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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Raylı sistem araçlarının güvenli ve konforlu bir yolculuk imkânı sağlaması, yük 

taşımacılığında ekonomik ve çevreci olması, hem kentiçi hem de şehirlerarası ulaşımda yaygın 

olarak tercih edilmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle küresel ölçekte her geçen yıl raylı sistem 

araçlarına yapılan yatırımlar artmaktadır. Bu perspektifte Türkiye’de de 2035 yılına kadar 

TCDD ve bağlı ortaklıklarıyla Büyükşehir Belediyeleri tarafından yüksek miktarda raylı sistem 

aracı yatırımı planlanmıştır. Bu çerçevede örneğin TCDD 190 adet yüksek hızlı tren seti almayı 

planlamaktadır. Söz konusu setlerin alım tutarının 5 milyar Avro civarında olacağı tahmin 

edilmektedir. Benzer şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek miktarda metro aracı 

satın alma planı bulunmakta olup söz konusu araçların maliyetinin yaklaşık 3,5 milyar Avro 

olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, yük taşımacılığında demiryolunun payının artırılması 

hedefi doğrultusunda yaklaşık 5 milyar Avro tutarında elektrikli ve dizel elektrikli ana hat 

lokomotifi alımı öngörülmektedir.  

2035 yılına kadar ülkemizin raylı sistem aracı ihtiyacı,  

 Yüksek Hızlı Tren      190 adet 

 Elektrikli Lokomotif      1.400 adet 

 Dizel Elektrikli Lokomotif    100 adet 

 Manevra Lokomotifi     155 adet 

 Elektrikli Tren Seti      116 adet 

 Dizel Tren Seti      75 adet 

 Yük Vagonu      33.000 adet 

 Metro Aracı      3.300 adet 

 Tramvay      650 adet 

olarak planlanmaktadır. Bu durumda 2035 yılına kadar alınması planlanan raylı sistem araçları 

yatırım tutarının 19 milyar Avro düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Bu büyüklükte bir 

alımın 30 yıllık bakımı ve yedek parçaları da hesaba katıldığında toplam maliyetin 38 milyar 

Avro düzeyinde olacağı değerlendirilmektedir. Orta ve uzun vadede raylı sistem araçlarına 

yapılacak yatırımlar ülkemizde yerli ve milli raylı sistem araç sanayisinin gelişmesine katkı 

sağlayacak ve diğer sektörler açısından kaldıraç etkisi oluşturabilecek büyüklüktedir. Bu 

bağlamda sürdürülebilir, ömür devri maliyetleri azaltılmış ve rekabetçi bir yerli raylı sistem 

araçları sektörünün oluşturulması öncelikli olarak ele alınması gereken bir konu haline 

gelmiştir. 
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2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla üretilmesi 

durumunda yılda ortalama 2 milyar Avroluk iş hacmi oluşturularak 8.000 nitelikli üretim 

personeli için istihdam yaratılabilecektir. Ayrıca teknolojik gelişmelere paralel olarak 

tasarlanıp üretilen araçların güncellenmesi ve rekabetçi özelliklerinin korunması ve arttırılması 

amacıyla tasarım kabiliyetlerinin yurtiçinde geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle 

sürdürülebilir raylı sistem araç sektörü için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması, desteklenmesi, 

takip edilmesi ve seri üretime dönüştürülmesi amacıyla beyaz yakalı çalışanlar için de istihdam 

imkanı oluşturulacaktır.  

Mevcut durumda ülkemizde raylı araç sistemi üretimi kamu ve özel sektör tarafından 

yürütülmektedir. Kamuya ait TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ, “TCDD bağlı 

ortaklığı” statüsünde lokomotif, yolcu ve yük vagonu üretimine devam etmektedir. Özel sektör 

firmaları ise daha çok tramvay ve metro araçlarının üretimlerinde yer almaktadır. Mevcut 

durumda imalatlar genellikle mekanik ağırlıklı olarak kaynak ve montaja dayalı olarak 

kurgulanmıştır. 

Teknoloji ilerledikçe mekanik sistemler yerini yeni nesil trenlerde yüksek emniyet ve 

güvenilirlik seviyesine sahip elektronik sistemlere bırakmaktadır. Yeni nesil raylı sistem 

araçlarında özellikle tren kontrol ve yönetim sistemi ile dağıtık cer (çekiş) sistemi gibi ileri 

teknolojili bileşenler, kritik sistemler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yerli firmaların 

raylı sistem aracı çözümü sunarken bu hususun da göz önünde bulundurulması uygun olacaktır. 

Yerli firmaların büyük ölçekli projeleri yönetebilecek ve bütünsel olarak sistem tasarımını 

yapabilecek kabiliyete sahip olmaları stratejik bir konudur. Bu kapsamda, raylı sistem aracı 

geliştirilmesi ve üretilmesi aşamasında en kritik sistemler ve bileşenler aşağıda listelenmiştir. 

 Proje Yönetimi 

 Sistem Mühendisliği 

 Araç Gövde Tasarımı ve Üretimi 

 Boji Tasarımı ve Üretimi 

 Fren Sistemi 

 Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi 

 Çekiş (Cer) Sistemi  

 Kapı Sistemi  

 Trafo Sistemi 
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Yukarıda sıralanan kritik teknolojiler ile ana bileşenler raylı sistem aracı maliyetlerinin 

büyük bir kısmını oluşturmaktadır ve dünyanın lider raylı sistem aracı üreticileri özgün 

mühendislik ve tasarım kabiliyetlerine sahip olan büyük ölçekli firmalar olarak yukarıda 

sıralanan teknolojilerin önemli bir kısmını kendi bünyelerinde barındırmaktadır.  

Kamu kesimi üreticilerinin, altyapı ve iş tecrübesinin yüksek olmasına rağmen hızlı karar 

alamaması, personel istihdam edilmesinde sıkıntılar bulunması, Ar-Ge’ye gerekli miktarda 

kaynak ayıramaması gibi nedenlerle sektörde oluşan yeni ihtiyaçlara cevap verilmesinde etkili 

olmadığı gözlenmektedir. Bununla birlikte; kamuya ait raylı sistem araç üreticileri işçilik 

maliyetlerinin yüksek olması, özel firmalarla yeterli ölçüde işbirliği yapamaması gibi nedenler 

dolayısıyla rekabetçi konumunu her geçen gün kaybetmektedir.  

Özel sektörün önündeki en büyük engel ise üretim kapasitelerine uygun sipariş 

alamamasıdır. Mevcut Kamu İhale Kanunu ile yetkinlik şartının ön koşul olması ihalelere özel 

sektörün katılımına engel olmaktadır. İhalelere katılamayan özel sektörün bu şartlarda yatırım 

yapmasının, insan kaynağı yetiştirmesinin ve bünyesinde tutabilmesinin ayrıca rekabetçi yeni 

nesil tasarımlar yapabilmesinin ve gelişmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte, hızla artan raylı sistem altyapı yatırımları yabancı üreticilerin ilgisini 

çekmektedir. Geçmiş yıllarda teknolojik hazırlık düzeylerini tamamlamış olan bu firmalar 

organizasyon yapıları, sermaye büyüklükleri, nitelikli çalışan sayıları ve teknolojik altyapıları 

ile yerli üreticilere göre avantajlı konumdadır. Yabancı üreticiler, çeşitli sayı ve ölçekteki raylı 

sistem araç platformları ile rekabetçi çözümlerini esnek bir şekilde ve kısa sürede talep edilen 

ihtiyaçlara yönlendirebilmektedirler.  

Hem kamu hem de özel sektör üreticilerinin zayıf yanlarının geliştirilmesi ve önlerindeki 

engellerin kaldırılması, rekabetçi bir konuma getirilmesi, yüksek miktarlı raylı sistem aracı 

alımlarının fırsat olarak değerlendirilmesi ve sektörün gelişmesini tetikleyecek tarzda 

kurgulanması ile mümkün olacaktır.  

Bu çalışma kapsamında öncelikle raylı sistem araç sektörüne yönelik küresel ve yerli 

sanayiinin mevcut durum analizi yapılmıştır. Yerli sanayiinin durumu, kapasitesi, yetkinlikleri 

ve gelişmesine engel olan nedenler belirlenmiştir. Sektörün bugünkü durumunun daha iyiye 

gitmesi için bu çalışma kapsamında yerli üretimin artırılması, kritik teknolojilerin kazanılması, 

ihracat yapabilen milli bir markanın çıkarılması, nitelikli personel istihdamının sağlanması ve 

dış ticaret açığının düşürülmesi amacıyla önerilen hedefler sunulmuştur. Belirlenen hedeflerin 
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başarılı bir şekilde uygulanması ile Grafik 1’de gösterildiği üzere; alım makamları, ana 

yüklenici firma ve yerli paydaşlar; alt sistem tedarikçileri, üniversiteler ve araştırma 

merkezlerinden oluşan sürdürülebilir yerli raylı sistemler ekosistemi ortaya çıkacaktır. 

Grafik 1: Hedeflenen Yerli Raylı Sistemler Ekosistemi 

 

Bu kapsamda önerilen ilk hedef, kamu alımları ile yerli ve milli raylı sistem araç 

sektörünün geliştirilmesini koordine edecek ve lokomotif görevini üstlenecek firmanın tayin 

edilmesidir. Tayin edilecek firma, her türlü araç platformları ile sinyalizasyon konularında 

tasarım geliştirme yeteneklerine sahip olmalı, büyük ölçekli projeleri yönetebilmeli, yerli 

üreticilerin üretim kapasitelerini artırabilmeli ve milli markanın oluşturulmasını sağlayarak 

dünya ile rekabet edebilir duruma getirmelidir. Bu amaçla görevi üstlenecek firmanın, proje 

yönetimi ve sistem mühendisliği aktivitelerini milli imkânlarla yürütmesi ve tasarım süreçlerini 

kendi bünyesinde tutması gerekmektedir. 

Önerilen bir diğer hedef, tüm kamuya ait raylı sistem tedarik projelerinin Sanayi İşbirliği 

Programı (SİP) yönetmeliğine uygun olarak, ana yüklenicisi tayin edilen firma olacak şekilde 

yürütülmesidir. Ana yüklenicinin araç kritik alt sistemlerini tedarik ederken nasıl bir yol 

izleyeceği detaylı olarak SİP şartnamesinde belirtilmelidir. Bu nedenle yabancı üreticiden 

doğrudan alım yönteminden kaçınılmalıdır. 
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Ayrıca kamu tarafından ihtiyaç duyulan raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistem 

alımları kapsamında acil alımların yerine, 5 yıllık dönemler için planlanan alımların 

gerçekleştirilmesi ve bu süreçte ihtiyaç makamları ile birlikte çalışılması da önerilen hedefler 

arasında yer almaktadır. Özellikle Büyükşehir Belediyeleri’nin tercih ettiği anahtar teslimi raylı 

sistem çözümlerinden araç ve sinyalizasyon sistemleri ayrıştırılmalıdır. Alımı 

gerçekleştirilecek ürünler programa alındıktan sonra, teknik şartnameleri standartlaştırılarak 

oluşturulmalı, yerli sanayiinin önceden hazırlık yapabilmesi için desteklenecek Ar-Ge 

projelerinin planlarda yer bulması sağlanmalıdır.  

Diğer önemli bir hedef olarak, raylı sistem araçları tedarik modelinin geliştirilmesi 

önerilmektedir. Ana yüklenici olan lokomotif firmanın yerli katkı oranlarını nasıl arttıracağı, 

KOBİ’lerle nasıl çalışacağı, yurtiçi imkan ve kabiliyetleri maksimum oranda nasıl kullanacağı 

mevzuatlar ile tanımlanmalıdır. Bu sayede alt sistem tedarikçilerinin de rekabetçi olarak 

geliştirilmesi garanti altına alınacaktır. 

Bu kapsamda, yüzdesel oranlar ile yerli üretim modeli yerine, kritik alt bileşenlerin yerli 

üretimi öncelikli hedef olarak önerilmektedir. Bu kapsamda raylı sistem araçları için; araç 

gövdesi, boji, tren kontrol ve yönetim sistemi, çekiş (cer) sistemi, fren sistemi, kapı sistemi, 

trafo sistemi gibi alt sistemler için zorunlu yerli üretim şartı getirilmelidir. Ayrıca, araç ve alt 

sistem yerli üretim şartlarına; elektrik-elektronik donanımlar, yazılım ve algoritma geliştirme, 

test ve doğrulama iş paketleri de dahil edilmelidir. 

Önemli bir hedef de raylı sistemler konusunda yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin, Avrupa 

Birliği Ufuk 2020 programı kapsamında yürütülen “Shift to Rail” benzeri bir kurguda 

yönetilmesi için yasal alt yapının hazırlanmasıdır. Bu sayede yürütülen Ar-Ge projeleri 

endüstrileştirilebilir ve sürdürülebilir raylı sistem ekosisteminin oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

Son olarak, raylı sistemler konusunda tasarım, geliştirme, üretim, lojistik, test ve 

sertifikasyon süreçlerinde görev alacak; proje yöneticileri, sistem mühendisleri, elektrik-

elektronik, yazılım, makine, test vb. tasarım mühendislerinin yetiştirilmesine yönelik eğitim 

programlarının teşvik edilerek desteklenmesi hedef olarak önerilmiştir. 

Böylelikle, bir fırsat olarak görülen ve kamu tarafından alımları planlanan büyük ölçekli 

raylı sistem araç ve sinyalizasyon sistem yatırımları, bu alanda yerli sanayiinin gelişmesinde 

kaldıraç etkisi yaratacaktır. Sonuç olarak, tüm raylı sistem araç platformlarına ve sinyalizasyon 

sistemlerine yönelik tasarım ve üretim yapabilen milli bir marka oluşturulacak, ihracat 
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yapılacak, dış ticaret açığı düşürülecek, 8.000 nitelikli mavi yakalı personel ile 1.000 beyaz 

yakalı personel için istihdam sağlanacak, yatırımı tamamlanmış üretim tesislerinin kapasiteleri 

arttırılacak, 2 milyar Avro yıllık iş hacmi oluşturulacak ve dış ticaret açığı azaltılacaktır.  
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1. GİRİŞ  

Raylı sistemler, büyüme ekonomisine pek çok farklı alanlardan önemli girdiler sağlayan, 

ülkeler açısından kritik bir ulaşım çeşididir. Söz konusu olgunun temelinde, yapılan altyapı 

yatırımlarının pek çok farklı hizmet sektörü tarafından değerlendirilebilmesinin yanında hem 

yük hem de yolcu taşımacılığı açısından maliyet etkin ve güvenli bir çözüm oluşturması ve 

pazar büyüklüğüne paralel olarak artan istihdam gereksinimi yatmaktadır. 

Diğer ülkelerle kıyaslandığında, ülkemizin stratejik konumu itibariyle raylı sistem 

araçları sektörü her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir, ürün ömrü 

masrafları azaltılmış ve rekabetçi bir yerli raylı sistem araç sektörünün oluşturulması öncelikli 

olarak ele alınması gereken bir konu haline gelmiştir. 

Türkiye’deki raylı sistem araçlarının çok büyük bir kısmı doğrudan yabancı şirketlerden 

tedarik edilmekte ya da limitli üretim lisansı ile mekanik üretim veya montaj kapsamında 

üretilmektedir. Bunun sebeplerinden bir tanesi yeterli Ar-Ge çalışmalarının yapılamaması ve 

yerli bir çözümün oluşturulamamasıdır. Raylı sistem araçları alanında Ar-Ge çalışmalarının 

yapılması için gerekli ekosistem henüz oluşmamıştır. Özel sektör, söz konusu alandaki 

çalışmalarına 2009 yılı itibarıyla Ar-Ge yaparak başlamıştır. Bu kapsamda, bütçe gereksinimi 

kısmen daha düşük ölçekte olan tramvay araçları için çeşitli çalışmalara başlanmıştır. Nispeten 

büyük yatırımlara ve üretim kapasitelerine sahip kamu kurumlarında ise personel istihdam 

edilmesindeki sıkıntılar ve Kamu İhale Kanunu ile alımların uzun sürelerde yapılması nedeni 

ile yeterli sayıda ve nitelikte Ar-Ge faaliyetleri yürütülememektedir. Üniversitelerde ise üretim 

alt yapısının ve raylı sistemler konusunda kurulan bölümlerin yeni olması, yeteri kadar ihtisas 

sahibi akademik personel bulunmaması sebebiyle raylı sistem araç üretimi konusunda sanayi 

ile işbirliği istenen düzeyde yapılamamaktadır. 

Bu çalışma, On Birinci Kalkınma Planı Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim Çalışma 

Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sonucu katılımcıların katkıları ve 

görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Toplantılar öncesinde ve sonrasında mevcut durumun ortaya 

konulması amacıyla raylı sistem işletmeleri, üreticileri, üniversiteler, araştırma merkezleri ve 

komisyon üyelerine soru listeleri gönderilmiştir. Komisyon üyeleri tarafından gönderilen 

cevaplara ve bilgilere çalışma kapsamında yer verilmiştir. 

Raporun ikinci bölümünde mevcut durum analizi yapılmıştır. İlk olarak dünyanın ve 

Türkiye’nin önemli raylı sistem üreticilerine ait kısa bilgiler verilmiştir. Ayrıca ülkemizde 
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bulunan raylı sistem işletmecilerinden elde edilen bilgilere göre işletmede yer alan raylı sistem 

araç sayıları, tedarik edilen firma bilgisi ve araç yaşları belirtilmiştir. Başarılı bir yerlileştirme 

stratejisi uygulayarak milli marka oluşturan Güney Kore firması HYUNDAI-ROTEM’in 

yüksek hızlı tren teknoloji transferi yöntemi detaylı olarak incelenerek çalışma kapsamında 

örnek vaka olarak sunulmuştur. Raylı sistem araçlarında yerli üretim konusu, güçlü ve zayıf 

yönlerimiz ile fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak irdelenmiş ve mevcut durum 

analizi yapılmıştır. Sonrasında ise bugüne kadar yapılan ve devam eden Ar-Ge projeleri 

incelenmiştir. Mevcut durum analizi kapsamında son olarak yerli üretimin önündeki engeller 

tespit edilmiştir. 

Raporun üçüncü bölümünde Türkiye raylı sistem araç pazarı değerlendirilmiştir. Raylı 

sistem araç sektörü paydaşlarından temin edilen veriler neticesinde yerli sanayinin durumu 

tespit edilmiş, üretim kapasiteleri, kapasite kullanım oranları ve yatırım düzeyleri incelenmiştir. 

2035 yılı itibari ile ihtiyaç duyulan raylı sistem araç sayısı ile mevut yatırımlar göz önünde 

bulundurularak yerli üretim yapılması durumunda ülkemizin potansiyel kazanımları ortaya 

konmuştur. 

Dördüncü bölüm olan On Birinci Kalkınma Planı Perspektifi başlığında, toplantılar 

kapsamında belirlenen başlıklar çerçevesinde; Sanayi İşbirliği Programı, Milli Marka 

Oluşturulması, Raylı Sistem Araç İhtiyaçlarının Planlanması, Tedarik Modelinin Geliştirilmesi, 

Yerliliğin Pursantaj Yerine Kritik Teknolojiler ile Sağlanması, Ar-Ge Projelerinin 

Belirlenmesi, İnsan Kaynağı Yetiştirme Programlarının Oluşturulması gibi görüşler 

değerlendirilmiş ve hedefler oluşturulmuştur.  

Sonuç ve değerlendirme bölümünde yerli raylı sistem araç sektörünün geliştirilmesi, 

yatırımların tüm yerli paydaşlarla işbirliği içerisinde planlanabilmesi ve ülkemizdeki 

kaynakların en verimli ve etkili şekilde sektöre kazandırılması amacıyla stratejilere yer 

verilmiştir.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ  

2.1 Küresel Görünüm 

Raylı sistem araçları, kullanıcılarına güvenli ve konforlu bir yolculuk imkânı sağlarken 

ekonomik ve çevreci yanları ile de ulaşım sistemlerinde öne çıkmaktadır. Örneğin atmosfere 

salınan sera gazlarının % 23,4’ü taşımacılık sektöründen kaynaklanırken bunda raylı 

sistemlerin payı % 3,5’tur. 1 

Grafik 2: Sera Gazı Salımı 1 

 

Avrupa’da raylı sistemler ile % 17,2 oranında yük ve % 7,4 oranında yolcu taşınırken, 

demiryolu ulaştırması sistemlerinde harcanan enerjinin ulaştırma sektörü toplam enerji tüketimi 

içindeki payı % 2 seviyesindedir. 2 

Grafik 3: Avrupa ulaşım sistemleri enerji tüketimi 2 

 

                                                           
1 www.iea.org 

2 CER 2015-The voice of European Railways 
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Avrupa ülkelerinde raylı sistemler ile yolcu taşımacılığında (yolcu-km) 2010 yılına göre 

2030 yılında % 50, 2050 yılında ise % 100 artış ön görülmektedir. Raylı sistemlerde yük 

taşımacılığının (ton -km) 2030 yılında karayolu yük taşımacılığı ile aynı seviyede olacağı, 2050 

yılında ise karayolu yük taşımacılığına oranla % 50 artış olacağı tahmin edilmektedir.3  

Grafik ’te görüldüğü üzere erişilebilir pazarda 2013 yılından günümüze en yüksek 

büyüme oranı anahat raylı sistem araçlarında gerçekleşmiştir. Benzer büyümenin 2019-2021 

için de devam edeceği tahmin edilmektedir. 2019-2021 döneminde yıllık demiryolu pazarının 

yaklaşık 122 milyar Avro düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir. (Grafik ). 

Grafik 4: Küresel erişilebilir demiryolu pazarının, 2013-2015'ten 2019-2021'e hizmet 

alanlarına göre dağılımı 4 

 

  

                                                           
3 Transport Action Plan UIC 2014 

4 www.statista.com 
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Grafik 5 Küresel demiryolu teknolojileri endüstrisinin 2009-2011'den 2019-2021'e göre 

pazar büyüklüğü dağılımı 5 

 

2013 ve 2015 döneminde, küresel demiryolu teknolojileri endüstrisinin pazar hacmi yıllık 

ortalama 159 milyar avro olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2021 tarihleri arasında ise yıllık 

ortalama 185 milyar avroluk bir değere ulaşacağı öngörülmektedir. Söz konusu pazarın yüzde 

2,6 oranında yıllık büyüme göstereceği beklenmektedir. 

Raylı sistem araçları pazarında yer alan üreticiler arasında ALSTOM, BOMBARDIER, 

CAF, CRRC, GE, HYUNDAI ROTEM, SIEMENS, STADLER, TMH gibi firmalar 

bulunmaktadır. Söz konusu firmalar ülkelerinde raylı sistem aracı üreten tek marka olarak hem 

kendi yurt içi pazarlarına ürün tedarik etmekte hem de uluslararası pazara ihracat 

yapmaktadırlar. Örneğin, Almanya’da SIEMENS, Fransa’da ALSTOM, Çin’de CRRC vb. her 

ülkede tek firma raylı sistem araç üretiminde bulunmaktadır. Raylı sistem araç üretiminde 

ülkelerinde lider tek marka olan bu firmalar küme faaliyetleri kapsamında alt sistem 

tedarikçileri ile çalışarak küçük ve orta ölçekli birçok firmaya da büyük iş imkânları 

sunmaktadır. Söz konusu ülkelerdeki KOBİ’ler kendi ülkelerinin lider firmalarına teknik çözüm 

sağlarken dünya çapında tanınmış ve ihracat yapar konuma gelmişlerdir. İlgili nedenlerden 

dolayı söz konusu ülkelerde raylı sistem araç teknolojisi ekosistemi oluşmuştur. Bununla 

birlikte, aynı ülkede birden fazla raylı sistem aracı üreten firmanın bulunması durumunda ise 

                                                           
5 www.statista.com 
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piyasada gerçekçi fizibiliteler yapılmadan rekabetçi tekliflerin ortaya çıktığı görülmüş, raylı 

sistem araç fiyatları önemli ölçüde azalmış neticede de iflas eden firmalar piyasadan silinmiştir. 

Araç ana yüklenicisi firmaların teknoloji ve finans açısından güçlü olmadığı bu tip ülkelerde 

bu alanda faaliyet gösteren KOBİ’ler de zarar görmüştür. Bu kapsamda, global pazarda raylı 

sistem araç üreticisi firmaların satış, çalışan sayısı gibi göstergeleri incelendiğinde söz konusu 

durum daha iyi anlaşılmaktadır.  

