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B ilindiği üzere 22 Temmuz 
2004 tarihinde Haydarpaşa-
Ankara seferini yapan “hızlan-

dırılmış tren”in Sakarya’nın Pamukova 
ilçesinde raydan çıkarak devrilmesi 
sonucu 41 yurttaşımız ölmüş, 81 yurt-
taşımız yaralanmıştı. Bu olay üzerine 
“hızlandırılmış tren” ve demiryolu po-
litikaları kamuoyu nezdinde daha tartı-
şılır olmuştur. 

Odamızın ulaşım ve demiryolu rapor-
larında tespit ettiği üzere, demiryolları 
1950’lerden itibaren karayolu ağırlıklı 
ulaşım politikaları lehine ikinci plana 
itilmiştir. Demiryollarının konvansiyo-
nel hatlarının yüzde 41’i; toplam demir-
yollarının yüzde 38’i Cumhuriyet’ten 
önce yapılmış; 1923–1950 arasında yıl-
da ortalama 172 km; 1950 sonrasında 
yılda ortalama 45,2 km demiryolu inşa 
edilmiştir. 1950 yılında 9 bin 24 km 
olan toplam demiryolu hattı uzunluğu 

bugün ancak 12 bin 97 km’dir. Yani 
son 63 yılda yalnızca 2 bin 493 km de-
miryolu yapılmıştır. Anahat yapımı ise 
1951 sonrasında toplam bin 742 km, 
yıllık ortalaması ise 27 km olarak ger-
çekleşmiştir. Ayrıca 2009 yılında 397 
km olan yüksek hızlı tren hat toplamı 
2010’da 888 km’ye yükselmiş, fakat 
yüksek hızlı trene yönelik bütün imaj 
politikalarına rağmen son üç yılda du-
rum değişmemiştir. Sonuçta demiryolu 
yolcu ve yük taşımacılığında olağandışı 
bir gerilemeye yol açılmış; yüksek hızlı 
tren uygulaması çok ağır ve sorunlu bir 
şekilde uygulanmıştır. 

1950 yılında demiryolu taşıma oran-
ları yolcuda yüzde 42,2, yükte yüzde 
55,1 oranında idi. Bugün ise demiryolu 
taşımacılığı yolcuda yüzde 1,1’e, yük-
te de 4,1’e gerilemiştir. AKP iktidarı 
1950’den bu yana ki politikaların sür-
dürücüsü olmuş ve demiryollarındaki 

gerileme sürmüştür. TCDD istatistik-
lerine de yansıdığı üzere, 2000 yılında 
demiryolu taşımacılığı yolcuda yüzde 
2,2 oranında iken 2012 yılında yüzde 
1,1’e gerilemiştir. Yükte de 2000’de 
yüzde 4,3 olan oran 2012’de 4,1’e geri-
lemiştir. Karayolu taşımacılığı ise aynı 
dönemde yükte yüzde 71’den yüzde 
76,8’e, yolcuda ise yüzde 95,9’dan yüz-
de 98,3’e yükselmiştir. 

Yine AKP iktidarı döneminde AB’ye 
uyum gerekçesiyle, demiryolu hizmet-
leri rekabete dayalı esaslar çerçevesin-
de yeniden yapılandırılmış, serbest-
leştirilerek piyasaya açılmıştır. T. C. 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’nün demiryolu altyapı iş-
letmecisi olarak yapılandırılması ve 
T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık 
Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren 
işletmecisi olacak bir şirket kurulması-
na yönelik 6461 sayılı Türkiye Demir-
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yolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkında Kanun 01.05.2013 tarihli ve 
28634 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiş, tren işletme-
ciliği özel sektöre açılmıştır. TCDD İş-
letmesi Genel Müdürlüğünün Yeniden 
Yapılandırılması ve Türkiye Demiryolu 
Taşımacılığı AŞ Kurulması Hakkında 
Kanun ile bir bütün olarak artıları ve 
eksileri bulunan 158 yıllık demiryolu 
kazanımları ve TCDD’nin nihai tasfiye-
si gerçekleştirilmiştir. Türkiye Demir-
yolu Taşımacılığı Anonim Şirketi Ge-
nel Müdürlüğü’nün kurulmasına ilişkin 
kanun, taşınmazların satışı, özelleş-
tirmelerle ve demiryolu çalışanlarının 
geleceği ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler 
getirmektedir. Böylece TCDD parça-
lanarak şirketleştirilmiş, kamu hizmeti 
anlayışı yerine serbest piyasa gerek-
lerini gözeten bir model esas alınmış, 
TCDD’nin taşınmazları satılmaya baş-
lanmıştır, çalışanlar güvencesiz çalışma 
biçimlerine tabi kılınmıştır. Bu durum 
halkın ulaşım hakkının elinden alınma 
sürecinin son halkasıdır. Karayolları ve 
havayolundan sonra demiryolunun ti-
carileştirilmesi ve piyasaya açılması ile 
bu süreç tamamlanmıştır.

