştir) 

• Vagon Kantarlının Kullanılması Bakım-Onarım ve Ayarları ile İlgili 504 Numaralı 
Genel Emir (21.05.2004 T.de yürürlüğe girmiştir.) 
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• Tehlikeli Maddelerin Yükletilmesine, Aktarılmasına, Boşaltılmasına ve 
Etiketlenmesine İlişkin 505 Numaralı Genel Emir 8 27.04.2005 T.de yürürlüğe 
girmiştir.) 

• TCDD Yurtiçi Eşya Tarifesi  (31.12.2008 T.de yürürlüğe girmiştir.) 
• Hemzemin Geçitlerin Korunması Bakımı ve Yönetimi İle Geçit Bekçilerinin 

Görevlerine Ait Yönetmelik (TCDD Yönetim Kurulunun 3.10.1995 tarih ve 31/478 
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 03.01.1996 tarih ve 22512 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Kültürel Tahkimat Ve Ağaçlandırma Hizmetleri Yönergesi (TCDD Yönetim 
Kurulunun 10.08.2005 tarih ve 10/184 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Genel 
müdürlüğün 02.09.2005 tarih ve 10742 sayılı olurları ile 29.08.2005 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.) 

• Bina Ve Sabit Tesislerin Bakım, Onarım Ve Tamirine Ait 101 Numaralı Genel Emir 
(TCDD Genel Müdürlüğünün 02.06.2004 tarih ve 1584 sayılı oluru ile kabul 
edilerek 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Kar Mevsiminde Alınacak Önlemler Hakkında 102 Numaralı Genel Emir ( TCDD 
Genel Müdürlüğünün 02.06.2004 tarih ve 1584 sayılı oluru ile kabul edilerek 
01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Şebekede Hadise Yedek Malzemesi Olarak Bulundurulan Köprü Tabliyeleri ve 
Putrelleri İle Altyapı  İyileştirme ve Sağlamlaştırma Kerestelerine Ait 103 
Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 02.06.2004 tarih ve 1584 
sayılı oluru ile kabul edilerek 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Afyon ve Sivas Beton Travers, Çankırı Makas, Ray Kaynak ve Yol Makineleri 
Onarım Fabrikası Müdürlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına Ait 104 Numaralı 
Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 02.06.2004 tarih ve 1584 sayılı oluru ile 
kabul edilerek 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Yol Müdürü, Yol Müdür Yardımcısı, Yol Baş Kontrolörü Ve Yol Kontrolörü, Yol Şube 
Şefi, Yol Kısım Şefi, Yol Sürveyanı, Yol Çavuşu Ve Yol Bekçisinin Görev, Yetki 
Ve Sorumluluklarına Ait 105 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 
02.06.2004 tarih ve 1584 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.07.2004 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.) 

• Tren Aydınlatması Hakkında 201 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel 
Müdürlüğünün 09.06.2004 tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.01.2005 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Trenlerin Isıtılmasına Ait 203 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğün 
09.06.2004 tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.01.2005 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.) 

• Cer Müdürlüğü ve Bünyesindeki İşyeri Amirlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarını 
Belirleyen 204 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 09.06.2004 
tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.) 

• Buharlı Lokomotiflerin Depolarda Bakımı ve Tamiri Hakkında 206 Numaralı Genel 
Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 09.06.2004 tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul 
edilerek 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlüklerinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları 
Hakkında 207 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 09.06.2004 
tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.) 

• İmdat Trenleri ve Derayman Vinçlerinin Sefere Konmaları, Olay Yerinde Yapılacak 
İşler ve Hasarlı Araçlara Uygulanacak İşlemler Hakkında 208 Numaralı Genel 
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Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 09.06.2004 tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul 
edilerek 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Lokomotif Döner Köprülerinin Bakım, Çalışma, Peryodik Muayene ve Tamirleri 
Hakkında 209 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 09.06.2004 
tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.) 

• Vagon Bakım Onarım Atelyelerinde ve Depolarda Yapılacak Vagon Tamirine Ait 
210 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 09.06.2004 tarih ve 1897 
sayılı oluru ile kabul edilerek 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Kaldırma Ve Taşıma Araçlarının Çalıştırma, Bakım, Periyodik Muayene, Kontrol, 
Tamir Ve Tahsislerine Ait 211 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğün 
09.06.2004 tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.01.2005 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD’nin Çeken Araç ve Dizilerin Kira İşleri Hakkında 212 Numaralı Genel Emir 
(TCDD Genel Müdürlüğün 09.06.2004 tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek 
01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Yolcu Vagonlarının Bakım Onarımlarına Ait 213 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel 
Müdürlüğün 08.02.2007 tarih ve 7761 sayılı oluru ile kabul edilmiş, 13.02.2007 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Başmakinistlerin, Makinistlerin Ve Yardımcı Makinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, 
Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Ait 214 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel 
Müdürlüğünün 09.06.2004 tarih ve 1897 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.01.2005 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Kafeteryaları İşletme Yönergesi (TCDD Yönetim Kurulunun 15.11.2005 
Tarih ve 30/247 Sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 06.01.2006 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.) 

• TCDD İşyerlerinde Kendi Nam Ve Hesabına Çalışan Hamallar Yönergesi (TCDD 
Yönetim Kurulunun 10.08.2005 tarih ve 20/177 sayılı kararı ile kabul edilmiş 
ve12.09.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Ticaret Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Yetiştirilmelerine 
Ait 301 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 06.05.2004 tarih ve 
1377 sayılı oluru ile yürürlüğe girmiştir. Makinistlerle ilgili hükümler 01.01.2005 
tarihinde yürürlüğe giren 214 Numaralı Genel Emir ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
TCDD Yönetim Kurulunun 28.06.2008 tarih ve 12/134 sayılı kararı ile kabul 
edilerek 21.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren tesisler müdürlükleri personelinin 
görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönerge ile Tren Kontrolörü, Tren Şefi, 
Kondoktör, Tren Odacısı, Başrepartitör, Repartitör, Gar Müdürü, Gar Müdür 
Yardımcısı, Gar Şefi, İstasyon Şefi, Hareket Memuru, Hareket Memur Yardımcısı, 
Gişe Başmemuru, Gişe Memuru, Danışma Başmemuru, Danışma Memuru, 
Gardfren, Başmanevracı, Manevracı, Makasçı ve Yatakhaneci unvanlı personel 
hakkındaki tüm düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.) 

•  Yolcu Vagonlarının Dağıtılması ve Kullanılması Hakkında 302 Numaralı Genel 
Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 30.04.2004 tarih ve1354 sayılı oluru ile kabul 
edilerek 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Personelince Görev Seyahatlerinde Kullanılacak Belgelerin Uygulama 
Esaslarına Dair 303 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 
21.05.2004 tarih ve 1510 sayılı oluru ile kabul edilerek 01.07.2004 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Demirbaş Eşya Yönergesi (TCDD Yönetim Kurulunun 10.08.2005 tarih ve 
20/178 sayılı kararı ile kabul edilmiş, IV Başkanlığının                       27.10.2005Tarih 
ve 6727 Sayılı yazıları ile 01.11.2005 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 
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• TCDD Sigorta İşleri Yönergesi (TCDD Yönetim Kurulunun 15.06.2005 tarih ve 
16/141 sayılı kararı ile kabul edilmiştir ve 01.09.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD İşletmesi Personelinin Müteselsil Kefalet Sandığı Yönergesi (TCDD Yönetim 
Kurulunun 30.05.2006 Tarih Ve 10/71 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş, 15.07.2006 
Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.) 

• TCDD Mali Hizmetler Yönergesi (TCDD Yönetim Kurulunun 23.11.2005 Tarih Ve 
31/254 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş Ve 01.01.2006 Tarihinde Yürürlüğe 
Girmiştir.)  

• TCDD Demiryol Fabrikaları Maliyet Muhasebesine Ait Yönerge (TCDD Yönetim 
Kurulunun13.07,2006 Tarih Ve 14/103 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiştir.) 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve 
Hizmetlilerine Verilecek harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına 
İlişkin Tüzük (TCDD Yönetim Kurulunun 24.04.1998 Tarih Ve 12/191 Sayılı Kararı 
ile Kabul Edilerek, 08.11.1999 Tarih Ve 99/13624 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Onaylanmış Ve 15.12.1999 Tarihli Ve 23907 Sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanmıştır.) 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Beden 
Yetenekleri ve Psikoteknik Yönergesi (TCDD Yönetim Kurulunun 10.08.2005 T 
Ve 20/183 S. Kararı İle Kabul Edilmiş ve 26.08.20005 Tarihinde Yürürlüğe 
Girmiştir.) 

• TCDD Sağlık Hizmetleri Yönergesi (TCDD Yönetim Kurulunun 09.10.2008 Tarih Ve 
21/205 Sayılı Kararı İle Kabul Edilerek 27.10.2008 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir. 

• İlkyardım Çantaları ve Küçük Tip Ecza Dolapları Hakkında 601 Numaralı Genel 
Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 21.05.2004 tarih ve 1704 sayılı oluru ile kabul 
edilerek 01.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı 
Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
(TCDD Yönetim Kurulunun 10.11.2006 tarih ve 22/192 sayılı kararı ile kabul 
edilmiş ve 23.12.2006 tarihli ve 26385 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Danıştay 5. Dairesinin Esas no 2007/4355 sayılı kararı ile 
değerlendirme formunun 8. maddesinin a ve b bendinin yürütülmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. 8/h-3 bendindeki Kontrolör ve Başkontrolör 
ibaresi, 8/i-4 bendindeki Trafik Başkontrolörü ve Trafik Kontrolörüne ilişkin kısım, 
8/bbbbb-4 bendindeki Trafik Başkontrolörü ibaresi ve 8/eeeee-4 bentlerindeki 
Trafik Kontrolörü [Danıştay İdari Dava Dava Daireleri Kurulunca 28.02.2008 tarih 
ve YD. İtiraz No:2007/685 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması yolundaki 
kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.] ibaresi yönünden Danıştay Beşinci 
Dairesince19.06.2007 tarih ve 2007/1042 Esasa kayden yürütmenin 
durdurulması kararı verilmiştir. Danıştay İdari Dava Dava Daireleri Kurulunca, 21. 
maddenin 2. fıkrasında yer alan “… bu durumda bulunan personel kazandığı 
sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içinde aynı unvan için yapılacak olan 
görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılamaz” tümcesi hakkında 28.02.2008 
tarih ve YD. İtiraz No:2007/873 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı 
verilmiştir.) 

• TCDD Personel Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 09.02.1993 T Ve 3/33s 
Kararı İle Kabul Edilmiş Ve 22.06.1993 Tarih Ve 21615 Sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.)  

• TCDD Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 
26.12.1990 Tarih ve 39/455 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş ve 15.01.1991 
Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.) 
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• TCDD Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 31.03.1988 
Tarih Ve 9/88 Sayılı Kararı İle Kabul Edilerek Yürürlüğe Girmiştir.) 

• TCDD Misafirhane, Yatakhane Ve Lokaller Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 
16.01.1990 T.Ve 2/12 S. Kararı İle Kabul Edilmiş ve 01.03.1990 Tarihinde 
Yürürlüğe Girmiştir.) 

• Daire Müdürlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına Ait Yönetmelik (TCDD Yönetim 
Kurulunun 20.02.1997 Tarih Ve 7/100 S. Kararı İle Kabul Edilmiş ve 26.03.1998 
Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.)   

• TCDD Memurlarına Verilecek İkramiye Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 
28.08.1996 Tarih Ve 22/447 S.Kararı İle Kabul Edilmiş ve 01.07.1996 Tarihinde 
Yürürlüğe Girmiştir.) 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kamu Konutları 
Yönergesi (TCDD Yönetim Kurulunun 30.05.2006 Tarih Ve 10/64 Sayılı Kararı İle 
Kabul Edilmiştir.) 

• TCDD İaşe İşleri İle İlgili Yönerge (TCDD Yönetim Kurulunun 28.08.2006 Tarih Ve 
17/137 Sayılı Kararı İle Kabul Edilerek 01.01.2007 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.) 

• Genel Müdürlük Adına Dairelere Verilen İmza Yetkileri Hakkında 708 Numaralı 
Genel Emir (02.05.1969 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) 

• Bekçilerin Görevlerine Dair 712 Numaralı Genel Emir (01.09.1965 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiştir. 

• TCDD Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında Kullanılan Binaların 
Yangından Korunması İçin Alınacak Önlemlere Ait 713 Numaralı Genel Emir 
(TCDD Genel Müdürlüğünün 15.07.2003 tarih ve 2136 sayılı oluru ile kabul 
edilerek 17.07.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Yazı, Evrak, Dosya ve Arşiv Uygulamaları İle İlgili 803 Numaralı Genel Emir (TCDD 
Genel Müdürlüğünün 06.09.2004 tarih ve 2398 sayılı oluru ile kabul edilerek, 
20.09.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Tarafından Kullanılan Binalarla İçindeki Eşya ve Malzemenin Temizlik, 
Bakım ve Onarımı Hakkında 804 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel 
Müdürlüğünün 06.04.2005 tarih ve 189 sayılı oluru ile kabul edilerek, 20.04.2005 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Bölgeler Personel Ve İdari İşler Müdürlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına Ait 
805 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 26.07.2004 tarih ve 2024 
sayılı oluru ile kabul edilerek,  09.08.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (TCDD Yönetim 
Kurulunun 15.10.2003Tve 24/276S Kararı ile kabul edilmiş, 15.11.2003 tarih ve 
25290 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Alım, Satım ve ihale Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 16.04.1992 
tarih ve 09/129 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 19.11.1992 tarih ve 21410 sayılı 
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 
3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile TCDD Alım, Satım ve ihale 
Yönetmeliği Mal ve Hizmet alımları ile ilgili hükümleri yürürlükten 
KALDIRILMIŞTIR.) 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme 
Alımları Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönerge 

• Yönetim Kurulunun 24.08.2005T ve 22/197 S. Kararı ile kabul edilerek,  01.10.2005 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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• TCDD Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönergesi (TCDD Yönetim 
Kurulunun 26.12.2008 tarih ve 25/247 sayılı kararı ile kabul edilerek 26.01.2009 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Hukuk Müşavirlikleri Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 5.11.1998T.ve 
33/480S.kararı ile kabul edilmiş ve 10.11.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

• TCDD Ölüm Veya Yaralanmalarla Neticelenen Kazalarda Hak Sahiplerine Sulh 
Yolu İle Verilebilecek Maddi ve Manevi Tazminat Esaslarının Düzenlenmesine Ait 
Yönetmelik (TCDD Yönetim Kurulunun 20.05.1976 tarih Ve 22/267 sayılı kararı 
İle kabul edilmiş ve 01.06.1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD’DE Görevli Avukatlara Verilecek Avukatlık Ücretinin Dağıtımına İlişkin 1001 
Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 25.05.2004 tarih ve 1737 sayılı 
olurları ile 17.05.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• Liman Hizmetlerinde Kullanılan Yükleme-Boşaltma Araçlarının Periyodik Bakım, 
Onarım Ve Revizyonlarına Ait 1101 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel 
Müdürlüğünün 09.04.1999 tarih ve 803 sayılı olurları ile kabul edilerek yürürlüğe 
girmiştir.)  

• TCDD Telif, Tercüme Ve Derleme Eserler Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 
20.04.1989 T.ve 9/166 S. Kararı ile kabul edilmiş ve 10.05.1989 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Bölge Müdürleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi (TCDD Yönetim 
Kurulunun 10.08.2005 t ve 20/179 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 01.09.2005 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Eğitim Merkezleri Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 16.11.2001 Tarih 
Ve 22/349 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş ve 26.11.2001 Tarihinde Yürürlüğe 
Girmiştir.) 

• TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 13.04.2001 Tarih 
Ve 7/166 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş ve 20.04.2001 Tarihinde Yürürlüğe 
Girmiştir.) 

• TCDD Genel Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği (TCDD Yönetim 
Kurulunun 02.07.2002 Tarih Ve 14/177 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş ve 
15.07.2002 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.) 

• TCDD Kütüphaneleri Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 04.04.1996 Tarih Ve 
8/138 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş ve Yürürlüğe Girmiştir.) 

• TCDD Personel Eğitim Ve Dinlenme Tesisleri Yönetmeliği (TCDD Yönetim 
Kurulunun 15.10.1999 Tarih Ve 24/426 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş Ve XIX 
Başkanlığının 16.11.1999 Tarih Ve 3112 Sayılı Yazıları İle 01.11.1999 Tarihinde 
Yürürlüğe Girmiştir. Ancak, Yönetim Kurulunun 17.04.2000 Tarih Ve 10/165 Sayılı 
Kararı İle Yönetmeliğin Uygulanması XV Başkanlığına Verilmiştir.) 

• TCDD Hesabına Yurt Dışında Mecburi Hizmet Karşılığı Lisans ve Lisansüstü 
Öğretim Yaptırma Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 02.04.1990 Tarih Ve 
12/117 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş ve 02.07.1990 Tarihinde Yürürlüğe 
Girmiştir.) 

•  Trenlerin Hazırlanması Ve Trafiğine Ait Yönetmelik (TCDD Yönetim Kurulunun 
02.08.2002T.VE 16/212 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş ve 01.03.2003 Tarihinde 
Yürürlüğe Girmiştir. Yönetim Kurulunun 14.07.2004 t. 20/265 sayılı kararı ile 
makasçı, manevracı, başmanevracı ve gardfren unvanları “Tren Teşkil Memuru” 
adı altında birleştirilmiştir ve 07.08.2006 tarih ve 16/128 sayılı kararı ile 
başdispeçer ve dispeçer unvanları “Trafik Başkontrolörü” ve “Trafik Kontrolörü” 
olarak belirlenmiştir.) 
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• TCDD İşletmesinde Araçlarla Yapılacak Haberleşme Yönetmeliği (TCDD Yönetim 
Kurulunun 02.07.2002 tarih ve 14/184 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş ve 
01.01.2003 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.) 

•  TCDD Telsiz Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 02.07.2002tarih Ve 14/183 
Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş Ve 01.01.2003 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.) 

• Trafiğin Elektrikli Sinyallerle Otomatik Ve Kumandalı İdaresi (DRS)Yönetmeliği 
(TCDD Yönetim Kurulunun 17.05.2002tarih Ve 10/116 Sayılı Kararı İle Kabul 
Edilmiş Ve 17.06.2002 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.) 

• Tesisler Müdürlükleri Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair Yönerge 
(TCDD Yönetim Kurulunun 28.06.2008 tarih ve 12/134 sayılı kararı ile kabul 
edilerek 21.07.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)  

• Tren Orerlerinin Hazırlanması Ve Trenlerin Planlanması Ve Kontrolü Hakkında 515 
Numaralı Genel Emir (Sayı:   52500 – 2.    Tarih: 20. 11. 1964) 

• Trafik Cetvellerinin Hazırlanmasına, Kullanılmasına Ve Kontrolüne Ait 1612 
Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 06.06.2008 tarih ve 28647 
sayılı olurları ile kabul edilerek 14.07.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

• T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği 
(13.01.2005 tarih 25696 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

• Taşınmaz Mallar Müdürlükleri İle Taşınmaz Mallar Şefliklerinin Görev, Yetki Ve 
Sorumluluklarına Ait1802 Numaralı Genel Emir (TCDD Genel Müdürlüğünün 
05.07.2004 tarih ve 2184 sayılı oluru ile kabul edilerek 15.11.2004 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.) 

• TCDD Müzeleri İç Hizmetler Yönetmeliği (TCDD Yönetim Kurulunun 11.05.1992 T. 
ve 10/150 Sayılı Kararıyla Kabul Edilmiş ve 01.06.1992 Tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.) 

1.10.1.b. Uluslararası Mevzuatlar: 
Demiryolu ile yapılan Uluslararası taşımalar, taşımanın yapıldığı Ülkelerin yasa ve 
yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve bu husus güçlüklere ve yasal itilaflara 
neden olmaktaydı. Bu tür sıkıntıların ortadan kaldırılması için İsviçre Hükümetinin daveti 
üzerine 1890 yılında yapılan bir Konferansta “ Demiryolu İle Eşya Taşımalarına İlişkin 
Anlaşma” ve söz konusu Antlaşmanın zaman içinde gelişen koşullara cevap verebilmesi 
için bunun muayyen zamanlarda gözden geçirilmesi kabul edilmiştir.  
Bu itibarla, 1890 yılında akdedilen Antlaşma 20.09.1893, 16.07.1896 ve 14.09.1906 
tarihlerinde revizyona tabi tutularak günün koşullarına uyarlanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilk Antlaşmayı ve revizyona tabi tutulan antlaşmaları Lozan 
Sözleşmesinin 105. maddesi ile kabul ve onaylanmasını taahhüt etmiştir. 
Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Antlaşmanın uzun süre revizyonu yapılamamıştır. 
Savaştan sonra 1924 yılında Bern’de yapılan Revizyon Komisyonu  Toplantısında eşya 
taşımalarına ilişkin Antlaşmanın yeni metni kabul edilmiş ve bu Toplantıda yolcu ve bagaj 
taşımalarında birleşik hükümlerin bir rejime tabi tutulması için “Demiryolu ile Yolcu ve 
Bagajların Taşınmasına ilişkin Uluslararası Antlaşma “ kabul edilmiştir. Bu iki Antlaşma 
1928 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde ise ilk olarak 02.06.1930 tarih ve 1673 sayılı 
yasa ile onaylanmıştır. 
Antlaşma hükümlerinin zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yürürlük tarihinden 
ibaren her beş yılda bir revizyona tabi tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, 23.11.1933 
yılında Roma’da yapılan bir revizyon Konferansında 1924 tarihli Antlaşma iptal edilerek 
yerine; 
1) Demiryoluyla Eşya Taşımalarına İlişkin Antlaşma (CIM) 
2) Demiryoluyla Yolcu ve Bagaj Taşımalarına İlişkin Antlaşma (CIV) 
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yapılmıştır.   
Hükümetimizin de temsil edildiği Konferansta kabul edilen antlaşmalar 01.03.1935 tarih 
ve 2641 sayılı yasayla onaylanmıştır. 
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle periyodik olarak yapılan revizyon konferansları yerine 
getirilememiş, ancak 1950 yılında Bern’de olağanüstü bir revizyon konferansı yapılmıştır. 
Bu Konferansta demiryoluyla eşya taşımalarına ilişkin antlaşmalardaki konteynır ve 
şahıslara ait vagonların demiryolu ile uluslar arası taşınmasında tabi olacakları 
hükümlerin revizyonu yapılmış ve bu taşımalara ait yeni metinler kabul edilerek 1933 
tarihli Antlaşmaya ek bir Antlaşma yapılmıştır. 
Bu ek Antlaşma 08.08.1951 tarih ve 5836 sayılı Kanunla kabul edilerek onaylanmıştır. 
Daha sonra 1952, 1961, 1970 yıllarında revizyon konferansları yapılmış olup, antlaşmalar 
üzerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 
Yine 30. Nisan ile 09.05.1980 tarihlerinde Bern’de Hükümetimizi Bern Büyükelçimizin 
temsil ettiği Revizyon Konferansı yapılmış ve Konferansta o tarihte yürürlükte olan CIV 
ve CIM antlaşmaları yerine hazırlanan “Uluslar arası Demiryolu Taşımalarına İlişkin 
Sözleşme (COTIF)” kabul edilerek 09.05.1980 tarihinde imzalanmıştır. 
Bern Büyükelçimiz tarafından imzalanan COTIF 21.03.1985 tarih ve 3172 sayılı Yasa ile 
onaylanmış olup, Türkçe ve Fransızca olarak 01.06.1985 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.  
Daha sonra, 09.05.1985 tarihinde yürürlüğe giren COTIF ile ekleri CIV ve CIM’in bazı 
maddeleri Bern’de 14-21.12.1989 tarihlerinde yapılan 1. revizyon ve 28-31.05.1990 
tarihlerinde yapılan 2. revizyon komisyonu toplantılarında ve  17-21.12.1990 tarihleri 
arasında yine Bern’de yapılan Hükümetimizin de temsil edildiği 2. Genel Kurul 
Toplantısında değiştirilmiştir. 12.10.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 06.10.2005 tarih ve 5408 sayılı Yasayla kabul edilmiştir. 
Yeni COTIF Çalışmaları 
CIM ve CIV Sözleşmelerinde yapılan son revizyon 20 yıl önce başlamış ve 09.05.1980 
tarihli protokolle tamamlanmıştır. 
1980 Mayısından 5. Genel Kurula (Haziran 1999) kadar geçen yıllar içinde OTIF’in, 39 
üye Devletinin çoğunluğunda olmak üzere, demiryollarında önemli temel değişiklikler 
meydana gelmiştir. Uluslararası demiryolu trafiğini düzenleyen, politik, ekonomik, hukuki 
ve teknik çerçeve koşulları 1980’den 1995’e kadar farklılaştığından mevcut Sözleşmenin 
yetersiz kaldığı görüşü hakim olmuştur.   
COTIF’ın revizyon çalışmaları AB’nin ortaklık demiryollarını geliştirilmesine ilişkin 
29.07.1991 tarihli, Konseyin 91/440 CEE Direktifi ile temelde başlamıştır. 
OTIF’ın Merkez Ofisi OCTI, uluslararası demiryolu trafiği için önemli olan hukuki alanlarda 
yönetmeliklerin uyarlanması ve düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 1995-1997 yılları 
arasında COTIF 1980’in mevcut CIV, CIM ve RID Yönetmeliğinde değişiklik  yapılması ve 
yeni COTIF ekleri olarak CUV,CUI,APTU ve ATMF projelerini hazırlamıştır. 
Dört yıl süren revizyon çalışmaları 03.06.1999 tarihli Genel Kurul sonucunda Vilnius 
Protokolünün imzalanması ile tamamlandı. 
Ülkemizde yeni COTIF Sözleşmesi; TBMM tarafından 06.10.2005 tarihli 5408 sayılı 
Kanun ile uygun bulunarak 12.10.2005 tarih, 25694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 
ve 24.11.2005 tarih ve 2005/9709 sayılı kararla Bakanlar Kurulumuz tarafından 
onaylanmıştır.  
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COTIF’in Ekleri 
Ek A-  Ru CIV (Yolcu Taşıma Sözleşmesi) 
Ek B-  Ru CIM (Eşya Taşıma Sözleşmesi) 
Ek C-  RID (Tehlikeli Madde Taşıması ile İlgili Yönetmelik) 
Ek D-  Ru CUV (Araç Kullanma Sözleşmesi) 
Ek E-  Ru CUI ( Altyapı Kullanma Sözleşmesi 
Ek F-  Ru APTU (Teknik normların geçerliliği ile ilgili tek tip kurallar ve tek tip teknik 
talimatlar) 
Ek G-  Ru ATMF (Demiryolu taşıtlarının teknik kabulü ile ilgili tek tip kurallar) 
Adı geçen Sözleşme çerçevesinde demiryolu eşya taşımaları aşağıda belirtilen CIT 
Rehberi, Tarife ve anlaşmalara göre düzenlenmektedir. 
Demiryolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığı Çerçevesinde Taşımacılar Arasındaki 
İlişkiler Hususunda Anlaşma: 
İş bu Anlaşma, taşımacılar arasındaki ilişkileri düzenler ve özellikle uluslar arası eşya 
trafiğinde birbirini takip eden taşımacılar arasındaki dekontlaşma ve tazminatların 
taksimatına ilişkin tek tip kuralları içerir. Bu trafiğin, basit, hızlı ve ekonomik bir şekilde 
gerçekleşmesine imkan vermeyi ve sonuç olarak diğer taşıma modlarına nazaran 
demiryolunun rekabet gücünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Anlaşma demiryolu 
Kuruluşlarına (DK) verilen Pazar ekonomisine odaklı bir oryantasyon görevini de göz 
önünde tutar. 
Anlaşmanın konusu İş bu Anlaşma, taşımacılar arasındaki özellikle tahsil edilemez. 
Olmuş masrafların veya ödenen tazminatların CIM’ın 49. madde bazında düzenler. 
CIT (Uluslararası Demiryolu Taşımaları Komitesi) Yük Trafiği Rehberi: 
Uluslararası yük trafiği CIM Tek Tip kurallarıyla düzenlenir. Bu kuralların amacı, eşyanın 
teslim alınmasından teslim edilmesine kadar tüm parkur üzerinde geçerli olan tek bir 
taşıma dokümanıyla CIM Taşıma Belgesiyle doğrudan sevkine imkan vermektedir. 
İşbu rehber, Taşıma Belgesinin tek olmasını sağlamak amacıyla uluslar arası yük 
taşımalarının icrasını tek tip şekilde düzenler. Bununla birlikte taşımaya katılan kuruluşlar 
öngörebilirler. 
Bir taşıma baştan sona tek bir taşımacı tarafından gerçekleştirildiğinde bu kişi, iş bu 
rehberi veya münhasır hükümleri uygulayabilir. Rehberde öngörülmeyen herhangi bir 
konuda değişik taşımacıların hükümleri uygulanır. 
İş bu rehber, CIT üyelerine yöneliktir. Üyeler bu rehberi kendi servislerinin kullanımına 
sunarlar veya içeriğini kendi yük trafiği rehberine dahil ederler. 
CIT CIM  Taşıma Belgesi Rehberi 
İş bu rehber, CIM Taşıma Belgesiyle ve uluslar arası demiryolu yük trafiğine ilişkin diğer 
dokümanlarla ilgili uygulama hükümlerini içerir. CIT üyelerine ve müşterilere yöneliktir. 
TEA “Demiryolu İle Eşya Taşıması İçin Avrupa-Asya Tarifesi” 
Arnavutluk, Bulgaristan, Suriye, İran İslam Cumhuriyeti, Sırp Cumhuriyeti, Irak ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yunanistan Demiryolu Kuruluşu, Eski Yugoslavya 
Cumhuriyeti Makedonya Demiryolları, Yugoslav Demiryolları Topluluğu, Demiryolu Eşya 
Taşımaları Milli Şirketi “CFR Marfa-A.Ş.” ve Bosna - Hersek Federasyonu Demiryolları 
Ülkeleri arasındaki ve ülkelerinden transit yapılan doğru eşya taşımalarını, bu tarifenin 
hüküm ve şartlarına göre gerçekleştirir (.Demiryolu eşya taşımalarına ilişkin Uluslararası 
Sözleşme (CIM) ve diğer adı geçen hüküm ve şartlara ters düşmediği takdirde ilgili 
Demiryolu idarelerinin dâhili tarife hüküm ve şartları bazında) 
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TCDD Gümrüklü Ambarlar Tarifesi 
İş bu Tarife, TCDD’nin (Liman ve iskeleler hariç) İstasyon, Gar, Lojistik Şefliği ve 
Müdürlüklerine demiryolu veya karayolu ile gelen ve giden gümrüklü eşyanın yanı sıra, 
taşımada kullanılan ya da kullanılacak olan karayolu ve yabancı demiryolu araçlarına, 
Tarifede belirtilen hizmetler için uygulanır. 
TCDD’nin Üyesi Bulunduğu Önemli Uluslararası Organizasyon ve Birlikler: 
BCC	 (Brüksel	Merkezi	Takas	Bürosu)	www.bcclearing.eu								

BSEC		 (Karadeniz	Ekonomik	İşbirliği	Örgütü	–	KEİ)	www.bsec-organization.org		

CIT	 (Uluslararası	Demiryolu	Taşımacılık	Komitesi)	www.cit-rail.org		

CEEP		 (Avrupa	Kamu	İşletmeleri	Birliği)		www.ceep.eu		

CER		 (Avrupa	Demiryolları	ve	Altyapı	Müdürleri	Topluluğu)	www.cer.be		

CEV		 (Avrupa	Yolcu	Tarifeleri	Konferansı)		

CMO		 (Ortadoğu	Demiryolları	Konferansı)																										

ECO		 (Ekonomik	İşbirliği	Teşkilatı	-	EİT)	www.ecosecretariat.org		

EUROFIMA	 (Avrupa	Demiryolu	Çeken	Çekilen	Araçları	Finansman	Şirketi)	www.eurofima.org		

FIATC		 (Uluslararası	Turistik	Demiryolu	Birlikleri	Federasyonu)	

FTE		 (Avrupa	Tren	Forumu)	www.forumtraineurope.org			

ICF		 (Intercontainer-Interfrigo	Ltd.	Şirketi)	www.icfonline.com		

ITF		 (Uluslararası	Ulaştırma	Forumu)	www.internationaltransportforum.org		

OTIF		 (Demiryolu	ile	Uluslararası	Taşımalara	ilişkin	Hükümetler	arası	Örgüt)	www.otif.org		

SECI		 (Güneydoğu	Avrupa	İşbirliği	Girişimi)	www.secicenter.org		

UIC		 (Uluslararası	Demiryolları	Birliği)	www.uic.org		

UIC	RAME	 (UIC	Ortadoğu	Bölgesel	Kurulu)		

SERG	 (Güneydoğu	Avrupa	Demiryolları	Grubu)	www.sergroup.net		

UIMC		 (Uluslararası	Demiryolu	Sağlık	Hizmetleri	Birliği)		

UNECE	 (Birleşmiş	Milletler	Avrupa	Ekonomik	Komisyonu	-	BM/AEK)	www.unece.org	

UNESCAP	 (Birleşmiş	Milletler	Asya	ve	Pasifik	Ekonomik	Komisyonu	-	BM/ESCAP)	
	 www.unescap.org			

TRACECA	 (Avrupa-Kafkasya-Asya	Koridorunun	Geliştirilmesi	için	Hükümetler	arası	Komisyon)	

	 www.traceca-org.org		 www.traceca.org.tr		

	

TCDD’nin Taraf Olduğu Önemli Uluslararası Anlaşmalar: 
AGC		 (Uluslararası	Ana	Demiryolu	Hatlarına	İlişkin	Avrupa	Anlaşması)	
	 http://unece.unog.ch/wp24/agtc.aspx	

AGTC		 (Uluslararası	Önemli	Kombine	Taşımacılık	Hatları	ve	Bağlı	Tesislerine	İlişkin	Avrupa	
	 Anlaşması)	http://unece.unog.ch/wp24/agtc.aspx	

CIM		 (Demiryolu	ile	Uluslararası	Eşya	Taşımalarına	ilişkin	Sözleşme)	

CIV		 (Demiryolu	ile	Uluslararası	Yolcu	ve	Bagaj	Taşımalarına	ilişkin	Sözleşme)	
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COTIF		 (Demiryolu	ile	Uluslararası	Taşımacılık	Sözleşmesi)	

		 www.otif.org/en/publications/conventions/cotif-361999.html	

RIC	 (Yolcu	Vagonlarının	Uluslararası	Trafikte	Karşılıklı	Kullanımına	İlişkin	Yönetmelik)		

RID		 (Demiryolu	ile	Tehlikeli	Eşyaların	Taşınmasına	ilişkin	Yönetmelik)	

RIV	 (Yük	Vagonlarının	Uluslararası	Trafikte	Karşılıklı	Kullanımına	İlişkin	Yönetmelik)	

TEA		 (Avrupa	–Asya	Eşya	Tarifesi	Anlaşması)		

	

TCDD’nin Taraf Olduğu Önemli Uluslararası İşbirliği Projeleri: 
TAR		 (Trans	Asya	Demiryolu	Şebekesi)	

	 http://www.unescap.org/ttdw/index.asp?MenuName=TheTrans-AsianRailway																						

TER		 (Trans	Avrupa	Demiryolu	Şebekesi)	

	 http://www.unece.org/trans/main/ter/ter.html		

	

1.10.2. Demiryolu Yük Taşıma Süreçleri: 
1.10.2.a. Yurtiçi Taşımalar: 
Yük Vagon Tahsis: 
Yük vagonu parkındaki vagonlardan en iyi şekilde yararlanmak, rotasyon süresini 
azaltmak, elde bulunan çeken araçlarla en ekonomik taşımayı gerçekleştirmek amacıyla 
vagonlar, TCDD Yük Vagonlarının Dağıtılması, Yükletilmesi, Etiketlenmesi ve 
Mühürlenmesi Hakkında 502 numaralı genel emir çerçevesinde ilgili müşterilere tahsis 
edilmektedir. 
Yük Taşıma Talebi: 
Müşteriler, taşıma yapmak için ilgili işyerlerine yazılı olarak taşıma miktarı, vagon sayısı, 
taşıma yapacakları parkur v.s. bilgileri belirterek talepte bulunmaktadır. Müşteriler 
taleplerini Genel Müdürlüğe de (Hareket Dairesi Başkanlığına) yapabilirler. Hareket 
Dairesi Başkanlığı da ilgili işyerlerine taşıma taleplerini emirleyerek vagon tahsisi 
yapmaktadır. Müşterilerin talepleri 2004 yılı başında uygulamaya geçilen Blok tren 
uygulaması dikkate alınarak, işyerlerince TCDD Eşya Tarifesi çerçevesinde vagonlar 
yükleme için müşteri emrine verilmektedir. 
Yükleme: 
Müşteri emrine verilen vagon TCDD Eşya Tarifesinin Tatili Edevat (Somaj) Tarifesi 
çerçevesinde muafiyetler tanınarak yükletilmesi sağlanmaktadır. Yükleme işlemleri 
müşterilere ait olup, yükleme bittikten sonra vagonun usulüne uygun olarak yüklenip 
yüklenmediği kontrol edilerek taşıma belgesi düzenlenmekte ve vagon müşteri emrinden 
alınmaktadır. Yükleme muafiyetinin aşılması halinde, TCDD vagonları için somaj 
(bekleme) ücreti, sahibine ait vagonlar için hat işgal ücreti alınmaktadır. 
Taşıma Hizmetleri: 
Hacimleri, boyları, ağırlıkları, yükleme-boşaltma ve aktarmaları TCDD parkuru üzerinde 
mevcut araç, gereç ve tesislere göre özel vagon ve özel güçlükler gerektiren eşyanın 
taşımaları da yapılmaktadır. Ayrıca, TCDD’de demiryolu hatları iki noktada Feribot 
bağlantıları ile sağlanmaktadır. Anadolu ile Avrupa yakası ile Van-Tatvan arasındaki 
bağlantı feribotlarla sağlanmaktadır. Bu parkurları geçecek eşyadan taşıma ücretinin yanı 
sıra feribot ücreti de tahsil edilmektedir. Eşyanın taşındığı mesafe dikkate alınarak, 
taşıma esnasında TCDD kusurundan meydana gelecek zarar ve ziyanın karşılanması 



	 38	

amacıyla eşyanın değeri üzerinden tarife gereğince kıymet primi alınmaktadır. Bununla 
beraber, TCDD’ce müşterilere taşımayı tamamlayıcı ek hizmetler (manevra, temizlik, 
ardiye v.b.) verildiği takdirde bu hizmetlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilmektedir. 
TCDD taşıma ücretleri günün koşulları çerçevesinde çıkışta ödenebildiği gibi varışa 
havalesi yapılarak varışta da ödenebilmektedir. Ayrıca, protokol yapılarak teminat 
mektubu karşılığında kredili ödeme sistemi de uygulanmaktadır. Diğer taraftan, müşteriler 
taşıma ücretini POS cihazı bulunan işyerlerinde kredi kartı ile de ödeyebilmektedir. 
Boşaltma: 
Varışa gelen vagonların taşıma ve diğer ek hizmet ücretleri tahsil edildikten sonra yine 
Tatili Edevat (Somaj) Tarifesindeki muafiyet süresi içersinde boşaltılması için boşaltma 
hatlarına verilmekte olup, yine boşaltma işlemleri müşterilere aittir. Zamanında 
boşaltılmayan vagonlardan somaj (bekleme) ücreti tahsil edilir. 
1.10.2.b. Uluslararası Taşımalar: 
TCDD Vagonları Tahsisi: 
Yük vagonu parkındaki vagonlardan en iyi şekilde yararlanmak, rotasyon süresini 
azaltmak, elde bulunan çeken araçlarla en ekonomik taşımayı gerçekleştirmek amacıyla 
vagonlar, TCDD Yük Vagonlarının Dağıtılması, Yükletilmesi, Etiketlenmesi ve 
Mühürlenmesi Hakkında 502 numaralı genel emir çerçevesinde ilgili müşterilere tahsis 
edilmektedir. 
Yabancı Vagonlarının Tahsisi: 
Ülkemize gelen yabancı ülkelere ait vagonlar “CUU Sözleşmesi” (Vagonların Tek Tip 
Kullanım Sözleşmesi) ve bu vagonlara yüklenmiş olarak gelecek olan yükler ise “COTİF  
Sözleşmesi” hükümleri kapsamında (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin 
Sözleşme) işlem görmektedir.  
Yük Taşıma Talebi: 
Müşteriler, taşıma yapmak için TCDD işyerlerine yazılı olarak taşıma miktarı, vagon 
sayısı, taşıma yapacakları parkur v.s. bilgileri belirterek talepte bulunmaktadır. Müşteriler 
taleplerini Genel Müdürlüğe de (Hareket Dairesi Başkanlığına) yapabilirler. Hareket 
Dairesi Başkanlığı da ilgili işyerlerine taşıma taleplerini emirleyerek vagon tahsisi 
yapmaktadır. Müşterilerin talepleri 2004 yılı başında uygulamaya geçilen Blok tren 
uygulaması dikkate alınarak, işyerlerince TCDD Eşya Tarifesi çerçevesinde vagonlar 
yükleme için müşteri emrine verilmektedir.  
Yabancı vagonlar, Kural olarak Ülkemize gelişlerinde dolu olarak giriş yapması 
gerekmektedir. Uluslararası Yükleme-Boşaltma merkezlerine gelen ve yükünü boşaltan 
bu vagonların boş veya dolu dönüşleri yurt içinde kullanılan vagonlardan farklılık arz 
etmektedir. 
Ülkemize gelerek yükünü boşaltan yabancı vagonların dönüşte kullanılması ile ilgili her 
türlü tasarruf vagonun sahibine veya vagonun kullanım hakkını elinde bulunduran (zilyet) 
kuruluşa aittir. 
Zilliyet, vagonunu istediği ülkeye boş olarak iadesinin yanı sıra dahili taşımadan farklı 
olarak vagonu herhangi bir kurala ve sıraya tabi olmadan talep edeceği gara sevk 
edilmesini ve bu garda istediği taşımacıya dolu olarak sevk edilmek üzere tahsis talimatı 
verebilmektedir. 
Ayrıca, Ülkemize gelen yabancı vagonlardan TCDD hatlarında kaldıkları her beher saat 
başına Euro bazında bir ücret talep edilmektedir. 
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Yükleme: 
Müşteri emrine verilen TCDD’ye ait vagonlar, TCDD Eşya Tarifesinin Tatili Edevat 
(Somaj) Tarifesi çerçevesinde muafiyetler tanınarak yükletilmesi sağlanmaktadır. 
Yabancı idarelere ait vagonlar ise Gümrüklü Ambarlar Tarifesine göre yükletilmekte ve 
beklemeleri karşılığı sejür ücreti tahakkuk edilmektedir. Yükleme işlemleri müşterilere ait 
olup, yükleme bittikten sonra vagonun usulüne uygun olarak yüklenip yüklenmediği 
kontrol edilerek taşıma belgesi düzenlenmekte ve gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra 
vagon müşteri emrinden alınmaktadır.  
Taşıma Hizmetleri: 
Hacimleri, boyları, ağırlıkları, yükleme-boşaltma ve aktarmaları TCDD parkuru üzerinde 
mevcut araç, gereç ve tesislere göre özel vagon ve özel güçlükler gerektiren eşyanın 
taşımaları da yapılmaktadır. Ayrıca, TCDD’ce demiryolu hatları iki noktada Feribot 
bağlantıları ile sağlanmaktadır. Anadolu ile Avrupa yakası ile Van-Tatvan arasındaki 
bağlantı feribotlarla sağlanmaktadır. Bu parkurları geçecek eşyadan taşıma ücretinin yanı 
sıra feribot ücreti de tahsil edilmektedir. COTİF’in B ana eki CIM’de kayıp durumunda 
tazminat, hasar durumunda tazminat, teslim süresinin aşılması durumunda tazminat, 
ödenmesi hususları düzenlenmiştir. Ödenecek tazminatlar için müşteriden ayrıca bir ücret 
alınmamaktadır. Ancak, müşteriler bizzat eşyalarını sigorta şirketlerine sigorta 
ettirebilmektedirler. 
Özellikli Eşya Taşıması: 
İstisnai Nakliyat : 
Bir gönderi boyutları, ağırlığı ve özelliği nedeniyle geçeceği idarelerden birinin sabit 
tesisleri veya vagonları açısından özel güçlüklere yol açıyor ve bu nedenle ancak özel 
işletme veya teknik koşullar çerçevesinde taşımaya kabul edilebiliyorsa istisnai taşıma 
olarak kabul edilmektedir. 
Tehlikeli Madde : 
Parlayıcı, patlayıcı, yakıcı veya yanmayı kolaylaştırıcı, tahriş edici, zehirleyici, radyoaktif 
maddeler ile bir arada bulundukları madde için tehlikeli olan veya muhafazaları için hususi 
tertip ve tesislere lüzum gösteren, ancak kendi tabiatına uygun olarak tesis edilen yerlerde 
muhafaza edilen maddelerdir. 
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması: 

Sınıf	1					 Patlayıcı	Maddeler	
Sınıf	2					 Gazlar	
Sınıf	3				 Yanıcı	sıvılar	
Sınıf	4.1		 Katı	parlayıcılar,	otoreaktif	maddeler	ve	hassaslığı	giderilmiş	sert	patlayıcı	

maddeler	
Sınıf	4.2		 Ani	yanmaya	sebep	olan	maddeler	
Sınıf	4.3		 Su	ile		temas	ettiğinde,	Yanıcı	gaz	çıkaran	maddeler	
Sınıf	5.1		 Yakıcı	maddeler	
Sınıf	5.2		 Organik	Peroksitler	
Sınıf	6.1		 Toksik	maddeler	
Sınıf	7					 Radyoaktif	maddeler		
Sınıf	8					 Aşındırıcı	maddeler	
Sınıf	9					 Çeşitli	Tehlikeli	maddeler			

Tehlikeli madde taşımaları: 
Yurt içinde: 
Vagonlara yüklenilmesine, boşaltılmasına, aktarılmasına ve etiketlenmesine ilişkin 
işlemlerde 505 numaralı genel emir uygulanmaktadır. 
Uluslararasında: 
RID” Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Uluslararasında Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 
de öngörüldüğü şekilde taşınması gerçekleştirilmektedir.  
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Demiryolu ile Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına ilişkin 96/49/EC sayılı Konsey Direktifi ile 
uyumlu taslak “Demiryolu ile Tehlikeli Eşyaların Taşınması Yönetmeliği” TCDD tarafından 
hazırlanmış ve 04 Mayıs 2005 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilmiştir. Söz 
konusu yönetmelik taslağının Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
“Karayolu Taşıma Sektörüne Destek Projesi” kapsamında değerlendirilmesi 
beklenmektedir. 
Yük Trafiğinde Sınır Geçişleri ve Gümrük İşlemleri: 
TCDD’ce gerçekleştirilen Uluslar arası Taşımalarda Komşu Ülkelerimize giriş çıkış 
itibarıyla halen beş (5) sınır noktası bulunmaktadır. Altıncı sınır noktası Çobanbey 
İstasyonu devreye girmek üzeredir. Ayrıca halen kapalı bulunan Doğukapı sınır istasyonu 
da mevcuttur. 
Sınır Geçişlerindeki Yaşanan Sorunlar: 
Gümrükle Yaşanan Sorunlar: 
Gümrük görevlilerinin Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günlerinde işlem yapmamaları 
vagonların uzun süre teslim edilememesine neden olmakta, bu durum fazladan döviz 
cinsinden vagon kullanım ücreti ödenmesine neden olmaktadır. Sınır garlarında 
mesailerin 24 saat esasına göre yapılması sınır geçişlerinde önemli zaman 
kazandıracaktır.  
Bilgi Akışındaki Sorunlar: 
Müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması, vagonlardan azami fayda 
sağlanması, RIV kira ücretlerinden tasarruf sağlanması amacıyla Kapıkule’de Mayıs 
2006’dan, Kapıköy’de Temmuz 2008’den itibaren Gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için 
üçüncü şahıs şirketleri dışarıdan hizmet alımı suretiyle görev yapmaktadırlar. 
Diğer taraftan; 

• Tüm sınır geçişlerinde uyumlu bir veri iletişim sistemi, teslim-kabul sürecini 
kısaltacak ve doğru bilgi akışını sağlayacaktır. 