2.2 Raylı Sistem Aracı Üreticileri 

2.2.1 Küresel Ölçekteki Firmalar 

a) ALSTOM 

ALSTOM firması tüm raylı araç sistem platformlarına yönelik çözümler üretmektedir. 

Dünyada ölçek büyüklüğü açısından ikinci sırada yer almaktadır. 2017 yılı ilk dokuz ayında 

satışlarını % 6 oranında artırarak 5,5 milyar Avro olarak gerçekleştirmiş ve 4,9 milyar Avro 

tutarında sipariş almıştır. Toplamda ise 32,8 milyar Avroluk sözleşmesi bulunmaktadır. Dünya 

genelinde 60 farklı ülkede 32.000 çalışanı olup 20.000’i Avrupa’da yerleşiktir. 2017 yılında 

SIEMENS Mobility firması ile birleşme kararı almıştır. Nihai birleşme 2018 yılı sonunda 

gerçekleştirilecektir. ALSTOM kapı, fren ve tuvalet alt sistemleri hariç tüm kritik teknolojileri 

kendi bünyesinde üretmektedir. Şimdiye kadar yirmiden fazla teknoloji transferi projesi 

gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen teknoloji transferlerinden bazıları yüksek hızlı tren üretimi 

kapsamında olup, Güney Kore’de ROTEM firmasına, Çin’de CRC ve CNR firmalarına (güncel 

ismi CRRC Corporation), İspanya’da CAF firmasına çeşitli teknoloji transferleri yapılmıştır.  

b) BOMBARDIER 

Dünya genelinde 28 farklı ülkede 60 adet tasarım ve üretim tesisi bulunmaktadır. 4.300’ü 

ürün geliştirme mühendisi olan toplam 39.850 çalışanı ile şimdiye kadar 100.000 adet raylı araç 

sistemi BOMBARDIER firması tarafından kullanıma sunulmuştur. 2017 yılında 8,5 milyar 

dolar gelir elde etmiş ve siparişe bağlanmış sözleşme tutarı 34,4 milyar dolar olmuştur.  

c) CAF  

CAF firması İspanya’da yerleşik olup yüksek hızlı tren, elektrikli lokomotif, dizel 

elektrikli lokomotif, manevra lokomotifi, EMU, DMU, yük vagonu ve yolcu vagonu 

üretmektedir. Toplam 3.800 çalışanı bulunmaktadır. Kendi bünyesinde araç gövde, boji, cer 
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sistemi, araç yazılımı, tren kontrol ve yönetim sistemi geliştirilmektedir. Dış tedarikçilerden 

kapı, fren ve klima sistemleri temin edilmektedir. CAF, küresel ölçekteki teknoloji transferi ve 

yerlileştirme çalışmaları kapsamında Brezilya, Fransa, ABD ve Meksika’da çeşitli ortaklıklar 

kurmuştur. 

d) CRRC 

Çin’deki CRRC firması 46 adet alt firması ile birlikte 180.000 çalışana sahip dünyanın 

en büyük raylı sistem aracı üreticisidir. 2015 yılı verilerine göre 37,8 milyar dolar geliri ile 2016 

yılı Fortune Global 500 listesinde 266. Sırada yer almaktadır. Firmanın Ar-Ge harcaması yıllık 

1,4 milyar dolara ulaşmaktadır. 

e) GE Transportation 

GE Transportation firmasının yaklaşık 10.000 çalışanı bulunmakta olup 60 farklı ülkede 

faaliyet göstermektedir. Genel merkezi ABD’dedir. Firma, dizel elektrikli lokomotif 

üretmektedir. 2016 yılında 4,7 milyar dolar gelir etmiştir. 2016 yılı itibari ile 20 milyar doların 

üzerinde sözleşme yapmıştır. 

f) HYUNDAI ROTEM 

1977 yılında kurulan firma, ilk milli dizel lokomotifi 1979’da üretmiştir. Firmanın 

portföyünde elektrikli tren seti, yüksek hızlı tren, tramvay, DMU, lokomotif, yük vagonu dahil 

olmak üzere çeşitli platformlar üretilmekte olup 36 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır. Firma 

raylı araç sistemlerindeki kritik teknolojilerden tren kontrol ve yönetim sistemi, cer motoru, cer 

sistemi, yardımcı güç ünitesi gibi alt bileşenleri yerlileştirmiştir. Daha sonrasında iş alanını 

artırarak sinyalizasyon, haberleşme, gibi alanlara da dahil olmuştur. 1998 yılında KTX 

trenlerinin teknoloji transferi yöntemi ile üretilmesinde görev almıştır. İstanbul için 2001-2010 

yılları arasında 92 adet metro aracı, 2005-2008 yılları arasında 34 adet tramvay üretmiştir. 

Ayrıca, 2006-2009 yılları arasında TCDD için 96 adet elektrikli tren seti imal etmiştir.  

Bununla birlikte, 2008 yılında 440 adet Marmaray aracını üretmiştir. 2008-2009 yılları 

arasında TÜVASAŞ ile birlikte 84 adet üçlü ve dörtlü dizel tren setleri üretmiştir. 2012 yılında 

ise 220 adet yüksek hızlı tren siparişi almıştır. Ülkemizdeki ortak üretim çalışmaları 

kapsamında 2010-2015 yılları arasında 80 adet elektrikli lokomotifi TÜLOMSAŞ ile birlikte 

üretmiştir. 2015 yılında ise Antalya tramvay ihalesini kazanmıştır. 2016 yılında toplam 2,6 

milyar dolarlık satış gerçekleştirmiştir. 
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g) SIEMENS 

Firmanın Mobility alanındaki 2017 yılı geliri 8 milyar Avro olup sözleşmeye bağlanmış 

sipariş tutarı ise 26 milyar avro düzeyindedir. Bu alanda firma her türlü raylı sistem araç 

platformunu tasarlayıp üretebilmektedir.  

h) STADLER 

İsviçreli firma 1942 yılında kurulmuştur. Firma ilk yıllarda tramvay ve benzeri küçük 

raylı araçlar için bataryalı çalışma altyapısı entegre ederek faaliyetlerine başlamıştır. 1989 

yılında satıldığında 18 çalışanı bulunan firma günümüzde 11 farklı lokasyonda 7.000 çalışanı 

ile faaliyet göstermektedir. Üretilen raylı sistem araçları arasında yüksek hızlı tren, elektrikli 

tren setleri, lokomotifler ve tramvay bulunmaktadır. Bununla birlikte, firma 2016 yılında 2,1 

milyar İsviçre Frankı sipariş almıştır. 

ı) TRANSMASHHOLDING 

Rusya’nın demiryolu ulaşım sektöründeki en büyük firması CJSC 

TRANSMASHHOLDING 2002 yılında kurulmuştur. CJSC, Rusya Demiryolları’nın en büyük 

tedarikçisi konumundadır. Firma dizel lokomotif, manevra lokomotifi, yolcu ve yük vagonları, 

elektrikli tren setleri gibi geniş yelpazede raylı sistem araçları üretmektedir. ALSTOM, 2015 

yılında bir ortak girişim şirketi olan TRANSMASHHOLDING’in % 8 hissesini daha Rusya 

Demiryolları’ndan alarak payını % 33’e çıkarmıştır. Firmanın yıllık geliri 2015 yılı verilerine 

göre 4.2 milyar6 avro olup 55.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. 

2.2.2 Türkiye’deki Üreticiler 

a) TÜLOMSAŞ 

1894 yılında Almanlar tarafından Anadolu-Bağdat demiryolu ile ilgili olarak buharlı 

lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere Eskişehir’de Anadolu-Osmanlı 

Kumpanyası adı verilen küçük bir atölye kurularak TÜLOMSAŞ’ın temeli atılmıştır. 1923 

yılında 800 metrekare kapalı olana ulaşan Eskişehir Cer Atölyesi, 1925’ten 1928 sonuna kadar 

Kazanhane, Çarkhane, Marangozhane, Köprü, Demiryolu Makası, Kantar ve yol emniyeti ile 

ilgili malzemeler üreten birimleri hizmete alarak dışa bağımlılığın azaltılması yolunda büyük 

adımlar atmıştır. 1958’de ise ilk buharlı lokomotif KARAKURT’un üretimine başlanmıştır. 

                                                           
6 Global Rail Market Outlook, 2016 K051-13 FROST AND SULLIVAN 
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1968 yılında Alman MAK firmasının lisansıyla DH3600 tipi dizel manevra lokomotiflerinden 

25 adet üretilmiştir. 1971-1985 yılları arasında 431 adet DE 24000 tipi dizel elektrikli ana hat 

lokomotifleri üretilmiş olup 1986-1990 yılları arasında da 70 adet DE11000 tipi manevra 

lokomotifi üretilmiştir. 1987 yılında DE 22000 ana hat lokomotifinden 48 adet, 1988 yılında 

E43000 elektrikli ana hat lokomotiflerinden de 44 adet üretilmiştir.  

1998’de tasarımı TÜLOMSAŞ tarafından gerçekleştirilen 950 Beygir Gücünde DH 9500 

tipi Dizel Hidrolik Anahat ve Manevra Lokomotifi üretim çalışmalarına başlanarak söz konusu 

lokomotiflerden 26 adet üretilmiştir. 2001 yılında ise DH10000 dizel hidrolik ana hat 

lokomotiflerinden 14 adet imal edilirken, 2003 yılında da 89 adet DE33000 tipi dizel elektrikli 

ana hat lokomotifi % 55 yerlilik oranı ile üretilmiştir. Bunların yanı sıra GE 

TRANSPORTATION firması işbirliği ile 30 adet DE36000 dizel elektrikli ana hat 

lokomotifleri üretilmiştir. 

b) TÜVASAŞ 

Ülkemizde 1866 yılında başlayan demiryolu ulaşımı, tamamı ithal, bakım-onarımları da 

dışa bağımlı olarak sürdürülen araçlarla yapılmıştır. Bu durum demiryolu işletmeciliğinde 

sürekli sorun ve kesintilere yol açmış, maliyetleri yükseltmiştir. TÜVASAŞ’ın ilk tesisleri bu 

sorunların yok edilmesi amacı ile 25 Ekim 1951 tarihinde “Vagon Tamir Atölyesi” adıyla 

faaliyete geçirilmiştir. 1971 yılında başlanan ihracat çalışmaları neticesinde, Pakistan ve 

Bangladeş’e toplam 77 vagon ihraç edilmiştir. 1976 yılından itibaren ALSTOM firmasının 

lisansı ile elektrikli banliyö dizileri üretimine başlanmış ve toplam 75 dizi (225 adet) üretilerek, 

TCDD’ye teslim edilmiştir. 

2001 yılında, SIEMENS ile yapılan işbirliği çerçevesinde, Bursa Büyükşehir 

Belediyesinin Hafif Raylı Taşıt filosunun 38 aracının montaj ve işletmeye alma çalışmaları, 

TÜVASAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiştir. 

2008 ve 2009 yıllarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim–Yenikapı arasında 

işleteceği 84 adet (28 set) metro aracı ile TCDD’nin 75 adet (25 set) elektrikli tren seti (banliyö) 

araçlarının HYUNDAI ROTEM firması ile ortak üretimi çerçevesinde imalatı yapılmıştır. 

Bununla birlikte, 2010 yılında üretimine başlanan Dizel Tren Set (DMU) araçları projesi, 

12 adedi 3'lü, 12 adedi ise 4'lü olmak üzere toplam 84 araçtan oluşmaktadır. Bu araçların 2013 
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yılı sonuna kadar üretimi tamamlanarak TCDD’ye teslim edilmiştir. Böylelikle, ilk yerli dizel 

tren seti hizmete verilmiştir. 

c) TÜDEMSAŞ 

TÜDEMSAŞ, TCDD Genel Müdürlüğünün kullandığı buharlı lokomotif ve yük 

vagonlarının onarımlarını yapmak amacıyla 1939 yılında “Sivas Cer Atölyesi” adıyla 

kurulmuştur. Zaman içerisinde bina, tezgâh ve tesis bakımından geliştirilerek, 1953 yılından 

itibaren yeni yük vagonu üretimine başlanmıştır. 1961 yılında Türkiye’nin ilk buharlı 

lokomotifinden biri olan BOZKURT tamamı yerli olacak şekilde TÜDEMSAŞ’ta üretilmiştir. 

TÜDEMSAŞ bünyesinde Vagon Üretim Fabrikası, Vagon Onarım Fabrikası ve Metal İşleri 

İmalat Fabrikası ile bunlara destek sağlayan çeşitli üniteler bulunmaktadır. Yerleşke yaklaşık 

110.000 m2’si kapalı olmak üzere, yaklaşık 382 dönümlük bir alan üzerine kurulmuştur. 

Kuruluşundan bugüne 345.000’in üzerinde yük vagonunun bakım, onarım ve revizyonu ile 

22.000’den fazla muhtelif tiplerde yeni yük vagonun üretimi gerçekleştirilmiştir.  

Sektörün gerektirdiği her türlü sertifikasyona sahip şirkette UIC ve TSI standartlarında 

üretim yapılırken, ECM Bakım Yönetim Sistemi kapsamında vagon bakım-onarımları ve 

revizyonları yapılmaktadır. TÜDEMSAŞ, aynı yıl içerisinde sipariş edilen 3-4 farklı çeşit 

vagonu üreterek işletmeye sunabilmektedir. Şirket bünyesindeki fabrikalarda bulunan robotlu 

boji kaynak ünitesi, robotlu kumlama tesisi, vagon boyama tesisi, boji kumlama istasyonu, çok 

sayıdaki CNC tezgâhları, Yatay İşleme Merkezleri gibi modern ve teknolojik tezgâhlarla yük 

vagon sektöründe Türkiye’nin en donanımlı şirketi konumundadır.   

TÜDEMSAŞ 2023 yılına kadar sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek ve alternatif pazarlar oluşturup yurt dışına da açılabilmek amacıyla, 13 tip vagon ve 

3 farklı bojiyi projelendirip TSI’a göre sertifikalandırdıktan sonra seri üretimlerini yaparak 

sektörün hizmetine sunmayı planlamıştır.  

Bu amaç doğrultusunda TSI’ın ülkemiz için zorunlu hale geldiği 2015’ten bu tarafa 5 tip 

vagon ve 3 farklı boji için süreç tamamlanmış ve seri üretimlerine geçilerek teslimatları 

yapılmıştır. Bu vagonlar; Rgns ve Sgns tipi konteyner taşıma vagonları, üstü ve yan kapakları 

otomatik şekilde açılıp kapanabilen Talns tipi cevher taşıma vagonu, ağır petrol ürünlerini 

taşımaya dönük Zacens tipi ısıtmalı sarnıç vagonu ve platform tipi yeni nesil Milli Yük 

vagonudur. 
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Şirket bünyesindeki Kaynak Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde şirkette çalışan 

kaynakçılara eğitim vermenin yanında, TCDD personeli ve özel sektör bünyesinde çalışan 

kaynakçıları eğitmek ve yeni kaynakçılar yetiştirmek üzere söz konusu merkeze 2013 yılından 

beri hizmet vermektedir.  

Yük Vagonu üretimi ile bakım ve onarımı ile birlikte, özel sektör firmaları ile 

TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TCDD Taşımacılık A.Ş’nin ihtiyaç duyduğu tampon, yaprak 

susta, fren hava hortumu ve buraj kazması gibi birçok yedek parçayı da firma bünyesinde 

üretmektedir.  

d) EUROTEM 

Türkiye’de teknolojisi bulunmayan her türlü elektrikli tren seti, hafif raylı araçlar, hızlı 

tren setleri üretimini yapmak üzere HYUNDAI-ROTEM, TCDD ve yerli firmaların ortaklığı 

ile 2006 yılında EUROTEM şirketi kurulmuştur. Kurulan fabrikada İstanbul metrosunun 92 

aracından 84’nün, TCDD’ye ait 32 set banliyö treninin 96 aracından 75’inin kısmi üretimi ve 

montajı yapılmıştır.  

Ayrıca İstanbul Yenikapı metrosunun 68 aracının üretimleri de devam etmektedir. 440 

adet Marmaray projesi araçlarının 300 adedi yine bu tesiste üretilmiştir. İZBAN’ın 120 araçlık 

siparişinin tümü, İzmir Belediyesi’nin 38 set tramvayının tümü, Antalya tramvaylarının 18 setin 

tamamı benzer şekilde bu tesiste üretilmiştir. Tesiste 150 kişi istihdam edilmekte olup yıllık 

200 araç üretim kapasitesi bulunmaktadır. 

e) DURMARAY 

2009 yılında Ar-Ge merkezi kurularak 2012’de İpekböceği tramvayını geliştirmiştir. 

2016 yılında Panorama tramvayını geliştirdi. 25.000 metrekarelik kapalı, 10.000 metrekarelik 

açık alanda şehir içi raylı araç sistemi üretimi alanında proje, tasarım, yazılım, montaj, test ve 

devreye alma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Fabrika içerisinde 1288 metre uzunluğunda, 

R20, R25, R40, R70, R80 yatay kurp ile % 6-8,5 eğimlere sahip test pisti bulunmaktadır. Firma 

tarafından geliştirilen raylı sistem araçları, Bursa, Samsun ve Kocaeli şehirlerinde 

kullanılmaktadır. 
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f) BOZANKAYA 

Bozankaya, Ankara ve Almanya'da kurulu fabrikalarında, dünyanın en önde gelen raylı 

sistem üreticilerine paslanmaz çelik - alüminyum materyal gövdeler ve alt parça üretimleri 

yapmaktadır. 

2014 yılında % 100 alçak tabanlı tramvay tasarımı tamamlanmıştır. Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi için 30 adet 33 metre uzunluğunda çift taraflı sürüş özelliğine sahip ve 5 modülden 

oluşan tramvaylar üretilmiştir. Firma ayrıca SIEMENS ile Bangkok metrosunun araçlarını 

üretmektedir. 

2.3 Raylı Sistem Araçları Sektörünün Genel Değerlendirmesi 

Dünyada raylı sistem aracı üreticilerinden CRRC’nin yıllık geliri 32 milyar avrodan 

fazladır. BOMBARDIER 9, ALSTOM 6,5, SIEMENS Mobility ve HYUNDAI ROTEM 2,5 

milyar avro gelirle büyük şirketler arasında öne çıkmaktadır. CRRC’nin güçlü proje 

referansları, finansal avantajları nedeni ile önümüzdeki dönemde de dünyada baskınlığını 

artıracağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, CRRC firması 324 adet Ankara metrosu 

tedarik ihalesini kazanmıştır. İstanbul metrosu için açılan ihalelerde de düşük fiyat vererek 

rekabetçi pozisyonunu korumaktadır. 

Türkiye’nin, artan raylı sistem yatırımları sonucunda önümüzdeki dönemde raylı sistem 

araçlarına olan ihtiyacı daha da artacaktır. 21. yüzyılda şehirlerin hızlı ve güvenli yolcu 

taşımacılığının adresi olacak metro araçları, özellikle büyükşehirlerimizin temel ihtiyaçları 

arasında bulunacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda yüksek miktarda yatırım 

öngörüsü bulunmaktadır. 

Metro sistemleri toplu taşımada yüksek yolcu taşıma kapasiteleri nedeni ile 

büyükşehirlerde en çok tercih edilen toplu taşıma çözümleri arasında yer almaktadır. Tokyo, 

New York, Londra, Berlin ve Moskova dünyanın önde gelen büyük metro işletmelerine sahip 

şehirleri arasında yer almaktadır. Londra’da ilk metro hattı 1864 yılında, son metro hattı ise 

1979 yılında inşa edilmiştir. 40 yaşın üstünde toplam 760 adet, toplamda ise 4.000’in üzerinde 

metro aracı bulunmaktadır.  

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, ortalama 40 yıllık kullanım ömrü bulunan raylı sistem 

araçlarının sadece ilk alım maliyetlerinin değil kullanım ömürleri süresince gerekli 
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bakımlarının da düşünülmesi gerekmektedir. Söz konusu araçların bakımları, kullanım ömürleri 

boyunca ilk satın alma maliyetlerinin 2-3 katı büyüklüğüne ulaşmaktadır. 

Benzer şekilde Moskova’da 5.000’in üzerinde metro aracı bulunmaktadır. Moskova ve 

Berlin’de yaşları 40’ın üzerinde 5.000’den fazla metro aracı hala kullanılmaktadır. Moskova’da 

tüm metro araçlarını Metrowagonmash firması üretmektedir. Firma, 2020’ye kadar 3.000 metro 

aracı üretimi yapmayı planlamaktadır.  

Türkiye’de ise metro aracı üretim alt yapısı ve kapasitesi bulunmakla birlikte yerli ve 

milli metro aracı bulunmamaktadır. 

Raylı sistem yük taşımacılığında, OECD 2014 verilerine göre 2000-2008 yılları arasında 

önemli ölçüde büyüme gerçekleşmiş olup 2009 ekonomik krizine bağlı olarak yük taşımacılığı 

performansında azalma görülmüştür. 2010-2011 yılları arasında gerçekleşen hızlı artış eğilimi 

ile birlikte 2009-2014 yılları arasında toplam % 3,2 yıllık büyüme oranına erişilmiştir. Raylı 

sistemler ile yapılan yük taşımacılığında 2023 yılına kadar yılda ortalama % 2,4 büyüme 

beklenmektedir. 

Bugün itibarıyla Avrupa ülkelerinde 800.000’in üzerinde yük vagonu bulunmaktadır. 

Almanya’da, 150.000 civarında, Fransa’da ve Polonya’da ise 90.000’in üzerinde yük vagonu 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa’da toplam 17.000 civarında lokomotif bulunmakta 

olup dizel ve elektrikli lokomotif sayılarının yaklaşık olarak birbirine eşit olduğu 

görülmektedir. Bunun yanı sıra 8.000’in üzerinde manevra lokomotifi bulunmaktadır. Elektrikli 

ve dizel tren setlerinin sayısı ise 35.000 civarında olup 20.000 tanesi elektrikli tren setidir. 

2.4 Türkiye’deki Kentiçi Raylı Sistem Araçları  

Ülkemizde çeşitli illerde raylı sistemler ile toplu taşıma hizmeti gerçekleştirilmekte olup 

söz konusu illerde kullanılan raylı sistem araçlarının detaylarına aşağıda yer verilmiştir.  

İstanbul’da raylı sistem işletmeciliği 1988’de kurulan Metro İstanbul A.Ş tarafından 

yürütülmektedir. Türkiye’deki en büyük kentiçi raylı sistem altyapısına sahip olup 30 yıllık 

tecrübesi bulunan Metro İstanbul’un 4 adet raylı sistem aracı bakım merkezi bulunmaktadır. 

Metro İstanbul’un yedek parça ve araçların tedariklerinde yurtdışına bağımlı olması en çok 

problemle karşılaştığı hususlar arasında yer almaktadır. Metro İstanbul A.Ş; ithalat 

bağımlılığının azaltılması, daha hızlı lojistik destek alınması ve yeni teknolojilere esnek bir 
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şekilde ulaşarak araçların modernize edilebilmesi amacıyla raylı sistem araçlarında 

yerlileştirme çalışmalarına büyük önem vermektedir. 

İstanbul’da 1988 yılında ABB firmasından 105 adet 300 kW gücünde hafif metro araçları 

alınmış ve işletmeye başlanmıştır. 2002 yılında BOMBARDIER firmasından 55 adet 440 kW 

gücünde tramvay aracı tedarik edilmiştir. 2008 yılında ROTEM firmasından 600 kW gücünde 

92 adet metro aracı ile 34 adet tramvay aracı temin edilmiştir. Aynı yıl SIEMENS firmasından 

470 kW gücünde 32 adet tramvay aracı satın alınmıştır. 2009 yılında ALSTOM firmasından 

740 kW gücünde 80 adet metro aracı ile 600 kW gücünde 37 adet tramvay aracı temin 

edilmiştir. 2011 yılında CAF firmasından 144 adet 608 kW gücünde metro aracı tedarik 

edilmiştir. 2014 yılında İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından geliştirilen ve üretilen 18 adet 480 kW 

gücündeki tramvay işletmeye alınmıştır. 2017 yılında ROTEM firmasından 48 adet, CAF 

firmasından 126 adet metro aracı daha hizmete girmiştir. Bu kapsamda, Metro İstanbul A.Ş 

envanterinde 627 adet metro aracı ile 182 adet tramvay aracı bulunmaktadır. 

