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‘Demiryolu Taşımacılığı ve 
Raylı Sistemler’ eki 
Sektörel Yayın tarafından 
hazırlanmaktadır.

ürkiye’de karayolu, 
denizyolu ve havayo-
lu ile serbest rekabet 
koşulları içinde taşı-

macılık yapılıyor. Buna karşılık 
demiryolu halen tekel olarak 
devlet tarafından işletiliyor. 
1 Mayıs 2013 tarihinde yürür-
lüğe giren “Türkiye Demiryolu 
Ulaştırmasının Serbestleştiril-
mesi Hakkındaki 6461 Sayılı 
Kanun” ile demiryolu ulaştır-
masında da serbestleşme süreci 
başlatıldı. Ancak bu Kanun’un 
işlerlik kazanabilmesi için, 
Kanun kapsamında çıkartıl-
ması gereken dört adet temel 
yönetmeliğin yürürlüğe girmesi 
gerekiyor. 
Yönetmeliklerle ilgili çalışma-
lar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafın-
dan tüm paydaşların görüşleri, AB uygulamaları 
ve Türkiye şartları dikkate alınarak çok hızlı bir 
şekilde hazırlandı. Bu yönetmeliklerden iki tanesi 
yürürlüğe girmiş olup diğer iki yönetmeliğin yakın 
bir tarihte yürürlüğe gireceğini umuyoruz.

Kombine Taşımacılık Sistemi 
sürecine girilmeli

Kanun’un tam olarak yürürlüğe girmesi ile birlikte 
Kombine Taşımacılık Sistemine giden yeni bir süre-
ce girilecek. Bu süreç Türkiye’nin dünya ile rekabet 
edebilirliğinin de yolunu açacak.
TCDD Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde ve özel 
sektörün de katılımıyla Türkiye’nin 2023 yılına 

kadar hedefi olan 500 milyar 
dolar ihracatı yapmak mümkün 
hale gelebilecek. Kanun kapsa-
mına göre TCDD’nin yeniden 
yapılanmasını destekliyoruz. 
TCDD’nin yeni organizasyonun 
görevi devralmasından sonra 
sürecin daha hızlı ve verimli 
geçeceğine inanıyoruz. Kurula-
cak olan TCDD taşımacılık A.Ş 
ile özel sektörün el ele vermesi 
ile geçiş sürecinde karşılaşılacak 
uygulama güçlüklerinin ortadan 
kalkacağını düşünüyoruz.

Küresel lojistikte 
demiryolu taşımacılığı 

çok önemli

Demiryolu ulaştırmasının, TCDD Taşımacılık 
A.Ş.’nin ağabeylik rolüne ihtiyacı olduğuna ve yeni 
TCDD organizasyonunun bunu en iyi şeklide yerine 
getireceğine inancımız tamdır. Bu sayede demiryolu 
sektörü gelişecek, büyüyecek ve taşımacılık sektö-
ründe hak ettiği yeri alacak.
Önümüzdeki süreçte “küresel lojistiğin” en önem-
li araçları “kombine taşımacılık” ve  “demiryolu 
taşımacılığı” olacak. Toplam lojistik maliyetinin 
yaklaşık yüzde 50’sini taşımacılık maliyeti oluşturu-
yor. Bu nedenle ulaştırma sektöründeki maliyetleri, 
demiryolu eksenli kombine taşıma sistemi ile düşür-
düğümüzde, ihracatımızın belirlenen hedeflere de 
ulaşılması sağlanabilecek. Kamu ve özel demiryolu 
sektörü iş birliği içinde bulunduğu coğrafyaya uy-
gun bir taşımacılık zinciri oluşturabilecek yetenekte 
ve güçtedir.

