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DEMİRYOLUNDA TÜRK GÜCÜ
TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN 
KARAMAN, EURASİA FUARI’NI ÇOK 
ÖNEMSEDİĞİNİ BELİRTİRKEN BİR YANDAN 
DA ULUSLARARASI BİR FUARDA YERLİ 
FİRMALARIN, SÖZ SAHİBİ OLMASININ DA 
GURUR VERİCİ OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR. 

Türkiye Cumhuriyeti, son 10 yılda demiryoluna ciddi ya-
tırımlar yaparak, demiryolunda ikinci bir atılım dönemi 
yaşanmasını sağladı. Türk insanı demiryolları ile yeniden 
tanışma fırsatı bulurken aynı zamanda güvenli, konforlu 
bir ulaşım aracı da insanların hayatlarında yerini aldı. Ay-
rıca hızlı tren gibi gelişmiş ülkelerin kullandığı trenlerle 
de ilk kez tanışıldı. İnsana bakan yönü ile bu yönde geliş-
meler yaşanırken bir de yerli demiryolu firmaları da bu 
gelişmelerden payını almaya başladı. 
Son yıllara kadar yerli demiryolu sektöründen bahsetmek 
neredeyse imkansızken son yıllarda, TCDD’nin desteği ile 
birçok yerli firma, yerli ürünlerini demiryolu piyasasına 
sunma şansı elde etti. Demiryoluna mahsus birçok ürün 
artık yerli firmalarca, yerli mühendislerce üretiliyor, sade-
ce yurtiçinde değil, yurtdışına da birçok yerli ürün ihraç 
ediliyor. Türkiye demiryolunda geldiği noktayı 6 Mart 
2014 tarihinde Eurasia Rail: 4. Uluslararası Demiryolu, 
Hafif Raylı Sistemler Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda sergile-
me şansı da buluyor.  
25 ülkeden 300’e yakın yerli ve yabancı firmanın iştirak 
edeceği fuara her sene olduğu gibi bu sene de Ulaştırma 
Bakanlığı, TCDD, Tüvasaş, Tüdemsaş ve Tülomsaş da 
stantlarıyla katılım gösterecek. Dünyanın dört bir yanın-
dan profesyoneller, buluşlarını, teknolojilerini birbirlerine 
tanıtacak, yeni köprüler kurulacak.    
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, fuarı çok 
önemsediğini belirtirken bir yandan da uluslararası bir fu-
arda yerli firmaların, söz sahibi olmasının da gurur verici 
olduğunu dile getiriyor. 
Bağlantı Noktası, ‘Demiryolu Özel’ sayısı ile mart ayının 
sektör için en önemli etkinliğini sayfalarına taşıdı. Süley-
man Karaman’ın demiryoluna ilişkin son değerlendirme-
lerinin yanı sıra, Eurasia Rail Direktörü Moris Revah ve 
fuarda standları ile yer alacak firmalar, dergimiz okurları 
için kendilerini anlattı. 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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50 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILACAK
Demiryolunu geliştirme hamlesini başından beri  birebir yürüten 
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, demiryollarına 2023’e 
kadar 50 milyon dolar yatırım yapılacağını açıkladı.  

DEMİRYOLU SANAYİSİNİN LOKOMOTİFİ: TÜDEMSAŞ
TÜDEMSAŞ, uzun yıllara dayalı iş tecrübesi, bilgi birikimi ve ileri 
teknolojisi sayesinde yük vagonlarının üretimi, bakım ve onarımlarını 
yapma noktasında sektörün lokomotifi konumunda.

ASELSAN  MİLLİ TRENİ HEDEFLİYOR 
ASELSAN, savunma sanayinde elde ettiği birikimlerini milli tren 
geliştirme projesine aktararak, raylı ulaşım araçları sektöründe 
dünya çapında milli marka yaratılmasını hedefliyor. 

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN KALBİ İSTANBUL’DA ATIYOR
İstanbul 6 Mart 2014 tarihinde tüm dünyadan demiryolu 
sektöründe söz sahibi olan 25 ülkeden 300’e yakın yerli ve yabancı 
firmayı ağırlayacak. 

HEXAGON’DAN YENİ LASER TRACKER PROB SİSTEMİ  
Otomotiv, havacılık, enerji ve sağlık gibi sektörlerde tüm 
endüstriyel metroloji uygulamaları için ürün sunan Hexagon  
Metrology, Leica B-Probe’un lansmanını gerçekleştirdi.
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SIEMENS: 1914 YILINDAN BU YANA HİZMET VERİYOR
Siemens Raylı Sistemler Direktörü Cüneyt Genç: “Siemens imzalı 
pek çok raylı sistem projesi İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, 
Samsun, Konya ve Gaziantep’te kullanılıyor.” 
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DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN GÖZDE FİRMASI: VOITH
VOITH, dünya çapında tüm demiryolu araçları için tercih edilen, 
sektöründe lider bir firma olarak büyümeye çözümler sunuyor.
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DEMİRYOLU ARAÇLARINDA ‘DEVRİM’ DÖNEMİ
TCDD’nin koordinasyonunda, Milli Yüksek Hızlı Tren İstişare ve 
İşbirliği toplantısı düzenlendi. Özel sektör ve ARUS’un milli tren 
projesi işbirliklerinin belirlenmesi süreci başladı.

UBM’İN PROFESYONEL EKİBİ İLE  İŞ YAPMAK AYRICALIK 
Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına teknik müşavirlik hizmetleri 
veren UBM, ulaştırma projelerine danışmanlık yapıyor.

YAPI MERKEZİ KUTSAL TOPRAKLARDA GÖREVDE 
 Yapı Merkezi, tüm faaliyetlerinde Türkiye’nin kalkınmasını ve dünya 
uygarlığının gelişmesini en ön planda gözetiyor.
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LOJİSTİKTE ÖNCÜ FİRMA MEDLOG
MEDLOG, 150 tır ve 200 vagon ile demiryolu taşımacılığı, transit 
taşıma, proje taşımacılığı ve depo hizmetleri veriyor. 
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TRAMVAY YAPIMINDA TAŞINABİLİR METROLOJİ
Bombardier, Hexagon Metrology’nin sağladığı mobil 3 boyutlu ölçüm 
sistemleriyle Bautzen fabrikasında kaliteyi güvence altına aliyor.
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50 MİLYON 
DOLAR YATIRIM 

YAPILACAK
YENİDEN DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELEN DEMİRYOLUNU 

GELİŞTİRME HAMLESİNİ BAŞINDAN BERİ BİREBİR 
YÜRÜTEN TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN KARAMAN, 

DEMİRYOLLARINA 2023’E KADAR 50 MİLYON DOLAR YATIRIM 
YAPILACAĞINI AÇIKLADI. 
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SÜLEYMAN KARAMAN: 



Türkiye’de son 10 yılda özelikle de demiryolla-
rı alanında devrim niteliğinde projelere imza 
atıldı. Hizmete sunulan büyük projeler ve 2023 

hedefleri Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarını akıllara 
getirdi. TCDD, yüksek hızlı tren projeleri, konvan-
siyonel hatlar, hızlı tren fabrikaları, Marmaray ve 
son olarak Milli Tren projeleriyle dikkatleri üzerine 
çekti. Bir yandan projeler yavaş yavaş hayata geti-
rilirken, bir yandan da mevcut hatlar iyileştirildi. 
2003’ten bu yana 7 bin 750 yol yenilenirken, yüzde 
25 olan sinyalli hatlar, yüzde 36’ya, yüzde 18 olan 
elektrikli hatlar ise yüzde 30’a çıktı. Gelişmeler 
doğal olarak, demiryolu sektörü de hiç görül-
memiş şekilde büyüttü. Sektörün 
kendine güveni geldi. Yeniden 
demiryolu hamlesinde, de-
miryollarının devlet poli-
tikası haline gelmesinin 
önemi ne kadar bü-
yük ise gece gündüz 
demeden çalışarak 
projeleri hayata ge-
çiren TCDD Genel 
Müdürü Süleyman 
Karaman’ın emeği de 
o denli büyük. Çünkü, 
Karaman tüm bilgi biri-
kimi ile demiryollarının 
gelişimi için uğraş verdi, 
vermeye de devam ediyor. 
Genel Müdür Karaman, demir-
yolu sektörünün gelişimi ile ilgili ya-
pılan çalışmaları özetle dergimize anlattı. 

“2013’E KADAR 50 MİLYAR 
DOLARLIK YATIRIM 
ÖNGÖRÜYORUZ”
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, 
Türkiye’de demiryolu sanayisinin gelişmesini 
2002’den sonra demiryollarının devlet politikası 
olmasına bağlıyor. Devletin, demiryollarına her yıl 

düzenli yatırım yapmasının ve 2023 hedeflerinin, 
yerli-yabancı özel sektörü Türkiye’de yatırım yapma-
ya ittiğini belirtiyor. Bunun da doğal olarak sanayiyi 
olumlu yönde etkilediğini söylüyor. “Burada önemli 
olan yerli üretim payının yükseltilmesidir.” diyen Ka-
raman, şöyle devam ediyor: “2023’e kadar 50 milyar 
dolarlık yatırım öngörüyoruz. Bunun yüzde 30’u 
araç üretimi, yüzde 70’i alt yapı çalışmalarına gide-
cek. İyi bir pazar var. Bu yatırımın önemli kısmının 
yerli sanayi tarafında karşılanması,  yatırıma akta-
rılan kaynağın Türkiye’de kalmasını sağlar. Bunun 
için de yerli sanayiyi geliştirmek, ürünlerdeki yerli-
lik oranını arttırmak gerekir. Hızlı tren üretiminde 

yavaş yavaş söz sahibi olacağız. Lokomotifte 
yüzde 51 yerlilik oranını yakaladık. 

Yolcu vagonunda yüzde 80, banli-
yö ve hafif raylı metro tren set-

lerinde yüzde 30’u yakaladık. 
Ankara, İstanbul ve diğer 

büyükşehirlerde yapıla-
cak metrolarda yüzde 51 
yerlilik şartını koyduk. 
Yüzde 51 şartı, demiryo-
lu sanayisini gelişimi için 
çok önemli.” 

“DEMİRYOLLARI 
TÜM MÜHENDİSLİK 

ALANLARINI 
GELİŞTİRİYOR” 

Süleyman Karaman, demiryollarının 
sadece demiryolu sanayisini değil bütün 

mühendislik dallarının gelişmesine katkı sağladığı-
nı vurguluyor. Karaman, “Hızlı tren sektörü geliş-
mişse tüm mühendislik alanları gelişmiş demektir. 
Trenin geçeceği yer katmanını incelemek için jeo-
loji bilimine ihtiyaç var. Harita, İnşaat, makine, en-
düstri, elektronik, ulaşım, bilgi işlem, aklına ne geli-
yorsa… Mesela otomotivde harita mühendisinin işi 
yok. Trende var. Bir ülkenin teknolojik gelişiminde 
trenin önemli bir yeri var.” diyor.

“MİLLİ TREN ANA SORUMLULUSU TCDD’DİR”
Süleyman Karaman Milli Tren Projesi hakkında da bilgi verdi. Projenin ana sorumlusunun Devlet Demiryolları ol-
duğunu söyledi. Şöyle konuştu: “Projede Milli Yüksek Hızlı Tren, Milli Elektrikli ve Dizel Tren Seti. Milli Yeni Nesil Yük 
vagonu temalı dört ayrı çalışma gurubu oluşturuldu. Bu projelerin tümünde 280’i bilim adamı, bin 56’sı mühendis, 
520’si teknik ve idari uzman olmak üzere toplam bin 856 kişinin görev alacak. Milli trenlerin iç ve dış dizaynını 
tamamen Türk estetiği dikkate alınarak hazırlanacak.”

“Üretim TCDD fabrikalarında olacak”
Karaman, “Trenlerin yapımında TCDD’nin 3 fabrikası görev alacak. Yüksek Hızlı Tren yapımını TÜLOMSAŞ, Elekt-
rikli ve Dizel Tren setlerini TÜVASAŞ gelişmiş yük vagonlarını ise TÜDEMSAŞ yürütüyor. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi, Aselsan ve 153 özel sektör şirketi projenin çözüm ortakları arasında yer alıyor. Artık Türkiye, milli trenle 
Türkiye demiryollarında önemli bir güce ulaştığının simgesi olarak gösterilebilir.” dedi.
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TCDD 
BÜNYESİNDE 

AR-GE MERKEZİ, 
DEMİRYOLU ARAŞTIRMA 

TEKNOLOJİ MERKEZİ (DATE) 
FAALİYETE GEÇİRİLDİ. ÇOK 

SAYIDA UZMAN YETİŞTİRİLİYOR. 
TÜM BU HAZIRLIKLAR, HIZLI 

TREN ÜRETİMİ İÇİN 
YAPILIYOR. 



“HIZLI TREN ÜRETECEK TEKNİK 
EKİBİ YETİŞTİRİYORUZ”
TCDD, bünyesinde Ar-Ge merkezini de kurdu. 
Karaman, Ar-Ge merkezinin en üst seviyede hiz-
met vermesinin, kurumun 2023 hedefleri ara-
sında yer aldığını söylüyor. Bu kapsamda, De-
miryolu Araştırma Teknoloji Merkezi (DATE) 
faaliyete geçirildi. Bünyesinde şimdilik 50’nin 
üzerinde uzman çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları, hızlı tren üretimi için ise 
sessiz bir devrim gerçekleştirdi bile… Almanya, 
Kore ve Çin’e 100’e yakın öğrenci gönderdi. Bu 
öğrencilerin büyük bir kısmı geri geldi ve şim-
diden çalışmaya başladı. Geri kalanı da eğitim-
lerini tamamladıktan sonra dönecek. Karaman, 
aynı yöntemin Atatürk döneminde de uygulan-
dığını, yurt dışına gönderilen öğrencilerin ül-
keye döndükten sonra yurdu baştanbaşa demir 
ağlarla örmeye başladıklarını hatırlatıyor ve 
“Atatürk’ün kullandığı yöntemi biz de hızlı tren 
için kullanıyoruz.” diyor. 

“2007’DE KOYDUĞUMUZ HEDEFLERE 
BİRÇOK KİŞİ İNANMIYORDU”
TCDD, 2007 yılında hedeflerini belirlemeye baş-
lamıştı; hatlar yenilenecek, yeni hatlar yapılacak, 
önce ana hatlar ardından tüm hatlarda sinyalizas-
yona geçilecek, en az 15 şehirden hızlı tren geçe-
cek, Türkiye kendi milli lokomotifini ve vagonunu 
inşa edecekti… Bu hedefler, demiryolcular arasın-
da bile ‘uçuk’ bulunuyordu. Süleyman Karaman, 
2009 Şurası’nda 2023 yol haritasını açıkladıkların-
da, demiryolu camiasının ancak yüzde 10’unun 
söz konusu projelerin hayata geçebileceğine inan-
dığını söylüyor. “Şimdi hedeflediğimizin tam or-
tasındayız.” diyen Karaman, artık bürokrasinin de 
vatandaşın da kendilerine inandığını vurguluyor. 
“Hazine de, DPT de bize eskisi gibi soğuk değil. 
Onlar da kaynaklarının israf olmayacağına inan-
dılar.” diyor. 

“ULAŞIMDA SEÇENEKLERİ 
ÇOĞALTTIK”
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, zaman 
zaman kendisine ‘yeni nesil hızlı trene yatırım yap-
makla iyi mi ettik?’ diye sorduğunu söylüyor. Yeni 
nesil demiryolu sistemlerinin yaygın olduğu ülke-
lere yaptığı ziyaretlerde doğru yolda ilerlediklerini 
gördüğünü belirten Karaman, “Özellikle yurt için-
den, bana ‘Ankara-İstanbul arası hızlı trenle kaç 
saatte alınacak?’ sorusu çok yöneltiliyor. ‘3 saat’ 
cevabını veriyorum. ‘Arabayla da üç saat ne farkı 
var?’ diyorlar. Burada asıl olan, neyle gidersen git 3 
saat olmasıdır. Seçenekler çoğalıyor. Önemli olan 
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KARAMAN, 
ÖZEL SEKTÖRÜN 

KENDİSİNİ GÖSTERECEĞİ 
ÖNEMLİ BİR MECRANIN DA 

YURTDIŞI VE YURTİÇİ FUARLAR 
OLDUĞUNU BELİRTİYOR. 

BUNUN İÇİN EURASİA RAİL 
FUARINI ÖRNEK VERİYOR. 



da bu aslında.” değerlendirmesinde bulunuyor. 
Trenin güvenli, temiz aynı zamanda çok karlı bir 
yatırım olduğunu da sözlerine ekliyor.

“ÖZEL SEKTÖRÜN GÜCÜ ARTACAK”
Genel Müdür Karaman, demiryollarının gelişi-
minde özel sektörün çabasının önemini de unut-
muyor. Birçok projede özel sektörden destek alın-
dığını belirten Karaman, özel sektörün bu alanda 
daha da gelişeceğine inancının tam olduğuna vur-
gu yapıyor. Karaman, özel sektörün kendisini gös-
tereceği önemli bir mecranın da yurtdışı ve yurtiçi 
fuarlar olduğunu belirtiyor. Bunun için Eurasia 
Rail fuarını örnek veren Karaman, tüm dünya-
nın bu fuarda yerli firmaların gücünü göreceğini 
aktarıyor. Karaman, özel sektöre şöyle sesleniyor.  
“TCDD ve demiryolu sektörü olarak her geçen 
gün daha da güçleniyoruz. Milli trenimizi yapacak 
seviyeye geldik. Gelecek 10 yıl içinde sadece böl-
gemizde demiryolu sektörüne yapılacak yatırım 
miktarı 150 milyar dolar. Bu durum, demiryolu alt 

ve üst yapısı, yeni teknolojiler, demiryolu araçla-
rı, hızlı tren setleri, makaslar ve demiryolu sana-
yisine yönelik daha fazla yatırım demektir. Özel 
sektörümüz tüm bu alanlarda var olmalıdır. Planlı 
programlı hareket etmesi halinde, bölgenin parla-
yan yıldızı olacak milli markalı birçok demiryolu 
ürünün kullanılması içten bile değildir.”