• Vagon teslim işlemlerinin CD veya disket ile bilgisayar ortamında ve aynı sistemler 
kullanılarak yapılması ile işlemlere gümrük yetkililerinin de iştiraki işlem sürelerini 
kısaltacaktır.  

Demiryolu Kuruluşlarından Kaynaklanan Sorunlar: 
İran-Kapıköy: 

• Van gardan Tebriz-Razi’den çıkan vagon bilgilerinin önceden irtibat memurlarına 
ulaştırılması işlem süresini kısaltacaktır. 

• Van garda ihraç eşyası yüklü kurşunu sağlam vagonların sıklıkla fiziki muayeneye 
tabi tutulması, eşyanın indirilmesi sırasında eşyanın ambalajlarının bozulması 
müşteri şikayetlerine neden olmaktadır. 

Suriye-Meydanıekbez: 
Suriye Demiryolu Kuruluşu CFS ile yapılan ikili anlaşmalara göre CFS’nin günlük 160 
vagon 7200 ton eşyayı şebekesine kabul etmesi gerekmektedir. Buna rağmen, CFS 2008 
yılında günlük ortalama ancak 95 adet vagon, 3800 ton yük kabul edebilmiştir. 
Bu durum 2009 yılında devam etmektedir. Nitekim TCDD olarak Suriye’ye yönelik yapılan 
vagon dolumu ve sevkiyatları yukarıda belirtilen vagon kabulüne göre yapılmaktadır. 
Ancak, CFS uluslar arası anlaşmalara (ABD-CIT 2.2 Maddesi) aykırı olarak bayram, Noel, 
kandil ve benzeri tatilleri öne sürerek kısmi trafik kısıtlamaları koymak suretiyle günlük 
olarak taahhüt ettiği sayıda vagon kabul etmemesi nedeniyle gerek hatlarımızda gerekse 
sınır garımızda vagonların bekletilmesine neden olmaktadır.  

• Çobanbey hattının açılması ve CFS’ce yeterli vagon kabulü sağlanarak trafiğin 
kesintisiz yapılması, 
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• M. Ekbez sınır garının vagon kabul kapasitesinin artırılması,  
Faal Durumdaki Demiryolu Sınır Giriş Çıkış Noktaları: 

Kapıkule – Bulgaristan, 
Uzunköprü – Yunanistan 
İslahiye – Suriye 
Nusaybin – Suriye 
Kapıköy- İran 

Açılma Aşamasında Sınır Giriş Çıkış Noktası: 
Çobanbey – Suriye 

Kapalı Sınır Giriş Çıkış Noktası: 
Doğukapı – Ermenistan 

Boşaltma: 
Varışa gelen vagonların taşıma ve diğer ek hizmet ücretleri tahsil edildikten sonra 
boşaltılması için boşaltma hatlarına verilmektedir. Boşaltma işlemleri müşterilere aittir. 
Zamanında boşaltılmayan vagonlardan vagonun zilyetliğine göre (TCDD, 3. şahıs, 
yabancı idare vagonu )  sejür, hat işgal ve somaj (bekleme) ücreti tahsil edilmektedir. 
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Demiryolu ile İlgili Bazı Maddeleri: 
Madde 33’de Genel hizmete açık demiryollarının gümrük yolu sayıldığı, 
Madde 35’de Demiryolu katarlarının gece ve gündüzün her saatinde sınırlarımızdan giriş 
çıkış yapabileceği, ancak gümrük işlemlerinin mesai saatleri içerisinde 
gerçekleştirilebileceği, 
Madde 39’da Her türlü eşyanın gümrüğe sunulması gerektiği, 
Madde 42’de Gümrüğe sunulan eşya için eşyanın gümrüğe sunulmasını takip eden ilk iş 
günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine özet beyan verileceği, 
Madde 46’da özet beyan verilen eşyanın gümrük işlemlerinin özet beyanın verildiği 
tarihten itibaren 20 gün içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerektiği, 
Madde 50’de Madde 46’da belirtilen süre içerisinde gümrük işlemleri tamamlanmayan 
eşyanın tasfiye edileceği hususları belirtilmektedir. 
Bu ana noktalar itibarıyla TCDD üzerine düşen sorumluluk gereği olarak sınır 
noktalarında, varış/çıkış birimlerinde ilgili gümrük idarelerine taşıma sorumluluğunu 
üstlendiği eşya ile ilgili olarak özet beyan vermek,gerektiğinde tasfiye listeleri 
düzenleyerek vermek durumundadır. 
Yeni COTIF’ın E Ana Eki CUI “Uluslararsı Demiryolu Trafiğinde Altyapı Kullanma 
Sözleşmesine İlişkin Tek Tip Kurallar: 
İş bu tek tip kurallar, CIV tek tip kuralları ile CIM tek tip kurallarındaki anlamıyla uluslar 
arası taşıma amacıyla demiryolu alt yapısının kullanılmasına ilişkin her Sözleşmeye 
uygulanır. Sözleşmenin taraflarının ikametgahı ve uyruğu ne olursa olsun aynı durum 
geçerlidir.  İş bu tek tip kurallar, demiryolu altyapısı devletler veya hükümet kurumları veya 
örgütlerince idare edildiğinde de uygulanır hükmüne amirdir. 
Bu tek tip kurallar çerçevesinde Avrupa’da yeniden yapılanmasını gerçekleştiren 
demiryolu kuruluşlarınca uluslararasında bir noktadan, bir noktaya zilliyetine 
bakılmaksızın bir lokomotifle altyapıyı kullanmak suretiyle taşıma gerçekleştirilmektedir. 
Ülkemizde ise yabancı bir lokomotifin altyapıyı kullanması hususu Gümrük Yasasına 
takılmaktadır. Altyapının kullanılmak istenmesi halinde, lokomotif geçici ithal marifetiyle 
Şebekeye girmektedir. 
Ancak; geçici ithal içinde bir lokomotife yaklaşık 3.000.000,00 ABD Doları tutarında 
depozito istenmektedir. Bu durum buna benzer taşımaları olumsuz etkilemektedir. 
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Bu nedenle Gümrük Yasasında yabancı lokomotiflerin Şebekemizde serbest dolaşımı için 
bir düzenleme yapılması gerekmektedir.  
Uluslararası Özel Tren İşletmeciliği: 
2001 yılında Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC); Avrupa Demiryolu İdareleri ile özel 
demiryolu işleticilerinin de aynı statüde değerlendirilmesi gerekçesi ile demiryollarında 
vagon ve tren işletmeciliğinde önemli bir değişikliğe giderek uluslararası düzeyde lisans 
alan tüm demiryolu işleticilerinin vagon ve tren işletmeciliği yapabileceğini karara 
bağlamıştır.  
Bu karar kapsamında, Avrupa’dan ve özellikle Bulgaristan’da bu kapsamda tren 
işletmeciliği yapan ve uluslararası işletme lisansı olan firmaların Ülkemizde özel tren 
işletmeciliği yapabilmelerine ilişkin bu talepler, mevcut demiryolu taşımalarını düzenleyen 
mevzuat (öncesinde 6186 sayılı kanun ve sonradan 233 sayılı KHK ile) ile TCDD’ye 
verilmesinden dolayı karşılanamamaktadır. 
Ülkemizde Özel Tren İşletmeciliği Girişimi: 
Yüksek Planlama Kurulunun 05.06.2003 tarih ve 2003/T-10 sayılı kararı ile TCDD’nin Ana 
Statüsünde yapılan değişiklikle özel şahısların TCDD hatlarında kendine ait Lokomotif 
vagon ve personeli ile taşımacılık yapmasına olanak sağlayan, ‘’Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Hatlarında Diğer Şahıslara Ait Trenlerin 
İşletilmesine Dair Yönetmelik ‘’   19 Nisan 2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Özel Tren İşletmeciliği talepleri, mevcut hatlarımızdaki işletmecilik şartları çerçevesinde 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama ile özel sektörle işbirliği çerçevesinde 
taşıma modları içerisinde, demiryollarının taşıma payının ve müşteri memnuniyetinin 
artırılarak, kaliteli hizmet anlayışının ortaya çıkarılması hedeflenmiş olup, uygulama tarihi 
itibarıyla, onbeş adet firma, ‘’Özel Tren İşletmeciliği’’ hususunda TCDD’ye müracaat 
etmiştir. 
Bunlardan ilk müracaat eden ERDEMİR LOJİSTİK A.Ş. ile varılan mutabakat 
çerçevesinde 17/06/2005 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 15 Eylül 2005 tarihinden 
itibaren işletmeye başlanmıştır. 
Ancak, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Hatlarında Diğer 
Şahıslara Ait Trenlerin İşletilmesine Dair Yönetmelik’in yürütmesinin durdurulması ve 
iptaline ilişkin açılan davada, Danıştay 10. Dairesinin 31.10.2005 tarih ve 2005/4846 esas 
sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine özel tren işletmeciliği durdurulmuştur. 
Danıştay 10. Dairesinin 27.02.2007 tarih ve 725 sayılı kararında belirtildiği üzere:  
"TCDD Genel Müdürlüğünün imtiyaz sayılan, tekel niteliğinde yürüttüğü demiryolu 
işletmeciliğinin, Anayasanın 47 ve 4046 sayılı Yasa dışında kısmen özelleştirdiğini, bu 
durumda Anayasanın 47 ve 4046 sayılı Yasada öngörülen usul ve yöntemlere göre 
yapılması gereken özel tren işletmeciliğinin, özelleştirme uygulaması niteliği göz ardı 
edilerek, herhangi bir ihale yöntemi uygulamaksızın, komisyon değerlendirmesine göre 
yapılmasını öngören dava konusu yönetmelikte hukuka uyarlık görülmediği" gerekçesi ile 
Danıştay tarafından söz konusu yönetmelik iptal edilmiştir. 
Söz konusu özel tren işletmeciliği, yukarıda belirtilen yeni Demiryolu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren yeniden başlayabilecektir. 
Bu bağlamda, Avrupa müktesebatı çerçevesinde, Ülkemizde özel tren işletmeciliği ve alt 
yapının kullanımını konularını da kapsayan düzenlemelerin bir an önce uygulamaya 
konulması önem arz etmektedir. 
1.11. Demiryolu Sektöründe Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) 
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Demiryollarının yolcu ve yük taşımacılığında maliyet-etkin bir ulaştırma modu olduğu 
tartışılmaz bir gerçek olup maliyetlerin azaltılması ve hizmet seviyesinin yükseltilmesi için, 
demiryolu Ar-Ge faaliyetleri tüm dünyada ivme kazanmıştır. Çeken ve çekilen araçlar 
hızlanmıştır. Sinyalizasyon konusunda ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Bu bağlamda, aynı 
fiziksel hat üzerinde hızlı ve yoğun trafik kolaylıkla yönetilebilmektedir. Böylece, demiryolu 
fiziksel altyapısı ve işletmecilik anlayışı da gelişmektedir. Bu ise beraberinde, yeniden 
yapılanma kavramlarını getirmektedir. Bu doğrultuda, mevcut demiryolu altyapısının, hızlı 
araçların geçişi ve yoğun trafiği güvenli bir şekilde hizmet sunabilmesi için modernizasyon 
ve yenileme çalışmaları başlatılmıştır.  
Ülkemiz, son 20 yıl içinde özellikle, üretim endüstrisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir. 
Üretimde, eğitimli ve birikimli iş gücümüz artmıştır. Üretim altyapısı sınırlı da olsa 
gelişmiştir. Sonuç olarak, ülkemizde, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, kaliteli 
imalat yapılabilmektedir. Ancak en ciddi eksiklik; yeni ürün tasarımı ve teknoloji 
üretimindedir. Bu eksiklik; yalnızca geniş kapsamlı Ar-Ge çalışmaları ile 
giderilebilmektedir. Son yıllarda, TÜBİTAK, DPT gibi kurumlar aracılığı ile sanayiye ve 
üniversitelere verilen ARGE desteği önemli sayılabilecek gelişmeler kaydetmiştir.  
Türkiye’de demiryolu sektöründe, üniversitelerdeki bilgi birikimi ve endüstrideki 
deneyimler, koordineli bir şekilde işbirliği yapıldığında, dışa bağımlılığın azalması, hatta 
Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve hatta batılı ülkelere geliştirilen ürünlerin pazarlanması 
mümkün olabilecektir. Özellikle, demiryolları sektöründe, çeken ve çekilen araçların 
ulusal bazda tasarımı üretimi ve komşu ülkelere pazarlanması söz konusudur. Keza, yine 
aynı sektörde sistem entegrasyonu ve müteahhitlik birikimlerinin pazarlanması da olası 
görünmektedir. 
Son yıllarda yürütülen Ar-Ge projeleri aşağıda özetlenmektedir: 
1. TÜBİTAK KAMAG kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları: 

a. Yolcu Vagonlarının Dinamik ve Statik Yükler Altında İncelenmesi Projesi 
b. Sanal Ortam Tren Sürüş Eğitimlerinde Milli Benzetim Sistemlerinin Geliştirilmesi 

Projesi 
c. Kompozit Fren Pabucunun Yerli Yapılabilirlik Projesi 
d. Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi Projesi 

2. Değerlendirme Aşamasında Olan Projeler: 
a. Demiryolu Altyapısının İzlenmesi İçin Ölçüm Vagonu Tasarımı ve Prototip 

Geliştirilmesi Projesi 
b. TCDD Demiryolu Elektrifikasyonu Konsol - Hoban Kompozit İzolatör ve Konsol 

Donanımı Projesi 
3. AB Çerçeve Projeleri Kapsamında Katılım Sağlanan Projeler 

a. Cream Projesi 
b. Supergreen Projesi 
c. Protectrail Projesi  

4. Özel Sektör Kuruluşlarının Ar-Ge Çalışmaları 
a. .ATS-101 Otomatik Tren Durdurma Sistemi 
b. E43000 Tipi Lokomotifler İçin Hız Algılama Birimi 
c. THGKS Tren Hız Gösterge ve Kayıt Sistemi 
d. TDS-3000 Tren Denetim Sistemi 
e. Hemzemin Geçit İzleme Sistemi 

5. TÜDEMSAŞ-TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ'ta Yürütülen Ar-Ge Çalışmaları 
a. TÜLOMSAŞ Tasarımı Dh12000 Lokomotif ve Dh7000 Flameproof Lokomotif 
b. DE 37000 Tip Lokomotif 
c. DH 21000 Tip Lokomotif Ortada Kabinli Dizel Hidrolik Manevra- Anahat  

Lokomotifi 
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d. DH Anahat Lokomotifi 
e. Yardımcı Güç Ünitesi Montajı (APU) 
f. Çift Katlı Araba Taşıma Vagonu 

Ar-Ge Finans Kaynakları ise şunlardır: 
1. TÜBİTAK Destekleri 

a. 1001 Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı: 
b. 1007 Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı:  
c. 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Desteği:   
d. 1508 Teknoloji ve Yenilik Odaklı girişimler: 
e. 1501 Sanayi AR-GE destek programları: 
f. 1502 EUREKA destekleri: 

2. TTGV Destekleri : 
a. Çevre Teknolojileri Desteği :  
b. Enerji Verimliliği Destekleri : 
c. Yenilenebilir Enerji Desteği: 
d. Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği :  
e. Ticarileştirme Projeleri Desteği: 
f. Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği: 
g. Ön Kuluçka Destekleri: 
h. Risk Paylaşımı Desteği: 
i. Başlangıç Sermayesi Destekleri: 

3. Avrupa Birliği Destekleri 
Türkiye AB üyeliğine adaylık çerçevesinde AB topluluk programlarına katılma hakkına 
sahiptir. AB 7. Çerçeve Programı: AB 7. Çerçeve Programı, Türkiye’nin de katılabildiği 
topluluk programlarından biri olup, programa katılan 33 ülke ve 53,2 milyar Euro’luk 
bütçesiyle dünyanın en büyük sivil araştırma programıdır. 2007–2013 yıllarını kapsayan 
program, ileri teknolojiye ve yeni pazarlara erişim ve sektördeki kilit oyuncularla işbirliği 
fırsatı sunmaktadır. 7. çerçeve programının koordinasyonu Türkiye’de TÜBİTAK 
tarafından yapılmaktadır. 7. ÇP’nin alt programları şunlardır: İşbirliği Özel Programı: AB 
7.ÇP kapsamındaki tematik alanlarda konu güdümlü çok-ortaklı projeler, Fikirler Özel 
Programı: Araştırmacı güdümlü bireysel projeler, Kişiyi Destekleme Özel Programı: Burs 
ve destek projeleri/ Araştırmacıların dolaşımı, Kapasiteler Özel Programı: Araştırma 
altyapısına destek, JRC: Ortak Araştırma Merkezleri,  ve EURATOM: Nükleer Enerji 
etkinlikleri. 
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı ise işletmelerin rekabet gücünün artırılması, eko-
yeniliği de kapsayacak şekilde yeniliğin tüm biçimlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir, 
rekabetçi, yenilikçi ve kapsayıcı bir bilgi toplumunun geliştirilmesinin hızlandırılması, 
ulaştırmayı da kapsayacak şekilde tüm sektörlerde yeni / yenilenebilir enerji kaynaklarının 
ve enerji verimliliğinin desteklenme amacındadır. Program 3 özel alt programdan 
oluşmaktadır: Girişimcilik ve Yenilik Programı, Bilgi Toplumu Teknolojileri Politikası 
Destek Programı ve Akıllı Enerji Avrupa Programı. 
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II.	DEMİRYOLU	ANALİZLERİ	VE	DEĞERLENDİRMELER	
2.1. Demiryolu Ağı 
2.1.1. Mevcut Yol Bakım ve Onarımları 
Mevcut hatların bakım ve onarımları ağırlıklı olarak insan gücüne dayalı bir sistemle 
yürütülmüş, Takımlar, Kısım ve Şube Şeflikleri işçi çalışmasına göre örgütlenmiş iken 
1983 ve 1984 yıllarında yeni yol makinelerinin ve poz otolarıyla birlikte takımlar; mekanize 
yol bakım ekipleri haline getirilmiş ve 2008 yılında hem karayolunda hem demiryolunda 
giden mobil demiryolu araçlarının alınmasını takiben ise takımların mobil hale getirilmesi 
işlemi şebeke geneline yaygınlaştırılmıştır. Mobil demiryolu aracı ve poz otoları ile takviye 
edilen Kısımlarda takım sistemi kaldırılarak toplam 37 Şube Şefliği ve 126 adet Kısım 
Şefliğinde mobilizasyona geçilmiş olup halen takım sistemi ile çalışan 16 adet Yol Kısım 
Şefliğinin mobilizasyona geçirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
Mevcut yol makine parkının yenilenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu kapsamda hızlı ve konvansiyonel hatların bakım ve onarımında kullanılmak üzere 
toplam 41 adet yol muayene makinesi, ultrason makinesi gibi yeni yol ölçüm, bakım ve 
onarım ekipman alımı planlanmıştır. 
Hatların tamirinde balastın sıkıştırılması için kullanılan tokmaklama makinesi yerine 
stabilizatör alınması için çalışmalar sürdürülmektedir. Vibrasyon etkisi yaparak titreşimli 
ve kot ölçümleri yapabilen dinamik stabilizatör kullanımı da planlanmaktadır.  
Banketlerde uygulanmakta olan traversin üst seviyesinden 130 mm.lik balast yükseltileri 
kaldırılarak, platformun uygun bulunduğu yerlerde travers başındaki 40 cm. genişlikler 50 
cm’ye getirilmekte böylece yanal basınca karşı koruyucu bir önlem olarak 
uygulanmaktadır. 
Erozyon ve altyapı sorunları nedeniyle sıkıntı yaşanan tüm hendek ve drenaj sistemleri 
gözden geçirilerek daha etkin biçimde işlev kazandırılması hatta yeniden projelendirilerek 
iyileştirilmeleri önemli bir ihtiyaç halindedir. Yarmalarda oluşan erozyona bağlı oluşan 
teressubat; hattı zaman zaman tehdit etmektedir. Bu durumdaki yarmaların yeniden 
düzenlenmesi için de daha yoğun bir planlama ve yapıma ihtiyaç bulunmaktadır. 
Şube Şefliklerinin görev yetki ve sorumlulukları genişletilerek Yol bakım Onarım 
Müdürlükleri haline dönüştürülmüş, kendi mıntıkalarında yapılan işleri ölçümleme, kabul 
ve teslim işlemleri; hat sorumluluğu ile birlikte devredilmiştir. 
Hat boyunda çalışan yol elemanları, yolda yaptıkları bakım ve onarımlar ile bunların 
kontrollerini meslek içi eğitimlerine, şartnamelere ve verilen mutat eğitimlere bağlı olarak 
yapmaktadırlar. Hat boyu ve merkez teşkilatında çalışan teknik personelin; kaynak, yol 
geometrisi, bakım, tamirat, malzemenin yorulması, hattın ölçülmesi ve ölçümün 
yorumlanması ile ilgili olarak Eğitim vermeye yetkili Kuruluşlarca, sertifikalı eleman haline 
dönüştürülmesi çalışmaları sürdürülmekte olup, bu alanlarda çalışan tüm personelin 
sertifikalı olması sağlanacaktır. 
Merkez birimlerdeki mühendislerinde yine sertifikalı olmaları sağlanacak, hat boyunda 
yapılması gerekli olan çalışmalara karar verecek, yapılan çalışmaları izleyerek, 
karşılaşılan sorunların ve alınması gerekli tedbirlerle ilgili yorum ve kararları verebilecek 
bilgi ve kabiliyette olmalarını sağlayacak şekilde eğitimleri sağlanacaktır. Bu elemanlar 
hat boyu çalışmalara ve sistemlere yön vererek destek olacaklardır. 
Ray Kaynağı Çalışmaları: Contalarda meydana gelen vuruntular sonucu ray 
başlarındaki ezilme ve kırılmaların önlenmesi, conta bakımlarının azaltılması, hız ve 
konforun arttırılması amacıyla contaların kaynaklanması ve rayların uzun kaynaklı hale 
getirilmesi için ray kaynağı çalışmaları yapılmaktadır. Her yıl yaklaşık 20.000 adet 
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alüminotermit, 15.000 adet fabrika kaynağı ve yaklaşık 10.000 adet seyyar ray kaynak 
makinesi ile kaynak yapımı planlanmaktadır. Alüminotermit ray kaynağının 3. şahıslara 
yaptırılması hususunda Bölge Müdürlükleri yetkilidir. 
Makas Yenilemesi Çalışmaları: Şebekede bulunan yaklaşık 7.600 adet makasın 
yenilenmesi için Çankırı Makas Fabrikasında her yıl toplam 250 adet makas üretilmesi 
planlanmıştır.  
Yol yenilemelerinde UIC 60 Kg/m raya geçilmesi ile birlikte makasların da bu raya uygun 
hale getirilmesi için çalışmalara başlanmış ve ilk aşamada 80 adet makas temin ve teslimi 
sağlanmaktadır. Çankırı Makas Fabrikasında da UIC 60 türü makas üretimi ile ilgili 
çalışmalar sürdürülmektedir 
Ray Temini: Yurtiçi’nden ray temin çalışmalarına 2002 yılında başlanmış, 2007 yılına 
kadar toplam 81.000 ton ray temin edilmiştir. Toplam 250.000 ton ray alım çalışmaları 
devam etmektedir. 
Travers Üretimi: Afyon ve Sivas Beton Travers Fabrikalarının yıllık toplam kapasitesi 
650.000 adettir. Travers üretiminde kullanılacak olan malzemelerin teminine bağlı olarak 
üretim ve sevkiyat programı gerçekleştirilmektedir. Bu fabrikalarda UIC 60’lık raya uygun 
olan B 70 travers üretilmesi için gerekli çalışmalara başlanmışsa da yeterli ödenek temin 
edilemediğinden gerekli modernizasyon sağlanamamaktadır. Özel sektör tarafından da 
üretilen bu traversler toplam yıllık 1 milyon 600 bin adet olup ancak 960 km tek hat 
uzunluğa yetmektedir.  
2.1.2. Mevcut Yolun Yenilenmesi, Kurp, Varyant ve Eğimlerin İyileştirilmesi 
Aynen çeken ve çekilen araçlarda olduğu gibi, demiryolu üstyapısının %50’si de 20 yaş 
ve üzerindedir. Üstyapının 20 yıl ömrü olması dolayısıyla yaklaşık 11000 km 
uzunluğundaki demiryolu ağında yılda ortalama 550 km civarında yenileme çalışması 
yapılmalıdır. Günümüze kadar demiryolu üstyapısında yenileme yapılmaması ve hayati 
gereksinimleri nedeniyle bu ortalamadan daha uzun miktarlarda yenileme gerekmektedir. 
TCDD’de tarafından son 6 yıllık dönem içerisinde 4.599 km.hat kesiminin bakım çalışması 
yapılmış ise de yol yenileme ve bakım ihtiyaçları giderek artmaktadır. Taşımacılıkta 
zorluk, darboğaz, yetersizlik ve eksiklik yaşanan en önemli demiryolu hatlarından bazıları 
aşağıdaki gibidir:  
Doğu-Batı Koridoru: Yeşilbayır-Çerkezköy, Vezirhan-Bilecik-Karaköy-İnönü, Alaşehir-
Uşak, Kütahya-Balıkesir, Bandırma-Balıkesir-Soma, Afyon-Dinar, Irmak-Elmadağ, 
Beydeğirmeni-Himmetdede, Çerikli-İzzettin, Uluova-Sallar, Karkamış-Mürşitpınar, 
Kuzey-Güney Koridoru: Selçuk-Çamlık, Alibey-Çankırı, Samsun-Sivas, Yenice-Ulukışla, 
Çakmak-Ulukışla-Bereket, Ayran-Taşoluk. 
Bu hatlarda en çok yaşanan sorunlar ise şunlardır: 1) yüksek kurp ve rampa dirençleri, 2) 
Loko çekim güçlerinde kayıp veya düşme, 3) tren ve dizi oluşumuna olumsuz etki, 4) 
kesme-bağlama ve manevra ihtiyaçları, 5) kapasite kaybı, 6) taşıma süresi ve rotasyona 
olumsuz etki, 7) enerji, personel ve çeken araç maliyetlerinde artış,8) Destek loko 
kullanımında deray, kanca kopması, araç alt kompenatlarında hasarlar vb. olumsuzluklar. 
Öncelikle taşımacılıkta oluşan bu darboğaz ve yetersizlikleri yaratan küçük yarıçaplı yatay 
ve düşey kurplar ile aşırı boyuna eğimler başta olmak üzere mevcut geometrik 
özelliklerinin iyileştirilmesi ve varyant düzenlemeleri kaçınılmazdır. Mevcut yolların 
geometrik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla şebekedeki dar yarıçaplı kurpların 
büyütülmesi için kurp ve varyant tahsisleri yapılmalıdır. Taşımalarda yüksek kapasiteli 
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vagon kullanılması ve hat kapasitesinin artırılması için demiryolu hatlarında dingil 
basıncının minimum 22,5 tona çıkarılması gerekmektedir. 

 
2.1.3. Sinyalizasyon ve Yeni Saydingler 
Sinyalizasyon; çağdaş demiryolu işletmeciliğinin kaliteli yol ve araç kadar önemli bir başka 
unsurudur. Sinyalizasyon ile trafik emniyetini sağlamak, hat kapasitesini artırmak, 
personel tasarrufu sağlamak, işletme kolaylığı sağlamak vb. mümkün olmaktadır. 
Demiryollarımızda 128 istasyonda Mekanik Sinyal Sistemi kullanılmaktadır. TCDD 
şebekesindeki sinyalizasyonlu hatların toplamı 3.098 km. olup, toplam hatların %28’ini 
oluşturmaktadır. İyileştirme programlarına; sinyalizasyon ve saydingler aynı anda ve 
özellikle yük taşımacılığının yoğun olduğu ve hat kapasitesi bakımından darboğaz 
bulunan hat kesimleri öncelikli olmak üzere acilen dahil edilmelidir. Hat, araçlar ve 
taşımaların verimli kullanımı; sunulan hizmet ve maliyetlerinin oluşmasında en büyük 
etkendir. İyileştirmeler; mutlak surette sayding ve sinyalizasyon ihtiyaçlarının 
giderilmesine bağımlıdır. Bu yolla; hat kapasitesi ve taşınan yük miktarının artacağı, 
beklemeler minimize edilerek sunulan hizmet seviyesinin artacağı ve araç rotasyon 
sürelerinin azalmasıyla sefer sayısının artacağı ve işletim maliyetlerinin düşeceği açıktır. 
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Ankara-İstanbul hızlı tren projesi 1. etap kısmında ERTMS/ETCS seviye 1 sistemleri 
kullanılmaya başlanmış, Ankara-İstanbul 2. etap, Marmaray, Ankara-Konya, sonrasında 

Ankara-Sivas, 

Ankara-İzmir hızlı tren hatlarına ve Boğazköprü-Ulukışla Mersin-Yenice-Toprakkale ve 
Irmak-Zonguldak hat kesimlerine bu sistemin kurulması planlanmıştır.  
İzmir/Alsancak-Menemen-Cumaovası kesimi projesinde fiberoptik kablo kullanılmaya 
başlanılmış olup, hızlı tren projeleri kapsamında da fiber optik kablo tesis edilmeye devam 
edilmektedir. 
Demiryolları; işletme faaliyetlerinde sürekli iletişim için mobil haberleşme sistemlerine 
ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ülkeler farklı sistemler geliştirmişlerdir. Ülkeler arası sınır 
geçişlerinde kullanılan 35 farklı sistemi tek bir sistem etrafında birleştirerek 
demiryollarında standart bir uygulamayı sağlamak üzere GSM tabanlı GSM-R sistemi 
geliştirilmiştir. Avrupa Topluluğu’nun 96/48 ve 2001/16 direktifleri doğrultusunda 32 
demiryolu işletmesi, GSM-R sistemini Avrupa demiryollarında yaygın olarak kullanmaya 
başlamış olup; Avrupa dışındaki Kuzey Amerika, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, 
Avustralya, Kazakistan, Rusya gibi ülkelerde de yaygınlaşması, test ve ihale süreçleri 
devam etmektedir. Ülkemizde kurulacak sistem, 250 Km/saat tren hızına kadar 
haberleşmenin kesintisiz olarak yapılabilmesini sağlayacak ve 500 Km/saat hızı da 
destekleyecektir. Eskişehir-Ankara kesiminde GSM-R sistem montaj çalışmaları devam 
etmekte olup, sonraki tüm hızlı tren projelerinde yine GSM-R sistemi kullanılacaktır. 
Konvansiyel hatlarda da GSM-R sisteminin kurulması planlanmaktadır. GSM-R 
sisteminde dispeçere /dispeçerden ve makiniste/makinist’den yapılan tüm görüşmeler 
kaydedilerek sistemde yapılan tüm (acil) çağrı kayıtları bir doğrulama merkezi üzerinden 
kontrol edilmektedir. 
2.1.4. Elektrifikasyon 
Demiryollarında elektrifikasyon; enerjinin etkin ve verimli kullanımı, güç üstünlüğü, 
lokomotif güç ve yük optimizasyonu, dizilerin teşkilindeki kolaylıklar, trafik otomasyonu, 
hat kapasitesinin arttırılması, lokomotif sayısının düşürülmesi, yakıt tasarrufu, bakım 
tasarrufu, sosyal faydalar (çevre, gürültü ve bunun gibi) elektrikli demiryolu taşımacılığını 
cazip hale getiren faydalara sahiptir.  
Halen şebekedeki elektrifikasyonlu hatların toplamı 2.274 km. olup, toplam hatların 
yalnızca %20,6’sıdır. Genel iyileştirme programları çerçevesinde elektrifikasyon 
uygulamalarının da, özellikle yük taşımacılığının yoğun olduğu ve hat kapasitesi 
bakımından darboğaz oluşan hat kesimlerinde öncelikle ele alınması ve ihtiyaçların 
giderilmesi önem arz etmektedir. 
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2.1.5. Yeni Yollar 
Mevcut durum itibarıyla hizmet götürülemeyen başlangıç ya da bitiş noktaları 
bulunmaktadır. Demiryolları ağının kapıdan-kapıya erişimi sağlaması beklenmemekle 
birlikte özellikle karayolu taşımaları ile birleşim ve paylaşım imkanlarının artırılmasına 
yönelik demiryolu hattı ihtiyacı iyi bilinmektedir. Demiryolu altyapısı veya bileşenlerine 
yetersizlik ve ihtiyaçlarına rağmen yarım yüzyıldır yatırım yapılmamıştır. Mevcut 
demiryolu ağı bir kaç ana hat üzerinde yoğunlaştığından demiryolu hizmetleri sadece bu 
bölge ve etki alanındaki bazı şehirlerde mevcuttur. Çanakkale, Bursa, Muğla, Antalya, 
Aksaray, Çorum, Iğdır, Siirt ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere Tokat, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Şırnak illerine yeni demiryolu erişim ve bağlantıları ihtiyaç halindedir. 
Demiryolu yük taşımacılığı belirli hatlarda yoğunlaşmıştır. Toplam hat kapasitesi 35 
milyon ton olmasına rağmen taşıma taleplerinin yoğunlaştığı bu hatlarda darboğaz ve 
yetersizlikler oluşmaktadır.  

 
TCDD şebekesinin % 95’i tek-hattır. Toplamda sadece 440 km iki ila dört hatlıdır. Bekleme 
veya tehir maliyetlerinin azaltılması, sürekli ve kesintisiz bir taşımacılık sağlanması, araç 
trafiği ve taşımalar ile hat kapasitesinin artırılması için öncelikle yolcu ve yük trafiği yoğun, 
en çok ve uzun tehirlerin oluştuğu; Halkalı-Kapıkule, Eskişehir-Alayunt-Afyon, Afyon-
Ulukışla-Yenice, Boğazköprü-Çetinkaya, Ankara-İstanbul ve Eskişehir-Kütahya-
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Balıkesir-İzmir ve Ankara-Kayseri koridorlarının acilen çift-hat haline dönüştürülmesi 
gerekmektedir.  

	

