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ÖNSÖZ 

Kalkınma çalışmaları içinde olan memleketlerde, 
Plânlı kalkınma, ileriye matuf çalışmaların hedef ve 

gayesini gösterdiği için çok önemlidir. 

Bir memleketin, ekonomik ve kültürel hayatının 

gelişmesinde mühim bir rolü olan demiryollarında ise 
plânlama çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. 

Memleketimizde başlayan plânlı kalkınma devresi¬ 
nin, ilk beş yılında, demiryollarında önemli gelişmeler 
olmuştur. Bu devrede; "demiryolu taşıt onarım ve ima¬ 
lâtında", fabrikaların kapasite ve ra*dımanlarını artı¬ 
rıcı tedbirler alınmış, halen devam etmekte olan tevsii 
yatırımlarla da, kendi demiryolu taşıt ve malzemesi 
ihtiyacımızı yurt içindeki fabrikalarımızda imâl etme 
yoluna gidilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hazırlanmasında 
Devlet Plânlama Teşkilâtı’na yardımcı olmak üzere Komis¬ 
yonumuzca hazırlanan raporda da yukardaki husus yani 

"Demiryolu taşıt ve malzemesi ihtiyacımızı, yurt için¬ 
deki fabrikalarımızda imal etmek" prensibi esas alınmıştır. 

Komisyonumuz çalışmalarında kendisine lâzım olan 

bilgileri; T.C.D.D. fabrikalarına ve memleket dahilinde¬ 

ki diğer ilgili müesseselere gönderdiği "bilgi toplama 
formlarından" temin etmiştir. Bu bilgiler Komisyonumuzda 
objectif bir gözle değerlendirilerek mevcut rapor hazır¬ 

lanmıştır. 
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îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hazırlanmasında 
Devlet Plânlama Teşkilâtı<na önemli bir yardımda buluna¬ 

cak olan raporumuzun hazırlanmasında, titizlikle çalışan 

bütün komisyon üyelerine lyurada bir defa daha teşekkür 
etmeyi vazife sayarım. 

Komisyon Başkanı 
Mehmet Nöker 

T.C,D.D. Genel Müdürlüğü 

Fabrikalar Dairesi Reisi 
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Başkan : Mehaıet Noker, Makina Y. Müh. T.C. Devlet Demir¬ 

yolları Fabrikalar daireöi heisi 

Raportör : Ersen Sözener Makina Y. Müh. Devlet Plânlama 

Teşkilâtı Müsteşarlığı 

Üye : Cumhur Yener* Makina Yüksek Müh, T.C. Devlet Demir¬ 
yolları Fabrikalar dairesi 
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İşletmeleri 

Üye Hüseyin Okçu, Makina Y» Müh, Karabük Demir Çelik, 
İşletmeleri 
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I. ü-iRIŞ 

1. SEKTÖRÜN TARIMI YE SIMRIARMASI j_ 

a. Besıryol Ta-'t ve Teçhizat İmali s 

(l) Yolcu ve yük vagonları, tranvay, 

direzin, motorlu vagonlar. 

(i) Buhar, dizel ve elektrikli lokomotif¬ 
ler . 

(3) Demiryol malzemesi (makas, küçük yol 
malzemesi, emniyet tesisatı. 

b, h-ryoi Taç 11 la:. ■ Oram mı : 

Demiryollarınıu bir memleketin kültür, fikir ve 

İktisadî hayatının gelişmesinde çok önemli bir rolü vardır. 

Bu önem ilk defa tanzimat devrinde kavranmış ve 1856 yılında 

demiryolları şebekesi kurulmasına başlanılmıştır. 0 zaman 
tekni"yen yokluğu para ve sermaye darlığı bu işlerin yabancı 

bilgi ve emeğiyle yapınasım gerektirmiştir. Demiryol taşıt¬ 

ları imalât sanayii konusursa bu devirde hiçbir faaliyet 

olmamıştır. Yapılan iş sadece ufak çapta tamirattan ibaret 

kalmıştır r 3u b '.ye j le ilk defo. 1894 vılmda bir Alman şirketi 

tarafından D jVi a' -■ 1 ila’rik '■ ■ 1 muştur. 
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1923 yılında Cumhuriyet1 in ilânından sonra demir¬ 
yolları millileştirilmiş, yeni fabrikalar kurulmuş ve buna 

paralel olarak ta demiryol taşıtları imâlat sanayii gelişmeye 

başlamıştır. Eskişehir Demiryol fabrikaları 1925 yılında, 

montaj, kazanhane, tekerlek tornahanesi, muhtelif marangoz¬ 

haneler; 1947-950 yılları arasında 4 000'kilovvatlık kuvvet 
santralı ve takım fabrikası ilâvesi ile modern bir fabrika 