Ankara ilinde Ankaray projesi kapsamında 33 adet hafif metro aracı 1996 yılında 

ANSALDO-BREDA firmasından tedarik edilmiştir. 1997 yılında da Batıkent-Kızılay 

arasındaki 14,6 km metro hattı tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır. Bu hatta çalıştırmak üzere 

BOMBARDIER firmasından 1996 yılında 108 adet metro aracı satın alınmıştır. Son olarak yeni 

yapılan Çayyolu, Sincan ve Keçiören metroları için CRRC firmasından 324 adet metro aracı 

alımı devam etmektedir. Bu kapsamda, Ankara’da toplam 465 adet metro aracı bulunmaktadır. 

İzmir’de raylı sistem işletmeciliği 1999 yılında kurulan İzmir Metro A.Ş tarafından 

yürütülmektedir. 2007 yılı itibarıyla İzmir’de 12 km raylı sistem hattı bulunurken, söz konusu 

hatta 45 adet 350 kW gücünde ABB’den satın alınan raylı sistem araçlarına ilaveten 2012 

yılında 32 adet 400 kW gücünde CSR araçları filoya katılmıştır. 2015 yılında 10 adet daha CSR 

aracı alınmıştır. Ardından 2016 yılında 15 adet 460 kW gücünde CNR ve 38 adet 480 kW 

gücünde ROTEM aracı tedarik edilmiştir. Böylece İzmir Metro A.Ş envanterinde toplam 182 

adet metro ve 38 adet tramvay aracı bulunmaktadır. Toplam raylı sistem hat uzunluğu da 40 

km’ye erişmiştir. 

Kocaeli’nde 2015 yılında Ulaşım Park A.Ş kurularak raylı sistem işletmeciliği 

başlamıştır. 2017 yılında DURMAZLAR firmasından tedarik edilen 12 adet tramvay aracı 7,40 

km’lik hatta işletmeye alınmıştır. Araçların çekiş gücü 544 kW’tır. 2017 yılı Aralık ayı 
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içerisinde yapılan ihalede 6 adet tramvay aracı için en uygun teklif DURMAZLAR firması 

tarafından verilmiştir. 

Adana ilinde 13 km uzunluğunda çift hat hafif raylı sistem bulunmaktadır. Söz konusu 

hatta ROTEM firmasından tedarik edilen 36 adet raylı sistem aracı kullanılmaktadır. Söz 

konusu raylı sistem araçları 17 yaşında olup 520 kW çekiş gücüne sahiptir. 

Antalya’da raylı sistem işletmeciliği 2010 yılında kurulan Antalya Ulaşım Hizmetleri 

Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılmaktadır. 2009 yılında 14 adet tramvay CAF 

firmasından alınmıştır. 2016 yılında, 11 km uzunluğundaki mevcut tramvay hattına 18 km daha 

ilave yapılarak ROTEM firmasından 18 adet tramvay aracı satın alınmıştır. Bu kapsamda, 

Antalya’da toplam 32 adet tramvay aracı envanterde yer almakta olup araçların toplam çekiş 

gücü 480 kW’tır.  

Bursa’da raylı sistem işletmeciliği 1998’de kurulan BURULAŞ tarafından 

yürütülmektedir. Yapılan ilk raylı sistem projesi 21,9 km uzunluğunda olup 2007 yılında 48 

adet 560 kW gücünde SIEMENS B80 hafif metro aracı temin edilmiştir. 2011 yılında 13 adet 

DUEWAG (34 yaşında) ve 3 adet de VEB (60 yaşında) firmalarına ait araçlar filoya dahil 

edilmiştir. Aynı yıl hafif metro uzunluğu 30,7 km’ye çıkarılmış ve 2,2 km tramvay hattı da 

işletmeye açılmıştır. Bu kapsamda, 2012 yılında 30 adet BOMBARDIER hafif metro aracı satın 

alınmıştır. 2014 yılında hafif metro hat uzunluğu 38,5 km’ye çıkarılmış ve DURMAZLAR 

firmasına ait 6 adet tek yönlü İpekböceği tramvayı ile 22 adet DUEWAG hafif metro aracı 

temin edilmiştir. 2016 yılında da DURMAZLAR firmasından 12 adet İpekböceği çift yönlü 

tramvayı alınmış ardından 2017 yılında ise yine DURMAZLAR firmasından 60 adet hafif 

metro aracı alınmıştır. Bu kapsamda, Bursa’da toplam 160 adet hafif metro aracı ve 34 adet 

tramvay aracı ile 38 istasyondan oluşan raylı sistem altyapısında kentiçi toplu taşıma 

yapılmaktadır. 

Eskişehir ilindeki mevcut tramvay araçları BOMBARDIER firmasından temin edilmiştir. 

Yeni araçlar ise SKODA firmasından tedarik edilmektedir. Bunula birlikte, Eskişehir’de toplam 

47 adet tramvay aracı bulunmaktadır. 

Konya’da raylı sistem işletmeciliği 1987 yılında başlamıştır. 2010 yılında SKODA 

firmasından alınan 400 kW gücünde çekiş sistemine sahip 72 adet tramvay ile 56 km’lik hat 

üzerinde raylı sistem taşımacılığı yapılmaktadır. 
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Samsun’da raylı sistem işletmeciliği 2010 yılında 15,6 km hat inşa edilerek başlamıştır. 

Bu hatlar için ANSALDO BREDA firmasından 636 kW çekiş gücünde 16 adet tramvay aracı 

alınmıştır. 2013 yılında 2 adet, 2014 yılında 3 adet olmak üzere CNR firmasından 800 kW 

gücünde tramvaylar satın alınmıştır. 2016 yılında DURMAZLAR firması tarafından 2 adet, 

2017 yılında 6 adet olmak üzere toplam 8 adet 650 kW gücünde tramvay temin edilmiştir. Bu 

kapsamda, Samsun ilinde toplam 29 adet tramvay işletmededir. Bununla birlikte, Kayseri’de 

68 adet, Gaziantep’te de 53 adet tramvay aracı bulunmaktadır.  

Grafik 6: Şehirlerimizdeki raylı sistem araç sayıları 

 

Toplamda tüm şehirlerimizde 1480 adet metro aracı ile 569 adet tramvay aracı 

bulunmaktadır. Söz konusu araçların 68 adedi yerli firmalar tarafından üretilmiştir. Söz konusu 

raylı sistem araçlarının maliyetinin 2,6 milyar avro düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Bununla birlikte, raylı sistem araçlarının önemli bir kısmı yabancı üreticilerden alınmış olup 

yerlilik şartı aranmamıştır. 

2.5 TCDD Taşımacılık A.Ş Bünyesindeki Raylı Sistem Araçları 

TCDD Taşımacılık AŞ (TCDDT)’nin filosunda 890 adet çeken araç, 988 adet yolcu 

vagonu ve 15.687 adet yük vagonu bulunmaktadır.  
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Bununla birlikte, envanterinde bulunan 125 adet elektrikli lokomotifin 80 tanesi 5 MW 

gücünde olup ROTEM firmasından üretim lisansı ile TÜLOMSAŞ’ta 2014 ile 2016 yılları 

arasında üretilmiştir. Ayrıca, söz konusu elektrikli lokomotiflerin 45 tanesi TÜLOMSAŞ 

tarafından TOSHIBA lisansı ile üretilmiştir. Söz konusu lokomotifler 31 yaşında olup revizyon 

zamanları gelmiştir. 

Dizel elektrikli lokomotiflerden, DE24000 37 yaşında olup MTE lisansı ile 236 adet, 

DE22000 30 yaşındaki olup EMD lisansı ile 86 adet, DE33000 10 yaşında olup EMD lisansı 

ile 89 adet olmak üzere TÜLOMSAŞ tarafından üretilmiştir. DE36000 lokomotiflerinden de 

General Electric (GE) lisansı ile 2014 ve 2015 yıllarında 30 adet üretilmiştir. 

TCDDT’de 59 adet DE11000, 17 adet DH7000 ve 26 adet DH9500 olmak üzere farklı 

özelliklerde manevra lokomotifleri bulunmaktadır. DE11000 tipindeki manevra lokomotifleri 

KRAUSS-MAFFEI lisansı ile TÜLOMSAŞ’ta üretilmiş olup söz konusu araçlar 30 yıllıktır.  

Motorlu trenlerin önemli bir kısmı TÜVASAŞ tarafından üretilmiş olup son yıllarda 

temin edilen 12 adet MT15000, 13 adet MT15400 ve 16 adet MT30000 ise ROTEM lisansı ile 

TÜVASAŞ’ta üretilmiştir. 

Elektrikli tren setlerinden 36 yaşındaki 64 adet E14000 serisi GROUPEMENT 50HZ’ten 

tedarik edilmiştir. Son yıllarda alınan 32 adet E23000 ile 20 adet E32000 elektrikli tren setleri 

ROTEM firmasından temin edilmiştir.  

TCCDT’nin toplam 19 adet yüksek hızlı treni bulunmaktadır. Söz konusu yüksek hızlı 

tren setlerinin 12 adedi CAF firmasından, 7 adedi de SIEMENS firmalarından tedarik 

edilmiştir.  

Bununla birlikte, TCDDT’nin envanterinde değişik tiplerde (kapalı, açık, platform, 

sarnıçlı) toplam 15.000 civarında yük vagonu ile 871 adet yolcu vagonu (banliyö, pulman, 

kuşetli vb.) bulunmaktadır. TCDDT’nin yolcu ve yük vagonu hariç olmak üzere toplam 889 

adet raylı sistem aracı bulunmaktadır. Bunlardan 330 tanesi 20 yaş altında iken, 312 tanesi 20-

35 yaş arasında, 247 adedi de 35 yaşından büyüktür. 20 yaş üzerinde olan araçların modernize 

edilmesi planlanmaktadır. 
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Grafik 7: TCCD Taşımacılık A.Ş. Raylı sistem araç sayısının yaş dağılımı 7 

 

Almanya’da 4.000, Fransa’da 2.500, İtalya’da 2.000, İsviçre ve Avusturya’da 1.000 adet 

olan lokomotif portföyü dikkate alındığında TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin envanterinde bulunan 

668 adet lokomotifin oldukça düşük bir rakam olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 2035 yılına 

kadar ülkemizde en az 1.500 adet elektrikli ve dizel-elektrikli lokomotife ihtiyaç duyulacağı 

öngörülmektedir. Bununla birlikte, lokomotif temininde TÜLOMSAŞ önemli bir aktör 

konumundadır. 

Elektrikli veya dizel tren setleri incelendiğinde, ülkemizde toplam 201 adet tren seti 

bulunduğu dikkati çekmektedir. Almanya’da 12.000, İngiltere’de 10.000, Fransa’da 3.000, 

Hollanda’da 2.500 adet düzeyinde bulunan tren seti envanteri göz önüne alındığında ülkemizde 

önemli ölçüde elektrikli ve dizel tren seti açığı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, yapılan 

analizler neticesinde ülkemizde 2035 yılına kadar en az 191 adet elektrikli veya dizel tren setine 

ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, elektrikli veya dizel set temininde 

TÜVASAŞ önemli bir aktör konumundadır. 

2.6 Küresel Ölçekteki Başarılı Yerlileştirme ve Teknoloji Transferi Uygulamaları 

Küresel ölçekte iş yapabilme yeteneğine ulaşmış raylı sistem aracı üreten firmaların bir 

kısmının çalışmalara teknoloji transferi yaparak başladığı görülmektedir. Örnek olarak İspanya, 

Güney Kore ve Çin’de teknoloji transferine dayalı tedarik modelleri tercih edilmiştir. Teknoloji 

transferine dayalı tedarik yöntemleri, özgün ürün geliştirebilme yeteneğini de kazandırması 

nedeni ile bu ülkelerin kısa süre içerisinde raylı sistem araçları konusunda rekabetçi ürünler ile 

                                                           
7 TCDD Taşımacılık A.Ş. 
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312

247

< 20 Yaş 20-35 Yaş > 35 Yaş



19 
 

global pazarda yer bulmalarını sağlamıştır. Bu kapsamda önemle vurgulanması gereken husus 

ise teknoloji transferine dayalı tedarik modelinde kritik bileşenlerin ilgili alanda doğru 

tanımlanmış yetkin firmaların sorumluluğuna verilmesidir.  

Güney Kore’nin başarısında yüksek hızlı trenlerini teknoloji transferi yöntemiyle 

yapması kadar kritik bileşenlere ait teknolojilerin özenle seçilen ilgili firmalara transfer 

edilmesi de önemli rol oynamıştır. Güney Kore’de yüksek hızlı tren teknoloji transferi 

yapılırken araç gövdesi ve boji bileşenlerine ait teknolojiler ROTEM’e, araç üstü elektronik 

kontrol ünitesi ve tren bilgisayarı SAMSUNG’a, fren sistemi YUJIN’e, kapı sistemi 

SOMYUNG’a olmak üzere ilgili alanda birikimi olan firmalara teknoloji transfer edilmiştir. 

Böylelikle bir yandan YHT teknoloji transferine başlanmış, bir yandan da özgün YHT 

geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür. Güney Kore’de 2004 yılında 46 set yüksek hızlı tren seti 

teknoloji transfer yöntemi ile tedarik edilmiştir. Bu kapsamda 12 set doğrudan ALSTOM 

firmasından 1995 ile 1998 yılları arasında tedarik edilmiş olup 1999 yılına kadar hızlı tren 

setlerinin testleri yapılmıştır. 2001 yılında bakiye 34 setin teknoloji transferi ile üretimine 

ROTEM firması tarafından başlanmış ve 2003 yılında idareye teslim edilmiştir. 
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Tablo 1: Güney Kore’de Teknoloji Transferi Yapılan Alt Sistemler8 

RAYLI SİSTEM ARACI 

Alt Sistem Teknoloji Veren Firma Teknoloji Alan Firma 

Çeken Araç 

ALSTOM 

HYUNDAI-ROTEM 

Yolcu Vagonu 

Motorlu Araç 

Boji 

Güç Kontrol Sistemi  

Cer Motoru DAEWOO 

Elektronik Kontrol 
SAMSUNG, LG 

Araç Üstü Elektronik Sistemler 

Elektrik Kabinleri WOOJIN 

Kapı Sistemi FAIVELEY DONGHWA 

Cer Konvertörür GEC-ALSTOM HYUNDAI Heavy Ind. 

Fren Sistemi SAB WABCO YUJIN 

Tekerlek Seti VALDUNES KIA 

Camlar KLEIN HYUNDAI-ROTEM 

Yolcu Bilgilendirme Sistemi ELEC/ELNO HYUNDAI-ROTEM 

Akü SAFT France SAFT Korea 

Pantograf FAIVELEY YUJIN 

SİNYALİZASYON SİSTEMİ 

Alt Sistem Teknoloji Veren Firma Teknoloji Alan Firma 

ATC (Otomatik Tren Kontrolü) CSEE Transport LGIS 

IXL (Anklaşman Sistemi) ALSTOM SAMSUNG, LGIS 

CTC (Trafik Kontrol Merkezi) ALSTOM SAMSUNG, LGIS 

KATENER SİSTEMİ 

Alt Sistem Teknoloji Veren Firma Teknoloji Alan Firma 

Katener Sistemi CGELEC SA LGIS / ILJIN 

Güney Kore’de alt sistemler de dahil olmak üzere % 87 oranında yerlileştirme 

sağlanmıştır. Söz konusu teknoloji transferinde, 29 ana başlıkta araç ve alt sistemlerini 

                                                           
8 Korea’s High-Speed Rail Construction and Technology Advances, The Korea Transport Institute,  

ISBN 978-89-5503-626-8 (93530) 
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kapsayan 350.000 sayfa doküman ve 23.000 sayfa kullanıcı kitabı temin edilmiş, ayrıca 1.000 

Koreli mühendise Fransa’da eğitim verilmiştir. Bununla birlikte, 400 Fransız mühendis de 

Kore’de çalışmıştır. Ardından özgün YHT geliştirilerek 2010 yılında 24 adet set üretilmiştir. 

Özgün yüksek hızlı tren setinde KRRI firması proje yönetimi ve sistem mühendisliği 

faaliyetlerini yürütmüş, ROTEM firması ise raylı sistem aracını üretmiştir. Bu projede 50 alt 

yüklenici, 18 Araştırma Merkezi, 29 Üniversite görev almıştır. Hemen ardından HEMU-400 

elektrikli tren seti geliştirme projesi başlatılarak maksimum 400km/s hıza uygun olarak 

tasarlanmıştır. 

Yerlileştirme çalışması; boji ve yolcu vagonu üretimi, elektrikli çeken araçların üretimi, 

entegrasyon ve son montaj ile tren kontrol ve yönetim sistemi olmak üzere dört ana başlıkta 

yürütülmüştür. Birinci aşamada 2 set araç ALSTOM tarafından Fransa’da üretildikten sonra 

Güney Kore’ye gönderilmiştir. Söz konusu araçlar 2001 yılında Fransa’da eğitim alan Koreli 

personel tarafından tekrar sökülmüş ve üretilmiştir.  

İkinci fazda 10 set araç Fransa’da üretilmiş ve Güney Kore’ye gönderilmiştir. Bu araçlar 

set haline Güney Kore’de getirilmiş ve testleri tamamlanmıştır. 

Üçüncü fazda alt sistemler Güney Kore’de üretilmiştir. 13. Aracın üretimi 2002 ve 2003 

yıllarında tamamlanmıştır. Sonraki beş yılda 46 set tren üretimi tamamlanmış ve % 94 oranında 

yerlileşme sağlanmıştır. 

Güney Kore’de devlet tarafından desteklenen hızlı tren teknolojisi geliştirme projesi 

Korean Railroad Research Institute (KRRI) liderliğinde yürütülmüştür. Projede 1996 ile 2002 

yılları arasında 129 farklı organizasyondan (82 firma, 18 araştırma merkezi, 29 üniversite) 

4.934 araştırmacı yer almıştır. Proje finansmanının % 50’si devlet, % 50’si özel sektör 

tarafından karşılanmıştır. Proje iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada analiz ve 

tasarım, ikinci aşamada üretim, test ve devreye alma faaliyetleri yürütülmüştür.9 

Proje ile birlikte 350 km/s hıza sahip yüksek hızlı tren teknolojisi (HSR-350X) Güney 

Kore yerli sanayisi tarafından geliştirilmiştir. Aracın KTX’lere göre en temel farkı alüminyum 

gövde olarak geliştirilmesidir. 

Ardından 2002-2007 yılları arasında bir önceki proje çıktılarının güvenilir bir sistem 

olması için çalışmalar başlatılarak, dağıtık cer (çekiş) sisteminin geliştirilmesi, entegre yük-

                                                           
9 Korea’s High-Speed Rail Construction and Technology Advances, The Korea Transport Institute,  

ISBN 978-89-5503-626-8 (93530) 
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yolcu taşımacılık sisteminin geliştirilmesi ve güvenilir ve performansı yüksek standartlara 

erişilmesi hedeflenmiştir. KTX-Sancheon olarak adlandırılan endüstrileştirilmiş trenlerden 24 

set üretilmiştir.  

Türkiye’de ileri teknoloji içeren raylı sistem harcamalarının artacağı, yerli firmalar 

tarafından üretilecek yenilikçi ürünlerin destekleneceği bir döneme girilmesi beklenmekte olup 

söz konusu modelin ülke içerisindeki yerli sektörün gelişmesi açısından bir kaldıraç görevi 

göreceği değerlendirilmektedir. Bu modelin işletilmesi durumunda oluşacak yıllık yaklaşık 2 

milyar avroluk raylı sistem araç sektörü aynı zamanda maliyet etkin ve uzun ömürlü sistem 

altyapısı sunabilen yerli firmaların oluşmasında kritik rol oynayacaktır. 

Ülkemizde raylı sistem araçları Kamu İhale Kanunu ile alınmaktadır. İdareler tarafından 

hazırlanan teknik şartnamelere uygun olarak dünyanın lider kuruluşları ihalelere girmektedir. 

Raylı sistem araç yatırımlarının ilk yıllarında (2000 öncesi) Avrupalı üreticiler sektörde yer 

alırken ilerleyen yıllarda bu firmaların uzak doğu ülkelerine (Güney Kore ve Çin) karşı fiyat 

avantajı sağlayamadıkları için konumlarını kaybettikleri gözlenmektedir. Kamu idarelerinin ilk 

alım maliyetleri göreceli olarak düşmüş olmasına rağmen araç çeşitliliğinin artması neticesinde 

yedek parça ve bakım maliyetleri artmış ve sürdürülebilirlik sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durum 

idareleri daha sıkıntılı bir duruma sokma tehlikesi ile önlem almaya zorlamıştır. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda metro aracı çeşitliliğini asgari düzeye çekmek ve 

sürdürülebilir bir işletme kurmak hedefi ile yerlileştirme çalışması yapmıştır. Mevcut 

mevzuatlar nedeni ile hayata geçirilememiş bu çalışmaların önündeki engellerin kaldırılması 

ile ülke genelinde yerli ve milli bir sanayi kurulmasının önü açılmış olacaktır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Ek-9. Madde ile bölgesel kalkınmanın sağlanması, 

stratejik sektörlerin ve teknoloji transferine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, proje bazlı 

yatırımlar ile araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi amaçlarına yönelik olarak 

temin edilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılmıştır. Bu kapsamda işlerin bölünerek ihale 

edilmesi, teknik şartlar, maliyet ve performans kriterlerinin müzakere edilebilmesi, yerli 

istekliler lehine % 15 fiyat avantajı sağlanabilmesi ve kamu alım garantisi verilmesi mümkün 

olacaktır. Uygulama usul ve esasları ile sınırlamaları belirleyecek olan Bakanlar Kurulu 

hazırlıkları devam etmektedir. 
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2.7 Geçtiğimiz Yıllardaki Uygulamalara Yönelik Değerlendirmeler 

Sekizinci Kalkınma Planında, halen kamu tesislerinin faaliyette bulunduğu demiryolu 

taşıtları sanayiine özel kesimin katılımını sağlayacak çalışmalar yapılacak, teknolojik 

gelişmeleri izleyen, uyarlayan ve tasarım yapabilen, kent içi raylı sistem araçları dahil iç talebi 

karşılayabilen ve ihracata yönelik bir yapı oluşturulması hedefi konulmuştur. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında, Türkiye’deki mevcut demiryolu ağı toplam 10.984 km 

olup bu ağın 8.697km’sinin ana hat olduğu belirtilmiştir. Plan döneminde mevcut demiryolu 

ağının 2.305 km’si elektrikli ve 2.665 km’si sinyallidir. Bu plan döneminde kamunun hava ve 

deniz ulaşımı ile lokomotif ve vagon üretimi faaliyet alanlarından tamamen çekilmesi 

hedeflenmiştir. TCDD’nin taşıma tekeline son verilmesi ile birlikte özel sektör trenlerinin 

TCDD hatlarında çalışmaya başlaması, yolcu seferlerinin klasik trenlerden hızlı trenlere 

kayması ile yük trenlerine ayrılacak ilave kapasite ve özel sektörün verimlilik artışları dikkate 

alınarak 2007-2013 döneminde yurtiçi demiryolu yük taşımalarında yıllık ortalama yüzde 

12’lik artış olacağı öngörülmüştür. Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma 

sektöründe stratejik bir amaç olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör 

tren işletmeciliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik 

avantajlarından yararlanılmak üzere serbestleştirilmesi ve TCDD yeniden yapılandırılarak 

kamu üzerindeki mali yükünün sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesi amaçlanmıştır. Özel 

sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgeleri olmak üzere demiryolu bağlantı hattı 

yatırımları yapılması ve araç yatırımlarının özel sektöre bırakılması amaçlanmıştır. 

Demiryolu yük taşımacılığında 2013 hedefi 25,4 milyar ton-km olarak dokuzuncu 

kalkınma planında hedeflenmiştir. 2013’te yük taşımacılığı 12,4 milyar ton-km olarak 

gerçekleşmiştir. Yenilenen 2018 hedefi 22,5 milyar ton-km olarak güncellenmiş ancak 2016’da 

gerçekleşen yük taşımacılığı 11,2 milyar ton-km olmuştur. 

Onuncu Kalkınma Planında büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere kamunun raylı 

ulaşım sistemleri ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanması için teknolojik kabiliyet ve yerli 

üretimin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yerli ve yabancı sanayi ortak 

girişimlerinin kurulmasının destekleneceği hedeflenmiştir. TCDD Genel Müdürlüğü’nün bağlı 

ortaklıkları olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ’ın demiryolu sektöründe yapılan 

yasal düzenlemeler sonucu oluşan piyasa beklentilerini de karşılayacak şekilde yeniden 

yapılandırılması da söz konusu plan döneminde belirtilmiştir. 
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Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı Stratejik Plan 2017-2021 dokümanında,  

 Uluslararası demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi, 

 Demiryolu ulaşımının geliştirilmesi ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamının 

sağlanması, 

 Hükümet politikalarının demiryolu yatırımlarını ve sektörünü destekleyecek şekilde 

sürdürülmesi, 

 Enerji politikaları ve fiyatlamaları nedeniyle yolcu ve yük taşımacılığında 

demiryolunun payının artırılması, 

 Demiryolu taşımacılığı ile çevresel etkilerin azaltılması,  

olarak sıralanan hususlarda önemli hedefler konulmuştur. 