2.1.6. Hemzemin Geçit İyileştirmeleri 
Mevcut şebekede toplam 3554 adet hemzemin geçit bulunmakta olup, bu hemzemin 
geçitlerin 2574 adeti uyarı levhalıdır ayrıca 980 adedi ise kontrollüdür. 2002 yılında 4810 
adet olan hemzemin geçit sayısı son 6 yılda yapılan çalışmalarla 3554 adete inmiştir. 
Hemzemin geçide yaklaşım kısımlarında standartlara göre çift taraflı refüj çizgisi ve 
güvenli bekleme çizgisi çizilmesi ile geçitlerde görüş mesafelerinin iyileştirilmesi 
çalışmaları yapılmıştır. Hemzemin geçitlerde plastik kaplama, beton plak ve ray profil ile 
kaplaması yapılmasına ilişkin çalışmalar ile araç trafiği yoğun olan il, ilçe, belde 
geçişlerinde beton plak kaplaması uygulamasına geçilerek lastik kaplama yapımına ilişkin 
proje çalışmaları ise halen devam etmektedir.  
Ancak hemzemin geçitlerde kaza problemini en aza indirmek için; bu geçitlerin korumalı 
hale getirilmesi, mümkün olan tüm hemzemin geçitlerin kapatılması, yeni hemzemin geçit 
açılmasına izin verilmemesi ve alt-üst geçit olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Mevzuat 
itibariyle, kesişimleri oluşturan yerel yönetimlerin bu hemzemin geçitlerde gerekli tedbirleri 
alma, alt veya üst geçit yapma sorumluluğu bulunmasına rağmen, önlem almadığı açıktır.. 
TCDD’nin zaten düşük yatırım bütçesi bu yatırıma yeterli olamamaktadır. TCDD yine de; 
2004-2008 döneminde 500 adet hemzemin geçiti kontrollü hale getirmiş ve kontrollü geçiş 
sayısını 983‘e çıkarmıştır. Hemzemin geçitlerle ilgili tüm Kurumların görev, yetki ve 
sorumluluklarını belirleyen yasal düzenlemeler bir an evvel yürürlüğe girerek 
uygulanmalıdır. Hemzemin geçitlerin tamamen ortadan kaldırılması veya alt-üst geçit 
haline dönüştürülmemesi durumunda; sesli ve ışıklı ikazlara ilave olarak bariyerli-flaşörlü-
çanlı koruma sistemlerine ihtiyaç artarak sürecektir.  
2.1.7. Deniz, boğaz ve göl geçişleri ile Liman Bağlantıları 
Orta ve büyük ölçekte 177 liman ve iskele içinde sadece 7 limanın demiryolu bağlantısı 
mevcuttur. Bu limanlarda elleçlenen yükün ancak %5inin demiryolları ile taşınması; 
demiryolu altyapı-hizmet yetersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Asya ile Avrupa 
arasında bir köprü konumunda olan ülkemizde, demiryolu ulaşımı; İstanbul Boğazında ve 
Van gölünde kesintiye uğramaktadır. İstanbul boğazında demiryolu bağlantısı Avrupa 
yakasında Sirkeci’de ve Anadolu yakasında Haydarpaşa’da bulunan feribot iskeleleri 
arasında, Van gölünde ise Tatvan-Van arasında çalışan feribotlarla sağlanmaktadır. 
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Demiryolu ve denizyolu ulaşımı; özellikle yük taşıma kabiliyet ve kapasiteleri açısından 
son derece önemlidir. Bu iki türün bağlantıları da; aynı derecede önem taşımakta ancak 
liman kapasiteleri belirleyici bir özellik arzetmektedir. Liman bağlantılarının karayolu 
yerine demiryolu ile sağlanması ihtiyaç duyulan liman altyapı ve kapasitesini de 
azaltmaktadır. Karayolu araçlarının hareket ve manevra kabiliyetleri avantajlı gibi görünse 
de; araç kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle oluşan araç tekerrürü ve dolayısıyla trafiğin 
yarattığı darboğaz ile yükleme-boşaltma işlemleri için harcanan kaynak ve zaman; liman 
kapasitesini de olumsuz etkilemektedir. Limanlarla demiryolu bağlantılarının sağlanması 
ve liman altyapısının uygun hale getirilerek yeterli alanların oluşturulması halinde; 
demiryolunun oldukça fazla yükü bir defada limandan alarak (dağıtması) uzaklaştırması, 
denizyolu ulaşımının kamburu halindeki liman kapasitesinin artırılması, demiryolu yük 
taşıma avantajının kullanılarak yükün karayolu araçlarına daha uygun demiryolu 
istasyonlarında aktarılması ve dolayısıyla demiryolu ve karayolu yük taşımalarının da 
artırılması anlamı taşımaktadır.  
2.1.8. Haydarpaşa-Sirkeci Feribot Geçiş 
İstanbul Boğazında, Sirkeci-Haydarpaşa feribot iskeleleri arasında demiryolu irtibatı, 
imalat tarihi 1966 olan Demiryolu II ve imalat tarihi 1981 olan Demiryolu III feribotlarıyla 
sağlanmaktadır. Her feribot yaklaşık 10 vagon veya 480 ton kapasiteye sahiptir. Ulusal 
ve uluslararası taşımacılık açısından Haydarpaşa Sirkeci feribot geçişinde kapasite 
yetersizliği; hem zaman kaybına hem de taşımacılık maliyetlerinin artmasına yol 
açmaktadır. MARMARAY projesinin gerçekleştirildiğinde Avrupa-Asya arasında kesintisiz 
yük taşımacılığı sağlanacaktır. Ancak, Avrupa ile Asya arasında karşılıklı demiryolu 
taşımacılığını ve Derince, Bandırma ve Tekirdağ Limanlarında demiryolu-denizyolu 
kombinasyonunu sağlamak için gerekli feribot, feribot rıhtımı ve liman yatırımları bir an 
evvel yapılmalıdır. 
2.1.9. Van Gölü Feribot Geçişi  
Van Gölü Feribot Müdürlüğü envanterinde bulunan 4 adet tren ferinin yaşları 25 yılın 
üzerindedir. Van-Tatvan arası Van Gölü üzerindeki mesafe 49 deniz mili (90.478 m.) dir. 
Seyir süresi yaklaşık tek yönde 4,5 saattir. Her feribot yaklaşık 9-10 vagon, 400-450 ton 
kapasiteye sahiptir. Bu nedenle Feribot taşımacılığında ciddi kapasite sorunları 
mevcuttur. Türkiye - İran -Türki Cumhuriyetleri ve Türkiye- Pakistan ve Afganistan 
arasındaki ticaret ve demiryolu taşımacılığı açısından Van Gölü geçiş kapasitesinin 
artırılması ya da kesintisiz bir demiryolu sağlanması Türk demiryolu ve lojistik sektörünün 
önemli bir ihtiyacıdır. 
2.1.10. Liman Bağlantılı Uluslararası Feribot Taşımaları 
TCDD’nin Sirkeci-Haydarpaşa ve Tatvan-Van arasında yapılan Feribot İşletmeciliği 
dışında Karadeniz’de 26 Kasım 2000 tarihinde yapılan protokol gereğince Derince-
Köstence Limanları bağlantılı Romanya ile, 28 Eylül 2004 tarihinden itibaren Derince- 
Ilychevsk Limanları bağlantılı Ukrayna ile feribot ulaşımı bulunmaktadır. Ancak 
Derince’de manevra sahaları yeterli olmadığından bu tür taşımalarda arzu edilen 
seviyede hizmet sağlanamamakta ve talep oluşturulamamaktadır. Bu nedenle; Derince 
Liman kapasitesini genişletecek yeni bir plan ve altyapı ihtiyacı bulunmaktadır.  
2.2. Filo 
2.2.1. Lokomotifler 
Belirtilen zorluklar nedeni ile gerek lokomotifler ve gerekse ağlar kapasitelerine yakın dahi 
kullanılamamaktadır. Bu da, taşımaların gerçekleştirilebilmesi için faal lokomotif sayısını 
ve gerçekleştirilen lokomotif-km değerlerini artırmaktadır(lokomotif faal oranları; 2003 
yılında % 79-80 iken 2004 yılından sonra  %85-86 düzeylerine çıkartılmıştır. Amaca ve 
talebe uygun olarak lokomotif kullanım ve bakımlarının da tamamıyla yeniden gözden 
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geçirilerek, bakım onarımlarının yapılması ve yeni çeker gücü yüksek lokomotiflerin 
hizmete alınmasıyla yaş ortalamasının düşürülmesi gerekmektedir.  
2.2.2. Yük Vagonları 
2003-2008 yılları arasında RIV standartlarına istinaden 2.923 adet 120 km hız, 22,5 ton 
dingil basıncını haiz vagon imal edilmişse de mevcut çekilen araçların %62’si 20 yaş ve 
üzerindedir. Ülkemiz bir COTİF üyesi olması dolayısıyla COTİF atıflarına bağlı olarak RIV 
2000’in üst standartları olan TSI Avrupa Komisyonu Kararlarına bağlı olarak 2011 yılı 
itibariyle TEN (Trans Avrupa Demiryolu Hattı) uygulaması devreye girecektir. Bu sebeple, 
Avrupa’ya çıkacak olan vagonların bu standartlara acilen uyarlanması veya COTİF gereği 
üye ülkelerden onay alınarak Avrupa Demiryolu Hatlarında çalışma imkanının sağlanması 
zorunludur. Aksi takdirde bu vagonlarla taşınan yükler; özel taşıma gibi zamlı tarifelere 
tabi tutulacaktır. Bu da; Ülkemiz açısından hem itibar hem yüklü miktarda ödemeler 
nedeniyle mali hem de taşıma veya hizmet kayıplarına sebep olacaktır.  
Konteyner, ısıtmalı, soğutmalı gibi özel ve çok amaçlı vagon sayıları yetersizdir. 2 akslı 
vagonların sayıları da çok fazla olduğundan eski ve dingil yükü sınırları dolayısıyla 
yetersiz ve verimsiz kalmaktadır. Bu sebeplerle, tüm vagon kullanımları ve filosunun 
yeniden gözden geçirilmesi ve çekilen araç takibinin de çeken araçlarda olduğu gibi 
hızlandırılması ve etkin hale getirilmesi gerekmektedir. 
§ Yeni ve Teknolojik Vagonlar: Türkiye’de vagonlar; 1975-85 arası UIC’den satın 
alınan lisansla imal edildiğinden bu vagonların Avrupa tip onayları yoktur. Ülkemizde 
acilen tasarım büroları oluşturması, yeni ve teknolojik vagon tasarım ve imalatını 
gerçekleştirmesi, buna Uluslararası dolaşabilirlik yeterliliği alınması ve vagonların 
uluslararası kullanılabilirliğinin ve hatta satış imkanlarının sağlanması gerekmektedir. 
Böyle bir gelişme ile bu pazardan yıllık %10 üzerinden yaklaşık 4-5 milyar Avro Milli 
ekonomiye gelir sağlanacaktır. 
§ Mevcut ve Yeni Standartlara Uyum: Bununla; kaliteli ve doğru malzeme, uzun ömür, 
ucuz maliyet, yeterli tedarikçi, malzeme ve personel izlenebilirliği, demiryolu üstyapısının 
performansının artırılması ve bakım-onarım maliyetinin düşürülmesi ile vagon kaynaklı 
hasar ve kazaların minimize edilmesi sağlanacaktır. 
§ Dara, Kapasite, Hız, Dingil Kapasitesi: Mevcut vagonların tamir ve bakımlarında 
üzerine ilave parça kaynatılarak orijinal ağırlıkların arttığı, daraların daha da ağırlaştığı ve 
kapasitelerinin düştüğü bilinmektedir. Demiryollarının belli kesimlerinde hız ve dingil yükü 
sınırlamasına gidildiğinden mevcut bakım onarım istasyonları sertifikalandırılmalıdır. 
2.2.3. Yolcu Vagon, Dizi ve Setleri 
Çeken araç filosunda 2009 yılı itibarıyla % 80 faal; 44 adet dizelli dizi, 83 adet elektrikli 
dizi, 12 adet DMU set, 8 adet EMU set (YHT) bulunmaktadır. Ancak Dizelli dizilerin 
%16’sı, elektrikli dizilerin %60’ı 25 yaşın üzerindedir.  
Çekilen araç filosundaki 997 adet yolcu vagonu, % 80 faal durumdadır. Banliyö tipi yolcu 
vagonlarının % 8’i, pulmanların % 23’ü, kompartımanların %10’u, yataklıların % 4’ü, 
kuşetlilerin % 7’si ve yemeklilerin %3’ü 20 yaş üzerindedir. Toplam vagon parkının %55’i 
20 yaş üzeri vagonlardan oluşmaktadır. Ayrıca, yolcu vagonlarından sadece 481 adedi 
klimalı olup bunların 112 adeti 2003-2008 yılları arasında klimalı hale getirilmiştir. 
Hızlı Tren setleri ve modern metro araçları üretilmek üzere HYUNDAI-EUROTEM-
TÜVASAŞ ortaklığı ile Adapazarı’nda kurulan fabrika üretime geçmiştir. Fabrikada, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 92 vagonluk metro aracı imal edilmiş ve teslimi 
yapılmaya başlanmıştır.  
2.2.4. Yapım, Bakım ve Onarım Üniteleri 
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Lokomotif ve vagon kullanımları arttıkça düzenli ve sistematik bakım ihtiyaçları artan 
araçların bakım ve onarımları için ünite sayı ve kapasitelerinin artırılması ihtiyacı 
doğmaktadır. Türkiye genelinde yaklaşık 1500 adet vagonun tamir beklediği 
düşünüldüğünde vagon tamirini hızlandırmanın yolları aranmalıdır. Mevcut yaş durumu 
itibarıyla filonun bakım-onarım ihtiyaçları kaçınılamaz bir boyut ve biçimde artmakta; bu 
ünitelerin iş yükünün artmasından ziyade yetersiz kalmasına ve araçların bakım ve 
onarım için geçirdikleri bekleme süresinin ve ünitelerde bekleyen araç sayısının ve araç 
kabul ve teslim alan ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Tüm bu hususlar ise işletimi 
zorunlu ve kaçınılmaz olarak olumsuz etkilemektedir. Bu ünite adetlerinin artırılması 
yanında filonun yenilenerek bu ihtiyaçların en aza indirilmesi yolu açılmalıdır. 
2.3. Destek Üniteleri 
2.3.1. İltisak Hatları 
Tarihi süreç içerisinde yeteri kadar bağlantı hattı yapılamamıştır. Rekabetin etkisiyle 
taşıma maliyetlerinin sürekli azalma zorunluluğu, kapıdan kapıya taşımacılığın geliştiği 
dönem boyunca ara nakliye imkanları nedeniyle karayolu daha avantajlı duruma gelmiştir. 
TCDD’nin taşıma payını ve gelirini artırmanın ve taşıtıcı firmaların ulaşım maliyetlerini 
düşürme imkanı sağlama yanında makro ekonomik dengeye katkı sağlamak için, taşıma 
potansiyeli yüksek birim veya merkezlere iltisak hattı ile bağlantı yapılması yönünde 
çalışmalar sürdürülmelidir. Organize Sanayi Bölgeleri ile yük potansiyeline sahip özel 
sektöre ait merkezlere iltisak hattı yapıldığında hem kombine taşımacılık desteklenmekte 
ve genel ulaşım sistemi daha sağlıklı hale gelmekte hem de demiryolu taşımacılığı ciddi 
bir fiyat avantajı sunarak üretim sürecinde ciddi bir gider olan ulaşım maliyeti düşmektedir. 
İltisak hatları demiryolunun aktarma sorunlarını ortadan kaldıran en önemli tedbir olarak 
değerlendirilmelidir. Bu nedenle; bu tür altyapı yatırımları devletçe desteklenmelidir. Yıllar 
itibariyle iltisak hatları tabloda sunulmaktadır. 

 
 
2.3.2. Yük Terminalleri ve Lojistik Merkezler 
Lojistik merkezleri çağın gereği olarak demiryollarının politik öncelikleri arasındadır. 
İşletmecilik ve kapasite açısından yerleşimleri uygun planlandığında şehiriçi depo 
hizmetlerinin tamamı buraya kayacaktır. Bilindiği üzere imalat yapan fabrikalar stoklarını 
fabrika içerisinde tutmak istemediğinden bu terminaller ve Lojistik merkezlerde bulunan 
depolar hem aktarma kolaylığı ve hasarların azaltılması hem de ara nakliye 
gerekmeksizin doğrudan demiryollarına ya da diğer ulaşım türlerine bağlantı imkanı 
sağlamaktadır. TCDD’ce lojistik ve demiryolu hizmetlerinin birlikte organize edilebileceği 
12 adet lojistik merkez kurulması planlanmıştır. Bu merkezlerin bir an önce hizmete 
girmesinin sağlanması ve lojistik merkez sayısının daha da artırılması gerekmektedir. 
2.3.3. Manevra Hizmetleri ve Teknik Kontroller 
İstasyon, terminal ve lojistik merkezlerde en önemli demiryolu operasyonlarının başında 
manevra, tren teşkil, dağıtım, gare ve teknik muayene ve kontroller gelmektedir. Taşınan 
malın güvenli ve sağlam bir şekilde taşınması için manevra ve tren teşkili sırasında 
herhangi bir zarar görmemesi gerekmektedir. Bunun için manevra hizmetlerinin iyi bir 
şekilde planlanması, personelin bu konuda eğitimi ve bilinçlendirilmesi, uygun manevra 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Adet 3 3 1 12 8 2 5 12 3 6 5 6

Uzunluk(km.) 5 3,6 0,5 11,1 4,4 0,5 7,2 8,9 5,6 10,7 10 12,5

Adet 255 258 259 271 279 281 286 298 301 307 312 318

Uzunluk(km.) 362,2 365,8 366,3 377,4 381,8 382,3 389,5 398,4 404 414,7 421,5 434

(3 km .söküldü)

Yeni 
yapılan

Toplam

İltisak Hatları

İLTİSAK HATTI UZUNLUKLARI 
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araçlarının seçimi, gereksiz manevralardan kaçınılması gerekmektedir. Yükün kabulden 
teslime kadar demiryolunda geçirdiği süre ticari süre olarak kabul edilmektedir. Ticari 
sürenin azaltılması, işletme kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artırılması için çıkış ve 
varışta yapılan manevra, teşkil, tartı ve teslim işlemlerinin çabukluğu ve kısa sürede temini 
ile doğru orantılıdır. Demiryolunda bu işlemler için harcanan süre toplam sürenin dörtte 
biri civarındadır. Bu sürelerin azaltılması bakımından blok ve direkt tren işletmeciliği 
yerinde ve uygun bir çözümdür. Tartı işlemlerinin hızlandırılması ve kayıpların azaltılması 
için seyir halinde tartı yapabilen tesislerin yapılabilirliği ve yapımı değerlendirilmelidir. 
Teknik kontroller ticari süreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde ve blok trene uygun çıkış, 
varış ve mesafe esaslı merkezlerde ve planlı bir şekilde yapılmalıdır. 

 
2.3.4. Aktarma Olanakları 
Karayolu-demiryolu ve denizyolu sistemlerinin birlikte çalışması için yük aktarma 
imkanları ve tesislerine ihtiyaç vardır. Bu türlerin birlikte kullanımında aktarma imkanları, 
alan ve tesisleri oldukça önemlidir. Taşıma sistemlerinin birlikte kullanımı intermodal yada 
kombine olarak tanımlanan taşımacılığı gerekli kılmaktadır. Bu taşımacılıkta konteyner 
kullanımı dünyada gelişen bir trend izlemektedir. Aktarmada en önemli taşıma birimi olan 
konteyner; TCDD’de bulunmamaktadır. Ancak, Demiryolu hatlarında kendilerine ve 
TCDD’ye ait vagonlarla taşıma yapan müşterilere ait 5.035 adet konteyner vardır.  
2.3.5. Açık ve Kapalı Alan Hizmetleri 
Diğer taşıma türleriyle entegrasyon ve demiryolu taşıma payının yükseltilmesi amacıyla 
yükleme-boşaltma ve elleçleme alanlarının gerek nitel gerekse nicel özellikleri 
geliştirilmelidir. Halen açık kapalı ve beton saha alanları yaklaşık 1.7 milyon m2 iken, 
yapım çalışmaları sürdürülen Lojistik merkezlerin tamamlanmasından sonra bu alanlar 
yaklaşık 5.57 milyon m2ye çıkmaktadır.  
2.3.6. Park ve Sosyal Alanlar 
Yük hizmeti verilen gar ve İstasyonlarda, park ve sosyal alanlar dar alanda 
konuşlandırılmış olup, yolcu ve yük taşımalarına müştereken hizmet vermektedir. 
Demiryolu taşımalarının cazip hale getirilmesi ve diğer taşıma sistemlerine 
entegrasyonun sağlanması için park ve sosyal alan ihtiyaçları; geniş alanlarda planlı ve 
modern bir şekilde sağlanmalıdır. 
2.3.7. Ekipman 
Günümüz yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinin geldiği seviye itibariyle, yüklerin 
yükleme boşaltma, aktarma, depolama vb. hizmetlerinde vinç, forklift ve diğer ekipmanın 
sağlanması ve ihtiyaç duyulduğunda servise sunulması müşteriler açısından daha da 
önemlidir.  
Yükleme boşaltma yapılan 27 istasyon ve yük merkezinin çoğunda bu araçlar 
bulunmadığı gibi, bulunsa bile hizmet sunabilecek yeterli alan yoktur. TCDD bünyesinde 
yükleme-boşaltma araçları sadece üç merkezde bulunmaktadır. Halkalı ve Ankara’da 

Bölgesi
Rampa 

Bulunan 
İşyeri Sayısı

Yan 
Rampa

 Baş        
Rampa

Askeri 
Rampa

Yüksek 
Rampa

1 56 63 15 28
2 40 55 4 13 3
3 59 85 18 8
4 67 82 35 17 6
5 45 53 25 12 4
6 53 60 18 9
7 60 81 26 9

Toplam 380 479 141 96 13

Rampa Türü ve Adedi
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gümrüklü sahalarda yükleme ve boşaltma hizmetleri TCDD tarafından verilmektedir. 
Diğer işyerlerinde ise bu hizmet müşteriler tarafından sağlanmaktadır. 2003-2008 yılları 
arasında toplam 20 adet portal vinç 3.şahıslar tarafından kombine taşımacılık hizmetine 
sunulmuştur. Dökme yük taşımaları için gerek ana hat gerekse iltisak hatlarında otomatik 
boşaltma tertibatlı vagonların boşaltılmasına ve doldurulmasına uygun tesislerin 
yapılması gerekmektedir.  
Şebeke genelinde 76 adet tesis bulunmakta ise de halen yeterli değildir. Vinç, portal vinç, 
forklift, otomatik boşaltma tesisi vb. ihtiyaçlarının özel sektör işbirliğiyle temini organize 
edilmelidir. 
2.3.8. Vagon Siparişi ve Diğer Hizmetler 
Demiryolu ile yük taşıma yapmak isteyenler taşıma taleplerini, TCDD ofislerine bizzat 
müracaat, telefon veya faksla yapabilmektedir. Yük vagonu parkındaki vagonlardan en iyi 
şekilde yararlanmak, vagon rotasyon süresini azaltmak, mevcut çeken araçlarla en 
ekonomik taşımayı gerçekleştirmek amacıyla tren planlaması da dikkate alınarak müşteri 
taleplerine uygun vagon tahsis edilmektedir. Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) projesinin 
uygulamaya girmesiyle birlikte vagon siparişleri bilgisayar ortamında ve internet yoluyla 
doğrudan yapılabilecektir. Bu nedenle KKY Projesinin geliştirilerek bir an evvel 
uygulamaya geçmesi önemli ve gerekli görünmektedir. 
2.4. Terminaller  
Yön ve tür değişimlerinin sağlandığı, başlangıç-bitiş bağlantı ve yükleme, boşaltma, 
depolama ve aktarma gibi aktivitelerin yer aldığı, alan, tesis, ekipman vb. ihtiyaçların 
tamamının bir arada bulunduğu terminallere ihtiyaç bulunmaktadır. 
2.5. Demiryolu Yolcu Trafiği ve Taşımacılık  
Yolcu taşımalarında; hız, konfor, indirme-bindirme olanakları vb. kriterler dikkate alınarak 
oluşturulan seferlerle değişik nitelik ve hizmet seviyelerinde farklı gelir gruplarına yönelik 
trenler işletilmektedir.  
2.5.1. Yüksek Hızlı Trenler 
Saate 250 km/s ve üzeri hız yapan trenlerdir. Elektrikli EMU setleri ile şehirlerarası direkt 
yolcu taşıma yapmaktadırlar. Ankara-Eskişehir arasında günde 15 sefer Yüksek Hızlı 
Tren çalıştırılmakta,.İstanbul istikametine Eskişehir, Başkent, Cumhuriyet ve Sakarya 
Ekspresleri ile günde gidiş-geliş 8 sefer yapılmaktadır. 
Ankara-Eskişehir arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin hizmete girdiği 
13.03.2009 tarihinden 10.07.2009 tarihine kadar geçen 119 günlük (4 ay) süre içerisinde, 
Ankara-Eskişehir arasında demiryolu ile taşınan yolcu sayısı 5.5 kat (%550) ve YHT 
bağlantılı, Eskişehir-Haydarpaşa konvansiyonel hattında hizmet veren trenlerle taşınan 
yolcu miktarlarında ise aynı süre içinde %39 artış gözlenmiştir. Eskişehir bağlantılı otobüs 
seferlerinin genişletilmesi konusunda çalışmaların başladığı ancak henüz komşu ve 
hinterlant içindeki çevre illere başlatılmadığı da bilindiğinden; demiryolu yolcu 
taşımalarındaki bu artışın daha da katlanarak devam edeceği açıktır. 
2.5.2. Süper Ekspresler 
Hızlı ve konforlu trenler olup, büyük kentler arasında direkt yolcu taşıması yapan, ara gar 
ve istasyonlarda durmayan trenlerdir. Bu trenler şunlardır: Başkent Ekspresi (Eskişehir-
İstanbul), Fatih Ekspresi (Ankara-İstanbul), Cumhuriyet Ekspresi (Ankara-İstanbul), 
Erzurum Ekspresi (Ankara-Kars), 9 Eylül Ekspresi (Ankara-İzmir), 6 Eylül Ekspresi (İzmir-
Bandırma), 17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), Eskişehir Ekspresi (Eskişehir-
Haydarpaşa), ve Sakarya Ekspresi (Eskişehir-Haydarpaşa). 
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2.5.3. Mavi Trenler  
İşledikleri bölgenin önemli merkezleri dışında durmayan hızlı trenler olup İçanadolu Mavi 
(İstanbul-Adana), İzmir Mavi (Ankara-İzmir), Çukurova Mavi (Ankara-Adana), ve 4 Eylül 
Mavi (Ankara-Malatya) isim ve parkurlarda işletilmektedir. 

 
2.5.4. Ekspres Trenler 
Uzun mesafeli, yolcu yoğun merkezlerde duran hızlı trenlerdir: Bun trenler ise şunlardır: 
Boğaziçi Ekspresi (Ankara-İstanbul), Anadolu Ekspresi (Ankara-İstanbul), Ankara 
Ekspresi (Ankara-İstanbul), Karesi Ekspresi (Ankara-İzmir), Meram Ekspresi (İstanbul-
Konya), Doğu Ekspresi (İstanbul-Kars), Pamukkale Ekspresi (İstanbul-Denizli), Toros 
Ekspresi (İstanbul-G.Antep), Güney Ekspresi (İstanbul-Kurtalan), Vangölü Ekspresi 
(İstanbul-Tatvan), Fırat Ekspresi (Adana-Elazığ), Karaelmas Ekspresi (Ankara-
Zonguldak), Ege Ekspresi (Eskişehir-İzmir), ve Göller Ekspresi (İzmir-Isparta-Burdur). 

 
2.5.5. Bölgesel Ekspresler Rayotobüsleri ve Mototrenler 
Bölgesel ekspresler; işledikleri bölgenin, yolcu yoğun merkezlerde duran hızlı trenlerdir. 
5600/5700 serisi Ray-otobüsleri ve 5500 serisi Moto-trenler ağırlıklı olarak Mersin-Adana 
ve Basmane-Denizli parkurlarında hizmet vermektedir. Kısa mesafeli işletilen bu 
kapsamdaki trenlerin hizmet sunduğu önemli güzergahlar ve sefer adetleri şunlardır: 
Bölgesel Ekspres: İstanbul-Adapazarı(22 sefer/gün), Bölgesel /Raybüs:Adana-Mersin 
(48/sefer/gün), Bölgesel Ekspres: Zonguldak-Karabük (10 sefer/gün), Bölgesel /Raybüs: 
Basmane-Ödemiş, Tire, Söke, Denizli, Bölgesel Ekspres: Trakya hattı (6 sefer/gün). 

 

YILLAR YOLCU SAYISI YOLCU KM (BİN) 
2004 725.007 305.936 
2005 951.625 390.853 
2006 1.186.945 479.537 
2007 1.292.821 474.489 
2008 1.606.554 516.352 
 

YILLAR YOLCU SAYISI YOLCU KM (BİN) 
2004 15.145.466 1.237.101 
2005 13.376.023 1.082.303 
2006 13.506.588 1.084.437 
2007 14.112.754 1.121.875 
2008 13.246.796 1.024.079 

 

YILLAR			 YOLCU	SAYISI	 		 YOLCU	KM	 	(BİN)		
2004			 1.050.174			 428.765			
2005			 1.054.682			 428.567			
2006			 1.250.198			 493.913			
2007			 1.248.795			 499.661			
2008			 1.155.854			 443.693			
		

YILLAR			 YOLCU	SAYISI			 YOLCU	KM	(BİN)			
2004			 3.734.379			 1.230.330			
2005			 3.681.882			 1.158.731			
2006			 3.929.991			 1.248.915			
2007			 4.100.628			 1.305.362			
2008			 3.961.292			 1.235.453			
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2.5.6. Yolcu Trenleri 
Orta ve uzun mesafelerde hizmet veren bu trenler; güzergah üzerindeki tüm istasyon ve 
duraklarda durmaktadır. 

 
2.5.7. Karma Yolcu Trenleri 
Kısa ve uzun mesafeli yerleşim birimleri arasında çalışan, bütün istasyon ve duraklarda 
duran ve dizisinde yük vagonu bulunan yolcu trenleri karma tren olarak anılmaktadır. 

 
2.5.8. Uluslararası Trenler 
Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerek TCDD gerekse diğer ülke vagonlarından 
teşkil edilerek uluslararası yolcu taşımalarında çalıştırılan trenlerdir. Avrupa Yönünde; 
Bosfor Ekspresi.(İstanbul-Bükreş arasında Sofya, Belgrad bağlantılı), Dostluk / Filia 
Ekspresi (İstanbul-Selanik arasında), İstanbul-Selanik, (Bağlantı treni), ve Otokuşet 
treni/OPTİMA (Edirne-Villach-Viyana), Ortadoğu Yönünde ise; Toros Ekspresi ile 
bağlantılı (İstanbul-Şam), Transasya Ekspresi (İstanbul-Tahran), Van-Tebriz, Tahran-
Şam parkurlarında uluslararası yolcu taşıma hizmeti verilmektedir.  

 
2.5.9. Kombine Yolcu Taşımacılığı 
Yaz dönemi turizm sezonunda Balıkesir bağlantılı olarak 9 Eylül Ekspresi ile Ankara-
Akçay, Ayvalık arasında otobüs bağlantılı kombine taşımacılık yapılmaktadır. Yıl 
içerisinde talep doğrultusunda, özel tren turları düzenlenmekte, talebe göre mevcut 
çalıştırılan trenlere vagon ilaveleri yapılmaktadır. İzmir-İstanbul arasında alternatif tren 
feribot bağlantılı olarak sağlanmaktadır. 
2.5.10. Yataklı-Yemekli Vagon Hizmetleri 
Uzun mesafeli trenlerde yolcu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, trenlerin teşkilatına 
yemekli, yataklı ve kuşetli vagon eklenmektedir. Yataklı vagon hizmetleri 1924 yılında, 
yemekli hizmeti 1925 yılında başlamıştır. Bu hizmetler; ilk yıllarda yabancı firmalar eliyle 
sağlanmış, 1967 yılından itibaren yemekli, 1972 yılından itibaren yataklı hizmetleri TCDD 
imkanlarıyla verilmeye başlanmıştır. Yüksek maliyetli olan yemekli hizmetleri 2006 

YILLAR YOLCU SAYISI YOLCU KM (BİN) 
2004 3.132.478 338.250 
2005 2.762.422 289.207 
2006 2.393.444 169.262 
2007 2.350.039 153.520 
2008 2.718.172 182.531 
 

YILLAR YOLCU SAYISI YOLCU KM (BİN) 
2004 262.643 20.549 
2005 145.780 11.266 
2006 126.578 9.242 
2007 135.472 10.684 
2008 128.284 10.757 
 

YOLCU SAYISI  2004 2005 2006 2007 2008 
BOSFOR EKSPRESİ 42.730 45.112 35.934 27.792 37.631 
DOSTLUK EKSPRESİ   15.398 31.694 34.438 33.045 
SELANİK BAĞLANTI TRENİ 11.223 12.870 7.023 5.573 4.199 
TRANSASYA TRENİ 17.478 14.344 17.321 15.455 20.418 
TAHRAN ŞAM TRENİ 10.014 7.813 6.689 9.755 14.344 
TEBRİZ VAN TRENİ 15.268 16.707 14.070 9.260 8.615 
OTOKUŞET TRENLERİ 48.722 30.713 33.584 20.290 18.326 
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yılından itibaren özel sektöre açılmıştır. Halen; YHT’ler dahil değişik parkurlarda işletilen 
19 adet anahat treninde yemek hizmeti, 13 trende yataklı hizmeti ve 9 trende kuşetli 
hizmeti verilmektedir.  
2.6. Demiryolu Yük Trafiği ve Taşımacılık  
2.6.1.Ulusal Taşımacılık 
Demiryolu yük taşımalarının % 86’sı yurtiçinde taşınmaktadır. Yurtiçi yük taşımalarında 
%45 ile katı dökme yük en büyük pay sahibidir. Petrol ve petrol ürünleri, inşaat malzemesi, 
mamul madde ve gıda ve konteyner taşımaları diğer önemli yük cinsleridir. Bu yük grupları 
aşağıda tabloda verilmektedir. Geleneksel yük halindeki dökme yük, inşaat malzemeleri, 
madenler demiryoluyla taşınmakta iken gelişen teknoloji, çevreye duyarlılık, kombine 
taşımacılık, taşıma maliyetlerinin minimizasyonu, ulaşımda etkin ve ekonomik türün 
tercihinde çeşitli avantajlar sunan demiryolunda bunlar dışındaki yük cinsleri de 
taşınmaya başlamıştır. Bu nedenle ve gelişim paralelinde; yük cinslerine göre demiryolu 
taşımaları ve beklentileri ana başlıklar aşağıda belirtilmektedir: 
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§ Demir cevheri - Katı Dökme Taşımaları: Demir cevheri taşıması, yüksek tonajlı ve 
uzun mesafeli olması nedeniyle demiryolu taşımacılığına uygun ancak yükleyici sayısı az 
olan yük cinsidir. Demir-çelik üretimi ile ilgili işletmelerde kapasite artırımına yönelik 
yatırımlar yapılmakla birlikte, demiryolu kullanımı ve taşımacılığı açısından çeşitli riskler 
de taşımaktadır. Bu tür işletmelerin özelleştirilmesinde iki önemli husus ortaya 
çıkmaktadır: 1) özelleştirilen işletme ham maddesini ülke dışından ithal etmekte, 2) ithal 
edilen ham maddeyi ülke dışından keyfi ulaştırma sistemi ve yabancı işleticileriyle 
taşımalarını gerçekleştirmektedir. Bu; hem Türkiye’de mevcut ham maddenin 
kullanılmasını hem de bu ham maddenin Türk işleticilerle veya özellikle demiryoluyla 
taşınmasını engellemektedir. Maden taşımacılığında önem arzeden ürünler krom, 
manyezit, boraks ve alçıtaşıdır. Demiryoluyla maden taşımacılığı ağır tonajlı ve uzun 

(Ton) 

MADDE CİNSİ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DEMİR CEVHERİ 5.161.424 4.830.241 4.676.676 3.900.082 3.906.255 3.402.419 3.240.319 3.403.968 3.870.964 3.920.831 4.000.243 3.812.342 2.930.854

MADEN KÖMÜRÜ 1.980.881 2.137.303 1.885.645 1.754.455 1.985.400 1.618.631 1.637.540 1.589.458 1.494.434 1.657.615 1.015.425 904.346 1.063.467

KLİNKER 496.757 465.981 453.243 543.286 869.195 720.358 628.214 608.375 548.954 679.380 324.518 231.108 239.172

KİREÇ,TEBEŞİR 72.163 58.972 45.813 49.512 58.856 49.206 43.980 45.107 30.059 281.853 278.600 336.691 536.048

LİNYİT KÖMÜRÜ 924.206 1.196.000 733.408 746.373 1.321.665 992.687 1.201.386 1.979.335 2.091.756 1.630.967 2.185.913 2.203.290 1.797.081

KOK KÖMÜRÜ 412.809 478.430 451.871 642.565 611.912 523.392 432.891 338.300 272.222 379.750 336.633 339.501 327.102

BORAKS 488.386 528.033 519.119 509.941 564.208 523.870 543.922 467.403 685.383 826.944 747.105 682.045 681.548

KROM 635.872 556.747 572.242 446.481 199.758 89.128 56.662 23.000 93.197 52.065 223.946 279.947 253.000

MANYEZİT 319.296 391.797 326.138 253.871 237.801 193.181 181.508 175.324 190.441 241.978 312.385 309.905 397.249

KUM 601.138 707.749 849.115 800.242 984.018 535.797 454.188 482.948 364.971 423.650 453.354 565.713 502.136

AKARYAKIT 178.921 167.663 145.396 127.070 143.163 163.780 150.770 198.253 200.400 262.327 327.296 274.213 537.178

PAR.PAT.YAN.MAD 6.890 8.431 7.356 5.427 6.714 2.704 3.810 3.220 4.469 1.542 2.931 3.932 1.765

İNŞAAT MALZM. 224.422 250.343 110.138 264.370 567.086 313.156 227.607 209.612 176.795 192.712 258.454 130.570 133.204

ÇİMENTO 100.869 332.258 256.103 390.229 339.205 262.685 261.367 250.518 365.368 197.229 143.392 129.455 256.306

DEMİR 367.616 736.084 489.252 475.970 667.096 430.138 357.618 407.698 352.018 349.976 385.116 481.339 564.001

BORULAR 0 66.765 55.697 121.151 254.980 66.610 50.402 295.833 183.147 102.468 57.631 20.919 33.977

HUBUBAT 349.645 354.701 395.444 326.125 457.120 207.417 139.164 213.177 131.724 124.092 50.064 126.335 158.006

GIDA MAD. 122.901 218.730 102.569 105.559 190.872 99.720 99.228 103.042 68.857 114.064 78.617 106.132 96.000

KAĞITLAR 30.012 22.985 20.016 15.791 18.567 3.750 3.428 8.734 9.610 15.506 12.301 21.760 22.373

GÜBRE 544.699 614.851 358.828 598.727 475.856 405.953 516.158 485.233 278.211 215.583 209.876 275.722 310.850

YEM 60.528 52.419 28.320 22.420

SERAMİK 402.443 327.333 290.613 323.039

TCDD DOLU KONT. 688.523 1.310.375 1.829.279 3.329.159

3. ŞAHIS DOLU KONT 787.288 1.309.699 1.766.532 1.988.733

BOŞ KONTEYNER 276.026 399.110 432.772 537.883

3. ŞAHIS BOŞ TAŞIMA 472.548 520.814 644.109 724.810

MERMER 66.519 156.516 242.417 188.092

FELDİSPAT 249.063 10.938 4.914 1.027

SÜLFAT-NİTRAT 36.160 11.250 1.620 201

CÜRUF 311.195 304.128 118.973 64.307

KERESTELER 75.381 51.152 25.989 30.499 43.984 22.209 14.488 13.414 5.538 17.168 35.479 76.019 73.774

YÜK VAGONLARI 230.412 285.130 243.807 251.615 273.461 251.659 247.542 276.943 303.687 328.560 342.456 266.763 333.925

MAKİNALAR 44.672 42.770 40.855 38.953 45.131 43.264 36.292 37.862 28.156 21.195 26.467 17.561 15.159

DİĞER EŞYALAR 1.169.437 1.273.011 1.146.133 1.457.806 2.581.414 2.195.150 2.269.507 2.168.346 3.478.235 494.531 376.763 597.116 1.033.746

ASKERİ 560.451 568.995 537.134 468.035 367.343 318.071 325.597 255.010 179.665 156.925 154.828 196.520 176.971

ULUSLAR ARASI 740.485 1.112.033 1.447.413 1.213.361 1.353.362 927.397 1.300.703 1.714.823 2.299.893 2.906.496 3.002.951 3.099.870 3.215.417

GENEL TOPLAM 15.839.745 17.457.155 15.895.400 15.537.496 18.524.422 14.362.332 14.424.291 15.754.936 17.708.154 18.945.698 19.745.325 20.848.660 22.869.975

YURTİÇİ TAŞIMACILIK 

1996 -2003 yılları arasında Eşya Bazında taşıma istatistikleri farklı formatta tutulduğundan bilgi bulunmamaktadır. 
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mesafeli olması nedeniyle geliştirilebilir görülmekle birlikte kaliteli rezervlerde daralma 
veya özelleştirmeler demiryolu taşımacılığını azaltmakta veya engellemektedir.  
Katı Yakıtlar: Katı yakıtlar dökme yük şeklinden torbalı yük şekline dönüşmektedir. Katı 
yakıt taşımacılığı netton bakımından demiryolu yük taşımacılığının yaklaşık %20’sini 
oluşturmakla birlikte ortalama taşıma mesafesi oldukça düşük olduğundan, yük taşıma 
gelirlerine katkısı sınırlıdır. Demiryolu taşımacılığına uygun olan bu tür taşımada Kömür 
İşletmeleri ile bağların güçlendirilmesi ve termik santrallerde ortaya çıkan külün 
depolanması ile çimento sektörüne taşınması demiryolu için iyi bir pazar oluşturacaktır. 
Bu yüklerin karayoluyla taşınması; risk oluşturmaktadır.  
§ Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımaları: TCDD dışında özel sektör de kendi vagonları 
ile petrol ve petrol ürünleri taşımaya başlamıştır. Yaklaşık 20 milyon ton petrol 
taşımalarının demiryollarıyla taşınan miktarı en fazla 500 bin tondur. Avrupada sadece iki 
özel sektör firmasında bulunan tanker vagon sayısı 60 bini bulmaktadır. Avrupa’da bu 
taşıma ya boru hatları yada demiryolu ile yapılmaktadır. Henüz hat bağlantısı bulunmayan 
depo ve rafinerilere acilen bağlantı sağlanmasına ve aktarma istasyonlarına ihtiyaç vardır. 
Demiryolu envanterinde bulunan 380 adet eski, 200 adet yeni sarnıç vagona ilave olarak 
teknolojik korumalı özel vagon sayısının artırılması gerekmektedir. Taşınması güç ve özel 
önlemler gerektiren petrol ve petrol ürünlerinin demiryoluyla taşınması; özel vagon imali 
ve Blok tren işletmeciliği ve işletimin ekonomik ve hızlı olması dolayısıyla üretici firmalarca 
cazip karşılanması ile birlikte artış eğilimine girmiştir. Petrol ve petrol ürünleri gibi tehlikeli 
madde taşımalarının tamamında demiryollarının ciddi bir potansiyeli mevcuttur.  
§ İnşaat Malzemesi Taşımaları: Ülkemiz ve Ortadoğu Ülkelerindeki İnşaat sektöründe 
yaşanan gelişmelere bağlı olarak, kum, demir, seramik, çimento, tuğla v.b. inşaat 
malzemesi taşımaları demiryolları için bir fırsat olarak görülmektedir.  
§ Çimento ve Klinker: Çimento ve klinker üretimi mevsimsel olmasına rağmen 
demiryolu için çekici bir Pazar kesimidir. İç piyasada talebin ve Ortadoğu’ya ihracatın 
artması beklenmektedir. Bu sektördeki taşıma maliyeti göz önüne alındığında demiryolu 
taşımacılığının ön plana çıkacağı açıktır. Küresel ekonomik kriz; bu taşımacılık için risk 
oluşturacaktır. 
§ Mamul Madde ve Gıda Taşımaları: TCDD tarafından yapılan gıda taşımacılığı kuru 
gıda üzerine yoğunlaşmış blok tren uygulamasına geçilmesiyle birlikte taşıma süresinin 
kısaltılması ve taşımada düzenlilik sağlanmasıyla kuru gıda yanında daha önce demiryolu 
ile taşınamayan su, gazlı içecek, meşrubat gibi gıda maddeler de taşınmaya başlanmıştır. 
Hızla değişen demografik ve sosyal yapı ile market zincirleri; gıda sektörü ve taşımalarına 
da ciddi bir etki yaratmış, ölçek büyüyerek daha fazla üretim ve dolayısıyla daha büyük 
taşıma ihtiyacı doğurmuştur. Yük miktar ve mesafelerinin artması demiryolunu çekici hale 
getirmekle birlikte, bu ürünlerin kısa raf ömrü; temel kısıt oluşturmakla birlikte ısıtmalı, 
soğutmalı özel vagon ihtiyacı doğmaktadır 
§ Konteyner Taşımaları: Dünyada ve ülkemizde taşıma kolaylığı ve türler arası 
aktarmada pratik ve işletim ucuzluğu; konteyner kullanımını giderek yaygınlaştırmaktadır. 
Karayolu-demiryolu entegrasyonunda özellikle müşteriye kapıdan-kapıya taşıma imkanı 
sağladığı için yurtiçi taşımacılıkta giderek daha çok tercih edilen konteyner taşımacılığı 
demiryolu yurtiçi yük taşımacılığı için de yeni bir fırsat olarak görülmektedir. 
2.6.2. Uluslararası Taşımacılık 
Ülkemiz coğrafi konum itibariyle transit taşımacılık açısından elverişli bir konumda 
bulunmasına rağmen transit yük taşımacılığı toplam uluslararası yük taşımacılığının 
%1.5i civarındadır. Oldukça karlı bir taşımacılık olan transit taşımacılık son yıllarda, 
Türkiye’yi Avrupa-Ortadoğu ve Avrupa-Asya transit taşımacılık koridorlarının dışında 
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bırakan gelişmeler nedeniyle ciddi şekilde düşmüştür. Avrupa ile Ortadoğu arasındaki 
trafikte Yunanistan ile Suriye limanlarının kullanımı; Türkiye transit taşımacılığının ciddi 
bir alternatifi haline gelmiştir. Uluslararası taşımacılık açısından yine İstanbul Boğazı ve 
Van Gölü ciddi darboğazlar yaratmaktadır. Uluslararası taşımacılıkta özellikle transit 
taşımacılığın ülkemizden sağlanması için Avrupa’da geliştirilen projelere aktif katılım 
sağlanarak oluşturulan ulaştırma koridorlarında Türkiye’nin yer alması temin edilmelidir.  
§ Dış Ticaret ve Demiryolu Taşımacılığı: Türkiye bölgesel ve küresel entegrasyonda 
merkezi ve stratejik bir konumda olup batıyı doğuya ve kuzeyi güneye bağlayan önemli 
enerji, ticaret ve ulaştırma ağları bu potansiyeli ortaya çıkaran anahtar unsurlardır. 
Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz Havzası, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu gibi komşu 
bölgelerdeki son ekonomik ve politik gelişmeler Türkiye’nin bölgedeki rolünü daha da 
önemli hale getirmektedir. Türkiye; ilişkili bölgelerdeki dış ticaretin önemli aktörlerinden 
biri haline gelmekte, AB ve OECD Üye Ülkeleri yanında Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü (BSEC), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ile Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle 
de kapsamlı ticari ilişkiler yürütmekte veya geliştirmektedir. Bu ticaret ton cinsinden 
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.  
§ Avrupa Ülkeleri İle Dış Ticaret ve Demiryolu Yük Taşımacılığı: Ülkemizin en büyük 
ve artarak devam eden Avrupa ülkeleri ile dış ticaret beraberinde ciddi bir ulaşım ve lojistik 
hizmet talebi doğmaktadır. Enerji verimliliği, çevre, altyapı ve sürdürülebilir bir kalkınma 
için söz konusu ülkelerde demiryolları daha çok teşvik edilmekte ve yeni koridorlar 
oluşturulmaktadır. Bu koridorlardaki demiryolu alt yapısı karşılıklı işletilebilirlik de dikkate 
alınarak sürekli iyileştirilmektedir. Bu açıdan; 4. ve 10. Pan Avrupa ulaşım koridoru, TER, 
AGTC hatları üzerinde yer alan ve Avrupa’ya açılan demiryolu bağlantısı İstanbul-
Kapıkule ve Pehlivanköy – Uzunköprü hatlarının geometrik standartların iyileştirilmesi ve 
kapasitesinin arttırılması önemlidir. Uluslararası yük taşımacılığında da blok tren 
işletmeciliğine geçilmiş olup, dış ticaret hacmini geliştirmek ve ulaştırma sektörü içinde 
demiryolu payını artırmak amacıyla değişik ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde 
Avrupa Ülkelerine, uluslararası blok yük trenleri işletilmeye başlanmıştır. Türkiye ile 
Avrupa ülkeleri arasında, başta Almanya olmak üzere Macaristan, Avusturya, Hollanda, 
Belçika, Romanya ve Slovenya’ya karşılıklı olarak blok yük trenleri çalıştırılmaktadır. 
Otomotiv sektörüne ait taşımaların demiryoluyla yapılması ülkemizde de başlamıştır. Köln 
(Almanya)-Köseköy-Köln blok konteyner treni ile otomotiv yedek parça taşımacılığı 
yapılmaktadır. 2004 yılından itibaren yıllık ortalama 12.000 adet swap-body taşıması 
yapılmaktadır. Fiyat, süre ve rekabet avantajı sunan bu ve buna benzer uygulamaların 
geliştirilerek devam etmesi; sektörde azalan demiryolu payının iyileştirilmesine katkıda 
bulunacaktır. 
§ Komşu Ülkelerle Dış Ticaret ve Demiryolu Yük Taşımacılığı:  
Ülkemizin kara sınırı bulunan 8 ülkeyle dış ticareti ekonomik ve bölgesel kalkınma 
açısından olduğu kadar dış politika ve ulaştırma hedefleri açısından da son derece 
önemlidir. 2003-2008 arası yıllarda gerçekleşen dış ticaret yan taraftaki tabloda 
verilmektedir.  
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Bir önceki yıla göre dış ticaret hacminde artış 2004 ve 2005 yıllarında yaklaşık %12 iken 
2006 yılında %33 azalma, 2007 yılında %70 artış ve 2008 yılında ise %6 oranında artış 
olarak gözlenmiştir. Aynı yıllar için ağırlıklı ortalama olarak yıllık düzenli %18 artış olduğu 
tespit edilmektedir. Türkiye’nin kara sınır komşusu olan ülkelerden İran’a Kapıköy, 
Suriye’ye Meydan-ı Ekbez, Çobanbey, Nusaybin, Irak’a Suriye üzerinden Nusaybin, 
Ermenistan’a Doğukapı, Bulgaristan’a Kapıkule ve Yunanistan’a Uzunköprü sınır kapıları 
olmak üzere 8 noktada doğrudan demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca, kara 
komşusu olmayan Romanya ve Ukrayna’ya, feribot bağlantılı demiryolu yük taşıma 
hizmeti sunulmaktadır. Türkiye ile komşu ülkeler arasında yapılan taşımalarda 
demiryolunun vazgeçilmez bir ulaşım türü olduğu gözlenmekte ve son 10 yıllık veriler de; 
demiryolu payının artışını teyit etmektedir. 