haline getirilmiştir. Müessesenin başlıca faaliyeti; lokomo¬ 

tif, yük vagonu tamiratı ile lokomotif ve yük vagonlarına ait 

yedek parçaların imali; çelik köprü ve çelik inşaat emniyet 

tesisatının imali ve tamiri; yol makaslarının imâl ve onarımı, 

muhtelif kromaj, mikelaj ve saç işleri ile çeşitli takım 

imalinden başka 1957 yılından beri dizel lokomotiflerinin ve 

motorlarının da tamiratıdır i T.C. Devlet Demiryolları tara¬ 
fından 29.10.1933'da işletmeye açılan Sivas Demiryol fabrika¬ 

larına 1946 yılında bir kauçuk fabrikası 1957 yıllarında do¬ 
natım, döküm fabrikaları ve 3 000 'kvv'lık cir santral ilâve 

edilerek çok modern fabrikalar gurubu meydana getirilmiştir. 

Sivas fabrikalarının başlıca faaliyet sahası loko¬ 

motif ve vagon tamiri ile teşkildim muutaç olduğu yedek parça¬ 
ların büyük bir kısmının imali olduğu gibi son yıllarda buna 

büyük çapta açık ve kapalı yük vagonları imali de eklenmiştir. 

Müessesenin döküm fabrikası Türkiye'nin büyük ve 

modern dökümhanelerindendir. Burada her türlü pik, pirinç ve 
ufak çelik döküm yapılmaktadır. 
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Donatım fabrikalarında, demiryolları işletmesinin 

yedek parça ihtiyacından başka, piyasa için de civata, somun 

perçin, ağaç ve madenî vidalar yapılmakta ve tel çekilmekte¬ 

dir. 

Kauçuk fabrikaları T.C. Devlet Demiryolları'nm 
Ankara Motor Fabrikasında dizel lokomotiflerinin, motor tren¬ 

lerin, hizmet arabalarının ve diğer motorların tamirleri 

yapılmaktadır. 

Demiryol taşıtlarının tamiri işinde, fabrikalardan 
başka küçük çapta atelyelbrden de istifade edilmektedir* Bun¬ 
lar, depolar, sundurmalar ve revizörlük atölyeleridir* Depo¬ 
lar; lokomotiflerin bakımı ve küçük tamirlerinin yapıldığı, 
su ve yakıtlarının verildiği, sefere hazırlandığı yerlerdir. 
1964 sonu itibariyle 46'adet depo faaliyet halinde bulunmuş¬ 
tur. 

Sundurmalarda vagonların küçük hasar ve arızalan 

tamir edilmektedir# Bunların da sayısı 1964 sonu itibariyle 

26 * dır» 

Ayrıca 14*adet revizörlük atelyesi de bulunmakta» 
dır. 



II. MEyCUT DURUM 

1. SEKTÖRÜN KURULUŞU ; 

Demiryol taşıtları onarım ve imalâtı ile Türkiye'de 
sadece kamu sektörü faaliyet göstermektedir. T.C. Devlet 

Demiryolları işletmesi başta olmak üzere, Karabük, Demir ve 

Çelik İşletmeleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bu 
sahada faaliyet gösteren kamu kuruluşlarıdır, T.C. Devlet 

Demiryolları işletmesinin, Eskişehir'de Sivas'ta* Adapazar' 
ında ve Ankara'da olmak üzere 4'tane fabrikası bulunmaktadır. 

Halihazır durumda buralarda Yolcu ve yük vagonları imaliyle, 

bunların ve muhtelif cins ve tipteki lokomotiflerin tamirleri 

yapılabilmektedir. Karabük Demir Çelik fabrikaları ile 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarında ise yük vago¬ 

nu ve küçük yol malzemesi imâl kapasitesi mevcut bulunmaktadır. 

2. MEVCUT KAPASİTE : 
         ■ 

Tablo l'de T.C. Devlet Demiryolları fabrikalarının 

imalât ve onarım kapasiteleri yer almıştır» Tablo 2'de 

T.C. Devlet Demiryolları fabrikalarındaki iş tezgâhlarının oins 
ve sayıları yer almıştır. Aynı tabloya ek olarak Karabük'teki 

küçük yol malzemesi imâl tezgâhları da gösterilmiştir. Tablo 
3'ta ise Karabük Demir ve Çelik işletmeleri fabrikalarında ve 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarındaki demiryol 

taşıtları ir âl kapasitesi ayrı ayrı gösterilmiştir. 



Tablo 1 : T ,C. Devlet Demiryolları fabrikalarının Maddi 

Kapasitesi. 