2.8 Türkiye İçin Temel Göstergeler, Güçlü Yönler, Sorunlar, Darboğazlar, 

Fırsatlar  

Ülkemizde TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından 

yüksek miktarda raylı sistem aracı yatırımları planlanmaktadır. Bu kapsamda, TCDD 

Taşımacılık A.Ş 2035 yılına kadar 190 adet yüksek hızlı tren seti almayı öngörmekte olup söz 

konusu setlerin yaklaşık maliyetinin 5 milyar avro civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Benzer şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek miktarda metro aracı temin planı 

bulunmakla birlikte söz konusu alımların da yaklaşık 3.5 milyar avro civarında olacağı 

beklenmektedir. Yine yük taşımacılığının raylı sistem araçları ile yapılması hedefi 

doğrultusunda 1.500 adet elektrikli veya dizel elektrikli anahat lokomotifine yönelik yüksek 

tutarlı alımlar öngörülmektedir. Söz konusu alımların da 5 milyar avro mertebelerinde olacağı 

düşünülmektedir. 

Söz konusu alımlar arasında olan lokomotif, metro, tramvay ve yük vagonları ülkemizde 

üretilebilmektedir. Bununla birlikte, bu üreticilere destek olabilecek alt yükleniciler de 

bulunmaktadır. Ana üreticiler ve alt sistem tedarikçileri kümelenme çalışmaları ile sektörü 

yönlendirebilecek ve strateji üretebilecek konuma gelmiştir. Ayrıca bu konularda artan insan 

kaynağı ihtiyacının yetiştirilebileceği alt yapılar da bulunmaktadır. Orta ve uzun vadede raylı 

sistem araçlarına yapılacak yatırımlar ülkemizde sürdürülebilir yerli sanayinin oluşmasına katkı 

sağlayacak ve diğer sektörler açısından kaldıraç etkisi oluşturabilecek düzeydedir.  
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Ülkemizde raylı araç sistemi üretimi kamu ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. 

Kamuya ait TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ, “TCDD bağlı ortaklığı” statüsünde 

lokomotif, yolcu ve yük vagonu üretimine devam etmektedir. Özel sektör firmaları ise daha çok 

tramvay ve metro araçlarının üretimlerinde yer almaktadır. Bununla birlikte, sektörde artan 

raylı sistem araçları talebi nedeniyle yeni özel sektör girişimleri de ortaya çıkmaktadır. Genel 

olarak yerli araç üretimi yapan firmaların üretim miktarlarının kapasitelerine göre oldukça 

düşük olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte ülkemizin öncelikli yatırım alanları olmasına 

rağmen henüz yerli üretim EMU ve YHT aracı bulunmamaktadır. Ayrıca sektörde faaliyet 

gösteren üreticilerimizin ihracat büyüklüklerinin düşük olduğu, sürdürülebilir bir büyümenin 

sağlanamadığı görülmektedir. 

Özel sektörün raylı sistem araçlarına yönelik çalışmalara 2012 yılında Ar-Ge yaparak 

başladığı ve kamu kesimine göre Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırdığı dikkati çekmektedir. Öz 

kaynaklarını kullanarak Ar-Ge çalışmalarını yürütmekte olan özel sektör firmalarının devlet 

politikalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, özel sektör firmaları için belli 

performans gerekliliklerini yerine getirebilecek ürün ve çözümlere alım garantisiyle birlikte Ar-

Ge teşviklerinin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Kamu kesimi üreticilerinin, altyapı ve iş tecrübesinin yüksek olmasına rağmen hızlı karar 

alamaması, personel istihdam edilmesinde sıkıntılar olması, Ar-Ge’ye gerekli miktarda kaynak 

ayıramaması gibi nedenlerle sektörde oluşan yeni ihtiyaçlara cevap verilmesinde etkili olmadığı 

gözlenmektedir. Bununla birlikte; kamuya ait raylı sistem araç üreticileri işçilik maliyetlerinin 

yüksek olması, mevzuatlara göre personel istihdam etmesi, özel firmalarla yeterli ölçüde 

işbirliği yapamaması gibi nedenler dolayısıyla rekabetçi konumunu her geçen gün 

kaybetmektedir.  

Özel sektörün ise üretim kapasitelerine uygun sipariş alamaması önündeki en büyük 

engeldir. Mevcut Kamu İhale Kanunu ile yetkinlik şartının ön koşul olması ihalelere özel 

sektörün katılımına engel olmaktadır. İhalelere katılamayan özel sektörün bu şartlarda; yatırım 

yapmasının, insan kaynağı yetiştirmesinin ve bünyesinde tutabilmesinin, rekabetçi yeni nesil 

tasarımlar yapabilmesinin ve gelişmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.  

Ülkemizin jeopolitik durumu nedeniyle raylı sistem taşımacılığı her geçen gün önem 

kazanmaktadır. Bu doğrultuda devlet politikaları milli projeleri desteklemektedir. Önemli 

ölçüde artış gösteren demiryolu alt yapı yatırımları bu durumun bir göstergesidir. Tüm bu 
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fırsatların yerli ve milli raylı sistem araç sektörünün oluşturulmasında ve geliştirilmesinde katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

Bununla birlikte, hızla artan raylı sistem altyapı yatırımları yabancı üreticilerin ilgisini 

çekmektedir. Geçmiş yıllarda teknolojik hazırlık düzeylerini tamamlamış olan bu firmalar 

organizasyonel yapıları, sermaye büyüklükleri, nitelikli çalışan sayıları ve teknolojik altyapıları 

ile yerli üreticilere göre avantajlı konumdadır. Yabancı üreticilerin çeşitli sayı ve ölçekteki raylı 

sistem araç platformları için rekabetçi çözümleri bulunmakla birlikte esnek bir şekilde kısa 

sürede talep edilen ihtiyaçlara cevap verebilmektedirler.  

2.9 Rekabetçi Önceliklerin İrdelenmesi 

Raylı sistem araçlarının hem kentiçi hem de şehirlerarası taşımacılıkta yaygınlaşması, 

hızlı, güvenilir, konforlu ve enerji verimli ulaşım ihtiyaçlarını ön plana çıkarmaktadır. Raylı 

sistem araç ihtiyaçları ile birlikte kritik rolü üstlenen elektrik-elektronik, kontrol ve haberleşme 

teknolojisi tabanlı elektronik bileşenlerin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle yerli 

firmaların raylı sistem aracı çözümü sunarken büyük miktarlı proje yönetimi yapabilecek 

kabiliyette ve bütünsel sistem tasarımını üstlenebilecek yeterlilikte olmaları da bir başka kritik 

husus olarak ortaya çıkmaktadır. Teknoloji ilerledikçe geçmişte mekanik tabanlı olan sistemler 

yerlerini yeni nesil trenlerde yüksek emniyet ve güvenilirlik seviyesine sahip elektronik 

sistemlere bırakmaktadır. Yeni nesil raylı sistem araçlarında özellikle tren kontrol ve yönetim 

sistemi ile dağıtık cer (çekiş) sistemi gibi ileri teknolojili sistemler kritik bileşenler ön plana 

çıkmaktadır. Bu kapsamda, raylı sistem aracı geliştirilmesi ve üretilmesi aşamasında en kritik 

sistemler ve bileşenler aşağıda listelenmiştir. 

 Proje Yönetimi 

 Sistem Mühendisliği 

 Araç Gövde Tasarımı ve Üretimi 

 Boji Tasarımı ve Üretimi 

 Fren Sistemi 

 Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi 

 Çekiş (Cer) Sistemi  

 Kapı Sistemi  

 Trafo Sistemi 
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Yukarıdaki kritik teknolojiler ile ana bileşenler raylı sistem araçlarında toplam 

maliyetlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, dünyanın lider raylı sistem 

aracı üreticileri mühendislik ve özgün tasarım kabiliyetlerine sahip olan büyük ölçekli firmalar 

olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, ülkemizde söz konusu ürünlerin ve iş paketlerinin tümünün 

milli imkânlarla tasarlanması ve üretilmesi için gerekli olanaklar bulunmaktadır.  

2.10 Raylı Sistem Araçlarına Yönelik Ar-Ge Projeleri 

2.10.1 Milli Tren Geliştirme Projesi 

Ülkemizin raylı sistem teknolojisini geliştirmesi, yurtdışına bağımlılığın azaltılması ve 

ihracat potansiyelinin oluşturulması amacıyla 2013 yılında Milli Tren Projesi adı altında Ar-Ge 

projeleri başlatılmıştır. Bu proje; Milli Yüksek Hızlı Tren, Milli Elektrikli Tren Seti, ve Yeni 

Nesil Milli Yük Vagonu olarak üç ana başlıktan oluşmaktadır.  

Bu kapsamda TÜLOMSAŞ yüksek hızlı trenin, TÜVASAŞ elektrikli tren setinin, 

TÜDEMSAŞ ise yeni nesil yük vagonunun geliştirilmesine odaklanmıştır. 

Milli tren projesinin diğer paydaşları TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, İTÜ, 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) ve Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi 

(RSK)’dir. 

2.10.2 Milli EMU Tren Seti Geliştirme Projesi 

TÜVASAŞ tarafından EMU tren setlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam 

etmektedir. Ön tasarım aşaması tamamlanan projede, detaylı tasarıma başlanabilmesi için alt 

sistem tedariklerinin tamamlanması gerekmekte olup bu kapsamdaki ihale süreci devam 

etmektedir. Beşli vagonlardan oluşan tren setleri 160 km/s hıza uygun olarak tasarlanmaktadır. 

Proje kapsamında geliştirilen trenlerin ilk testlerinin 2019 yılı içerisinde başlaması 

planlanmaktadır. 

2.10.3 YHT Seti Geliştirme Projesi 

TCDD yatırım programında olan 106 adet YHT seti temin projesi kapsamındaki 10 adet 

YHT seti ayrı bir ihaleyle temin edilecektir.  
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20+60 adet YHT seti ise üretim teknoloji transferiyle, 16 adet YHT seti tasarım tabanlı 

teknoloji transferi yöntemiyle ülkemizin milli Yüksek Hızlı Tren teknolojisine sahip olmasını 

sağlayacak şekilde ihale edilecektir. 80 adet YHT seti ihalesinin 20 adedi % 10 yerli katkı payı 

60 adedi de en az % 53 yerli katkı payı aranarak temin edilmesi ve 60. YHT seti üretim 

bandından indiğinde yerlilik payının % 74 olması hedeflenmektedir.  

Kalan 16 adet YHT setinin ise Milli Yüksek Hızlı Tren olarak üretilmesi 

hedeflenmektedir. Söz konusu çalışmaların TÜLOMSAŞ tarafından yürütülmesi 

planlanmaktadır. 

2.10.4 Yeni Nesil Milli Yük Vagonu Geliştirme Projesi 

Proje kapsamında TÜDEMSAŞ tarafından Yeni Nesil Milli Yük Vagonu olarak bojiye 

entegre kompakt fren sistemli, H tipi yeni nesil 3 bojili, ortadan mafsallı, Sggmrs tipi yük 

vagonu geliştirilmiştir.  

Başlangıçta vagonun H tipi yeni nesil bojisi üretilmiş ve Almanya Dresden’deki IMA test 

merkezinde 6 ay süren ömür testleri başarı ile tamamlanmıştır. Vagonun konsept, tasarım, 

projelendirme aşamasından sonra, prototip üretimleri yapılarak NoBo gözetiminde TSI 

sertifikasyonu tamamlanıp, tip onayı alınmış ve prototipler 23.03.2017 tarihinde düzenlenen 

törenle raylara indirilmiştir.  

Sonrasındaki süreçte ise vagonun seri üretimine geçilmiş ve 55 adedi üretilerek 2017 yılı 

sonunda TCDD Taşımacılık A.Ş’ye teslim edilmiştir. Kalan 95 adet vagonun seri üretimi Nisan 

2018 itibari ile tamamlanmış olacaktır. Proje kapsamında geliştirilen vagondan 2019-2020 

dönemi için 750 adet yeni sipariş alınmıştır. 

2.10.5 Anahat Lokomotif Temini 

2003 yılında blok tren işletmeciliğine geçişle birlikte yük taşıma kapasitesinin artırılması 

için TCDD’nin bağlı ortaklığı olan TÜLOMSAŞ’ta General Motor (GM) Lisansı ve % 51 

yerlilik oranıyla 2003-2009 yılları arasında toplam 89 adet dizel ana hat lokomotifi imal 

edilmiştir. 

80 adet elektrikli lokomotiften 8 adeti Güney Kore’ de imalatı tamamlanarak ülkemize 

getirilmiş 72 adedi ise TÜLOMSAŞ’ta üretilerek TCDD’ye teslim edilmiştir. Proje kapsamında 

10 yıllık üretim lisansı da temin edilmiştir. 
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Bunların dışında TÜLOMSAŞ ve TÜBİTAK MAM işbirliği 2017 yılında TÜBİTAK 

destekli yeni bir Ar-Ge projesi başlatılmıştır. E5000 elektrikli ana hat lokomotifinin 4 yıl 

içerisinde tasarlanması ve geliştirilmesi ile bir adet prototipin üretilmesi hedeflenmektedir. TSI 

standartlarına uygun olarak sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra söz konusu 

lokomotifler seri üretim çıktıları olarak TCDD Taşımacılık A.Ş’ye teslim edilecektir. 

2.10.6 Elektrikli (EMU) ve Dizel Tren Seti (DMU) Temini  

2008-2009 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim-Yenikapı arasında 

işleteceği 84 adet metro aracı ile TCDD’nin 75 adet elektrikli tren seti araçları EUROTEM 

firması ile ortak üretilmiştir. 2010 yılında EUROTEM firması ile birlikte Marmaray için 300 

adet elektrikli tren setleri üretilmiştir. Aynı yıl dizel tren setlerinden 12 adet 3’lü, 12 adet 4’lü 

olmak üzere toplam 84 adet araç üretilmiştir. 2011 yılında 3 set dizel tren seti ve 144 adet 

elektrikli tren seti Marmaray için üretilmiştir. Üretimlere 2012 yılında 28 adet dizel tren seti ve 

49 adet elektrikli tren seti ile devam edilmiştir. 2015 yılında 124 adet dizel tren seti üretimine 

başlanmış ve 36 adedi üretilerek teslim edilmiştir. 

2.10.7 İstanbul Ulaşım A.Ş (Metro İstanbul) Tramvay Geliştirme Projesi 

Türkiye’nin ilk hafif raylı sistem aracı (tramvay) İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından 

geliştirilmiş ve 1999 yılında ilk prototip üretilmiştir. Ar-Ge faaliyetleri İstanbul Ulaşım firması 

tarafından yürütülen çalışmada araç tasarımı ve yazılımı özgün olarak geliştirilmiştir. 

Sonrasında ise 18 adet tramvayın seri üretimi yapılmış olup üretilen tramvaylar T4 hattında 

işletmeye alınmıştır. 

2.10.8 E1000 Elektrikli Manevra Lokomotifi Geliştirme Projesi 

TCDD Taşımacılık A.Ş’nin manevra ve kısa mesafe yük taşıma ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere AC cer sistemine sahip 1 MW gücünde elektrikli manevra lokomotifi, TÜLOMSAŞ ve 

TÜBİTAK MAM işbirliği ile geliştirilmiş ve bir adet prototip üretilmiştir. Bu kapsamda, cer 

konvertörü, tren kontrol ve yönetim sistemi, cer trafosu ve çekiş algoritmaları milli imkanlarla 

özgün bir şekilde geliştirilmiş olup sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir. 
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2.10.9 Durmazlar İpekböceği Tramvay Geliştirme Projesi 

Firma tarafından, 750 VDC katener sisteminden beslenen % 100 alçak tabanlı çift yönlü 

tramvay özgün olarak geliştirilmiştir. Geliştirilen tramvay endüstrileştirilmiş olup Bursa, 

Kocaeli ve Samsun şehirlerinde kullanılmaktadır. Benzer şekilde Bursa’da kullanılan hafif raylı 

sistem araçları da firma tarafından geliştirilmiş ve üretilmiştir. 

2.10.10 Bozankaya Tramvay Geliştirme Projesi 

Firma tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi için geliştirilen tramvay 30 adet 

üretilerek teslim edilmiştir. Ayrıca firma Bangkok metrosu için Siemens firması ile ortak 

çalışmaya başlamış olup bu kapsamdaki ilk metro araçlarının üretimine başlanmıştır. 

2.10.11 Hibrit Manevra Lokomotifi Geliştirme Projesi 

2017 yılının ikinci yarısında TÜLOMSAŞ ve ASELSAN işbirliği ile hibrit manevra 

lokomotifi geliştirme çalışması başlatılmıştır. Yeni nesil, enerji verimliliği artırılmış ve yakıt 

tasarrufu imkanı sağlayan hibrit manevra lokomotiflerinin 2020 yılı itibarıyla TCDD 

Taşımacılık A.Ş envanterine dahil edilmesi hedeflenmektedir.  

2.10.12 Ulusal Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi 

Dünyadaki en uzun test yoluna sahip olması öngörülen Ulusal Raylı Sistemler 

Mükemmeliyet Merkezi (URAYSİM) Projesi’nde, Avrupa’daki benzerlerinden üstün 

teknolojilerle donatılmış bir raylı sistemler Ar-Ge ve test merkezinin hayata geçirilmesi 

planlanmaktadır. URAYSİM, raylı sistem üreticilerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda Ar-Ge 

çalışmalarını yapabilecek donanım ve bilgilere sahip araştırmacıların yetişmesini sağlayacaktır. 

Üretilen ve yarı mamul halindeki raylı sistem araç ve alt sistem bileşenlerinin ilgili standartlara 

göre statik, dinamik, elektrifikasyon vb. testlerinin yapılması amacıyla 2012 yılında projesi 

başlatılmıştır. 

Araştırma ve Test Merkezi, ülkemiz üreticilerinin her türlü raylı sistem araç ve kritik alt 

sistemlerinin standartlara göre üretimini test edecektir. Bu bağlamda Araştırma ve Test 

Merkezi, ülkemiz üreticilerinin son ürünlerinin uluslararası tanıtımını gerçekleştirmek için 

önemli bir adım ve başlangıç olacaktır. Açık alanlarda, hangarlarda ve laboratuvarlarda farklı 

test sistemleri oluşturulacak ve yapılacak olan testler UIC, EN, ERA ve TSI direktifleri gibi 
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standartlarda tanımlandığı gibi gerçekleştirilecektir. Sinyalizasyon ve kontrol sistemi ise ETCS, 

GSM-R, ERTMS ulusal ağlarda kullanılan sistemler ile uyumlu olacaktır. Bu araştırma ve test 

merkezi, uluslararası sertifika vermeye yetkili kuruluş haline gelecektir. 

2.11 Raylı Sistem Araçlarının Yerli İmkanlarla Üretimi Kapsamındaki Yapısal 

Sorunlar 

Türkiye’de raylı sistem araçlarından yüksek hızlı trenler ile elektrikli tren setleri hariç 

olmak üzere lokomotif, metro ve tramvay üretimi için gerekli altyapı bulunmaktadır. Mevcut 

tesislerde üretim için yeterli niteliklere sahip kaynaklar bulunurken tasarım, test ve 

sertifikasyon konularında istenilen düzeyde kaynak olmadığı gözlenmektedir. TCDD 

tarafından tedarik edilen araçlar bağlı ortaklıkları olan TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve 

TÜDEMSAŞ tarafından üretilmekte olup imalatlar genellikle mekanik ağırlıklı olarak montaja 

dayalı olarak kurgulanmıştır. Metro ve tramvay araçları ise belediyeler tarafından doğrudan 

satın alma yöntemi ile temin edilmektedir.  

2012 yılında tramvay araçları özel sektör firmaları tarafından başlatılan Ar-Ge faaliyetleri 

neticesinde özgün olarak geliştirilmiştir. Mevcut durumda yabancı üreticiler ile rekabet 

edilebilir düzeye gelinmiştir. 

Raylı sistem araçlarında yerli üretimin gelişmesinin önünde bazı engeller bulunmakla 

birlikte söz konusu engellere aşağıda yer verilmektedir. 

 Kamu alımlarının KİK mevzuatına göre yapılması nedeni ile ihalelerde yeterlilik şartı 

bulunmakta olup yerli firmalar ihalelerdeki yeterlilik şartlarını sağlayamamaktadır. 

Bu nedenle yerli firmalar ana yüklenici olarak ihalelere katılamamaktadır. 

 Dünya geneline bakıldığında her ülkede bir firma raylı sistemler (araçlar ve 

sinyalizasyon) konusunda faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise birden fazla kamu 

kurumu ve özel sektör bu konuda faaliyet göstermeye çalışmaktadır. 

 Kamu tarafından tedarik edilecek raylı sistem araçlarının yıllara göre orta ve uzun 

vadeli ihtiyaç planı yapılmamaktadır. Bu nedenle yerli üreticiler ileride ne tür bir 

ihtiyaç olacağını öngöremediğinden teknolojik hazırlık düzeylerini 

arttıramamaktadır. 
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 Kamu alımları yerli sanayinin gelişmesine yönelik değil ihtiyaçların acil olarak 

giderilmesi üzerine kurgulanmıştır.  

 Özellikle belediyeler raylı sistem yatırımlarını anahtar teslimi (inşaat alt yapı, araç ve 

sinyalizasyon) modeli ile kurgulamaktadır. Bu durumda inşaat ana yüklenicisi 

firmanın raylı sistem araçlarını yerlileştirme önceliği bulunmamaktadır. 

 Kamu alımlarının acil olarak doğrudan yabancı üreticilerden yapılması Ar-Ge 

çalışmaları yapılarak raylı sistem araçlarının geliştirilmesine engel olmakta, yerli 

firmaların özgün ürünler geliştirmesine fırsat tanınmamaktadır. Ayrıca kritik alt 

sistemler zaman baskısı nedeni ile geliştirilememektedir. 

 Raylı sistem araçları alanında yerli sanayi istenilen iş hacmine ulaşamadığı için yeterli 

insan kaynağı da henüz yetiştirilememiştir.   
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3. TÜRKİYE RAYLI SİSTEM PAZARI DEĞERLENDİRMESİ VE UZUN VADELİ 

PROJEKSİYONLAR 

3.1 Yerli Üreticilerin Üretim Kapasiteleri 

Sektörde yer alan yerli üreticilerden TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, 

BOZANKAYA ve DURMAZLAR’a ait 2007 ile 2017 yılları arasındaki yıllık gelirleri, ihracat 

rakamları, Ar-Ge bütçeleri, toplam personel sayıları, Ar-Ge mühendisi sayısı, üretim 

kapasiteleri ile üretimlerine ait veriler söz konusu paydaşlardan temin edilmiştir.  Bu kapsamda, 

firmalardan gelen bilgiler doğrultusunda yapılan analizler neticesinde yapılan projeksiyonlara 

aşağıda yer verilmiştir. 

Yerli üreticilerin verileri incelendiğinde ihracat büyüklüklerinin son 11 yılda ortalama 

yıllık 12 milyon TL civarında olduğu gözlenmektedir. 2007 - 2017 yılları arasında en yüksek 

ihracat 76 milyon TL ile TÜVASAŞ tarafından yapılmıştır. 2015 yılında da TÜVASAŞ 

tarafından 43 milyon TL ihracat yapılmıştır. Diğer tüm yıllarda 5 milyon TL’nin altında ihracat 

yapılmıştır. Sürdürülebilir bir raylı sistem araçları sektörü ve istihdamı için ihracatın yıllık 300 

milyon TL’nin üzerinde olması gerekmektedir. 

Sektör tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin büyüklüğünün toplam yapılan yıllık 

gelire oranı son on bir yılda % 2 düzeyinde olup söz konusu oranın en az % 6-8 arasında olması 

gerekmektedir. 

Üretim kapasitelerine bakıldığında ülkemizde elektrikli tren seti ve yüksek hızlı tren 

setlerine ait üretim alt yapısı bulunmamakla birlikte TÜLOMSAŞ’ın yıllık 100 adet lokomotif 

TÜVASAŞ’ın 30 adet dizel tren seti ile 75 adet yolcu vagonu üretim kapasitesi bulunmaktadır. 