“BÜTÇEMİZİN YÜZDE 47’SİNİ HIZLI 
TRENE HARÇAYACAĞIZ”
Karaman, TCDD’nin ülkenin her noktasına de-
miryolunu götürmek için çalışmalarını sürdür-
düğünü belirtiyor. Raylı sistemler özelinde çok 
yoğun ve başarılı geçen 2013’ün ardından 2014’te 
devam eden projeler ve yeni başlananlarla birlikte 
bu yılın da büyük projelere sahne olacağını vurgu 
yapıyor. Ardından, “TCDD’nin 2014 yatırım büt-
çesinin yüzde 47’si hızlı tren projelerine gidecek. 
Bu yıl devam eden hızlı tren projeleri için yak-
laşık 1,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirilecek.” 
diyor. 
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kapak»

“HIZLI TREN ÜRETİMİNDE YAVAŞ YAVAŞ SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ. LOKOMOTİFTE YÜZDE 51 
YERLİLİK ORANINI YAKALADIK. YOLCU VAGONUNDA YÜZDE 80, BANLİYÖ VE HAFİF RAYLI 

METRO TREN SETLERİNDE YÜZDE 30’U YAKALADIK.”



söyleşi»
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DEMİRYOLU 
SEKTÖRÜNÜN KALBİ 

İSTANBUL’DA 
ATIYOR

İSTANBUL 6 MART 2014 TARİHİNDE TÜM DÜNYADAN DEMİRYOLU 
SEKTÖRÜNDE SÖZ SAHİBİ OLAN 25 ÜLKEDEN 300’E YAKIN YERLİ VE 

YABANCI FİRMAYI AĞIRLAYACAK. 



ürkiye’nin yüz akı fuar-
larından olan Eurasia Rail: 

4. Uluslararası Demiryolu, 
Hafif Raylı Sistemler Altyapı ve 

Lojistik Fuarı, 6 Mart 2014 tarihinde 
İstanbul’da kapılarını açıyor. 25 ülke-

den 300’e yakın yerli ve yabancı firmanın 
iştirak edeceği fuara her sene olduğu gibi bu 
sene de Ulaştırma Bakanlığı, TCDD, Tüvesaş, 
Tüdemsaş ve Tülomsaş da stantlarıyla katılım 
gösterecek. Bunun yanı sıra Almanya, Bulga-
ristan ve Çek Cumhuriyeti ulaştırma bakan-
ları, 15 ülkenin demiryolları genel  müdürleri 
ve birçok ülkeden üst düzey bürokratlar ve 
alım heyetleri de fuarda olacak. Almanya, Çek 
Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, 
İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya ve Rusya Fe-
derasyonu ise milli katılım gösterecek. Bilinir 
ve prestij sahibi bir fuar haline gelen Eurasia 
Rail’de konferans ve seminer programlarının 
da ilgi çekmesi bekleniyor. Bu sene Prof. Dr. 
Mustafa Karaşahin başkanlığında hem kamu-
dan hem de özel sektörden 35 yerli ve yabancı 
konuşmacı ağırlanacak. Konferansın ilk başlı-
ğı ise Marmaray olacak. 
Düzenlendiği ilk yıldan itibaren büyük ilgi çe-
ken ve bu yıl da 300’e yakın firmaya ev sahipliği 
yapmaya hazırlanan Türkel Fuarcılık Proje Di-
rektörü Moris Revah ile Eurasia Rail’i konuştuk.

 Eurasia Rail Demiryolu Fuarı’nın kısa 
sürede uluslararası boyuta gelmesini neye 
bağlıyorsunuz?
Fuarın 4 sene gibi bir sürede katlanarak büyü-
mesindeki en büyük sebep ülkemizde yapılan 
Demiryolu ve Hafif Raylı Sistemler yatırım-
larıdır. Ulaştırma, Haberleşme  ve Denizcilik 
Bakanlığı tarafından, 2023 senesine kadar he-
deflenen 40 milyar avroluk yatırım yapılacağı-
nın deklarasyonu global pazardaki oyuncuların 
dikkatini ülkemize toplamış olup Türkiye’de 
demiryolu ile ilgili kamu haricinde yepyeni bir 
sektör oluşmasına sebep olmuştur. 

 Fuara 25 ülkeden katılım ve üst düzey heyet 
ziyareti söz konusu, bu kadar yüksek bir katılımı 
nasıl sağlıyorsunuz?
Fuarın son 4 senede organizasyon ve katılımcı 
- ziyaretçi kalitesi anlamında kazanmış olduğu 
şöhret yüksek katılımın ve ziyaretin önemli se-
beplerinin başında gelmekte. Buna ek olarak 
fuarın sadece profesyonel ziyaretçilere açık ol-
ması fuarda gerçekleşen iş hacmini de ciddi öl-
çüde yükseltmekte. Bu durumdan dolayı fuarı 
ziyaret eden heyetler direkt iş yapma amacı ile 
vakit kaybetmeden nokta atışı yapabiliyorlar ve 
bu esnada aradıkları firmaları veya görüşmek 
istedikleri yetkilileri bu fuarda bulup ziyaret 
edebiliyorlar.   

 Türkiye’de demiryolunun geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
2003 senesinde demiryolları devlet politikası 
haline gelmiş olup toplam 7 bin km hızlı demir-
yolu ağı ve buna ek olarak 4 bin km konvansi-
yonel hat inşasına başlandı. 2023 senesinde bu 
hatların bitirilip hizmete girmesi planlanmak-
tadır. 2014 senesi itibarı ile bu hatların yüzde 
40-50 durumda tamamlanmış olduğunu gör-
mekteyiz. Buna ek olarak şu an ülkemizde 12 
şehirde aktif olarak çalışmakta olan hafif raylı 
sistemler ve metrolar da ülkemizde yaşanan 
trafik sorununun aşılmasına ve hızlı ulaşıma 
son derece büyük katkı sağlamaktadır. Şehirler-
de bulunan hafif raylı sistemler şehirlerin bü-
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EURASIA RAIL 
FUARINA ULAŞTIRMA 

BAKANLIĞI, TCDD, 
TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ 

VE TÜLOMSAŞ DA 
STANTLARIYLA KATILIM 

GÖSTERECEK.

söyleşi»



yümesi ile doğru oranda her geçen gün mevcut 
hatlarını uzatmakta ve hali hazırda çalışan hat-
larının bakımlarını yapmak sureti ile sektörü 
canlı tutmaktadır.  

 Devletin demiryoluna artan bir desteği var, 
bunu nasıl görüyorsunuz?
Bu destek aslında yıllarca çok ihmal edilmiş ve 
gecikmiş bir destek. Globalleşen ve lojistiğin son 
derece önem arz ettiği bu senelerde yarışın dı-
şında kalınmaması için devlet konu ile ilgili tüm 
desteğini ortaya koymalıdır ve koymaktadır. 

 Özel sektörün demiryolunda yeterince etkili 
olduğunu düşünüyor musunuz?
Ülkemizde özel sektör henüz Avrupa’da olduğu 
kadar etkili değil. Ancak zamana ayak uydur-
mak ve yarıştan kopmamak için etkili olmak 
zorunda. Devlet tarafından 24 Nisan 2013’te 
çıkartılan Ulaştırmanın Serbestleştirilmesi 
Hakkındaki Demiryolu Yasası ve yolcu taşıma-
cılığında planlanan özel operatörlerin işletmeyi 
yüklenmesi hem devleti rahatlatacak olup hem 
de özel sektörü demiryollarında daha etkili kı-
lacaktır. 

 Yurt dışı firmalarının fuarla ilgili düşüncelerini, 
memnuniyetlerini ölçme fırsatınız oldu mu?
Tabi ki oldu. Fuar esnasında ve sonrasında 
kendileri ile yapılan bire bir görüşmelerde ve 
anketlerde fuardan duydukları memnuniyeti 
müteakip seferler dile getirmişlerdir. Ortada 40 

milyar avroluk bir pasta olunca herkes bu pas-
tadan kısmetine düşeni bir türlü alıyor ve bu da 
hem yerli hem de yabancı katılımcıyı son dere-
ce mutlu ediyor. 

 Yurt içi firmalar ne düşünüyor fuarla ilgili?
Yurtiçi firmalarımızın çoğu fuardan genel anla-
mı ile memnun. Türkel Fuarcılık olarak firma-
larımızı memnun etmek içi son derece özverili 
çalışmaktayız. Firmalarımızın birçoğu fuarın 
her sene yerine 2 senede bir yapılmasını iste-
diklerini dile getirdiler. Neticede, demiryolları-
nın bir moda sektörü gibi hızlı değişmediğini 
ve yeni ürünlerin çıkarılmasını takiben lanse 
edilmesinin zaman alması fuarın 2 sene aralık-
larla yapılması istemi bizlere iletildi. Bizler de 
konu ile ilgili çalışmalarımıza başladık. 2015 
senesindeki fuarı takip eden tek sayılı yıllarda 
fuarımızı daha büyük bir alanda gerçekleştir-
mek istemekteyiz. 

 Yurtiçinde özel sektörde başarılı firmalar var. 
Yerli sektör firmalarını nasıl buluyorsunuz?
Demiryolu konusu senelerce devlet tekelinde 
tutulduğu için yerli sektör firmaların konu ile 
ilgili 2003 senesine kadar bilgileri yok denecek 
kadar azdı. Ancak demiryollarının ve hafif raylı 
sistemlerin gelişmesi yerli sektör firmalarının 
kendilerini geliştirmeleri doğrultusunda kalite 
ve fiyat anlamında önemli bir yapı taşı olmuş-
tur. Şu an bir çok yerli sektör firmamız dünya 
standartlarında üretim yapmakta olup fiyat ko-
nusunda da global pazarda yarışabilmektedir. 

 Fuarı, yurtdışında düzenlenen aynı içerikli 
fuarlarla kıyaslar mısınız?
Fuarımız yurtdışında düzenlenen diğer fuar-
larla rahatlıkla yarışabilecek kalite ve özellik-
tedir. Eurasia Rail hali hazırda kendi konusun-
da dünyanın en büyük 4. Demiryolu fuarıdır. 
Buda uluslararası profesyonel demetim firma-
sı olan “De’Loitte” firması tarafından tasdik 
edilmiştir.
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“ŞU AN BİRÇOK 
YERLİ SEKTÖR FİRMAMIZ 

DÜNYA STANDARTLARINDA 
ÜRETİM YAPMAKTA 

OLUP FİYAT KONUSUNDA 
DA GLOBAL PAZARDA 

YARIŞABİLMEKTEDİR.”
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TÜRK DEMİRYOLU SANAYİSİNİN 
LOKOMOTİFİ: 

TÜDEMSAŞ
TÜDEMSAŞ, UZUN YILLARA DAYALI İŞ TECRÜBESİ, BİLGİ BİRİKİMİ 
VE İLERİ TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE YÜK VAGONLARININ ÜRETİMİ, 

BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMA NOKTASINDA SEKTÖRÜN 
LOKOMOTİFİ KONUMUNDA.

CDD’nin kullandığı 
buharlı lokomotif ve 

yük vagonlarının ona-
rımlarını yapmak amacıyla, 

Cumhuriyetin temellerinin atıl-
dığı Sivas’ta 1939 yılında “Sivas Cer 

Atölyesi” adıyla kurulan Türkiye De-
miryolu Makinaları Sanayii A.Ş.(TÜDEMSAŞ), 
uzun yıllara dayalı iş tecrübesi, bilgi birikimi 
ve ileri teknolojisi sayesinde yük vagonlarının 
üretimi, bakım ve onarımlarını yapma nokta-
sında sektörün lokomotifi konumunda. 
2013 yılında yaptığı 176 milyon TL satış hasılatı 
ile Türkiye’nin sayılı sanayi kuruluşları arasında 
yer alan TÜDEMSAŞ’ın Genel Müdürü Yıldı-
ray Koçarslan ile son dönemde ülkemizde yaşa-
nan sektörel gelişmeleri, gelecek beklentilerini 
ve Türk demiryolu sanayisini konuştuk.
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 Kurumunuz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
TÜDEMSAŞ, TCDD’nin kullandığı buharlı 
lokomotif ve yük vagonlarının onarımlarını 
yapmak amacıyla Cumhuriyet’in temellerinin 
atıldığı Sivas’ta 1939 yılında “Sivas Cer Atölye-
si” adıyla kurulmuştur. 1953 yılına gelindiğinde 
tamiratın yanında yeni yük vagonu üretimine 
başlanmıştır. 1961 yılında ise tamamı yerli ilk 
buharlı lokomotif BOZKURT üretilerek büyük 
bir başarıya imza atılmıştır. İlk yerli otomobili-
miz olan Devrim’e ait motor blokları yine TÜ-
DEMSAŞ tarafından yapılmıştır. 
Şirketimiz ihtiyaç duyulan her türlü vagonunu 
kısa süre içerisinde ve büyük miktarlarda ürete-
bilecek kapasitededir. Aynı yıl içerisinde sipariş 
edilen 3-4 farklı çeşit vagonu üreterek işletmeye 
sunabilmekteyiz. Ayrıca TÜLOMSAŞ, TÜVA-
SAŞ ve özel sektör firmaları ile TCDD’ye ait, 
ülke genelindeki tüm Servis ve Bölgelerde ta-
mir edilen demiryolu araçlarında ihtiyaç duyu-
lan Tampon, Yaprak Susta, Fren Hava Hortumu 
ve Buraj Kazması gibi birçok yedek parça Şirke-
timizce üretilmektedir. 
Şirketimiz bünyesinde; Vagon Üretim Fabri-
kası, Vagon Onarım Fabrikası ve Metal İşleri 
İmalat Fabrikası ile bunlara katkı sağlayan çe-
şitli destek üniteleri vardır. Bu birimlerde işçi, 
teknisyen, tekniker ve mühendislerden oluşan 
toplam 1256 kişi çalışmaktadır. Şirketimiz-
de kuruluşundan bu güne 340 bine yakın yük 
vagonunun bakım, onarımın ve revizyonu ile 
20 binin üzerinde yeni yük vagonun üretimini 
gerçekleştirilmiştir. 

 2014 yılı hedefleriniz ve projeleriniz 
nelerdir?
2014 yılı için üretim hedefimiz; vagon 
üretimini 2013 yılına göre yüzde 
59 artırarak 1002 adet vagona, 
vagon onarımını ise yüzde 
7,5 artırarak 3205 adet 
vagona çıkarmış bulun-
maktayız. Şirketimiz 
uluslararası İş Sağlığı 
ve Güvenliği, Kalite, 
Çevre ve Enerji Yö-
netim Sistemi serti-
fikaları ile sektörün 
gerektirdiği demiryol-
larına özel sertifikalara 
sahip, UIC standartların-
da yük vagonu üretebilen 
bir sanayi kuruluştur. 
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TÜDEMSAŞ 
GENEL MÜDÜRÜ 

YILDIRAY KOÇARSLAN: 
“ÜLKEMİZDE UZUN YILLARDAN 
BU YANA İHMAL EDİLEN, HATTA 
YOK SAYILAN DEMİRYOLLARINA 

BAKIŞ 2003 YILIYLA 
BİRLİKTE DEĞİŞTİ.”



Ancak ülkemiz, uluslararası bir kuruluş olan OTIF’e 
(Demiryolu ile Uluslararası Taşıma için Hükümetler 
Arası Organizasyon) üyedir. OTIF tarafından yayınlanan 
Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmeye 
(COTIF) taraf olmuş ve COTIF’ in şartlarını 01.07.2006 
tarihinden itibaren uluslararası trafikte uygulama zorun-
luluğu doğmuştur.  Hükümetler arası bu orga-
nizasyonun temel amacı; demiryolu ile 
yapılan yük ve yolcu taşımacılığının 
uygulanmasında kullanılan kural-
larda yeknesaklığın sağlanması 
ve geliştirilmesidir. OTIF do-
kümanı olan UTP’ler ile de-
miryolu sisteminin karşılıklı 
işletilebilirliğini sağlamak ve 
temel gereksinimleri karşıla-
mak amaçlanmıştır. 
Bu teknik yaklaşım gereği tüm 
kamu ve özel sektör kuruluşla-
rından istenen “ECM Bakım 
Yönetim Sistemi” kapsamında 
“Bakım Temini Fonksiyonu Serti-
fikasyonu” çalışmasına Şirketimizde 
başlanmış olup, Mayıs 2014 itibariyle bu 
çalışmanın tamamlanması planlanmaktadır.
Yeni üretilen vagonların Avrupa Birliği ülkelerinde 
rahat çalışabilmesi ve Avrupa’ya ihracaat yapabilmek 
için ihtiyaç duyulan “Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik 

Şartları(TSI)” sertifikasyon çalışmalarına başlanmış 
olup Ağustos 2014 itibariyle tamamlamayı hedeflemek-
teyiz. Sgss tipi Konteynır Taşıma Vagonu için başlat-
tığımız bu süreci değişik tipteki tüm vagonlar için de 
tamamlamayı planlıyoruz. 

 Sektörün en önemli sorunu nedir? 
Çözüm önerileriniz neler olabillir?

Ülkemizde uzun yıllardan bu yana 
ihmal edilen, hatta yok sayılan 

demiryollarına bakış 2003 yılıy-
la birlikte değişti. Değişen bu 
anlayışla birlikte demiryolları 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
olduğu gibi yeniden devlet 
politikası haline geldi. Büyük 
projeler ortaya konularak,  
ciddi yatırımlar yapılmaya 

başlandı. Hizmet zararlarının 
azaltılması ve rekabet ortamı 

oluşturularak, işletme kalitesinin 
artırılması için Türk demiryolları-

nın yeniden yapılandırılması yolunda 
önemli adımlar atıldı.

Türkiye’de demiryolu ulaştırması açısından en 
önemli sorun demiryolu işletmeciliğinin tekel nite-
liğinde olmasıydı. Bu sorun, 1 Mayıs 2013 tarih ve 
28634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Demiryolu Ulaştırmasının Ser-
bestleştirilmesi Kanunu”yla birlikte 
ortadan kaldırılmıştır. Bu kanun-
la demiryolu kuruluşlarının 
bağımsız olması, işletme ve 
altyapı kuruluşlarının birbi-
rinden ayrılması, yeni giri-
şimcilere demiryolu ulaşım 
alanında erişim hakkı sağ-
lanması, altyapı kullanım 
ücretlerinin adil bir şekilde 
belirlenmesi, demiryolu ku-
ruluşlarının mali yapıları-
nın düzeltilmesi amaçlanarak, 
AB’nin bu paraleldeki demiryolu 
politikaları ile bütünleşme sağlan-
mış olacaktır.