 
Komşu 6 ülke ile doğrudan demiryolu bağlantısı mevcut iken önemli bir pazar olan Irak’a 
Suriye’de 81 km yol kat ederek ulaşılmaktadır. Suriye-Irak ve Suriye’nin Lazkiye Liman 
bağlantılı Avrupa-Suriye-Irak taşımaları da bu hat üzerinden gerçekleştirildiğinden gerek 
rekabet gerekse kapasite nedenleriyle ve ülkemiz ile Suriye arasındaki diplomatik 
ilişkilere göre Suriye demiryolu hattını tek taraflı kapatabilmekte ya da ülkemize sınırlı 
kullanım tahsis edilmektedir. Ülkemiz açısından ise dezavantaj oluşturan bu durumun 

ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2008
İRAN 204.866 321.508 240.661 315.576 345.069 325.735
SURİYE 257.077 275.165 386.182 540.618 674.770 833.492
IRAK 27.826 144.386 80.194 74.385 1.693 0
BULGARİSTAN 489.699 712.187 689.690 493.023 468.411 522.665
YUNANİSTAN 4.680 3.727 6.313 2.710 3.260 2.563
AZERBAYCAN 1.298 754 0 0 0 0
GÜRCİSTAN - - - - - -
ERMENİSTAN - - - - - -
TOPLAM 985.446 1.457.727 1.403.040 1.426.312 1.493.203 1.684.455

Komşu Ülkelerle Demiryolu Taşımacılığı (ton) 

 
ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SURİYE 3.219.698 2.644.094 2.388.980 2.476.160 3.108.041 4.145.305
İRAN 7.693.674 6.879.330 8.141.071 8.317.711 10.384.553 9.547.595
IRAK 2.306.379 5.880.832 7.423.193 4.324.584 5.150.227 6.764.300
BULGARİSTAN 2.596.191 3.165.293 3.631.926 4.042.831 5.063.949 3.969.494
YUNANİSTAN 2.215.027 2.397.684 2.225.119 3.286.827 3.487.489 3.165.075
AZERBEYCAN 744.810 703.944 966.909 1.094.520 1.101.721 1.999.214
GÜRCİSTAN 1.792.423 1.411.811 1.227.586 1.279.212 1.535.330 2.024.524
ERMENİSTAN - - - - 2 58
TOPLAM 20.568.202 23.082.988 26.004.784 24.821.845 29.831.312 31.615.565

Türkiyenin Komşu Ülkelerle Dış Ticareti (Ton)

ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SURİYE 7,98 10,41 16,17 21,83 21,71 20,11
İRAN 2,66 4,67 2,96 31,07 3,32 3,41
IRAK 1,21 2,46 1,08 1,72 0,03 0,00
BULGARİSTAN 18,86 22,50 18,99 12,19 9,25 13,17
YUNANİSTAN 0,21 0,16 0,28 0,08 0,09 0,08
AZERBEYCAN 0,17 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
GÜRCİSTAN - - - - - -
ERMENİSTAN - - - - - -
Toplamdaki 
Payı(%) 4,79 6,32 5,40 8,14 5,01 5,33

Türkiyenin Komşu Ülkelerle Dış Ticaretteki Demiryolu Taşıma Payı (%) 
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çözümlenmesi için ülkemiz ile Irak arasında doğrudan bağlantılı bir demiryolu koridoruna 
ihtiyaç duyulmaktadır. Komşu ülkelerle yapılan dış ticaret ve demiryolu miktarları tabloda 
sunulmaktadır. Tablodan anlaşılacağı üzere, dış ticaret hacmi içerisinde demiryollarıyla 
çok düşük bir taşıma yapılabilmektedir. Demiryolu taşımalarının toplam dış ticaret 
içerisindeki oranları incelendiğinde daha da çarpıcı olmaktadır. Dış ticaret hacminin 
%5.33 oranı ancak demiryoluyla taşınmaktadır. 
§  Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile Dış Ticaret ve Demiryolu Yük Taşımacılığı: 
Ülkemizde 1435 mm açıklıkta standart demiryolu hattı, Rusya ve Türk  Cumhuriyetlerinde 
1520 mm açıklıkta geniş demiryolu hattı ve daha geniş gabarili yük vagonları 
kullanılmaktadır  

 

 
Bu nedenle, Türkiye ile Rusya ve Türk Cumhuriyetleri arasında kesintisiz demiryolu 
taşımacılığı yapılamamaktadır. Ancak ülkemiz ile bu ülkeler arasında her yıl artan ciddi 
bir ticaret hacmi mevcuttur. Ekonomik konjonktür, bölgesel gelişmeler ve bölge ticareti 
dolayısıyla ülkemiz ile bu ülkeler arasındaki transit taşımaların gittikçe artacağı da açıktır. 
Türkiye demiryolu ve lojistik sektörünün bu potansiyeli değerlendirebilmesi için mevcut 
koridorların iyileştirilmesi ve yeni koridorların oluşturulması gerekmektedir. Mevcut koridor 
Türkiye-Rusya arasında demiryolu taşımacılığı, Bulgaristan-Varna ve Burgaz Limanlarına 
feribotla gelip, boji değiştiren Ukrayna vagonlarının İstanbul’a kadar gelmesiyle ya da 
İliçevski – Derince arasında çalışan ve boji değişmediği için Derince’den ileri gidemeyen 
Rus ve Ukrayna vagonlarıyla çok kısıtlı ve zor koşullarla sağlanmaktadır. Türk 
Cumhuriyetlerine ise Türk vagonlarının İran-Türkmenistan sınır istasyonu olan Saraks’ta 
konteynerlerin aktarılması ya da Türki Cumhuriyetlerine ait vagonların bu istasyonda 
bojilerinin değiştirmesinden sonra vagonlar ülkemize gelebilmektedir. 

ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RUSYA 21.759.143 27.736.196 29.700.418 34.562.444 41.244.082 38.270.673

AZERBEYCAN 744.810 703.944 966.909 1.094.520 1.101.721 1.999.214

KAZAKİSTAN 969.919 872.992 705.702 964.829 1.676.125 2.506.971

TÜRKMENİSTAN 250.445 293.828 216.636 282.289 586.700 677.820

ÖZBEKİSTAN 119.079 160.862 177.900 184.940 264.612 280.730

TACİKİSTAN 70.422 62.177 49.086 79.544 105.094 120.491

KIRGIZİSTAN 33.819 52.336 45.528 64.452 83.624 84.334

TOPLAM 23.947.637 29.882.335 31.862.179 37.233.018 45.061.958 43.940.233

Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile Dış Ticaret (Ton)

ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RUSYA 2.921 1.820 2.111 3.128 19.913 7.049

AZERBEYCAN 1.298 754 0 0 0 0

KAZAKİSTAN 5.933 10.318 20.149 10.897 12.242 11.748

TÜRKMENİSTAN 10.784 18.332 5.926 4.448 6.370 21.106

ÖZBEKİSTAN 6.713 2.031 1.521 1.997 5.822 10.402

TACİKİSTAN 482 4.611 1.665 1.287 2.593 4.865

KIRGIZİSTAN 534 1.002 1.179 1.214 2.889 4.826

TOPLAM 28.665 38.868 32.551 22.971 49.829 59.996

Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile Demiryolu Taşımacılığı (Ton)
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Ayrıca, Van Gölündeki kesinti nedeniyle koridorda ciddi kapasite sorunu mevcuttur. 
Türkiye-İran, Türkiye -Türki Cumhuriyetleri ve Türkiye – Pakistan ve Afganistan 
arasındaki ticaret ve demiryolu taşımacılığı açısından Van Gölü geçiş kapasitesinin 
artırılması ya da kesintisiz bir demiryolu bağlantısı sağlanması Türk demiryolu ve lojistik 
sektörünün önemli beklentileri arasında yer almaktadır.  
§ Transit Taşımacılık: Türkiye, Avrupa Asya ve Ortadoğu arasında bölgesel bir koridor, 
doğal bir köprü, 3 saatlik bir uçuşla 52 ülkeye ulaşılabilen 400 Milyon nüfuslu bir 
coğrafyanın merkezi konumundadır. Buna karşın, transit taşımacılıkta doğu-batı aksında 
Yunanistan Limanlarından Akdeniz bağlantılı Mısır, Hayfa(İsrail), Lazkiye(Suriye) 
limanlarına, Ortadoğu koridoru ile Liman bağlantılı Avrupa-Rusya-Türk Cumhuriyetleri-
Çin ve Doğu Avrupa limanları kullanılarak Karadeniz-Rusya-İran-Pakistan koridorları 
ülkemizle rekabet halindedir. 1982 yılına kadar Türk Demiryolu ve Türkiye üzerinden 
gerçekleşen transit taşımacılığı bir milyon tonun üzerinde iken Yunanistan, Suriye, Rusya 
ve İran; büyük çaplı liman ve demiryolu yatırımları ile ülkemize alternatif koridorlar 
geliştirerek Avrupa’dan Yunanistan Limanlarına gelen yüklerin denizyoluyla Suriye’nin 
Lazkiye ve Tortus Limanlarına veya İsrail’in Hayfa ve Mısır Limanlarına geçmesini, 
demiryolu ve karayolu bağlantısıyla da Ortadoğu’ya, Avrupa-Rusya üzerinden Trans 
Sibirya Koridoruyla Hazar üzerinden İran’a ya da Türk Cumhuriyetleri ve Çin’e, yine doğu 
Avrupa limanlarından demiryolu ile Rusya ve Gürcistan limanlarına denizyolu ile gelen 
yükün demiryolu ile İran, Pakistan ve Hindistan’a alternatif ulaşımı sağlanmış ve Ülkemiz 
transit taşımalarında ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Bu alternatif transit taşıma 
koridorlarının geliştirilmesi, deniz ve demiryolu kapasiteleri sürekli iyileştirilmesi 
karşısında, ülkemiz ana transit koridorunu oluşturan Kapıkule-Afyon-Mersin-Adana-
Nusaybin-Meydanıekbez, Kapıkule-Ankara-Kayseri-Malatya-Doğukapı, Samsun-
Kayseri-Mersin koridorlarında herhangi bir iyileşme veya gelişme sağlanamamış, yeterli 
kapasite oluşturulamamıştır. Aksine yol bakım, onarım ve yenileme, göl ve boğaz 
geçişlerindeki yetersizlik Ülkemizin bu avantajını iyice dezavantaja çevirmiştir.  
İsviçre, Avusturya, Slovenya gibi Orta Avrupa ülkelerinde demiryolu taşımalarının 
%50’sinden fazlası transit taşımacılıktan oluşurken, bulunduğu bölgenin merkezinde yer 
alan ülkemizde transit taşımacılığın yok denecek kadar az olması oldukça şaşırtıcı ve 
önemli bir eksikliktir. Ülkemiz; coğrafi konum itibariyle transit taşımacılık açısından 
elverişli bir konumda bulunmasına rağmen transit yük taşımacılığının toplam uluslararası 
yük taşımacılığına oranı %1.5 civarındadır.  
2.6.3. İntermodal taşımacılık 
İntermodal taşımacılık; kapıdan kapıya taşımacılık zincirinde en az iki ulaşım türü 
kullanılarak yükün taşınmasıdır. Çağımız ulaşım sektörünün geliştirilmesi amacıyla 
ülkeler, küresel ve bölgesel bazda ilişkileri güçlendirmekte, serbest ticaret bölgeleri, 
gümrük birlikleri, ortak pazarlar vb. oluşturulması çabası içerisindedir. Sanayileşmenin 
hızla gelişmesine, nüfus artışına ve yerleşim merkezlerinin yaygınlaşmasına paralel 
olarak, ulaştırma sistemleri de hız ve güvenirlik yönünden devamlı gelişme 
kaydetmektedir. Küreselleşme ve bölgeselleşme bağlamında, uluslararası arena da, 
ulaştırma sektörünün liberalleşmesi; ulusal altyapı şebekelerinin entegrasyonu; daha 
etkin, rekabetten ziyade paylaşımcı ve güvenli bir hizmet sunumu için ortak politikalar 
belirlenmektedir. Ulaştırma sektörü bir bütün olarak ve bu bağlamda koordineli ve 
kombine yapıda hizmet etmek veya faaliyet göstermek durumundadır. 
• Kombine taşımacılık: Diğer taşıma türleri arasında çağın gereklerine uygun olarak 
rekabet yerine işbirliğini getiren kombine taşımacılık, gün geçtikçe artan bir hızla 
ulaştırma sektöründe tartışmasız önemli bir taşıma şeklidir. Ülke veya birliklerin 
zorlamasıyla taşıma türleri arasında en çok tercih edilen bir taşıma sistemi olarak kombine 
taşımacılığın ülkemizde de geliştirilmesi için Ulusal ve Uluslararası Lojistik firmaları ile 



	 65	

diğer demiryolu kuruluşları arasında yoğun bir işbirliğine girilmiştir. Bu kapsamda; 
Köseköy-Köln(Almanya) arasında Swap-body konteynırlarla haftada karşılıklı 8 blok 
trenle Ford otomotiv yedek parça taşımaları, ICF (Intercontainer-Interfrigo) Şirketince 
Halkalı-Sopron-Halkalı ve Çukurhisar’dan Avrupa yönüne ve tersi yönde hergün 1 blok 
trenle konteyner taşımacılığı, Köseköy (İzmit) – Bükreş (Romanya) arasında haftada 4 
blok trenle binek otomobil taşımacılığı, Halkalı-Macaristan (Budapeşte), Halkalı - 
Avusturya arasında haftada 8 blok trenle boru taşımaları yapılmaktadır. Türkiye-Avrupa 
arasındaki kombine taşımacılığının geliştirilmesine paralel olarak Trans-Asya ana 
koridoru üzerinde İstanbul-Almaatı ve İstanbul-Türkmenistan arasında konteynır ve 
konvensiyonel vagonlarla haftada 2 gün blok tren çalıştırılmaktadır. Haydarpaşa, Derince, 
Bandırma, Alsancak, Samsun, İskenderun ve Mersin Limanlarından denizyolu-demiryolu, 
demiryolu-denizyolu bağlantılı kombine taşımacılık; Halkalı, Köseköy, Derince, Bozüyük, 
Çukurhisar, Ankara, Boğazköprü, Eskişehir, Kayseri, Başpınar, Biçerova, Mersin v.b. 
işyerlerinden demiryolu-karayolu bağlantılı uluslararası kombine yük taşımacılığı 
yapılmaktadır.  
• Konteyner taşımacılığı: Son 20 yılda dünya lojistik sektöründe intermodal 
taşımacılıkta görülen olağanüstü gelişmenin ülkemize yansıması olarak Türkiye’nin 
değişen sınai yapısı ve giderek artan dış ticaret hacmi kombine taşımacılığa en uygun 
olan konteyner taşımacılığını ön plana çıkarmaktadır. Konteyner taşımacılığı, ürünün 
konteyner içinde elleçlenmesi nedeniyle zarar görmemesi, demiryolu-karayolu-denizyolu 
ile düşük maliyetlerle taşınması, özellikle konteyner taşımacılığını teşvik etmek amacıyla 
demiryolu tarifesinde yapılan indirimler sonucunda artarak devam edecek taşıma cinsi 
olacaktır. Ülkemizde yoğunlukla denizyoluyla yapılan konteyner taşımacılığının liman 
bağlantılı demiryolu hatlarının geliştirilmesi projesi ile karayolu yerine demiryolu ile 
taşınması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, ilk olarak özelleştirilen Mersin Liman 
içerisinde konteyner elleçleme amaçlarına hizmet edecek demiryolu yük terminali 
oluşturulmaktadır. Diğer TCDD’ye ve 3. şahıslara ait limanlarda da ekonomiye katkı 
sağlanması amacıyla denizyoluyla gelecek/gidecek konteynerlerin demiryolu ile 
taşınması için yük terminali oluşturulması gerekmektedir.  

•  
Bu kapsamda 2003 yılında 550 bin ton olan demiryoluyla yapılan konteyner taşımacılığı 
2008 yılında 10 kat artarak 5.8 milyon tona çıkmıştır. 
Geniş bir uluslararası karayolu taşıt filosu ile dinamik bir lojistik sektörüne sahip olması, 
Türkiye’nin bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden ve transit ülkelerinden birisi haline 
gelme potansiyelini vurgulamaktadır. Genel itibariyle, (ton-kilometre olarak ölçülen) 1950 
yılında karayolu taşımacılığı toplam taşımacılığın yaklaşık %37’si ve demiryolu 

Yıllar Vagon Ton
1997 8.987 67.522
1998 14.626 215.288
1999 16.070 259.434
2000 21.898 410.564
2001 15.012 258.692
2002 17.385 374.457
2003 13.547 393.163
2004 34.075 969.359
2005 60.378 1.751.836
2006 91.035 3.019.184
2007 110.766 4.028.583
2008 161.037 5.855.775

Konteyner Taşımaları  
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taşımacılığı ise %55 düzeyinde iken 2000 senesine gelindiğinde ise karayolu taşımacılığı 
toplam taşımacılığın %93’nü, demiryolları yaklaşık %4’nü hava yolu taşımacılığı ise 
%0,2’sini temsil etmektedir. Karayolu ulaştırmasına olan bu bağımlılık ulaştırma 
sisteminde birçok sorunlar da doğurmaktadır. Trafik sıkışıklığı, çevresel olumsuzluklar, 
sınır geçişlerinde yaşanan sorunlar, karayolu vergilendirmesi, karayolu trafiğindeki 
kısıtlamalar, ruhsat yetersizlikleri ve gümrük kısıtlamaları gibi göstergeler bu durumu 
ortaya koyan örneklerdir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek ve daha sürdürebilir bir 
ulaştırma sistemi oluşturabilmek için Türkiye; karayolu taşıma sisteminin avantajlarından 
da yararlanan ve hızlanan intermodal taşımacılık çözümleri geliştirmelidir. 
§ Feribot Taşımacılığı: MARMARAY projesinin gerçekleştirilmesi ile Avrupa-Asya 
arasında kesintisiz yük taşımacılığı sağlanacaktır. Ayrıca, Avrupa Asya arasındaki 
karşılıklı demiryolu taşımacılığı Derince / Bandırma – Tekirdağ Feribot bağlantılarının 
sağlanmasıyla da kapasite artırımı gerçekleştirilecektir. TCDD’nin Sirkeci-Haydarpaşa ve 
Tatvan-Van arasında yapılan Feribot İşletmeciliği dışında Derince-Köstence Limanları 
bağlantılı olarak Romanya ile, Derince- Ilychevsk Limanları bağlantılı olarak Ukrayna ile 
feribot irtibatı bulunmaktadır. Kavkaz Limanı ile Samsun Liman arasında kurulmakta olan 
feribot hattı; Rusya ile irtibat sağlayacaktır. Samsun-Kavkaz tren-feri hattının 2009 yılında 
hizmete açılması planlanmaktadır. Samsun-Kavkaz tren-feri hattında yılda 100-110 
feribot seferi ile 5.000 ila 7.000 adet vagon taşınması ve Türkiye ile Rusya arasında 
karşılıklı olarak 500.000 ton ithalat/ihracat/transit taşımaları yapılması beklenmektedir. 
§ Dorse taşımacılığı: ISU Çekicisiz Dorse Taşımacılığı Almanca “Innovativer 
Sattelanhanger Umschlag” kelimelerinin kısaltması olup karayolu yük taşıma araçlarının 
çekicisi olmadan sadece dorselerin, bu taşıma için imal edilen özel vagona (cep vagon) 
yüklenerek demiryolunda taşınmasıdır. Avrupada teşvik edilen bu taşımalarda; çoğu 
şirketin sahip olduğu dorseleri demiryolu vasıtasıyla taşıtmakta ve boşaltmayı ise 
istasyonda yapmak yerine kendi araçları ile yapmaktadır. Hem amortisman hem risk hem 
de çevre açısından büyük kazanç sağlanmaktadır. Ülkemizde bir sınır kapısından 
diğerine olan 2000 km. mesafesiyle kullanılan karayolu aracının amortisman, personel ve 
yakıt giderleri dikkate alındığında demiryolu blok taşımaları; tüm karayolu taşımacılarını 
bu yolu araçlarıyla kat etmekten vazgeçirecek durum ve kabiliyettedir. Potansiyel yük 
merkezlerinde demiryolu aktarma ihtiyacını ortadan kaldırarak dorse taşımalarıyla verilen 
hizmet; karayollarındaki trafik yoğunluğu ve kaza risklerini de minimize edecek öneme 
haizdir. Ökombi ve ICF (Intercontainer) Firmaları ile birlikte yürütülen çalışmalarla 
Halkalı(İstanbul)-Wels(Avusturya) arasında Dorse taşımaları planlanmaktadır. 
§ Ro Ro ve Araç Taşımacılığı: Uluslararası karayolu taşıma operatörleri; karayolu, 
deniz ve RO-RO taşımacılığını birleştiren yaratıcı çözümler geliştirerek uluslararası 
koşullara uyum sağlamaya çalışmaktadır. AB’ye ithalat %138’lik artış göstermesine 
rağmen son beş yıl içerisinde geçiş izni kotasındaki artış sadece %50 oranındadır. Türk 
operatörler; Avrupa’da şirket edinme, alternatif olarak RO-RO hizmetlerini geliştirme ve 
ek olarak, ECMT izinleri gibi yıllık, ilave ve çoklu giriş izinleri alma yoluyla, kısmen de 
olsa, geçiş izni sorunlarını azaltmaya veya geçiş kotası sınırlandırmalarını az da olsa 
kaldırmaya çalışmaktadır. 
2.7. Demiryollarında Maliyet, Güvenlik ve Çevre 
2.7.1. Başa-Baş Noktası 
Toplam Giderler (Yatırımlar+Harcamalar) için Demiryolu Yolcu-km Birim maliyetlerinin 
Karayolu Yolcu-km Birim maliyetlerine eşitlenmesi için 1980 yılında demiryolları için 
yolcu-km değerinin 62.173 milyon olması, yani demiryollarının yolcu-km taşımasına göre 
%17 artış, veya bir başka deyişle karayolları yolcu-km taşımalarının %0,8’lik kısmının 
demiryollarına aktarılması gerekmektedir. 1990 yılında demiryolları için yolcu-km 
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değerinin 51.704 milyon olması, demiryollarının yolcu-km taşımasına göre %14 artış, 
karayollarının yolcu-km taşımalarının %0,36lik kısmının demiryollarına aktarılması 
gerekmektedir. 2000 yılında demiryolları için olması gereken yolcu-km değeri 180.579 
milyon, demiryollarının kendi içerisindeki yolcu-km artışı %42, karayollarından 
demiryollarına aktarılması gereken yolcu-km oranı %0,95’tir. 2005 yılında ise demiryolları 
için olması gereken yolcu-km değeri 172.369 milyon, demiryollarının kendi içerisindeki 
yolcu-km artışı %46, karayollarından demiryollarına aktarılması gereken yolcu-km oranı 
% 0,93’tür. 
Aynı şekilde, Demiryolu Ton-km Birim maliyetlerini Karayolu Ton-km Birim maliyetlerine 
eşitleyebilmek için 1980 yılında demiryolları için ton-km değerinin 30.445 milyon olması, 
yani demiryollarının ton-km taşımasına göre %4,9 artış, veya bir başka deyişle karayolları 
ton-km taşımalarının %0,67lik kısmının demiryollarına aktarılması gerekmektedir. 1990 
yılında demiryolları için ton-km değerinin 44.586 milyon olması, demiryollarının ton-km 
taşımasına göre %4,6 artış, karayollarının ton-km taşımalarının %0,56lık kısmının 
demiryollarına aktarılması gerekmektedir. 2000 yılında demiryolları için olması gereken 
ton-km değeri 44.802 milyon, demiryollarının kendi içerisindeki ton-km artışı %3,5, 
karayollarından demiryollarına aktarılması gereken ton-km oranı %0,22’dir. 2005 yılında 
ise demiryolları için olması gereken ton-km değeri 70.813 milyon, demiryollarının kendi 
içerisindeki ton-km artışı %6,7, karayollarından demiryollarına aktarılması gereken ton-
km oranı %0,37’ dir. 
2.7.2. Yük Taşımacılığında Maliyet 
Yük sahiplerinin en önemli beklentisi; yüklerinin en kısa zamanda, en güvenli biçimde ve 
en düşük maliyetle taşınması olup taşıma maliyeti; taşıtılan yükün cinsi ve ticari ederine 
bağlı olarak tür seçiminde gözlenen niteliklerin en önemlisi haline gelmektedir. Kullanıcıya 
veya yükleticiye uygulanan navlun ücretlerinin düşüklüğüne karşın taşımaların İdaresine 
ve İşleticisine yüklediği büyük maliyet ve etki; demiryollarının mevcut durumunu 
açıklamaktadır. Taşıma hizmetlerinin sağlanmasında yük olsa da olmasa da zorunlu 
hizmete sunulan demiryolu ulaşımı olanakları, bileşenleri ve işletimleri; katlanılan maliyeti 
ortaya çıkarmaktadır. Taşınan yükün ticari ederinin düşük olması, hizmet amaçlı düşük 
fiyat politikasına rağmen yük talebinin düşük olması, altyapı sorun, eksik ve yetersizlikleri 
nedeniyle işletimde meydana gelen aksaklıklar ve kapasite yetersizlikleri demiryolunun 
tür seçiminde ve yük talebinde en büyük engelini oluşturmaktadır.  
Demiryolu yük taşıma maliyetleri, toplam maliyetin %44’ü oranında olup; elde edilen yük 
taşıma gelirlerinin üç katı civarındadır. Yük taşımalarında; vagon ve loko bakım 
maliyetleri; gelirin %65’i, enerji maliyetleri; gelirin %53’ü, loko ve tren personel maliyetleri 
ise gelirin %14’ünü oluşturmaktadır. Diğer maliyetlerle beraber işletmede gelirin üç katı 
kadar taşıma maliyeti oluşmakta, yük geliri ile değişken maliyet bile karşılanamamaktadır. 
Zararın böyle büyük olduğu bir demiryolu sisteminin sürdürülebilir olması, kendi 
kaynakları ile yatırım yapması ya da ucuz fiyatlar sunarak kaliteyi artırması oldukça zor 
görünmektedir. 
Gelir-gider dengesinin iyileştirilmesi için hizmet sıklığı, tarifelerin artırılması veya taşıma 
birim maliyetlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Talep ve müşteri odaklı bir anlayışla 
piyasa fiyatları ve rekabet koşulları dikkate alındığında, tarifeleri artırarak taşıma gelirleri 
istenen seviyede arttırılamamaktadır. Kaldı ki, belli koridorlar, müşteriler ve yük cinsleri 
için indirim yapılması da kaçınılmazdır. Demiryolu birim taşıma maliyetlerinin iyileştirilerek 
azaltılması yine de mümkündür. Bunun için; Demiryolu ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi, 
dolayısıyla yatırımların artırılması, daha iyi bir hizmet seviyesi sunulması için mevcut 
hatların iyileştirilmesi, yeni güzergahların geliştirilmesi ve hizmete alınması, diğer taşıma 
maliyetleriyle beraber özellikle toplam maliyetin en önemli dilimlerini oluşturan bakım-
onarım, enerji ve personel maliyetlerinin azaltılması, alternatif bakım-onarım hizmetlerinin 
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geliştirilmesi, hizmetlerin etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
Demiryollarında birim maliyetlerin düşürülmesi, yolcu ve yük taşımalarının artırılması için 
yatırımların artırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ters gibi algılanmasına karşın 
harcamaların artışı ile yatırımlardaki gerileme doğru orantılıdır. 
Yatırımların artmasıyla; öncelikle gittikçe artan harcamaların azalacağı ve yatırımların 
sağlayacağı yeni olanaklarla yolcu ve yük taşımalarının artacağı ve bunlara ait birim 
taşıma maliyetlerinin azalacağı açıktır. Yatırımlarda; mevcut güzergah düzenleme, 
iyileştirme ve yenilemeleri de dahil olmak üzere yeni hatlar ve depo, istasyon, yükleme-
boşaltma olanakları ve sinyalizasyon, tren izleme ve kontrol, bakım-onarım sistemlerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda, demiryolunun hizmet seviyesinin 
iyileştirilmesi anlamına da gelmektedir.  
Demiryollarının işletiminde çeken ve çekilen araçların işletme bünyesinde bulunması 
toplam maliyetin yükselmesindeki en büyük etkendir. Karayollarına benzer bir 
uygulamaya geçildiğinde; yani alt / üst yapının kullanıma sunulması ve araçlarla ilgili 
kuruluşa ek bir yük gelmesini ve giderleri düşürmektedir. Cer çıktıktan sonra demiryolları 
için yolcu başına maliyet otobüsteki yolcunun Karayollarına maliyetinden düşük 
olmaktadır. Yolcu taşımalarında demiryollarının %7-12 pay aldığı da göz önünde 
bulundurulduğunda bu birim maliyetin daha da düşeceği ve Karayollarında taşınan yolcu 
maliyetinin altında olacağı açıktır. Bu da, demiryollarında gerekli yatırımların 
gerçekleştirilmesi yolunu açabilecektir. 
Tek başına İşletme maliyetleri düşürüldüğünde dahi, toplam taşımalar içindeki demiryolu 
payı artırılabildiğinde demiryolu işletmesinde birim maliyetlerin azalacağı açıktır. Bunu 
sağlamak için karayollarının kapıdan kapıya taşıma yapabilme cazibesinin demiryollarına 
getirilmesi gerekecektir. Bu da ancak ve ancak Karayolu, Demiryolu, Denizyolu gibi 
ulaşım alt türlerinin kombine taşımacılık sistemi ve yük taşımasında konteyner kullanımı 
teşvikini getirecektir. Ulaşım politikası içinde Karayollarında taşınan tehlikeli madde, 
kömür, petrol, maden ve demir gibi yüklerin Demiryollarında taşınması zorlanarak 
Demiryollarının taşımadaki etkinliği artırılmalı ve böylece Karayolu olanaklarına verilen 
hasar ya da yük de en aza indirilmelidir.  
Karayollarında kullanımın ve talebin her ne sebeple olursa olsun artması; birim taşıma 
maliyetlerini düşürerek Kamuya Maliyeti de düşürmektedir. Bir başka deyişle; “ödenmeye 
hazır” birim değer ile “ödenen” arasındaki farkın; gerek yolcu gerekse yük taşıma 
toplamının katı kadar bir meblağ Kamuya ek kaynak oluşturmaktadır. Ancak; kullanıcı 
zaman, konfor, kaza maliyetleri ile birlikte Kamuya Toplam Maliyet ele alındığında; 
Demiryollarında belirtilen birim maliyetleri azaltıcı önlemlerin alınması ve yatırımların 
artırılması daha da önem arz etmektedir. 
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2.7.3. Bakım Onarım ve İşletme Maliyetlerin Azaltılması 
Yatırım, bakım-onarım ve yenileme ile ilgili giderlerin maliyetleri artıracağı yönündeki 
haksız önyargı ile demiryolu hizmet bileşenlerinin yenilenmesi, güncellenmesi, teknolojiye 
ve talebe uyumlaştırılması göz ardı edildikçe gerek talep miktarının düşmesi gerekse 
hizmetlerin sunulmasına yönelik harcamaların artması birim maliyetleri de artırmaktadır. 
Maliyetlerin azaltılmasında; yaklaşık yarım yüzyıldır hiç el değmemiş Demiryolu altyapısı 
ve bileşenlerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi önem arz etmektedir.  
2.7.4. Alternatif Bakım Hizmeti Alım İmkanının Sağlanması 
Demiryolu bünyesinde ve Bağlı Ortaklıklarında yapılan bakım hizmet maliyetleri oldukça 
yüksektir. Daha etkin, kaliteli ve ucuz bir maliyet için  alternatif bakım hizmet alım 
imkanları geliştirilmelidir.  
2.7.5. Enerji 
Altyapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi ile birlikte; gerek kurp çaplarının büyütülmesi, 
boyuna eğimlerin azaltılması ile işletim hızının, ray ve travers ömrünün, filonun 
yenilenmesi ile eski ve bakıma muhtaç lokomotif ve vagon performanslarının ve taşıma 
kapasitesinin artacağı açıktır. Bu durumda enerji sarfiyatının daha da düşeceği, en kötü 
ihtimalle birim taşıma başına enerji tüketiminin minimize edileceği tartışmasızdır. 
2.7.6. Güvenlik ve Çevre 
Çevre duyarlılığının tüm Dünya’da gelişmesi sonucunda demiryolu araçlarının yaydığı 
sera gazlarının azaltılması gündeme gelmiştir. Konu ile ilgili olarak UIC çalışmalarını 
tamamlamış ve 2007 yılında “CO2 azaltımı için teknik rehber” adlı bir yayın çıkarmıştır. 
Kara ve hava taşımacılığına oranla çok düşük seviyelerde olan demiryolu taşımacılığında 
yayılan sera gazları için, Avrupa Demiryolu Sektöründe 2010 yılına kadar CO2 
emisyonunun %30 azaltılması hedefi konulmuştur. TCDD, yeni temin ettiği/edeceği dizel 
araçlardaki motorların, konu ile ilgili olarak UIC ve EN tarafından belirlenen standartlara 
uygun olması şartını aramaktadır. Mevcut araçların kontrol altında tutulabilmesi için ise, 
iş yerlerine egzoz gazı ölçüm cihazları alınmıştır. Ayrıca, bakım ve onarımlar sırasında 

Vagon Loko Toplam Loko 
Personeli 

Tren 
Personeli 

1997 6.698 6.405 13.103 9.716 2.272 1.435 3.707 35.610 62.136 18.974 30,54

1998 10.707 11.107 21.814 13.651 3.880 2.241 6.121 62.698 104.284 32.612 31,27

1999 19.054 18.257 37.311 25.806 5.652 3.270 8.922 103.787 175.826 40.777 23,19

2000 37.244 35.587 72.831 51.650 8.072 4.745 12.817 167.422 304.720 68.828 22,59

2001 46.725 46.003 92.728 62.270 10.009 5.432 15.441 216.005 386.444 97.520 25,24

2002 65.593 65.732 131.325 98.054 15.361 6.654 22.015 315.903 567.297 151.457 26,70

2003 74.923 66.560 141.483 132.843 19.231 8.035 27.266 399.529 701.121 213.128 30,40

2004 84.320 94.703 179.023 147.695 25.942 11.415 37.357 458.203 822.278 260.185 31,64

2005 96.017 111.713 207.730 176.424 33.110 9.133 42.243 507.385 933.783 289.316 30,98

2006 107.968 111.697 219.665 200.828 37.136 9.484 46.620 551.620 1.018.733 318.278 31,24

2007 110.137 130.895 241.032 197.567 42.554 9.485 52.039 618.715 1.109.353 357.629 32,24

2008* 121.217 144.063 265.280 217.442 46.835 10.439 57.274 684.175 1.224.171 413.591 33,79

Personel Giderleri 
Toplamı

Çeken-
çekilen 

araçların 
yakıt enerji 

gideri

Yük Taşımacılığında Maliyet (Bin TL)

Yıllar 
Bakım-Onarım Giderleri Toplamı

Toplam Diğer

Gelirin 
Gideri 

Karşılama 
Oranı (%)

Gelir Gider 
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çevreye yayılan gazların azaltılması için filtre sistemleri takılmaya başlamıştır. UIC 
tarafından belirlenen hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm tedbirlerin en kısa zamanda 
alınması gerekmektedir. 
Çeken ve çekilen araçların atıklarının kontrolü ve belirli sistemler ile depolanarak yok 
edilmesi için Çevre Bakanlığının Yönetmelikleri çerçevesinde hareket edilmektedir. 
Araçlarda kullanılan yağlar, Yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre stoklanmakta ve özel 
olarak bu konuda sertifikalanmış Kuruluşlara gönderilmektedir. En önemli atıklardan biri 
olan, yolcu vagonlarındaki tuvalet atıklarının doğrudan dışarıya(demiryolu hattına) 
atılmasının önlenmesi için “vakumlu tuvalet” uygulamasına başlanmalıdır. Yeni temin 
edilen/edilecek yolcu taşıyan araçlarda bu husus bir zorunluluk olarak aranmakta olup 
yüksek hızlı tren setleri ile DMU tren setlerinde vakumlu tuvaletler bulunmaktadır. 
Çeken ve çekilen araçlarda bulunan akülerden ömrünü dolduranların depolanması ve yok 
edilmesi ile ilgili olarak Çevre Bakanlığının Yönetmeliklerine uygun hareket edilmektedir. 
Ayrıca, çeken ve çekilen araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı iş yerlerinde; yağ, 
yakıt, antifriz gibi atıkların kanalizasyon şebekesine karışmaması için gereken önlemler 
de alınarak arıtma sistemleri kurulmaktadır. 
Dünya demiryolu araçları üretim teknolojilerinde, gelişen çevre duyarlılığına paralel 
olarak, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması konusunda gelişmeler 
kaydedilmekte ve standartlar oluşturulmalı, temin edilecek araçların bu standartlara 
uygun olması sağlanmalıdır.  
Çeken ve çekilen araçlarda, tren dururken ya da hareket halinde iken, gerek araç 
içerisinde oluşan (yolcu bölümü, makinist kabini) gerekse trenin çevreye yaydığı gürültü 
seviyelerinin belirli değerlerin altında kalması UIC, EN, ISO ve Çevre Bakanlığının 
standartlarıyla zorunlu kılınmıştır. Temin edilen tüm araçlarda bu şartlar aranmaktadır. 
Mevcut araçlardan bu standartları sağlamayanlar ise iyileştirilmektedir. Makinist 
kabinlerinin ses izolasyonları kuvvetlendirilmekte, gürültü yayan ekipmanların bulunduğu 
bölümler izole edilmektedir. Gürültü tespit cihazları ile araçların kendi bünyelerindeki ve 
çevreye yaydıkları gürültü seviyeleri ölçülerek kontrol altında tutulmaktadır. Eski tip yolcu 
vagonları da modernize edilerek TVS2000 tipi vagon konforuna yükseltilirken gürültü 
konusuna özel bir önem verilmektedir. Trenlerin frenlemesi sırasında pik döküm fren 
pabuçlarının tekerleklerin yuvarlanma yüzeylerine sürtünmelerinden ortaya çıkan 
gürültüyü en aza indirmek üzere kompozit fren pabucu uygulamasına geçilmiştir. 
Çevre, hava, gürültü vb. kirliliği açısından avantajlı durumdaki demiryollarının filo 
yenilenmesi ve bakım-onarımlarının bir an önce tamamlanması ile daha arzu edilir 
seviyelere erişmesi mümkün görülmektedir. Trafik kazaları açısından ise; tüm geçitlerin 
gözden geçirilmesi, özellikle hemzemin geçitlerin tamamının alt-üst geçit haline 
dönüştürülmesi ve kazaların önlenmesiyle trafik kazalarının özellikle sosyal etkilerinin 
bertaraf edilmesi zaruridir. 
2.8. Demiryolu İşletimi 
Ülkemizde, son yıllarda, blok tren işletmeciliğine geçiş, lojistik merkezler ve konteynır 
terminalleri kurulması, organize sanayi bölgelerinin demiryollarıyla bağlantısının 
sağlanması, intermodal taşımacılığa uygun vagon imali, konteynır, Ro-La, otomobil 
taşımacılığı alanlarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Blok tren taşımasına 
geçilmesini müteakip 2004 yılında yükleme boşaltma süreleri (somaj) yükletici lehine 
olmak üzere 2 dingilli vagonlarda 7 saatten 16 saate, 4 dingilli vagonlarda 8 saatten 20 
saate çıkarılmıştır. 