emiryolu sektörü 
için araç, ürün, 
mühendislik ve 
hizmet üreten sa-

nayiciler ile akademisyenlerin 
derneği olan Raylı Ulaştırma 
Sistemleri ve Sanayicileri 
Derneği (RAYDER), ülke-
mizde, sürdürülebilir toplu 
taşımacılık için raylı ulaştır-
ma sistemlerinin gelişimine 
yardımcı olmak amacıyla pek 
çok faaliyet yürütüyor.
Bütün dünyada olduğu gibi, 
yeni dönemde Türkiye’de de 
demiryolları ve raylı ulaşım 
sistemleri önceliklendiril-
di, geliştirilmesi bir devlet 
politikası olarak kabul edildi. 
Teşvik yasalarının desteği ile altyapı ve sektörel 
yatırımlar artarak devam ediyor. Bu politikalar doğ-
rultusunda Türkiye’de, demiryolları ile yük ve yolcu 
taşımacılığı, hızlı tren ve belediyelerin metro/tram-
vay araç ihtiyaçlarını karşılayacak raylı sistemler 
için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar 
USD yatırım yapılması hedefleniyor.

RAYDER uluslararası koşullara
uygunluk için çalışmalar yapıyor

Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren yerli 
sanayimizin gelişmesi açısından RAYDER, bu 
hedeflere uygun stratejiler ve politikalar oluşturuyor, 
altyapı ve araç üretimi yapan sanayimizin günümüz 

uluslararası koşullarına paralel 
gelişmesi için çalışmalar yapıyor.
Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde 
Kent İçi Raylı Sistemler Genel 
Müdürlüğü`nün kurulması konu-
sundaki çalışmalara RAYDER 
büyük anlamda destek veriyor.  
En önemli eksiklerimizden biri 
olan Raylı Sistemler Test Merkez-
leri`nin oluşturulması için çalışılı-
yor ve Eskişehir’de tesis edilecek 
Raylı Sistemler Ar-Ge Merkezi ve 
Test Yolu kurulması çalışmalarına 
destek veriliyor. 

Yerlilik oranları 
şart koşulmalı

İhaleli alımlarda yerlilik oranları 
mutlaka şart koşulmalı, bunlar ihale dökümanları 
ile yasal zorunluluk haline getirilmeli. RAYDER ve 
diğer raylı sistem kümelenmelerinin uzun zamandır 
yapmakta olduğu çalışmalar ve devlet otoriteleri ile 
yapılan görüşmeler sonucunda bu konuda oldukça 
ilerleme kaydedildi. 
Artık dünyada gelişmiş ülkelerin ulaşımda en büyük 
payı alan, çevreci ve ekonomik raylı sistem ulaşımı 
Türkiye’de de hızla ilerliyor. Şehir içi raylı sistem 
işletmeciliği ülkemizde henüz 11 ilimizde yapılmak-
ta iken, 17 ilimiz için daha raylı sistem yatırımları 
onaylandı, proje çalışmaları başladı. Bugün 4 mil-
yon nüfusluk İzmir’de, toplu taşımanın yüzde 35’i 
raylı sistemler ile yapılıyor, ayda yaklaşık 7 milyon 
500 bin kişi raylı sistemler ile yolculuk ediyor.

“Sürdürülebilir toplu 
taşımacılık için raylı 
sistemler gelişmeli”

“Türkiye kombine 
taşımacılık sistemiyle 

dünyaya ulaşacak”
RAYDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Emel Sakarya: 

Türkiye’de demiryolları teknolojisinin geliştirilmesi için acilen 
raylı sistem altyapı gereçlerinin ve raylı sistem araçlarının yerli 

sanayiciler tarafından üretilmesine destek verilmesi, az sayıda olan ama 
gelişmiş raylı sistem yan sanayisinin daha da güçlendirilmesi 

ve planlanmış etkili bir eğitim sisteminin oluşturulması gerekiyor.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özcan 
Salkaya: Her taşıma türünün iyi olan yönleriyle oluşturulacak ulusal ve 

uluslararası taşımacılık zinciri, Türkiye’yi küresel ticaret yollarının geçtiği 
bir ülke haline getirir. Bu durumda daima Türkiye kazanır.
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RAYDER Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Sekreteri Emel Sakarya

Demiryolu Taşımacılığı 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
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Raylı sistemlere atılan yerli imza
Türk makine sektörünün global oyuncusu Durmazlar Makina, üretiminin yüzde 80’ini ihraç edip 

dünyanın 120 ülkesinde Durma markası ile Türkiye’nin adını dünyaya duyuruyor. 