 Cumhuriyetimizin 100. yılı ifade eden”2023 
Vizyonu” hakkında görüşleriniz nelerdir?  Demiryolu 
sektöründe 2023’lü yıllarda neler yaşanabilir?
Ülkemizin 2023 Vizyonu için TCDD büyük hedefler or-
taya koymuştur. Bunlardan bir kısmını sıralayacak olur-

sak; demiryolu çeken-çekilen araç filosunu 
geliştirmek, çeken ve çekilen araçların 

üretim ve bakımlarında özel sek-
tör payını artırmak, demiryolu 

işletmeciliğinde özel sektör 
payını yüzde 50’ye çıkartmak, 
taşımacılıkta demiryollarının 
payını yolcu taşımalarında 
yüzde 10 ve yük taşımaların-
da yüzde 15’e çıkarmak gibi 
hedefler bizlere büyük so-
rumluluklar yüklemektedir.  

Bunlardan “demiryolu yük 
taşımacılığının toplam taşıma-

cılıktaki payını yüzde 15’e çıkar-
mak” hedefi değerlendirildiğinde, 

bu noktaya gelebilmek için 40 binin 
üzerindeki yeni yük vagonuna ihtiyaç bulun-

maktadır. Bu vagonların TÜDEMSAŞ tarafından kar-
şılaması mümkün görünmemektedir. Bu ihtiyacı kar-
şılayabilmek için özel sektöre ait irili ufaklı çok sayıda 
firmayı da içine alan güçlü bir demiryolu sanayi ve yan 
sanayisinin ihtiyaç vardır.
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“VAGON 
ÜRETİMİNİ 2013 YILINA 

GÖRE YÜZDE 59 ARTIRARAK 
1002 ADET VAGONA, 

VAGON ONARIMINI İSE YÜZDE 
7,5 ARTIRARAK 3205 ADET 

VAGONA ÇIKARMIŞ 
BULUNMAKTAYIZ.”

“DEMİRYOLLARI 
CUMHURİYET’İN 

İLK YILLARINDA OLDUĞU 
GİBİ YENİDEN DEVLET 

POLİTİKASI HALİNE GELDİ VE 
BU ALANDA BÜYÜK PROJELER 

ORTAYA KONULARAK, CİDDİ 
YATIRIMLAR YAPILMAYA 

BAŞLANDI.”



ASELSAN 
ASELSAN, SAVUNMA SANAYİNDE ELDE ETTİĞİ BİRİKİMLERİNİ 

MİLLİ TREN GELİŞTİRME PROJESİNE AKTARARAK, RAYLI 
ULAŞIM ARAÇLARI SEKTÖRÜNDE DÜNYA ÇAPINDA MİLLİ 

MARKA YARATILMASINI HEDEFLİYOR. 

haber»

MİLLİ TRENİ HEDEFLİYOR 

Merkezi Kontrol Ünitesi:
ASELSAN tarafından 
geliştirecek olan Tren 
Merkezi Kontrol Ünitesi, ilgili 
algılayıcılardan gelen gerçek 
zamanlı verilerin işlenmesi ve 
koşullara bağlı olarak zamanında 
doğru kararların verilmesi 
açısından kritik işleve sahiptir. 
Mevcut durumda Türkiye’de 
üretilen raylı araçların tümünde 
bu kritik teknoloji yurt dışından 
tedarik edilmektedir. 
ASELSAN tarafından 
geliştirilecek Tren Merkezi 
Kontrol Ünitesi, raylı ulaşım 
araçları için kabul görmüş 
standartlarda tariflenen yüksek 
emniyet (SIL seviyesi) ve 
güvenilirlik seviyelerine sahip 
olacak. Donanım mimarisi, 
emniyet ve güvenilirlik 
algoritmaları, uygulama 
yazılımı tümüyle özgün olarak 
geliştirilecek olup, gömülü 
işletim sistemi olarak yüksek 
emniyet seviyesine sahip 
işletim sistemi kullanılacak. 

Cer Kontrol Sistemi:
Cer Kontrol Sistemi, Cer Motoru, 
Cer Motoru Kontrol/Sürücü 
Birimi, Cer Trafosu, AC/DC güç 
elektroniği çeviricilerinden 
oluşmaktadır. Cer Kontrol 
Sistemi, merkezi kontrol 
ünitesinden aldığı bilgilere göre 
trenin, yolcu konforunu dikkate 
alarak, katener hatlarından 
aldığı enerjiyi çeviriciler 
aracılığıyla kontrol ederek, 
hareket etmesini ve hızla 
giden trenin yavaşlamasını ve 
durmasını sağlamaktadır. 

ASELSAN’ın 
geliştireceği 
sistemler neler? 
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Savunma sanayinin öncü firması ASELSAN, 
askeri ürünlerde elde ettiği bilgi birikimini si-
vil sistemlere de taşıdı. Türk ordusunun kul-

landığı her uçak, helikopter ve tankta mutlaka bir 
ASELSAN ürünü elektronik sistem görev yapıyor. 
ASELSAN, kritik askeri teknolojileri milli ve özgün 
olarak geliştiriyor. Dünya savunma sanayi firmaları 
listesinde 74’üncü sırada yer alan ASELSAN, ilk 50 
firma içinde yer almak amacıyla çalışmalara devam 
ediyor. ASELSAN, hedef ve stratejilerini belirleyen, 
iç ve dış pazarı analiz eden, nitelikli insan kaynağını 
ortak hedeflere yönlendirebilen bir yönetim anlayı-
şı ile teknolojiye yön veriyor. 
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, 
ASELSAN’ın hedefleri ile ilgili konuştu. Erge-
neman, “2014 yılında 1 milyar 150 milyon dolar 
ciro hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için iki 

ASELSAN, savunma elektroniğindeki bilgi birikimi ve teknolojik altyapısını kul-
lanarak raylı ulaşım araçları için gerekli kritik elektronik teknolojilerinin yerli-
leştirilmesi amacıyla geliştirme projeleri başlatmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK 
TEYDEB desteği de alınan Hafif Raylı Araçlar için Çekiş Sistemi Geliştirme Pro-
jesi devam etmektedir. Geliştirilen çekiş sistemi, modüler yapıda olup, Milli Tren 
projesi ve diğer raylı ulaşım araçlarına uyarlanabilecek niteliktedir. 
ASELSAN, savunma sanayinde elde ettiği program yönetimi, sistem mühen-
disliği, tasarım, üretim ve entegre lojistik destek alanlarındaki birikimlerini Milli 
Tren geliştirme projesine aktarmakla raylı ulaşım araçları sektöründe dünya 
çapında milli marka yaratılmasını hedeflemektedir. Milli markaya ait ürünler 
geliştirilirken KOBİ’ler, üniversiteler ve enstitülerimiz başta olmak üzere, yurt 
içi imkânların en üst seviyede kullanılması hedeflenmektedir. Bu sayede tek-
nolojik olgunluğu yüksek milli raylı ulaşım araçları endüstrisi ve eko sisteminin 
oluşması sağlanacaktır.

Birikimler Milli Tren için kullanılacak

konuya ağırlık vereceğiz. Birincisi ihracatı artıracağız, ikincisi sivil alan-
larda daha çok yer alacağız. Öncelikli ilgilendiğimiz sivil projelerin ba-
şında, raylı ulaşım araçlarının milli ve özgün imkânlarla geliştirilmesi yer 
almaktadır. ASELSAN; ülkemizin ulusal odak projesi niteliğinde olan ve 
önceki aylarda lansmanı yapılan Milli Tren geliştirme projesinde görev 
almıştır. ASELSAN’ın projede yer alması, ileri teknoloji barındıran raylı 
ulaşım araçlarının geliştirilmesi ve ülkemizde bu alanda üstün bir yerli 
endüstrinin oluşturulması için güçlü bir teminat niteliğindedir.” dedi.
ASELSAN’ın, Milli Tren geliştirme projesinde, kilit teknolojilerden 
olan ve ileri güç elektroniği ile bilgi teknolojileri gerektiren Cer Kont-
rol Sistemi ve Merkezi Kontrol Ünitesi konularında milli ve özgün ürün 
geliştirmek üzere sahasında uzman tasarım mühendisleri ile görev ala-
cağını belirten Ergeneman, “ASELSAN’ın geliştireceği sistemler; ağırlık, 
hacim, güç tüketimi, verimlilik, işletme, servis ve bakım-onarım mas-
rafları yönünden dünyadaki muadil ürünlere göre avantaj sağlayacak. 
Yenilikçi tasarıma sahip olacak ürünlerin geliştirilmesi aşamasında yurt 
içi imkânlar en üst seviyede kullanılacak.” şeklinde konuştu.

ASELSAN 
GENEL MÜDÜRÜ 

CENGİZ ERGENEMAN: 
“MİLLİ TREN GELİŞTİRME 

PROJESİNDE, ÜRETTİĞİMİZ 
TEKNOLOJİLERLE GÖREV 

ALACAĞIZ.”
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ürkiye’deki ilk raylı sistem 
uygulamasını, 1914 yılında 

Eminönü-Çırağan arasındaki atlı 
tramvay hattının elektrikli sisteme ge-

çirerek başlatan Siemens Raylı Sistemler, 
o tarihten bu yana ülkemizde birçok önemli 

işe imza attı. Siemens Raylı Sistemler, Ulaşım ve 
Lojistik Bölümü Direktörü Cüneyt Genç ile ülke-
mizde demiryolunun geldiği noktayı ve şirketin 
başarılarını konuştuk:

 Son yıllarda yatırım atağına geçen Türkiye 
demiryolu sektörünün gelişimine ilişkin 
değerlendirmeleriniz nelerdir? 
Son yıllarda Türkiye demiryolu sektöründe ciddi 
ölçüde bir büyüme dikkat çekiyor. Türkiye, stra-
tejik konumuyla Avrupa ile olduğu kadar Asya 
ve Kafkaslarla olan ekonomik faaliyetlerini de 
geliştirmesine olanak sağlayan önemli bir tica-
ret merkezi konumunda ve büyük bir ekonomik 
potansiyele sahip. Buna bağlı olarak 2004 yı-
lından itibaren demiryolu yatırımlarına ayrılan 
bütçe yüzde 90 artış gösterirken, son 3 yıl içinde 

Türkiye’de demiryolu yatırımları yüzde 20 oranın-
da yükseldi. Son 8 yıl içinde demiryolu sektörüne 
yapılan yatırım miktarı 10 milyar avro ve 2023 
yılına kadar bu miktarın 45 milyar dolara ulaşma-
sı hedefleniyor. Özellikle hükümetin belirlediği 
2023 hedeflerine bakıldığı zaman, sektörün ya-
kın zamanda en çok yatırım yapılabilecek iş kolu 
haline geleceği görülüyor. Yüksek hızdaki altyapı 
projeleri ve Marmaray projesi, Avrupa ve Asya 
arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında her iki 
kıtada bulunan ülkelere oldukça cazip bir seçenek 
sunarken ülke ekonomisine de büyük bir destek 
sağlıyor. Türkiye, nüfus yapısı ve gelişen ekonomi-
siyle ulaşımda çok büyük bir pazar durumunda. 

 Siemens olarak Türkiye’deki demiryolu 
sektöründe bugüne kadar yaptığınız proje ve 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Siemens’in Türkiye’deki ilk raylı sistem uygu-
laması, 1914 yılında Eminönü-Çırağan ara-
sındaki atlı tramvay hattının elektrikli sisteme 
geçirilmesiyle başladı. Yine Siemens ürün ve 
teknolojileriyle hayata geçirilen ve Türkiye’nin 

1914 YILINDAN BU YANA HİZMET VERİYOR

SİEMENS RAYLI 
SİSTEMLER: 

SİEMENS RAYLI SİSTEMLER, ULAŞIM VE LOJİSTİK 
BÖLÜMÜ DİREKTÖRÜ CÜNEYT GENÇ: “SİEMENS İMZALI 
PEK ÇOK RAYLI SİSTEM PROJESİ İSTANBUL, ANKARA, 
BURSA, KAYSERİ, SAMSUN, KONYA VE GAZİANTEP’TE 

KULLANILIYOR.” 
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ilk enerji santrali olan Silahtarağa Elektrik 
Santrali’nden sağlanan elektrik bu hatta aktarı-
larak tramvayların çalışması sağlandı. Siemens 
imzalı pek çok raylı sistem projesi İstanbul, 
Ankara, Bursa, Kayseri, Samsun, Konya ve 
Gaziantep’te kullanılıyor. Bugün İstanbul’da 
yılda 80 milyona yakın yolcunun taşındığı Ha-
cıosman-Maslak metro hattının ve Depo böl-
gesi ile Şişhane istasyonu dahil tüm noktaların 
sinyalizasyon ve güç temini sistemlerini kuran 
Siemens, bu hatta ayrıca Seyrantepe ve Taksim 
istasyonlarındaki kontrol merkezlerinin kuru-
lumu ile havalandırma, elektromekanik ekip-
manlardaki arızanın algılanması, alarm görün-
tüleme, yangın algılama ile duman tahliyesi ve 
kaçış yolu senaryolarının yönetimi ve izlenmesi 
gibi süreçlerin sorunsuz işlemesini sağlıyor. 
Bursa’nın şehir içi ulaşımına önemli katkı sağla-
yan Bursaray hattındaki metro araçlarının üre-
timini gerçekleştiren Siemens, yine Bursaray’ın 
ihtiyaç duyduğu sinyalizasyon ve elektrifikas-
yon çözümlerini de sundu. Siemens’in sahip 
olduğu teknolojinin bir diğer yansıması ise 
Türkiye’nin uluslararası sertifikasyona sahip 
ilk tramvayı olan, Durmazlar Makina tarafın-
dan üretilen ve Siemens’in tüm dünyada ken-
dini kanıtlamış raylı sistemlere yönelik elektrik 
motoru ve teknolojik aksamlarının kullanıldığı 
İpekböceği’nde kendini gösteriyor. Dünyanın 
en büyük toplu ulaşım projeleri arasında göste-
rilen ve iki kıtanın deniz tabanına yerleştirilen 
tüplerle geçilmesini içeren Marmaray projesin-
de de Siemens’in yenilikçi teknolojilerinden 
faydalanılıyor. 

 2014 ve varsa 2023 yılına ilişkin hedeflerinizi 
paylaşır mısınız?
Yıllardır Türkiye ekonomisine katma değer sağla-
yan Siemens, uluslararası bir firma olarak bilgi bi-
rikimiyle küresel değişimin öncülüğünü yapmak 
için müşterilerinin yanında, sürekli çözüm ortağı 
olmaya devam edecek. Şehirlerarası ve şehir içi 
yolcu taşımacılığında raylı sistem kullanımı ol-
dukça arttı. Özellikle yüksek hızlı tren hatlarının 
inşa edilmesi, bu tür trenlere olan ihtiyacın da 
büyük oranda artacağını gösteriyor. Raylı sistem 
araçlarının üretimi Türkiye’de rahatlıkla gerçek-
leştirilebilir ve Siemens olarak Türkiye’de bu alan-
da da aktif olabiliriz. Yeni yapılacak hatlar için 
300 kilometre hıza ulaşan, Türkiye’ye özel üretil-
miş trenler de getirmek istiyoruz çünkü Siemens 
olarak, hızlı trenlerin ülkeye özgü araçlar olması 
gerektiğine inanıyoruz. Örneğin en yeni ürün-
lerimizden biri olan Velaro hızlı trenleri, değişik 

ülkelerin iklim koşulları, taşıma kapasitesi, hız 
taleplerine uygun olarak üretiliyor. 

 Demiryolu sektöründe Türkiye’nin daha iyi bir 
noktaya ulaşması konusunda varsa önerilerinizi 
iletir misiniz?
Refah düzeyi yükselip sınırlar genişledikçe in-
sanlar daha fazla seyahat ediyor. Fakat yoğun 
ulaşım, çevreye yönelik kaygıları da berabe-
rinde getiriyor. Amaç daha çok, daha güvenli, 
daha hızlı ve daha konforlu seyahat olanakları-
nı arttırmak ve aynı zamanda bu hizmetleri en 
uygun maliyetle ve çevreye en az zararla yerine 
getirmek. Ulaşım sistemlerinin sürdürülebilir 
ve enerji-verimli olması konusunda da Siemens 
olarak çözümler sunuyoruz. Örneğin frenleme 
sırasında elde edilen enerjiyi modern depo-
lama sistemleriyle yeniden kullanıma sunan 
Siemens, talep doğrultusunda bu enerjiyi yine 
aynı araca aktarabiliyor ya da aynı hatta çalışan 
ve o an başka bir lokasyonda bulunan farklı bir 
aracın hareket ettirilmesinde kullandırabiliyor. 
Araç üstü batarya ve kapasitörler, 2-2,5 kilo-
metre boyunca aracın katenere ihtiyaç duyma-
dan ilerleyebilmesini sağlıyor. Bu çözüm, di-
reklere ihtiyaç duymadığı için, özellikle hattın 
tarihi bölgelerde görüntü kirliliği yaratmasının 
önüne de geçiyor. Enerji verimliliğini sağlama 
odaklı geliştirilen farklı ürünlerimiz de mevcut. 
VICOS sistemi, metro kontrol merkezinde otu-
ran bir yetkilinin sistemi kolaylıkla yönetebil-
mesini sağlarken; raydaki gerilimi izin verilen 
limitlerde tutan ve insan sağlığına zarar vere-
ceği noktaya ulaşmasını önleyen topraklama 
işini “Ray Potansiyeli Limitleme Cihazı” üstle-
niyor. Geri kazanım sürecini yöneten panoların 
üretimini de gerçekleştirerek, dünyanın farklı 
ülkelerinde rijit katener sistemleri projeleri ger-
çekleştiriyoruz. 