Ayrıca, TÜLOMSAŞ ile TÜDEMSAŞ’ın birlikte 768 adet yük vagonu üretim kapasitesi 

bulunmaktadır. Bununla birlikte özel sektörün 200 adet metro ve tramvay aracı üretim 

kapasitesi bulunmaktadır. 

Kapasite kullanım oranları incelendiğinde söz konusu büyüklüklerin oldukça düşük 

olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında ülkemizde lokomotif üretilmemiştir. 

TÜLOMSAŞ’ta 60 adet lokomotif üretim kapasitesi bulunmasına rağmen en yüksek üretim 

adetlerine sadece 2014 ve 2015 yıllarında erişilmiştir. 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

üretilen lokomotif sayısı 5’in altına düşmüştür. 2007 ile 2017 yılları arasındaki ortalama 

değerler dikkate alındığında ülkemizde yılda 20 adet lokomotif, 10 set elektrikli tren seti, 250 

adet de tramvay ve metro aracı üretimi yapılabilmektedir. Bununla birlikte, yük vagonlarında 

yıllık 750 adedin üzerinde üretim kapasitesi bulunmaktadır. 
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3.2 Raylı Sistem Araçları Yatırım Projeksiyonu 

TCDD, mevcut durumda 12.608 km uzunluğunda olan demiryolu uzunluğunu 2023 yılına 

kadar 25.000 km’ye çıkarmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, sadece İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin metro hattı uzunluğunu 900 km’ye çıkarması beklenmektedir. Bu doğrultuda 

2035 yılına kadar olan ülkemizde raylı sistem araçlarına olan ihtiyaçlar,  

 Yüksek Hızlı Tren      190 adet 

 Elektrikli Lokomotif      1.400 adet 

 Dizel Elektrikli Lokomotif    100 adet 

 Manevra Lokomotifi     155 adet 

 Elektrikli Tren Seti      116 adet 

 Dizel Tren Seti     75 adet 

 Yük Vagonu      33.000 adet 

 Metro Aracı      3.300 adet 

 Tramvay      650 adet 

olarak ön görülmekte olup söz konusu durum Grafik ’de gösterilmiştir. 

Grafik 8 İhtiyaç Duyulan Raylı Sistem Araç Sayıları 
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Araç tedarik maliyetleri hesaplanırken Tablo 2’de verilen değerler esas alınmış olup söz 

konusu büyüklükler araç teknik özelliklerine göre değişmekle birlikte ortalama maliyetler 

dikkate alınmıştır.  

Tablo 2: Raylı Sistem Araçları Birim Maliyetleri 

Raylı Sistem Aracı Birim Fiyat (€) 

Yüksek Hızlı Tren set 30.000.000 

Dizel Elektrikli Anahat Lokomotifi adet 3.500.000 

Hibrit Manevra Lokomotifi adet 2.500.000 

Elektrikli Anahat Lokomotifi adet 3.500.000 

Elektrikli Tren Seti set 7.500.000 

Dizel Tren Seti set 5.500.000 

Yük Vagonu adet 75.000 

Yolcu Vagonu adet 700.000 

Metro Aracı adet 1.100.000 

Tramvay adet 1.750.000 

Her bir araç için set veya adet olarak ön görülen maliyetler (avro) Grafik ’da 

gösterilmiştir. Söz konusu değerler ile ihtiyaç duyulan raylı sistem araç sayıları birlikte 

değerlendirildiğinde (ilerleyen yıllarda üretim maliyetlerinin düşebileceği de dikkate alınmıştır) 

2035 yılına kadar her bir araç tipine göre yapılacak toplam yatırım tutarı Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 
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Grafik 9: Raylı Sistem Araçlarının Maliyetleri 
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Dizel Tren Seti 75 adet 412.500.000 

Yük Vagonu 33.000 adet 2.475.000.000 

Metro Aracı 3.300 adet 3.630.000.000 

Tramvay 650 adet 1.137.000.000 

Bu durumda 2035 yılına kadar alınması planlanan raylı sistem araçları yatırım tutarının 
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Grafik 10: Raylı Sistem Araçları Toplam Yatırım Maliyeti Projeksiyonu 
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getirilmesi ancak tasarım yeteneklerinin yaygınlaştırılması ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle 

gelecekteki raylı sistem araç ihtiyaçlarının fırsat olarak görülmesi ve tasarım alt yapılarının 

güçlendirilmesi çalışmalarına vakit kaybedilmeden başlanılması uygun olacaktır. Bu 

çerçevede, uzun vadeli üretim faktörleri planlaması analizleri kapsamında bazı araç 

platformlarının milli imkanlarla tasarlanıp geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. Ayrıca, On Birinci Kalkınma Planı Perspektifi bölümünde de raylı sistem 

araçlarında yerli üretimin hangi yöntemler izlenerek sağlanabileceği hakkında öneriler 

sunulmuştur. 

Üreticilerden elde edilen bilgilere göre bugüne kadar ülkemizde henüz YHT üretimi 

yapılmadığı gözlenmektedir. Bu nedenle bazı yatırımlar yapılması gerektiği ve ilk aşamada 

daha az setin üretimine başlanabileceği değerlendirilmektedir. YHT üretim sayılarının ilk 

aşamada yılda 8 set, ilerleyen yıllarda ise yılda 12 set olarak planlanabileceği 

değerlendirilmektedir. 2030 yılı itibari ile yılda 15 veya 18 set YHT araç üretim kapasitesine 

erişilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle 2035 yılına kadar 190 adet yüksek hızlı tren setin yerli 

üretimi tamamlanmış olacaktır. 

TÜLOMSAŞ’ta yılda 100 adet lokomotif üretim kapasitesi bulunmaktadır. Bu çerçevede, 

önümüzdeki ilk beş yıl yılda 10 adet dizel elektrikli ana hat lokomotifi, 12 adet elektrikli anahat 

lokomotifi ve 15 adet hibrit manevra lokomotifi üretimi planlanabilmektedir. İzleyen süreçte 

ise yılda 50 adet elektrikli anahat lokomotifi ile üretime devam edilebilmektedir. 2030 yılı 

sonrası üretim miktarları elektrikli anahat lokomotifi için 100 adede çıkarılabilecektir. 

Sonrasındaki aşamada ise 150 adet elektrikli anahat lokomotifi üretecek şekilde kapasite 

arttırılabilecektir. Bu kapsamda 2035 yılına kadar toplamda, 100 adet dizel elektrikli anahat 

lokomotifi, 1400 adet elektrikli anahat lokomotifi, 155 adet hibrit manevra lokomotifi üretimi 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Grafik ’de sunulan yüksek hızlı tren setleri ile lokomotif ihtiyaçlarının 2035 yılına kadar 

karşılanabilmesi için Grafik 11’de gösterilen sayıda üretimin yıllar itibarıyla yapılması 

gerekmektedir. Bu adetlerde yüksek hızlı tren ile lokomotifin yerli üretimi için ortalama 3.500 

ile 4.000 arasında personele ihtiyaç duyulacağı ve yıllık 600 milyon avro tutarında iş hacmi 

oluşturulacağı öngörülmektedir. 
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Grafik 11: YHT ve Lokomotif Üretimi Projeksiyonu 

 

Elektrikli tren setlerinin üretimine yönelik yılda 4 set üretilecek şekilde planlama 

yapılabilmektedir. 2023 yılı itibari ile de yılda 12 set üretilebilecek seviyeye ulaşılması 

gerekmektedir. Böylelikle 116 set elektrikli tren seti 2030 yılına kadar tamamlanmış olacaktır. 

TÜVASAŞ’ta benzer şekilde dizel tren set üretimi her yıl 12 adet olarak planlandığında 2024 

yılı itibarıyla 75 adet setin üretimi yapılabilecektir. Elektrikli tren setleri ile dizel tren setleri 

için gerekli üretim planı Grafik 12’de gösterilmiştir. Bu kapsamda, yılda ortalama 100 milyon 

avroluk bir iş hacmi oluşturulabilecek ve 800 ile 1.000 personelin istihdamı sağlanabilecektir. 

Grafik 12: EMU ve DMU Üretim Projeksiyonu 
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Yük vagonlarında TÜDEMSAŞ’ın yıllık ortalama üretim kapasitesi 758 adettir. İlk 

aşamada yılda 500-750 adet yük vagonu üretilmesi ve ilerleyen yıllarda kapasite artırımı ile 

üretimin 2.500 adede çıkarılarak 2035 yılına kadar 33.000 adet yük vagonu üretilebileceği 

tahmin edilmektedir. Üretim planı Grafik 13’te gösterilmiştir. Söz konusu planlamaya göre 

2035 yılına kadar yük vagonu üretimi konusunda 145 milyon avroluk iş hacmi 

oluşturulabilmekte ve 2.000 personelin istihdamı sağlanabilmektedir. 

Grafik 13 Yük Vagonu Üretim Projeksiyonu 

 

2035 yılına kadar toplam 3.300 adet metro aracı ihtiyacı bulunmaktadır. İlk beş yıl, yılda 

150 adet metro aracının üretilmesi gerekmektedir. Sonraki 5 yılda kapasitenin yılda 225 adede 

yükseltilebileceği düşünülmektedir. Sonrasındaki süreçte ise üretim miktarının 250 adede 

çıkarılmasıyla toplam ihtiyacın karşılanabileceği öngörülmektedir. Tramvay ihtiyaçları 

kapsamında, ilk 10 yıl yılda 25 adet, sonrasında ise yılda 50 adet üretildiğinde toplamda 650 

adet aracın 2035 yılına kadar temin edilebileceği öngörülmektedir. Metro ve tramvay araçları 

için üretim planı Grafik 14’te gösterilmiştir. Bu durumda ortalama yıllık 300 milyon avroluk 

bir iş hacmi ile 2.500 kişilik nitelikli istihdam sağlanabilmektedir. 
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Grafik 14: Metro ve Tramvay Üretimi Projeksiyonu 

 

2035 yılına kadar tedarik edilmesi planlanan tüm raylı sistem araçlarının yerli imkânlarla 

üretilmesinin hedeflenmesi durumunda yılda ortalama 8.000 nitelikli üretim personeli için 

istihdam sağlanabilmektedir.  

Grafik 15: Raylı Sistem Aracı Üretimi İçin Gerekli Toplam Personel İhtiyacı 
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Grafik 16: Raylı Sistem Aracı Toplam İş Hacmi 

 

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan raylı sistem araçlarının tamamının yerli imkanlarla 

üretilmesinin Grafik 16’da gösterildiği üzere yıllık ortalama 2 milyar avro düzeyinde iş hacmi 

oluşturabileceği değerlendirilmektedir. 

Sürdürülebilir raylı sistem araçları sektörü için teknolojik gelişmelere paralel olarak 

üretilen ürünlerin güncellenmesi ve rekabetçi yanlarının korunması gerekmekle birlikte söz 

konusu husus tasarım kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Ülkemizdeki 

tasarım ve üretim kabiliyetlerinden faydalanılması ve söz konusu yeteneklerin artırılarak 

elektrikli ve dizel elektrikli anahat lokomotifi, elektrikli tren setleri ve metro araçlarının 

geliştirilerek prototip üretimleri ile test ve sertifikasyon faaliyetlerinin yerli ve milli imkanlarla 

yapılabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 2018 ile 2022 yılları arasında söz konusu 

raylı sistem araçları için Ar-Ge projelerinin yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa 

edilmektedir. 

Söz konusu çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla Grafik 15’de gösterilen tasarım işçilik 

saatlerinin yeterli olacağı değerlendirilmektedir. Buna göre toplam 3 adet Ar-Ge projesi için 60 

milyon avro tasarım işçilik maliyeti, 20 milyon avro yatırım bedeli ve 25 milyon avro malzeme 

maliyeti olacağı tahmin edilmektedir. Geliştirilen raylı sistem araçlarının revizyon 
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güncellemeleri, seri üretim yatırımları, test ve sertifikasyon maliyetleri de hesaba katıldığında 

95 milyon avro daha ilave maliyet oluşacağı öngörülmektedir.  

Grafik 15 Elektrikli Lokomotif, Elektrikli Tren Seti ve Metro Araç Tasarımı İçin 

Gerekli İşçilikler 

 

Söz konusu raylı sistem araçları için 2024-2035 yılları arasında planlanan tedarik maliyeti 

Grafik 16’de gösterilmiştir. Buna göre bahsi geçen raylı sistem araçlarının temin edilmesi için 

7,1 milyar avroluk alım yapılması planlamaktadır. Bu araçların geliştirilmesi için ise toplamda 

200 milyon avro düzeyinde Ar-Ge çalışması yapılması gerekmektedir. Öngörülen Ar-Ge 

çalışmalarının maliyetinin toplam ihtiyaç duyulan araçların tedarik maliyetlerine oranının % 

2,8 düzeyinde olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge faaliyetlerinin GSMH’ya 

oranının yaklaşık % 3 seviyesinde olduğu dikkate alındığında yerlileştirme çalışmalarına zaman 

kaybedilmeden başlanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Bu büyüklükte Ar-Ge çalışmaları özel veya kamu kurumları tarafından öz kaynaklar 

kullanılarak yapılamayacağından Ar-Ge fonlarının oluşturulmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Bu sayede raylı sistem araçlarında yerli üretim fırsatı yakalanabileceği 

gibi milli ve özgün ürünlere sahip olunabilecek ve üretilen ürünlerin ihraç edilmesi de gündeme 

gelecektir. 
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Grafik 16 Elektrikli Lokomotif, EMU ve Metro Araç İhtiyaçlarının Toplam Maliyeti 
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4. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI PERSPEKTİFİ 

4.1  Uzun Vadeli Hedefler 

Ülkemizdeki raylı sistem işletmecilerinin 2035 yılına kadar öngördükleri raylı sistem 

araçlarına ait ilk satın alma ve bakım maliyetleri değerlendirildiğinde yerli üretim için büyük 

fırsatların olduğu görülmektedir. İstihdam ve ihracatın artırılması temel amaçları 

doğrultusunda; gerekli planlamanın yapılarak politikaların belirlenmesi ve söz konusu 

politikaların eylemlerle desteklenmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda; sürdürülebilir bir yerli 

sanayinin oluşturulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen analizler ve değerlendirilmeler 

neticesinde aşağıda sıralanan uzun vadeli hedeflere ulaşılmıştır. Söz konusu uzun vadeli 

hedefler; 

 Tramvay, metro, bölgesel tren, yüksek hızlı tren, elektrikli ve dizel elektrikli 

lokomotif gibi tüm raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarlanması, 

geliştirilmesi, test ve sertifikasyonlarının yapılması, seri üretimlerinin 

gerçekleştirilmesi ve ihraç edilmesi amacıyla küresel pazarda rekabet edebilecek 

mali ve teknik yeterlilikte milli marka oluşturulacaktır. 

 Yıllık 18 adet yüksek hızlı tren, 170 adet elektrikli lokomotif, 16 adet elektrikli 

tren seti, 3.000 adet yük vagonu, 250 adet metro ve 50 adet tramvay aracının yerli 

imkanlarla üretilmesine yönelik kapasite oluşturulacaktır. 

 8.000 nitelikli personel istihdam edilecektir. 

 Raylı sistem araç pazarı yıllık 2 milyar avroluk iş hacmine ulaştırılacaktır. 

 Avrupa Birliği Ufuk 2020 kapsamında yürütülen “ShifttoRail” benzeri bir oluşum 

Türkiye’de kurularak raylı sistem Ar-Ge projelerinin bu yöntemle belirlenmesi, 

desteklenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır. 

 Raylı sistem araçlarının ihracatı artırılacaktır. 

olarak belirlenmiştir. 

4.2 On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri 

On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde raylı sistem araçlarında yerli üretim 

çalışmalarının yedi ana başlıkta yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bunlar 

sırasıyla;  
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Hedef-1  Milli Marka Oluşturulacaktır. 

Hedef-2  Raylı Sistemlerde Kamu Alımları SİP Yönetmeliği ile  

Yapılacaktır. 

Hedef-3  Kamu Alımları Orta ve Uzun Vadeli Planlanacaktır. 

Hedef-4  Raylı Sistem Araçları Tedarik Modeli Geliştirilecektir. 

Hedef-5  Raylı Sistemlerde Yerli Üretim Modeli Oluşturulacaktır. 

Hedef-6  Raylı Sistemlerde Ar-Ge Projeleri Desteklenecektir. 

Hedef-7  Raylı Sistemlerde İnsan Kaynağı Yetiştirilecektir. 

olarak değerlendirilmektedir. 

Belirlenen hedeflerin başarılı bir şekilde uygulanması ile Şekil-3’de gösterildiği üzere; 

alım makamları, ana yüklenici firma ve yerli paydaşların; alt sistem tedarikçileri, üniversiteler 

ve araştırma merkezlerinden oluşan sürdürülebilir yerli raylı sistem ekosistemi kurulmuş 

olacaktır. Alım makamları tüm ihtiyaçlarını ana yüklenici tayin edilen firma ile çözerken yerli 

paydaşlar, aynı ana yüklenici firma ile daha koordineli çalışabilecektir. Bu kapsamda yenilikçi 

raylı sistem araçları ile kritik alt sistemler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de içinde 

yer alacağı kurgular ile tasarlanıp geliştirilecek ve seri üretimleri gerçekleştirilecektir. 

Böylelikle, söz konusu ekosistemde küresel boyutta rekabet edebilecek firmalar ortaya çıkacak, 

hem istihdam sağlanacak hem de ihracat yapılacaktır.      
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Grafik 19: Hedeflenen Yerli Raylı Sistem Ekosistemi 
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4.3  Hedeflere Yönelik Temel Amaç ve Politikalar 

1) Milli marka oluşturulacaktır. 

 

 Raylı Sistemler alanında her türlü araç platformu ile sinyalizasyon konularında faaliyet 

gösterecek, küresel ölçekte rekabet edebilecek bir milli marka çıkarabilecek firmanın 

tayin edilmesi gerekmektedir.  

 Firmanın, yeterli teknik, mali, tecrübe ve sürdürülebilirlik kriterlerini taşıyacak bir firma 

olması sağlanmalıdır.  

 Firma, Türkiye pazarına yönelik ürün geliştirme, prototip üretme ve lojistik destek 

sağlanmasında sorumlu tutulmalıdır.  

 Firma, tasarım ve geliştirme yeteneklerini kendisinde tutmalı, üretim ve lojistik destek 

için yurtiçi mevcut yeteneklerini kullanacak şekilde organize olmalıdır. 

2) Raylı sistemlerde kamu alımları SİP ile yapılacaktır. 
 

 Kamunun ihtiyacı olan tüm raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistemlerinin 

alımlarının SİP yönetmeliği ile gerçekleştirilmesi garanti altına alınmalıdır.  

 Projelerdeki ana yüklenicinin daha önce kurgulanan milli firma olması sağlanmalıdır.  

 Raylı sistem araçlarında yer alan kritik alt sistemlerin sorumlusu firmaların da 

tanımlanacak kriterlere uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

3) Kamu alımları orta ve uzun vadeli planlanacaktır. 
 

 Kamunun ihtiyacı olan tüm raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistem alımlarının 5 

yıllık yatırım planları ile Kalkınma Bakanlığı tarafından planlaması ve bu süreçte 

ihtiyaç makamları ile yakın çalışılması sağlanmalıdır.  

 Belediyelerin tercih ettiği anahtar teslimi (İnşaat alt yapı, araç ve sinyalizasyon) raylı 

sistem alımlarından vazgeçilmelidir.  

 Önceden yatırıma girmemiş alımların acil alım olarak değerlendirilmesi yerli sanayinin 

gelişmesini engellemektedir. Düzenlenecek mevzuatlar ile acil alımların yerine planlı 

alımlar yapılmalıdır.  

 2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan raylı sistem araçları planlanmalı ve teknik 

şartnameleri oluşturulmalıdır. İhtiyaçlar belirlendikten sonra büyük alım programları 

oluşturulmalıdır.  
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 Yurtdışından doğrudan sistem tedarik edilmesi engellenmelidir. Acil ihtiyaçların 

giderilmesi için teknoloji transfer yöntemi tercih edilmeli ve desteklenmelidir. 

4) Raylı sistem araçları tedarik modeli geliştirilecektir. 
 

 Yerli firmalarımızın ana yüklenici olduğu ve tasarımın yine yerli firmalarımızca 

yapıldığı proje modellerinin oluşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

 Yerli katkı isterlerine ilave olarak; tasarım, üretim, test, entegrasyon, kalifikasyon ve 

sertifikasyon açısından yurtiçinde mevcut imkan ve kabiliyetlerin projelerde 

kullanımının ve belirli oranda iş payının yan sanayi ve KOBİ'ler tarafından 

gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

 İhale dokümanlarında yerlileştirme ile ilgili önlemlerin alınıp yüklenici adaylarının bu 

şartları kabul ederek tekliflerini sunmalarının sağlanması gerekmektedir. Böylece hem 

sektörel derinlik temin edilecek hem de alt yüklenici, üniversiteler, araştırma kuruluşları 

ve KOBİ'leri de kapsayacak şekilde tabana yayılmış bir sanayi katılımı sağlanacaktır. 

5) Raylı sistem araçlarında yerli üretim modeli oluşturulacaktır. 
 

 Kamunun ihtiyacı olan tüm raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistem alımlarında 

yerli katkı oranı (yüzdesel) istenilen ölçüde etki yaratamadığından kullanılmaması 

gerekmektedir.  

 Raylı sistem araçlarını oluşturan kritik bileşenlerin bir havuzda toplanması ve alt 

sistemlerin bu havuzdan seçilerek yerlileştirilmesi sağlanmalıdır.  

6) Raylı sistemlerde Ar-Ge projelerinin desteklenmesi için özel hükümlere tabi 

mekanizmalar oluşturulacaktır. 
 

 Türkiye’deki raylı sistem araçları ile sinyalizasyon sistemlerine yönelik Ar-Ge 

faaliyetleri Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı kapsamında yürütülen “Shift to Rail” 

benzeri bir kurgu ile yönetilmelidir.  

 Raylı sistem araçları sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturup destek 

mekanizmasını yöneteceği ve karar vereceği oluşum yasal mevzuatlar ile 

düzenlenmelidir. Söz konusu oluşumun raylı sistemlerde yapılması gereken Ar-Ge 

projelerini belirlemesi gerekmektedir.  
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7) Raylı sistemler konusunda ihtisaslaşmış insan kaynağı yetiştirilecektir. 
 

 Raylı Sistem Araçlarının tasarım, geliştirme, üretim, lojistik ile test ve sertifikasyonu 

süreçlerinde yer alacak; proje yöneticisi, sistem yöneticisi, sistem mühendisi ve tasarım 

mühendisi ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim programları teşvik edilerek 

desteklenecektir. 

 Raylı sistemler alanında eğitim veren üniversitelerin ders içerikleri yeniden 

düzenlenecektir. 

4.4  Temel Amaç ve Politikalara Yönelik Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

4.4.1  Milli Marka Oluşturulması 

Raylı sistemler sektörünün dinamikleri incelendiğinde projelerin ilk maliyetlerinin 

yüksek olması nedeni ile finansman zorluklarını barındırdığı görülmektedir. Finansman sorunu 

çözüldüğünde inşaat, araç ve elektrifikasyon çalışmalarının projelendirilmesi, üretilmesi ve test 

edilerek işletmeye alınması oldukça uzun süreler gerektirmektedir. Sektörün kendi içine kapalı 

olması ve alımların süreklilik göstermemesi gibi nedenlerle sektörde yer alan firmaların mali 

olarak güçlü olması gerekmektedir. Dünya geneline bakıldığında gelişmiş ülkelerde sadece bir 

firmanın raylı sistem aracı ve sinyalizasyon sistemleri geliştirip ürettiği gözlenmektedir. Örnek 

olarak Almanya’da SIEMENS her türlü raylı sistem aracını üretirken anahat ve kentiçi hatlar 

için de sinyalizasyon sistemi çözümleri sunmaktadır. Benzer durum Fransa için ALSTOM 

firması ile sağlanmaktadır. Kore’de ROTEM, Çin’de CRRC, Rusya’da 

TRANSMASHOLDING, İspanya’da CAF, Kanada’da BOMBARDIER benzer örneklerdir.  

Ülkemizdeki durum ise daha farklı düzeyde şekillenmiştir. Daha önce de bahsedildiği 

üzere lokomotif üretimi TÜLOMSAŞ, elektrikli tren setleri TÜVASAŞ, yük vagonları 

TÜDEMSAŞ, tramvay araçları DURMAZLAR ve BOZANKAYA firmaları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Sektöre yeni girmekte olan firmalar da hesaba katıldığında bu durumun 

dünya uygulamalarından farklı olduğu görülmektedir. Firma sayısı fazla olmasına rağmen raylı 

sistem araçlarında kullanılan elektrik-elektronik sistemler yurtdışından tedarik edilmektedir. 