lk ihracatını 1975 yılında yapan 
Durmazlar’ın ihracat rakamı 110 
milyon doları geçiyor. Bu gelişme-
lerin altında güçlü Ar-Ge yapısı, 

sektörde 60 yıla yaklaşan deneyim, değerlerin 
korunduğu bir aile şirketi yönetimi yatıyor. 
Durmazlar, 2010 yılında kurduğu Ar-Ge 
merkeziyle de sektörünün ilkleri arasında 
yerini alıyor. Durmazlar Makina A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, ar-ge’ye 
verdikleri önemi son üç yıldır Türkiye’de en 
fazla patent başvurusu yapan ilk 10 şirket 
arasında yer almaları olarak gösteriyor. Ar-Ge 
bölümünde hem raylı sistemler hem de ma-
kine bölümü için geliştirmeler yapan 75 kişi 
çalışıyor. Gelecek vizyonunu makine ve raylı 
sistemler üzerine kuran Durmazlar Makina, 
bugün dünyanın yedinci tramvay markası olan 

İpekböceği’nin de üreticisi. Türkiye’nin ilk 
yerli tramvayı İpekböceği’ni üreten Durmazlar 
Makina, raylı sistem ulaşım araçlarının yer-
lileştirilmesinde de önemli bir oyuncu olarak 
öne çıkıyor. 

Durmaray ile global pazarı 
hedefliyor

Durmazlar tarafından üretilen ve Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşım-
da kullanılan 6 araç 2 yıldır Bursa yollarında 
çalışıyor. Ürün gamında tek yönlü tramvay, 
çift yönlü tramvay ve Green City olarak 
adlandırılan hafif raylı metro aracı bulunan 
Durmazlar’ın yıllık üretim kapasitesi 100 

araç. Durmazlar son olarak Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Şubat ayında yaptığı 60 adet 
Hafif Metro Aracı ve 12 adet tramvay alımı 
ihalesini kazandı. Durmaray markasıyla global 
pazarı da hedefleyen Durmazlar’ın bu alanda 
iş birlikleri de bulunuyor. Hızlı tren bogiele-
rini üretip yurt dışına ihraç eden Durmazlar, 
bu sayede teknoloji transferi yapılarak katma 
değeri yüksek ürünlerin ihracatını da sağlıyor. 
Durmazlar’ın Aselsan ile de ulaşım araçları 
geliştirme projelerinde iş birliği anlaşması 
bulunuyor. Anlaşma kapsamında Aselsan 
tarafından geliştirilen tramvay, metro, bölgesel 
tren ve yüksek hızlı projelerinde yer alacak 
kritik elektrik-elektronik sistemler, Durmaz-
lar firması tarafından geliştirilen raylı ulaşım 
araçlarına entegre edilecek.

Yerlilik oranını artırmak 
için çalışıyor

Türkiye’de 2023’e kadar kent içi raylı sistem 
ulaşım araçları pazarı metro olarak 6 bin, 
tramvay olarak 500, hafif raylı sistem olarak 
da 350 adet. Bu ihtiyacın parasal değeri ise 
ithal araçlarla 14,7 milyar doları buluyor. Yüz-
de 60 yerlilik oranıyla 9,6 milyar dolara bu 
üretimin Türkiye’de yapılabileceğine inanan 
Durmazlar, milli bir marka yaratmak ve yerli-
lik oranını her geçen gün daha da artırmak için 
çalışmalarını sürdürüyor. 

İ

örende konuşan Bakan Bilgin, projenin AB 
hibeleriyle AB sınırları dışında gerçekleşti-
rilen en büyük meblağlı proje olma özelliği 
taşıdığını vurguladı. Hattın modernizasyonu 

için ayrılan 220 milyon avroluk AB hibesinin yanı sıra 
39 milyon avroluk yerli kaynağın da proje için tahsis 
edildiğini ifade etti.

AB ile söz konusu iş birliğinin 2014-2020 yıllarını 
kapsayan IPA 2 döneminde de devam edeceğine ve 
Ulaştırma Operasyonel Programı’nın başarısının daha da 
yükseleceğine olan inancının tam olduğunun altını çizen 
Bakan Bilgin, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Proje-
si’nin Çerkez-Kapıkule kesiminin yapımını da AB hibe 
programları çerçevesinde gerçekleştireceklerini belirtti.