“SİEMENS, 
ULUSLARARASI 

BİR FİRMA OLARAK 
BİLGİ BİRİKİMİYLE KÜRESEL 

DEĞİŞİMİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ 
YAPMAK İÇİN MÜŞTERİLERİNİN 

YANINDA, SÜREKLİ ÇÖZÜM 
ORTAĞI OLMAYA DEVAM 

EDECEK.” 
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 Eti Lojistik INTERMODAL servisiyle yükleme op-
timizasyonu ve konsolidasyonu ile çevre bilincini ve 
ekonomik faktörleri göz önünde bulundurularak gön-

deriniz için en verimli güzergah planlamasını gerçekleştirir, 
yüklemelerinizde alternatif hizmet seçenekleri sunar ve ge-
niş ekipman seçenekleri ile ürünlerinizin güvenli bir şekilde 
alıcınıza ulaştırılmasını sağlar.
Bugün çeşitli sektörlerdeki pazar payı, yenilikçi yatırımları 
ve hızlı büyümesi ile kendinden yurtiçi ve yurtdışı piyasalar-
da söz ettirten YILDIRIM GRUP şirketlerinden Eti Lojistik 
2010 yılında kurulmuştur.
Öncelikli kuruluş amacı Elazığ’da bulunan Eti 
Krom A.Ş’nin ürün ve hammadde lojistiği-
ne yönelik olsa da, YILDIRIM GRUP’un 
farklı sektörlerde yaşadığı hız büyüme 
ile birlikte, Eti Lojistik kısa sürede 
hem grup içerisine hem de üçün-
cü şahıslara hizmet veren Lojistik 
Servis Sağlayıcı haline gelmiştir. 
Eti Lojistik;  Unimodal (demir-
yolu, karayolu, denizyolu), inter-
model, multimodal taşımacılık, 
gümrüklü / gümrüksüz açık ve 
kapalı depolama, proje kargo, li-
man arkası hizmetler, bitmiş araç 
elleçleme, sevk öncesi araç PDI hiz-
metlerine yönelik operasyonları ger-
çekleştirmektedir.
Eti Lojistik tüm operasyonlarında müşteri 
odaklı çözüm anlayışı ile pazarın büyüme ve deği-
şimlerine uyumlu stratejiler geliştirmeyi, yüksek hizmet dü-
zeyi ve çeşitliliğini sağlayarak müşterilerinin çözüm ortağı 
olmayı amaçlamaktadır.
ETİ Lojistik özel dizayn ettiği 150 adet vagon ve 1 adet ma-
nevra lokomotifi ile demiryolu bağlantılı lojistik sahasıyla 
tüm Türkiye’ye demiryolu taşıma hizmeti vermektedir. Eti 
Lojistik, demiryoluna entegre lojistik çözümleri üretmek, 
maden ürünlerini elleçlemek için özel prosesler ve ekipman-
lar geliştirmiştir. Bu sayede hızlı ve etkin operasyonlar ger-
çekleştirmektedir.
Yeşil çevre politikasına paralel olarak, demiryolu, karayolu 

ve denizyolu taşımacılığında intermodal ve multimodal ta-
şımalar ile çevreye yaydığımız karbondioksit miktarını mi-
nimize etmektedir.
Eti Lojistik, sahip olduğu araçların yanı sıra, sözleşmeli te-
darikçi altyapısı ile yurt içinde taşıma hizmetlerini müşteri 
ihtiyaçlarına göre her türlü taşıma modunda sağlamaktadır.
Eti Lojistik’in taşımacılık stratejisi; müşterilerimizin ürünle-
rini; istenilen yerde, istenilen zamanda, hasarsız ve en uygun 
maliyet ile teslimi ve doğru bilginin doğru zamanda payla-
şılması üzerine kuruludur. Eğitimli personeli ve modern öz-
mal ve tedarikçi filosuyla ürünlerin sevkiyatını planlar, uy-

gun araçlar ve koşullarda minimum sürede nihai 
noktasına ulaştırılmasını sağlar. Yılport 

Holding bünyesinde yer alan Gemlik, 
Dilovası ve Yarımca daki liman müş-

terilerine konteyner ve açık yük 
taşımalarında bütünleşik ve kapı 
teslim hizmet sunar.
Grubun gemi kiralama acentesi 
olan Yılmar ile yaptığı işbirli-
ği, satışı yapılan malzemelerin, 
müşterilerin talep ettiği tahliye 
limanlarına zamanında ve en 

uygun gemilerle sevk edebilme-
mize olanak sağlamaktadır.

Eti Lojistik Grup dışı müşterilerine 
gemi ile dünyanın her limanına genel 

kargo taşıması konusunda hızlı, ekono-
mik, kaliteli ve güvenli hizmet vermektedir. 

Müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda de-
niz taşımasının yanı sıra, bölgesel fiyat araştırmaları yapan, 
deniz hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri veren 
organizasyonumuz, rekabetçi navlunlarla hizmet imkanına 
ve tecrübesine sahiptir. Proje kargo taşımacılığında ihtiyaç 
duyulan hizmetleri yüksek kalite seviyesiyle yerine getirmeyi 
ve sektördeki firmalar için sadece nakliye firması değil, çö-
züm ortağı olmayı hedeflemektedir. Proje kargo taşımacılığı 
pek çok sektörde kullanılan makine ve ekipmanın lojistik 
hareketini içermektedir. Bu kapsamda hizmetin doğru ve 
zamanında yerine getirilmesine ilave olarak, taşınan makine 
ve ekipmanların özellikleri doğrultusunda hata payını en aza 

INTERMODAL 
TAŞIMA

 İLE OPTİMUM SÜRE, MAKSİMUM AVANTAJ

indirgeyen önlemler alınarak hizmetlerin yüksek güvenilir-
likle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Müşteri beklenti-
lerini ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ederek, kişiselleştirilmiş 
özel çözümlerle müşterilerinin işine değer katacak hizmetler 
sağlamaktadır.
Eti Lojistik, daha kaliteli ve sağlıklı (robust) aynı zamanda 
maliyet avantajı sağlayan çözümleri, sektörel bağımsızlıkla 
müşterilerine sunabilmek için, gelişen depolama teknoloji-
lerini yakından takip etmekte, uygun bulduğu farklı otomas-
yon ve teknolojik çözümleri süreçlerine uyarlamaktadır. Eti 
Lojistik müşterilerine açık/kapalı, gümrüklü-gümrüksüz, 
tek kullanıcılı (single-user), çok kullanıcılı (multi-user) de-
polama çözümlerini katma değerli hizmetlerle destekleyerek 
sunarken, operasyon için gerekli olan forklift, reachtruck, 
stacker, orderpicker ve elektrikli transpaletlerinyanısıra bar-
kod ve RF (akıllı elle toplama cihazı) sistemleri, bilgisayar 
kontrollü uygulamalar ve en son teknolojik yenilikleri kul-
lanmaktadır.
Yılport Holding bünyesinde bulunan Yılport Gebze, Yılport-
Gemport, Yılport Gemlik, Yılport Rota limanlarında müş-
terilere liman gerisinde ve dış sahalarında, CFS, konteyner 
tamir-yıkama, stevedoring hizmetleri Eti Lojistik tarafından 
verilmektedir. Bu hizmetlerin üretilmesinde üst düzey grup 
sinerjisi yaratılarak alternatif çözümler üretilmekte ve müş-
teri memnuniyeti sağlanmaktadır. Bu sayede limanlarımız-
daki ileri teknolojilere entegre olunarak, bilgi paylaşımı ve 
hızı etkin hale getirilmektedir.
Bölge otomotiv sanayinin Dünya’ya açılan kapısı konumun-
da bulanan Gemport Limanı’nda elleçlenen yıllık 240.000 
araca depolama, mal kabul, PDI ve gemi yükleme hizmetleri 
Eti Lojistik tarafından verilmektedir. Tecrübeli ve deneyim-

li ekibi ile Eti Lojistik 7/24 hizmet devamlılığı sağla-
makta, kullandığı güçlü IT altyapısı ile 

sipariş alma, adresleme, 

surveyor, şasi kontrolü, sipariş hazırlama ve gemi yükleme 
operasyonlarını hızlı, etkin ve sıfır hata ile gerçekleştirmek-
tedir.
Tüm Yıldırım Grup Şirketleri gibi Eti Lojistik’te misyo-
nu doğrultusunda; lojistik servis sağlayıcı olarak, ulusal ve 
uluslararası alanda sektöründe lider olmaktır. Şirket, en üst 
seviyede müşteri memnuniyeti ve değeri sağlarken çevresel 
duyarlılığı ön planda tutma konusunda kati görüşe sahiptir. 
Müşteri taleplerine hızlı ve profesyonel çözüm üretecek tec-
rübe, bilgi ve teknolojik altyapı en önemli farkımızdır. Sistem 
entegre programlar ve bütün çalışanların aktif katılımıyla 
desteklenmektedir. Eti Lojistik, operasyonlarında; iş verimli-

liği artışı, etkin iletişim,  sürekli yükselen hedeflerine önem 
vermektedir.

haber»

Karayolu, demiryolu ve denizyolunun karma bir şekilde kul-
lanıldığı bu taşıma modeli ile optimum süre ve maksimum 
çevrecilik hedeflenmektedir. Taşıma işlemi sırasında kullanı-
lan özel konteynırlar ile ekstra bir boşaltma işlemi yapılma-
dan yükler direkt olarak bir araçtan diğerine hızlı bir şekilde 
aktarılır. Intermodal taşımacılık sadece çevreye duyarlı bir 
alternatif olmakla kalmayıp ekonomik açıdan da tercih edilen 
bir çözüm olmaktadır. Yakıt fiyatlarının maliyetlerdeki belir-
leyiciliğinin azalması nedeniyle intermodal taşımacılık daha 
istikrarlı bir seçenek oluşturmaktadır.

Intermodal taşımacılığın avantajları nelerdir?
• Intermodal kullandığı karma taşıma sistemi ile hava ve yol 

şartlarından etkilenmeden yüklerin optimum sürede varış 
noktasına ulaşmasını sağlar.

• Karbon emisyonunda karayolu taşımacılığına kıyasla yüzde 
75’e varan (13 milyar gram düzeyinde) daha az karbon 
salınımı sağlar. Bu sebeple son derece çevreci ve temiz bir 
taşıma sistemidir. 

• Düzenli taşıma, yükleme, boşaltma imkânları ve sabit fiyat 
avantajı sağlar.

Intermodal taşımacılık nedir?

ETİ LOJİSTİK, 
INTERMODAL SERVİSİYLE 
ALTERNATİF HİZMETLER 

SUNARAK, GENİŞ EKİPMAN 
SEÇENEKLERİYLE ÜRÜNLERİN 

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE 
ALICIYA ULAŞTIRILMASINI 

SAĞLIYOR. 
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HEXAGON METROLOGY 
HAKKINDA
Hexagon Metrology, otomotiv, havacılık, 
enerji ve sağlık gibi sektörlerde tüm en-
düstriyel metroloji uygulamaları için ürün 
ve hizmetleri geniş bir yelpazede sunuyor. 
Tasarım ve geliştirmeden üretim, montaj ve 
son kontrole kadar bir ürünün tüm yaşam 
döngüsü boyunca işlenebilir ölçüm bilgisi 
ile müşterilerini destekliyor. Dünya çapında 
20’den fazla Üretim Tesisi; servis ve tanıtım 
için 70’den fazla Mükemmeliyet Merkezi ve 
5 kıtada bulunan 100’ün üzerinde distribütör 
ağı ile müşterilerine, üretim proseslerinin ta-
mamını kontrol edebilme, ürün kalitesinin 
artırılması ve üretim tesislerinin verimliliği-
nin artırılmasında güç katıyor. 
Hexagon Metrology, Hexagon’un (İskandinav 
Borsası: HEXA B) bir parçasıdır. Hexagon, 
müşterilere, tasarım ölçüm, parça konumlama 
ve proses ve data sunumu imkanı veren tasa-
rım, ölçme ve görüntüleme teknolojilerinin 
lider bir küresel sağlayıcısıdır.

Hexagon Metrology, kablosuz ve elde 
kullanılabilen giriş seviye probu olan 
Leica B-Probe’un lansmanını gerçekleş-

tirdi. Leica B-Probe, Leica Absolute Tracker 
AT402’nin ölçüm kapasitesini önemli dere-
cede artırıyor. The Leica B-Probe vagon, iş 
makinaları ve tarım makinaları gibi büyük 
boyutlu yapıların ölçümü, kurulumu ve mon-
tajında kullanılmak üzere tasarlandı.
Hexagon Metrology Laser Tracker Ürün Gru-
bu Genel Müdürü Duncan Redgewell, Lecia 
B-Probe ile ilgili şu bilgileri verdi: “B-Probe, 
reflektörlü ölçüm ile yüksek performans 6 ser-

bestlik dereceli (6 DoF) Leica T-Probe’lu ölçüm 
arasındaki boşluğu doldurdu. Büyük boyut-
lu üretim yapan birçok endüstri geniş ölçüm 
alanı, portatiflik ve gizli noktaların ölçümüne 
ihtiyaç duymaktadır. B-Probe özellikle bu tür 
kullanıcılar için tasarlandı. Leica B-Probe He-
xagon Metrology’nin dünya çapındaki satış ağı 
kanalıyla müşterilere sunulmaktadır. B-Probe 
aksesuarı ilavesi laser tracker sistemine ref-
lektör eklemek kadar kolaydır. Mevcut kulla-
nımda olan tüm AT402 laser tracker sistemleri 
kullanıcıların kendileri tarafından kolaylıkla 
B-Probe ile modernize edilebilir.”

HEXAGON’DAN 
YENİ LASER TRACKER PROB SİSTEMİ

OTOMOTİV, HAVACILIK, ENERJİ VE SAĞLIK GİBİ SEKTÖRLERDE TÜM 
ENDÜSTRİYEL METROLOJİ UYGULAMALARI İÇİN ÜRÜN SUNAN HEXAGON  

METROLOGY, LEİCA B-PROBE’UN LANSMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

 AT402’den 10 m uzaklıktaki radyal mesafe 
içindeki tüm ölçüm alanında ± 0.2 mm 
hassasiyetle çalışıyor. 

 B-Probe, benzer sabit sistemlere göre 
daha fazla yetenek ve esneklik sunuyor. 

 Sadece 190 g olan B-Probe, IP50 
setifikasyonu ve AAA pille çalışma 
özelliğine sahip.

 B-Probe tüm bu özellikleri ile ultra 
kompakt ve kullanıcı dostu bir tasarım olan 
AT402’yi tamamlıyor. 

 Taşıma yöntemi kullanılarak neredeyse 
hiçbir problama hassasiyet kaybı 
yaşanmadan sistemin çalışma alanı 
kolaylıkla arttırılabilir.

 Daha büyük parça ölçümleri ya da yüksek 
hassasiyet gerektiren ölçümlerde standart 
retro-reflector B-Probe ile birlikte 
kullanılabilir.

 Bu sayede AT402’nin yüksek 
hassasiyetinden ve 160 m’lik radyal 
alanda ölçüm yapabilme yeteneğinden 
yararlanılabilmektedir.

Leica B-Probe’un özellikleri
HEXAGON, DÜNYA 
ÇAPINDA 20’DEN 
FAZLA ÜRETİM 
TESİSİ, 70’DEN FAZLA 
MÜKEMMELİYET 
MERKEZİ VE 
5 KITADA BULUNAN 
100’ÜN ÜZERİNDE 
DİSTRİBÜTÖR AĞI İLE 
MÜŞTERİLERİNE GÜÇ 
KATIYOR. 
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YARIM ASIRLIK BİR ŞİRKET OLAN YAPI MERKEZİ, TÜM FAALİYETLERİNDE 
TÜRKİYE’NİN KALKINMASINI VE DÜNYA UYGARLIĞININ GELİŞMESİNİ EN ÖN 
PLANDA GÖZETEREK, HER GÜN ÜÇ KITADA 2 MİLYONDAN FAZLA YOLCUNUN 

GÜVENLE SEYAHAT ETMESİNE KATKIDA BULUNUYOR.  

KUTSAL TOPRAKLARDA GÖREVDE

Hicaz Demiryolu ile kutsal topraklarda 
1908 yılında ilk demiryolu projesini uygu-
layan 2. Abdülhamid’den tam 105 yıl son-

ra bir Türk şirketi olan Yapı Merkezi, yine bir 
demiryolu projesiyle Medine’ye anıtsal bir yapıt 
kazandırıyor. Harameyn Hızlı Tren Projesi kap-
samındaki dört istasyondan biri olan Medine İs-
tasyonu inşası Yapı Merkezi tarafından gerçek-
leştiriliyor. 2015 yılında Medine İstasyonu’ndan 
yola çıkan hacı adaylarının, hızlı trenle sadece 
1,5 saatte Mekke’ye ulaşması hedefleniyor. 

2015’TE HACI ADAYLARINI 
TAŞIYACAK
Mekke-Cidde-Kral Abdullah Ekonomik Kenti 
ve Medine arasında inşa edilmekte olan  450  km 
uzunluğundaki Harameyn Hızlı Tren projesinde, 
tasarım hızı saatte 360 kilometre olan trenler yolcu 
taşıyacak. 2015 yılında devreye girmesi planlanan 
proje sayesinde Mekke-Medine arası 1,5 saate dü-
şecek. Mekke ve Medine İstasyonlarının anahtar 
teslim yapım işi, Yapı Merkezi-Saudi Bin Ladin 
Konsorsiyumu tarafından gerçekleştiriliyor. Proje 
kapsamında inşa edilen dört istasyondan biri olan 
Medine İstasyonu inşası Yapı Merkezi tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

MEDİNE İSTASYONU’NU YİNE 
TÜRKLER YAPIYOR
Medine’deki hızlı tren istasyonunun yapımını raylı 
sistemler alanında dünya markası olan; Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika’da önemli demiryolu projele-
rinde imzası bulunan Yapı Merkezi üstlendi. Müs-
lümanların sessiz ancak bir o kadar da coşkulu 
duaları ile aydınlanmış kutsal topraklar Medine 
İstasyonu ile ziyaretçilerini kucaklayacak. Projede 
büyük özveri ile çalışan yaklaşık iki bin personelin 
800’ü Türk. 
Yarım asırlık bir şirket olan Yapı Merkezi, tüm fa-
aliyetlerinde Türkiye’nin kalkınmasını ve dünya 
uygarlığının gelişmesini en ön planda gözeterek, 
1975’ten günümüze kadar gerçekleştirdiği 37 de-
miryolu projesinde 1.550 kilometre demiryolu ve 
300 istasyon ile her gün üç kıtada 2 milyondan 
fazla yolcunun güvenle seyahat etmesine katkıda 
bulunuyor. Yapı Merkezi, Medine İstasyonu proje-
si ile aynı zamanda kalbinde Allah sevgisi taşıyan 
tüm hacı adaylarına, manevi anlamda bir insanlık 
görevi bilinci ile kutsal topraklara hizmet ediyor.
 
MEKKE-MEDİNE 1,5 SAATE DÜŞECEK
Yaklaşık 2 yıldır süren istasyon inşaatının bu yıl 
tamamlanması hedeflenirken altyapı çalışmaları 
da hızla devam eden hattın 2015 yılında hizmete 

açılması planlanıyor. Proje, her yıl yüz binlerce 
hacı adayı tarafından kullanılacağı için manevi 
olarak da ayrı bir önem taşıyor. Otobüsle yaklaşık 
5-6 saat süren Mekke-Medine arasındaki seyahat 
süresi, hızlı trenle 1,5 saate düşecek. Hacı adayları 
saatte 340 kilometre hızla giden trenle konforlu bir 
şekilde bu iki mübarek şehre ulaşabilecek. 