Bu nedenle ülkemizin raylı sistem araç ihtiyaçları karşılanırken milli marka ortaya 

çıkarabilecek bir oluşuma ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.  
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Marka oluşturulması uzun yıllar sürecek bir çalışmadır. Yıllar içerisinde nitelikli üretim, 

etkili tanıtım, güven veren planlama ve uygulama gibi faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir. 

Marka oluşturabilmesi için aşağıda sıralanan kabiliyetlerin kazanılması şarttır. 

 Kurum kültürü, 

 Vizyon ve kararlılık, 

 Yönetim kabiliyeti, 

 Özgün tasarım ve ürün geliştirme geleneği, 

 Finansal yeterlilik, 

 Yeni nesil üretim alt yapısı ve çağdaş üretim teknikleri, 

 Pazarlama ve operasyon yönetimi, 

 Satış sonrası destek, 

Türkiye’de raylı sistem araç pazarı milli bir markanın oluşturulması için gerekli fırsatları 

sunmaktadır. Bu oluşumun sektörde yer almak isteyen firmaların ortak olabileceği, içerisinde 

kamunun da yer alacağı bir ortaklık veya tek şirket olabileceği düşünülmektedir. Ana yüklenici 

olarak tayin edilecek şirketin özel statüde olması ile hem hız hem de esneklik kazanılacaktır. 

Görevlendirilen şirketin ana amacı, Türkiye’nin raylı sistem çözümlerinde milli markasını 

oluşturmak, ülkenin raylı sistem araç ihtiyaçlarını gidermek ve ihracat yapabilecek yenilikçi 

ürünler geliştirmek olmalıdır.  

Ana yüklenici şirket Türkiye’nin raylı sistem ihtiyaçları için çözüm üretirken ilk olarak 

mevcuttaki üretim kapasitelerini kullanmalıdır. Mevcut üretim tesislerinde yaşanan sıkıntıları 

ve zorlukları kendi bünyesinde çözmeli ve kurulu tesislerin rekabetçi olabilmesi için gerekli 

Ar-Ge desteklerini sağlamalıdır.  

Bu kapsamda ilk olarak tüm raylı sistem işletmelerinin 2035 yılına kadar olan araç 

ihtiyaçları zaman ekseninde belirlenmelidir. İlk yıllardaki acil ihtiyaçların yönetilmesi için 

temel bir strateji oluşturulmalıdır. Acil ihtiyaçların şirket tarafından yabancı üreticilerden hazır 

alım metodu ile giderilmesi durumunda ana yüklenici şirket yabancı üretici ile teknoloji 

transferi veya üretim lisansı gibi anlaşmalar yapabilmelidir. Orta vadeli ihtiyaçlar için şirket 

lisanslı üretim veya Ar-Ge’ye dayalı tedarik metodu ile çözümler üretebilmelidir. Uzun vadeli 
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ihtiyaçlar için şirket tasarımını da kendi geliştireceği raylı sistem araçları ile üretim yaparak 

çözüm sağlamalıdır. 

Şirketin yurtiçinde yıllık yaklaşık 2 milyar avro büyüklüğündeki pazara satış yapacağı 

varsayılarak profesyonel bir ekip oluşturulması hedeflenmelidir. Şirketin profesyonel ekibi için 

insan kaynakları politikası özel olarak belirlenmeli ve nitelikli personel istihdam edebilecek bir 

yapı kurulmalıdır. Şirketin asıl amacı milli markayı oluşturmak olduğundan tasarım alanında 

güçlü bir yapısının olması gerekmektedir. Yenilikçi ürünler geliştirmek ve bu alanda Ar-Ge 

projeleri yapabilecek teknik ekibin yurtdışında rekabet edebilecek ürünler geliştirmesi 

hedeflenmelidir. Geliştirilen ürünler mevcut kurulu tesislerde üretilmelidir. Bu nedenle şirket 

sadece yeni teknoloji gerektiren ürünlerin ilk olarak mevcut tesislerde yapılmasını teşvik 

etmelidir. Tüm mevcut üretim tesisleri kurulacak şirket için üretim yapacak kâr merkezleri 

olarak değerlendirilmelidir. Şirket tüm çalışmalarında Araştırma Enstitüleri ve üniversiteler ile 

işbirliği yapmalı ve her seviyede insan kaynağının geliştirilmesini koordine etmelidir. Ayrıca 

şirket alt sistem tedariklerinde de mümkün olduğunca yerli üreticileri ve ürünleri tercih 

etmelidir. 

Şirket organizasyonu mühendislik ve program yönetimi ağırlıklı olmalıdır. Bunun yanı 

sıra pazarlama, insan kaynakları, finans, kurumsal iletişim, vb. departmanlar da bulunmalıdır. 

Program yönetimi, araç tiplerine göre; lokomotif, elektrikli tren setleri (yüksek hızlı tren dahil), 

metro, tramvay olarak ayrıştırılmalı ve ayrı bir ekip de sinyalizasyon çalışmaları için 

oluşturulmalıdır. Mühendislik grubu ise, sistem mühendisliği, mekanik tasarım, elektronik 

tasarım, yazılım tasarım, platform entegrasyon, test ve üretim mühendisliği olarak 

ayrıştırılmalıdır.  

4.4.2  Raylı Sistemlerde Kamu Alımlarının SİP ile Yapılması 

Raylı sistem araçlarına olan ihtiyacın ülkemizin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına katkı 

sağlayacağı bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Ancak bugüne kadar kamu firmaları 

tarafından raylı sistem araçlarına yönelik yapılan yatırımlar teknoloji transferine ya da yerli 

sanayinin gelişimine yeterli katkıyı sağlayamamıştır. Yüksek tutarlı bu alımların yoğun bir 

şekilde yerli üretimi ve teknolojiyi geliştirmesini desteklemek üzere bazı çalışmalar 

yürütülmektedir. 
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Onuncu Kalkınma Planında Ar- Ge ve yenilik için ayrılan kaynakların hem miktarının 

hem de istenilen faydaya dönüşmek üzere etkinliğinin artırılması ihtiyacının devam ettiği 

vurgulanmıştır. Özellikle teknolojik ürün üretme sürecinin ticarileştirme aşamasının 

güçlendirilmesi, teknoloji transferine yönelik ara yüzlerin oluşturulması, yenilikçi 

girişimciliğin geliştirilmesi, kamu alımlarının yerli teknolojilerin geliştirilmesini destekler 

yapıya kavuşturulması, üretim süreçlerinde verimliliği artıran ve sürdürülebilir üretimi 

destekleyen teknolojilerin geliştirilmesi, imalat sanayi üretiminde ve ihracat içinde yüksek 

teknoloji sektörlerinin payının artırılması ihtiyacı önemini korumaktadır.  

Sanayi katılım offset uygulamaları savunma sanayinde başarı ile uygulanmıştır. Benzer 

uygulamanın ulaşım, enerji ve sağlık gibi sektörlerdeki diğer kamu alımlarında da 

uygulanabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

bünyesinde Sanayi İşbirliği Programı Daire Başkanlığı kurulmuştur. 

Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu 

alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla icra edilen faaliyetler 

kapsamında; 

 6518 sayılı Kanun ile “kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini 

sağlamaya yönelik sanayi katılımı uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları”nın 

Kamu İhale Kanunundan istisna olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

 7033 sayılı Kanun ile söz konusu istisnanın kapsamı “yapım işlerini” de içerecek şekilde 

genişletilmiştir. 

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 3 üncü maddesinin (u) bendi gereğince, 

“yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamaları 

içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri” ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

Kamu İhale Kanununa tâbi değildir. 

Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının 

yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamaları 

içeren mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenleyen “4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına 

İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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Sanayi işbirliği programları; kamu alımları yoluyla sanayide yerlileşme, yenileşme ve 

teknoloji transferinin sağlanması, üretim ve teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi, ürün ve hizmet 

kalitesinin artırılması, uluslararası karşılıklı işbirliği ve yatırım imkânlarının oluşturulmasını 

amaçlayan bir kamu alım politikası aracıdır. Bu çerçevede, dünyada da yerli sanayinin ve 

teknolojinin gelişmesine büyük katkı sağlayan bir sanayi politikası aracı olarak uygulanmakta 

olup, birçok ülkenin, kamu alımları gerçekleştirirken sanayi işbirliği, sanayi katılımı, ofset, 

sanayi dengesi, yerli katkı gibi farklı isimler altında çeşitli uygulamalara başvurduğu 

görülmektedir. 

Ancak, ülkemizde, Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 

yayımını müteakip yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren muhtelif kamu alımları 

yapılmış olmasına rağmen, söz konusu alımlarda herhangi bir sanayi işbirliği programı 

uygulaması yapılamamıştır. İlgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan istişareler ve koordinasyon 

neticesinde; sanayi işbirliği programı uygulamalarının kamu idareleri tarafından benimsenmesi, 

ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretme altyapısının geliştirilmesi, yurt içindeki 

imkân ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması, yurtiçi üretim oranının arttırılması ve 

sanayi ve teknoloji kazanımlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sanayi işbirliği 

programı uygulamalarını yaygınlaştıracak şekilde düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl 

olmuştur. 

Bu kapsamda, sanayi işbirliği programları için yeni bir uygulama modelinin geliştirilmesi 

ve mevzuat düzenlemesinin yapılmasına yönelik çalışmalar icra edilmiş ve “Sanayi İşbirliği 

Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” hazırlanarak 17 Şubat 2018 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik” ile;  

• “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak 

Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

• Sanayi İşbirliği Projelerinin uygulama süreçleri; araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, 

test gibi unsurların bütünsel olarak ele alındığı teknoloji geliştirmeye ve yerlileştirmeye yönelik 

proje yönetim yaklaşımı ile gerçekleştirilecek şekilde düzenlenmiş, tüm kamu idareleri 

tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulmuş ve sadeleştirilmiştir. 
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• Kamu alımları kapsamında sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda 

uygulama birliğinin sağlanması, sanayi ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile 

değerlendirmesi ve bilgi birikimi ve tecrübenin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi 

katılımı ve teknoloji yönetimi sürecinin, merkezi bir yapıda – idareler ile koordineli bir şekilde 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından – yürütülmesine yönelik düzenleme 

yapılmıştır.  

 Yeni uygulama modeli ve mevzuat düzenlemesiyle, ulaştırma, enerji ve sağlık sektörleri 

başta olmak üzere kamunun büyük maliyet gerektiren yüksek teknoloji içeren alımlarında; 

ihaleler kapsamında, tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli 

insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ’ler, 

üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına, teknoloji 

transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara 

yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modellerinin hazırlanması hedeflenmektedir. 

Bu itibarla, kamunun büyük maliyet gerektiren ve yüksek teknoloji içeren raylı sistem 

ihalelerinin, yeni uygulama modeli ve mevzuat düzenlemesi esas alınarak 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi kapsamında gerçekleştirilmesi halinde; 

 Tasarım, üretim, test, entegrasyon, kalifikasyon ve sertifikasyon açısından yurt içinde 

mevcut imkan ve kabiliyetlerin projelerde kullanımının zorunlu hale getirilmesi, 

 Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen teknoloji ve yenilik destek 

mekanizmaları kapsamında geliştirilen Ar-Ge projelerinin çıktılarının, komponent/alt 

sistem ve sistem prototiplerinin raylı sistem projelerinde kullanılmasının sağlanması, 

 Teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak, yerlileşmede öncelikli alanlara 

yoğunlaşacak ve müteakip projelerde de faydalanılabilecek şekilde modellenebilmesi, 

 Yatırım tekrarı ve kamu kaynaklarının israfının önlenmesi ve sanayimizin teknoloji 

üreten bir yapıya kavuşturularak sürdürülebilirliğinin sağlanması 

mümkün olacaktır.  

Bu nedenle raylı sistem araçları alımlarının SİP modeli ile yapılması için ısrar edilmesi 

ve irade gösterilmesi ile bu sektörlerde de başarılı firmaların ortaya çıkacağı, özgün raylı sistem 

aracı geliştiren ve üreten bir sanayinin oluşabileceği ön görülmektedir. Böylelikle Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerine katkı sağlanacak, yurt içinde üretilen raylı sistem araçlarının maliyetleri 

düşürülebilecek, ithal edilen alt sistemler yurtiçinde üretilebilecek ve ihraç pazarlarında yerli 

firmaların etkinliği artabilecektir. Raylı sistem araçlarında bulunan teknoloji bileşenlerinde 
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yerli firmaların payının artırılması, bu alanlarda uluslararası düzeyde markalaşma sürecinin 

desteklenmesi ile markalı ürün sayısının artırılması, Ar-Ge’ye dayalı raylı sistem aracı tedarik 

modelinin kurgulanması ve bu kapsamda yatırımların artırılması hedeflenmelidir.   

Bu nedenle raylı sistem araçları için uzun vadeli ihtiyaç planlamasının yapılması 

gerekmektedir. Belirlenen ihtiyaçlara göre ülkemiz yerli sanayisinin teknolojik hazırlık düzeyi 

ortaya çıkarılmalıdır. Ortaya çıkarılan teknoloji hazırlık düzeyine göre yerli sanayinin 

geliştirilmesi için finansman modeli oluşturulmalıdır. Bu alanlarda Ar-Ge projeleri başlatılmalı 

ve kamu raylı sistem araç alımlarında geliştirilen bu teknolojik alt sistemlerin kullanılması ile 

uzun vadeli destekler sağlanmalıdır. 

Raylı sistem araçları özelinde tüm araç alımlarının SİP yönetmeliği ile 

gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Yüksek hızlı tren, elektrikli ve dizel 

tren setleri, elektrikli lokomotif, manevra lokomotifi, dizel elektrikli lokomotif, metro ve 

tramvay araç alımlarının SİP yönetmeliği ile alınmasının zorunlu hale getirilmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 

4.4.3 Kamu Alımlarının Orta ve Uzun Vadeli Planlanması 

Raylı sistem araç üreticilerinin iki ana grupta müşterisi bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi TCDD Taşımacılık diğeri ise büyükşehir belediyeleridir. Söz konusu müşterilerin kısa, 

orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve üreticilerin bu doğrultuda teknolojik hazırlık 

düzeylerini artırmak üzere planlama yapabilmesi sağlanmalıdır. 

Ülkemizde her ne kadar mekanik üretim alt yapısı bulunsa da birçok konuda tasarım 

yeteneği ile kritik alt sistem tedarikçilerinin teknolojik hazırlık düzeyi yeterli durumda değildir. 

Raylı sistem araç üreticileri ile alt sistem tedarikçilerinin en büyük sıkıntısı önceden 

planlanmayan alımlara göre hazırlık düzeylerini arttıramamalarıdır. İşletmeler alımlarını her 

zaman acil olarak nitelendirmektedir. Alımların acil olarak duyurulması ile hazırlık düzeyi 

yüksek kendini ispatlamış ürünler tercih edilmekte ve böylelikle yabancı üreticiler avantaj 

kazanmaktadır. Yabancı üreticilere yerlilik şartı koşulsa dahi, yabancı üretici de teknolojik 

hazırlık düzeyi yetersizliğini bahane ederek mümkün olduğunca yerlilikten kaçınmaktadır. Bu 

nedenle kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçların beşer yıllık periyotlarla belirlenerek tüm 

paydaşların gerekli hazırlıkları yapmasına imkân tanınmalıdır. 

Kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve yerli üretimin desteklenebilmesi için uzun vadeli 

ihtiyaç planlamasının acil alıma gerek kalmayacak bir öngörü çerçevesinde yapılarak sektör ile 

paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu ihtiyaç planlaması doğrultusunda;  



57 
 

 Projeler kapsamında tedarik edilecek raylı sistem aracına ait sistem/teknoloji kırılımının 

belirlenmesi, 

 Raylı sistem aracının üretim/tedarik takvimine uygun olarak, ürün kırılımında yer alan 

parça, komponent, alt sistem ve sistemlerin tedarik zamanları ve miktarlarının 

belirlenmesi, 

 Ürün kırılımında yer alan söz konusu kalemlerden yurt içinde üretilebilenler için yerli 

firmalarımızın geleceğe yönelik üretim planlaması yapabilmesi,  

 Ürün kırılımında yer alan kalemlerden yurt içinde üretim imkanı olmayanlar için gerekli 

Ar-Ge projelerinin zamanında başlatılıp desteklenmesi 

mümkün olacaktır. 

2035 yılına kadar Türkiye’nin raylı sistem araç ihtiyacının belirlenmesi bu açıdan 

oldukça önemlidir. İhtiyaçlara göre Tablo 4’ün doldurulması ve idareler tarafından onaylanması 

ile her bir raylı sistem araç üreticisi ile alt sistem tedarikçileri gerekli planlamalarını yapacak, 

teknolojik hazırlık düzeylerini artıracak ve yerlileştirmeye en büyük katkıyı sağlamış 

olacaklardır. Bu kapsamda güdümlü Ar-Ge projeleri başlatılabilecek, yenilikçi ve rekabetçi 

ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Tablo 4: Yıllara Göre Raylı Sistemler Araç İhtiyacı 

Raylı Sistem Aracı 2018 2019 …. 2035 

Elektrikli Lokomotif     

Dizel Elektrikli Lokomotif     

Manevra Lokomotifi     

Elektrikli Tren Seti     

Dizel Tren Seti     

Yüksek hızlı Tren     

Yük Vagonu     

Metro Aracı     

Tramvay     
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4.4.4  Raylı Sistem Araçları Tedarik Modelinin Geliştirilmesi 

Raylı sistem araçlarının tedariki bugüne kadar iki farklı yöntem ile gerçekleştirilmiştir. 

Bunlardan birincisi, yabancı üreticilerden doğrudan tedarik; diğeri ise yabancı üreticiden üretim 

lisansı ile tedarik şeklinde olmuştur. Doğrudan tedarik modeli ilk alım maliyetlerinin düşük 

olması nedeni ile tercih sebebi olsa da yurt içi sanayiye katkısı bulunmadığından ürün ömür 

devri maliyetleri değerlendirildiğinde sürdürülemez olduğu gözlenmektedir. Yabancı üreticinin 

lisansı ile üretim yapılması durumunda ise montaja dayalı üretim ve kısmî bakım onarım 

kabiliyeti dışında, örneğin kritik alt sistemlere ait yetenekler kazanılamamaktadır.  

Bu kapsamda yerli firmalarımızın ana yüklenici olduğu ve tasarımın yine yerli 

firmalarımızca yapıldığı proje modellerinin oluşturulmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, yerli katkı isterlerine ilave olarak; tasarım, üretim, test, 

entegrasyon, kalifikasyon ve sertifikasyon açısından yurt içinde mevcut imkan ve kabiliyetlerin 

projelerde kullanımının ve belirli oranda iş payının yan sanayi ve KOBİ'ler tarafından 

gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirilmesi, bu hususların ihale dokümanlarında belirtilmesi 

ve yüklenici adaylarının bu şartları kabul ederek tekliflerini sunmalarının sağlanması halinde, 

hem sektörel derinliğin hem de alt yüklenici, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve KOBİ'leri 

de kapsayacak şekilde tabana yayılmış bir sanayi katılımının mümkün olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Kısa, orta ve uzun vadeli raylı sistem araç ihtiyaçlarının planlanması ve marka ortaya 

çıkarma görevi verilen şirketin tayin edilmesi ile sektördeki belirsizlik önemli ölçüde giderilmiş 

olacaktır. Çünkü şirket gerekli kaynak planlamasını ihtiyaçlar doğrultusunda yapabilecektir. İlk 

olarak şirket tarafından ihtiyaç duyulan ürünlere ve ilgili alt sistemlere yönelik yerli sanayinin 

teknolojik hazırlık düzeyi belirlenecektir. Ayrıca her bir alt sistem ile raylı sistem araç çeşidine 

göre teknolojik seviyeler oluşturulacaktır.  

Acil ihtiyaçların giderilmesi amacıyla idarelerin yerine, görevlendirilen şirket yabancı 

üreticiler ile görüşecektir. İlk alımları görüşürken teknoloji düzeyi yüksek ve hazırlık düzeyi 

düşük ürünler için orta vadeli ihtiyaçların giderilmesine yönelik lisans anlaşmaları yapacaktır. 

Doğrudan tedarik aşaması başlatıldığında teknoloji transferi de başlatılacaktır. Bu aşamada iş 

üzerinde eğitimler alınacak, yerli üretim için alt yapı yatırımları tamamlanacaktır. Bu ürünlere 

yönelik uzun vadeli ihtiyaçlar için de özgün geliştirme çalışmalarına eş zamanlı başlayacaktır. 

Yüksek hızlı tren setleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.  
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Teknolojik düzeyi düşük ve hazırlık düzeyi yüksek ürünlerde kısa vadeli ihtiyaçlar için 

doğrudan tedarik ile alımlar yapılırken, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik özgün geliştirme 

çalışmalarına başlanmalıdır. Bu kapsamda tramvay ve metro araçları için lisans transferine 

gerek olmadan tamamen tayin edilen şirket bünyesinde geliştirme faaliyetleri 

yürütülebilecektir.  

Elektrikli lokomotif, dizel elektrikli lokomotif, manevra lokomotifi, elektrikli tren setleri 

için beş yıllık süre içerisinde tamamen milli imkânlarla hem raylı sistem araçlarının hem de 

kritik alt sistemlerin geliştirilebileceği öngörülmektedir. 

Grafik 20: Tedarik Modeli 

 

Bu kapsamda özel olarak planlanması gereken raylı sistem aracı alımları,  

 Yüksek Hızlı Tren, 

 Lokomotifler, 

 Elektrikli Tren Setleri, 

 Metro Araçları, 

 Tramvay Araçları, 

 Yolcu ve Yük Vagonları, 

olarak her biri için yerli sanayinin teknoloji hazırlık düzeyi ile gereksinim duyulan raylı sistem 

aracı teknoloji düzeyi belirlenecek kriterlere göre değerlendirilecektir. Tasarım yeteneği, üretim 

yeteneği, test ve sertifikasyon yeteneği, teknoloji transfer yeteneği ve yerlileştirme yetenekleri 

gibi kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme yapılırken dokuz kritik 

teknolojiyi (proje yönetimi, sistem mühendisliği, araç gövdesi, boji, fren sistemi, tren kontrol 

ve yönetim sistemi, cer sistemi, kapı sistemi ve trafo) içeren iş adımları ile alt sistemler 

değerlendirilmiştir. 
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a) Yüksek Hızlı Tren 

Yüksek hızlı trenler açısından bakıldığında boji üretimi hariç olmak üzere dokuz kritik iş 

adımı ile alt sistemlerin hiç birisinde yerli sanayi hazırlık düzeyinin istenilen seviyede olmadığı 

değerlendirilmektedir.  

Tablo 5: Yüksek Hızlı Trenlerde Teknoloji Hazırlık Durumu 

Yüksek Hızlı Tren 

Sıra Teknoloji Düzeyi Tasarım Üretim Test Sertifikasyon ToT Yerlileştirme 

1 Proje Yönetimi X X X X X X 

2 Sistem Mühendisliği X X X X X X 

3 Araç Gövdesi X X X X X X 

4 Boji  X Var Var Var Var Var 

5 Fren Sistemi X X X X X X 

6 Tren Kontrol ve 

Yönetim Sistemi 

X X X X X X 

7 Cer (Çekiş )Sistemi X X X X X X 

8 Kapı Sistemi X X X X X X 

9 Trafo X X X X X X 

Proje yönetimi ile sistem mühendisliği iş adımları ilk etapta yabancı üretici 

sorumluluğunda yürütülecektir. Burada önemli olan bu iş paketlerinin yerlileştirme sürecinde 

söz konusu yeteneklerin ana yüklenici firma tarafından kazanılmasını sağlayacak yeterli sayıda 

ve yetkin ekibin süreçte yer almasının sağlanmasıdır.  

Araç gövdesi üretimi için yatırım yapılması gerekmektedir. Yabancı üreticinin lisansı ile 

araç gövde alt yapı yatırımı yapılacak ve yerlileştirme kapsamında üretim Türkiye’de 

yapılabilecektir. Benzer bir yatırım TÜVASAŞ tarafından yapılmaktadır. Yabancı üreticinin 

beklentilerine göre yatırımın gözden geçirilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi uygun 

olacaktır. 