	 71	

Demiryolu imajını olumsuz etkileyen tren tehir tazminatı 2003 yılında yeniden 
düzenlenerek tazminata esas süre en fazla 2 saat olarak kısıtlanmıştır. AB ülkelerinde 
tehir 30 dakikanın altına indirilmektedir. 
Yükleyicilere kolaylık sağlanması amacı ve teknolojik imkanlar doğrultusunda ulusal ve 
uluslararası taşımalarda 2005 yılında ücretler kredi kartı ile tahsil edilmeye başlanmıştır. 
Halen en çok taşıma yapılan 52 adet merkezde kredi kartı yanında ücretler kredili ve 
avanslı taşıma şeklinde de yapılmaktadır. 
2.8.1. Sınır Geçişleri, Gümrük ve Interoperability 
Ülkemiz ile komşu ülkeler ve bu ülkeler üzerinden diğer ülkeler arasında demiryolu irtibatı; 
Batıda Kapıkule ve Uzunköprü, Doğu’da Kapıköy, Akyaka, Güney’de Islahiye, Nusaybin 
ve Çobanbey Hudut kapılarından sağlanmaktadır. Mevcut 7 adet demiryolu hudut kapısı 
dışında inşaat çalışmaları devam etmekte olan Kars-Tiflis Demiryolu Projesi ile 8. kapı 
Gürcistan ile ülkemiz arasında açılacaktır.  
Uluslararası eşya taşımalarında demiryolu katarları ile taşınmakta olan eşya gümrük 
gözetimi altındadır. TCDD; üstlendiği uluslararası eşya taşımalarında 4458 Sayılı Gümrük 
Kanunu doğrultusunda yetkili mercilerle yürürlüğe giren ilgili yönetmelik, tüzük, genelge, 
tamim, tebliğ hükümleri uyarınca gümrük işlemlerini yapmak ve gümrük takibat kurallarına 
uymak zorundadır. 4458 Sayılı Gümrük Kanununa göre, TCDD üzerine düşen sorumluluk 
gereği sınır noktalarında, varış/çıkış birimlerinde ilgili gümrük idarelerine taşınan eşya ile 
ilgili özet beyan vermek ve gerektiğinde tasfiye listeleri düzenlemek durumundadır. 
TCDD; Kapıkule’de Mayıs 2006’dan, Kapıköy’de Temmuz 2008’den itibaren özel 
sektörden hizmet alarak bu özet beyan işlem süresini azaltmıştır.  
İstanbul-Kapıkule seyahat süresinin kısalması ve AB mevzuatı çerçevesinde pasaport ve 
gümrük kontrol işlemlerinin trenlerde yapılması nedeniyle Avrupa yönünde çalışan 
uluslararası yolcu trenlerinin rekabet gücü kazanacağı, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan 
ve Macaristan’a direkt trenler sefere konulabileceği ve mevcut uluslararası yolcu 
taşımalarında % 100 artış olacağı tahmin edilmektedir. 
Tren trafiği ve taşımacılığın kesintisiz ve hızlı yapılabilmesi için sınır geçişleri önemlidir. 
Sınır geçişlerinde süreyi uzatan işlemlerin başında, gümrük işlemleri ve karantina, tren 
sevk ve kabul, teknik kontrol vb. operasyonlar gelmektedir. Demiryolu katarları gece-
gündüz her saatte sınırdan giriş, çıkış yapabilmekte iken gümrük işlemleri sadece mesai 
saatlerinde verilmektedir. Mesai dışındaki saatlerde gümrük personeline fazla mesai 
ödense de sınır geçişleri oldukça uzun sürdüğünden gümrük hizmetlerinin kesintisiz ve 
her saatte verilmesi gereklidir. Ayrıca tarım, petrol ve kimyasal içerikli ürünlerle ilgili Enerji, 
Tarım ve diğer bakanlıkların istediği analiz, tahlil, test vb. işlemlerinin daha pratik bir 
yaklaşımla sınır geçiş sürelerinin kısaltılması önem arz etmektedir. 
2.8.2. Rekabet Oluşturma ve Kalite 
Banliyö, bölgesel, anahat ve YHT’ler ile yolcu ve yük taşıma hizmetlerini verimli ve 
ekonomik şekilde planlamak, yürütmek, İşletme hedefleri doğrultusunda çeken ve çekilen 
araçların kapasitesini planlamak, güvenli, verimli ve ekonomik olarak işletilmesine yönelik 
her türlü önlemi almak, düzenlemek, koordine etmek, denetlemek, yabancı demiryolu 
idareleri ile iletişim, koordinasyon ve entegrasyonu sağlamak ve geliştirmek, ekonomik ve 
sosyal koşullara uygun ticari tarifeler belirlemek, yayınlamak ve uygulamak işlemlerinin 
tamamı; tek başına TCDD’ye yüklenmiş, TCDD tarafından üstlenilmiş ve TCDD 
İdaresince de halen yürütülmektedir. Bu görevlerin ifasında zorunlu, sürdürülebilirlik 
anlayışı ile kaliteli, emniyetli, talebi karşılayan, yeterli hizmet seviyesini sunan, talebi ön 
planda tutan taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması da günümüze kadar sınırlı 
yetki ile tekelden yönetilmeye çalışılmaktadır. 
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AB; nakliye sektöründe özel demiryolu operatörlerini kamu firmalarıyla rekabete zorlayan 
yasal yenilikleri yürürlüğe koyarak tam bir rekabet ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. IX. 
Kalkınma planı da: Dünyada ticaretin giderek serbestleşmesine paralel olarak rekabetin 
artması ve küresel ve bölgesel ölçekte organizasyonların ağırlık kazanmasıyla taşıma 
mesafelerinin uzaması, hız unsurunu öne çıkarmıştır. Bu durum, hammadde ve işlenmiş 
ürünlerin alıcılara düşük maliyetle ve zamanında ulaştırılmasının önemini artırmış, lojistik 
hizmetler ile desteklenen kombine taşımacılık sistemlerinin kullanımını zorunlu kılmıştır. 
Bu da gösteriyor ki büyümek için kaliteye, kalite için rekabete, rekabet için yatırıma ihtiyaç 
vardır.  
Halen mevcut mevzuata göre TCDD demiryolu işletmeciliğini tek elden ve devlet 
kontrolünde yürütmektedir. 2003 yılında 3. şahısların gerek tren işletmeciliği ve gerekse 
vagon sahibi olmaları konusunda girişimler başlatılmıştır. 3. şahısların tren işletmeciliği 
yapması mevcut yasal engellere takılmış ancak vagon sahibi olmaları konusunda 
herhangi bir yasal engel olmadığı için 3. şahısların vagon sahibi olmalarına imkan 
verilmiştir. Bugün itibariyle 2.458 adet 3. şahıs vagonu demiryolu hatlarında 
çalıştırılmaktadır. İşletmecilikte serbestleşmenin sağlanabilmesi ve demiryolu ağında yeni 
operatörlerin taşımacılık yapabilmesi için sektör yasası ivedilikle çıkarılmalıdır.  
2.8.3. Reklam ve Tanıtım 
TCDD’nin reklam ve tanıtım faaliyetlerinin içeriğini ve yöntemini bugüne kadar iki temel 
değişken belirlemiştir. Bunlardan birincisi; kamu kurumu olma, diğeri ise demiryolu yük ve 
yolcu taşımacılığında tek işletmeci olma niteliğidir. Kamu kurumu olma niteliğinin 
doğrudan bir sonucu olarak reklam harcamalarının biçim ve kapsamı yasalar ve 
mevzuatla belirlenmiştir. Son yıllarda TCDD, kendi veritabanında kayıtlı yolculara toplu e-
posta gönderimi, yeni hizmete giren bölgesel trenlerin tanıtımı için yerel ölçekte raket 
pano kiralanması, Yüksek Hızlı Tren tanıtımı için Ankara ve Eskişehir’de out-door TV 
kiralanması gibi yavaş yavaş da olsa yeni reklam mecralarını kullanmaya başlamakta ise 
de bu çalışmalar bir defaya mahsus yapılmakta devam ettirilememektedir. TCDD’nin 
reklam ve tanıtım faaliyetlerinde genel olarak afiş ve broşür basımı yapıldığı, ancak yazılı 
ve görsel medyanın kullanılmadığı görülmektedir. Basılan afişler ve broşürler de 
çoğunlukla TCDD’nin kendi gar ve istasyonlarında asılmakta ve dağıtılmaktadır. Bunun 
sonucu olarak potansiyel olmasına rağmen her kesime ulaştırılamamaktadır. Nitekim, 
Yüksek Hızlı Tren yolcuları ile yapılan anketlerde, yolcuların sadece %3’ünün hizmeti 
reklamlardan öğrendiği anlaşılmıştır. TCDD’nin reklam faaliyetleri, dışarıya dönük 
olmaktan çok gar ve istasyonlara gelen yolculara yönelik bilgilendirme şeklindedir. Bu 
durumun başlıca nedenleri olarak reklam ve tanıtıma çok sınırlı bir bütçe ayrılması, 
mevzuattan kaynaklanan kısıtlar, kurum kültürü ve karar vericilerin reklam anlayışları 
sıralanabilmektedir. 
Bütçe imkanlarının etkin bir reklam kampanyası için yetersiz kalması nedeniyle TCDD 
yönetimi, karşılıklı işbirliği esasına dayalı takas (barter) anlaşmalarına yönelmektedir. 
Takas anlaşmaları, münferit etkinlikler için bütçe kısıtlarının aşılmasında bir çözüm 
olmakla birlikte tek başına çözüm olmaktan uzaktır. 
Bir kamu kuruluşu olarak TCDD’nin reklam harcamalarının içeriği ve yöntemi mevzuatla 
belirlenmiştir. Reklam harcamaları; Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, bu harcamanın nasıl 
yapılacağı da Kamu İhale Kanunu ile belirlenmiştir. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi daha 
çok kurumu ve personelini tanıtmaya yönelik kitap, dergi, bülten vb. yayınların basım ve 
yayınını, mevzuat gerekleri dışında plaket, hatıra, hediye, eşantiyon türü işleri, açılış, 
konferans, seminer, yıldönümü vb. kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler 
nedeniyle gezi, kokteyl, yemek vb. davetler düzenlemeyi yasaklamış olmakla beraber 
“Kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmetin doğrudan tanıtımı ile ilgili tanıtım giderleri hariç 
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olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecektir” denilmek suretiyle 
basın yayın kurumlarında yayınlananlar dahil reklam harcamalarına bir engel 
getirmemiştir. TCDD’de son dönemlerde hizmet ve uygulamaların tanıtımı amacıyla 
reklam kampanyası yapılması gerektiği kabul edilmekte ise de hemen hemen tüm 
işletmelerde olduğu gibi TCDD’de de reklam harcamaları bir yatırım harcaması olarak 
değil, katlanılması gereken bir gider olarak görülmekte ve reklam bütçesi karar vericilerin 
çoğunlukla kişisel yargı ve deneyimi ile yönetilmektedir. 
Demiryolunun sunduğu taşımacılık hizmetleri ve bu hizmetleri yerine getirirken 
kullanmakta olduğu her türlü unsuru; hizmetin sürdürüldüğü piyasaya tanıtmak ilgisini 
çekmek ve bundan maksimum fayda sağlamak amacıyla tanıtım etkinliklerini 
kullanmalıdır. Globalleşen dünya ve buna bağlı inovasyonunu yapmakta olan piyasa 
koşullarında var olmanın, mevcut durumunu geliştirerek gelecekte de yer alabilmenin en 
önemli ve vazgeçilmez koşulu olan tanıtım etkinlikleri demiryolu açısından da önemlidir. 
Hizmetin sürdürüldüğü piyasada daha büyük kitlelere ulaşmak için daha çok görsel, yazılı 
iletişim araçlarının kullanılması, sektör deki hizmeti alanlarla verenler arasındaki bağları 
kuvvetlendirmek için daha çok seminer, toplantı ve beyin fırtınası gibi sektörün 
imkanlarını, üstünlük ve avantajlarını tanıtan etkinliklere önem verilmelidir. 
2.8.4. İzleme, Bilgilendirme ve Tam Zamanında Teslim 
Demiryolu taşıma süresi karayoluna göre daha uzundur. Yük veya vagonların sürekli 
izlenerek yer ve konum bilgileri müşteriye henüz verilememektedir. Sevk ve varış 
noktasında yeterli ve eş zamanlı bilgilendirme sağlanamadığından, müşterinin demiryolu 
istasyon ve terminallerinde, sonraki ara nakliye ve operasyonlar için gerekli araç, vinç vb 
ekipman, personel ve depo organizasyonları zorlaşmakta ve maliyetleri artırmaktadır. 
KKY Projesi ile yük vagonlarının, dizilerinin ve trenlerinin gerçek zamanlı olarak takibi 
yapılacak, Yabancı demiryolu idarelerine ait vagonlar ile şahıslara ait vagonların, 
konteynerlerin, muşambaların, paletlerin vb. gibi araç ve gereçlerin hareketlerinin gerçek 
zamanlı izlenebilecek, bu sayede vagon ve tren planlaması etkin bir şekilde yapılarak 
kaynakların daha verimli kullanılması sağlanacaktır. Veriler elektronik ortamda takip 
edilerek yükün taşınması sırasında meydana gelebilecek aksaklıklara zamanında 
müdahale edilebilecektir.  
Müşteriler; vagon talebi, vagonun varış yerinin veya alıcısının değiştirilmesi, yükün kontrol 
edilmesi veya tartılması gibi taleplerini sistem aracılığı ile internet ortamında 
yapabilecektir. Sistem, vagonların müşterilere güvenilir teslim sürelerinde verilmesini 
sağlayacaktır. Müşteri, talebi ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığını, 
dolu ya da boş vagonlar, gönderilen yükün tahmini varış süreleri, varış süresine göre 
tahmini sevk süreleri hakkındaki bilgilere eş zamanlı ulaşabileceğinden taşımalarını eş 
zamanlı programlayabilecektir.  
Tam zamanında teslim için, elbette sinyalizasyon, hat yenileme ve çift hat gibi yatırımlar 
kaçınılmazdır. Demiryolu şebekesinin %95i tek hat ve %80i sinyalsizdir. Tek hatlarda 
trafik arttıkça trenlerin buluşma, öne geçme dolayısıyla seyir gecikme ve beklemeleri 
artmaktadır. Tren tarifelerinde tehir olması halinde ise beklemeler daha da belirgin 
artmaktadır. Bu yönüyle altyapı yatırımlarının önemi ortadadır. 
2.8.5. İstasyon Yönetimi 
Sosyal alanlar: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, 
sağlık, dini, kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen 
genel isim olup Park alanları: (Aktif yeşil alan): Park, çocuk bahçesi ve oyun alanları 
olarak ayrılan sahalar; Konaklama: Belirli ihtiyaçların giderilmesi amacı ile belirli süreli 
olarak kalınan yerler; Mağazacılık: İstasyon ve Gar binalarımızda yolcu ve çevrede 
yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik büfe, kafe, lokanta vb gibi birimler ve Ticari 
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İstasyon İşletmeciliği: Gar ve İstasyon alanlarında gerek kent halkına gerekse de 
yolculara hizmet amacıyla TCDD veya üçüncü kişilerce işletilen alanlardır. 
Bu amaçlarla toplam 311.620.586 m² taşınmaz kullanılmakta olup 277.497.941 m²’ %89 
TCDD mülkiyetinde, 34.122.645 m² %11 ise Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır. 1061 adet 
gar, istasyon, durak ve sayding bulunmaktadır. Gar ve istasyon sahalarında ticari ve 
işlemeciliği destekler nitelikteki kullanımlardan yaklaşık 2686 adet açık ve kapalı alan 
ticari olarak değerlendirilmektedir. Bütün bu alanların değerlendirilmesi sonucu yıllık 29 
milyon TL gelir elde edilmektedir. Sosyal tesis olarak, fiilen kullanılan 3 adet kamp alanı, 
52 misafirhane / yatakhane bulunmaktadır. 
Bu alanlara ilişkin sorunlar: Maliye hazinesi adına kayıtlı menkullerde karşılaşılan 
problemler, Finansman kısıtı nedeniyle sosyal tesislerin gerekli bakım ve onarım 
işlemlerinin yapılamaması, Gar ve istasyon sahalarında yapıların çok büyük bir kısmının 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olması nedeniyle karşılaşılan sorunlar, 
Değerlendirmelerde mevzuat ve yasal düzenlemelerin yetersizliği, Yerel yönetimlerle 
yaşanan problemler, Vergi ve SSK borcu dolayısıyla taşınmazlar üzerine konan haciz 
şerhleri, Kontrol dışı, haksız kullanım ve tecavüzler, Taşınmaz envanterinin tam ve 
sağlıklı olmaması, Tüm bu hususların takibi ve önlenmesine yönelik nitelikli eleman, 
ekipman ve donanımın bulunmaması, Münferit değerlendirmelerle oluşturulmuş yapının 
yeniden değiştirilememesi ve hizmeti ve işletmeciliği destekleyen bütüncül 
değerlendirmeler yapılamaması, Gar ve istasyon sahalarında güvenlik ve temizlik 
konusunda yaşanan problemler olarak sayılabilmektedir. 
Bu durumların bertaraf edilmesinde ise şunlar önerilebilmektedir: Demiryollarının 
işletmeciliği desteklemek amaçlı kapsamlı ve organize bir çalışma öngörmesi bu konuda 
finansal ve mevzuat problemlerinin çözümlenerek, yerel ve merkezi yönetim sivil toplum 
örgütleri ve üniversitelerle birlikte ivedilikle ortak bir çalışma başlatılması, Karlılık kadar, 
kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesi, Yeterli sayıda kalifiye personel istihdam 
edilmesi veya hizmet alımı ile takviye edilmesi, Güvenlik ve gar istasyon sahası temizliği 
hususlarında gerekli önlemlerin alınması, Gar ve İstasyon alanlarının, kentlerin 
merkezlerinde yer almasından dolayı, kentle bütünleşmesini sağlayacak, yaşam 
merkezleri haline dönüştürecek projelerin geliştirilmesi, Finansman sağlanarak 
gerçekleştirilmesi veya Yap- İşlet- Devret modeli ile hayata geçirilmesinin sağlanması. 
2.8.6. Personel ve Kariyer Yönetimi 
Modern yönetim anlayışında, işletmelerin insan kaynaklarından etkin yararlanabilmeleri 
için kariyer geliştirme programlarına yer vermeleri, organizasyon etkinlik ve çalışanların 
iş tatmini bakımından önemlidir. Çalışanlar, bulunduğu konumun farkında olmalı, kendisi 
için bir sonraki hedefi belirlemeli ve geleceğe hazırlanmalıdır. Dünya ekonomisi büyük 
değişiklikler yaşamakta ve çağın gerisinde kalan eski teknolojiye sahip kurumlar ve iş 
alanlarında ekonomik güçlükler yaşanmaktadır. Öte yandan, oldukça hızlı ilerleyen bilim 
ve teknoloji karşısında, personel ihtiyacı azalmakta veya tam tersine nitelikli personel 
ihtiyacı artmaktadır. Bu çerçevede; işe alınan personelin niteliklerinin belirlenmesi, 
çalışan personelin gelişimi için gerekli olan hizmet içi eğitim programlarına büyük önem 
verilmelidir.  
Çalışanların yükselme biçim ve şartları, kamu personel rejiminin imkân verdiği sınırlar, 
usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilmektedir. Çalışanların 5–10 sene sonrasına ilişkin 
kaygıları bilinmeli ve azaltılmalı; bir planlama imkânı bulunmamakla birlikte; 
ilerleyebilecekleri kademeler için öngörülen performans, nitelik, eğitim, kurs ve sınavlar 
çalışanlara bildirilmelidir.  
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2.8.7. Demiryolu Ulaşımında AR-GE 
Kesintisiz ve entegre hızlı tren yolcu hizmetleri, kapıdan kapıya yük hizmetleri ve etkin 
kent içi ulaşım altyapısı sağlayarak Ulaştırma sistemleri içerisindeki yolcu ve yük 
taşımacılığındaki pazar payını yaklaşık 3 kat artırabilmek için 2023 yılını hedef olarak 
belirleyen Ülkemizin, bu hedefine ulaşabilmek için üzerinde çalışılacak her teknolojik 
konunun demiryolunun ticari cazibesini arttırmaya yönelik olması gerekmektedir. Bu 
kapsamda belirlenen teknoloji konuları; Akıllı Ulaşım, Enerji ve Çevre, Emniyet, Test ve 
Sertifikasyon, Rekabetçilik, Strateji ve Ekonomi ile Altyapı’dır. Bu konularda 
geçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarının; Ürün geliştirebilme, yeni ürünler tasarlama, Üretim 
yöntemi / proses geliştirme, yeni yöntemler tasarlama, İş süreci / iş organizasyonu 
yöntemleri geliştirme, yenilerini tasarlama ve Teknolojilerin kaynağını oluşturan bilgiyi 
üretme, ekseninde gerçekleştirilmesi önemlidir. Teknoloji üretme ve kullanma yeteneği, 
ülkeler arası rekabette üstünlüğü belirleyen en önemli öğe haline gelmiştir. Teknoloji 
üretmek için de insan kaynağı (araştırıcı), finans kaynağı ve talep (pazar) unsurlarının 
aynı anda bir arada bulunması gerekmektedir. 
Demiryolu sektörünün serbestleşmesine yönelik olarak atılan adımlardan somut 
sonuçların alınması çok uzak değildir. Ancak bu süreçlerin tamamlanması sonunda 
yaşanılacak en büyük dar boğaz yetişmiş personel alanında olacaktır. Özellikle Ar-Ge 
projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi aşamasında bu eksiklik daha fazla 
hissedilecektir. Ülkemizde demiryolu yan sanayinin yeterince gelişmemiş olması ve 
serbestleşmeye paralel olarak ortaya çıkacak olan teknolojik istihdamın karşılanabilmesi 
için kısa vadede önlemlerin alınması gerekmektedir.  
Üniversitelerde demiryolu taşımacılığı ile ilgili akademik kadronun yetersizliğinin yanı sıra 
akademik personel adayları arasında bu alana ilişkin çalışmalar yapma çabası da mevcut 
değildir. Demiryolu Ar-Ge konusunun istihdam ve diğer yönlerden adaylara umut vaat 
etmemesi bu sonucu yaratmaktadır. Genel itibarıyla akademik personel, konuya ilişkin 
çalışmaların istediği sonuçlara ulaşmayacağı endişesini taşımaktadır. Diğer taraftan son 
derece sınırlı olmasının yanı sıra var olan akademik personel altyapı ile ilgili olup, 
konunun işletmecilik ve operasyon süreci ile ilgili personel sayısı yok denecek kadar azdır. 
Ülkemiz mevcut durumu itibari ile Ar-Ge altyapısı ve insan gücü büyük oranda 
üniversiteler ve kamu araştırma kurumlarında yer almakta ve araştırma faaliyetlerinin 
çoğunluğu buralarda gerçekleştirilmektedir. Demiryolu sektörüne yönelik olarak 
üniversitelerde ve TCDD bünyesinde bir araştırma merkezi altyapısı bulunmamaktadır. 
Oysa dünyanın gelişmiş ülkelerinde, demiryolu sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak 
demiryolu araştırma merkezleri görevler üstlenmektedir. Diğer taraftan, Ar-Ge 
faaliyetlerini gerçekleştiren, bu faaliyetlere destek sağlayan ve bu faaliyetlerin sonucunda 
ortaya çıkan bilgi ve teknolojiyi kullanan kurumlar arasında güçlü bir bağ kurulamamış 
olması nedeniyle, Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçları uygulamaya geçirilememekte ya da 
yapılan araştırmalar TCDD’nin ihtiyaç ve talebi ile tam olarak örtüşmemektedir. Ar-Ge 
çalışmalarının ürüne dönüşmesi ve rekabet gücüne katkısının artırılmasında özel sektör 
önemli rol üstlenmektedir.  
Demiryolu işletmeciliği ülkemizde serbestleştirilmediğinden demiryolu odaklı Ar-Ge 
çalışmaları özel sektör için yüksek pazar riski taşımaktadır. Geleceğin taşımacılık sektörü 
olan demiryollarının teknik altyapısının güçlendirilmesi ve yerli sanayinin oluşturulması 
amacı ile özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge çalışmalarına katılımını artırabilmek için çeşitli 
teşvikler yasal düzenlemeler ile gündeme alınmalıdır. Özel sektör kuruluşlarının 
demiryolu sektörüne olan yatırımları başlangıçta devlet desteği ile olmalıdır.  
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Yukarıda konu edilen sorunların çözümüne yönelik olarak; 
• Ülkemizde, demiryolu araştırmalarına öncülük edecek bir Araştırma ve Teknoloji 

Geliştirme Merkezi kurulmalıdır. 
• Ulusal Raylı Sistemler Teknoloji Enstitüsü’nün kurulması: Bu enstitü, kurgusu 

itibariyle lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) seviyesinde hizmet veren bir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü yapısında olmalıdır. 

• Demiryollarının dinamiğini oluşturan demiryolu meslek lisesinin tekrar açılması 
hızlı değişimin bir parçası olarak mevcut personel açığının giderilmesine katkı 
sağlayacaktır. 

• Üniversitelerde demiryolu alt sistemlerine yönelik olarak gerçekleştirilen doktora 
ve yüksek lisans programlarının, TCDD tarafından desteklenmesi yapılan çalışmaların 
artmasında itici bir güç yaratacaktır. 

• Demiryolu sektöründe, planlamadan işletime her aşamada (özellikle ihaleli 
işlerde) görevlendirilecek kamu ve/veya özel personel için; demiryolu sistemlerine ilişkin 
yüksek lisans veya doktora yapanların önceliklendirilmesi, anahtar personel olarak 
seçilmesi ve belirlenmesi zorlanmalı veya sağlanmalıdır. 

• Kamu İhale Kanunu’nda demiryolu sektörüne yönelik Ar-Ge çalışmalarına 
istisnalar getirilmelidir. 

• Özellikle teknoparklar için teşvikler sağlayan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun demiryolu sektörüne yönelik özel sektör 
çalışmalarını da destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

• Ülkemizde, demiryolu sektörünün geliştirilmesi kullanımının yaygınlaştırılması 
bir devlet politikası haline getirilmeli ve özel sektörün bu alana yatırım yapması için gerekli 
bilinç ve teşvik oluşturulmalıdır.  

• Devlet, Üniversite ve özel sektör kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirilecek 
platformlarda, teknoloji öncelikli alanların belirlenmesi, sektörün gelecek profilinin 
şekillendirilmesi, yatırımcı özel girişimlerin bilgilendirilmesi ve olası endişelerinin 
giderilmesi ile sektörün etraflı tanıtımı sağlanmalı, belirlenen öncelikli alanlarda 
geliştirilecek projelerde ortaklıklar oluşturulmalı ve kamu sektörünce desteklenmelidir. 

• Demiryolu sektörüne yönelik yan sanayinin oluşması için özel sektör kuruluşları 
desteklenmeli ve bu konunun sürdürülebilir hale gelmesi için gereken yapılanma veya 
platformlar oluşturulmalıdır. 
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2.9. Demiryolu Sektöründe Gelişmeler: Yürütülmekte olan Planlar ve Projeler 

 
2.9.1. Yüksek Hızlı Demiryolu Ağı ve Bağlantılarına İlişkin Projeler 
2.9.1.a. Planlanan ve Proje Aşamasındaki Hızlı Tren Hatları 
Öncelikle yolcu taşımalarına hizmet vermek üzere hat isim ve uzunlukları aşağıda tabloda 
belirtilen çekirdek bir hızlı demiryolu ağı oluşturulması ve geliştirilmesi ile yılda yaklaşık 
40 milyon yolcu taşınması, hızlı tren işletmeciliğinde Japonya, Almanya, Fransa ve Güney 
Kore’ gibi önde gelen demiryolu işletmeleri konum ve durumuna erişilmesi 
hedeflenmektedir. 

	

Sıra No İşin Adı Uzunluk 
(km) Sıra No İşin Adı Uzunluk 

(km)
 Halkalı-Kapıkule 230 19 Sivas-Çetinkaya 101
2 İstanbul-Boğazgeçiş-Hadımköy 60 20 Çetinkaya-Divriği 52
3 Atatürk Havalimanı-Çorlu Havaalanı 90 21 Divriği-Erzincan 150
4 İstanbul-Gebze-Körfez geçişi-Altınova 100 22 Erzincan-Erzurum 200
5 Altınova-Gemlik-Bursa 85 23 Erzurum-Kars 210
6 Osmaneli-Ayazma-Bursa 110 24 Ankara-İstanbul 533
7 İnönü-Ayazma-Bursa 110 25 Konya-Karaman-Mersin 380
8 Bursa-Karacabey-Bandırma 130 26 Ankara-Ayaş-Arifiye 260
9 Bandırma-Bursa-Osmaneli (Ayazma-İnönü) 276 27 Arifiye-Adapazarı-Mollafeneri-İstanbul(Hasdal) 170
10 Bandırma-İzmir 253 28 Eskişehir-Kütahya-Afyon 161
11 Karacabey-Balıkesir-Soma 180 29 Afyon-Burdur 162
12 Soma-Bergama-İzmir 145 30 Burdur-Antalya 150
13 Polatlı-Afyon 195 31 Konya-Afyon 270
14 Afyon-Uşak-Eşme 200 32 Ankara-Konya 212
15 Eşme-Manisa-İzmir 217 33 Ankara-Sivas 450
16 Kütahya-Balıkesir 230 34 Yerköy-Kayseri 105
17 Dinar-Denizli 115
18 Denizli-Aydın 130 6422

■ YAPIMI DEVAM EDEN HATLAR
     ■ PROJELENDİRİLEN HATLAR

■ PLANLANAN HATLAR
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2.9.1.b. Yapımı Süren Hızlı Tren Hatları 

 

Ankara-İstanbul Hızlı Demiryolu Projesi 
Projenin inşaatı tamamlanan 206 km.lik Esenkent- Eskişehir (Hasanbey) bölümünün 
açılışı 13 Martta yapılarak, Ankara-Eskişehir arasında 14/03/2009 tarihinden itibaren 
Yüksek Hızlı Tren seferlerine başlanmıştır. Halen 250 km/saat hız yapabilen Yüksek Hızlı 
Trenler (YHT) ile 1 saat 27 dakika olan Ankara-Eskişehir arası yolculuk süresi, Ankara- 
Sincan, Sincan-Esenkent ve Eskişehir Gar Geçişi alt projelerinin de tamamlanması ile 1 
saat 5 dakikaya inecektir. 
Diğer yandan, YHT bağlantılı olarak sefere konulan konvansiyonel trenlerle Ankara-
İstanbul arası yolculuk süresi 5 saat 30 dakikaya, yine YHT bağlantılı Ray Otobüsleri ile 
Ankara-Kütahya arası yolculuk süresi de 3 saate, otobüslerle 6 saatte ulaşılabilen Ankara-
Bursa arası YHT+Otobüs bağlantısı ile 4 saate indirilmiştir. 
Sincan-Esenkent ve Eskişehir-İnönü kesimlerinin altyapı işleri tamamlanmıştır. Her iki 
kesimin de üstyapı inşaatına başlanmış olup, 2009 yılında tamamlanacaktır. İnönü-
Vezirhan ve Vezirhan-Köseköy kesimlerinde çalışmalara başlanılmıştır. Köseköy-Gebze 
arasının da uygulama projeleri tamamlanmış olup, Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) 
kredisi temin edildiğinde ihalesine çıkılacaktır. 
Proje %100 tamamlandığında Ankara-İstanbul arası mesafe 567 km’den 533 km’ye ve 
seyahat süresi de 7-8 saatten yaklaşık 3 saate düşecektir.  

Ankara-İstanbul Hızlı Tren güzergâhında çalıştırılmak üzere temini planlanan 12 adet 
Yüksek Hızlı Tren setinin 4 adedi Ülkemize getirilmiş ve 3 adedi servise verilmiştir. 1 adet 
YHT setinin de test çalışmaları bitmiş, servise hazır beklemektedir. Kalan 8 adet Yüksek 
Hızlı Tren setinin tamamı Şubat 2010’a kadar teslim alınacaktır. 
Ankara-Konya Hızlı Demiryolu Projesi 
Ankara-Eskişehir-Afyon koridorundan Ankara-Konya mevcut demiryolu 687 km, Ankara-
Konya karayolu ise 258 km.dir. Rekabet şartları gereği Ankara –Konya arasında direk 
yolcu treni çalıştırılmamaktadır. Yüksek yolcu taşıma potansiyeli bulunan Konya- Ankara 
ve İstanbul koridorları Hızlı Tren programına alınmıştır. Projelerin tamamlanması ile 
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Ankara-Konya arasındaki 10 saat 30 dakikalık dem. seyahat süresi 1 saat 15 dakikaya, 
İstanbul-Konya arasındaki 12 saat 25 dakikalık dem. seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya 
inecektir. Ankara-Konya Hızlı tren hattında altyapı inşaat işleri 2 kesim halinde ihale 
edilmiş olup, 2009 yılında tamamlanacaktır. Üst yapı işlerinin de, 2010 yılında 
tamamlanması programlanmıştır. 
Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Projesi 
Bu proje ile Doğu-Batı ekseni oluşturulacak, Ankara-Sivas hattı mevcut hatta göre 136 
km. kısaltılacaktır. Standartlarının yükseltilmesi suretiyle seyahat süresi 3 saate 
indirilecek yolcu taşımacılığı demiryollarına kanalize edilecektir. Proje kapsamında 
yüksek standartlı, çift hatlı elektrikli, sinyalli 455 km. yeni demiryolunun inşası 
planlanmıştır. İlk etapta yapımı planlanan 292 km. lik Yerköy-Sivas bölümünün temeli 
13.03.2009 tarihinde atılmıştır. Projenin 163 km.lik Kayaş-Yerköy bölümünün uygulama 
projelerinin yapımı için açılan ihale 23.02.2009 tarihinde sonuçlandırılarak firmalara tebliğ 
edilmiştir. Uygulama projelerinin tamamlanmasını müteakip projenin yapım ihalesine 
çıkılarak 2011 yılına kadar tamamlanması planlanmıştır.  
2.9.2. Konvansiyonel Demiryolu Ağ ve Bağlantılarına İlişkin Projeler 
Ülkemizde, doğu-batı yönleri doğrultusunda kesintisiz bir demiryolu ana koridoru 
oluşturularak, gerek ulusal, gerekse Avrupa-Asya arasında  transit ulaşım olanaklarının 
artırılması amacıyla bazı projelere öncelik verilmiş bulunmaktadır.  
Bu projeler: Blok Tren Taşımacılığının geliştirilmesi, Lojistik Merkezler Kurulması, Kars -
Tiflis Projesi, Türkiye-Rusya Tren Feri Hattı Oluşturularak Kombine Yük Taşımacılığına 
Başlanması, Muratlı-Tekirdağ Yeni Demiryolu Hattının Yapımı (DLH), Marmara Denizinde 
Kombine Taşımacılık, Marmaray Projesi, Yük Tesislerinin Kent Dışına Taşınması, 
Sinyalizasyon Projesi, Türkiye-Suriye 3. Demiryolu Sınır Kapısının (Çobanbey) Açılışı, 
İltisak Hattı Yapımlarının Yaygınlaştırılması, Yük Vagon ve Lokomotif Filosunun 
Geliştirilmesi, Özel Sektör Vagonlarının Teşvik Edilmesi, Yük Taşımacılığında Çoklu 
Ödeme Sistemleri, Hızlı Tren Hatlarında Yük Taşımacılığı Yapılması ve Taşıma 
Kapasitesinin Artırılması İçin Yol Bakım-Onarımı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Çift 
Hat Yapımı’dır.  
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Planlanan ve projelendirilmekte olan çift hatlı, elektrikli ve sinyalli konvansiyonel 
demiryolu hatları aşağıda tabloda sunulmaktadır: 

 
2.9.2.a. Yapımı Süren Konvansiyonel Demiryolu Hatları 
2.9.2.a.1. Kemalpaşa OSB-Turgutlu Demiryolu Projesi 
Toplamı 680 hektar olan üzerinde kurulmuş ve şu anda aktif 270 adet firmanın faaliyet 
gösterdiği (ki; daha sonra 370 adet firma faaliyeti planlanmaktadır.) Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesindeki (KOSBİ) 3 milyon ton mertebesinde yükün,  mevcut demiryoluna 
bağlantı yapılarak en ekonomik bir şekilde taşınması amacıyla; yapımı devam etmektedir. 
2.9.2.a.2. Tekirdağ-Muratlı Demiryolu İnşaatı  
Marmaray projesi kapsamında 3 hatta çıkartılarak rehabilitasyona tabi tutulacak olan 
Halkalı ile Gebze arasında işletme altında bulunan 63 Km uzunluğundaki demiryolu 
kesiminde sürdürülecek olan inşaat faaliyetleri sebebi ile bu demiryolu hattı kapatılacaktır. 
Bahse konu hattın kapatılması sonucunda ise Avrupa ile Anadolu arasındaki Demiryolu 
bağlantısı kesileceği gibi Haydarpaşa ve Sirkeci limanları da işlevini kaybedecektir. 
Ülkemiz ulaşım sisteminde ortaya çıkan bütün bu olumsuzlukların giderilmesi amacı ile, 
Tekirdağ’da mevcut limanın Muratlı’da mevcut demiryolu hattına bağlantısı planlanmıştır. 
Ayrıca 31 km uzunluğundaki bu yeni demiryolu projesi; Derince ve İstanbul limanlarındaki 
sıkışıklığı önleyecek ve Bandırma Limanı ile Tekirdağ Limanı arasında gerçekleştirilecek 
feribot taşımacılığı sayesinde ise Ege Bölgesinin Avrupa’ya bağlantısı yaklaşık 600 km 
kısalacak ve buna paralel olarak Boğaz trafiği azalacaktır. İnşaatı devam eden bu projede 
altyapı inşaatı bitirilmiş, üstyapı inşaatına devam edilmektedir. 
2.9.2.a.3. Kars-Tiflis Projesi 

Sıra 
No İşin Adı Uzunluk 

(km) Sıra No İşin Adı Uzunluk (km)

1 Kırklareli-Dereköy 85 41 Karasu-Karadeniz Ereğli-Çaycuma-Bartın-Amasra 210
2 Tekirdağ-Keşan 100 42 Trabzon-Gümüşhane-Erzincan 190
3 Tekirdağ-Muratlı 31 43 Rize-İspir-Erzurum 180
4 Sabiha Gökçen-Atatürk Havalimanı-Marmaray 15 44 Rize-Bayburt-Aşkale 190
5 Balıkesir-Edremit-Ayvalık-Çanakkale 227 45 Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu-Nahçivan 220
6 Çanakale-Gelibolu-Keşan-Pehlivanköy 220 46 Kars-Tiflis (BTK) 76
7 Aydın-Çine-Yatağan-Güllük limanı 161 47 Kıvık-Siirt 25
8 Yatağan-Muğla-Dalaman 80 48 Horasan-Ağrı-Gürbulak 275
9 Kemalpaşa OSB Dmy 27 49 Erzincan-Palu 265
10 Ankara-Şereflikoçhisar 275 50 Palu-Diyarbakır 195
11 Aksaray-Ulukışla 143 51 Çıldır-Ardahan 65
12 Şereflikoçhisar-Aksaray 105 52 Ardahan-Posof-Ahıska 90
13 Yerköy-Kırşehir 89 53 Vangölü-Geçişi 237
14 Kırşehir-Nevşehir 100 54 Van-İran 117
15 Nevşehir-Aksaray 70 55 Bingöl-Elazığ 140
16 Nevşehir-Niğde 100 56 Elazığ-Malatya 120
17 Kütahya- Alayurt 10 57 Malatya-Kahramanmaraş 225
18 Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun 350 58 Kahramanmaraş-Mersin 300
20 Konya-Aksaray 190 59 Kurtalan-Siirt-Bitlis-Tatvan 145
21 Karabük-Çankırı 156 60 Mersin-Silifke 100
22 Çankırı-Kırıkkale 120 61 Anamur-Alanya 120
23 Çankırı-Çorum 156 62 Alanya-Antalya 141
24 Sivas-Kayseri 223 63 Karaman-Mut-Silifke 150
25 Sivas-Malatya 257 64 İskenderun-Hatay-Samandağı 100
26 Tecer-Kangal 48 65 Nurdağı-Hassa-Kırıkhan-Hatay-Samandağ 170
27 Ankara-Zonguldak 484 66 Toprakkale-Nurdağı 80
28 Ankara-Esenboğa 30 67 Nurdağı-Gaziantep 80
29 Kayseri-Afşin-Maraş 320 68 Gaziantep-Kilis-Çobanbey(Elbeyli) 100
30 Karaman-Niğde 190 69 Gaziantep-Çobanbey(Elbeyli) 46
31 Samsun-Çarşamba-Ünye-Fatsa 102 70 Çobanbey-Nizip-Birecik 100
32 Fatsa-Ordu-Giresun 70 71 Birecik-Şanlıurfa-Nusaybin 300
33 Giresun-Trabzon-Rize 215 72 Nusaybin-Cizre-Irak 135
34 Rize-Hopa-Sarp-Batum 145 73 Elbeyli-Nusaybin 380
35 Karabük-Kastamonu 240 74 Şanlıurfa-Diyarbakır 200
36 Kastamonu-Vezirköprü-Havza 230 75 Diyarbakır-Mazıdağı-Arada 155
37 Tokat-Turhal 43 76 Kurtalan-Kıvık-Cizre 103
38 Zonguldak-Karadeniz Ereğli 36 77 Cizre-Şırnak 63
39 Adapazarı-Karasu 75
40 Adapazarı –Karasu-Ereğli-Bartın 285

■ YAPIMI DEVAM EDEN HATLAR
   ■ PROJELENDİRİLEN HATLAR

■ PLANLANAN HATLAR

                                           TOPLAM                                                 11591
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Asya ile Avrupa arasındaki eski tarihi İpek Yolu üzerinde birbiri ile tarihten gelen 
dostlukları ve kültürel ilişkileri bulunan Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan devletleri 
arasındaki ilişkileri pekiştirerek ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu üç ülke 
dışındaki bölge ülkeleri arasında ticaret ve ekonominin gelişimini sağlamak amaçlarıyla 
Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi inşaatına başlanmıştır. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu 
Hattı, Marmaray ve diğer projelerle birlikte Avrupa'dan Çin'e kesintisiz demiryolu 
koridorunun önemli bir bölümüdür. Bu projeyle; Kafkasya Ülkeleri ve Çin ile doğrudan 
demiryolu bağlantısının sağlanması, bölgedeki yüksek taşıma hacminden daha fazla 
yararlanılması, Avrupa ve Asya arasında Türkiye’nin transit ülke konumuna gelmesi, 
bölge ülkeleri arasında ekonomik, kültürel ve tarihi ilişkilerin geliştirilmesi için önem 
taşıdığı kadar Avrupa ile Asya arasında önemli bir demiryolu koridoru olacak Kars-Tiflis-
Bakü demiryolu projesiyle ilk etapta yıllık 6.5 milyon ton yük taşınacaktır. Türki 
Cumhuriyetlere doğrudan bağlanılması halinde mevcut taşıma miktarının 3 katı kadar 
transit taşıma yapılması ve demiryollarının başa-baş hedeflerinin çok daha kısa sürede 
gerçekleşmesi sağlanacaktır. Yapımı DLH tarafından üstlenilen ve Gürcistan sınırına 
kadar 76 km uzunluğundaki kesimin yapım ihalesi 2008 yılında yapılmış olup hat inşaatı 
devam etmektedir. 
2.9.2.a.4. Türkiye-Rusya Tren Feri Hattı Bağlantısı 
Bu projeyle Türkiye’den Rusya, Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri ile Ortadoğu ülkelerine ve 
tersi istikamette kombine taşımacılığı yapılacaktır. Gürcistan Poti ve Bulgaristan Varna 
limanlarına yapılacak bağlantılarla TRACECA koridoru için de önem arz etmektedir. 
Samsun-Kavkaz Limanları Arasında Feribot Bağlantılı Demiryolu Taşımacılığı Yapılması 
kapsamında; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Karadeniz üzerinde bir tren-feri 
hattı oluşturularak Rusya'dan Ülkemize ve Ülkemizden Rusya’ya yapılacak kombine 
taşımaların, Samsun ve Kavkaz (Rusya Federasyonu) Limanları arasında bir köprü 
oluşturulmak suretiyle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Kombine taşımacılık sistemiyle 
taşıma maliyetlerinin azaltılmasını ve taşıma sürelerinin kısaltılması ile Türkiye ile Rusya 
arasında yapılan ithalat, ihracat ve transit taşımalarının demiryoluna kanalize edilerek 
yılda 500 bin ton yük taşınması hedeflenmektedir. 
2.9.2.a.5. Marmaray Projesi 
Dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul'un kentsel 
yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel 
ulaşım imkânları sunabilmesi, kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için yüksek 
kapasiteli, elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen, hava ve gürültü kirliliğini 
azaltan, bireysel karayolu ulaşımına bağımlılığı azaltan bir projedir. 
Proje,  Yenikapı’da İstanbul Metrosu, Aksaray-Havaalanı Hafif Raylı Sistemi ve Esenler-
Bağcılar Hafif Raylı Sistemine, Sirkeci’de Eminönü-Zeytinburnu Tramvayına, 
Küçükçekmece’de Bakırköy-Avcılar-Beylikdüzü Raylı Sistemine, Kadıköy'de Kadıköy-
Kartal Metrosuna ve Üsküdar'da Üsküdar-Ümraniye Tramvayına entegre edilecek, 
Atatürk ve Sabiha Gökçen Havaalanlarına da bağlanacaktır. Bu sayede yolcuların 
güvenilir, hızlı ve konforlu bir toplu taşım sistemi ile seyahat edilmesi sağlanacaktır. 

Proje 4 bölümden oluşmaktadır: 

1- Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, 
2- Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi: Tüneller ve İstasyonlar (BC1), 
3- Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi: İnşaat, 

Elektrik ve Mekanik Sistemler (CR1), 
4- Demiryolu Aracı İmali (CR2). 
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Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi: Tüneller ve İstasyonlar (BC1) Müşavir Firmanın 
çalışmalarına başlaması ile Projenin ihale hazırlıkları da başlatılmıştır. Demiryolu Boğaz 
Tüp Geçişi Projesi ihale süreci ise 2003 yılında başlatılmış ve 2004 yılı Mayıs ayında 
tamamlanmıştır. Boğaz geçişi batırma tüp tünel, kara kısımları ise delme tüneller 
yöntemiyle inşa edilmektedir. Tüneller TBM (Tünel Delme Makinesi), NATM (Yeni 
Avusturya Tünel Metodu) ve aç-kapa olmak üzere 3 farklı tekniği içermektedir. Projede 
toplam 5 adet TBM kullanılarak gidiş ve geliş olmak üzere toplam 20.088 m tünel imal 
edeceklerdir. 
TBM’lerin kazı alanları: 

 

Batırma Tüp Tünel ise karada ve denizde prefabrik olarak imal edilmiş olan batırma tünel 
elemanlarını birleştirerek su altında tünel inşa yöntemidir. Projede 11 eleman Tuzla Kuru 
Havuz Bölgesi’nde prefabrik olarak imal edilmiştir. Bu elemanlar 8.75 metre yüksekliğe 
ve 15.5 metre genişliğe sahiptir. Sekiz adet eleman 135 metre, iki adedi, 98.5 metre ve 
bir adedi de 110 metre boyundadır. Toplam 1387 metre uzunluğunda Batırma Tüp Tünel 
Boğaz kesitindeki yerine yerleştirilmiş olup tünel içi imalatlar devam etmektedir. 
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Projenin ikinci kısmını oluşturan mevcut Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö 
Hatlarının İyileştirilmesi: İnşaat, Elektrik ve Mekanik Sistemler (CR1) işi kısmında ise 
sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 
Mevcut Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve yüzeysel metroya dönüştürülmesi işidir. 
Toplam 36 istasyon yenilenerek modern istasyonlar haline getirilecektir. Mevcutta 
demiryolu hat sayısı 2 olup,hat sayısı 3’e çıkarılacaktır. 3 hattan oluşacak ve altyapının 
tamamı yenilenecektir. İki hatta Banliyö (CR) Trenleri çalışacaktır. Üçüncü hattı ise  
Şehirlerarası yük ve yolcu trenleri tarafından kullanılacaktır. İstasyonlar Arası Ortalama 
Mesafe: 1-1.5 km olarak planlanmaktadır. Banliyö İşletmesi başladığında Kazlıçeşme ile 
Söğütlüçeşme arası 18 dakika , Gebze-Halkalı arası yaklaşık 105 dakika sürecektir. 
Demiryolu Aracı İmali (CR2) işi 10 Kasım 2008 tarihinde Teknik ve Mali olarak en uygun 
teklifi veren firma ile imzalanmış olup işe başlanılmıştır. 
Demiryolu (CR2) aracı 

 
Proje kapsamında 440 adet araç alınması planlanmaktadır. 22–23 m boyundaki 5 ve 10 
araçtan oluşturulacak diziler ile 2025 yılına kadar yolcu talebinin karşılanması 
sağlanacaktır. Araçlar dünyada kabul görmüş standartlarda ve çevre dostu araçlar 
olacaktır.  
2.9.2.b. Proje Aşamasındaki Demiryolu Hatları 
Tasarım aşamasında çalışmaları yürütülen konvansiyonel demiryolu hattı projeleri 
aşağıda listelenmektedir: 
1. Kapıkule-Halkalı Demiryolu 
2. Sivas - Kars Demiryolu 
3. Ankara-Polatlı-Afyon-İzmir Demiryolu 
4. Bandırma-İzmir Demiryolu 
5. Eskişehir - Antalya, Dinar - Aydın Demiryolu 
6. Konya - Mersin Demiryolu 
7. Yerköy-Şefaatli-Kayseri Demiryolu 
8. Bandırma-Bursa-Osmaneli, Bursa-İnönü Demiryolu 
9. Adapazarı-Bartın Demiryolu 
10. Aydın - Çine –Güllük Demiryolu 
11. Yerköy-Kırşehir Demiryolu 
12. Tokat-Turhal Demiryolu 
13. Samsun – Çarşamba – Terme – Ünye - Fatsa Demiryolu 
14. Toprakkale – Urfa – Nusaybin - Habur  Demiryolu Projesi 
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15. Van Gölü Kuzey Geçişi  Demiryolu Projesi 
16. Güney (Çobanbey-Nizip-Birecik-Şanlıurfa-Mardin-Nusaybin-Irak Hudutu) Demiryolu Projesi 
17. Kömürler-Osmaniye  Demiryolu Projesi 
18. Çankırı-Çorum-Amasya  Demiryolu Projesi 
19. Kemalpaşa OSB-Turgutlu Demiryolu 
2.9.2.c. Projesi Biten ve Öncelikli Yapımı Beklenen Hatlar 
DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından demiryolu altyapısının geliştirilmesi ve ülke 
geneline yaygınlaştırılması ile ilgili demiryolu hattı proje aşamasında devam etmektedir. 
Toplam olarak 5491 Km Çift Hat ve 43 Km Tek Hat demiryolu projesi devam etmekte veya 
bitirilmiş olup yapım safhasını beklemektedir. Bunların akslara göre sıralanmış hali 
aşağıda verilmektedir: 
A- Doğu – Batı Aksı: 
1- Halkalı-Kapıkule  Demiryolu Hattı (Çift Hat 230 Km.) 