450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Medine İstasyonu, yaklaşık 500 metre peron uzun-
luğuna ve toplam 150 bin metrekare inşaat alanı-
na sahip. Bazalt zeminin patlatma yoluyla yapılan 
kazı çalışmaları, 40 adet patlatma ve yaklaşık 500 
bin metreküp kazı çalışmasıyla tamamlandı. 30 
bin metrekare otoparkın bulunduğu istasyonda, 
650’şer ton ağırlığında yaklaşık 30 metre yüksek-
liğinde 32 tane çelik taşıyıcı kullanıldı. İstasyon 
yoğun olduğu zamanlarda, saatte 3 bin 800 kişiye 
hizmet verecek. İstasyon kapsamında Türk mi-
marlar tarafından tasarımı yapılan 1.800 m2 kapalı 
alana sahip, 1.100 kişinin aynı anda namaz kıla-
bileceği ve mimari estetiği ana istasyon mimarisi 
ile uyumlu olan bir de cami inşa ediliyor. Medine 
İstasyonu’nun toplam yatırım bedeli yaklaşık 450 
milyon dolar olarak belirlendi. 

YAPI MERKEZİ, YENİ DEMİRYOLU PROJESİYLE MEDİNE’YE 
ANITSAL BİR YAPIT KAZANDIRIYOR. HARAMEYN HIZLI 
TREN PROJESİ KAPSAMINDAKİ DÖRT İSTASYONDAN 
BİRİ OLAN MEDİNE İSTASYONU İNŞASI YAPI MERKEZİ 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.
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TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN FİRMALARINA, KAMU KURUMLARINA TEKNİK 
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ VEREN UBM (ULUSLARARASI BİRLEŞMİŞ 
MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ) DE TÜRKİYE’DEKİ ULAŞTIRMA 
PROJELERİNE DANIŞMANLIK YAPAN ÖNEMLİ BİR ŞİRKET.

İŞ YAPMAK AYRICALIK
UBM’İN PROFESYONEL EKİBİ İLE 
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Ulaştırma projelerinde, proje yönetimi, 
ekonomik analiz, tasarım, çevre, alt-üst 
yapı gibi işlerde danışmanlık hizmeti al-

mak, projelerin başarıya ulaşmasında önemli 
bir ayağı oluşturuyor. 1950 yılından beri fizi-
bilite ve master plan çalışmaları, kurumsal ya-
pılandırma, mali senaryoların oluşturulması, 
ekonomik analiz, tasarım ve proje yönetimi ko-
nularındaki uzmanlığının yanı sıra; çevre, alt-
yapı, üstyapı ve ulaşım işlerindeki deneyimiyle 
Türkiye’nin önde gelen firmalarına, kamu ku-
rumlarına teknik müşavirlik hizmetleri veren 
UBM (Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Mü-
şavirlik Hizmetleri) de Türkiye’deki ulaştırma 
projelerine danışmanlık yapan önemli bir şir-
ket. UBM şimdiye kadar, Ankara-Sivas hızlı 
tren projesi kapsamında Kırıkkale-Yerköy (75 
km) ve Yerköy-Yozgat-Sivas arası Kesim I (50 
km), Ankara-İzmir Projesi kapsamında Polat-
lı-Afyonkarahisar (167 km) ve Bursa-Yenişehir 
(75 km) hızlı tren altyapı danışmanlık ve kont-
rollük hizmetlerini başarı ile üstlendi. 
UBM Genel Müdürü Dr. Doğan Öner, 
Türkiye’nin son dönem demiryollarında ya-
kaladığı ivmeyi değerlendirirken, UBM ile il-
gili de önemli bilgileri paylaştı. Doğan Öner, 
Türkiye’nin 1856 yılında başlayan demiryolu 
serüveninin, Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı 
Demiryolu yapımının tamamlanmasıyla yeni 

bir ivme kazandığını belirtiyor. Öner, “Ankara-
Eskişehir ve ardından Ankara-Konya Hızlı Tren 
hatlarından sonra yapımı hızla devam eden Es-
kişehir-İstanbul, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir 
ve Bursa-Yenişehir hızlı tren hatları ve yapı-
mı planlanan diğer hızlı tren hatları ülkemizi 
Avrupa’da altıncı ve dünyada sekizinci hızlı tre-
ne sahip ülke konumuna yükseltmiştir. Bunun-
la birlikte yapımı devam eden Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu, Marmaray ve İstanbul-Edirne hılı 
tren hattı ile ülkemiz Asya’nın doğusundan 
Avrupa’nın batısına uzanan İpek Demiryolu-
nun en merkezi ülkesi haline geleceği aşikardır.
Demiryolu yapımının devlet politikası haline 
gelmesiyle ilk etapta ülkemizin iki büyük kenti 
olan Ankara ve İstanbul hızlı trenle birleştiril-
me kararı bizim bu sektörde yer almamız ge-
rektiğini hissettirdi.” diyor.

DOĞAN ÖNER: “UBM KURULDUĞU 
YILDAN BU GÜNE KADAR ÇOK 
SAYIDA KAMU KURULUŞU VE ÖZEL 
SEKTÖR FİRMALARI TARAFINDAN, 
ÇEŞİTLİ MÜHENDİSLİK PROJELERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE 
GÖREVLENDİRİLMİŞTİR.”
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UBM Türkiye’nin de danışmanlık sektörün-
de 1997 yılı itibari ile iş yönetimi ve hizmet 
üretimini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
anlayışı altında sunan ve yine 1999 yılı itibari 
ile sorumluluğundaki tüm projeler için Mes-
leki Sorumluluk Sigortasına sahip ilk müşavir 
firması olduğunu hatırlatan Öner, şirketle il-
gili şu bilgileri paylaşıyor: “UBM Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde 45 adet proje ve saha ofisi 
mevcuttur. UBM ayrıca Tajikistan, Gürcis-
tan, Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan’da 
uluslararası projeleri başarı ile tamamlayarak 
denizaşırı deneyim kazanmıştır. UBM kurul-
duğu yıldan bu güne kadar çok sayıda kamu 
kuruluşu ve özel sektör firmaları tarafından, 
faaliyette bulunduğu sahalar ilgili çeşitli mü-
hendislik projelerini gerçekleştirmek üzere 
görevlendirilmiştir.”

YASA İLE ÖNEMLİ İMKÂNLAR 
OLUŞTU 
“Son 10 yılda ulaştırma sistemleri içerisinde 
demiryolu yatırımlarına öncelik verilmesi ve 
Demiryolu Serbestleşme Yasası sonucu bu dö-
neminde yerli ve yabancı firmaların Türkiye’de 
demiryollarına yatırım yapma imkânını açtı. 
Birçok firma kanun henüz yürürlüğe germeden 
yatırım planları yapmaya başladı. Ülkemizde de-
miryollarına yatırım yapmak isteyen dünyada da 
hızlı tren bulunan ülkeler arasında üçüncü sırayı 
alan İspanyollar ile işbirliğine girilmiştir.
“INECO 40 yılı aşkın yaklaşık 2 bin 500 uzman 
ekibiyle ulaşım sektöründe İspanyada yerleşik 
danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunan bir 
firmadır. INECO, ISO 9001 Kalite Yönetim Siste-
mi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalı 
ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi güvencesiyle hizmet vermektedir.”
“INECO başta İspanya Hızlı Tren (AVE) dâhil 
40’tan fazla ülkede önemli hatların gelişiminde 
inşaat, sinyalizasyon, iletişim, bakım ve tra-
fik yönetimi projelerinin planlama ve tasarım 
aşamalarında aktif hizmet vermiştir. INECO-
UBM İŞ BİRLİĞİ ile Ankara-İstanbul Hızlı 
Tren Projesi kapsamında yüzde 100 Avrupa 
Yatırım Bankası (EIB) kredisi ile finanse edilen 
Köseköy-Vezirhan ve Vezirhan-İnönü arasında 
2.006.371.387,- $ bedelle yapımı devam eden 
250 km/sa hıza uygun Km:100-249 arası çift 
hattın Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinya-
lizasyon & Telekomünikasyon Yapım İşlerinin 
Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri yürü-
tülmektedir.” 
Türkiye’de; alt yapı, üst yapı ile elektrifikasyon-
sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerinde 
önemli adımların atıldığını hatırlatan Öner, 
“Böylesine büyük ve önemli bir projenin içinde 
olmak ülkemiz adına gurur verici.” değerlen-
dirmesinde bulunuyor.  

UBM Türkiye Genel Müdürü Doğan Öner’in verdiği bilgilere göre İnönü-Kö-
seköy Hızlı Tren hattında yapılan işler şöyle:
Alt yapı işleri:
 32 adet toplam 48.514 m Tünel (en uzunu 4.100 m)
 22 adet toplam 10.227 m Viyadük (en yüksek ayak 45 m)
 11,5 milyon metreküp kazı, 8.2 milyon metreküp dolgu, 
 13 adet üstgeçit,
 50 adet altgeçit,
 180 adet menfez

Üstyapı işleri:
Yaklaşık 150 km çift hat beton traversli, balastlı, sürekli kaynaklı üstyapı 
inşaatı 

Elektrifikasyon - Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon işleri:
Avrupa Standartlarına uygun 250 km/sa hızlı demiryolu elektrifikasyon-
sinyalizasyon & telekomünikasyon işleri yapımı
Yapım Sözleşmesine, teknik şartnamelere, Avrupa Standartlarına ve ilgili 
standartlarına uygun olarak yapılması danışmanlık ve kontrollük hizmet-
leri yürütülmektedir.

İnönü-Köseköy Hızlı Tren hattında UBM imzası

haber»
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MEDLOG, BÜNYESİNDE BULUNAN 150 TIR VE 200 
VAGON İLE TÜM HATLARLA YAPILAN YÜKLEMELERİN 

KAPIDAN KAPIYA TAŞINMASININ YANI SIRA, DEMİRYOLU 
TAŞIMACILIĞI, TRANSİT TAŞIMA, PROJE TAŞIMACILIĞI VE 

DEPO HİZMETLERİ VERİYOR. 

MEDLOG
LOJİSTİKTE ÖNCÜ FİRMA

mart 2014 /51

söyleşi»



ürkiye’de lojistik alanında söz sa-
hibi olan Medlog Lojistik Gemicilik 

Turizm A.Ş, Türkiye’nin önemli şehir-
lerinde, müşterilerinin lojistik ihtiyaçla-

rına çözüm sunuyor. Önemli bir filoya sahip 
olan Medlog’u yakından tanımak için firma 
üst düzey yetkilileri sorularımızı yanıtladı:  

 Firmanız ne zaman kuruldu, faaliyetleriyle 
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş.  Hazi-
ran 2011’de Türkiye’de faaliyete başladı.
Müşterilerinin lojistik ihtiyaçlarına, yüksek 
müşteri memnuniyeti odaklı çözümler sun-
mak amacıyla kurulan Medlog, İzmir Merkez 
olmak üzere İstanbul, Mersin, Bursa, Ankara, 
Samsun, Gaziantep, Eskişehir ofisleri ile müş-
terilerine en yakın olacak şekilde yerleşimini 
geliştirmekte ve hizmet ağını büyütmektedir. 
Medlog, bünyesinde bulunan 150 tır ve 200 
vagon ile tüm hatlarla yapılan yüklemelerin 
kapıdan kapıya taşınmasının yanı sıra, demir-
yolu taşımacılığı, transit taşıma, proje taşıma-
cılığı ve depo hizmetleri vermektedir. 

 Sektörün en önemli sorunu nedir? 
Çözüm önerileriniz, sektörün avantajları, 
dezavantajları neler olabilir?
Lojistik sektörünün gelişmesi adına en 
önemli ihtiyaç, artan rekabetçi ortam içeri-
sinde lojistik firmalarının müşterilerine ka-
liteli ve uygun hizmeti sağlamasına imkân 
verecek gerekli altyapı yatırımlarıdır. Her 
ne kadar son yıllarda ulaştırma altyapısı ile 
ilgili çok ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiş 
olsa da, halen Türkiye içinde karayolu taşı-
ma oranının yüzde 90’lar seviyesinde olması, 
gerekli altyapının müşteri talep ve ihtiyaç-

bölgelere yaymaktır. Yapılan yatırımlara para-
lel olarak müşterileri limana getirmek yerine, 
etkin ve hızlı çözümlerle müşterinin kapısına 
ulaşılmasını sağlamak ve çevre dostu alterna-
tifler ile müşteri memnuniyetinin en üst düze-
ye çıkması hedeflerimizden biridir.

 Şirket olarak hedeflerinize ulaşılması 
noktasında neler yapılması gerektiği 
konusundaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?
Medlog hedeflerine ulaşmak için, devlet yatırı-
mı ile gerçekleştirilecek tüm projelere destek ol-
mak gayretindedir. Farklı bölgelerde kurulacak 
lojistik köyler ve merkezler müşterilerin farklı 
lojistik hizmetlerden faydalanmasına olanak 
sağlamakla birlikte, Medlog olarak bu bölgelere 
hizmet verme imkânımızı ortaya çıkaracaktır. 
Demiryolu serbestleşmesi ile birlikte özellikle 
demiryolu yatırımları için adımlar atılması ve 
çok modlu taşıma imkânı sağlayacak depoların 
kurulması, bu depolarda müşteri ihtiyaçlarını 
karşılayacak hizmetler verilmesi şirket hedefle-
rinin gerçekleşmesi için önemlidir.

larını karşılayacak boyutlara ulaşamadığını 
göstermektedir. Çok modlu (multimodel) 
taşımacılık imkânlarını sağlayacak fiziksel 
ve kurumsal altyapının oluşturulması, lojis-
tik sektörünün ihtiyaç duyduğu en önemli 
atılım olarak gözükmektedir. Gerekli altya-
pı ile taşıma modları arasında oluşturulmuş 
bir entegrasyon, uzun vadeli çözüm odaklı 
projeler ile birlikte lojistik sektörü bu atılımı 
gerçekleştirebilecek hacme sahiptir.  Gelişen 
ekonomi ve sanayileşme, lojistik ihtiyaçların 
artmasını sağlayacak önemli faktörlerdir. Ay-
rıca Türkiye’nin bulunduğu coğrafya gereği 
sahip olduğu lojistik avantaj, bölgemizdeki 
yatırımları ve ülke içindeki lojistik ihtiyaçları 
arttırmaktadır. Bununla birlikte ülke içeri-
sindeki genç nüfusa oranla eğitimli, kalifiye 
işgücü yetersizliği, lojistik hizmetlerin iste-
nen düzeyde gelişmesine engel olmaktadır.

 Cumhuriyetin 100. yılında, sektörünüzdeki 
gelişmeler neler olabilir? Medlog’un 2023 
yılına ilişkin hedefleri neler olabilir?
Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte, ku-
rulması planlanan lojistik köyler, çok modlu 
taşıma olanaklarını arttırıcı ve teşvik edici ya-
tırımlar ile müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının 
farklı alternatifler ile karşılandığı, her ürün 
grubuna yönelik özel hizmetlerin verildiği, 
kapıdan kapıya ulaştırma sistemlerinin daha 
fazla tercih edildiği bir Türkiye bizi bekliyor. 
Altyapı yatırımlarının devamlılığı ve mevcut 
projelerin tamamlanması, Türkiye’nin lojistik 
sektöründe dünya standartlarını yakalaması-
na imkân sağlayacaktır. Medlog’un 2023 hede-
fi, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik 
hizmetler sağlayarak, belirli bölgelerde sun-
duğu çok modlu taşıma alternatiflerini tüm 

 Firmanızın 2014 yılı hedefleriyle ilgili bilgi 
verir misiniz?
2014 yılı için Medlog, karayolu ve demiryolu 
taşıma hizmetlerini geliştirmek, demiryolu ka-
pasitesini arttırmak, hedef bölgelere yapılacak 
depo yatırımları ile müşterilerinin olduğu her 
bölgede bulunarak hizmet kalitesini tüm Tür-
kiye geneline yayma hedefindedir. Devam eden 
demiryolu yatırımları ile 2014 yılında vagon sa-
yısını 300’ün üzerine ulaştırmayı ve depoculuk 
anlayışı ile tüm hizmetleri müşterilerine siste-
matik bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

“2014 YILI İÇİN MEDLOG, KARAYOLU VE DEMİRYOLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, 
DEMİRYOLU KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK, MÜŞTERİLERİNİN OLDUĞU HER BÖLGEDE BULUNARAK 

HİZMET KALİTESİNİ TÜM TÜRKİYE’YE YAYMA HEDEFİNDEDİR.”

söyleşi»
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VOITH, DÜNYA ÇAPINDA TÜM DEMİRYOLU ARAÇLARI İÇİN TERCİH 
EDİLEN, SEKTÖRÜNDE LİDER BİR FİRMA OLARAK BÜYÜMEYE VE FARKLI 

ÇÖZÜMLER SUNMAYA DEVAM EDİYOR.

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN GÖZDE FİRMASI

söyleşi»
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er tipte demiryolu ara-
cına hitap eden zengin bir 

ürün portföyüne sahip olan 
VOITH, TCDD bünyesinde çalış-

ma kt a olan CAF hızlı tren araçlarına, Bursa 
metrosunda kullanılan Siemens ve Bombardi-
er araçlarına ve İstanbul’da kullanıma girecek 
Vossloh Kiepe araçlarına sağladığı ürünlerle 
adından söz ettiriyor. Müşterilerine güvenilir 
servis ve teknik destek verebilmek için çok ça-
lıştıklarını belirten VOITH Turbo Güç Aktar-
ma Tekniği Ltd. Şti. Satış Servis Müdürü Mert 
Özenç Türkiye’de demiryolunun gelişimi ve 
şirketin başarılarını paylaştı: 

 Son yıllarda yatırım atağına geçen 
Türkiye’deki demiryolu sektörünün 
gelişimine ilişkin değerlendirmeleriniz 
nelerdir?
Önemli miktarda yatırımın demiryolu sek-
törüne yönlendirilmiş olması, toplu taşıma 
çözümleri adına memnun edici bir gelişme. 
Son yıllarda dikkat çekici şekilde ivmelenen 
demiryolu sektörüne yapılan rekor yatırımlar 
ve 2023 hedefleri, herkes gibi bizleri de gelecek 
adına umutlandırıyor, mutlu ediyor.
Elbette demiryolu ulaşımı ve teknolojisi açsın-
dan kayıp olarak nitelendirebileceğimiz uzun 
yılların telafisi, doğru vizyon, yoğun bir çaba 
ve yüksek yatırımlar gerektirmekte. Gelinen 
noktada, altyapı, teknoloji ve operasyonel an-
lamlarda büyük ilerleme kaydedildi ve görünen 
o ki, bu istikrarlı ilerleme, sektörün ileriki yıl-
larını da olumlu şekilde etkileyecek bir altyapı 
oluşturmakta. Türkiye, artık demiryolu sektö-
rü için de dünya firmalarının ilgi odağı haline 
gelmiş durumda. Bu da yatırımların ve bera-
berinde mühendislik transferlerinin ülkemize 
kazanç olarak yansıması açısından çok önemli.

 Firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz?
Kısaca tanıtmak pek mümkün değil ne yazık 
ki. Çünkü VOITH, ürün portföyü olarak çok 
zengin bir firma. Aklınıza gelebilecek her tipte 
demiryolu aracına hitap edebilecek ürünle-
re sahip. Gücümüzü bu çeşitliliğimizden ve 
müşteri odaklı mühendislik çözümlerimiz-
den alıyoruz. Hidrodinamik şanzımanlar, aks 
dişlileri, soğutma sistemleri, kuplörler, cer 
konvertörleri, elektronik kontrol ekipmanları, 
kardan milleri, sönümleyici elastik kaplinler 
ve daha nice ürünümüz, demiryolu araçlarına 
pek çok alanda mühendislik çözümleri sun-
makta.
Bizler için önemli olan, standart ürünlerden 
ziyade kullanıcı isteklerine göre şekillenebilen, 
esnek çözümler sunmak ve kullanım yerine, 
amacına uygun komple sistemler geliştirmek. 
Dolayısı ile müşterilerimizle daha projenin 
başlangıç safhasında iletişime geçerek onla-
ra teknik anlamda destek sunuyoruz. Şu ana 
kadar bu hedefimizi başarı ile gerçekleştirmiş 
olmalıyız ki, VOITH, dünya çapında tüm de-
miryolu araçları için tercih edilen, sektöründe 
lider bir firma olarak büyümeye ve farklı çö-
zümler sunmaya devam ediyor.

 VOITH olarak Türkiye’deki demiryolu 
sektöründe bugüne kadar yaptığınız proje ve 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Sektörün içindekilerin de gayet iyi bileceği 
gibi VOITH, Türkiye’de oldukça eski. Türkiye 
Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOM-
SAŞ) bünyesinde uzun seneler önce üretimi-
ne başlanan dizel hidrolik tip DH lokomotif 
serisinin ana tedarikçisi olarak yıllardır TÜ-
LOMSAŞ firmasının stratejik ortağı konu-
mundayız. Birlikteliğimizde geride bıraktığı-
mız başarı dolu yıllar, gelişen teknolojimizin 



“TÜLOMSAŞ BÜNYESİNDE UZUN SENELER ÖNCE ÜRETİMİNE BAŞLANAN DİZEL 
HİDROLİK TİP DH LOKOMOTİF SERİSİNİN ANA TEDARİKÇİSİ OLARAK YILLARDIR 

TÜLOMSAŞ FİRMASININ STRATEJİK ORTAĞI KONUMUNDAYIZ.”
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üretime entegrasyonu ve teknik desteğimiz ile 
TÜLOMSAŞ ile bir tedarikçi firmadan çok bir 
çözüm ortağı olarak çalışmaktayız.
Ayrıca, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVA-
SAŞ) bünyesinde üretimi gerçekleştirilen 
DMU tip tren setlerinin ana tedarikçisi konu-
mundayız. Yıllar öncesinde gelişen bu birlik-
telik, son olarak Hyundai Rotem –TÜVASAŞ 
lisans ortaklığı ile üretilen DMU araçları üre-
timi ile daha da köklü bir hal aldı.
TCDD bünyesinde çalışmakta olan CAF hız-
lı tren araçlarında, Bursa metrosunda kulla-
nılan Siemens ve Bombardier araçlarında ve 
İstanbul’da kullanıma girecek Vossloh Kiepe 
araçlarında bizim ürünlerimiz kullanılmakta. 
Güvenilir servis ve teknik destek verebilmek 
adına çok çalışıyoruz. Ürünlerimizi kullanan-
ların memnuniyeti ve bizlere olan güveni, her 
şeyden önce gelmekte.

 2014 ve varsa 2023 yılına ilişkin 
hedefleriniz konusunda paylaşım yapar 
mısınız?
Hedeflerimiz büyük. Çünkü Türkiye’nin 2023 
yılına ilişkin hedefleri çok büyük. Bu büyüme-
de yer almak elbette ki başlıca hedefimiz.
Müşterilerimizin memnuniyetinden ve bizlere 
duyduğu güvenden hareketle, çözüm ortak-
larımızın gelecek projelerinde tercih edilen 
firma unvanımızı korumak amacındayız. En 
önemli hedeflerimizden biri de, nispeten yeni 
bir ürün grubumuz olan cer konvertörlerimizi 
Türkiye pazarı ile tanıştırabilmek. VOITH ola-
rak ‘turbo şanzıman tedarikçisi’ kabuğumuzu 
bu farklı uygulamalarımızla kırmak istiyoruz.
Biz, servis, bakım, teknik destek ve yedek 
parça gibi konularda, kısacası satış sonrası 
hizmetlerinde kullanıcılarını desteklemeyen, 
yalnızca ürün satışına odaklanmış bir firma-
nın başarısının uzun soluklu olamayacağını 
düşünüyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir de-
tay. Bu konuda çözümler sunmak adına TÜ-

VASAŞ firması ile bir servis ortaklığı projesi 
yürütüyoruz. Böylelikle ürünlerimizin bakımı 
ve tamiri Türkiye sınırları içerisinde gerçek-
leştirilebilecek ve hem mühendislik, hem de 
işçilik açısından ülkemize önemli bir katma 
değer sağlanmış olacak. 
Buna ek olarak, yeni projeler için Türkiye’de 
yerliliğin artırılmasının ne kadar ön planda 
tutulduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu ülke-
mize yapılacak yatırım ve yerli iş gücü kazan-
cı açısından çok olumlu bir gelişme. Türkiye 
pazarına yatırım yapıp ülkemizi gerek mü-
hendislik transferi, gerekse yerli işgücü açısın-
dan destekleyebilecek firmaların bu süreçten 
başarılı sonuçlarla çıkacağı aşikar. VOITH 
olarak, bu durumu en çok destekleyen firma-
lardan biriyiz. Bu konuda az önce de bahsetti-
ğim gibi TÜVASAŞ Firması ile çok olumlu ve 
ileriye dönük projeler planlamaktayız. Büyü-
meyi yalnızca ürün satmak olarak görmeyip, 
Türkiye’de yerleşik ve etkin bir firma haline 
gelmek için ciddi adımlar atıyoruz.

 Demiryolu sektöründe Türkiye’nin daha 
iyi bir noktaya ulaşması konusunda varsa 
önerilerinizi iletir misiniz?
Daha önce de belirttiğim gibi lokalizasyonun 
teknoloji transferine ve işgücüne çok ciddi kat-
kılar sunacağına inanıyorum.  Milli tren hedefi-
ni çok faydalı görüyorum. Türkiye’deki mühen-
dislik ve üretimin bu projelerle ciddi gelişmeler 
kaydedeceğine yürekten katılıyorum.
Toplu taşımada hızlı tren projelerinin ön plan-
da tutulması ve lojistiğin büyük kısmının ül-
kemiz bütününe kurulması planlanan lojistik 
köylerin hayata geçmesi ile demiryoluna akta-
rılması gerçekten çok mühim.
Ana hatların açılması ile birlikte kısa mesafe 
seyir yapacak olan küçük hatların ve bölgesel 
seferlerin hayata geçeceğine inanıyorum. Bu, 
toplu taşımada hepimize rahat bir nefes aldı-
racak çok önemli bir gelişme. 



 1979 yılında kurulan Mesa Makina, başa-
rılı geçmişiyle Türkiye’nin döküm ve ta-
laşlı imalat konusunda önde gelen OEM 

firmaları arasında yer alıyor. Sektöründe fark 
yaratarak yenilikçi ve lider bir firma olma viz-
yonuyla hareket eden Mesa Makine, otomotiv, 
iş makinesi, tarım, enerji, raylı sistem ve sa-
vunma sanayi sektörlerine OEM ağırlıklı ola-
rak hizmet veriyor. 
UN Global Compact üyesi olan Mesa 
Makina’nın ulaştığı başarının arkasında, uz-
man bir kadro ile müşteri istek ve ihtiyaçlarına 
tam olarak cevap veren ürünler üretmesi yatı-
yor. “İş etkinliğimiz yüksek kaliteli ve zorlu 
dökümlerin daha ötesindedir. Ürün 
AR-GE takımımız, ürünle-
rin geliştirme aşamasından 
itibaren müşterilerimize 
kapsamlı destek sunabil-
mektedir.” diyen Mesa yö-
neticileri, Mesa Makina’da 
160’ın üzerinde vasıflı perso-
nelin (140 işçi, 10 mühendis, 10 
teknisyen) bütün dikkatlerini işlerine verdik-
lerine dikkat çekiyor. 

ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞ
Yüksek vakumlu otomatik kalıplama tekno-
lojisine sahip olan Mesa Makina’nın ISO/TS 
16949 kalite yönetim sistemiyle müşterilerine 
sunduğu malzeme yelpazesi; gri ve sfero dö-
kümden SiMo ve yüksek nikelli alaşımlara ve 
aşınmaya dayanıklı yüksek kromlu beyaz de-
mir dökümlere kadar uzanıyor. Bunun dışında 

2013 yılından itibaren alüminyum dökümha-
nesi ile müşterilerine alüminyum üretiminde 
de hizmet vermeye başlayan firma, 
yıllık 7 bin 500 ton alaşımlı ve gri döküm ka-
pasitesiyle birim ağırlığı 3 – 60 kg. olan par-
çaları makine kalıbıyla dökerek önemli fark 
oluşturuyor. Firmanın alüminyum tesisinde 
ise yıllık 500 tonluk üretim kapasitesiyle kokil 
dökümde 20 kg’a, reçineli kalıplama ile 50 kg’a 
kadar alüminyum dökümü yapılabiliyor. 

‘YETKİNLİK ÖDÜLÜ’ SAHİBİ 
Tesis ve makine parkı yatırımlarının yanında 

büyük önem verdiği kalite sistemleri 
ve eğitime yaptığı yatırımlarını 

da aralıksız sürdüren Mesa, 
2003 yılında aldığı IVECO 
(Otoyol) Kalite Ödülü ve 
2008 yılında aldığı ISO TS 

16949 sertifikasıyla kaliteye 
verdiği önemi perçinleyerek, son 

olarak da 2013 yılında EFQM Mü-
kemmellikte üç yıldız Yetkinlik ödülünü al-

maya hak kazandı. 
İlk olarak 1984 yılında egzoz manifoldu ile 
OEM parça üretimine başlayan Mesa Makina 
bugün üretmiş olduğu ürünlerin yüzde 80’ini 
Avrupa başta olmak üzere 3 kıtadaki otomo-
tiv, iş makinesi, savunma, madencilik, enerji 
sektörlerindeki ana sanayilere ihraç ederek 
önemli bir başarı elde etti. Firma, bilinirliğini 
sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, kü-
resel ölçekte yükseltmeyi ve 5 kıtada ihracat 
yapmayı hedefliyor. 

MESA MAKİNA BUGÜN ÜRETMİŞ OLDUĞU ÜRÜNLERİN YÜZDE 80’İNİ 
AVRUPA BAŞTA OLMAK ÜZERE 3 KITADAKİ OTOMOTİV, İŞ MAKİNESİ, 

SAVUNMA, MADENCİLİK, ENERJİ SEKTÖRLERİNDEKİ ANA SANAYİLERE 
İHRAÇ EDEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ. 

ÜRETİMİNİN YÜZDE 80’İNİ İHRAÇ EDİYOR
MESA MAKİNA 

haber»

FİRMA, BİLİNİRLİĞİNİ SADECE TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEĞİL, KÜRESEL 
ÖLÇEKTE YÜKSELTMEYİ VE 5 KITADA İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYOR.
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ürkiye’de yazılım konusunda 
yerli ürünlerin hakimiyeti ar-

tıyor. Aktif Otomasyon da kendi 
mühendisleri ile trenler için analog ve 

dijital sinyal kayıt cihazları üreterek, ülke eko-
nomisine ürünleri ile önemli bir destek sağ-
lıyor. Aktif Otomasyon Şirket Yetkilisi Özkan 
Tonay, şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi: 

 Firmanız ne zaman kuruldu, faaliyetleriyle 
ilgili bilgi verebilir misiniz?
1992 yılında orta ve büyük ölçekli kuruluşlara 
haberleşme çözümleri, iletişim ve data hatları-
nın yapısal kablolama hizmetlerini sağlamak 
amacıyla kurulan firmamız, 2010 yılından 
itibaren sürekli gelişmekte olan raylı sistem-
lere araç içi ve duraklara sesli ile görsel yolcu 
bilgilendirme sistemleri, trenler için analog 
ve dijital sinyal olay kayıt cihazları üretmeye 
başlamıştır. Aktif Otomasyon raylı sistemler 
için ihtiyaç olabilecek her türlü otomasyon 
sistemleri ve yazılımların tamamını kendi mü-
hendisleri ile geliştirip yüzde 100 yerli üretim 
yapmaktadır.

 Sektörün en önemli sorunu nedir? 
Çözüm önerileriniz, sektörün avantajları, 
dezavantajları neler olabilir? 
Sektörün en önemli sorunu raylı sistemlerde 
yapılacak herhangi bir değişiklikte veya ilave-

de yurtdışına bağımlı olmak ve bunun sonu-
cunda çok yüksek maliyetlerin oluşmasıdır. 
Aktif Otomasyon firması olarak Ürettiğimiz 
ürünlerde bu bağımlılığı ortadan kaldırdık ve 
ürünlerimizi tamamını yüzde 100 Türk mü-
hendisleri ile yerli ürün olarak ürettik.

 Cumhuriyetin 100. yılında, sektörünüzdeki 
gelişmeler neler olabilir? Aktif 
Otomasyon’un 2023 yılına ilişkin hedefleri 
neler olabilir?
Sektörde tamamı yerli olan tren üretilmiş ve 
seferlere çıkmış olur. Bizim 2023 yılı hedefi-
miz ise yerli trenlere ihtiyaç olabilecek her tür-
lü otomasyon ve yazılım sistemlerin üretimini 
yapmaktır.

 Şirket olarak hedeflerinize ulaşılması 
noktasında neler yapılması gerektiği 
konusundaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?
Yerli üretim yapan firmalara daha fazla teşvik 
verilmeli, araç ihalelerinde belli oranlarda yer-
li parça kullanma zorunluluğu getirilmelidir.

 Firmanızın 2014 yılı hedefleriyle ilgili bilgi 
verir misiniz?
2014 yılında önceki senelere göre ürün yelpa-
zesini genişletmeyi ve ürünlerimizi daha fazla 
tanıtabilmek için çalışma yapmayı planlamak-
tayız.

AKTİF OTOMASYON RAYLI SİSTEMLER İÇİN İHTİYAÇ OLABİLECEK HER TÜRLÜ 
OTOMASYON SİSTEMLERİ VE YAZILIMLARIN TAMAMINI KENDİ MÜHENDİSLERİ İLE 

GELİŞTİRİP YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM YAPIYOR.

YERLİ ÜRÜN KULLANIMINI ARTIRIYOR
AKTİF OTOMASYON

haber»

ÖZKAN TONAY: “SÜREKLİ GELİŞMEKTE 
OLAN RAYLI SİSTEMLERE ARAÇ İÇİ VE 
DURAKLARA SESLİ İLE GÖRSEL YOLCU 
BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ, TRENLER 
İÇİN ANALOG VE DİJİTAL SİNYAL OLAY 
KAYIT CİHAZLARI ÜRETİYORUZ.”
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Ulaşım güvenliği?
İnsan hatalarını ortadan kaldırmak için 
kritik kararları otomatikleştirme

Dünya karmaşıktır. 
     Kararlarınızın da 
    karmaşık olması gerekmez.

Dünya ulaşım ağlarını yönetmek için gittikçe daha kalabalık daha 
sıkışık ve daha karmaşık hale gelmektedir. Bu ulaşım ağlarını verimli ve 
sorunsuz çalıştırma yeteneği ekonomik büyüme ve yaşam kalitesi için 
çok önemlidir. Dünya çapında karasal ulaşım altyapısının güvenlik ve 
operasyonel verimliliğini arttıran ve yolcu deneyimini geliştiren ekipman, 

sistem ve hizmetler tasarlıyor, geliştiriyor ve sunuyoruz: sinyalizasyon, komünikasyon, 
denetim, ücret toplama ve ücretli yol yönetim sistemleri. Bu ekipman, sistem ve 
hizmetleri Kritik Karar Zinciri adını verdiğimiz bir yapıda birleştiriyoruz. Bu yapı, raylı 
ulaşım ağı yöneticilerinin ve karar vericilerinin kritik senaryoların karmaşıklığıyla başa 
çıkmalarını ve en iyi sonuçları sunan yerinde kararlar almalarını sağlıyor.
 
Ulaşım çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen QR kodu tarayınız 
ya da visit thalesgroup.com’u  ziyaret ediniz.

Kesintisiz yolculuklar?
Tüm ulaşım modları için benzersiz ücret sistemleri

Yolcu memnuniyeti? 
Gerçek zamanlı bilgi sunma ve güvenlik sağlama

Operasyonel verimlilik?
Minimum yatırım ile optimum şebeke 
yönetimi sağlama

Gelir koruma? 
Ücret toplama için 
yenilikçi çözümler

Raylı sistem ağı 
kapasitesi? 
Optimum tren sıklığı için otomatik 
sinyalizasyon ile akışı arttırma

Transport_Turkish_C32992.067_275x215_Mar14_BaglantiNoktasi_v1.indd   1 21/02/2014   17:12



BOMBARDIER, HEXAGON METROLOGY’NİN SAĞLADIĞI MOBİL 
3 BOYUTLU ÖLÇÜM SİSTEMLERİYLE BAUTZEN FABRİKASINDA 

KALİTEYİ GÜVENCE ALTINA ALIYOR.