T

Samsun-Sivas hattı modernize edilecek
Samsun-Kalın (Sivas) Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi Yapım 
Sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombati ve TCDD Genel Müdürü 
Ömer Yıldız’ın katıldığı törenle imzalandı.
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kıllı trafik sistemleri, savunma 
grubu ve demiryolları alanlarında 
entegrasyon, tasarım ve üretim 
gerçekleştiren Savronik; demir-

yollarında sinyalizasyon, telekomünikasyon, 
elektrifikasyon, hat güvenliği ve izleme 
sistemleri, tren kontrol sistemleri, demiryolu 
bilgi ve yönetim sistemleri, araç üstü yar-
dımcı donanımlar, sürüş eğitim simalütörü 
hizmetleri sunuyor.  

Savronik’in 
anahtar teslim çözümleri:
 

 Hesaplamalar ve dizayn
 Projelendirme
 Tedarik
 Montaj
 Entegrasyon
 Devreye alma ve test
 Dökümantasyon
 Eğitim 
 İşletme ve bakım

 

Demiryolu sinyalizasyon 
sistemleri
Sinyalizasyon sistemi, güvenli bir tren seya-
hati için anklaşman, CTC kontrol merkezi, 
yol boyu sinyalizasyon ekipmanları, enerji 
kaynakları, kablaj, otomatik tren durdurma 
sistemi ve CTC yazılımının ortak ve sorunsuz 
arayüzlerle çalışması sonucu sağlanır.
Çeşitli projelerde kendi anklaşman sistemini 
kullanan Savronik, dünya üzerinde birçok de-
ğişik bölgede sinyalizasyon sistemi entegras-
yonu ve uygulamasını gerçekleştirebilir. 

Tren bilgi sistemi
 

 Katmanlı mimari
 Sayısal/coğrafi harita seçeneği
 Lokomotif tanımlama ve bilgilerin 

    gösterimi
 Lokomotif gerçek zamanlı hız bilgisinin 

    harita üzerinde gösterimi
 Araçlara ait hız, enlem-boylam, rötar ve 

    TCDD km cinsinden konum bilgilerini 
    görüntüleme ve raporlama

 GPS ve GPRS haberleşme
 İnternet tarayıcı ile PC ve mobil cihazlarda 

    kullanım.

Magnet algılayıcı
BTM-101 ve DTM-101, demiryolları sinyali-
zasyon ağının bir parçası olan demiryolu hattı 
boyunca monte edilmiş batı tipi yol magnetlerini 
algılar ve lokomotif üzeri ATS sistemine iletir. 

Yol magneti
Demiryolları sinyalizasyon ağının bir parçası 
olarak hat boyunca monte edilen yol mag-
netleri, hareket halindeki trenlerin güzergahı 
üzerindeki sinyalizasyon bilgilerinin lokomo-
tif üzeri ATS sistemine aktarılmasını sağlar. 
Doğu tipi yol magnetleri, demiryollarının 
doğu sinyalizasyon altyapısına uygun olarak 
tasarlandı ve üretildi. 

Savronik özgün 
fikirlerle güvenli 

çözümler sunuyor

A

1986 yılında Eskişehir’de kurulan Savronik, Türkiye’nin 
pek çok bölgesinde ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürüyor. 



zman teknik ekibi ile yurt içi ve yurt 
dışında raylı sistemler ve demiryolu 
taşımacılığında benzersiz çalışmaları 
ile Prota, mühendislik ve müşavirlik 

alanında günümüzde sektörünün liderlerinden biri 
durumunda. Prota mühendisleri özellikle yeraltı 
metro istasyonu ve tünel yapılarında uyguladıkları 
geoteknik çözümleriyle de birçok yeniliğe imza 
atıyorlar. 
Prota, Türkiye’de Kartal-Kadıköy metro tasarımı 
başta olmak üzere; Marmaray Gebze-Halkalı hafif 
raylı sistem hattı, Üsküdar-Ümraniye metrosu, 
Ankara metroları, İzmir Fahrettin Altay-Güzel-
bahçe hattı gibi birçok hattın tasarımını yaptı ve 
yapmaya devam ediyor.  