2- Sivas-Kars   Demiryolu Hattı (Çift Hat 710Km.)  

3-	Ankara	–	İzmir			Demiryolu	Hattı	(Çift	Hat	624Km.)	

B- Kuzey – Güney Aksı: 
1- Bandırma – İzmir   Demiryolu Hattı (Çift Hat 253 km.) 

2- Eskişehir –Antalya Demiryolu Hattı (Çift Hat 426Km.)                   

3 -Konya – Mersin   Demiryolu Hattı (Çift Hat 380 km.) 

4	-Kayseri-	Yerköy		Demiryolu	Hattı	(Çift	Hat	139	km.)	

C- İl Liman ve OSB Bağlantıları: 
1-Bandırma- Bursa Osmaneli,Bursa – İnönü   Demiryolu Hattı (Çift Hat 296km.) 

2- Adapazarı - Karasu, Ereğli, Bartın Liman Bağlantısı Demiryolu Hattı (Çift Hat 285Km.) 

3- Aydın-Güllük Liman Bağlantısı Demiryolu Hattı (Çift Hat 161Km.) 

4- Kırşehir – Yerköy Demiryolu Bağlantısı Demiryolu Hattı (Çift Hat 89Km.) 

5- Tokat –Turhal Demiryolu Bağlantısı Demiryolu Hattı (Tek Hat 43Km.) 

6- Samsun – Çarşamba – Terme- Ünye Fatsa Demiryolu Hattı (Çift Hat 102Km.) 

7-Toprakkale  - Habur Demiryolu Hattı (Çift Hat 715Km.) 

8-Van Gölü Kuzey Geçişi Demiryolu Hattı (Çift Hat 237Km.)  

9-Güney Demiryolu Projesi (Çift Hat 535 Km.) 

10-Kömürler-Osmaniye Demiryolu Projesi (Çift Hat 72 Km) 

11-Çankırı-Çorum-Amasya Demiryolu Projesi (Çift Hat 237 Km) 

2.9.2.d. Mevcut Demiryolu Hat Yenilemeleri 
Mevcut hatların bakım-onarım ve yenileme çalışmalarında; yılda ortalama 650-700 km.lik 
hat kesimi; belirlenen önceliklerine göre yenilenmesi planlanmıştır. Buna göre, 2009-2014 
yılları arasında yol yenileme çalışması planlanan ve programlanan hat kesimleri 
programlandıkları yıllar itibariyle aşağıda tabloda sunulmaktadır. 
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2.9.3. Konvansiyonel Demiryolu Hattına İlişkin Diğer Projeler 
2.9.3.a. Sinyalizasyon Projesi 
Avrupa Birliğinin geliştirdiği en son teknoloji olan Avrupa Demiryolları Trafik Yönetim 
Sistemi (ERTMS) ve Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS)’de ülkemizde ilk defa 
kullanılacaktır. Kayseri (Boğazköprü) - Niğde - Ulukışla - Mersin - Adana - Osmaniye 
(Toprakkale) hattında mevcut durumda tren trafiği telefonla ve istasyonlardaki personel 
aracılığıyla idare edilmektedir. Projenin tamamlanmasıyla trafik merkezden ve hat 
boyundaki sinyaller vasıtasıyla yürütülecektir. Proje ile 77 km.si çift hat olmak üzere 

YOL	YENİLEMES İ	YAPILACAK TOPLAM	
	HAT	KES İMLERİ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (KM)

S İRKEC İ	-	HUDUT	(	UIC 	60) 33 110 114 30 287

H.PAŞA	-	POLATLI	(	UIC 	60) 44 78 122

ANKARA	-	KAYS ERİ	(	UIC 	60) 37 38 193 268

BOĞAZKÖPRÜ	-	ULUKIŞ LA	(UIC 	60) 83 90 173

CUMAOVAS I-AYDIN-DENİZLİ	(UIC 	60) 60 85 145

KAYS ERİ	-	S İVAS 	(UIC 	60) 32 52 84

S İVAS 	-	HUDUT	(S 	49) 52 81 72 60 72 337

TECER	-	KANGAL	(UIC 	60) 40 40

SAMSUN	-	KALIN	(UIC 	60) 120 124 128 372

SAMSUN	-	ÇARŞAMBA	(S 	49) 35 35

DİVRİĞ İ	-	Ç ETİNKAYA	(	UIC 	60) 64 64

YOLÇATI	-	TATVAN	(S 49) 49 40 95 184

VAN	-	HUDUT	(	S 49) 116 116

DİYARBAKIR	-	KURTALAN	(S 	49) 90 65 155

NARLI	-	DİYARBAKIR		(S 	49) 44 40 84

ÇETİNKAYA	-	MALATYA	(	UIC 	60) 140 140

MALATYA	-	NARLI	(UIC 	60) 90 92 182

KARKAMIŞ 	-	NUSAYBİN	(	S 	49) 50 89 89 228

ÇOBANBEY	-	KARKAMIŞ 	(	S 	49) 58 58

NARLI	-	KARKAMIŞ 	(	S 	49) 84 90 174

NARLI	-	FEVZİPAŞA	(UIC 	60) 69 69

Ş ENYURT	-MARDİN	(S 	49) 24 24

TOPRAKKALE	-	İS KENDERUN	(	UIC 	60) 59 59

ESKİŞ EHİR	-	BALIKES İR	(UIC 	60) 37 115 138 290

ESKİŞ EHİR	-	AFYON	(UIC 	60) 92 92

SANDIKLI	-	DENİZLİ	(	UIC 	60) 100 100 200

BOZANÖNÜ	-	IS PARTA	(TAKVİYE) 13 13

KÖPRÜAĞZI	-	K.	MARAŞ 	(TAKVİYE) 30 30

ORTAKLAR	-	S ÖKE	(TAKVİYE) 22 22

KÜTAHYA	-	S EYİTÖMER	(	TAKVİYE) 27 27

GÜMÜŞGÜN	-	BURDUR	(TAKVİYE) 24 24

TOPLAM	(KM) 619 764 807 625 610 673 4098

YOL	YENİLEMES İ	YAPILACAK	KES İMLERİN	
YILLAR	İTİBARIYLA	DAĞILIMI	(KM)
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toplam 503 km.lik hat sinyalizasyonlu hale getirilecektir. Demiryolu ağının sinyalize hat 
oranı %28’den % 33’e çıkacaktır. Bu projeyle; hat kapasitesinin % 50 artırılması, lojistik 
sektörüne yılda 2 milyon ton ilave taşıma imkanı sağlanması, trafik emniyeti ve 
güvenliğinin artırılması, hattın işletme maliyeti ve personelinin azaltılması sağlanacaktır. 
2023 yılına kadar; Boğazköprü-Yenice, Toprakkale-Mersin (505 km), Irmak-Karabük-
Zonguldak (415 km.), Cumaovası-Torbalı (27 km), Pehlivanköy-Demirköprü (30 km), 
Bandırma-Menemen (341 km.), Cumaovası –Karakuyu (369 km.), Eskişehir-Kütahya-
Balıkesir (318 km.), Samsun-Kalın (378 km.), Kars-Divriği (578 km.) hatları ile Ankara-
İstanbul (533 km.), Ankara-Konya (212 km.), Ankara-Sivas (460 km.), Ankara-Kayseri 
(175 km.), Ankara-İzmir (624 km. ), Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli, ve Ayazma-
İnönü (190 km.), Halkalı-Bulgaristan (230 km.) hızlı tren hatlarının sinyalizasyonları 
planlanmaktadır.  
2.9.3.b. Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı ve Altyapının 
İyileştirilmesi Projesi  
Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice, Adana-Toprakkale (78 km. çift, 349 km 
tek hat): Yolcu ve Yük treni trafiğinin yoğun olduğu Kayseri-Adana-Toprakkale 
kesimindeki trafik darboğazını aşmak üzere Dünya Bankası’ndan temin edilen kredi ile 
finanse edilecektir. Hat kapasitesi ve kabiliyetini % 25-30 oranında artıracak sinyalizasyon 
ve telekomünikasyon tesislerinin yapımı ile altyapının iyileştirilmesi projesinin yapımı için 
yüklenici ile sözleşme imzalanmış ve avans ödemesi yapılmıştır. 
2.9.3.c. Modernizasyon Projeleri 
Hat Kapasitesi Yatırımlarından 1816 km’lik Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon 
Tesislerinin Yapımının Tamamlanması, 1629 km.lik Tesislerin Yapımına 
Başlanması: Mevcut hatların % 6’sı çift hatlıdır. Tek hatlı kesimlerde yaşanan hat 
kapasitesi darboğazı, kapasiteyi % 30 oranında arttırabilen sinyalizasyon sistemi ile 
çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. Hedef kapsamında yer alan sinyal projeleri hayata 
geçirildiğinde, yoğun taşıma talebi nedeniyle hat kapasitesi sıkıntısı yaşanan Yenice-
Ulukışla, Eskişehir-Balıkesir, Irmak-Zonguldak hatlarındaki sorunlar hafifletilecektir. 
Sinyalizasyon sistemi tesis edilen kesimlerde trafik merkezden idare edildiği için personel 
tasarrufu sağlanacaktır. 
Modernizasyon Yatırımlarından 3.056 km’lik Elektrifikasyon Tesislerinin Yapımının 
Tamamlanması: Cer gücü yüksek olan elektrikli lokomotifleri daha etkin olarak 
kullanabilmek için mevcut hatlardaki elektrifikasyon sistemi genişletilecektir. 
Elektrifikasyon sistemi ile çekim gücü % 30 oranında artacak ayrıca, dışa bağımlı pahalı 
enerji kullanılmasının ve çevre kirliliğinin önüne geçilecektir. 
2.9.4.Demiryolu Araçlarına İlişkin Projeler 
Yük vagon ve lokomotif filosunun geliştirilmesinde; yük vagonlarının uluslararası 
standartlara yükseltilmesi amacıyla 2003-2008 yılları arasında 120 km hıza, 22,5 ton 
dingil basıncına ve RIV şartlarına uygun 2.923 adet yük vagonu imal edilmiştir. Müşteri 
talepleri, müşteri tercihi, ekonomik konjonktürel durum, vagonların yaşları (ıskat durumu), 
bakım-onarım ihtiyacı, rotasyon, ütilizasyon, işletmecilikte oluşabilecek iyileşmeler, 
teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yük vagon ihtiyaçları tespit edilmiş ve 2008 yılında 
1.223 adet yük vagon imalatı planlanmış olup, 710 adedinin imalatı gerçekleştirilmiştir. 
Ekonomik ömrünü tamamlayan ve yaşı 30’u geçen lokomotifler yerine bakım-onarım ve 
yakıt gideri daha düşük, çekim gücü yüksek modern lokomotiflerin filoya eklenmesi 
amacıyla 2014 yılına kadar 100 adet lokomotif ve 2.478 adet yük vagonunun temini ile 
ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.  
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Mevcut çeken ve çekilen araç filosuna 2012 yılı sonuna kadar aşağıda belirtilen tip ve 
sayıda araç ilave edilmesi planlanmıştır. 

• Yüksek hızlı tren sayısı 2010 yılında 12 adet olacaktır.  

• Ankara-Konya arasında çalıştırılmak üzere 6 adet ve Ankara-Sivas arasında 
çalıştırılmak üzere 8 adet yüksek hızlı tren seti temini için ihaleye çıkılacaktır. 

• Ankara banliyösünde çalıştırılmak üzere temin edilen 32 adet elektrikli banliyö 
tren seti 2009 yılında servise girecektir. 

• TÜLOMSAŞ’ta DE33000 tipi lokomotiflerden 2009 yılında 13 adet daha 
üretilerek bu tip lokomotiflerin imalatı tamamlanacaktır. 

• 80 adet elektrikli lokomotif temini ve TÜLOMSAŞ’ta üretimi için 2009 yılında 
ihaleye çıkılması ve 2012 yılı sonuna kadar ilk 5 adedinin teslim alınması 
planlanmıştır. 

• TÜVASAŞ tarafından üretilecek olan toplam 84 araçlık DMU tren setlerinden 12 
adet 3 araçlık setin 2011 yılı sonuna kadar; 6 adet 4 araçlık setin ise 2012 yılı 
içerisinde servise verilmesi planlanmıştır.  

• Dizel elektrikli lokomotif temin ve imalatı projesinden 60 adet lokomotifin 2012 
yılı sonuna kadar servise verilmesi planlanmıştır.  

• TÜLOMSAŞ’ta imal edilmesi planlanan 50 adet manevra lokomotiflerinden 20 
adedinin 2012 yılı sonuna kadar servise verilmesi planlanmıştır. 

• 2009 yılında 1177 adet, 2010 yılında 1181 adet, 2011 yılında 400 adet ve 2012 
yılında 150 adet yük vagonu imal edilecektir. 

• MARMARAY projesinin uygulama çalışmalarının başlayacak olması ve Ankara 
banliyösüne E23000 tipi yeni tren setlerinin alınması nedeniyle E8000 ve 
E14000 tipi tren setleri servislerden çekilecektir. 

• Ana hat trenlerini çeken lokomotiflerin tümüne Tren Denetim Sistemi(TDS) 
takılarak, makinist kullanım hatalarının en aza indirilmesi ile trenlerin 
bulundukları noktalar, tren hızları, lokomotif ve vagonlarda meydana gelebilecek 
bazı arızalar, vb. hususların kurulacak belli merkezlerden eşzamanlı olarak 
izlenmesi sağlanacaktır. 

 
2.9.5.Destek Ünitelerine İlişkin Projeler 
2.9.5.a. Lojistik Merkezler Kurulması 
Ulusal, uluslararası taşımacılıkta lojistik ve eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin 
muhtelif işletmeciler tarafından gerçekleştirilmesi, kent merkezi içinde kalmış olan yük 
garlarının; Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, etkin karayolu ulaşımı olan ve müşteriler 
tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, 
teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, modern bir şekilde kurulması amacıyla ilk 
etapta 12 adet lojistik merkez kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Bunlar; 
Halkalı/Ispartakule (İstanbul), Köseköy (İzmit), Gelemen (Samsun), Hasanbey 
(Eskişehir), Boğazköprü (Kayseri), Gökköy (Balıkesir), Yenice (Mersin), Uşak, 
Palandöken (Erzurum), Kayacık (Konya), Kaklık (Denizli), Bozüyük (Bilecik) lojistik 
merkezleridir. Samsun(Gelemen) Lojistik Merkezinin I. Etabı 06/07/2007 tarihinde 
işletmeye alınmış, Kaklık (Denizli) Lojistik merkezinin 1. etap inşaat çalışmaları 
tamamlanmış, Eskişehir (Hasanbey) ve Köseköy(İzmit) Lojistik merkezlerinin 1. etap 
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inşaat çalışmalarına devam edilmektedir. Diğer Lojistik merkezlerin proje, kamulaştırma 
ve inşaat ihale işlemleri sürmektedir. 
Ülkemizin bulunduğu coğrafya ile tarihi gelişim ve etkileşim bir arada gözetildiğinde ve 
çağımızda sıklıkla dile getirilen globalleşmenin önemli bir parçası olmak amaçlandığında; 
etki alanı veya hinterlandında yaklaşık 400 milyon nüfus bulunan ülkemizde; her türlü 
lojistik ihtiyacı karşılayabilecek küresel boyut ve büyüklükte lojistik merkezler kurulması 
ve işletilmesi kaçınılmazdır. Ancak bu küresel lojistik merkezlerin bir an önce planlanarak 
programlanması acil önem arz etmektedir. Böylesi merkezlerin hayata geçirilmesinde; 
kamunun tek başına yatırımından kamu ağırlıklı özel sektör ve müteşebbis ortaklıklarına 
kadar bu yatırımlar yapılandırılabilir özelliktedir. Küresel Lojistik Merkezler için yer 
seçimlerinde; İstanbul Trakya kesimi Hadımköy veya Kınalı mevkii, Anadolu yakasında 
Muallimköy mevki, Mersin-Yenice, İzmir ve Samsun mutlak surette gözetilmelidir. 
2.9.5.b. Yük Tesislerinin Kent Dışına Taşınması 
Taşıma ihtiyaçlarına uygun alan ve modern tesisler oluşturulması, kent merkezindeki gar 
ve istasyonların çevreye ve kent dokusuna uygun cazibe merkezi haline getirilerek 
demiryollarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması, yük taşıma oranlarının ve yük hizmetlerinde 
kalitenin artırılmasının sağlanması için kent içerisinde kalan tüm yük merkezlerinin şehir 
dışına çıkarılması zorunlu hale geldiğinden bu yönde planlama projelendirme ve 
programlama çalışmaları başlatılmıştır. 
2.9.5.c. Türkiye-Suriye 3. Demiryolu Sınır Kapısının (Çobanbey) Açılışı 
Suriye’ye ağırlıklı olarak Islahiye / Meydanıekbez demiryolu sınır kapısı bağlantısında 
yılda 800 bin ton yük taşıması, 12 bin yolcu taşıması yapılmaktadır. Ancak 
Islahiye/Meydanıekbez demiryolu sınır kapısına talep artmış, bağlantı kapasitesi yetersiz 
kalmıştır. Bu sebeple 3. sınır kapısı Çobanbey’e ihtiyaç doğmuştur. Başta Gaziantep 
olmak üzere Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman illerinin Suriye ve Ortadoğu’ya ihracatının daha 
kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır. Bu sayede; Suriye ve Ortadoğu ya yılda 1 milyon 
ton ilave yük taşınması, Suriye’ye yılda 68 bin yolcu taşınması, Suriye ve Ortadoğu’ya 
demiryoluyla ihracat kapasitesinin %125 artması beklenmektedir. 
2.9.5.d. İltisak Hatlarının Yaygınlaştırılması 
TCDD; iltisak hatlarıyla yükleyicilere daha hızlı hizmet sunmakta, gönderici ve alıcıların 
ürettikleri eşyaları, ham ve mamul maddeleri kendilerine ait demiryolu bağlantılarından 
yapılmasını sağlamakta ve Organize Sanayi Bölgelerini demiryolu ağına bağlamaktadır. 
TCDD, yük merkezlerini ve Organize Sanayi Bölgelerini ana demiryoluna bağlayan iltisak 
hatlarını özel sektörle işbirliğinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
2.9.6. İşletmeye İlişkin Projeler 
2.9.6.a. Blok Tren Taşımacılığının Geliştirilmesi  
Blok tren; yükün çıkış – varış (başlangıç – bitiş) arasında lokomotif ve vagon değişimi ya 
da ara gar ve istasyonlarda manevra ihtiyacı gerektirmeyen varış istasyonuna kadar 
başka bir yükleme/boşaltma yapılmayan bir taşıma modelidir. TCDD 2004 yılında Blok 
Tren taşımacılığına başlamıştır. TCDD yük taşıma vizyonunu değiştiren Blok tren 
taşımacılığı; taşıma sürelerini ve maliyetlerini düşüren, hizmet seviyesinde, demiryoluna 
talepte ve yük taşımalarında artış meydana getiren, kısıtlı kaynakları verimli kullanarak 
birim taşıma maliyetini düşürmektedir. Bu nedenlerle, blok tren uygulamasının 
geliştirilmesi planlanmaktadır. Henüz, 158 adet Yurtiçi blok tren seferi yanı sıra dış ticaret 
hacmini geliştirmek ve demiryolunun taşıma payını artırmak amacıyla ve anlaşmalar 
çerçevesinde Avrupa Ülkelerine, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ve Ortadoğu Ülkelerine 
33 adet olmak üzere toplam 191 adet blok yük treni işletilmektedir.  
2.9.6.b. Marmara Denizinde Kombine Taşımacılık 
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Avrupa-Asya bağlantılı Demiryolu taşımacılığı, yapılmakta olan Muratlı Tekirdağ 
demiryolu üzerinden Derince-Tekirdağ, Bandırma-Tekirdağ (Akport Limanı) feribot 
işletmeciliğiyle sağlanacaktır. Bu projeyle, Marmara denizinde yeni kombine taşıma 
koridoru oluşturulmuştur. Tekirdağ-Derince/Bandırma hattında feribot işletmeciliği özel 
sektör işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Bandırma ve Derince Limanları ile Tekirdağ Limanı 
arasında tren-feribot taşımacılığı yapılması amacıyla iskele inşa çalışmaları devam 
etmektedir. Bu projeyle; Derince-Tekirdağ arasında yüksek kapasiteli tren ferileri ile daha 
kaliteli hizmet sunulacak, taşıma süresi kısaltılacak, Bandırma – Tekirdağ arasındaki feri 
taşımacılığı ile Ege Bölgesindeki sanayi mamullerinin Avrupa’ya naklinde 600 km.lik bir 
avantaj sağlanacaktır.  
2.9.6.c. Özel Sektör Vagonlarının Teşvik Edilmesi 
Demiryollarının taşıma payını ve gelirini artırmanın ve yükleyici/taşıyıcı firmaların ulaşım 
maliyetlerini düşürmelerine olanak sağlamanın yanı sıra makro ekonomik dengeye olumlu 
yönde katkı sağlamak için 3. şahısların vagon sahibi olmaları desteklenmiştir. Bu 
uygulama sayesinde bir yandan yükleyici/taşıyıcı demiryoluna bağlanırken, diğer yandan 
da TCDD’nin sermaye kaynakları diğer yatırımlara kaydırılmaktadır. 2009 yılı itibarı ile 43 
adet firma ve mevcut sözleşmeler çerçevesinde 2.458 adet vagon işletilmektedir. 2008 
yılında sahibine ait vagonlarla 4,5 milyon ton yük taşıması yapılmış olup toplam taşıma 
içindeki payı % 20 olarak gerçekleşmiştir. 
2.9.6.d. Yük Taşımacılığında Çoklu Ödeme Sistemlerine Geçilmesi 
Yük Taşımacılığında; peşin, vadeli, avanslı ve kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirilerek 
para transferinin düzenli akışı ile kullanıcı memnuniyeti ve işlemlerinin azaltılması 
sağlanmıştır. Daha önce sadece, çıkış veya varış işyerinde peşin ödeme ile avanslı ve 
kredili ödeme sistemleri kullanılırken, günümüzde cari hesap ve kredi kartı ile ödeme 
sistemleri de kullanılmaya başlanmıştır. Yük taşımalarında ödeme kolaylığı sağlanması 
ve farklı ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması sürmektedir. İnternetle ödeme sistemi de 
planlanmaktadır. 
2.9.6.e. Hızlı Tren Hatlarında Yük Taşımacılığı Yapılması 
Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’de hızlı tren hatlarında yük taşımacılığı 
yapılabilmektedir. Fransa’da 350 km/sa. lik hızlı tren hattında 300 km/sa hızla kargo 
taşımacılığı yapan özel firmaların trenleri çalıştırılmaktadır. İtalya’da hızlı tren hattı Avrupa 
Birliği direktifleri doğrultusunda inşa edilmiş olup uzun ve orta mesafede yolcu ve yük 
trafiği için kullanılacaktır. İtalya’da hızlı tren hatlarında işletilen yük trenlerinin hızı 
nispeten daha az olduğundan bu trenler gece saatlerinde işletilecektir. İngiltere ile Avrupa 
arasında Manş Tüneli geçilerek hızlı tren ağlarıyla 2010 yılından itibaren yük taşımacılığı 
yapılması planlanmıştır.  
Bu gelişmelerden hareketle, özellikle daha önce demiryolu bulunmayan ve hızlı tren 
hattıyla demiryolu bağlantısı sağlanan, demiryolu mesafesini kısaltan ve uluslararası 
koridorda bulunan hızlı tren hatlarında yolcu trenlerinin faaliyette olmadığı gece 
saatlerinde; Ankara-Konya, Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule  hızlı tren hatlarında yük 
taşımacılığı yapılması planlanmaktadır. Ankara-İstanbul, Ankara-Kayseri, Ankara-Sivas 
ve Ankara-İzmir hızlı tren hatlarında ise trafiğin müsait olduğu ve zorunlu hallerde yük 
treni çalıştırılması hedeflenmektedir.  
Hızlı tren hatlarında, hattın işletme koşullarına uygun konvansiyonel lokomotif ve 
vagonlarla yük taşıması yapılacak ve hızlı yük treni konseptine uygun bir taşıma tarifesi 
uygulanacaktır.  
TCDD vagon parkında bu amaçla kullanılabilecek 445 adet lokomotif ve 3.403 adet vagon 
ihtiyaç doğrultusunda temin edilecektir. 
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2.9.6.f. Reklam ve Tanıtım 
Sağlanacak yapısal dönüşümle altyapı ve işletmenin ayrı birimler haline gelmesi ile 
demiryolu işletmeciliği özel sektör rekabetine açılacaktır. Bu dönüşüm reklam faaliyetlerini 
de kaçınılmaz olarak etkileyecektir. Bu etki: 1-TCDD açısından reklam bütçesinin bugün 
ile karşılaştırılamayacak miktarlara ulaşması, 2-Demiryolu Kanunu ile özerk bir kamu 
kurumu haline gelecek TCDD İşletmesi’nin (DETAŞ) harcamalarında da özerk bir kuruluş 
olarak reklam harcamaları için bugün uymak zorunda olduğu mevzuata tabi olmaması, 
şeklinde kendini göstermesi beklenmektedir. 
Demografik yapıda yaşanan değişimler, internet ve mobil iletişim teknolojilerinin 
tüketicilerin gazete okuma ve televizyon izleme alışkanlıklarında meydana getirmesi 
beklenen değişiklikler gibi dışsal etkenler de TCDD’nin reklam faaliyetlerini direk 
etkileyecektir. Bu etkenlerle 2023 yılına kadar TCDD reklam faaliyetlerinin, bugünkü 
bilgilendirme faaliyetlerinden her ürün ve hizmet için pazarlama karmasının tüm 
unsurlarının birlikte kullanıldığı, reklam bileşenlerinin yerlerine oturduğu, tüm medya 
araçlarından yararlanıldığı reklam kampanyalarına dönüşeceği beklenmektedir. Bu 
dönüşüme ayak uydurabilmek için; -Her bütçe dönemi için saptanan reklam hedefleri ve 
bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetlerin maliyetlerinin hesaplanması anlamına gelen 
Hedef – Faaliyet Yöntemi ile reklam bütçesi belirlenmelidir. - Gereken bütçenin ayrılması 
yanı sıra her ürün ve hizmet için pazarlama karmasının tüm unsurlarının birlikte 
kullanıldığı, reklam bileşenlerinin yerlerine oturduğu, tüm medya araçlarından 
yararlanıldığı reklam kampanyaları yapabilmek için profesyonel reklam ajansları ile 
çalışılmalıdır. 
2.10. Demiryolu Taşımalarında 2012 Hedefleri 
2.10.1. Yük Taşımaları 
Etkin ve verimli bir yük ve yolcu taşımacılığı için mevcut yolların 2.815 km.sinin 2012 yılına 
kadar yenilenmesi planlanmıştır. Hat yenilemesi projesi sonucunda sağlanacak kullanım 
(utilizasyon) artışı, tehir azalması ve hız artışı gibi nedenlerle oluşacak proje getirisi 
yaklaşık toplam 70 milyon USD hesaplanmaktadır. Hatların yenilenmesiyle yük 
trenlerinde ticari hızın 27 km/saat’ten 40 km/saat seviyesine çıkartılmasıyla sağlanacak 
hizmet seviyesi, ekstra sefer adeti ve ilave yük taşıma kapasitesi artışları sonucunda 99,0 
milyon USD getiri beklenmektedir. 
Halen 3.098 km. sinyalize hatlara mukabil (toplamın % 28’i), 7.893 km’lik sinyalsiz hat 
mevcuttur. 2012 yılına kadar 1.801 km hattın sinyalli hale getirilmesi planlanmaktadır. 
Sinyalizasyon sistemi yapılması durumunda halen 10-15 km. aralıklı istasyonlarda elle 
yürütülmekte olan işletmecilikte kullanılan personelden, araç beklemeleri süresince israf 
edilen yakıt ve elektrikten, manuel sinyalizasyon gereksinimi dolayısıyla sık aralıklarla 
yerleştirilmiş gar ve istasyonların seyreltilmesi ile bakım onarım giderlerinden, 
sinyalizasyon sonucu oluşan hat kapasitesi artışı ve tehir azalması dolayısıyla, lokomotif 
ve tren personelinden, rotasyon süresinin kısalması sonucunda sağlanacak araçtan ve 
fazla sefer sayısından, güvenliğin artışı sebebiyle kazalardaki azalma sonucu kaza 
maliyetlerinden tasarruflar sağlanacaktır. Çift hattın olmadığı durumlarda verimlilik 
kısmen sinyalizasyon sayesinde sağlanabilecektir.  
Mevcut elektrikli hat uzunluğu 2.274 km. olup, toplam demiryolu ağının %21’ini 
oluşturmaktadır. Demiryolu ağının kalan 8.717 km’lik kısmı (%79’u) ise henüz elektrikli 
değildir. TCDD tarafından 2009 -2012 yılları arasında 959 km hattın elektrikli işletmeye 
açılması aynı zamanda 2009 yılında yatırımları başlayıp 2014’te işletmeye alınması 
planlanan 2.572 km hattın elektrikliye dönüştürülmesi ile toplam 3.531 km hat elektrikliye 
dönüşecektir. Hatların elektrikliye dönüştürülmesinden sonra, Lokomotif bakım 
maliyetlerinden, lokomotif yakıt ve enerji giderlerinden, dizel lokomotiflerde harcanan yağ 
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maliyetlerinden, işgücünden tasarruf sağlanacaktır. Elektrifikasyon yatırımıyla yük taşıma 
miktarlarında %25 artış beklenmektedir.  
TCDD’nin mevcut araç parkında yer alan bir kısım dizel -yakıt tüketimi ve bakım ihtiyacı 
yüksek DE24000 tipi- lokomotifler hizmetten alınarak, yerlerine DE33000 tipi modern, 
yakıt ve bakım-onarım tasarrufu sağlayacak 100 adet dizel lokomotif alımı planlanmıştır.  
2012 yılına kadar öngörülen hatların yenilenmesi, sinyallenmesi, elektrikli işletmeye 
açılması ve çeken araçların yenilenmesi yük taşımacılığını artırmaya yönelik projelerdir. 
Söz konusu projelerin uygulamaya geçilmesi ile rotasyon süreleri düşürülerek mevcut 
vagonların kullanım sıklıkları artacak ve yeni yük vagonlarına da ihtiyaç doğacaktır. 
Demiryollarında 2003 yılından sonra 3. şahıs vagonları kullanılmaya başlanarak 3. 
şahıslarla TCDD arasında 5.000 adet vagon getirilmesi için yapılan protokollere istinaden 
2.458 adet vagon getirilmiş ve işletmeye alınmıştır. Halen 3. Şahısların yük taşıma 
pazarında ihtiyaç duyacakları vagon tiplerine göre getirilecek yaklaşık 2.500 adet vagon 
bulunmaktadır. Diğer yandan taşınacak yük projeksiyonları ve yük çeşitliliğine yönelik 
TCDD; 2.200 adet farklı tipte vagonu araç parkına eklemeyi hedeflemektedir. Bu vagon 
ilaveleri ile yük taşıma kapasitesi artacaktır. 
Türkiye geneli, TCDD Bölge Müdürlükleri hinterlandındaki yıllık tahmini yük miktarı için 
yapılan pazar araştırmasına göre 499.502.000 ton yük taşıma talep ve potansiyelinin 
mevcut 22.766.581 tonu demiryolu ile taşınarak toplam talep veya potansiyelin ancak 
%4.56 oranında kullanıldığını ve türler arasında demiryolu payını aynen teyit etmektedir. 
Lojistik merkezlerin faaliyete alınması, Blok Tren Taşımacılığının geliştirilmesi, Lojistik 
Merkezler Kurulması, Ro-la Taşımacılığı, ISU (Dorse) Taşımacılığına Başlanması, 
Demiryolu ile Otomotiv İhracatının geliştirilmesi, Kars -Tiflis Projesi, Türkiye-Rusya Tren 
Feri Hattı Oluşturularak Kombine Yük Taşımacılığına Başlanması, Muratlı-Tekirdağ Yeni 
Demiryolu Hattının Yapımı (DLH), Marmara Denizinde Kombine Taşımacılık, Marmaray 
Projesi, Sinyalizasyon Projesi, Yük Garlarının İyileştirilmesi, Yük Tesislerinin Kent Dışına 
Taşınması, Türkiye-Suriye 3. Demiryolu Sınır Kapısının (Çobanbey) Açılışı, İltisak Hattı 
Yapımlarının Yaygınlaştırılması, Yük Vagon ve Lokomotif Filosunun Geliştirilmesi, Özel 
Sektör Vagonlarının Teşvik Edilmesi, Yük Taşımacılığında Çoklu Ödeme Sistemleri, Hızlı 
Tren Hatlarında Yük Taşımacılığı Yapılması, Yük Taşıma Kapasitesinin Artırılması İçin 
Yol Bakım-Onarımı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Çift Hat Yapımı projelerinin devreye 
alınması durumunda talebin hızla artması ve 2012 yılında 36 milyon ton yük taşınması 
hedeflenmekte iken yukarıda belirtilen projelerde herhangi bir gelişme 
sağlanamadığından ve 2008 yılında başlayıp etkilerinin 2010 yılı sonuna kadar süreceği 
tahmin edilen ve bütün dünyada büyüme hızını düşüren veya gerileten global ekonomik 
krizin ülkemiz ve sektör üzerinde de ciddi baskılar oluşturacağı öngörülerek 2009 yılında 
erişilen seviyeden 2 yıl gerileyerek 2007 değerlerine düşeceği ve krizin etkilerini 
kaybetmeye başlamasıyla ve üretim sektöründeki olumlu gelişmelerle normal büyüme ve 
gelişme trendine erişilerek 2012 yılında 24 milyon ton yük taşınacağı tahmin edilmektedir. 

 

Yıllar İtibariyle Demiryolu Yük 
Projeksiyonu * 

      

Yıllar Netton 
(1000) 

Netton-km     
(1000) 

2008 22.870 10.552.246 

2009 20.000 9.100.000 

2010 21.000 9.555.000 

2011 22.000 10.010.000 

2012 24.000 10.920.000 
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Şehiriçi yolcu taşımalarına yönelik İstanbul’da MARMARAY, İzmir’de EGERAY, 
Ankara’da BAŞKENTRAY projelerinin tamamlanarak işletime girmesi; İstanbul’da temin 
edilecek 440 adet araç ile Gebze - Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer yapılarak ilk 
etapta günde 578 adet, 2023 yılı itibarı ile ise günde 747 adet tren çalıştırılması, İzmir’de, 
yolcu yoğunluğuna göre 05.00-00.30 saatleri arasında 6-15 dakika aralıklarla günlük 220 
adet tren çalıştırılması planlanmaktadır. Aynı şekilde Ankara’nın doğu-batı aksı boyunca 
uzanan banliyö sisteminin de metro standardına ve Ankara-Kayaş kesiminin 4 hatta 
çıkartılması, temin edilecek 32 adet banliyö seti ile araçlar yenilenerek günde 136 adet 
çalıştırılan tren; 05.00-00.30 saatleri arasında 6-15 dakika aralıklarla günlük 264 adete 
yükseltilmesi, istasyonların ihatası tamamlanarak Otomatik ücret toplama sistemi 
kurulması ve gelişmeye bağlı olarak hattın uzatılması, yeni istasyon ve durakların yapımı 
planlanmaktadır. 
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa-Osmaneli, Halkalı-
Kapıkule hatlarında 250 km/saat sürate sahip Hızlı Tren Hatlarının yapımı, Marmaray 
Projesinin tamamlanması; Ankara-İstanbul arası demiryolu hat uzunluğunun 533 Km’ye, 
seyahat süresinin 7-8 saatten 3 saat civarına indirilmesi, Konya-Ankara arası seyahat 
süresinin 1 saat 15 dakikaya, Konya-İstanbul arasının ise 3 saat 30 dakikaya inmesi, 
Halkalı-Edirne-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile Ankara – İstanbul Hızlı Demiryolu projesinin 
devamı niteliğinde Avrupa ile entegre, yüksek standartlı bir demiryolu hattı oluşturulması, 
mevcut hattın 60 Km. kısaltılması, 250 Km/Saat hıza uygun geometrik standardın 
sağlanması, Batıda Kapıkule’den başlayarak Doğu yönünde mevcut İstanbul-Ankara-
Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars üzerinden Kars-Tiflis hattı ile Tiflis’e ve Bakü’ye ulaşması, 
İstanbul-Kapıkule seyahat süresinin kısalması ve AB mevzuatı çerçevesinde pasaport ve 
gümrük kontrol işlemlerinin tren üzerinde yapılması sağlanarak Avrupa yönünde 
Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’a direkt trenler seferinin hizmete 
alınması düşünülmektedir. 
Halkalı-Haydarpaşa-İzmit-Adapazarı hattında yolcu taşımacılığında EMU tren setlerinin 
kullanılmasıyla mevcut olarak toplam demiryolu yolcu miktarının % 24’ünü oluşturan 
Adapazarı – İstanbul hattının yıllık toplam 21.200.000 yolcu potansiyeline sahip olduğu 
da dikkate alınarak yıllık ortalama Halkalı-İzmit-Adapazarı hattında 12.257.000 yolcu 
taşınması ve mevcut yolcu miktarının 2 kat artması, bu talebin karşılanması için ise 05.30-
22.00 saatleri arasında günlük 60 civarında tren çalıştırılması, bu durumda anahat 
trenlerine ayrılan T3 hat kapasitesinin yetersiz kalarak Ada trenlerinin T1, T2 hattını 
kullanma zorunluluğunun ortaya çıkması söz konusu olduğundan Marmaray 
güzergahında çalıştırılmak üzere temin edilecek setlerin Halkalı-İzmit-Adapazarı 
koridorunda da hizmet vermesi, bir kısmının İzmit’ten bir kısmının ise Adapazarı’ndan 
harekete başlaması öngörülerek planlanmaktadır. 
Yolcu trenlerinin set olarak dizayn edilmesi, lokomotif+vagon konsepti yerine DMU/EMU 
gibi tren setlerinin tercih edilmesi, dünya demiryollarında da tercih edilen yolcu ihtiyacına 
uygun modüler tasarım/tren seti işletmeciliğinin kabulü, DMU/EMU (dizel+elektrik ) tren 
seti kullanımı ve üretimi kararlarının uygulanması böylece Adana-Mersin ve İzmir-Aydın 
hatlarında başlatılan DMU setli taşımalarda konvansiyonel trenlere göre; yakıt 
giderlerinde tren km başına % 65, loko bakım ve servise hazırlama giderlerinde ise loko 
km başına % 60 azalma hedeflenmektedir.  
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2.10.2. Yolcu Taşımaları 
İlk Beş Yıl (2009 – 2013)  

§ Ankara-Eskişehir YHT’lerine ilave olarak Eskişehir-Gebze-Halkalı YHT hattının 
tamamlanması ile Eskişehir-İstanbul arasında 18 sefer/gün, Ankara-İstanbul 
arasında 78 sefer/gün YHT çalıştırılarak yıllık 17 milyon yolcu taşınması 
planlanmaktadır. Haydarpaşa ve Halkalı Garları ilk çıkış istasyonları olarak 
kullanılacaktır.  

§ Süregelen çalışmalarda olduğu üzere trenlerin performansı takip edilerek ekonomik 
olmayan trenlerin seferlerine son verilecektir.  

§ Ankara-Haydarpaşa arasında mevcut konvansiyonel hat hinterlandında bulunan 
yerleşim birimleri talebine göre (Yataklı ve Kuşetli) gece trenleri hizmete girecektir.  

§ Ankara-Konya Hızlı tren Projesinin tamamlanarak 400 yolcu kapasiteli EMU tren 
setleri ile Ankara-Konya arasında 18 sefer/gün ve Konya-İstanbul arasında 26 
sefer/gün tren çalıştırılarak yıllık 7 milyon yolcu taşınması planlanmaktadır. 

§ Yolcu taşımalarında verimlilik, emniyet ve hizmet kalitesinde AB demiryolu 
ortalamaları yakalanacaktır. 

§ Turistik trenler, maç trenleri, vb. Özel tren turları düzenlenecektir.  
§ Gişe harici satış kanalları (internet, cep telefonu, trenmatik vb.) etkin kullanılacak, 

acenteler ile faaliyetler güçlendirilecektir.  
§ Ortalama Yolculuk Süreleri 5 saati aşmayacak şekilde tren planlamaları yapılacak, 

konforlu, emniyetli tehirsiz ulaşım sağlanacak, müşteri memnuniyetine azami özen 
gösterilecektir.  

§ Sistematik Müşteri Yönetimi temin edilecek, memnuniyet ölçümü ve araştırmaları 
yoğunlaştırılacak, tanıtım ve reklam faaliyetlerine ağırlık verilecektir.  

§ Yüksek Hızlı trenlerin işletilmesinde hinterlanda hizmet verecek kombine taşıma 
alternatif koridorları oluşturulacaktır. 

§  
İkinci Beş Yıl (2014-2018) 

§ Ankara-Yerköy-Sivas Hızlı tren projesinin tamamlanması ile birlikte 400 yolcu 
kapasiteli EMU tren setleri ile 2 saat seyir süresiyle 18 sefer/gün tren 
çalıştırılacaktır. Doğu istikametinden gelen yolcular için Ankara aktarma noktası 
olacak, İzmir ve İstanbul bağlantıları temin edilecektir. 

Tren konfor, seyahat süresi ve hizmet kaliteleri iyileştirilerek ücretlendirme yenilenecektir.  
 
Üçüncü Beş Yıl (2019-2023) 

§ Ankara-İzmir (Polatlı-Afyon-Uşak hattından) Hızlı tren projesinin tamamlanması ile 
birlikte 400 yolcu kapasiteli EMU tren setleri ile Ankara-İzmir arasında 3 saat 20 
dakika seyahat süreli günlük karşılıklı olarak 36 tren çalıştırılması ve 6 milyon yolcu 
taşınması planlanmaktadır. Balıkesir güzergahından işletilen yolcu trenleri; işletme 
kararları doğrultusunda yeniden değerlendirilecektir. 

§ Bursa-Osmaneli Hızlı tren projesinin tamamlanması ile birlikte 400 yolcu kapasiteli 
EMU tren setleri ile Bursa-Ankara,İstanbul arasında günde karşılıklı olarak 32 tren 
çalıştırılması ve yılda 5 milyon yolcu taşınması planlanmaktadır.  

§ Halkalı-Edirne-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanması ile birlikte 400 
yolcu kapasiteli EMU tren setleri ile Edirne-İstanbul arasında günde karşılıklı olarak 
14 tren çalıştırılması ve yılda 2 milyon yolcu taşınması planlanmaktadır. Bu hattın 
standartlarının yükseltilmesi neticesinde, İstanbul-Kapıkule seyahat süresi 
kısalacaktır. Ayrıca AB mevzuatı çerçevesinde pasaport ve gümrük kontrol 
işlemlerinin tren üzerinde yapılması kararı da Avrupa yönüne çalıştırılacak 
uluslararası yolcu trenlerine rekabet gücü kazandıracaktır. Bu kapsamda mevcut 
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uluslararası trenlerin üretim değerlerinde % 100 artış olacağı tahmin edilmekte olup 
Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’a direkt yolcu trenleri işletimi için 
uygun koşullar oluşacaktır. 

§ Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Bursa-Osmaneli, 
Halkalı-Kapıkule hatlarında YHT işletmeciliği yapılacaktır. Ankara, Eskişehir, Sivas, 
Konya aktarma merkezleri olacaktır. 

§ Hızlı Tren hatlarında yer alan Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Yozgat, Bursa, 
Uşak, Afyon, Konya, Sivas’da YHT garları yapılacaktır.  

§ Ortalama Yolculuk Süreleri 5 saati aşmayacak şekilde tren planlamaları yapılacak, 
konforlu, emniyetli tehirsiz ulaşım sağlanacak, müşteri memnuniyetine azami özen 
gösterilecektir.  