METROLOJİ
TRAMVAY YAPIMINDA TAŞINABİLİR

haber»
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Doğu Almanya’nın Bautzen şehrindeki Bom-
bardier Transportation, toplu taşımacılık yö-
nünde gitgide artan talebi karşılayabilmek için 
dünyanın her yerine tramvay üretimi yapıyor. 
Tasarım, çevreye uyumluluk ve emniyet; yeni 
tramvay şartnamelerinde öncelikle şart koşulu-
yor. Bu üstün gereksinimleri karşılamayı amaç 
edinen Bombardier, Hexagon Metrology’nin 
sağladığı mobil 3 Boyutlu ölçüm sistemleriyle 
Bautzen fabrikasında kaliteyi güvence altına 
alıyor. 
Kentsel alanların çoğunlukla karmaşık olan 
coğrafi yapısı, tramvay ve hafif demiryolları-
nı vazgeçilmez kılıyor. Modern şehir yaşamı-
nın sembolü haline gelen bu araçlar, kentsel 
alanlarda yapılan yolculukların yoğun trafik 
arasından kolaylıkla ve hızla akıp gitmesine 
olanak tanıyor. Bautzen’de 1896 yılından itiba-
ren tramvay üretiliyor. Tramvaylar, ilk zaman-
larda enerjilerini bugün olduğundan farklı bir 
şekilde sağlıyorlardı: Hava hatları yoktu, onun 
yerine buharla çalışıyor veya atlar tarafından 
çekiliyorlardı. Bombardier Transportation’un 
modern tramvayların geliştirilmesi ve yapımın-
da ele alması gereken konular, sadece insan-
ların A noktasından B noktasına taşınmasıyla 
ilgilenen toplu taşımacılığın ilk zamanlarıyla 
büyük tezat oluşturuyor. Alçak tabanlı üretim 
ve sessiz çalışma, çağdaş kabinlerden bekle-
nen özelliklerden yalnızca ikisi. Ayrıca, kentsel 
ulaşım operatörleri; yüksek güvenilirlik, mini-
mum bakım ve düşük enerji kullanımına özel-
likle ilgi gösteriyor. 

KALİTE: MÜKEMMEL 
PARÇALARIN TOPLAMI
Bombardier, tramvay üretiminde hassasiyete bü-
yük önem veriyor. Ancak taşıtların uzun çalışma 
ömrü ve dolayısıyla rekabet gücü parçaların tek 
tek ne kadar kaliteli olduklarına ve nasıl monte 
edildiklerine bağlı. Bautzen Works firmasının 
ölçüm sorumlusu Peter Haase, üç boyutlu ölçüm 
ihtiyaçları için taşınabilir bir koordinat ölçüm ci-
hazı gerektiğinde Romer Absolute Arm’ı tercih 
etmişti.  Ölçüm için gelen parçalar yeni bir ürün 
tanıtımının hazırlığından önce sıkı bir kontro-
le tabi tutulması gerektiğine işaret eden Peter 
Haase bu durumu şu şekilde açıklıyor: “Daha 
sonrasında tasarım ve ölçüm verilerini karşı-
laştırmak için çeşitli ölçüm noktaları belirleriz. 
Eğer parçamızın tolerans dışında olduğunu an-
larsak, belirlenen kusuru ortadan kaldırmak için 
üretimin mümkün olan en erken aşamasında 
müdahale edebilmekteyiz.” Bombardier’in sahip 
olduğu 3,5 m ve 4 m’lik ROMER ölçüm kolları 
ile büyük ebatlı parçaların ölçümleri kolaylıkla 
yapılabilmektedir.” 

BÜYÜK EBATLI PARÇALAR VE 
FİKSTÜRLER 
Bombardier, ROMER Absolute Arm’ı montaj 
fikstürlerinin ölçümünde de kullanıyor. Ölçüm 
kolunu kendi pozisyonundan hareket ettirme-
den montaj fiktürünün ortasına konumlandı-
rarak fikstürün nasıl yerleştirildiği kolay ve çok 
çabuk bir şekilde belirlenebiliyor. Bu konu hak-
kında Peter Haase şu şekilde yorum yapıyor: 
“Fikstürün ortasında durduğunuz zaman RO-
MER kolların sahip olduğu absolute enkoder-
ler mükemmel çalışmaktadır. Çünkü hiçbirini 
referanslamaya ihtiyacınız yoktur.” 
Ölçüm teknisyenlerinin bu enkoderler sayesin-
de, daha önceki nesil ölçüm kollarında daima 
uygulamak zorunda oldukları her eksende-
ki başlangıç hareketlerini yapmadığına işaret 
eden Peter Haase, bu teknolojik farkın hem 
zamandan hem de emekten tasarruf sağladı-
ğına işaret ediyor. Peter Haase şunları söylü-
yor: “Kendi ölçümlerimizde ROMER Absolute 
Arm’a ek olarak  Leica Absolute Tracker AT901 
ve Leica T-Probe da kullanmaktayız. Esas ola-
rak Tracker’ı çok büyük boyutlardaki fikstür-
lerin ölçümü için tercih ediyoruz. Her iki sis-
temin hem taşınabilirliği hem de güvenilirliği 
bizler için öncelikli yer tutmaktadır. Hexagon 
Metrology bizler için çok önemli bir iş ortağı-
dır. Sundukları sistemlerin ve servis ağının per-
formansları her açıdan en üst seviyededir.”

PETER HAASE: 
“HEXAGON 
METROLOGY BİZLER 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 
BİR İŞ ORTAĞIDIR. 
SUNDUKLARI 
SİSTEMLERİN VE 
SERVİS AĞININ 
PERFORMANSLARI 
HER AÇIDAN EN ÜST 
SEVİYEDEDİR.”

haber»
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üretilmektedir. Son yıllarda özellikle TCDD elektrifi-
kasyon projelerine çok önemli yatırımlar yapılmıştır. 
Bu projelerde kullanılan beton direklerin tamamına 
yakını firmamız tarafından üretilmiş ve işletmeye alı-
nan hatlarda güvenli bir şekilde kullanılmaya devam 
edilmektedir.”

2013’TE 100 BİN TON ÜRETİM 
GERÇEKLEŞTİRDİ
TCDD elektrifikasyon projelerinin 2023 yılına kadar 
hızla devam edeceğini hatırlatan Enton Müdürü Emin 
Toparlar şunları söyledi: “Firma olarak bu projelere 
kaliteli beton direk üretimi ile katkı vermeye devam 
edeceğiz. Türkiye’de en fazla beton direk ve travers 
üretimi yapan fabrikamız 2013 yılında toplam 100 
bin ton üretimle yurdumuz ihtiyacının yaklaşık yüz-
de 50’sini karşılamaktadır. Enton’da çalışan personel 
ve işçilerimizin bu sektörde uzun yıllar görev yapmış 

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren Enton Beton, ‘ENTON’ markalı, santri-
füj beton direk ve vibre beton travers üretimi ile 

Türkiye’deki birçok önemli projeye katkı sundu. Şirket 
Müdürü Emin Toparlar, beton direk ve traverslerin 
enerji sektöründe uzun ömürlü olmaları ve bakıma 
ihtiyaç göstermemeleri nedeniyle tercih edildiğini be-
lirterek, “Ürettiğimiz beton direk ve traversler, TCDD 
elektrifikasyon tesislerinde, şehir şebeke tesislerinde, 
elektrik enerji hatlarında, otoyol, cadde ve sokak ay-
dınlatma tesislerinde güvenle kullanılmaktadır.” dedi.
Şirketin üretim tarihi ile ilgili bilgi veren Toparlar, 
ilk beton direk ve traverslerini 1963 yılının başın-
da Eskişehir’de üretilmeye başlanıldığını aktardı. 
Enton’un şimdi geldiği noktayı ise şöyle anlattı: “Be-
ton direk ve traversler, 2005 yılından itibaren Organi-
ze Sanayi Bölgesinde kurulan 38 bin m2 alan üzerine 
kurulu 9 bin m2 kapalı alanı olan yeni fabrikamızda 

tecrübeli insanlar olmaları, yeni teknolojiye yaptığımız yatı-
rımlar ve üretimde kaliteden asla ödün vermememiz bu ba-
şarıyı getirmiş ve Türkiye’ de tercih edilmiştir. Enton bundan 
sonrada yatırımlarını sürdürecektir. Enton’un değerler sistemi 
ve bugünkü başarıya ulaştıran sarsılmaz ilkeleri; ülke kaynak-
larını doğru üretim alanlarında değerlendirerek kalkınmaya 
katkı sağlamak, çağdaş düzeyde teknololiyi kullanarak sek-
törde söz sahibi olmak, her yatırımı, bir sonraki daha geniş 
kapsamlı bir yatırımın alt yapısı olarak tasarlamak, enerji sek-
törünün dürüst, yenilikçi, insana, çevreye ve kaliteye saygılı 
lideri olmayı amaçlamaktır.”

EMİN TOPARLAR: “TÜRKİYE’DE EN 
FAZLA BETON DİREK VE TRAVERS 
ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZ 
2013’TE 100 BİN TON ÜRETİMLE, 
YURDUMUZ İHTİYACININ 
YAKLAŞIK YÜZDE 50’SİNİ 
KARŞILAMAKTADIR.”

MARMARAY GİBİ ÖNEMLİ PROJELERİN İŞ ORTAĞI: 

ENTON BETON 

haber»
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Enton’un ürettiği beton direklerinin kullanıldığı 
TCDD projeleri şöyle: 
Eskişehir - Ankara Hattı: 5 bin adet
Eskişehir - Ankara Hızlı Tren Hattı: 6 bin adet
Ankara - Konya Hızlı Tren Hattı: 9 bin adet
Eskişehir - İstanbul Hızlı Tren Hattı: 4 bin adet
Eskişehir - Balıkesir -  İzmir Hattı: 20 bin adet
Marmaray Hattı: 4 bin adet
Toplam: 48 bin adet beton direk üretimi yapıldı

48 bin adet demiryolu direği üretildi



Her gün yüzbinlerce kargoyu doğru yere, zamanında ve problemsiz 
ulaştırıyoruz. Teknolojik Aktarma Merkezlerimiz, özel localı araçlarımız, 
özel ambalaj seçeneklerimizle her şey yolunda.

Sadece kargonuzu değil, duygularınızı da taşıyoruz!

/mngkargo

21.5x27.5



TCDD’NİN KOORDİNASYONUNDA, MİLLİ YÜKSEK HIZLI TREN İSTİŞARE 
VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI” DÜZENLENDİ. ÖZEL SEKTÖR VE RAYLI ULAŞIM 

SİSTEMLERİ KÜMELERİYLE BİRLİKTE MİLLİ TREN PROJESİ İŞBİRLİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ SÜRECİ BAŞLADI.

‘DEVRİM’İNDE 
DEMİRYOLU ARAÇLARININ 

İŞBİRLİĞİ SÜRECİ BAŞLADI
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Eskişehir, tarihi bir buluşmaya tanıklık 
etti. TÜLOMŞAŞ ev sahipliğinde düzenle-
nen “Milli Yüksek Hızlı Tren İstişare ve İş-

birliği Toplantısı”nda, Özel sektör ve Raylı ula-
şım sistemleri kümeleriyle birlikte Milli Tren 
Projesi işbirliklerinin belirlenmesi süreci baş-
ladı. Arus Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş’ın 
verdiği bilgilere göre TCDD koordinasyonun-
da, 2018’de tamamlanması planlanan projede; 
Yüksek Hızlı Tren’i TÜLOMSAŞ, Elektrikli ve 
Dizel Tren setlerini TÜVASAŞ, Gelişmiş Yük 
Vagonlarını ise TÜDEMSAŞ üretecek. Üç ku-
rum, üretim aşamasında en büyük desteği yan 
sanayiden bekliyor. 
Projede özel sektörün yapabileceklerinin ko-
nuşulduğu “Milli Yüksek Hızlı Tren İstişare ve 
İşbirliği Toplantısı” raylı sistemlerin milli ta-
kımını bir araya getirdi. Toplantı, işbirliklerini 
belirleme sürecinin ilk adımı oldu.
İlk oturum olan “Yerli Demiryolu Sanayisin-
den Beklentiler” panelinde TÜLOMSAŞ Genel 
Müdürü Hayri Avcı, TÜVASAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı Hikmet Öztürk, TÜDEMSAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı, TCDD DA-
TEM İşletme Müdürü Güven Kandemir konuş-
macı olarak yer aldı.
Paneli yöneten TCDD Genel Müdür Yardımcı-
sı ve Proje Yürütme Grubu Başkanı İsa Apay-
dın, firmaların belirlenerek, kapasite ve kabi-
liyetlerin yerinde inceleneceğini bildirdi. Bu 
çalışmayla işbirliği alanlarının belirleneceğini 
söyleyen Apaydın, özel sektörün çalışabilece-
ği öncelikli alanlar, bugüne kadar yapılanlar, 
planlanan işler ve son durum hakkında bilgiler 
verdi. 
İsa Apaydın, İTÜ ve TÜBİTAK’ın katılımıyla; 
komponent geliştirme ve yerlileştirme faaliyet-
leri, konvertör ve CER motor tasarımı, CER 
kontrol sistemleri ve yazılımları, araçların teo-
rik, yapısal, deneysel analizleri, yol testleri, gü-
rültü ölçüm, konfor ve tip testleri konularında 
bilgi verdi. 

Apaydın ayrıca, 2018 yılına kadar araç ihtiyaç 
ve tiplerin tespit edildiğini, bütçelerin hazır-
landığını, prototip üretimine yönelik takvim 
çalışmasının tamamlandığını, Proje Yürütme 
Grubu, buna bağlı olarak 4 ayrı Proje Grubu 
ve 33 adet Proje Koordinasyon Grubu’nun teş-
kil edildiğini anlattı. 
TCDD Genel Müdür Yardımcısı Apaydın, 
“Konsept tasarım ve endüstriyel tasarım ça-
lışmalarında tema seçimi yapılmış olup, de-
tay tasarım çalışmaları seçilen tasarım üze-
rine devam etmektedir. EMU, DMU konsept 
çalışmasında da tema seçildi; detay tasarım 
çalışmaları seçilen tema üzerinde devam et-
mektedir. Milli Yük Vagonu konsept tasarımı 
tamamlandı, platform tipi vagonda mühen-
dislik ve tasarım çalışmaları sürüyor. 2017 yılı 
sonunda sizlerin de desteğiyle Milli Yüksek 
Hızlı Tren Projesi’nin başarıyla sonuçlandır-
mak istiyoruz. İnşallah başarıyı hep birlikte 
yakalayacağız.” 
TÜLOMSAŞ Genel Müdüra Hayri Avcı ise 
karşılaştıkları problemlerin başında sertifi-
kasyondan kaynaklanan problemlerin geldiği-
ni vurguladı. Diğer panelistlerden TÜVASAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk ise,  
“Biz şu anda DMU üretiyoruz. Asıl projemiz 
elektrikli tren seti üretmektir. Milli EMU pro-
jesinin tasarımı çözüm ortakları ile geliştiri-
lecektir. TCDD, çalışmanın sonunda bogiler 
dahil özgün TÜVASAŞ projesine sahip ola-
caktır.” diye konuştu. 
Gelişmiş Yük Vagonlarını üretecek olan 
TÜDEMSAŞ’ın temsilcisi olarak panele ka-
tılan Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı, 
2000’li yılların başında özel sektörden destek 
alarak yan sanayiyi oluşturmaya başladıkları-
nı ve ürünlerinin yüzde 80’ini tedarikçilerin 
ürettiğini anlattı. Tırnakçı, “Biz bir aileyiz. 
Bu ailenin bütün fertleri donanımlı ve güçlü 
olduğu zaman, uluslararası piyasada rekabet 
edebilecek, Milli Treni yapacak ve bunu da 
alnımızın akıyla uluslararası düzeyde sunabi-
lecek bir noktada olacağız.” dedi.
DATEM İşletme Müdürü Güven Kandemir 
de, “Demiryolu sektörünün dışarıya bağımlı 
olmasının en önemli nedeni zamanında yeter-
li yatırımın yapılamaması ve yerli teknolojile-
rin oluşturulamamasıdır.” dedi. 

“ENDÜSTRİYEL EKOSİSTEME 
GİDİYORUZ”
Günün ikinci oturumu Çankaya Üniversitesi 
Rektörü ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 

PROJEDE; YÜKSEK HIZLI TREN’İ 
TÜLOMSAŞ, ELEKTRİKLİ VE DİZEL TREN 
SETLERİNİ TÜVASAŞ, GELİŞMİŞ YÜK 
VAGONLARINI İSE TÜDEMSAŞ ÜRETECEK. 
ÜÇ KURUM, ÜRETİM AŞAMASINDA 
EN BÜYÜK DESTEĞİ YAN SANAYİDEN 
BEKLİYOR.
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Kümelenmesi (ARUS) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’in 
moderatörlüğünde gerçekleşti. “Yerli Demir-
yolu Sanayinin Milli Tren Projesine Yapacağı 
Katkılar” başlığını taşıyan panelde, milli ürün 
kavramı üzerine görüşler seslendirildi.  
Panelden önce düşüncelerini paylaşan Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 2018’e kadar 
masada duran yoğun çalışma programına 
işaret ederek, iş planı ve takımların oluştu-
rulması gerektiğini söyledi. Bu süreçte her 
bir parça için yetkin firmaların tespit edile-
ceğini vurgulayan Güvenç, bu firmaların par-
çaların geliştirilmesinden sorumlu olacağını 
ifade etti. 
İş planları çıktıktan sonra bu süreç bizi tek bir 
endüstriyel ekosisteme götürecek. Hepimizin 
bu kümede doğal olarak yer alması, bilgisini, 
becerisini ortaya koyması gerekiyor. Aksi tak-
dirde bu güzel projeyi zamanında bitiremeyiz. 
Türkiye’de ne kadar özel ve kamu kuruluşları-
nın hepsinin işin içine girmesi gerekiyor, Baş-
ka çaremiz yok.” dedi.
Panelin konuşmacılarından Eskişehir Raylı 
Sistemler Kümelenmesi (RSK) Derneği Başka-
nı Mehmet Kenan Işık, “Önemli olan dünyaya 
satılabilir, ekonomik olarak rekabet edilebilir 
bir ürün ortaya koymamız.” görüşünü savun-
du.  “Milli projeler 2023 hedefine giderken 
önemli. Bunun için üreteceğiz, ihracatı artı-
racağız. Niteliği yüksek sektörlerde küresel 
oyuncu olmalıyız, dedi.