Polonya-Varşova metro 
tasarımında Prota imzası

Yurt içindekilere ek olarak yurt dışında da raylı 
sistem hizmeti sunan Prota, Polonya-Varşova 
metro tasarımını başarıyla tamamladı. Geçtiğimiz 
yıl kullanıma açılan Varşova metrosunda hatta 
yer alan istasyonların ve şaft yapısının mimari, 
yapısal, geoteknik, elektrik, mekanik, yangın tasa-

rımları Prota tarafından hazırlandı. Kent içi metro 
sistemleri deneyiminin sınırlı olduğu Polonya’da 
Prota, Türkiye’de edindiği uzmanlık ve deneyimi-
ni sergiledi, proje sürecinde Türkiye ve dünya-
daki metro pratikleri sık sık tartışıldı ve böylece 
projenin tüm taraflarını tatmin edecek optimize 
çözümlere ulaşıldı. Konusunda yerel kodları 
bulunmayan ve oldukça kapalı bir kültüre sahip 
olan Polonya’da, bir Türk müşavirlik firması 
olarak teknik bilgi birikimi ve uzlaşmacı tutumla 
uluslararası standartlarda kabul edilir bir tasarım 
sunma başarısı elde edildi.

nkara YHT Gar inşaatında incele-
melerde bulunan Bakan Bilgin, yerli 
üretimle ilgili şu bilgileri paylaştı: 
“Önceden yurt dışından tren seti ithal 

ederken, Eskişehir ve Adapazarı fabrikalarında 
yerli tren seti üretimine başlandı. Yüksek hızlı 
tren traverslerimizi Sivas’ta, bağlantı eleman-
larını Erzincan’da, dizel ve elektrikli lokomo-
tifleri Eskişehir’de, makas yapımını Çankırı’da 
gerçekleştiriyoruz. Şehir içi raylı sistemlere 

yönelik olarak özel sektörümüzde de ciddi bir 
kapasite oluştu. TCDD ve MKEK iş birliğiyle 
Türkiye’de ilk defa tren tekerlekleri üretilebilir 
oldu. Yerli ray üretimi desteklenerek Karabük 
Demir Çelik Fabrikalarından alınan raylarla 
binlerce kilometre ray döşedik. Yapacağımız 80 
setlik YHT alım ihalesi ile hızlı trenlerin lisan-
sına da sahip olarak bundan sonraki üretimlerin 
ülkemizde kendi tesislerimizde gerçekleştiril-
mesini sağlayacağız.”

aylı sistemler ve 
toplu taşımacılık 
araç üretimin-
de tüm Ar-Ge 

ve üretim sürecini kendi 
bünyesinde gerçekleştiren 
Bozankaya, bilgi birikimi 
ve deneyimlerini yeni nesil 
araç projeleri ile sunuyor. 
Bozankaya, titizlikle yürü-
tülen Ar-Ge çalışmalarının 
ardından tamamen yerli üre-
tim olarak hayata geçirilen 
yüzde 100 Alçak Tabanlı 
Tramvay, Trambüs ve 
Elektrikli Otobüs projeleri 
ile ilklere imza atıyor. Bozankaya tarafından üretilen 
Türkiye’nin ilk yerli Trambüs araçları, Malatya’da 
hizmet vermeye başlarken, elektrikli otobüsü E-Bus’ın 
hem yurt içi hem de yurt dışında yerel yönetimler tara-
fından deneme sürüşleri yapılıyor. İlk yerli yüzde 100 
alçak tabanlı tramvay araçları ise Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim edilmek üzere üretiliyor. 
Yeni araç projeleri ile ilgili bilgi veren Bozankaya 
Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Türkiye’nin 
ilk elektrikli otobüslerinden E-Bus’ı ürettiklerini belir-
tirken raylı sistemlerde pek çok projeleri bulunduğunun 
altını çiziyor. 