Boji kapsamında DURMAZLAR firması tarafından ALSTOM firmasına üretim lisansı 

ile boji üretimleri yapılmıştır. Bu nedenle yüksek hızlı tren tedariki kapsamında boji üretimi en 

kolay yerlileştirilebilecek alt bileşendir. 

Yüksek hızlı trenlerde kullanılan fren sistemi için dünya genelinde sayılı tedarikçi 

bulunmaktadır. Tüm üreticiler az sayıdaki tedarikçiden bu ürünleri almaktadır. Fren alt sistemi 
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için yerlileştirme çalışması yapmak isteyen yerli girişimci bulunmamaktadır. Bu nedenle 

önerilen yabancı tedarikçinin mümkün olduğunca üretimi, sistem entegrasyonunu, testleri, 

bakım onarım gibi iş adımlarını Türkiye’de yapmasını sağlamaktır.  

Tren kontrol ve yönetim sistemi ile cer sistemi, yabancı araç üreticilerinin gerçek anlamda 

yerlileştirmek istemediği alt sistemlerdir. Yerlileştirme önerileri de çoğunlukla mekanik kutu 

üretimi ve montajla sınırlı kalmaktadır. Yerlileştirme önerilerinde donanım, yazılım ve 

algoritma gibi konular kapsam dışı bırakılmaktadır. Bu nedenle bu alt sistemler için ihtiyaçların 

öncesinde Ar-Ge çalışmaları yapılması ve teknoloji hazırlık düzeyinin arttırılması 

gerekmektedir. Bu konuda ASELSAN gerekli çalışmaları yapabilecek düzeyde olup gerekli Ar-

Ge faaliyetlerini başlatmıştır. 

Kapı sistemi, raylı sistem aracı üreticileri tarafından üretilmemektedir. Az sayıda bulunan 

tedarikçilerden alınmaktadır. Türkiye’de bu konuda yerli sanayi istekli olmasına rağmen 

yabancı üreticiler yeterli talep düzeyine erişilememesi endişesi ile yatırım yapmaktan 

kaçınmaktadır. Ayrıca kapı sistemine ait yazılım ve donanım gibi içeriklerde teknoloji 

transferine istekli davranılmamaktadır. Yerlileştirme sadece kapı mekaniğinin üretimi ve 

entegrasyonu olarak belirlenmektedir. Bu nedenle söz konusu alt sistemin yerlileştirilmesi 

yüksek hızlı trenler için zorunlu kategoride değerlendirilmeli ve yabancı tedarikçilerin teknoloji 

transferi yapmak istemediği konularda ihtiyaç öncesinde Ar-Ge çalışmaları yapılarak 

yerlileştirme sağlanmalıdır. 

Ülkemizde raylı sistem araçlarına yönelik trafo geliştirilebilmektedir. SÖNMEZ TRAFO 

firması E1000 manevra lokomotifi geliştirme projesinde yer almıştır. Ayrıca BEST TRAFO 

firması da konuyla ilgilenmektedir. Ancak henüz endüstrileştirilmiş ürün bulunmamaktadır. Bu 

konuda da dünya genelinde tedarikçi sayısı sınırlıdır. Bu tedarikçiler maliyeti yüksek projelerde 

yerli sanayi ile lisans altında üretime başlatılmalı, ilerleyen aşamalarda yerli üreticilerin kendi 

özgün ürünlerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir. 

Yüksek hızlı tren tedariki yapılırken yerli katkı oranı (yüzdesel) istenilen ölçüde etki 

yaratmadığından, yukarıda bahsedilen kritik iş adımları ile alt sistemler üzerinden yerlilik 

planlanmalı ve zorunlu olması sağlanmalıdır. Ayrıca bu iş adımları ile alt sistem yerlileştirme 

görevini üstlenecek firmaların da belirlenmesi ve oto kontrolün sağlanması gerekmektedir. 
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b) Lokomotifler 

TCDD Taşımacılık tarafından ihtiyaç duyulan lokomotifler elektrikli, dizel elektrikli ve 

manevra olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir. TÜLOMSAŞ’ta her tip lokomotifin araç 

gövdesi, bojileri, dizel ve cer motorları üretilmektedir. Lokomotiflerin fren sistemleri ise 

yurtdışından tedarik edilmektedir. Raylı sistem araçlarından lokomotifler için teknoloji hazırlık 

düzeyi üretim için yeterli düzeyde olup, tasarım için geliştirilebilir düzeydedir. 

Tablo 6: Lokomotiflerin Teknoloji Hazırlık Durumu 

Lokomotifler  

Sıra Teknoloji Düzeyi Tasarım Üretim Test Sertifikasyon ToT Yerlileştirme 

1 Proje Yönetimi Var Var Var X X Var 

2 Sistem Mühendisliği Var Var Var X X Var 

3 Araç Gövdesi Var Var Var Var X Var 

4 Boji  Var Var Var Var Var Var 

5 Fren Sistemi X X X X X X 

6 Tren Kontrol ve 

Yönetim Sistemi 

Var Var Var X X Var 

7 Cer (Çekiş ) Sistemi Var Var Var X X Var 

8 Kapı Sistemi UD UD UD UD UD UD 

9 Trafo Var Var Var X X X 

 

Cer sistemi elektrikli manevra lokomotifleri için TÜBİTAK-MAM tarafından 

geliştirilmiştir. ASELSAN tarafından da hibrit manevra lokomotifleri için cer sistemi 

geliştirilmektedir. Ana hat lokomotifleri için cer sistemi geliştirilmesinde teknolojik hazırlık 

düzeyi yüksektir. TÜBİTAK ve TÜLOMSAŞ birlikte elektrikli ana hat lokomotif geliştirme 

projesine başlamış olup 4 yıl sonra üretilebilir bir lokomotifin TSI sertifikasyonuyla birlikte 

TCCDT’ye teslim edilmesi planlanmaktadır. 

Ülkemizin kısa vadeli lokomotif ihtiyaçları dışında kalan orta ve uzun vadeli lokomotif 

ihtiyaçları milli imkanlarla tasarlanmalı ve TÜLOMSAŞ tesislerinde üretilmelidir. Önerilen 

çözüm orta ve uzun vadeli yurtiçi ihtiyaçların Ar-Ge’ye dayalı tedarik metodu ile 

projelendirilmesi ve sonrasında seri üretim siparişlerinin verilmesidir. 
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c) Elektrikli Tren Setleri 

TCDD tarafından desteklenen ve TÜVASAŞ tarafından yönetilen 160 km/sa işletmecilik 

hızına uygun elektrikli tren seti geliştirme projesi 2014 yılında başlatılmıştır. Projenin tasarım 

faaliyetleri İtalyan BLUE ENGINEERING firması ile yürütülmektedir. Firma tarafından ön 

tasarım çalışmaları tamamlanmış ve alt sistemlere ait teknik gereksinimler belirlenmiştir. 

Teknik gereksinimlere göre alt sistem tedarik şartnameleri hazırlanarak ihale süreci 

başlatılmıştır.  

Bu projede TÜVASAŞ tarafından alüminyum gövde üretim alt yapısı kurulacaktır. 

Tasarımı dondurulan araç gövdesi ilk araçlarda yurtdışında üretilecek, seri üretimde TÜVASAŞ 

tesislerinde üretilecektir. 

Boji tasarımı tamamlandığında üretimi yerli bir firmada yapılmak üzere ihale edilmiştir. 

Elektrikli tren setlerinde kullanılacak boji yerli sanayi tarafından üretilebilmektedir. 

Fren sistemi yurtdışından tedarik edilecektir.  

Tren kontrol ve izleme sistemi ASELSAN tarafından geliştirilecektir. Böylelikle 

elektrikli tren setleri için ilk defa kritik bir alt sistem donanım, yazılım ve algoritma içeriğiyle 

yerli sanayi tarafından geliştirilmiş olacaktır. 

Cer sistemi zincir şeklinde ihale edilmiştir. Cer zinciri trafo, cer konvertörü, cer invertörü, 

cer motoru ve dişli kutusundan oluşmaktadır. Yerlilik şartı aranan ihalede uygun teklif 

ASELSAN tarafından sunulmuştur. Bu projeyle elektrikli tren setleri için çok kritik bir alt 

sistem olan cer sistemi tasarımı milli imkânlarla geliştirilmesi sağlanacaktır. Böylece proje 

çıktılarının yüksek hızlı tren ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerde de kullanılması 

mümkün olacaktır.  

Kapı sistemi yurtdışından tedarik edilecektir. Yerlilik azami ölçüde şart koşulmuştur. 

  



64 
 

Tablo 7: Elektrikli Tren Setlerinde Teknoloji Hazırlık Durumu 

Elektrikli Tren Setleri 

Sıra Teknoloji Düzeyi Tasarım Üretim Test Sertifikasyon ToT Yerlileştirme 

1 Proje Yönetimi X X X X X X 

2 Sistem Mühendisliği X X X X X X 

3 Araç Gövdesi X X X X X X 

4 Boji  X Var Var Var Var Var 

5 Fren Sistemi X X X X X X 

6 
Tren Kontrol ve Yönetim 

Sistemi 
X X X X X X 

7 Cer (Çekiş )Sistemi X X X X X X 

8 Kapı Sistemi X X X X X X 

9 Trafo X X X X X X 
 

Tablo 7’de elektrikli tren setlerine yönelik teknoloji hazırlık durumu gösterilmiştir.  

d) Metro Araçları 

Ülkemizde metro araçlarına yönelik teknolojik hazırlık düzeyi her geçen gün artmaktadır. 

Metro araçlarında trafo olmadığından sekiz önemli iş adımı ve alt sisteminden fren ve kapı 

sistemleri hariç tüm alt sistem bileşenleri milli imkânlarla geliştirilmiş, prototipler üretilmiş ve 

testler tamamlanmıştır. 

Tablo 8: Metro Araçlarında Teknoloji Hazırlık Durumu 

Metro Aracı 

Sıra Teknoloji Düzeyi Tasarım Üretim Test Sertifikasyon ToT Yerlileştirme 

1 Proje Yönetimi Var Var Var Var UD Var 

2 Sistem Mühendisliği Var Var Var Var UD Var 

3 Araç Gövdesi Var Var Var Var UD Var 

4 Boji Var Var Var Var UD Var 

5 Fren Sistemi X X X X UD X 

6 
Tren Kontrol ve 

Yönetim Sistemi 
Var Var Var X UD Var 

7 Cer (Çekiş )Sistemi Var Var Var X UD Var 

8 Kapı Sistemi X X X X UD X 

9 Trafo UD UD UD UD UD UD 
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DURMAZLAR, BOZANKAYA ve ASELSAN firmaları metro araçlarında teknolojik 

düzeylerini her geçen gün artırmaktadır.  

DURMAZLAR firması Bursa için hafif metro sistemi geliştirmiştir. Bu araçlarda proje 

yönetimi, sistem mühendisliği iş adımları firma tarafından yürütülmüştür. Araç gövdesi ve boji 

tasarımları yapılmıştır. Fren sistemi, tren kontrol ve yönetim sistemi, cer sistemi ve kapı 

sistemleri yurtdışından tedarik edilmiştir. Geliştirilen araçlara dair tüm testler standartlara 

uygun olarak yapılmış ve sertifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

BOZANKAYA firması tarafından SIEMENS metro araçlarının gövdeleri üretilmektedir. 

Üretilen araçlar Tayland/Bangkok’a ihraç edilmektedir. 

ASELSAN tarafından metro araçları için tren kontrol ve yönetim sistemi ile cer sistemi 

geliştirilmiştir. Geliştirilen ürünler Ankara’daki metro araçlarına entegre edilerek statik ve 

dinamik testler başarı ile tamamlanmıştır. Bu projede metro aracına ait gövde ve boji haricinde 

tüm alt sistemler değiştirilmiştir. Modernizasyon projesine ait proje yönetimi ile sistem 

mühendisliği çalışmaları ASELSAN tarafından yürütülmüştür. 

Sonuç olarak yeni nesil bir metro aracı tamamen milli imkanlarla geliştirilebilmekte ve 

üretilebilmektedir. Önerilen, bu yeteneklerin bir kurgu ile planlanması ve büyükşehirlerimizin 

metro ihtiyacının mevcut tasarım kabiliyetleri ve üretim tesisleri ile karşılanmasıdır. 

e) Tramvay Araçları 

Ülkemizde tramvay aracı geliştirme çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır. 

DURMAZLAR firması tarafından geliştirilen İpekböceği tramvayı şu anda Bursa’da 

kullanılmaktadır. BOZANKAYA firması tarafından geliştirilen tramvay aracı da Kayseri’de 

kullanılmaktadır. Ayrıca Samsun ve Kocaeli’nde DURMAZLAR tarafından üretilen Panorama 

tramvayları işletmeye alınmıştır. İstanbul için de hazırlıklar devam etmektedir.  

Hâlihazırda tramvay araçları tamamen milli imkanlarla tasarlanmakta ve üretilmektedir. 

Türkiye’de üretilen tramvaylarda fren, cer ve kapı sistemleri yurtdışından tedarik edilmektedir. 

ASELSAN, YILMAZ REDÜKTÖR, ELK MOTOR ve DURMAZLAR firmaları 3 yıl süren 

Ar-Ge faaliyetleri neticesinde milli cer sistemi geliştirmiştir. ASELSAN tarafından cer 

invertörü, YILMAZ REDÜKTÖR tarafından dişli kutusu, ELK MOTOR tarafından da cer 

motoru geliştirilmiş ve DURMAZLAR firması İpekböceği aracına entegre edilmiştir. 

Çalışmada sistem işletme testlerine devam edilmektedir. 
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Türkiye’nin tramvay araçlarına yönelik kapı ve fren sistemi hariç tüm alt sistemler milli 

imkanlarla geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bu kapsamda herhangi bir teknoloji transferine 

ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Tablo 9: Tramvay Araçlarında Teknoloji Hazırlık Durumu 

Tramvay Aracı 

Sıra Teknoloji Düzeyi Tasarım Üretim Test Sertifikasyon ToT Yerlileştirme 

1 Proje Yönetimi Var Var Var Var UD Var 

2 Sistem Mühendisliği Var Var Var Var UD Var 

3 Araç Gövdesi Var Var Var Var UD Var 

4 Boji  Var Var Var Var UD Var 

5 Fren Sistemi X X X X UD X 

6 
Tren Kontrol ve 

Yönetim Sistemi 
Var Var Var X UD Var 

7 Cer (Çekiş )Sistemi Var Var Var X UD Var 

8 Kapı Sistemi X X X X UD X 

9 Trafo UD UD UD UD UD UD 

f) Yük Vagonları 

Türkiye’de yük vagonları TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ, yolcu vagonları TÜVASAŞ 

tarafından üretilmektedir. Söz konusu vagonlarda fren sistemi yurtdışından tedarik 

edilmektedir. Boji tasarımı ve üretimi milli imkanlarla yapılmaktadır. Şase ve gövde üretim 

tesisleri de bulunmaktadır. Bu tür vagonlarda cer, tren kontrol ve yönetim ile kapı sistemleri 

bulunmamaktadır. Her iki vagon tipi için de yurtdışı bağımlılığı olmadığından her türlü 

ihtiyacın önceden planlanması halinde yerli üretim kapasiteleri yeterli olabilecek düzeydedir. 
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Tablo 10: Yük ve Yolcu Vagonlarında Teknoloji Hazırlık Durumu 

Yük ve Yolcu Vagonları 

Sıra Teknoloji Düzeyi Tasarım Üretim Test Sertifikasyon ToT Yerlileştirme 

1 Proje Yönetimi Var Var Var Var UD Var 

2 Sistem Mühendisliği Var Var Var Var UD Var 

3 Araç Gövdesi Var Var Var Var UD Var 

4 Boji  Var Var Var Var UD Var 

5 Fren Sistemi X X X X X X 

6 
Tren Kontrol ve 

Yönetim Sistemi 
UD UD UD UD UD UD 

7 Cer (Çekiş )Sistemi UD UD UD UD UD UD 

8 Kapı Sistemi UD UD UD UD UD UD 

9 Trafo UD UD UD UD UD UD 

4.4.5 Raylı Sistemlerde Yerli Üretim Modelinin Oluşturulması 

Raylı sistem araçlarında yerlileştirme araç maliyetlerinin yüzdesel oranı ile 

hesaplanmaktadır. Raylı araç sistem ihalelerinde alt sistemlerin maliyetlerine göre yüzdeleri 

belirlenmektedir. Her bir alt sistemin % 51’inin yerlileştirilmesi ile söz konusu yüzdesel oran 

sağlanmaktadır. Yerlilik sağlanan tüm alt sistemlerin pursantajları toplanarak toplam yerlilik 

oranı hesaplanmaktadır. Örnek olarak bir alt sistemin araç maliyetindeki oranı % 7 ise ve bu alt 

sistem en az % 51’i yerli olacak şekilde üretilirse % 7’lik bir yerlilik sağlanmaktadır. Ancak 

pursantaj oranları her işletmeci kurum veya üreticiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Örneğin montaj iş paketi % 4’ten % 8’e kadar ihalelerde ve hesaplamalarda farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bu oranların farklı gösterilmesi ile yabancı üreticiler kritik alt sistem ve iş 

paketlerinde yerlilik sağlamadan istenilen oranları tutturabilmektedir. Böylelikle yerlilik 

şartının sonucunda kısmi montaj ve bakım onarım kabiliyetleri dışında teknolojik bir kazanım 

sağlanamamaktadır. 

Raylı sistem araçlarında kritik iş adımları ile alt sistemler bulunmaktadır. Bu iş adımları 

ve alt sistemler;  

 Proje yönetimi,  

 Sistem mühendisliği, 

 Araç gövde tasarımı ve üretimi, 
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 Boji tasarımı ve üretimi, 

 Fren sistemi, 

 Tren kontrol ve yönetimi sistemi, 

 Çekiş (cer) sistemi, 

 Kapı sistemi, 

 Trafo sistemi, 

olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle yerlileştirme çalışmalarında söz konusu iş adımları ile alt 

sistemleri pursantaj oranları ne olursa olsun zorunlu yerli statüsünde değerlendirilmelidir. 

Bunun yanı sıra yerlilik hesaplamaları yapılırken, yabancı girdi ile yerli katkının iyi ayırt 

edilmesi ve takip edilmesi çok önemlidir.  

Çalışma grubu toplantılarında yerlilik kontrolünün pursantaj oranları ile takip edilmesinin 

yerine, ihalelerde yukarıda bahsedilen bazı iş adımları ile bazı alt sistemlerin zorunlu statüde 

yer alması önerilmiştir. Pursantaj yerine kritik bileşenler ile iş paketlerinin yerli olarak 

istenmesi ve gerçekten takip edilmesi durumunda özgün raylı sistem araçlarının ve alt 

sistemlerinin geliştirilmesi için hız kazanılacaktır. 

4.4.6 Raylı Sistemlerde Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesi  

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezleri, aşağıda belirtilen indirim, istisna 

ve teşviklerden faydalanabilmektedir: 

 Ar-Ge İndirimi: Gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 13/6/2006 

tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum 

kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu 

maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmaktadır. Bakanlar 

Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve 

yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50’sine kadarı indirim konusu 

yapılabilmektedir. Ayrıca ortak genel giderlerin (kira, elektrik, su vb.) dağıtım anahtarı 

yoluyla tespit edilen kısmı Ar-Ge harcaması kapsamına alınmıştır.  

 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek 

personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile 

temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için % 
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95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine 

sahip olanlar için % 90’ı ve diğerleri için % 80’i gelir vergisinden müstesnadır.  

 Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki 

faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi 

işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. 

 Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge 

personeli istihdam eden merkezlere, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o 

yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç 

olmak üzere iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden 

karşılanmaktadır. 

 Damga Vergisi İstisnası: Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile 

ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.  

 Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım 

projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve 

her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi 

ve harçtan istisnadır. 

Bu itibarla, raylı sistemler alanında Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından 

gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin de yukarıda belirtilen desteklerden yararlanması 

mümkündür. 

Ülkemizde 15-20 yıllık raylı sistem aracı ihtiyaçları değerlendirildiğinde her türlü aracın 

geliştirilmesi ve üretilmesi mümkün gözükmektedir. Söz konusu raylı sistem araçları için 

toplamda yapılacak alım tutarının % 1,5-2’lik kısmının Ar-Ge fonu olarak kullandırılması ile 

yerli imkanlarla özgün tasarım, prototip geliştirme ve sertifikasyon süreçleri 

gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca her bir platformun yerli üretimleri neticesinde ilk alım 

maliyetlerinin en az % 15 daha ucuz olacağı ön görülmektedir. Böylelikle 15 yıllık alımlarda 

yüksek oranda maddi avantaj sağlanacağı hesaplanmaktadır. Sonuç olarak ilk beş yıl içerisinde 

500 milyon avroluk, 10 yıl içinde 2 milyar Avroluk yerli ve milli raylı sistem aracı tasarım ve 

üretim sektörü oluşturulabilecektir. Bu durumda, ülkemizde 8.000 doğrudan istihdam, 40.000 

dolaylı istihdama yol açacak kalkınma programının ülkemiz ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı 

sıra ihracat yapabilir bir sektörün oluşmasını da sağlayacağı öngörülmektedir.  
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Dünya geneline bakıldığında, Tablo 4’te de görüldüğü üzere raylı ulaşım sektörü en çok 

Ar-Ge harcamalarının yapıldığı üçüncü endüstri olarak öne çıkmaktadır. Bugünün ve geleceğin 

raylı ulaşım ihtiyaçlarının belirlenmesi, yeni pazar ihtiyaçlarının tanımlanması ve küresel 

boyutta rekabet edebilen bir sektör oluşturulması için raylı sistem aracı konusunda Ar-Ge 

yapılması kaçınılmazdır. Bu kapsamda, uzun dönemli ihtiyaçlar ve sosyo-ekonomik 

araştırmalar, akıllı üretim teknolojileri, sistem entegrasyonu ve güvenlik, enerji verimliliği ve 

sürdürülebilirlik, insan kaynağı gibi konularda yatırımlar planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. 

Grafik 21 Sektörler Ayrımında Ar-Ge’ye Ayrılan Kaynakların Gelirlere Oranı 10 

 

Raylı sistem araçlarındaki kritik bileşenlerin, ihtiyaçların öncesinde geliştirilmesi için 

destek mekanizmalarının oluşturulması ve Ar-Ge çalışmalarının organize edilmesi uygun 

olacaktır. Bu kapsamda Avrupa Birliği Ufuk 2020 çalışması içerisinde “Shift2Rail” 

yapılanması ile gelecekteki raylı sistemlerin ihtiyaçlarına bugünden çözüm oluşturulması 

hedeflemektedir. 920 milyon avro bütçe ayrılan proje (kaynak: UNIFE) kapsamında yeni ve 

ileri teknolojilerin kullanılarak yenilikçi raylı sistem araçlarına yönelik ürün ve çözümlerinin 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Ufuk 2020 şemsiyesi altında raylı sistem araçları kapsamında yürütülecek Ar-Ge 

faaliyetlerine yönelik İnovasyon Programları oluşturulmuştur. Özellikle raylı sistem araçları ile 

ilgili olarak İnovasyon Programı-1’in amacı maliyeti düşük, güvenilir, daha yüksek kapasiteli 

                                                           
10 UNIFE 
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hızlı trenlerin geliştirilmesidir. Bu kapsamda program çerçevesinde, raylı sistem araçlarındaki 

kritik bileşenlere ait aşağıdaki konularda çağrılar yayınlanmıştır: 

a. Çekiş Sistemi 

 Yeni nesil güç elektroniği 

 Bağımsız teker çekiş kontrolü 

 Güvenilir ve emre amade çekiş kontrol sistemi 

 Gürültüsüz çekiş kontrol 

 Çekiş kontrol kapsamında standart ürün kullanımı(tramvay, metro, 

EMU, YHT, Lokomotif aileleri) 

b. Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi 

 Kablosuz TKYS ağı 

 İhtiyaca göre sürüş 

 Fonksiyona göre mimari oluşturma 

c. Yeni nesil araç gövdesi 

 Kompozit hibrit araç gövdesi 

d. Dişli Kutusu 

 Yeni malzemelerin kullanılması 

 Gürültü ve titreşimin azaltılması 

e. Yeni nesil fren sistemi 

 Güvenilir adezyon kuvvet kontrolü 

f. Yenilikçi kapı sistemleri 

 Hafif kapılar, konforlu kapı sistemi 

g. Modüler tren içi tasarımı 

 Geleceğin sürücü kabini 

Bu amaçla bu programda dört çalışma (CONNECTA, Mat4Rail, PINTA, SAFE4RAIL) 

Ufuk 2020 çerçevesinde desteklenmektedir. Toplam destek oranı % 55 civarındadır. 
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Tablo 11: Ufuk 2020 Shift2Rail Destekleri 

Proje İsmi Proje Bedeli S2R Destek 

Contributing to Shift2Rail's next generation 

of high capable and safe TCMS and brakes. 