Karayolu ulaşımı dışında, güvenli, 
konforlu, hızlı, çevre dostu olan, dışa 
bağımlılık yaratmayan, enerji savur-
ganlığına neden olmayan, çağdaş ve 
hızlı, altyapı problemleri ve sorunla-
rı çözümlenmiş demiryolu, havayolu 
ve denizyolu ulaşımlarının hak ettiği 

düzeye ulaşması ve ulaşımda toplu ta-
şımanın yaygınlaşması temel hedef ol-
malıdır. Doğru bir demiryolu politikası, 
hat kapasitesi, arazi, maliyet, kullanım 
ömrü, güvenlik, enerji verimliliği, pet-
role bağlı olunmaması, çevre gibi temel 
unsurlara ve kamusal hizmet perspekti-
fine dayandırılmalıdır. Aşağıdaki öneri-
lerimiz bu açıdan değerlendirilmelidir.

• Ciddi bir “Ulaştırma Ana Planı” 
yapılmalı; bu plan kapsamında, de-
miryolu, denizyolu, havayolu ve 
karayolu için ayrı ayrı ana planlar 
hazırlanmalıdır. 

• Ulaşım politikaları karayolu, deniz-
yolu, demiryolu, havayolu taşıma-
cılığının, seri, ekonomik, çevreci, 
güvenli ve hızlı, tek bir taşıma zin-
ciri oluşturacak şekilde entegre edil-
mesini içeren Kombine Taşımacılığa 
yönelim ekseninde belirlenmelidir. 

• Tüm ulaşım modları arasında uyum 
sağlanarak yük ve yolcu taşımada 
ağırlık demiryolu taşımacılığına ve-
rilmeli, demiryolu taşımacılığı planlı 
olarak artırılmalıdır. 

• Ulaştırmanın bütünü ve demiryol-
larında, altyapı, araç, arazi, tesis, 
işletme ve taşınmazlara yönelik bü-
tün özelleştirmeler ve belediyeler ile 
üçüncü şahıslara devirler durdurul-
malıdır. 

• Yeni raylı sistemlerin mevcut ulaşım 
ağları ile entegrasyonu sağlanmalı, 
kentlerde başta metro olmak üzere 

hafif raylı sistemler yaygınlaştırıl-
malıdır. 

• Ulaştırma master planlarında, birim 
enerji tüketimi daha düşük demiryo-
lu ve denizyolu sistemlerine öncelik 
verilmeli, mevcut sistemler kapasite 
ve verimlilikleri geliştirilerek kul-
lanılmalı; ulaşımda petrol bağım-
lılığının azaltılması hedeflenmeli; 
mevzuat bu doğrultuda gözden geçi-
rilmelidir. 

• TCDD’nin parçalanarak işlevsiz-
leştirilmesi, siyasi kadro atamaları 
ve her düzeydeki uzman kadro kı-
yımına son verilmelidir. TCDD’nin 
personel açığı siyasi değil, mesleki 
ve teknik ölçütler içinde giderilmeli; 
“performansa göre ücret”, “toplam 
kalite yönetimi” vb. uygulamalar 
kaldırılmalıdır.

• Hizmet dışı bırakılan bakım-tamir 
atölyeleri ve bütün tesisler yeniden 
işlevli kılınmalıdır. 

• TCDD’nin borçlandırılması ve zarar 
ettirilmesi politikası terk edilmelidir. 

• TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜ-
LOMSAŞ gibi TCDD fabrikaları 
lokomotif ve vagon üretecek teknik 
düzeye getirilmeli, montaj değil üre-
tim esaslı bir yapıya sahip olmalı; 
demiryolu yan sanayisine (ray, te-
kerlek vb.) yatırım yapılmalıdır. 

• TCDD, nitelikli personel yetiştiril-
mesi için üniversiteler ve meslek 
odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek 
içi eğitim geliştirilmeli, kapatılan 
meslek liseleri yeniden açılmalıdır. 

• Demiryolu modlarındaki atıl kapasi-
telerin değerlendirilmesi için işletme 
iyileştirmeleri yapılmalı; demiryolu 
hatları ciddi ve bütünlüklü bir tarzda 
onarılarak yeniden yapılandırılmalı; 
ulaşım güvenliğini etkileyen hatlar 
en kısa sürede onarılmalı, elektri-
fikasyon ve sinyalizasyon gereksi-
nimleri karşılanmalıdır. 
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