İlk yerli Trambüs üretimini 
gerçekleştirdik

“Toplu taşıma sorunlarının çözümünde birçok Avru-
pa ülkesinde kullanılan trambüslerin, şehirlerimizin 
çevreci, hızlı ve güvenilir ulaşım sistemleri ihtiyacına 

cevap vereceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığı-
mız çalışmalar sonunda Türkiye’nin birinci, dünyanın 
ikinci 25 metre uzunluğundaki Trambüs’ünü ürettik. 
İlk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi için 10 
adet ürettiğimiz Trambüsler, raylı sistemlere göre 
iyi bir alternatif oluyor veya raylı sistemlere entegre 
çalışabiliyor. Havai hat katener sisteminden enerjisini 
alan Trambüsler, günümüz tramvay ve metro araç 
teknolojisine sahip. Ancak lastik tekerlekli oluşundan 
dolayı ray ve benzeri altyapı maliyeti gerektirmedi-
ğinden, raylı sistemlere kıyasla daha az maliyetli bir 
ulaşım sistemi olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca düşük 
işletim maliyeti avantajı sunan Trambüs sistemi ile 
Malatya’da 3 ayda 1.2 milyon yolcu taşındı. Diğer 
yerel yönetimlerden ve yurtdışından da Trambüse ilgi 
olduğunu söylemeliyiz. 

Yüzde 100 alçak tabanlı yerli tramvayı 
geliştirdik ve üretiyoruz 

Tamamıyla Türk mühendislerden oluşan bir ekip ile 
yüzde 100 alçak tabanlı tramvay tasarımı hazırladık. Yü-
rütülen Ar-Ge çalışmaları sayesinde, 33 metre uzunlu-
ğunda ve 5 modülden oluşan şehir içi alçak tabanlı tram-
vay aracını üretiyoruz. Tramvay projemiz, Avrupa’dan 
ithal edilen ulaşım araçlarına kıyasla kalite seviyesi 
yüksek ve maliyet açısından daha avantajlı. İlk olarak 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile 30 Tramvay aracı-
mız için protokol imzaladık. 2015 yılı sonu itibariyle 
araçların teslimatına başlanacak ve 2016 yılı içerisinde 
de 30 araç teslim edilmiş olacak. Türkiye’deki tramvay 
segmentinde en yüksek yolcu kapasitesine sahip olan bu 
araçlar, aynı zamanda Türkiye’de bugüne kadar gerçek-
leştirilen satın alma maliyeti en uygun tramvay projesi 
olmasıyla da önem taşıyor.”

Bozankaya, Avrupa’da 
yılın şirketi seçildi

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay: Türk toplu taşıma 
araç üreticisi Bozankaya’nın yeni projeleri, hem ulusal hem de uluslararası 

arenada büyük ilgi görüyor. Bozankaya, raylı sistemler ve Trambüs 
üretimi ile Avrupa’da liderlik ödülünü de kazanarak yılın şirketi seçildi. 
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Bozankaya Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Aytunç Günay

30 yıllık tecrübeyle 
geleceği güçlendiriyor

Yerli üretim için hazırlıklar tamam

Prota Mühendislik müşavirlik sektöründe 30 yılı aşkın bilgi birikimi 
ve deneyimi ile terminallerden metro istasyonlarına, 

hava alanlarından kent içi ve kentler arası raylı ve demiryolu 
sistemlerine kadar her tür ulaşım yapısı için müşteri ihtiyacına ve 

konfora yönelik çözümler sunuyor. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin: 
Hedefimiz, demiryollarında kullanılan tüm araç ve gereçler ile sinyal 

sistemlerini yerli üretmek. Bunun için gerekli ön hazırlıkları tamamladık.
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Geliştirdiğimiz uzaktan erişim ve dijital hata tanımlama sistemleri ile, gerçek zamanlı olarak 
trenlerin bileşenlerini ve işletim sistemlerini kontrol ediyor, var ise operasyonel sapmaları 
düzeltiyor ve böylece trenlerin güvenilirliğini en üst düzeye çıkarıyoruz.