Sı 15 
No Ana Mal Birim• 

MADDİ KAPASİTE 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

(D (2) (3) ' (4) (5) (6) (7) (3) (9) 

İMALAT KAPASİTESİ 

il Yük vagonu imali Adet 500 500 
I 

500 500 1295 972 

2 Yolcu vagon imali Adet -

10 
PTT 25 70 70 • • 

?3 Motorlu vagon imali Adet 10 10 10 

• 

o r4 25 30 

'4 Muhtelif işler 
(imalat ve tamirat) 

Muh t ölü r Muh. Muh. Muh, Muh. Muh, 

5 Döküm işleri Tön 15435 15435 16435 16435 16435 20000 

6 
i 

Çelik konst.ve tak. Ten 3090 3090 3090 3090 3090' 3590 

,7 Vinç ve tartı alet. Adet 
“ 

. .. T. 

33 
I 

33 33 33 35 35 

lP Şahıs ve diğer teş. i i-:* 
. 

109000 Lf\ • OO * o o )0.000~ - 30,000 ,000-

Q 
r 

Makas imali 
. 

Ad et j 340 340 340 340 340 34f 

! ONARIM KAPASİTESİ 

10 
! 1 

Loko tamiri 1 Adet i 694 
' . . r -, i 

694- 694 694 710 460 

11 
; 1 - ' \ 

Yük vagonu tamiri [ Ad e* ! 12380. 
j | 

.11170, .11200 11200 10930 14380 

12 Yolcu vagonu tamum Adet ■ 1940 İS 20 1913 1913 1700 1700 

13 Motorlu vag.tamiri)Adet j 24 
i 1 

6 . 5 8 

14 Muh.motorlu vas.T. 
1 

Adet | 61 64 77 31 85 ' 90 

15 Diğer tamirler Adet | 
a 

t 

Vinç tam.ve bakım Adet j 2415 ; 2415 2415 2415 2415 2415 

b Tartı alet.T.ve bsk 1 1 
'! , İ j •- ' 

 i 
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DİS-ER İMALAT 

16 jLastik malzeme imi. 
  

Totı 30 

.... 

30 

.... ... - 1. 

30 30 30 30 

17 Stok'a imalât 

■ • "■ 

Adet 

, 

3410 3518 7736 7750 7900 7900 

13 Dizel loko imali •^det ~ - - - 30 

KARABÜK'TE KÜÇÜK DEMİRYOL MALZEMESİ İLE CIVATA, PERÇİN VE KONDELÂGİBİ 
BAÖLAMA ELAMANLARI İMAL EDEN TEZGAH CİNS VE KAPASİTELERİNİ GÖSTERİR 

LİSTE 

Tezgahın Cinsi Birim (Adet) Kapasitesi 

Priksiyon Presi 3 100 Tonluk 

Priksiyon Presi 1 160 Tonluk 

Eksantrik Pres 1 200x2 Tonluk 

Eksantrik Pres 1 
. .. . * .. f 

100 Tonluk 

Eksantrik Pres 1 55 Tonluk 

Profil Kesme Makası 1 35x35 ve L 50.50.5 mm. 
malzemeleri kesebilecek kapa si. 

Perçin kesme makası 1 26 mm, kesme kapasiteli 

Tav Pırını 2 650 x 1200 mm, 

Tav Pırını 2 900 x 900 ma. 

Tav Pırını 1 1200 $ mm. 
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Tablo 2 : T.C. Devlet Demiryolları • . • 
Fabrikalarındaki İş Tezgâhlarının Cins ve sayıları 

I. : 

Tezgâh Cinsi Birim Eskişelir Sivas 
ı ' ■ ■ , r-- i 

Adapazarı 
k t > ı > r - 

Anka ra Toplam 

Torna tezgâhı Adet 14$ 22 

Freze 
. . ..     

tt 

V. . , , „ 
3<? 20 3 

Dik planye t! 3 5 5 

Şeping planye İt 20 21 -

Vargel planye tl 9 4 -

Sütunlu Matkap tt 76 33 8 

Diğer tezgâh. tt 474 338 94 

TOPLAM tt 764 546 132 
  

55 1 497 



Tablo 3 : Karabük Demir Çelik Fabrikaları ve Makina ve Kimya 
Ensüstrisi Kurumu Fabrikalarının Demirycl Taşıt ve 
Küçükyol Malzememi İmâl Kapasitesi 
KARABÜK DEMİR-ÇELİK FABRİKASI DEMİRYOL TAŞITLARI. 
İMAL KAPASİTESİ i . 

Sıra 
No: 

Ana Mal Birim 1962 1963 1964 

  

1965 1966 1967 

(D (2) (3) (4) 
! 

(5) (6, (7) (3) (9) 

1 Ahşap travers için 
debi re 

Ton 60 60 60 100 600 700 

2 Demir travers için 
cebire Ton - 700 700 

1 . 