Phase 1. 

CONNECTA € 13.291.983,55 € 5.906.957,49 

Fire resistant composite materials and smart 

modular design 

Mat4Rail € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 

Traction TD1 and Brakes TD5 – Phase 1  PINTA € 29.201.993,71 € 12.977.366,25 

SAFE architecture for robust distributed 

application integration in rolling stock  

SAFE4RAIL € 6.681.211,25 € 6.681.211,25 

TOPLAM € 52.675.188,51 € 29.065.534,99 

DESTEK ORANI 55 % 

Benzer durumda Türkiye’de de yeni nesil raylı sistem araçlarına yönelik Ar-Ge 

çalışmaları aşağıdaki kapsamda planlanmalı ve yürütülmelidir. 

1. Enerji Verimliliği Açısından:

 Aerodinamik yapıya uygun raylı sistem araç tasarlanması,

 Daha fazla elektrikli lokomotif ve elektrikli tren setlerinin kullanılması,

 Hafif araçlar, yeni nesil malzeme teknolojilerinin araştırılması (tren çekiş sistemine

daha düşük enerji yansıtılabilir),

 Sadece dizel elektrikli lokomotiflerin yerine hibrit lokomotiflerin kullanılması ile en

az % 30 oranında enerji tasarrufu elde edilmesi,

 Yeni nesil SiC tabanlı güç modülleri ile yüksek verimli çekiş sistemi ve yardımcı

güç ünitelerinin geliştirilmesi, böylelikle hem ağırlık hem hacim hem de enerji

tasarrufu sağlanabilmesi

 Güç elektroniği ekipmanlarında kayıpların azaltılması,

 Rejenaratif frenleme özelliğinin kullanılması,

 Çekiş motorlarının asenkron motorlar yerine PMSM (daimi mıknatıslı) kullanılması

(Böylece soğutma fanı ihtiyacı ortadan kalkmaktadır, % 3 lük tasarruf

sağlanabilmektedir),

 Trenlere enerji yönetim sisteminin eklenmesi,

değerlendirilmelidir. 
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2. İktisadi Nedenler Açısından:

Raylı sistem araçlarında Ar-Ge yaparak ekonomik açıdan aşağıdaki yararların 

sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 

 Raylı sistem araçları ile ilgili alanlarda yapılacak Ar-Ge çalışmalarının diğer

sektörlerde de kullanılabilmesinin önü açılacaktır. Özellikle enerji sektöründe

ihtiyaç duyulan güç elektroniği ekipmanları ile raylı sistem araçlarında kullanılan

teknolojiler benzer özellikler göstermektedir.

 Yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ile yeni sektörlerde çalışacak insan kaynağına

istihdam açılması sağlanacaktır.

 Yürütülecek Ar-Ge çalışmaları ile söz konusu alanda ihracat yapabilecek düzeye

gelinecektir.

 Özellikle ülkemizde geliştirilen ürünler ile sadece ilk alım maliyetleri değil ürün

ömür devri maliyetlerinin de azaltılması sağlanacaktır.

Raylı sistem araçları demiryolu standartlarına uygun olarak geliştirilmektedir. Geliştirilen 

araç bileşenlerinin de bu standartlara uygun olarak yine yerli imkânlarla test edilmesi hem 

zaman hem maliyet açısından avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle geliştirilen alt sistemlerin 

uygun şartlarda test edilmesine yönelik gerekli alt yapı çalışmalarının planlanması ve faaliyete 

geçirilmesi sağlanmalıdır.  

Mevcut destekler, mevcut Ar-Ge merkezlerinin sürdürülebilirliği açısından oldukça 

faydalıdır. Bu kapsamda destekler raylı sistem araç üreticileri ile alt sistem tedarikçilerinin yeni 

Ar-Ge merkezleri kurması, projeler ile desteklenmesi ve endüstrileştirmesi için yeterli 

olmadığından bunların dışında destek mekanizmalarının kurulması gerekmektedir. Bu 

kapsamda, yerli raylı sistem araç üreticileri ile alt sistem tedarikçilerinin özgün ve yenilikçi 

teknolojiler geliştirmesi için Ar-Ge desteklerinin yüksek alımlardan önce planlanması ve 

firmaların hazırlık düzeylerinin artırılması sağlanmalıdır. Orta ve uzun vadeli raylı sistem araç 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, yeni nesil teknolojilerin araştırılması ve hangi alanlarda Ar-Ge 

projelerinin desteklenmesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından kurgulanan “Shift to Rail” 

oluşumu örnek alınmalıdır. Özellikle lider kurum ve kuruluşların oluşturacağı rekabet öncesi 

birliktelik desteklenmelidir. Birliktelik sağlandıktan sonra hangi konularda Ar-Ge yapılacağı 

belirlenmeli ve destek başvuruları bu kapsamda yapılmalıdır. 
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Yeni nesil metrolar için, 

 Sürücüsüz araç kontrol sistemi

 CBTC tabanlı sinyalizasyon sistemi

 Cer sistemi,

 Kapı sistemi,

 Fren Sistemi,

 Yeni nesil boji,

 Enerji verimli raylı sistem araçları

gibi konularda çalışmalar planlanmalı ve desteklenmelidir. 

Yüksek hızlı trenler için araç sistem tasarımı, araç kontrol sistemi, cer sistemi, boji 

tasarımı, gibi konularda çalışmalar planlanmalıdır. 

İkinci aşama olarak desteklenen projelerin endüstrileştirilmesi amacıyla da destekler 

sağlanmalıdır. Raylı sistem araçlarında kullanılan alt sistemlerin kullanılacağı platformlara özel 

olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ileri dönemlerde ihtiyaç duyulacak raylı sistem 

araçlarında kullanılabilecek alt sistemlerin geliştirilmesine başlandıktan sonra bu araçlarda 

kullanılması da teşvik edilmeli hatta zorunlu hale getirilmelidir. 

4.4.7 Raylı Sistemlerde İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi 

Ülkemizde raylı sistem araç tasarımı, testi, üretimi, proje yönetimi, sistem mühendisliği, 

pazarlama, tedarik, kalite gibi konularda insan kaynağının istenilen düzeyde olmadığı 

gözlenmektedir. Ancak bunun sebebi işin karışık olması değil yeterli düzeyde iş hacminin 

olmamasıdır. Hem özel hem kamu sektörü iş olmadan personel istihdam edememektedir. 

Öncelikle iş ortamı yaratılmalı ve yaratılan ortam sürdürülebilir bir duruma getirilmelidir.  

Raylı sistem araçları alanında insan kaynağına, ihale hazırlama, finansman yöntemi 

modelleme, proje yönetimi, sistem mühendisliği, tasarım geliştirme ve üretim alanlarında 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni mezun adayların alan uzmanlığı kazanması ve verimli çıktıların 

üretmesi 3-5 yıl sürebilmektedir. Tam işi öğrendiğinde ise sürdürülebilir bir ekosistem 

kurulmadığında bu yetkin personeller başka arayışlara girmektedir. Özellikle yurtdışına gitme 

veya uluslararası firmalarda çalışma tercih edilmektedir. Yetiştirilmesi uzun bir süreç alan 

nitelikli personelin bu anlamda kaybedilmemesi için raylı sistemler konusunda yeterli iş 
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imkanının ve gelir düzeyinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak kurguların 

sürdürülebilirliği de hesaba katılmalıdır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sanayinin 

ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirmek, okul-işletme işbirliğini geliştirmek ve mesleki ve teknik 

eğitimin niteliğini artırmak amacıyla 29 Mart 2017 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

“300 OSB’ye 300 Teknik Kolej” başlığı ile düzenlenen Protokol kapsamında organize sanayi 

bölgelerinde özel Mesleki ve Teknik Eğitim veren Anadolu Lisesi (Teknik Kolej) açılması ve 

eğitim niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 300 OSB’ye 300 Teknik Kolej 

projesi başlatılmış olup, 2017 yılı içinde 9 teknik kolej eğitim-öğretime başlamıştır.  

Hâlihazırda sanayide çalışan kişilerin, üniversitelerin bünyelerinde bulunan Sürekli 

Eğitim Merkezlerinde (SEM), sanayinin ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda eğitim almalarına 

yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Sektörlerle yapılan ihtiyaç analizinde öncelikli 

olarak ortaya çıkan “Proje Yönetimi”, ”Teknoloji Yönetimi” ve ”Ar-Ge, Teknoloji ve 

İnovasyon Yönetimi” programlarının hayata geçirilmesi amacıyla 11 Ocak 2018 tarihinde 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve üniversiteler arasında “Sürekli Eğitim Merkezlerinde 

Eğitim Verilmesine” yönelik protokol imzalanmıştır. Bu çerçevede, ilk etapta, 10 araştırma 

üniversitesi ve 5 aday üniversite bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinde eğitim verilmesi, 

önümüzdeki dönemlerde de, program çıktılarının değerlendirilerek programın 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  

01/07/2017 tarih ve 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 

Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” ile sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için 

üniversitelerin mühendislik ve fen bilimleri alanlarında son sınıf öğrencilerinin bir dönem 

firmalarda işbaşı eğitimi yapmalarına imkân veren (7+1) düzenlemesi yapılmıştır. Böylece yeni 

mezun mühendisler zaman kaybı olmadan uyumlu bir şekilde işe başlamış olacaklardır. Yine 

aynı kanun kapsamında, Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde Teknik Kolej ve Meslek Yüksek 

Okulu (MYO) kurulması halinde alt yapı desteği ve MYO’larda eğitim görecek öğrencilerin 

burs ücretlerinin devlet tarafından karşılanması planlanmaktadır. 

Odaklı sektörlerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik destekler konusunda 

da TÜBİTAK ve YÖK ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir.  
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Bu itibarla, raylı sistemler alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi ve 

niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da yukarıda belirtilen ve ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile koordineli olarak yürütülen faaliyetler kapsamında gerçekleştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Bu kapsamda raylı sistemlere yönelik insan kaynağı yetiştirilmesi veya mevcut bilgi 

birikiminin artırılması amacıyla aşağıda belirtilen konularda eğitimler alınması 

desteklenmelidir.  

 Raylı sistem ekonomisi,

 Raylı sistemlerin bugünü ve geleceği,

 Raylı sistem projelerinde finansman yöntemi,

 Raylı sistemlerde proje yönetimi, sistem mühendisliği, kalite yönetimi, risk

yönetimi,

 Raylı sistemlerde standartlar,

 Elektronik Tasarım (Güç elektroniği, motor kontrol, gömülü yazılım,

elektrifikasyon, vb.)

 Mekanik tasarım (Yapısal tasarım, ısıl tasarım, endüstriyel tasarım vb.),

 Raylı sistemlerde güvenilir yazılım,

 Test ve sertifikasyon,

 Üretim metodolojileri (Nitelikli kaynakçı, sertifikalı imalatçı, test prosedürleri)

 Diğer

Eğitimlerin sadece sınıf içi eğitim ile sınırlandırılmaması, iş başı eğitimlerini de 

kapsaması uygun olacaktır. Bu tip eğitimler genel olarak yurtdışında verilmektedir. Yeterli sayı 

oluşturulduğunda yurtiçinde de yapılabilmektedir. Eğitimlerin maliyetleri yüksek olduğundan 

kısmen desteklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Ayrıca raylı sistem araçları alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarında kalifiye 

personel yetişmesine destek sağlamak amacı ile Meslek Yüksek Okul öğrencilerinin staj 

süreleri uzatılarak ilerleyen dönemde yetişmiş personel sayısının artması desteklenebilir. 

İmkanlar ölçüsünde bir yarı yılın tümüyle bu alanda staj uygulamalarına ayrılması sağlanabilir. 

Yine kalifiye insan kaynağı yetiştirme amacı ile çalışanların yüksek lisans ve doktora yapmaları 

için teşvik uygulamaları getirilerek alanında uzmanlaşma sağlanabileceği 

değerlendirilmektedir. Üniversite öğrencilerinin de mevcut projelerde aktif olarak görev 
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almalarını sağlayacak yönetmelikler düzenlenebileceği ön görülmektedir. Ayrıca, sektörün 

ihtiyacına göre iş gücü ve eğitim planlamasının tek merkezden yapılmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. TÜLOMSAŞ’ın ara teknik elemanlar ve lisans öğrencileri için uyguladığı 

eğitim modelinin faydalı olduğu görülmüştür. Bu modelin ülkede raylı sistem sektöründe 

faaliyet gösteren raylı sistem kümelenmelerine üye sektör kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 

geniş bir platforma taşınmasının uygun olacağı ön görülmektedir.  

4.5 Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

Raylı sistem araç üreticilerinin belirli bir teknolojik hazırlık düzeyine getirilmesi için 

destek mekanizmalarının oluşturulması uygun olacaktır. Özellikle kamu alımlarının yoğun 

olduğu bu sektörde alımların planlanması, öncesinde Ar-Ge projeleri ile hazırlıkların 

tamamlanması, seri üretim imkânlarının verilmesi, test ve sertifikasyon süreçleri gibi konularda 

destekler yerli üreticilere sağlanmalıdır. Bu kapsamda bazı hususlarda mevzuat 

değişikliklerinin yapılması gerekmektedir. 

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) tarafından raylı sistem araçlarının 

tescil işlemlerinin nasıl yapılacağını belirleyen 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Demiryolu 

Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği çıkarılmıştır. Ayrıca yine bu çerçevede 18.11.2015 tarih 

ve 29536 sayılı yönetmelik ile demiryolu araçları ve ana aksamlarına ait tip onayı verilmesine 

dair esaslar belirlenmiştir. 

Her iki yönetmeliğin esasını da “European Union Agency for Railways” (ERA) 

tarafından yayınlanan “Technical Specifications for Interoperability” (TSI) ve 

“Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail” (OTIF) tarafından 

yayınlanan “Uniform Technical Prescriptions” (UTP) oluşturmaktadır. Başvuru sahibi tescil 

edilecek veya onaylanacak raylı sistem aracının/komponentinin uygunluk değerlendirmesini 

yaptırırken TSI’ları referans alan bir Onaylanmış Kuruluşa (No-Bo) başvurabilir ya da UTP’leri 

referans alan bir değerlendirme kuruluşuna (assessing entity) başvurabilmektedir. 

Raylı sistem araçları ve alt sistemlerin uygunluk değerlendirilmesi TSI ile eşdeğer 

nitelikte olan UTP’lere göre yapılması için DDGM bazı yerli kuruluşları 

yetkilendirebilmektedir. Ancak bunların nihai onayları ilgili yönetmeliklere göre sadece 

TSI’lara göre Avrupa’da yerleşik Onaylanmış Kuruluşlar (NoBo) tarafından yapılabilmektedir. 

Bu nedenle ülkemizdeki raylı sistem aracı üreticilerine ait yeni vagon tiplerinin onay süreçleri 
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üye ülkelerde yerleşik NoBo’lar tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de yerleşik kuruluşlarının 

TSI’lara göre değerlendirme yapabilmek üzere yetkilendirilmelerine imkân tanıyacak 

2008/57/EC sayılı Avrupa Komisyonu direktifinin adaptasyonu niteliğindeki Demiryolu 

Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik taslak yönetmeliğinin DDGM ve Ekonomi Bakanlığı 

koordinasyonunda yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle raylı sistem araçlarının 

sertifikasyonu için esas teşkil eden TSI veya UTP’lere göre uygunluk değerlendirmesinin yerli 

kuruluşlar tarafından yapılabilmesi ve bu alandaki yerel uzmanlığın artması için gerekli 

çalışmaların yapılması gerekmektedir. Özgün ve yerli ürünlerin uluslararası pazarlarda yer 

alabilmeleri için sertifikasyon kuruluşlarının yerlileştirilmesi önemli bir adımdır. 

Kentiçi raylı sistem araçlarından metro ve tramvay araçlarının onay süreçleri ülkemizde 

herhangi bir mevzuat ile düzenlenmemiş olup, araçlar müşteri niteliğindeki yerel yönetimlerin 

şartnamelerine göre yürütülmektedir. Üretilen bu tip raylı sistem araçlarının sağlaması gereken 

teknik isteklerin belirlenmesi ve bu alanda uygunluk değerlendirmesi yapmak üzere yerli 

kuruluşlarımızın yetkilendirilmesi uygun olacaktır. Böylelikle yerli üreticiler tanımlı imalat ve 

kalite standartlarına uygun olarak tasarım ve üretim faaliyetlerine devam edebilecektir. Bu 

anlamda yetki almayı değerlendirecek yerli sermayeli kuruluşlara teşvik ve destekler 

verilmelidir.  

Yerli yük vagonu üreticilerinin desteklenmesi için düzenlenen ithalat engeli benzeri 

uygulamaların diğer raylı sistem araçlarının da geliştirilmesi için de yürürlüğe girmesi faydalı 

olacaktır. 

4.6  Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 

İlişkisi ve Uyumu 

Raylı sistem faaliyetlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tamamı ile uyumlu bir 

ilişkisi bulunmaktadır. Planlanan hedeflerin temel amacı, yüksek miktarda alımı planlanan raylı 

sistem araçlarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesini garanti altına almak, yıllık 2 milyar 

avroluk iş hacmi yaratılmasını sağlamak, 8.000 nitelikli personele iş imkanı yaratmak ve 

ülkemizin gelir seviyesini artırmak ve yoksulluğu azaltmaktır. Önerilen hedefler ile 

sürdürülebilir sanayileşmenin önü açılacak, desteklenecek Ar-Ge projeleri ile orta ve yüksek 

teknolojili ürünlerin üretilmesi teşvik edilecektir.  
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Raylı sistem araçlarının enerji tüketimi açısından verimli olmaları sebebi ile 

sürdürülebilirlik çabaları doğrultusunda çevresel faydaları oldukça yüksektir. Bu nedenle iklim 

değişikliği başta olmak üzere çevresel etkileri daha düşük olmaktadır. 

4.7  Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek için Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Raylı sistem araç ihtiyaçlarının 2035 yılına kadar toplamda ne kadar olacağı tahmin 

edilebilmektedir. Ancak beşer yıllık periyotlarda hangi tür araçtan, ne kadar ihtiyaç duyulduğu 

ile araçların teknik gereksinimleri bilinmemektedir. Bu nedenle ülkemizin ihtiyaç duyacağı 

araçların genel özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda TCDD Taşımacılık 

A.Ş’nin işletmecilik yaptığı hatların detaylı özelliklerinin sayısal verilere çevrilmesi, taşınan ve 

ileride taşınması hedeflenen yüklerin karakteristik özelliklerinin tanımlanması uygun olacaktır. 

Böylece işletmeye en uygun araç genel özellikleri belirlenecek ve enerji verimliliği açısından 

optimum çözüm oluşturulacaktır. 

Benzer çalışma belediyeler için de yapılmalıdır. Yolcu taşımacılığının yapılacağı 

güzergahların topolojik özellikleri önceden çalışılmalıdır. Bu hatların özellikleri kullanılarak 

ihtiyaç duyulan araca ait platform uzunluğu, kapı genişliği, yerden yüksekliği, vb. teknik 

özelliklerin standartlaştırılmasına yönelik araştırmalar yapılmalıdır.  

Araç genel teknik özelliklerinin bugünden yerli üreticiler tarafından bilinmesi ile yerli 

üreticiler teknolojik hazırlıklarını Ar-Ge çalışmaları ile tamamlamalı ve rekabetçi konuma 

gelmelidir. 
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5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Ülkemizde 2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan raylı sistem araçlarına ait 19 milyar Avro 

tutarındaki ilk satın alım ile bir o kadar da 20 yıllık bakım maliyetleri birlikte 

değerlendirildiğinde yerli üretim için büyük fırsatların olduğu görülmektedir. Söz konusu raylı 

sistem araçlarının üretimi düşünüldüğünde planlanan alımların gerçekleştirilmesi için yılda; 18 

adet yüksek hızlı tren seti, 150 adet lokomotif, 15 adet elektrikli tren seti, 2500 adet yük vagonu, 

250 adet metro ve 50 adet tramvay aracının üretilmesi gerekmektedir. Söz konusu üretimlerin 

yıllık 2 milyar Avro iş hacmi yaratacağı, 8.000 mavi yakalı, 1.000 beyaz yakalı personele 

ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.  

Bu nedenle, ülkemizde küresel pazarda rekabet edebilecek, bu ölçekte tüm raylı sistem 

araç platformları (lokomotif, yüksek hızlı tren, metro, tramvay, elektrikli / dizel tren setleri) ile 

sinyalizasyon sistemleri için milli imkanlarla ürün geliştirebilecek ve marka ortaya 

çıkarabilecek, yerli raylı sistem sektörüne liderlik edecek firmanın tayin edilmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda teknolojik hazırlık düzeylerini çoktan tamamlamış 

ve yerli firmalara göre avantajlı durumda olan küresel üreticilerin Türkiye’deki faaliyetleri 

düzenlenmeli ve takip edilmelidir. Bu sayede, güçlü bir firma ve alt sistem tedarikçisi firmalar 

ile birlikte yerli üretim gerçekleştirilirken ihracat da yapılacak ve dış ticaret açığı 

azaltılabilecektir.  

Tayin edilecek ana yüklenici firmanın kamu alımları ile desteklenmesi için raylı sistem 

tedarikleri, alım makamlarının seçiminden bağımsız olarak SİP yönetmeliğine uygun olarak 

gerçekleştirilmelidir. Bunun için, kamu alımları Kalkınma Bakanlığı tarafından orta ve uzun 

vadeli perspektiflerde ihtiyaç makamları ile koordine edilerek 5 yılda bir planlanmalı ve acil 

alımların önüne geçilmelidir. Bu nedenle, raylı sistem araçlarına yönelik iç pazar ihtiyaçlarının, 

üretim/tasarım kapasiteleri ve büyüme dinamikleri çerçevesinde kademeli olarak planlanması 

yapılmalıdır.  

Ayrıca alımı planlanan araçların teknik şartnameleri, özellikle metro, tramvay, lokomotif 

ve elektrikli tren setleri için standartlaştırılarak oluşturulmalı, yerli sanayiinin önceden hazırlık 

yapmasına destek sağlanmalıdır. Çünkü aracın kendisinin yerli üretilmesi kadar araç 

maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan alt sistemlerinin de yerli üretilmesi hedeflenmelidir. 

Bu nedenle ihalelerde istenen yerlilik şartının yüzdesel oranlar yerine raylı sistem araçları için; 

boji, araç gövdesi, tren kontrol ve yönetim sistemi, çekiş (cer) sistemi, fren sistemi, kapı sistemi, 
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trafo sistemi gibi kritik alt sistemler için yerli üretim zorunlu şart olarak istenmelidir. Araç ve 

alt sistem yerli üretim kriterlerine; elektrik-elektronik donanım, yazılım ve algoritma 

geliştirme, test ve doğrulama iş paketleri kesinlikle eklenmelidir. Böylece ülkemizde hem raylı 

sistem aracı üreticisi ana yüklenici firma hem alt sistem tedarikçileri ile bütünsel bir ekosistem 

oluşturulması sağlanacaktır.  

Raylı sistemler alanında yerli üreticilerin teknolojik hazırlık düzeylerini artırmak üzere 

yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinin endüstrileştirilebilir ve sürdürülebilir olması için 

desteklenecek projeler bir kurgu çerçevesinde belirlenmeli ve takip edilmelidir. Avrupa Birliği 

Ufuk 2020 çerçeve programı kapsamında tüm raylı sistem Ar-Ge faaliyetleri “Shift to Rail” 

oluşumu tarafından yürütülmektedir. Türkiye’de raylı sistem Ar-Ge çalışmalarının benzer bir 

kurguda yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Raylı sistem alanında yürütülecek çalışmalar standartlar ile tanımlandığından tasarım ve 

üretim aşamalarında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, proje 

yönetimi, sistem mühendisliği, tasarım mühendislikleri gibi konularda eğitim programlarının 

teşvik edilerek desteklenmesi uygun olacaktır. Üretim alanında yetkin personel sayısının 

artırılmasına yönelik sınıf içi ve iş başı eğitimler düzenlenmelidir. 

Sonuç olarak, raylı sistemler alanında planlanan kamu yatırımları, bu çalışma kapsamında 

tanımlanan hedefler doğrultusunda yönetilirse, yerli sanayiinin gelişmesi yönünde fayda 

sağlayacak, istihdam ve ihracat artacak dış ticaret açığı azaltılacaktır. 
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