Öngörü odaklı bakım çalışmaları sayesinde hatalar, hasara dönüşmeden giderilebiliyor.  
Ayrıca akıllı yedek parça temin desteğiyle, bakım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, 
operatörlerin trenlerini en uzun süreyle kullanabilmelerini sağlamaktayız.

siemens.com.tr/mobility

Verdiğimiz hizmetin sonucu olarak operatörler trenleri daha verimli kullanabiliyor ve yolcular 
daha güvenli yolculuk edebiliyor.

Akıllı trenler, yedek parçaya ne zaman ihtiyaç 
duyacaklarını önceden bilirler.
Öngörülen bakım süreçleriyle daha ileriyi düşünebiliyor, ulaşımda çıtayı yükseltiyoruz.M
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 Makine parkınız ve personel sayınız 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Lokomotifler, yük vagonları, demiryolu 
üst yapısında kullanılan ağır makineler 
de dahil olmak üzere 144 adet çeken-çe-
kilen araç olarak tabir ettiğimiz aracımız 
bulunuyor. Şu anda, demiryolu sektörün-
de en büyük makine parkına sahip olan 
firmamızda, projelere göre genişleyip 
daralmakla birlikte 575 civarında çalışanı-
mız bulunuyor. 170 civarında beyaz yaka 
çalışanımız; mühendis, tekniker, topoğraf 
ve ofis personelinden oluşuyor. 

 Şu an hangi proje üzerinde çalışıyor-
sunuz?
Yapı Merkezi İnşaat’ın, Etiyopya’da 
almış olduğu 440 kilometrelik yük ve 
yolcu taşımasına hizmet edecek yeni 
bir demiryolu projesine başlıyoruz. 
Güzergâhı, Etiyopya’nın güneyinden 
kuzeyine doğru geçen, büyük bir kısmı 
dağlar ve nehir yataklarının bulundu-
ğu zorlu bir coğrafyada bulunan ve 
toplam keşif bedeli 1,7 milyar USD olan 
projenin süresi 42 ay. Etiyopya’da aldı-
ğımız bu projenin diğer bir önemli tarafı 
da, bölgede bir Türk firmasının aldığı ilk 
demiryolu projesi olması.  
Karabük’te kurulu tesisimiz demonte 
edilerek, Etiyopya’ya gönderildi ve 
Bina inşaatı dahil 60 günlük rekor bir 
sürede kurularak 31 Mayıs 2015’de ilk 
üretimini yaptı. Halen günlük 800 adet 
Travers üretimimiz devam etmektedir. 
Proje için üretilecek toplam travers 
yaklaşık 740 bin adettir. Ayrıca, proje 
için yaklaşık 35 bin mtül Köprü Traversi 
ve 40 bin mtül Makas Traversi de Afyon 
tesisimizde üretilecek ve Etiyopya’ya 
ihraç edilecektir.

 Yurt dışında hayata geçirdiğiniz,  
hali hazırda devam eden başka işleri-
niz de var. Bunlar hakkında da bizleri 

bilgilendir misiniz?
Sidi Bel Abbes’de Yapı Merkezi İnşaat’ın 
almış olduğu 18 kilometre uzunluğundaki 
yeni bir hatta, hat üst yapısı ve travers 
üretimi ile destek veriyoruz.

 Rayton Afyon Deney Laboratua-
rı’nızda hayata geçirdiğiniz işlerden 
bahseder misiniz?
2013 yılından bugüne, sektörümüzün ilk 
ve tek TÜRKAK Deney Laboratuarı Akre-
ditasyon Belgesi’ne sahip Yapıray Afyon 

Deney Laboratuarı’mız, ulusal ve uluslara-
rası standartlara uygun olarak sektörümüze 
hizmet veriyor. Başta Alın Kaynaklı Ray-
ların Eğme Deneyleri ve Alümino Termik 
Kaynaklı Raylarda Eğme Deneyleri olmak 
üzere “Agrega”, “Taze Beton”, “Sertleş-
miş Beton” ve “Travers Boyut ve Moment 
Ölçümleri” kapsamlarında deneylerini 
gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra laboratu-
arımızın, Türk Standartları Enstitüsü’nden 

alınmış “Deney Hizmeti Alınabilecek 
Laboratuar Onayı” Belgesi de bulunuyor.