“ÜLKEMİZİN ÇOK BÜYÜK 
PAZARI VAR”
Milli Tren’in amaç olduğunu belirterek sözle-
rine başlayan ARUS Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, “Ta-
sarımı yaparsanız marka olursunuz. Tasarımı 
size ait değilse marka olamazsınız. Markanız 
yoksa dünyada ilk sıralara gelmeniz mümkün 
değil.” dedi. 

Hükümetimizin 11 senede getirdiği istikrar 
dolayısıyla milli noktaya geldik ve projeler 
açıklandı. TCDD’nin projeleri, 20 senelik 
dönemde Türkiye pazarında muazzam iş ol-
duğunu gösteriyor. Şehir içi ulaşımında da 
aynı. Bu, “Pazar bizde!” demek. Küme olarak 
marka çıkarmanın peşindeyiz. Marka çıkar-
mak devletin yanınızda olmasını gerektirir. 
Güney Kore ve Japonya’da büyük firmaların 
devlet yanında oldu. Ar-Ge ve kriz zamanın-
da devlet yanınızda olacak.” diye konuştu.  
Panelde Bozankaya adına Halil Söyler ve 
Durmazlar adına Soner Mutlu firmaları adı-
na yaptıkları sunumda sektördeki konumla-
rını, üretim alanlarını Milli Tren’e yapabile-
cekleri katkılardan bahsettiler. 

 “MİLLİ YAZMAK KOLAY DEĞİL”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın, projelere “Milli” ibaresini yazmanın 
çok kolay olmadığını, bunun çok anlamlı 
bir kavram olduğunu anımsattı. Yerli katkı 
oranının Türk sanayisi için çok stratejik bir 
çıkış noktası olduğunu dile getiren Aydın, 
“Ankara’da Ulaştırma Bakanlığımız bir ihale 
yaptı. Ankara metrosunun yapımında ‘yüzde 
51 yerli katkı oranı olacak’ diye bir cümle şart 
koydu. RailTur Vagon A.Ş. CEO’su Halis Tur-
gut, ‘bu yüzde 51 ne kadar sihirli bir şeymiş, 
Almanya’ya gittiğimde firmanın dördüncü 
derecede adamlarıyla görüşüyordum. Yüzde 
51 yazıldıktan sonra genel müdür ve yönetim 
kurulu başkanlarıyla görüştüm’ diyor. Yüzde 
51 gerçekten sihirli; onu yazdığımız zaman, 
bütün yabancı firmaların Türkiye’ye gelişi, 
bakışı değişti,” dedi. 

“YAN SANAYİYE DE PROJE 
OLMALI”
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş 
Özaydemir Milli Tren’le birlikte Yan Sanayi 
Geliştirme Projesi’nin düşünülmesi gerekti-
ğini söyledi. Beyaz eşya ve otomotiv sanayi-
nin bunu başardığını anımsatan Özaydemir, 
“Yan sanayi geliştirme projesi diye bir dü-
şünce içinde de olmamız lazım bu kapasite-
leri oluşturmamız, bu bilgileri oluşturma-
mız lazım ki kaliteli bir iş yapalım. Biz bu 
işleri yaparız. Ama bu işte çalışacak herkese 
‘Devrim Arabaları’ filmini 4 kere izlemele-
rini öneriyorum. Oradaki iştiyak, arzu ve 
milli düşüncenin ardından ortaya bir ürün 
çıkmıştır.” dedi.

İSA APAYDIN: “2017 YILI SONUNDA 
SİZLERİN DE DESTEĞİYLE MİLLİ YÜKSEK 
HIZLI TREN PROJESİ’NİN BAŞARIYLA 
SONUÇLANDIRMAK İSTİYORUZ. 
İNŞALLAH BAŞARIYI HEP BİRLİKTE 
YAKALAYACAĞIZ.”
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Türkiye’nin tüm Anadolu’yu kapsayan ilk 
küme hareketi Anadolu Raylı Ulaşım Sis-
temler Kümelenmesi (ARUS) 1. Olağan 

Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Toplantıda 
milli üretim ve beraberinde geliştirilmesi gere-
ken yerli teknolojilere olan ihtiyaç vurgulandı. 
Ankara metro ihalesinde getirilen ‘yüzde 51 
yerli katkı’ şartının Türkiye’de bakış açısını de-
ğiştirdiği ve raylı sistemlerin yüzde 100’ünün 
yapılabileceği ifade edildi.
Alanında birçok projenin kurgulayıcısı olan ve 
Türkiye’nin önemli üreticilerini çatısı altında 
toplayan ARUS’un Genel Kurul Toplantısı, sek-
tör zirvesi şeklinde geçti. Son yıllarda yapılan 
yatırımlar, sanayicilerin ulaştığı kabiliyetler ile 
kısa ve uzun vadeli hedeflerin paylaşıldığı top-
lantıda Ankara metro aracı ihalesinde getirilen 
‘yüzde 51 yerli katkı’ zorunluluğunun raylı sis-
temlerde ve tüm sektörde anlayış değişikliğine 
yol açtığı ifade edilerek bu oranın artırılabilece-
ği görüşünde birleşildi. 
Genel Kurul Toplantısı’na Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş, 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özde-
bir, Çankaya Üniversitesi Rektörü ve ARUS 
Yön. Kur. Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanet-
tin Güvenç, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürü Metin Tahan, Kırıkkale Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veli 
Çelik, Karabük Üniversitesi dekanı Prof. Dr. 
Erol Arcaklıoğlu kamu temsilcileri ve küme 
üyesi sanayiciler katıldı.

“BABAYİĞİTLER SAĞLIKLI 
KÜMEDEDİR”
Moderatörlüğünü ARUS Koordinatörü Dr. 
İlhami Pektaş’ın yaptığı toplantıda ilk olarak 
kürsüye gelen Çankaya Üniversitesi Rektörü 
ve ARUS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç, küme kavramının 
anlamını ve kümelere olan ihtiyacın neden-
lerini anlattı. Sözlerine küme oluşumu için 
gerekli aktörleri sıralayarak başlayan Gü-
venç, ana üreticiler, yan sanayi, işletme servi-
si sağlayıcılar, araştırma ve eğitim kurumları, 
finans sağlayan kurumlar, proje desteği sağ-
layan kurumlar, sektörle ilgili kamu kurum-
ları, OSB’ler, sanayi odası, meslek örgütleri ve 
destekleyici kuruluşların bir araya gelmesiyle 
bu sürecin başladığını kaydetti. 
 
“METRO İHALESİ DÜŞÜNCELERİ 
DEĞİŞTİRDİ”
ARUS Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Çe-
likdoğan ise Ankara metro ihalesine eklenen 
‘yüzde 51 yerli katkı’ şartının tüm ülkede 
bakış açısını değiştirdiğini ifade etti. Çelik-
doğan, şartnameye ilk defa giren bu kavra-
mın tedarikçi ülkelerde, “Türkiye’de bir de-
ğişiklik var. Türkiye yerli üretime kayıyor.” 
düşüncesini oluşturduğunu ve yerli sanayi-
cilerimizle işbirliklerine kapı açtığının altı-
nı çizdi. Türkiye’nin raylı sistemlerde büyük 
bir potansiyeli barındırdığını anlatan Sedat 
Çelikdoğan, yurtdışı muhatapların ARUS’la 
bir araya gelerek ortak yatırıma yöneldiğine 
dikkat çekti.  

ARUS YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. ZİYA BURHANETTİN GÜVENÇ: “RAY ÜZERİNDE 
GİDEN HER TÜRLÜ ARAÇTA KENDİ MARKALARIMIZI ÜRETMEK İÇİN ARUS’U KURDUK. HEDEFİMİZ 
DE BUNLARIN HEPSİNİN YERLİ VE MİLLİ MARKA OLMASIDIR.”

ARUS ÇITAYI YÜKSELTİYOR: 
RAYLI SİSTEMDE YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM YAPABİLİRİZ
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uharın bulunması insan yaşamın-
da bir devrim yaratmıştır. İnsanlar 

buharı kullanarak, buharlı arabalar, 
gemiler, lokomotifler yaparak ulaşım ih-

tiyaçlarını karşılayacakları yeni ve alternatif 
taşıma sistemleri geliştirmişlerdir. Buharlı 
lokomotifin yapılması ve Avrupa’daki sanayi 
devrimi sonucu demirin işlenmesinin kolay-
laşması, demiryolu ulaşım sisteminin oluş-
masını sağlamıştır. Demiryolu, icadından 
sonra bir taşımacılık sistemi olarak ulaşım 
ailesi içinde yerini almış, devamlı ilerlemiş 
ve gelişmiştir. Demiryolları kendi ilerleme ve 
gelişmesini sürdürürken, bulunduğu bölgede-
ki insanların da sosyal-kültürel ve ekonomik 
hayatlarının gelişmesine büyük katkılarda bu-
lunmuştur.

İlk zamanlarda, insanların demiryolu ta-
şımacılığından beklentisi sadece bir yerden 
bir yere gidebilmek, mal ve eşyalarını kolay-
lıkla taşıyabilmekten ibaretti. Ancak zaman 
içerisinde sadece bir yerden bir yere gitmek 
yeterli olmamıştır. İnsanların ekonomik ve 
kültürel yönden gelişmesi sonucu sosyalleş-
mesi, yeni yerler görmek, yeni insanlarla ta-
nışmak, kültürel ve ticari alış veriş yapmak 
ve seyahat etmek istemeleri, ulaşım sistem-
lerinde emniyet, sürat, konfor ve ekonomi 
gibi unsurları öncelikli beklenti haline ge-
tirmiştir.

Günümüz toplu taşıma sistemleri içeri-
sinde insanların öncelikli beklentisi olan 
emniyet, sürat, konfor ve ekonomi gibi un-
surları bir arada ve en kaliteli şekilde sadece 
raylı ulaşım sistemleri karşılayabilmektedir. 
Raylı ulaşım sistemlerinin bu üstünlüğü, 
sektöre olan talebin de artmasına neden ol-
muştur. Artan talebin karşılanması için ya-
pılan çalışmalar, demiryolu teknolojisinin 
ilerlemesini, sanayiinin kurulmasını ve ge-
lişmesini sağlamıştır.

Raylı sistemlerin gelişmesinde en önemli 
rolü finans, emek, teknoloji ve bilgi birikimi 
oynamaktadır. Demiryolu teknolojisi ve sa-
nayiinde ilerlemiş ülkelerin bu dört unsuru 
çok iyi kullandıklarını ve gelişmeyi bu sayede 
sağladıklarını yaşayarak gözlemlemekteyiz. 
Bu ülkeler özel sektördeki dinamizmi, üni-
versitelerdeki bilgi ve demiryolu çalışanla-
rındaki tecrübe ile birleştirmiş ve finansal 
olarak da desteklemek suretiyle ülkelerinde 
demiryolu teknoloji ve sanayiinin oluşmasını 
ve gelişmesini sağlamışlardır. Kazanılan bu 
teknoloji ve sanayi o ülkelerinin kalkınma-
sına ve insanların refah seviyesinin yüksel-
mesine büyük katkıda bulunmuştur. Hatta bu 
ülkelerde demiryolu teknolojisi ve sanayiinin 
ürettiği mal ve hizmetler, ülke dış satımının 
önde gelen kalemi haline gelmiştir.

Ülkemizde son on yıl içerisinde, devletin 
şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında 
kullanılan mevcut konvansiyonel hatların 
iyileştirilmesi kapsamında, hatların yenilen-
mesi, çift hatta çıkartılması, elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon tesisleri ile desteklenerek 
modern işletmeler haline getirilmesine önem 
vermesi, şehirlerarası yolcu taşıması için hızlı 
tren hatları yapması ve bir kısmını işletmeye 
açması, Büyükşehir Belediyelerinin kent içi 
toplu ulaşım sorunlarının çözümünde, raylı 
sistemlere öncelik vererek metro, hafif metro 
(LRT) ve tramvay hatları yaparak işletmesi, 
raylı sisteme talebi artırmıştır. Bu talep artışı 
imalat sektöründe çalışan kurum, kuruluş-
lar ve inşaat sektöründe çalışan yükleniciler 
için de itici güç oluşturmuştur. Ülkemiz özel 
sektörünün, aldığı bu güç ve yaptığı özverili 
çalışmalar, yurdun hemen her yerinde mey-
velerini vermeye başlamıştır.

Bu güne kadar tamamını yurt dışından 
aldığımız raylı sistemlerin yapımında kulla-
nılan, ray, beton travers, bağlantı malzemesi, 

RAYLI SİSTEMLERİN YAPILMASI VE 
GERÇEKLER
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makas, bir kısım demiryolu yapım malzeme, 
makine ve ekipmanı, kataner ve enerji temi-
ni sistemi yapım malzeme ve ekipmanı, sin-
yal sistemine ait her türlü yapım malzemesi 
ve ekipmanı ve demiryolu araçları artık ül-
kemizde de üretilebilmektedir. Üretilen bu 
malzeme, makine ve ekipmanlar demiryolu 
yapımlarında başarı ile kullanılmakta ve hat-
ta yurt dışına ihraç edilmektedir. Demiryolu 
yapımında kullanılan malzeme, ekipman ve 
makinelerin tanıtıldığı fuarlar bu güne kadar 
hep yurt dışında yapılmakta idi. Ancak de-
miryolu fuarı üç yıldır ülkemizde de uluslar 
arası olarak başarı ile yapılmaktadır. 

Ülkemiz özel sektörü bu başarıyı yeterli 
görmemekte ve daha ileri aşamalar için bir 
araya gelerek “iş birliği – güç birliği – mil-
li marka” sloganı ile kümelenmeler oluştur-
maktadırlar. İlk olarak Ankara OSTİM’de 82 
imalatçı firma, işletmeci kuruluşu ve yapımcı 
yüklenicinin katılımı ile Anadolu Raylı Ula-
şım Sistemleri Kümelenmesi “ARUS” oluş-
turmuştur. Bu tür oluşumların çoğalması 
arzusu ile ARUS’u oluşturan katılımcı firma, 
işletmeci kuruluş ve yüklenicilere içtenlikle 
başarı dileklerimi sunarım.

Kat edilmiş bu aşamalara rağmen raylı 
sistemlerin yapılmasında ve işletmeye alın-
ma aşamasında yeterince başarılı olduğumuz 
söylenemez. Bunun nedenlerini kısaca aşa-
ğıdaki gibi özetleyebiliriz: İhale öncesinde 
proje ve gerekli istimlaklerin yapılması, tek-
nik ve idari şartnamelerin hazırlanması ve 
finans kaynakları konusunda yeterli çalışma 
yapılmadan ihaleye çıkılması; ihale sırasın-
da uygun ve ehil yüklenici seçiminde titizlik 
gösterilmediği için, işlerin tecrübesiz ve ye-
teneksiz ellerde kalmasına neden olunması; 
ihale sonrası, işe müdahale edilerek proje de-
ğişikliği istenmesi işin verilen ödenek ve süre 
içerisinde bitirilememesine, ikinci ve hatta 
üçüncü defa tamamlama ihalesine çıkılması 
yapım maliyetinin artmasına neden olmak-
tadır. Bu da büyük bir zaman kaybı ve kay-
nak israfı demektir. Çeşitli nedenlerle raylı 
sistemin planlanandan önce bitirilmesi ve 
tamamlanmadan işletmeye alınması istendi-
ğinden kaliteden ödün verilmektedir. Bir ray-
lı sistemin yapım ve işletmeye alımında belli 
asgari kalite ve güvenlik koşulları vardır. Bu 
koşullara uyulmayarak yapılmakta olan ray-
lı sistem tamamlanmadan, gerekli emniyet 

önlemleri alınmadan ve yeterli testler yapıl-
madan işletmeye alınması, işletme sırasında 
olumsuzlukların doğmasına ve düzeltme için 
yeni ihalelerin yapılmasına neden olmakta-
dır.

Yapılan yatırımların boşa gitmemesi, ça-
lışmaların değer kazanması ve ülkemizde 
yeni oluşmakta olan demiryolu teknolojisi-
nin ilerlemesi ile raylı sistemlere ait teknoloji 
ve sanayiinin kurularak sağlıklı bir şekilde 
gelişmesi ancak uluslararası standardı ya-
kalamakla mümkün olacaktır. Bunu temin 
için; eğitime önem verilerek raylı sistemlerin 
yapılması, kontrolü ve işletilmesi aşamala-
rında gerekli iş kollarına nitelikli iş gücünü 
yetiştirmek için başta meslek okulları, meslek 
yüksekokulları ve üniversitelerimizde demir-
yolu kürsülerinin açılması gereklidir.

Demiryolu kürsüsü bulunan bir üniversi-
temizde, ilgili kamu ve özel sektörün de ka-
tılımı ile “Raylı Sistemler Teknoloji ve Sanayi 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi” kurulması 
ve ayrıca bu kuruma bağlı olarak çalışacak en 
az 50 km. uzunlukta çeşitli alt ve üst yapıla-
rı içeren bir test yolu yapmasının gerektiğini 
düşünüyorum. Demiryolu teknolojisi ile ilgi-
li bilgi ve tecrübeleri içeren her türlü yazılı ve 
görsel materyallerin bulunduğu bir kütüpha-
ne kurularak, raylı sistem teknolojisi için ça-
lışanların hizmetine sunulmasının gerektiği 
kanaatindeyim. 

Demiryoluna gönül verenlere, başarı ve 
mutluluklar dilerim.

Bir Demiryolcu çocuğu olarak 1942 yılında Er-
zurum da doğdu. İlk ve ortaokulu Kars ve İstan-
bul da okuduktan sonra TCDD meslek lisesine 
girdi ve 1961 yılında mezun oldu. Meslek hayatı 
boyunca Sürveyan, Kısım şefi, Şube Şefi, Yol 
kontrolörü ve Yol Baş kontrolörü olarak çalış-
tıktan sonra 1964 Yılında emekli oldu. Emeklilik 
sonrası İstanbul Büyükşehir, İstanbul Ulaşım 
A.Ş. de 8.5 Yıl ve Uzka İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. de 10 yıl Demiryolu uzmanı olarak çalıştı. 
Halen DİGAMA İnşaat Limited Şirketinde Genel 
Koordinatör olarak çalışmaktadır. ‘Demiryolu 
Makasları’ ile ‘Balastlı Sistemlerde Yol Bakım ve 
Tamiri’ isimleri ile iki adet kitap ve çeşitli dergi-
lere raylı sistemler hakkında yazılar yazmıştır.

Şehzat Güroral kimdir?
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