§ Yukarıda anılan projelerin gerçekleşmesi sonucunda ve 2023 yılında 712 milyon 
yolcu ve 59 milyar yolcu-km üretim seviyesine ulaşılması beklenmektedir. 2023 
yılında Türkiye’de yolcu trafiğinin bugünkü 213 milyar yolcu-km düzeyinden 
yaklaşık 2,6 katına (558 milyar yolcu-km), demiryolu payının ise % 2 seviyesinden 
% 10 seviyesine yükseleceği beklenmektedir. 
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III.	TÜRKİYE’NİN	KONUMU	VE	ÇEVRESEL	ETKİLEŞİM	

Avrupa’da geliştirilen projelere aktif katılım sağlanarak yeni oluşturulan ulaştırma 
koridorlarında Türkiye’nin yer alması temin edilmelidir. Bugün itibariyle ikili anlaşmalarla 
uluslararası blok yük trenleri çalıştırılmaya başlanmış ve bu gelişme ile 2002 yılına göre 
2008 yılında %147 artışla 3.2 milyon ton uluslararası yük taşınması sağlanmıştır.  
İstanbul Boğazı ve Van Gölü geçişleri işletimde ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Bu iki 
noktada geçişler feribotla sağlandığından hem zaman kaybına hem de taşımacılık 
maliyetlerinin artmaktadır. MARMARAY projesinin gerçekleştirilmesi; kesintisiz yük 
taşımacılığı sağlanması bakımından son derece önemlidir.  
Türkiye ve komşu batı ülkelerinin AB üyesi olacakları ve Uluslararası Demiryolu 
Birliği(UIC) üyesi oldukları göz önünde tutulmalı, TCDD’nin sahip olduğu veya olacağı 
çeken ve çekilen araçların UIC, EN ve TSI standartlarına uygunluğu da sağlanmalıdır.  
Genellikle UIC standartları esas olarak hazırlanan ve teknolojik gelişmeler de dikkate 
alınarak son haline getirilen EN demiryolu araç standartlarında, özellikle güvenlik ve çevre 
konuları önem kazanmıştır. Araçların çevreye yaydığı gürültü ve zararlı gazların 
azaltılması, demiryolu trafik ve yolcu güvenliğinin azami ölçüde sağlanması, araç 
imalatında kullanılan malzemelerin geri dönüşümlü olması gibi birçok detay dikkat 
konusudur. Alt ve üst yapıda olduğu gibi araçlarda da standartlaşma öngörülmektedir. 
Yük ve yolcu vagonlarının bir kısmı uluslararası özelliklere sahip olduğu ve büyük bir 
sorunla karşılaşılacağı düşünülmemekle birlikte bugüne kadar çeken araçlar; özel 
anlaşmalar dışında komşu ülke demiryollarında hizmet vermemiştir ve EN - TSI 
standartlarına göre iyileştirilmeleri gerekmektedir. 
Türkiye’nin güney, güney-doğu ve doğu komşuları (Suriye, Irak ve İran) ile de demiryolu 
alt ve üst yapı farklılığı nedeniyle çeken ve çekilen araçların kullanımında sorunlar 
bulunmamaktadır. Kuzey-doğu demiryolu bağlantılı Ermenistan ve Gürcistan ile 
demiryolu hat açıklıklarının farklılığı problem oluşturmakta, boji değiştirme tesislerinde 
vagonların boji değişimi yapılarak çözümlenmektedir. Kars-Tiflis demiryolu bağlantısı 
projesinde Gürcistan’da yapılacak tesiste vagon boji değişimiyle yük aktarmasına gerek 
kalmadan taşıma yapılması planlanmaktadır. Benzer şekilde, Ukrayna’dan feribot 
bağlantılı Samsun’a gelecek vagon bojileri de Samsun Limanında kurulacak tesislerde 
değiştirilecektir. 
1.435 mm. ve 1.520 mm. hat aralığı arasındaki değişim istasyonlarda boji değişimi yerine 
doğrudan tekerlek açılmaları ile sağlanmasıdır. Boji değişimi aşırı zaman kaybına 
dolayısıyla aşırı maliyet, işletme zaman ve ticari hız kaybı yaratmasına karşın işletimin 
sürdürülmesinde boji değişim istasyonlarının geliştirilmesi ve sayılarının artırılması 
zorunlu kalmaktadır.. 
Yüksek hızlı tren setleri, yüksek hızlı tren setlerinden istenen tüm özelliklere ve ERTMS 
sinyal sistemine uygun araç üstü ekipmanlara sahip olduğundan ve Avusturya’ya kadar 
olan ülkelerin tümünde 25kV/50Hz.lik kataner sistemi bulunduğundan batı komşularla 
kesintisiz sefer yapılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak, en önemli 
sorun; makinistlerin gidilen ülke tren brövesine sahip olması gereğidir. 
3.1. Ülkemiz Komşularında Demiryolları ve Gelişmeler 
3.1.1. İran Demiryolları 
Normal açıklıktaki ana hat uzunluğu 7066 km, geniş hat uzunluğu (Zahedan-Mirjaveh) 94 
km, elektrikli hat 148 km (Tebriz-Jolfa) çift hattın uzunluğu 1082 km, tali sanayi hatlarının 
uzunluğu 2097 km dir. Köprülerin uzunluğu 23, tünellerin uzunluğu 14 km dir. İran 
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Demiryolları iki tipte GM ve GE modelinde 205 ana hat lokomotifine, 90 manevra 
lokomotifine sahiptir. Tamamı elektrikli ve güçleri 1400 BG ila 4100 BG arasında 
değişmektedir. Toplam yük vagonu sayısı 16.352 adet, diğer Şirketlere ait vagonların 
sayısı 9.497 adet’dir. 
3.1.2. Gürcistan Demiryollarındaki Gelişmeler  
Gürcistan Demiryollarının işleyen ana hat uzunluğu 1554 km olup, içinde 1422 adet köprü, 
32 tünel, 22 yolcu istasyonu, 114 yük istasyonu bulunmaktadır. Bu şekilde Hazar Denizi 
ile Karadeniz demiryolu ile bağlanmaktadır. Yük cinsi büyük oranda Azerbaycan ve 
Kazakistan’dan Batum ve Poti Limanlarına transit taşıma petrol ve petrol ürünleridir. 
Gürcistan’ın coğrafik olarak bu avantajı bölgenin ekonomik büyümesine ve enerji 
kaynaklarının burada toplanmasına bağlı olarak demiryolu trafiğine talebi artırmakta ve 
demiryolunda kar sağlamaktadır. Köprülerin ve tünellerin çoğu 85 yaşından daha eskidir. 
Ana demiryolu ağı nispi olarak uygun koşuldadır. Ana hatlar tamamıyla elektrikli ve çift 
hatlıdır.  
3.1.3. Suriye Demiryollarındaki Gelişmeler  
Suriye’nin mevcut Demiryolu şebekesi 1435 mm Avrupa standardında hat açıklığı olan 
2460 KM’si Suriye Demiryollarına, 1050 mm dar hat olarak 840 km Hicaz Demiryollarına 
(CFH) ait olmak üzere toplam 2800 km’dir.120’nin üzerinde iltisak hattı, fabrikalara, 
silolara, limanlara, serbest bölge ile sanayi bölgelerine bağlıdır. Suriye Demiryollarının 
geliştirilmesi amaçlı Master Planı’na göre, 12 adet modernizasyon ve rehabilitasyon 
projesi, çeken çekilen araç tedariki ile birlikte geliştirilmiştir.  
3.1.4. Ermenistan Demiryollarındaki Gelişmeler  
Sovyetler Birliği sırasında Ermenistan Demiryolları Sovyet Demiryolları içinde Trans 
Kafkas Demiryollarının bir parçası iken şimdi Rusya Demiryollarının bütünüyle sahibi 
olduğu yan kuruluşu Güney Kafkas Demiryolları (SCR); Ermenistan Demiryollarını idare 
etmek üzere imtiyaz sahibidir. SCR , 2000 yük vagonu, 58 yolcu vagonu, 85 lokomotif ve 
30 elektirikli trenden oluşan Ermenistan Demiryollarının sahip olduğu mülkiyeti almıştır. 
Bu imtiyaz; ilk 20 yılı işletme, ikinci 20 yıla uzatma hakkı olmak üzere, 30 yıllıktır. Yük 
trafiğinin yıllık 30 milyon tona ulaşacak kadar büyümesi beklenmektedir. Şirket Gürcistan, 
Azerbeycan, Türkiye, Ukrayna ve diğer ülkelerle işbirliğini geliştirmeyi planlamakta ise de 
Rusya Demiryollarının üstlendiği imtiyazlı yönetim 1520 mm hat açıklığı kullanılan alanda 
rekabet etme ve ittifak yönünde bir adım niteliğindedir. Demiryolu 1520 mm hat açıklıklı 
828 kmsi elektrikli olmak üzere 839 km uzunluktadır.  
3.1.5. Bulgaristan Demiryollarındaki Gelişmeler  
Bulgar Demiryolları altyapı ve işletme olarak 2 bağımsız birime ayrılmıştır. 2006 – 2015 
dönemini içeren ulaştırma hedeflerinde: sınır geçişi ve taşıma altyapısı bağlantılarının 
inşa edilmesi ve geliştirilmesi, ana demiryolu hatlarının karşılıklı işletilebilirliğinin 
sağlanması, karayolu ağının ve altyapısının geliştirilerek AB’ye entegre edilmesi, mevcut 
altyapı kapasitesi ve verimliliğinin artırılması, Tuna nehri ve deniz su yollarının 
altyapısının modernizasyonu, Intermodal taşımacılığın teşviki, Deniz taşımacılığında 
koşulların iyileştirilmesi, AB talimatları doğrultusunda havayollarının modernizasyonu, 
Kamu-özel sektör faaliyet ortaklığının teşviki planlanmaktadır. Demiryolu taşımacılığı için 
planlanan öncelikli faaliyetler ise şunlardır: Ulusal ve Avrupa düzeyinde Pan Avrupa 
taşıma koridorlarında bulunan demiryolu parkurlarının modernizasyonu, rehabilitasyonu, 
elektrifikasyonu, Bulgaristan Cumhuriyetinin Komşu ülkeleriyle ana demiryolu sistemini 
birbirine bağlayan parkurların inşası, modernizasyonu, rehabilitasyonu, elektrifikasyonu, 
demiryolu altyapısı ve diğer bileşenleri ihtiyaçlarının temini ve bakımı, Intermodal 
taşımacılık için terminallerin teknik, teknolojik ve işletimsel bileşenlerinin geliştirilmesi, 
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yeni terminallerin kurulması mevcut Intermodal taşıma altyapısının yeniden 
yapılandırılması, denizyolu ile iç suyolu ve liman terminalleri ile demiryolu bağlantılarının 
modernizasyonu, rehabilitasyonu, elektrifikasyonu. 
3.1.6. Irak Demiryollarındaki Gelişmeler 
Mevcut durumda Irak demiryolu sistemi çeken-çekilen araçlardan yoksun ve Cer sistemi 
hali hazırda bakımsız durumdadır. Sinyal ve iletişim ağı bulunmamaktadır. Irak demiryolu 
sektörünün yeniden inşası için 210 milyon Dolar ayrılmıştır. ABD firmaları; demiryolu cer 
sisteminin yeniden inşa edilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi, yol bakımı, donanım, çeken 
çekilen araç tedariki ve yenilenmesi, intermodal ve konteyner elleçleme donanımları, 
demiryolu kontrol ve sinyalizasyon donanımları ile iletişim ve enformasyon teknolojisi 
alanlarında. 2004 yılında 6 milyon dolarlık yenileme çalışması tamamlamıştır. 
Yenilemenin 239 milyon dolarlık kısmı Irak demiryolu sisteminin kalitesinin yükseltilmesi 
için kullanılacaktır. Irak Ulaştırma Bakanlığı, Avusturya MK vagon grubu ile ülkenin 
demiryolu çeken çekilen araçlarının yenilenmesi amacıyla bir anlaşma imzalamıştır. 
3.1.7. Azerbaycan Demiryolları 
Azerbaycan Demiryolları 1880 yılında kurulmuştur. Demiryolu hat uzunluğu toplam 2944 
kilometre olup bunun sadece 2122 kilometresi işletilebilir durumdadır. 815 kilometrelik 
hattı çift hattır. 1277 km.si elektrikli hat olup toplam hattın % 60’ını oluşturmaktadır. 175 
istasyon, 12 adet konteyner sahalı istasyon mevcuttur. 2005 yılında 26201,0 ton yük, 
(9524 Milyon ton –km) 5509,7 yolcu taşıması gerçekleştirilmiştir. Avrupa-Kaskas-Asya 
(TRACECA) parkuru transit yük taşıma hacmi 7327,6 ton dur. 
Taşımacılık Stratejisi: Özellikle, Kuzey’den Güney’e ve Batı’dan Doğu’ya uzanan iki ana 
uluslararası taşıma koridorlarının kesişme noktasında önemli stratejik konumda 
bulunduğundan, Azerbaycan köprü durumundadır. Azerbaycan Doğu-Batı (TRACECA) 
ve Kuzey-Güney taşıma hatlarının da bağlantı noktasındadır. Avrupa-Kafkas-Asya 
(TRACECA) Projesi kapsamında, birçok karayolu altyapı iyileştirmeleri, Iran ve Gürcistan 
sınırlarında karayolu ve köprü inşaatları gerçekleştirilmiştir. Lokomotif ve yük vagonu 
modernizasyonu planlanmaktadır. Taşıma hacmi; tahmini önceleri 10-15 Milyon ton, 
sonra 30-35 Milyon ton olarak beklenmektedir. Bu sebeple, Yalama-Astara (İran sınırı) 
parkuru için 502 km’lik demiryolu hattı inşasının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  
3.1.8. Yunanistan Demiryolları 
Yunanistan demiryolları Avrupa Birliğinin 2001/12 13 ve 14 sayılı direktiflerinin 
uygulanması çerçevesinde 41/2005 sayılı Başkanlık iradesi ile yeniden yapılanma 
sürecine girmiştir. İki yan Kuruluş oluşturulmuştur. Demiryolu altyapısının iradesini 
yürüten Demiryolu Altyapısı Yönetim Şirketi (EDISY) ve taşıma hizmetlerini sağlayan 
TRAİNOSE S.A. Şirketidir. Bu şirketler OSE Holding şirketinin altında yer almaktadır ve 
ERGA OSE S.A. ve GAIA OSE S.A. şirketleri de bu grup içinde yer almaktadır.  
3.2.Ulaşım Koridorları ve Gelişmeler 
Avrupa Birliği (AB) öncülüğündeki çalışmalarda Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin 
(MDAÜ) Birliğe entegrasyonuna yönelik gereksinimler doğrultusunda, tüm Avrupa’yı 
kapsayan bir ulaştırma planı ve politikası geliştirilmektedir. 1991 yılından itibaren MDAÜ 
bölgesinde kara ve demiryollarını kapsayan 10 öncelikli Pan-Avrupa Ulaştırma Koridoru 
(PAN) belirlenmiştir. PAN Koridorları, AB içindeki 14 öncelikli Trans-Avrupa Koridorunu 
(TEN) tamamlamaktadır.  

 
3.2.1. Pan-Avrupa 4. Koridoru 
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Berlin-Prag-Budapeşte karayolu üzerinden, bir kolu Köstence’ye diğer kolu ise, Selanik 
ve İstanbul’a bağlanan 4. Koridor, Türkiye’nin güzergah ülkesi olarak yer aldığı tek Pan-
Avrupa Ulaştırma Koridoru olması bakımından önem taşımaktadır. 4. Koridor, 1991 
yılında Prag'ta, 1994 ve 1997'de Girit'te düzenlenen Pan-Avrupa Ulaştırma Konferansları 
sırasında ele alınan Pan-Avrupa ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında ortaya 
çıkmıştır. Proje, 3.640 km karayolu, 4.340 km demiryolu, 10 havalimanı ile 8 deniz ve 
nehir limanını kapsamaktadır. Türkiye’nin de dahil olduğu bir “Yönlendirme Komitesi” 
faaliyete başlamıştır.  
3.2.2. Pan-Avrupa 10. Koridoru 
Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerini Kuzey'de Avusturya, Güney'de ise Yunanistan'a 
bağlayan 10. Koridor, Salzburg, Ljubljana, Zagreb, Belgrad, Niş, Üsküp, Veles, Selanik 
güzergahını katetmektedir. 10. Koridorun dört kolu vardır. Birinci kol Graz (Avusturya)-
Zagreb (Hırvatistan), ikinci kol Budapeşte (Macaristan)-Belgrad (Yugoslavya), üçüncü 
kol Niş (Yugoslavya)-Sofya (4. Koridor ile İstanbul) dördüncü kol ise Veles 
(Makedonya)-Florina (Yunanistan) bağlantısını sağlamaktadır. 1994 yılında Girit'te 
Pan-Avrupa II. Ulaştırma Konferansı'nda tespit edilen dokuz öncelikli koridora ek 
olarak, 1997 yılında Helsinki'de Pan-Avrupa III. Ulaştırma Konferansı'nda kabul edilen 
en yeni ulaştırma koridorudur.  

3.2.3. BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK)  
AEK bünyesinde geliştirilen ve AB’de yürütülen çalışmalara da temel teşkil eden altyapı 
ulaşım şebekelerinden Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşması (AGC) ile 
Uluslararası Önemli Kombine Taşımacılık Hatları ve Bağlı Tesisleri Avrupa Anlaşması’na 
(AGTC) Türkiye taraftır. Bu anlaşmalar; demiryolu hatlarının yapımı, altyapı 
standartlarının oluşturulması ve tesislerinin geliştirilmesinde eşgüdümü sağla
 maktadır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) alt bölgesel 
işbirliği çalışmalarında yeralan TER (Trans-European Railway) projesi, demiryollarında 
uluslararası işbirliğini geliştirme amacındadır. 1990 yılında başlatılan TER projesine 18 
AEK üyesi ülke katılmaktadır. AEK'nın yeniden yapılandırılması veya reformu yönünde 
yapılan çalışmalarla, AEK üyesi birçok Doğu Avrupa ülkesinin ABye girmesi sonrasında, 
Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri başta olmak üzere, daha verimli ve etkin sonuç 
alınabilecek geçiş özelliğine sahip ülkeler odaklanmıştır. Kafkasya ülkelerinin tamamının 
TER projesine katılımı ile projenin Orta Asya ülkelerine de genişlemesi gündeme 
gelmiştir.  
3.2.4. BM Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP)  
İran’dan, Pasifik’te Cook Adalarına kadar bölgenin etki alanına girdiği ESCAP’a, Türkiye, 
1996 yılında üye olmuştur. ESCAP, “Trans-Asya Demiryolu Şebekesi” adıyla üç koridoru 
belirlenmiştir: Trans-Asya Kuzey Koridoru, Trans-Asya Orta Koridoru (“İpek Yolu”) ve 
Trans-Asya Güney Koridoru. Son iki koridorda Türkiye üzerinden geçmekte olup İstanbul 
ve Ankara bağlantılarıyla tanımlanmaktadır. Bugün, sadece Trans-Sibirya Koridoru 
(Moskova-Ekateringburg-Novosibirsk-Ulan Bator-Pekin) üzerinde Avrupa ile Uzak Doğu 
arasında ticari taşıma yapılmaktadır. Trans-Asya Orta Koridoru (İstanbul-Almaata) 
üzerinde EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) kararıyla Trans-Asya Orta koridorunda 
işletilmesi planlanan konteyner treni 20 Ocak 2002 tarihinde ilk deneme seferini 
gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 28 Şubat-01 Mart 2009 tarihinde, Kerman-Zahedan hattının 
tamamlanması, Ülkemiz ve Pakistan arasında demiryolu taşımacılığının başlatılması ve 
bu hattın tanıtımı amacıyla İslamabad-Tahran-İstanbul arasında 14 Ağustos 2009 
tarihinde bir deneme konteyner treni sefere konulması kararlaştırılmıştır. İstanbul-
Almaata treni ile yapılan taşımalar, İran-Türkmenistan sınır Garı olan Sarakhs'a kadar, 
Avrupa ülkeleri, Türkiye ve İran'ın taraf olduğu Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin 
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Sözleşme (COTIF) ve eki Demiryolu ile Uluslararası Yük Taşıma Sözleşmesi (CIM) 
çerçevesinde, Sarakhs'tan itibaren Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 
Kazakistan'ın taraf olduğu Demiryolu İşbirliği Örgütü (OSJD) ve Uluslararası Yük Taşıma 
Sözleşmesi (SMGS) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  
3.2.5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) etrafında örgütlenen ülkelerin, bölgede mevcut 
ulaştırma sisteminin uyumlaştırılması, iyileştirilmesi ve çok türlü (multi-modal) hale 
getirilmesi amacına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. KEİ Dönem Başkanlığı görevini 
sürdürürken Türkiye'nin bu alandaki en son önerisi, Karadeniz'de bir "Çevre Ulaştırma 
Koridoru" olmuştur. Çevre Ulaştırma Koridoru, üye ülkeleri birbirine bağlayan ulaştırma 
alt yapısının geliştirilmesi, bu konudaki ulusal düzenlemelerin uyumlaştırılması, çevrenin 
korunması, uluslararası projelerin izlenmesi için bir veri tabanı oluşturulması gibi 
kavramları içermektedir. TCDD, KEİ bünyesinde bölgede etkin bir taşımacılık sisteminin 
geliştirilmesi ve uyumlu hatlardan oluşan bir bölgesel ağın kurulması konusundaki 
faaliyetlere aktif olarak katılmaktadır.  
3.2.6. TRACECA  
Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte olan Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru 
(TRACECA), Pan Avrupa Ulaştırma Koridorlarını tamamlar nitelikte uluslararası 
ulaştırma düzenlemesidir. AB'nin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 
bağımsızlığını kazanan Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetleri için kuzeyde Rusya ve 
güneyde İran merkezli güzergahlara alternatif yeni ulaştırma koridorları geliştirilmesi 
yönündeki çalışmaları çerçevesinde, TRACECA programı 1993 Mayıs ayında 
başlatılmıştır. Bu proje tarihi İpek Yolu üzerinde Almatı’dan başlayıp, Kırgızistan-
Özbekistan-Türkmenistan güzergahını kat eden kara ve demiryollarının, Hazar Denizi 
yoluyla ve Azerbaycan üzerinden Gürcistan’ın Poti ve Batum limanlarına bağlanması, 
denizyolu bağlantısıyla da Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan limanlarına geçerek Pan-
Avrupa Koridorlarıyla irtibatlandırılması öngörülmektedir. TRACECA Koridoru kara, deniz 
ve demiryolu olmak üzere üç ulaşım türünü de kapsamaktadır. 8 Eylül 1998 tarihinde, 
Türkiye, 12 ülke ile Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunun Geliştirilmesi İçin “Çok-
Taraflı Temel Anlaşma (MLA)”sını İmzalamıştır. TRACECA’nın Amacı: i) Bölgedeki 
ticareti geliştirmek için üye ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmek, ii) Uluslararası 
ulaştırma koridoru Avrupa-Kafkasya-Asya (TRACECA)’nın Trans-Avrupa Networks 
(TENs)’e dönüştürülmesinde ki en uygun entegrasyonu teşvik etmek, iii) Ticaret ve 
ulaştırma sistemlerinin gelişimini sağlayan faktörleri tanımlamak, iv) TRACECA 
projelerini, IFIs ve özel yatırımcıların kredilerini etkilemek için teşvik etmek, v) Avrupa, 
Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi ve Asya bölgelerinde ekonomik ilişkilerin, ticaretin ve 
ulaştırma bağlantılarını geliştirmek, vi) Uluslararası yol, hava ve demiryolu ve de ticari 
denizcilik konularını içeren ulaştırma pazarına girişleri kolaylaştırmak, vii) Malların, 
yolcuların ve Hidrokarbon'un uluslararası ulaştırmasını teşvik etmek, viii) Trafik , yük-mal 
güvenliği ve çevre korumanın önemini garanti etmek, ix) Değişik ulaştırma modları 
arasında eşit rekabet oluşturmak, şeklinde açıklanabilir. TRACECA koridoru üzerinde 
Gelemen (Samsun) ve Palandöken (Erzurum) lojistik merkez çalışmaları devam 
etmektedir. TRACECA’ya dahil olan Samsun Limanı ile Rusya’nın Kavkaz Limanı 
arasında Feribot Bağlantılı Demiryolu Taşımacılığı Yapılması Projesi kapsamında, 
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Karadeniz üzerinde bir tren-feri hattı 
oluşturularak Rusya’dan Ülkemize ve Ülkemizden Rusya’ya yapılacak taşımaların, 
Samsun ve Kavkaz (Rusya Federasyonu) Limanları arasında bir köprü oluşturulmak 
suretiyle taşınmasının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Marmaray projesi, Ankara-
İstanbul Hızlı Tren, Kars-Tiflis Projeleri gibi projelerin gerçekleştirilmesiyle birlikte, 
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Avrupa'dan Asya'ya, batıdan doğuya kesintisiz, hızlı, ekonomik bir demiryolu bağlantısı 
sağlayacaktır.  
3.3. Dünya ve AB: Gelişmeler ve Etkileşim 
Dünyada ve Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak otomotiv sanayinin 
gelişmesi ve karayolunun kapıdan kapıya taşıma esnekliğini sağlamasıyla beraber 
demiryolunun ulaştırmadaki tekel dönemi sona ermiştir. Bu süreçte demiryolu sektörü, 
ulaştırma alanında varlığını sürdürme mücadelesini vermeye başlamış, neredeyse tüm 
ülkelerin demiryolları etkilenmiştir. Demiryolu sektöründeki sıçrama noktası, 1964 yılında 
Japonya’da 210 km/s. hız yapılabilen Tokyo-Osaka hattının işletmeye açılması olmuştur. 
Bu önemli gelişme ile Japonya’nın yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere, 
İsveç, ABD ve Güney Kore gibi ülkelerde 300 km/s hızlara elverişli demiryolu hatları 
yaygınlaşmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle hava yastığı üzerinde kayarak hareket eden 
trenlerin demiryolu kapsamı içinde ele alınması ile 1990’larda test amaçlı 500 km/s 
üstünde hızlar gerçekleştirilmiştir. Gelişen demiryolu teknolojisi ile devlet yolu ile otoyol 
arasındaki farkdan daha büyük ve tercih edilir avantajlar yaratılmaktadır. Bu bağlamda 
Avrupa Birliği de; taşımacılığı modern ekonomilerin anahtarı olarak ele almakta ve 
ulaştırma politikalarında dengenin demiryolu, denizyolu ve iç suyolları lehine değiştirilerek 
uygulanmasını sağlamaya çalışmaktadır. 
3.3.1. Dış Ticaret ve Gelişim 
AB-27 ülkelerinin 2007 yılı dış ticareti bütün olarak sunulan tablo ile irdelendiğinde; 1241.5 
milyar Euro ihracat ve 1433.9 milyar Euro ithalat olmak üzere toplam dış ticaret 2675.4 
milyar Euro değerinde olup ithalat ve ihracat değerleri de yaklaşık eşit durumdadır. 
Değerlerine göre dış ticaretin taşıma türlerine göre dağılımı ise yine ithalat ve ihracat 
birbirine yaklaşık eşit olmak üzere denizyolu ağırlıklı bir tablo göstermektedir. Demiryolu 
ile taşınan dış ticaret yükü ihracatta %1.7 ve ithalatta %1.3 olmak üzere toplam da %1.5 
oranındadır.  
Dış ticarette taşınan yükün ağırlığı cinsinden değerlendirildiğinde ise Demiryolu ile 
taşınan dış ticaret yük ağırlığı ihracatta %4.6 ve ithalatta %4.3 olmak üzere toplamda 
%4.4 oranındadır. Bu durumdan da açıkça görüldüğü üzere; demiryolları ile taşınan yük 
değeri son derece düşük bulunmaktadır. Avrupa Birliği 27 ülkesi, ABD, Japonya, Çin ve 
Rusya için; 2006 yılı itibarıyla ulaştırma sistemleri ve ağı, araç stokları ile trafik güvenliğine 
ilişkin veriler ile taşıma türlerine göre yük taşıma miktarları, performans ya da oranlar 
aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Ulaşım türlerine ait ağ ve araç durumları ve 
karayollarında yaşanan kaza-ölüm oranları verilen ABD, Japonya, Çin ve Rusya ülkeler 
bazında değerlendirildiğinde; karayolunun diğer ulaşım türlerine göre daha ayrıcalıklı ve 
öncelikli bir yapıya ve büyüklüğe sahip olduğu, büyüklüklerin ülkelerin makro-ekonomik 
özelliklerine paralel bulunduğu, diğer ülkelere göre AB’nin demiryolu ağının gelişimine 
daha fazla ağırlık verdiği ve daha gelişmiş bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak; 
yine tabloda sunulan taşımalar açısından ise; ABD, Çin ve Rusya’nın demiryollarını çok 
daha etkili kullanarak taşımalarının ciddi bir kısmını demiryollarıyla gerçekleştirdikleri AB-
27 bünyesinde sahip olunan demiryolu ağının diğer ülkelere göre uzun olmasına karşın 
taşımalarda kullanımın karayolu ve denizyolu ağırlıklı olduğu görülmektedir. 
Türkiye; çoğu Cumhuriyet‘in ilk yıllarından kalma 9.1 bin km demiryolu uzunluğu 
açısından dünyada 23’üncü sırada bulunmaktadır. ABD, 227 bin km ile en uzun, sonra 
sırasıyla 90 bin km. ile Hindistan, 84 bin km. ile Rusya, 78 bin km. ile Çin, 57 bin km. ile 
Kanada, 36 bin km ile Arjantin, 35 bin km ile Almanya ve 30 bin km ile Fransa takip 
etmektedir. Demiryollarıyla taşınan yolcu sayısı Türkiye’ye göre, İtalya’da 7 kat, 
İngiltere’de 6 kat, Fransa’da 11 kat daha fazladır. 2006 yılında kişi başına demiryolu 
seyahati Türkiye’de 76 km iken İngiltere’de 767 Fransa’da ise 1.303 km’dir. Ortalama 
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seyahat miktarında Türkiye’de demiryolu altyapı eksiklik, yetersizlik ve darboğazlarının 
önemli etkisi olduğu ve demiryollarında genel olarak durgunluk, azalma ya da daha küçük 
oranda büyüme biçiminde yansıdığı tartışmasızdır. Demiryollarındaki altyapı, üst yapı ve 
araçlardaki bu ihtiyaçların, Türkiye’de hızla artan talebe demiryolu ile hizmet verilmesine 
engel teşkil ettiği de açıktır.  
ABD’de gerçekleşen taşımaların türlere göre dağılımı; ABD’nin diğer ülkeler içinde 
demiryolunu en etkili ve verimli kullanmakta olan gelişmiş ülke olup; demiryolunun 
taşımacılık içerisinde üstlendiği taşımalar; 1990 yılında %37 iken her yıl düzenli olarak bu 
oranı daha da yükselerek 2006 yılında yaklaşık %46 oranına erişmiştir. Karayolu ulaşımı 
ise sürekli ve yaklaşık %10 civarında demiryolu oranlarından daha küçük gelişmektedir. 
Boru hattı taşımaları karayolunun, iç su taşımaları ise boru hattı taşımalarının yarısı 
civarında taşıma yapmaktadır. Taşıma miktarları ve türlere göre dağılımları ciddi bir örnek 
niteliğindedir. 
AB genelinde demiryolu ulaşımının yıllar itibarıyla gelişimi tabloda sunulmaktadır. 
Uluslararası taşımaların Türkiye genelindeki durumu ise yıllar itibarıyla incelendiğinde, 
uluslararası taşımacılıkta denizyolu baskın bir rol üstlenerek taşımaların yaklaşık %99, 
karayolu %10 ve demiryolu %1 oranını taşımaktadır. Gerek denizyolu ulaşımı gerekse 
karayolu ulaşımı üzerinden yürütülen taşıma işlemlerinin kombine taşımacılık veya 
intermodal taşıma yoluyla dağıtılması ve demiryolunun mevcut potansiyeli ve taşıma 
kabiliyeti diğer türlerin üstündeki yükü azaltarak ve rahatlatarak hizmet seviyelerini 
yükseltecek bir duruma getirilmesi zorunlu görünmektedir.  
Türkiye’nin de içinde bulunduğu AB-27 ülkeleri aşağıda sunulan tablo ve verilere göre 
incelendiğinde; 1995 yılında yurtiçi taşımalarda karayolu %67 ve demiryolu %20 civarında 
iken her yıl %1 civarında karayolunun artarak, demiryolunun ise azalarak sırasıyla %73 
ve %17 oranlarına ulaştığı görülmektedir. İç su ve boru hattı taşımaları ayrı ayrı yaklaşık 
%5 oranında gerçekleşmektedir. AB-27 ülkeleri arasında Türkiye işletici sayısı açısından 
düşük bir durum sergilemekte ise de kayıt dışı karayolu taşıyıcılarının kayıtlı duruma 
getirilmesi son yıllarda zorlanarak artmakta, demiryollarında ise işleticiler; özel sektör 
girişim veya müteşebbis demiryolu işleticilerinden ziyade sadece özel vagon sahipleri 
konumundadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denizyolu 560,2 45,1% 736,9 51,4% 1.297,1 48,5%

Karayolu 281,1 22,6% 181,8 12,7% 462,9 17,3%

Demiryolu 21,6 1,7% 18,4 1,3% 40,0 1,5%

İç ulaşım su yolu 4,9 0,4% 4,0 0,3% 8,9 0,3%

Boru hattı 3,5 0,3% 87,4 6,1% 90,9 3,4%

Hava yolu 321,1 25,9% 262,9 18,3% 584,0 21,8%

Diğer 49,1 4,0% 142,5 9,9% 191,6 7,2%

TOPLAM 1.241,5 100,0% 1.433,9 100,0% 2.675,4 100,0%

AB 27 Ülkelerinin 2007 Yılı Dış Ticaret Hacmi (milyar €)

İhracat İthalat İhracat+İthalat
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1995 1.289 386 122 115 1.150 2,0 3.064
1996 1.303 392 120 119 1.162 2,1 3.098
1997 1.352 410 128 118 1.205 2,3 3.215
1998 1.414 393 131 125 1.243 2,4 3.308
1999 1.470 384 129 124 1.288 2,5 3.398
2000 1.519 404 134 127 1.348 2,7 3.535
2001 1.556 386 133 132 1.400 2,7 3.610
2002 1.606 384 132 128 1.415 2,6 3.668
2003 1.625 392 124 130 1.444 2,6 3.718
2004 1.747 416 137 132 1.485 2,8 3.920
2005 1.800 414 139 136 1.520 2,9 4.012
2006 1.855 440 139 135 1.548 3,0 4.120
2007 1.927 452 141 129 1.575 3,1 4.227

1995-2007 49,6% 17,1% 15,6% 12,1% 37,0% 55,0% 38,0%
Yıllık Ortalama 3,4% 1,3% 1,2% 1,0% 2,7% 3,7% 2,7%

DEMİRYOLU
İÇ ULAŞIM           

SU YOLLARI BORU HATTI 

YÜK TAŞIMACILIĞI
milyar ton km

TOPLAMDENİZYOLU HAVAYOLUKARAYOLU

AB-27 Ülkelede  Modlara Göre 
Performans

Denizyolu 373,0 72,8% 1.275,1 70,8% 1.648,1 71,3%

Karayolu 83,8 16,4% 60,1 3,3% 143,9 6,2%

Demiryolu 23,7 4,6% 78,1 4,3% 101,8 4,4%

İç ulaşım su yolu 8,8 1,7% 17,0 1,0% 25,8 1,1%

Boru hattı 3,8 0,8% 269,2 15,0% 273,0 11,8%

Hava yolu 11,5 2,2% 4,1 0,2% 15,6 0,7%

Diğer 7,6 1,5% 96,8 5,4% 104,4 4,5%

TOPLAM 512,2 100,0% 1.800,4 100,0% 2.312,6 100,0%

AB 27 Ülkelerinin 2007 Yılı Dış Ticaret Hacmi (milyon ton)

İhracat İthalat İhracat+İthalat

Yük Taşımacılığı 

EU-27 ABD Japonya Çin Rusya Türkiye

milyar ton-km 2007 2006 2006 2006 2007 2007

Karayolu 1.927,4 1.889,9 347,0 975,4 206,0 181,3

Demiryolu 452,2 2.705,1 23,0 2.195,4 2.090,0 9,7

İç su yolu 141,1 486,0 1.290,9 84,0 -

Boru hattı 128,9 853,6 166,4 2.465,0 -

Deniz yolu 1.575,0 331,6 208,0 4.257,7 62,0 -

AB ve Dünyada Modlara Göre 
Yük Taşımacılığı



	 103	

	

Bazı Avrupa ülkeleri için demiryolu taşımacılığı bilgileri aşağıda tabloda sunulmaktadır. 

	

 

3.3.2. AB Direktifleri 
3.3.2.a. Birinci Demiryolu Paketi 
Avrupa Birliği 1. demiryolu Paketini 26 Şubat 2001’de çıkarmıştır. Birinci Demiryolu Paketi 
ile AB üye ülkelerinde demiryolu altyapı erişimi, fiyatlandırma ve kapasite tahsisi 
rejimlerinin temeli kurulmuştur. 2001/12/EC no.lu Direktif (Değişen Direktif 91/440/EC) ile 
özellikle demiryolu yük pazarını serbestleştirmek ve üye ülkelerin üzerinde borç yükünü 
hafifletmek, (15 Mart 2008’de uluslararası yük hizmetleri için serbest erişim (2004/51 no.lu 
Direktifle değiştirilmiştir.), 2001/13/EC no.lu Direktif (Değişen Direktif 95/18/EC) ile 
işletmecilik yapma kriterlerini taşımayan işletmecilerin engellenmesi için lisans sisteminin 
getirilmesi ve uluslararası işletmecilere, uyumlu lisans verme sistemiyle bu işletmecilerin 
engellerle karşılaşmamalarının sağlanması, 2001/14/EC no.lu Direktif ( Değişen 

                  
Ülkeler

Nüfus	
(Milyon)

Toplam	
Hat	

Uzunluğu	
(Km)

Elektrikli	
Hat	

Uzunluğu		
(Km)

Yolcu	
Taşıma	
(Milyar-
Yol.	Km)

Yük	
Taşıma	
(Milyar-
Ton	Km)

ALMANYA 82,3 33890 19544) 74,6 92

İSPANYA 45,3 15012 8730 21,2 11

FRANSA 61,7 29918 15133 81,6 40,6

İTALYA 59,3 16667 11731 47,2 24,4

HOLLANDA 16,4 2776 2028 14,7 -

İNGİLTERE 61 16208 4,9 50 21,2

TÜRKİYE 71,5 8697 1920 5,5 9,7

EU-27 ABD Japonya Çin Rusya Türkiye
1000 km 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Karayolu şebekesi 5.000 6.463 1.190 2.283 755 61

Otoban  şebekesi 63,4 95,3 7,4 45,3 29,0 1,9

Demiryolu şebekesi 215,9 203,6 27,6 77,1 85,5 11,4

108,2 15,7 23,4 42,3 2,3

İç su yolları 43,0 41,8 1,8 123,4 102,0 -

Boru hatları 33,6 272,5 0,2 24,1 46,7 3,0

EU-27 ABD Japonya Çin Rusya Türkiye
2007 2006 2007 2007 2007 2007

Yolcu araba stoğu      (milyon) 229,8 234,5 68,9 38,5 26,8 7,0

Araçlaşma     ( araç/1000 kişi) 464 783 539 29 188 11,7

 Ticari yük araçları       (milyon) 33,19 8,82 6,88 24,54 5,25 2,60

EU-27 ABD Japonya Çin Rusya Türkiye
2007 2007 2007 2007 2007 2007

Adet 42.448 41.059 5.744 81.649 33.300 5.004
milyon nüfus 

başına 86 137 45 62 234 71

Dünya-AB-27 ve Türkiye Mukayesesi
Altyapı ve Araçlar

Karayolu ölümleri 

Elektrifikasyonlu demiryolu hatları

Ulaştırma Altyapısı

Araç stoğu

Ulaştırma Güvenliği
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95/19/EC no.lu Direktif) ile de altyapı erişim fiyatı ve kapasite tahsisatı ile ilgili olarak üye 
ülkelerin şeffaf bir süreç benimsemesi sağlanmaktadır. EU Karşılıklı İşletilebilirlik 
Direktiflerinde ise standartların uyumlu hale getirilmesi ve yeni çeken ve çekilen araç ile 
yeni standartları yükseltilmiş altyapının hizmete konulması konusunda hükümler getirerek 
Birinci Demiryolu Paketi amaçlarının desteklenmesi karara bağlanmaktadır. 
3.3.2.b. İkinci Demiryolu Paketi 
29 Nisan 2004 tarihinde Bakanlar Konseyi/Avrupa Parlamentosu’ndan geçerek yürürlüğe 
girmiştir. İkinci Demiryolu Paketi, AB’de yük pazarının daha da serbestleşmesi ve güvenlik 
ve teknik standartların uyumlu hale getirilmesi için bir çerçeve sunmaktadır. 2004/51/EC 
(Değişen Direktif 91/440); Yük pazarının daha fazla serbestleşerek açık hale getirilmesini 
ve 2004/49/EC (Değişen Direktifler 95/18 ve 2001/14 ise AB ülkelerine kendi aralarında 
geçiş engellerinin azaltılması amacıyla güvenlik standartlarının uyumlaştırılmasını 
getirmektedir. 
3.3.2.c. Üçüncü Demiryolu Paketi 
3 Mart 2004’de çalışmalarına başlanmış olan 3. Demiryolu Paketi 2007’de onaylanmıştır. 
Uluslararası yolcu taşımacılığının serbestleşmesi, Yolcuların temel haklarının 
belirlenmesi, Tren makinistlerine AB’de geçerli lisans verilmesi amaçlanarak 3. Demiryolu 
Paketi ile uluslararası yolcu taşımacılığında Pazar rekabeti kurulmakta, Makinist 
değiştirmeden çeken ve çekilen araçların AB ülkelerinden geçişinin kolaylaştırılmakta ve 
Demiryolu yük taşımacılığı kalite şartları düzenlenmektedir.  
3.3.3. AB Demiryolu Araştırmaları Vizyonu 
AB, demiryolu için hedef yılını 2020 olarak belirlemiştir. AB’nin 2020 demiryolu vizyonu, 
kesintisiz ve entegre bir hızlı tren yolcu hizmetleri, kapıdan kapıya yük hizmetleri ve etkin 
kent içi ulaşım altyapısı sağlayarak demiryolunun Avrupa ulaştırma sistemindeki payını 
arttırmaktır. Bu doğrultuda üzerinde çalışılacak her teknolojik çözüm demiryolunun ticari 
cazibesini arttırmaya yönelik olmalıdır. AB 2020 demiryolu vizyonu, hem yolcuda hem 
yükte demiryolu pazar payının 2000 yılına göre iki katına ve pazar hacminin 3 katına 
çıkartılmasını hedeflemektedir. Stratejik Demiryolu Araştırma Gündemi – 2020 (SRRA) 
ise öngörülen bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan teknolojik gelişmelerin belirlenmesi 
ve gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda SRRA, önümüzdeki 10 
yıl için 7 öncelikli araştırma alanı belirlemiştir: 
Akıllı Ulaşım: AB üye ülkeleri ile ticaret yaptıkları ülkeler arasında birbiriyle uyumlu 
ulaştırma modları sağlamak ve müşteri bilgi sistemlerini desteklemek için Avrupa çapında 
akıllı demiryolu altyapısı gerekmektedir. 
Enerji ve Çevre: Yalnızca çevrenin korunmasına yönelik olarak değil, aynı zamanda fosil 
yakıtlara bağımlılığı ve egzoz emisyonlarını azaltarak, daha modern tasarımlarla gürültü 
ve titreşimle daha iyi mücadele ederek demiryolunun ticari rekabetçiliğini emniyet altına 
almak amacıyla yeni standartlar ve düzenlemeler yapılmalıdır. 
Güvenlik: Vandalizm ve terörizme karşı müşterilerin ve personelin güvenliğinin arttırılması 
için yeni metotlar belirlenmelidir. 
Test ve Homologasyon: Avrupa homologasyonunun ve onay prosedürlerinin 
yaygınlaşması, daha iyi bir emniyet yönetimi sağlayacak ürün onay sürecinin 
hızlandırılmasını gerektirmektedir. 
Rekabetçilik: Demiryolu sektörünün rekabetçiliğini arttırılması, ancak müşteriler için 
hizmet cazibesinin arttırılması, modern teknolojiler kullanarak cer araçları, bakım 
prosedürleri, ücretlendirme sistemleri, altyapı ve diğer tüm bileşenlerin maliyetinin 
azaltılması sayesinde olabilir.   
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Strateji ve Ekonomi: Yeni muhasebe ve planlama modelleri, işletme maliyeti ve demiryolu 
altyapısının bakım maliyetlerinin daha iyi anlaşılmasını ve bu maliyetlerin tren 
hizmetlerine göre nasıl değiştiğinin kavranmasını sağlayacaktır. 
Altyapı: Trafik kapasitesinin, dingil basıncının ve hat stabilizesinin artmasını sağlayacak 
daha az maliyetli bakım veya bakım gerektirmeyen altyapı sistemleri geliştirilmelidir. 
3.3.3.a. AB’de Demiryolu Araştırma Kurumları 
Dünya ölçeğinde gerçekleşen hızlı değişim, küresel ulaştırma koridorlarından pay 
alabilme yarışı, özellikle çevre ve enerji konularında yaşanan gelecek endişesi,  ülkeleri, 
demiryolu sektöründe yapısal ve teknik anlamda yeniliklere zorlamaktadır. Yapısal alanda 
yaşanan gelişmeler işletmecilik alternatiflerini doğururken teknik alanda yaşanan 
gelişmeler ülkeleri karşılıklı işletilebilirliliğe zorlamaktadır. Küresel ulaştırma, teknolojinin 
de küresel boyutta gelişmesini istediğinden ülkeler arasında teknolojik işbirliklerinin 
doğmasına neden olmuştur. 
ERRAC (Avrupa Demiryolu Araştırmaları Tavsiye Konseyi) 
Avrupa çapında demiryolu taşımacılığını yeniden canlandırmak, daha rekabetçi hale 
gelmesini sağlamak ve demiryolu araştırmalarını yönlendirmek amacıyla 2001 yılında 
kurulmuştur. Konsey, aralarında imalatçılar, işletmeciler, altyapı yöneticileri, akademik 
birimler ve AB Komisyonu’nun da bulunduğu tüm demiryolu sektörünü kapsayan 45 
üyeden oluşmaktadır. ERRAC’ın odaklandığı konular şunlardır: 
- Önümüzdeki 20 yıl için “Ortak bir Avrupa Demiryolu Araştırma Stratejisi”’ni oluşturmak 
amacıyla atılması gereken adımları belirlemek ve uygulamak, bu doğrultuda şunları 
geçekleştirmek: 

• Stratejik Demiryolu Araştırma Gündemi – 2020 (SRRA) : Hedeflenen demiryolu 
taşımacılığına ulaşmak için 5 temel çalışma alanında gerçekleştirilmesi gereken teknolojileri 
belirtir: 1- Karşılıklı işletilebilirlik, 2- Akıllı ulaşım, 3- Emniyet ve güvenlik, 4- Çevre, 5- Yenilikçi 
malzemeler ve üretim teknolojileri. 