 Sadece Yapıray’ın ürettiği size  
özel ürünleriniz, çözümleriniz bulunu-
yor mu?
Dünyada önemli üreticileri olan ve 
“Prefabricated Slabtrack”(Prefabrike Hat) 
olarak adlandırılan bu ürünü ürettik ve 
adını Panelray olarak belirledik. Bu sistem 

Türkiye’de, Yapıray tarafından geliştirildi 
ve ilk kez 2014 yılında “İstanbul-Demir-
köprü Hattı, Çatalca-Kabakça istasyonları 
arasında bulunan 425 metre uzunluğunda-
ki 3 no’lu tünelde balastsız üst yapı yapıl-
ması işi” kapsamında kullanıldı. İlk kez 
TCDD’den prefabrik panelli hat döşenme-
sine ait iş bitirme belgesi alındı.

 PanelRay ürününüzün avantajları 
nelerdir?
PanelRay 4,5 metreye 2,5 metre eninde, 
panel şeklinde, ard germeli bir sistem. 
Bu projede öncelikle, eski hat sökülüyor, 
balast kaldırılıyor, temel betonu dökülüyor 
ve ardından Panelray ürünlerimiz yerleş-
tiriliyor. Balastlarda zamanla yıpranmalar 
oluşur, dolgu tabakası bozulur, çökme-
ler olabilir. Betona fikse bir sistem ise 
özellikle tünellerde büyük fayda sağlıyor. 
Bu sistemde çok acil durumlarda karayolu 
araçları bile içeri girip acil müdahale yapa-
biliyor. Yapıray, Devlet Demiryolları’nın 
tarihinde ilk kez böyle bir projeyi hayata 
geçirmeyi başardı. Bu bizim büyük gurur 
kaynaklarımızdan sadece biri. 

 Sürdürülebilir ve çevre duyarlılığı 
konularındaki çözümleriniz ne gibi 
donanımlara sahip?
Özellikle üretim faaliyetlerimizde yasal 
mevzuat gerekliliklerini yerine getiriyoruz. 
Üretim aşamasında toz, gürültü, titreşim 
ve atık su gibi parametrelerin indirgenebil-
mesi amacıyla periyodik olarak ölçümler 
yapılıyor ve tüm önlemler alınıyor.
Yine ön plana çıkan ürünümüz Panelray, 
çevre dostu olup, uygulama ve işletme 
aşamasında balastlı hatlara nazaran toz 
ve gürültü emisyonlarının azaltılmasında 
etkin bir rol oynuyor.
Raylı Sistemler “Çevre Dostu” bir ulaşım 
şeklidir. Bizler de karbondioksit salınımla-
rının en yoğun olduğu karayolu ulaşımına 
alternatif olarak gelişen raylı sistemler 
sektöründe, ulusal veya uluslararası 
girişimlerde bulunarak, bilgi ve teknoloji 
yoğun yatırımlar yapmak suretiyle ülke-
mizin “sürdürülebilir çevre” hedefine katkı 
sunmak istiyoruz. Diğer yandan makine 
sanayinden elektronik sanayine, toprak ve 
mineral sektöründen demir-çelik sektörüne 
ve demir dışı metaller ve kimya sektörüne 
katkı sağlamak, bu sektörlerden elde edi-
len her bir unsurda teknolojinin gelişme-
sini sağlamak, bunu yaparken de “doğru 
tasarım” ve “kusursuz ölçüm uygulamala-
rı” ile hizmet etmeyi esas alıyoruz.

Etiyopya’da ilk Türk traversi üretildi

Yapıray Genel Müdürü Bekir Sami Günsav: Yapı Merkezi 
Holding bünyesinde hizmet 

sunan Yapıray, raylı sistemlerde 
sinyalizasyon ve elektrifikasyon 
dahil anahtar teslim hat döşeme 

çalışmalarını dış pazarda da 
başarıyla sürdürüyor. Firmamız, 
Etiyopya’da Yapı Merkezi’nin 

almış olduğu, 1,7 milyar USD’lık demiryolu projesi için çalışmaya başladı. 

Yapıray Genel 
Müdürü Bekir 
Sami Günsav