• Tüm paydaşların üst düzey mutabakatı, 
• Etkin, rekabetçi, sürdürülebilir bir Avrupa demiryolu sistemi geliştirmek, 
• Çeşitli demiryolu araştırma konularında tavsiyeler üzerinde uzlaşma sağlamak, 

- Aşağıdaki amaçlarla ortak Avrupa demiryolu araştırmalarını arttırmak 

• Paydaşlar arasında fikir birliği sağlamak, 
• AB, Ulusal ve özel demiryolu araştırmaları arasında sinerji oluşturmak, 
• Araştırma geliştirme çabalarını organize etmek ve güçlendirmek, 
• İnsan ve malzeme kaynaklarını bir araya getirerek etkin kullanımlarını sağlamak 
• Ortak araştırma programları başlatmak, 

ERRAC’ın halen yürütmekte olduğu faaliyetleri şunlardır: 

• AB üye ülkelerinde seminerler düzenleyerek SRRA’nın ulusal ve AB düzeyinde 
kavranmasını sağlamak, 

• Demiryolu sektörünün kısa ve orta vadede rekabetçiliğini etkileyen ana faktörleri 
inceleyerek ERRAC Demiryolu İş Senaryosu’nu güncellemek, 

• AB çapında ve diğer ülkelerde yapılan demiryolu araştırma çalışmalarının SRRA ile 
paralelliğini değerlendirmek, 

• Demiryolu yatırımlarının araştırmalara etkisini incelemek, 
• Önümüzdeki 20 yıl için AB ülkelerindeki hafif raylı sistem ve metro pazarının 

değerlendirilmesi ve temel araştırma konularının belirlenmesi, 
• Ortak bir Avrupa demiryolu pazarına geçişi kolaylaştırmak için gereken araştırmaları 

analiz etmek, 
• AB 7. Çerçeve Programı’na önerilerde bulunmak, 

ERRAC’ın güncel araştırma alanları ise şunlardır: 
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• Strateji ve ekonomi 
• İşletme ve sistem performansı, 
• Çeken-çekilen araçlar, 
• Ürün onaylama metotları, 
• Akıllı ulaşım, 
• Emniyet ve güvenlik, 
• Çevre ve enerji verimliliği, 
• Altyapı ve sinyalizasyon, 
• İnsan faktörü, 
• Eğitim 

EURNEX (Avrupa Demiryolu Araştırmaları Mükemmeliyet Ağı) 
Avrupa çapında ulaştırma alanında çalışan 47 bilim enstitüsünü bir araya getiren Eurnex, 
demiryolu KOBİ ve sanayicilerine araştırma altyapısı sağlamaktadır. Eurnex’in amaçları 
şunlardır: 

• AB üye ülkeleri arasında entegrasyon ve bilgi paylaşımı sağlamak, 
• AB üye ülkelerine tüm AB demiryolu araştırma alanında elde edilen verileri yansıtan 

yerel hizmetler sunmak, 
• Yenilikçi ve pratik çözümleri desteklemek ve demiryolu paydaşlarının rekabetçiliğini 

arttırmak 
FP7 (AB 7. Çerçeve Programı) 
AB Komisyonu tarafından yürütülen ve dünyadaki en büyük sivil araştırma programı olan 7.ÇP, 
üye ülkelerin maddi katkılarıyla oluşturulan fondan rekabet gücünü arttırmak, ekonomik ve sosyal 
gelişme sağlamak amacıyla yapılacak araştırma – geliştirme projelerini desteklemektedir. 
Demiryolunun da yer aldığı ulaştırma alt başlığında 2007-2013 yılları için 4.16 milyar € kaynak 
ayrılmıştır. 

3.3.4. AB açısından TCDD için Darboğaz, Yetersizlik ve Zorluklar 
3.3.4.a. Birliğe Entegrasyona Kadar TCDD’ nin Sağlaması Gerekenler 

i. Üstyapıya ilişkin tüm darboğaz, eksiklik ve yetersizlikleri gidermek: Güzergah, 
istasyon, durak, çeken-çekilen araç, yükleme-boşaltma olanakları, elektrifikasyon, 
sinyalizasyon, kontrol, güvenlik vb üstyapı bileşenlerini değiştirme, iyileştirme ve 
yenilemeleri, 

ii. Yük trafiğine has bir demiryolu ağı oluşturulması veya demiryolu ağının bir kısmının 
sadece yük trafiğine ayrılması, 

iii. Yolcu ve yük trafiklerine uygulanan önceliklerin gözden geçirilmesi ve uyarlanması, 
iv. Altyapı yönetimi ile demiryolu taşımacılığın ayrılması veya farklı girişimler haline 

dönüştürülmesi, 
v. Demiryolu hat kullanımı, kapasite tahsisi ve ücretlendirilmelerine esas ve rekabeti 

oluşturacak tüm koşulların hazırlaması, 
vi. İkincil ve yardımcı olanak veya sanayinin işlerliği ve verimliliğinin ulusal bazda ve 

avrupa birliği normlarına uygun ve rekabet eder duruma getirilmesi, 
vii. Kamu hizmetleri çerçevesindeki mecburi hizmetleri düzenlemesi, 
viii. Hat veya üstyapı kullanımından kaynaklanan marjinal maliyetlerin hesaplanabilir 

duruma getirilmesi, 
ix. Ulusal ve yerel bazlarda işletici veya girişimlere lisans verme koşullarının 

oluşturulması ve Avrupa Birliği nazarında yeterliklerini sağlayabilecek şartların 
yaratılması, 
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x. Kendi mevcut işletmesi dahil diğer oluşturulacak girişim veya işletmelerin Avrupa 
Birliği çerçevesinde lisanslandırılmasını sağlayacak temel ayrım ve özelliklerin 
geliştirilmesi. 

3.3.4.b. Avrupa Birliğince Mecbur Bırakılacak Hususlar 
i. İşletme, işletici veya girişimcilerin yeniden Lisanslandırılması,  
ii. Personelin; Avrupa Birliği şartlarına uygun olarak yeniden eğitilmesi ve 

sertifikalandırılması, 
iii. Üstyapının gözden geçirilmesi ve AB’nin ileriye dönük amaçlarını kapsayan bir ağ 

haline dönüştürülmesi, 
iv. Tüm yatırım veya giderlerin ulusal ve TCDD bünyesinde karşılanması Avrupa Birliği 

ve organlarından herhangi bir yardım veya destek alınamaması, 
v. Eksiklik, yetersizlik veya uyumsuzluk tespit edilen ulusal ağın en iyi tahminle veya 

iyimser bakış açısıyla Polonya ve Macaristan’a zorlanan ve tüm Avrupa ağının yük 
trafiğinin en az %20si kadar kapasitesinin diğer girişim ve işleticilere tahsis edilmesi, 

vi. Hizmete açılan olanakların yatırım, bakım ve onarım ile yönetim ve işletilmesinden 
kaynaklanan maliyetlerinden öte kendi oluşmuş ve oturmuş sistemlerine ait ve 
Avrupa Birliğince paylaşılmış maliyetlerinden hariç tutulacak marjinal kullanım 
ücretlendirilmesinin uygulanması, 

vii. Avrupa’nın Asya ile bağlantısını ve ticari ilişkilerinin de gelişimini sağlamak ve şu 
anda tüm Avrupa iç yük taşımacılığının %70-80’inin demiryolu ile taşınmasından 
ziyade; lisanslandırdığı işletme veya girişimlerce yapılacak Pan Avrupa veya 3. 
dünya olarak nitelendirilen diğer ülkelere yük taşımacılığının “ayrıcalıklandırılması” 
ve nerede ise maliyetsiz etki alanlarının genişletilmesi,  

viii. Bu hizmetlerin sağlanmasında yeterli hız, zamanlama, güvenlik vb hususlarda; 
girişimden öte TCDD sorumluluk ve yükümlülüklerinin iyice kamburlaştırılması, 

ix. Yolcu ve yük taşımalarında kaza sigortaları (kişi başına 300.000 Euro üzerinden) 
x. Yüksek Hızlı demiryolu ağının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. 

3.3.4.c. Dikkat edilecek hususlar ve Alınabilecek Önlemler ve Entegrasyona Kadar 
Planlamalar 

i. Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan Ulaştırma planına ve hedeflerine göre 
yapılmakta olan yatırımlar önceleri tamamına yakın bir şekilde finanse edilebilirken, 
sonraları %10 limitine dayandırılmış ancak mali durumun yetersizliği ve yatırımların 
büyüklüğü nedeniyle bu destek de mevcut projeler ve desteklenenler dahil zora 
girmiş durumdadır. Hali hazır yatırımların en erken 2015-2017 arası yıllarda 
tamamlanması beklenmektedir. Bu süreye kadar hiçbir projenin mali destekli 
yürütülmesi mümkün görünmemektedir. 

ii. Bu sebeple, aday ülkelerin birliğe katılmalarında ulaştırma olanaklarına ilişkin 
yapılarının da Avrupa Birliği mevzuat ve ideallerine uygun olması beklenmektedir. 

iii. Mevcut haliyle kullanılmakta olan demiryolu üstyapısının dahi kullanım şekli, biçimi 
ve yükümlülüklerine ilişkin her türlü zorlama veya kısıtlamalar dahil olmak üzere 
entegrasyona ilişkin olarak ruhsatlandırılma ihtiyacı bulunacağı ve personelin eğitimi, 
sınav ve sertifikaları ile araçların kirlilik, güvenlik veya uygunluk vb amaçlarla diğer 
ülke sınırlarında veya içlerinde işleyememe durumlarının oluşturulabileceği gözden 
kaçırılmamalıdır. 
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iv. Ulusal ve rekabet edebilir sektörün acilen ve belki öncelikle devlet destekli 
oluşturulması gerekmektedir.  

v. Yüksek hızlı demiryolunda Avrupa ve Avrupa Birliği üyeleri tarafından üretilmekte 
olan olanakların ayrıcalıklandırılması kaçınılmaz görünmektedir. Bu sebeple; 
özellikle sınır geçişleri veya trenlerin kesintisiz sınır ötesi çalışmaları yönünde 
önlemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yaklaşım; ülke menfaatleri 
çerçevesinde; ulusal girişim veya işletmelerin Avrupa’da çalışmasından daha 
öncelikli olarak, Pazar payının korunması ve diğer ülke girişimlerinin daha avantajlı 
olma veya kılınma yolunun kesilmesi hususunda yoğunlaşılmalıdır. 
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IV. SONUÇLAR 
Demiryolu bileşenleriyle ilgili yapılan tespitler ışığında geliştirilen acil stratejiler ve bu 
stratejilerin gerçekleştirilmesi için öneriler ilgili başlıklar halinde gruplandırılarak aşağıda 
sunulmaktadır. 
4.1. Demiryolu Sisteminin Yeniden Yapılandırılması 

1. Sübvansiyonu kaldıran veya hizmet zararlarını azaltan ve bütçeye yük olmaktan 
çıkaran ya da bu giderlerin yapılmasını gerektiren yeterli taşımayı sağlayan, 
maliyet/performans kıyasını ön plana çıkaran, taşımacılıkta serbestleşmeyi 
sağlayan, özel sektör, girişim ve teşebbüsü teşvik eden, tam ve adil rekabet ortamı 
yaratan, daha ucuz ve kaliteli hizmet üreten, diğer türlerin de fayda göreceği verimli 
ve paylaşır bu durumun yaratılması için demiryolu sistemi yeniden 
yapılandırılmalıdır.  

2. Altyapı ve işletmenin ayrıştırılması ve (altyapı, lisans ve güvenlik sertifikaları, kaza 
soruşturma ve değerlendirme, araştırma kurumları gibi) gerekli kurumların tesis 
edilmesi gerçekleştirilmelidir. 

3. Demiryolları sanayinin gelişmesi ve sürdürülebilirliği; ülke ve işletme(ler) bazında 
planlanması yönünde amaç ve hedefler acilen belirlenmelidir. 

4. Altyapı ile işletme arasındaki koordinasyon özenle sağlanmalıdır. 
5. Ulaştırma ve Demiryolu sektörü ile TCDD Kanunları ve ilgili mevzuat ivedilikle 

çıkarılmalı ve yürürlüğe alınmalıdır. 
6. Kurumsallaşma, İnsan kaynağına yatırım, Teknoloji ve özellikle Ar-Ge’ye yatırım, 

Satın alma ve finansman kaynaklarını doğru kullanma, Verimlilik – Yalın Üretim – 
Kaizen uygulamaları, Yatırım ve Proje yönetimi, Uluslararası İş Birliği, Tedarik 
Zinciri, Kalite, Maliyet, Müşteri Yönetimi, Rakip ve Rekabet Analizi, Güvenlik ve 
Sigorta (ürün geri çağırma, alacak riskleri, bina, yangın) Yönetimini, Küresel 
rekabette saf tutacak bir anlayış ve seviye hakim kılınmalıdır. 

4.2. Demiryolu Mevzuatının Yeniden Yapılandırılması 
1. Özel sektörün kendi araç ve personeli ile demiryolu taşımacılığı yapmasını 

sağlamak üzere demiryolu altyapısına adil ve serbest erişim sağlayacak yasal ve 
yapısal düzenlemeler yapılmalıdır. 

2. Demiryolu sanayisinin ve taşımacılığının geliştirilmesi için üretim, demiryolu yapım 
ve işletme maliyetlerinin ve altyapı kullanım ücretlerinin azaltılmasına yönelik 
teşvikler sağlayan yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

3. Demiryolu emniyetinin geliştirilmesine yönelik olarak, demiryolu yol altyapısının ve 
demiryolu araçlarının uluslararası mevzuata uygun şekilde hizmete alınmasını, 
kayıtlarının tutulmasını ve bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapılmalı ve gerekli kurumsal yapılanma oluşturulmalıdır. 

4. Demiryolu altyapısı ile çeken-çekilen araçların hizmete alınması için gerekli 
akreditasyon kurumları kurulmalıdır. 

5. Demiryolu sektöründe istihdam edilen kişilerin teknik eğitimlerinin geliştirilmesi ve 
sertifikalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacak ve  gerekli kurumsal 
yapılanma oluşturulmalıdır. 

6. Demiryolu kaza ve olaylarının azaltılması, benzer kaza ve olayların  
tekrarlanmaması için meydana gelen kaza ve önemli olayların yetkin kişilerce 
incelenmesi ve araştırılmasını sağlamak ve demiryolu emniyetinin geliştirilmesine 
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yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere gerekli yasal ve yapısal 
düzenlemeler yapılmalıdır.  

7. Avrupa ülkeleri ve komşu ülkeler ile kesintisiz ve uyumlu demiryolu ulaşımını 
sağlayacak teknik ve idari karşılık işletilebirlik düzenlemeleri yapılmalı ve bu 
düzenlemelerin uygulanması sağlamak üzere gerekli kuruluşlar oluşturulmalıdır. 

8. Kârlılık arz etmeyen ancak sosyal olarak devlet tarafından yapılması talep edilen 
demiryolu yolcu taşımacılığının Kamu Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında 
gerçekleştirilmesini sağlayacak yasal ve yapısal düzenlemeler yapılmalıdır. 

9. Gümrük mevzuatının kolaylaştırılması ve sınırdaki beklemelerin asgari düzeye 
indirilmesi için gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler düzenlemeler yapılmalıdır. 

10. AR-GE mevzuatının basitleştirilmesi ve  AR-GE çalışmalarına özel teşvikler 
sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

11. Ar-Ge yapan firmaların desteklenmesini sağlayacak hükümet teşvikleri ve 
programlar oluşturulmalıdır. 

 
4.3. Demiryolu Planlama, Projelendirme ve Yapım 

1. Tüm ulaşım sistemi tek bir sistem olarak ele alınarak bütünsel bir yaklaşım ile 
problemlere, değişim veya gelişimlere odaklanılmalıdır. 

2. Mutlaka tüm ulaşım sistemi için Ulaşım Stratejik Planı yapılmalı ve yürürlüğe 
konmalıdır.  

3. Her bir Ulaşım türünde olması gereken, kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar 
oluşturulmalıdır. 

4. Planlamadan, projelendirmeye, yapı, bakım, onarım, yenileme ve işletimine kadar 
tüm aşamaları içeren bu plan ve programların takibi yapılmalı ve belli peryotlarla 
güncellenmelidir. 

5. Planlama, projelendirme ve yapım ya da uygulama aşamalarının her birinin daha 
akılcı yönetimi sağlanmalıdır. 

6. Her aşamada; kamu ihale kanunu’na ilişkin yaşanan zorluklar çözümlenmelidir. Bu 
sebeple oluşan plan ve programlardan sapmalar en aza indirgenmelidir. 

7. Plan ve programlar üzerinde etkili ve herhangi bir nedenle geçen sürenin sebebiyet 
verdiği plan ve programlarda değişiklik gerektiren veya yenileme ihtiyacı doğuran 
tüm durum veya hususlar ortadan kaldırılmalıdır. 

4.4. Mevcut Hatlarda Yaşanmakta Olan Darboğazların İvedilikle Giderilmesi, 
Seyahat Sürelerinin Kısaltılması ve Gerekli Yeni Hatların Yapılması 

1. Tüm ağın yenileme ve bakım çalışmaları yapılmalıdır. 
2. Tüm ağın en az %80’ine sinyalizasyon, elektrifikasyon ve telekomünikasyon 

yapılmalıdır.  
3. Yeni yapılacak hatların tamamı çift hat olarak yapılmalıdır.  
4. Ana plan stratejisinde tarif edilen çekirdek ağın tamamı çift hat yapılmalıdır. 
5. Yıllık 500.000 ton elleçleme yapılan limanların demiryolu bağlantısı sağlanmalı ve 

diğer dar boğazlar incelenerek çözüme kavuşturulmalıdır.  
6. İstanbul Boğazına yeni yapılacak 3.köprüde demiryolu geçişi sağlanmalıdır. 
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7. Van Gölü Kuzey geçişi yapılmalıdır. 
8. Ağdaki, yarıçapı 1000 m.nin altındaki kurplar ile ‰16’nın üstündeki boyuna 

eğimlerin iyileştirmeleri tamamlanmalıdır. 
9. Yüksek Hızlı Demiryolu Hatlarının yapımına öncelik verilmelidir. 

4.5. Bakım ve Yenileme İşlerinin Planlanması 
1. Mevcut çekirdek ağın yenilenmesi en kısa sürede tamamlanmalıdır. 
2. Yüksek hızlı yeni çekirdek demiryolu ağının planlama, programlama ve yapım 

çalışmaları hızlandırılmalıdır. 
3. Bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sırasında altyapının iyileştirilmesi 

sağlanmalıdır.  
4. Yeni bir araç bakım-onarım yönetim sistemi oluşturulmalıdır. 
5. Mevcut araç bakım-onarım üniteleri modernize edilmelidir. 
6. Yeni teknolojiye uygun özelliklerde bakım-onarım üniteleri kurulmalı, adet ve 

kapasiteleri artırılmalıdır. 
7. Küresel Demiryolu sektörü içinde, Türk Demiryolu yan sanayinin yeralması, 

geliştirilmesi ve etkin bir aktör haline getirilmesi hedeflenmelidir.  
4.6. Çeken ve Çekilen Araçlardaki Yetersizliklerin Ortadan Kaldırılması 

1. Demiryolu araçlarının yenilenmesi; amaç ve hedeflere uygun bir politika ışığında 
stratejik olarak panlanmalıdır. 

2. Teknik ve ekonomik ömrünü doldurmuş  eski lokomotifler ıskat edilerek servisten 
çekilmeli ve yerine çekim gücü yüksek yeni nesil araçlar temin edilmelidir.  

3. Yeni imal edilecek olan çeken ve çekilen araçlar UIC, EN, TSI standartlarına uygun 
olmalıdır. 

4. Dökme çimento, melas v.b. özel ve çok amaçlı vagon sayıları artırılmalıdır. 
5. Çeken ve çekilen araçların bakım ve onarım işlem süreleri ve maliyetleri azaltılarak 

güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlanmalıdır. 
6. Çeken ve çekilen araçlarının üretim ve bakımlarının % 50’sinin özel sektör 

tarafından yapılması sağlanmalıdır. 
7. Demiryolu araç üretimleri; planlamadan ruhsatlandırmaya kadar desteklenmelidir. 

4.7. Eğitimin Etkinleştirilmesi  
1. Personel verimliliği artırılmalıdır. 
2. Kalifiye personel temini sağlanmalıdır.  
3. Nitelikli personel yetiştirilmesinde üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır. 
4. Üniversite ve Yüksek Okulların ilgili bölümlerinde lisansüstü demiryolu mühendisliği 

yada lojistiği gibi bölümler açılmalıdır. 
5. Personelin mesleki eğitimleri, çağın gereklerine uygun model ve araçlarla 

desteklenmelidir. 
6. Gelişmiş teknolojiye uygun iş gücü yetiştirilmelidir. 

4.8. Teknolojik Gelişmelerin İzlenmesi ve Uygulanmasının Sağlanması 
1. Demiryolu ulaşım sorunları detaylı ve sürekli takip edilmelidir. 
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2. Demiryolu ulaşımında teknolojik değişim ve gelişimler yakından izlenmeli ve bu 
amaçla Araştırma Merkezi kurulmalıdır. 

3. Tasarım ve AR-GE çalışmaları önemsenmeli, atılımlar desteklenmeli, Avrupalı 
üreticiler gibi büyük kazanç sağlanması hedeflenmeli, Türk firmalarının bu 
yeteneklere sahip olması sağlanmalı, Tasarım çalışmalarında da yüksek teknoloji 
ürünler önceliklendirilmeli, yeni buluşların patentleri alınmalı ve tescil ettirilmelidir.  

4. Tasarım ve ürün geliştirmeye yatırım, Rekabet öncesi işbirliği, Yerli parça oranını 
artırma, Yeni projelerde tasarım-geliştirme-prototip-kalıp gibi üretim öncesi tüm 
safhalarda yerlileşme sağlanmalıdır.  

5. Yan sanayi işbirliğinin artırılması ve globalleşmelerine destek verilmesi, Stratejik 
paylaşımın önünün açılması sağlanmalıdır. 

6. Yeni projelerin Türkiye’ye getirilmesinde top yekun işbirliği yapılarak raylı sistemler 
sanayinin Türkiye’deki kalıcı üretim ve ihracat hamlelerinin perçinlenmesi 
sağlanmalıdır.  

7. Trenlerin tek makinistle kullanılabilir hale getirilmesi sağlanmalıdır. 
4.9. Demiryolu İşletmesinin Desteklenmesi 

1. Diğer türler ile benzer eşdeğer ve ayrıcalıklı işlemlere tabi tutulması sağlanmalıdır. 
2. Kamu hizmeti sunulmakla ve kar amacı bulunmamakla birlikte Demiryollarına 

uygulanan  ÖTV kaldırılmalıdır. 
3. Kamuya ait arazilerin demiryolu işletmeciliğinde kullanılması amacıyla ücretsiz 

tahsis edilmesi sağlanmalıdır. 
4. Belediyelerin imar planlarında yer alan demiryolu koridorlarının düzenleme ortaklık 

payı kapsamına alınarak ücretsiz tahsisi sağlanmalıdır. 
5. Yük taşımalarında İşletimi olumsuz etkileyen mevcut gümrük iş ve işlemlerinin 

kolaylaştırılmasına yönelik Gümrük Kanunu düzenlenmelidir. 
6. Gümrük işlemlerinde Karayolu yük ve yolcu taşımalarına sağlanan imkan ve 

imtiyazlar; demiryolu yük taşımalarına da sağlanmalıdır. 
7. Hareketli dingil yük tartım veya dinamik tartı noktaları kurulmalı ve işletilmelidir. 
8. Müşteri Yönetimi sistematize edilmeli, anket çalışmaları yoğunlaştırılarak müşteri 

talep ve memnuniyeti takip edilmeli, tanıtım ve reklam faaliyetlerine ağırlık 
verilmelidir.  

9. Tehirler seyir süresinin % 3’ünü geçmemelidir. 
10. Enerji tüketiminde, demiryolunun gerek ağ ve altyapısının gerekse araçlarının 

iyileştirmeleri, yenilemeleri ve diğer uygun tesislerin kurulması tamamlanarak 
verimlilik artırılmalıdır. 

11. Demiryolu payı; yolcu taşımalarında % 10 ve yük taşımalarında %15 oranı üstüne 
çıkarılmalı, demiryolu birim maliyetleri indirilmeli, diğer ulaştırma türleri üzerinde 
sorun oluşturan trafiğin demiryollarınca üstlenilmesi sağlanmalıdır. 

12. Demiryolu işletmeciliğinde özel sektör payı % 50’ye çıkarılmalıdır. 
13. Yüksek Hızlı tren bağlantılı kombine yolcu taşımacılığı için alternatif koridorlar 

oluşturulmalıdır. 
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14. Trafiğin yoğun olduğu hatlarda hemzemin geçitlerin alt/üst geçit veya otomatik 
bariyerli geçit haline dönüştürülerek kazaların tamamen engellenmesi 
sağlanmalıdır. 

15. Gürültü ve kirletici emisyonlar; teknolojik imkanlar ve işletim kararlarıyla 
olabildiğince azaltılmalıdır. 

16. Trenden çevreye iletilen motor, jeneratör ve hareketli aksamların ürettiği 
gürültülerin; düzenli bakım ve onarımlarla azaltılması, gürültünün azaltılması için 
hat civarına ağaç ve çalılık gibi doğal veya gürültü perdeleri gibi bariyerler 
oluşturulmalıdır.  

17. GAP bölgesinde üretilen malların taşınmasında demiryolu kullanımı sağlanmalıdır. 
18. Ulusal ve uluslararası yükün dünyanın her noktasında konumunun, durumunun, 

beklenen varış süresinin anlık olarak izlemesini sağlayacak cep telefonları ile 
uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, Yolcuların seyahatleriyle ilgili 
tehir durumu, varış zamanı vb. bilgileri tren içerisinden veya herhangi bir noktadan 
anlık olarak izleyebilecekleri cep telefonları ile uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

4.10. AB ile Uyum Sağlanması 
1. AB’ye uyum gerekleri yerine getirilmelidir. 
2. AB müktesebatı değerlendirilerek ivedilikle uygulanmalıdır. 
3. Türkiye’yi ilgilendiren Avrupa-Asya geçişleri konusunda etkin teknik ve politik 

girişimler sağlanmalıdır. 
4. Yeniden yapılanma ve AB’ye uyum bağlamında ülke özel koşulları dikkate 

alınmalıdır. 
5. Ulusal çıkarlar gözardı edilmeksizin sahip olunan hak ve faydalardan imtina ve 

feragat edilmemelidir.  
4.11. Avrupa Birliğine Entegrasyona Kadar Demiryollarınca Sağlanması 
Gerekenler 

1. Üstyapıya ilişkin tüm darboğaz, eksiklik ve yetersizlikleri gidermek: Güzergah, 
istasyon, durak, çeken-çekilen araç, yükleme-boşaltma olanakları, elektrifikasyon, 
telekomünikasyon sinyalizasyon, kontrol, güvenlik vb üstyapı bileşenlerini 
değiştirme, iyileştirme ve yenilemeleri yapılmalıdır. 

2. Yük trafiğine has bir demiryolu ağı oluşturulmalı veya demiryolu ağının bir kısmı 
sadece yük trafiğine ayrılmalıdır. 

3. Yolcu ve yük trafiklerine uygulanan önceliklerin gözden geçirilmesi ve uyarlanması 
gereklidir. 

4. İşletimin farklı girişimler haline dönüştürülmesi gereklidir. 
5. Demiryolu hat kullanımı, kapasite tahsisi ve ücretlendirilmelerine esas ve rekabeti 

oluşturacak tüm koşullar sağlanmalıdır. 
6. Yan sanayinin işlerliği ve verimliliği ulusal bazda ve avrupa birliği normlarına uygun 

ve rekabet eder duruma getirilmelidir. 
7. Hat veya üstyapı kullanımından kaynaklanan marjinal maliyetler hesaplanabilir 

duruma getirilmelidir. 
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8. Ulusal ve yerel bazlarda işletici veya girişimlere lisans verme koşullarının 
oluşturulması ve Avrupa Birliği nazarında yeterliklerini sağlayabilecek şartların 
yaratılması sağlanmalıdır. 

9. Kendi mevcut işletmesi dahil diğer oluşturulacak girişim veya işletmelerin Avrupa 
Birliği çerçevesinde lisanslandırılmasını sağlayacak temel ayrım ve özelliklerin 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

4.12. Avrupa Birliğince İstenecek Hususlar 
1. İşletme, işletici veya girişimciler yeniden lisanslandırılmalıdır.  
2. Personel; Avrupa Birliği şartlarına uygun olarak yeniden eğitilmeli ve 

sertifikalandırılmalıdır. 
3. Üstyapı gözden geçirilmeli ve AB’nin ileriye dönük amaçlarını kapsayan bir ağ 

haline dönüştürülmelidir. 
4. Yüksek Hızlı demiryolu ağı geliştirilmeli ve  yaygınlaştırılmalıdır . 

4.13. Yolcu Taşımacılığının Geliştirilmesi 
1. Marmaray-Egeray-Başkentray projeleri bitirilerek işletmeye alınmalıdır. 
2. Çekirdek ağı oluşturan 2.297 km Hızlı tren hattı inşa edilmeli, hızlı tren ağına erişim 

yaygınlaştırılmalıdır. 
3. Anahat yolcu taşımalarında demiryolu payı; toplamda %10 ve üzerine 

çıkartılmalıdır. 
4. Garlarda; tren ve yolcu trafiğinin yanında kültür ve ticari aktiviteler için yeterli alanlar 

ayrılmalı, şehrin cazibe merkezleri olarak projelendirilmelidir. 
5. Yüksek maliyetli ve konfor seviyesi düşük olan lokomotif ve vagonlarla yapılan 

konvansiyonel tren işletmeciliğinin EMU-DMU işletmeciliğine geçişi sağlanmalıdır. 
6. Yolcu trenlerinin sürekli takibi sağlanmalı, tren sefer ve hizmetleri yolculuk talebine 

uygun olarak güncellenmeli ve düzenlenmelidir.  
7. Kamu Hizmet Yükümlülükleri kapsamında zorunlu sunulan hizmetler hem 

azaltılmalı hem de başka bir mali fon veya kaynak oluşturularak sübvanse 
edilmelidir. 

8. Yukarıda anılan projelerin gerçekleşmesi sonucunda 2023 yılında 712 milyon yolcu 
ve	2 milyar 176 milyon dolar gelir hedeflenmektedir. 

4.14. Yük Taşımacılığının Geliştirilmesi 
1. 2023 için yük taşımacılığında Pazar payı AB gerçekleşmeleri doğrultusunda %15 

olarak hedeflenmelidir. 
2. Başlangıç aşamasında yük taşımasına odaklanılmalıdır. 
3. Belirli hatlar yük taşımacılığına tahsis edilmelidir. 
4. Belirli yüklerin (maden, petrol ve ürünleri, gıda, inşaat malzemesi, vb.) demiryolu ile 

taşınması için her türlü önlem alınmalıdır. 
5. Özellikle sanayi ürünlerinin uzun mesafelere demiryolu ile taşınmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalı ve buna yönelik önlemler alınmalıdır. 
6. Yukarıda anılan projelerin gerçekleşmesi sonucunda 2023 yılında 129 milyon 500 

bin netton yük taşınması hedeflenmektedir. 
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4.15. Kombine Taşımacılığa Öncelik Tanınması 
1. Organize sanayi bölgelerine ve önemli üretim merkezlerine doğrudan hatlarla 

(İltisak hatları) bağlantı sağlanmalıdır. 
2. Planlanan lojistik merkezleri tamamlanmalı, yenilerinin kurulması ve etkin bir 

işletime kavuşturulması sağlanmalıdır. 
3. Liman bağlantıları ve liman/demiryolu entegrasyonu sağlanmalıdır. 
4. Uluslararası ve kombine taşımacılık geliştirilerek sürdürülmeli, bu amaçla 

uluslararası bağlar güçlendirilmelidir.  
5. Konteyner, high cube, swap body, dorse gibi taşıma biçimleri geliştirilerek yükteki 

payı % 50 arttırılmalıdır.  
6. Türkiyenin coğrafi, tarihsel ve kültürel avantajlarını da dikkate alarak ve kullanarak, 

tüm lojistik ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüt ve büyüklüklerde, İstanbul Trakya 
kesiminde Hadımköy veya Kınalı mevkiinde, İstanbul Anadolu Yakasında 
Muallimköy mevkiinde, Mersin’de, İzmir’de ve Samsun’da özel sektör işbirliği 
içerisinde 2-4 milyon metrekare büyüklüğünde Küresel Lojistik Merkezler 
planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. 

4.16. AR-GE Çalışmalarına önem ve öncelik verilmesi 
1. Türkiye'nin demiryolu Ar-Ge harcamalarının GSMH’a oranında ilk sırada yer 

alması, Demiryolu Ar-Ge çalışmaları için yapılan (kamu+özel) toplam harcamanın, 
sektör hacminin %3'üne ulaşması, Kamu tarafından yapılan demiryolu Ar-Ge 
harcamalarının toplam demiryolu Ar-Ge harcamalarının %20'sini, özel sektör 
harcamalarının ise %60'ını oluşturması, Demiryolu Ar-Ge harcamalarının %20'sinin 
uluslararası proje desteklerinden sağlanması amaçlanmalıdır. 

2. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde sadece demiryolu araştırmaları yapacak bir Ar-Ge 
merkezi kurulması,Bir üniversite veya TÜBİTAK bünyesinde Demiryolu 
Enstitüsü'nün bulunması, Uluslar arası akredite bir demiryolu test ve sertifikasyon 
merkezinin bulunması, Demiryolu sektöründeki tüm aktörleri bir araya getiren ve 
ileriye dönük demiryolu Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlendiği Ar-Ge platformunun 
bulunması sağlanmalıdır. 

3. Demiryolu araştırma merkezinden farklı olarak sektördeki kamu ve özel firmaların 
katılımıyla, yapılan fizibilite/araştırma çalışmalarının ve proje çizimlerinin 
denetlenmesini sağlayan bağımsız bir kurul oluşturulmalı, Ar-Ge’nin demiryolu 
sektöründe faaliyet gösteren tüm aktörlere ve personele yaygınlaştırılması için 
sürekli bilinçlendirme faaliyetlerde bulunulmalıdır. 

4. Hidrojenle çalışan lokomotif üretilmesi, Türkiye'nin Maglev teknolojisini geliştiren ve 
kullanan ülkeler arasında yer alması, Klasik lokomotif+vagon şeklindeki yolcu 
trenlerinin yerine kullanılacak konvansiyonel hatlarda çalışabilen yatar gövdeli 
(tilting) tren setlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

5. Uydu teknolojilerine dayalı, blok sistemi ve hat boyu ekipmanları içermeyen, hat 
kapasitesini maksimize edecek, yüksek emniyetli, kurulum ve bakım maliyetlerini 
en aza indirecek yerli demiryolu sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi, Yüksek 
hızlara uygun, elektrifikasyon güç sisteminin geliştirilmesi amaçlanmalıdır. 

6. Hızlı tren hatlarında hızlı yük/kargo taşınmasını sağlayacak teknolojilerin 
geliştirilmesi, Yerli, sorunsuz, kurulumu kolay otomatik koşum takımlarının 
geliştirilmesi, Bilgisayar kontrollü otomatik manevra sisteminin geliştirilmesi, 
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Demiryolu trafiğinin günlük planlaması ve yürütülmesi için bilgisayar kontrollü 
otomatik dispeçer sistemlerinin geliştirilmesi benimsenmelidir. 

7. Demiryolu altyapısının, binaların, gar ve istasyonların, araçların, yüklerin, yolcu ve 
personelin güvenliğini sağlayacak bilgisayar kontrollü entegre bir güvenlik 
sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, Cer araçlarının parçalarının sürekli olarak 
izlenmesini ve arıza çıkmadan müdahale edilmesini sağlayacak sistemlerin 
geliştirilmesi ve tüm cer araçlarına tesis edilmesi, Köprü, tünel, viyadük vb. sanat 
yapılarının durumlarının sürekli olarak izlenmesini ve arızaların meydana gelmeden 
tespit edilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesi ve önemli sanat yapılarına tesis 
edilmesi, Kaza/olay durumlarında kazaların nedenlerinin tespitine olanak 
sağlayacak tren üstü (sesli, görüntülü kayıt vb.) sistemlerin geliştirilmesi ve tüm 
lokomotif ve tren setlerine tesis edilmesi hususları zorlanmalıdır. 

8. Sektördeki demiryolu işletmecilerini ve altyapı yöneticilerini, lojistik firmalarını, 
müşterileri bir araya getirecek kapıdan-kapıya taşımacılık sağlayacak entegre bir 
tedarik zinciri altyapısının geliştirilmesi, Ulusal ve uluslararası yük taşıma 
işlemlerinin çevrimiçi (online) yapılabilmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi 
ve uygulanması, Sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini tamamen ortadan 
kaldıracak teknolojilerin/sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması sağlanmalıdır. 

9. Demiryolu yapımında kullanılan ray, travers vb. malzemelerin daha uzun ömürlü, 
daha dayanıklı ve daha düşük maliyetli üretilmelerini sağlayacak teknolojilerin 
geliştirilmesi, Ray-travers bağlantısının daha kolay yapılmasını sağlayacak, daha 
dayanıklı ve daha düşük maliyetli bağlantı elemanlarının geliştirilmesi, Ray 
kaynaklarında mevsimsel ısı değişimlerinden kaynaklanan sorunların giderilmesini 
sağlayacak yöntemler geliştirilmesi, denenmelidir. 

10. Tüm demiryolu iletişim altyapısının sayısal hale getirilmesi ve arızaların tek bir 
merkezden izlenmesi sağlanmalıdır. 

11. Kamu ve özel sektörde çalışan önemli görevlerdeki demiryolu personelinin hayat 
boyu öğrenme kavramı doğrultusunda eğitim almalarını sağlayacak uluslararası 
işbirliğine dayalı bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. 
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V. ÖNERİLER 
i. 2012 ve 2023 yılları itibarıyla ilgili başlıklar altında açıklanan hedef, amaç, tesbit, 

ihtiyaç, darboğaz, yetersizlik, eksiklik, tedbir, ve önlemlerin tamamı ivedilikle ele 
alınmalı ve gerekleri yerine getirilmelidir. 

ii. Çevresel etkiler ve güvenlik gözönünde bulundurulmalı, demiryolu yolcu ve yük 
taşımaları geliştirilmelidir. 

iii. Demiryolu yük taşımacılığında diğer ulaştırma türleri içindeki taşıma payının %15’lere 
çıkması için demiryolu hatlarının yenilenmesi, sinyalizasyon ve elektrifikasyonun 
yapılması, bazı hatların çift hatta çıkartılması ve çeken çekilen araçların yenilenmesi 
gerekmektedir. 

iv. Özellikle ana eksenlerde karayolu trafiğinin demiryoluna kaydırılması amacıyla yatırım 
projeleri oluşturulması gerekmektedir. 

v. Karadeniz, Hazar, Orta ve Güney Asya ülkeleri arasındaki yük trafiğinde, demiryolu 
trafiğinin artırılabilmesi için bölge ülkeleri arasında; 
• Öncelikle mevcut altyapı kalitesinin iyileştirilmesi ve koridorlar üzerinde kesinti 

yaratan hatların tamamlanması, devam eden çalışmaların bir an evvel 
sonuçlandırılması, 
• Sınır geçiş noktalarındaki zorunlu beklemelerin azaltılması ve gümrük işlemlerinin 

hızlandırılması ve sürekli hale getirilmesi, 
• Müşteri odaklı, pazara uyumlu, esnek ve dinamik bir tarifelendirme sistemi 

oluşturulması,  

• Farklı hat açıklıklarından kaynaklanan darboğazların giderilmesi, 

• Taşıma mevzuat ve hukukunun uyumlaştırılması, 

• Taşıtıcı firmalara; taşıma maliyetleri, tarifeler, taşıma süreleri, araç takip vb konularda 
zamanında doğru bilgilendirme sağlanması, 
• Yeniden yapılanma bağlamında, pazar ekonomisi koşullarında ortaya çıkabilecek 

sorunlar çözümlenmeli, ulaştırma sektörü içerisindeki yük taşıma payını artırmak için, 
talep sahipleriyle bir “İş Ortağı” gibi; her türlü işbirliği ve müşterek proje çalışmalarının 
yolu açılmalı, aynı zamanda, özel sektör dinamizm ve rekabet yetisine sahip bir 
anlayış ve yaklaşıma yönelik bir yapılanma ile özel sektör, müteşebbis veya 
girişimlerinin oluşturulması ve desteklenmesi gerekmektedir. 

vi. Mevcut konvansiyonel demiryolu ağında yük taşımasına ağırlık verilmelidir. 
vii. Özellikle ana eksenlerde karayolu ile paylaşımı artırmak ve demiryolu yük taşıma 

oranını artırmak için özel öncelikli yatırım projeleri programlanmalıdır. 
viii. Ana taşıma koridorlarında ihtiyaç bulunan altyapı, pazarlama ve fiyatlandırma 

önlemleri alınmalıdır. 
ix. Demiryoluna özgü geleneksel yük grupları yanında, diğer, mamul ve sanayi ürünlerinin 

de taşınmaları için gerekli önlemler alınmalıdır. 
x. Ekonomik koşullar altında yaşanan sorunlara çözüm araştırılmalıdır. 
xi. Kombine taşımacılık için hem denizyolu hem de karayolu ile entegrasyona yönelik 

önlemler alınmalıdır. 
xii. Tüm yük vagonlarının TSI standartları da dikkate alınarak uygun hale getirilmesi; 

vagon işletmecilerinin ruhsatlandırılması ve bu işletmelerin mutlaka uzman ve yetkin 
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personel ile çalışması ve bu personel ihtiyacını giderecek eğitimin sağlanması 
gerekmektedir.  

xiii. Yüksek hızlı demiryolu ağına öncelik verilmeli, 2297 km uzunluğunda çekirdek ağ 
tamamlanmalı, çekirdek ağa erişim artırılarak kombine yolcu taşımacılığı 
özendirilmeli ve alternatif koridorlar oluşturulmalıdır. 

xiv. 2013 yılına kadar Marmaray, Egeray ve Başkentray tamamlanarak işletmeye 
alınmalıdır. 

xv. Yüksek Hızlı Tren hatları üzerinde bulunan Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Bursa, 
Uşak, Afyon, Konya, Yozgat, Sivas vb. yerleşim birimlerinde; gar ve terminaller, 
sistematik hizmetleri yanında ve ayrıca bir “Yaşam Merkezi” olarak hizmet sunması 
yönünde projelendirilmeli, programlanmalı ve hayata geçirilmelidir. 
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