700 2000 2000 

3 Krapo Ton 30 30 4? 100 600 800 

4 Cebire blonu Ton 10 10 15 20 150 150 

5 Travers blonu Ton 20 20 25 100 500 700 

6 Şömineman takozu Top. - - -

v -   . 
200 300 

1 Demiryol makası Adet 10 2? 15 10 100 100 

TOPLAM 

Küçük yol malzemesi Ton 120 820 840 1020 
, 

4050 4650 

Demiryol makası Adet 10 20 15 10 

. 

100 100 

M.K.E.K.monoblok ve bandaj haddehanesi kapasitesi 1367 1968 1968 

Monoblok 
• "T™"1 

Ton - - - 1500 2100 3000 

Banda j Ton - - - 6000 8400 12000 

Muhtelif mamul Ton - - - 1500 2500 3000 

TOPLAM Ton - - - 9300 L30C0 18000 

  1     
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3. ÜRETİM : 

a. Üretim Metodu - Teknolojisi : 

T.C, Devlet Demoryo1ları'nm fabrikaları 
genel olarak tamir işlerini, yük ve yolcu vagonları mevzu¬ 

unda ise imalât işlerini yapmaktadır. 

Tamir faaliyetleri; mevcut buharlı, dizelli, 
elektrikli lokomotiflerle, yolcu, yük ve hususi vagonların 

üst yapı tesislerinin, demir köprüler, tüneller, makaslar ve 
diğer sanayii muayyen tamir sınıflarına ve muayyen tamir 

müddeti-rine göre yapılmasını hedef tutmaktadır. 

İmalât faaliyetleri ise; işletmenin akşamlama¬ 
sı için lokomotif, vagon, demir köprüler, sofaj kazanları, 

radyatörler, makaslar, lokomotif ve vagonların binlerce çeşit 
yedek akşamları ile; hofaj; fren hortumları ve birçok lastik 
malzeme imalidir. Bundan başka takım ve teçhizat imali yapıla¬ 

dığı gibi ayrıca işletmeye lüzumlu diğer malzeme ve parça imalâ¬ 
tı da yapılmakta ve müsait durumlarda piyasadan imalât ve tamirat 
siparişleri kabul edilmektedir. 

T.C. Devlet Demiryolları Fabrikaları, faali¬ 

yetleri için lüzumlu bazı parçalar?, kendi aralarında birbir¬ 

lerine sipariş vermek suretiyle de işbirliği yapmaktadırlar. 

Daha ekonomik olması ve fabrikaların belirli 

bir işte ihtisaslaşması için bazı parçaların imâli de münhası¬ 
ran avm bir fabrikada yapılmaktadır. Meselâ; Sivas fabrika¬ 

larımla sabo » ağaç vidası, oıenot, perno, civa>a, perçin, kau¬ 

çuk-ti miller i büyük demirci dövme işleri yapılmasına mukabil 

Eskişehir fa.brikalarine?a tampon grasör yağ keçeleri, kapı kol¬ 
ları, yük vagonları için standart UlC'tip.i yük lx_ıei imal 
edilmektedir. 



(1) Yolcu vagonu: Adapazarı Demiryol 

Fabrikalarında imâl edilmektedir. Maliyeti içerisinde işçi¬ 

lik en fazla yeri tutmaktadır, Bugün tam bir seri imâlat 
yoksa da yakın bir zamanda seri imâlat mümkün görülmektedir. 
Yapılan vagonlardaki kalite ve dış görünüş durumu şimdiye 

kadar T.C, Devlet Demiryolları İşletmesi için yurt 
dışından ithâl edilenlerden daha iyidir, 

(2) Yük vagonu: Eskişehir ve Sivas fabrika¬ 

larında yapılmaktadır. Bunlarda da işçilik mühim bir kısım 
teşkil etmektedir, Karabük Demir-Çelik Fabrikaları ile Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarındada muhtelif yük ve 

sarnıç vagonu imâl edilebilmektedir, 

(3) Lokomotif imali: İşletme esnasındaki kul 
lanrna ve ekonomiklik bakımlından çeşitli mahzurları olduğu için 

buharlı lokomotif imâline geçmek düşünülmemektedir, Eskişehir' 
de kurulmasına başlanan fabrikada dizel-elektrikli lokomotif 
imâli gerçekleşmiş olacaktır. 

- Vagon İmali İşin Lüzumlu Maddeler - 

(l) Tekerlek Takımı: Makina ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu'nu_ı dingil imâline başlamasından sonra 1964 
senesinde tekerlek lımla...ı için dış memleketlere sadece gövde 

sipariş edilmiştir„ Cı dmözdeki senelerde Makina ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu banda; ve monoblok tekerlek takımı imâline 

geçtiği zaman tekerlek çakımlarının yurt içinden tamamen temini 

sağlanabilecektir. 



- 11 -

(2) Yataklar: Demiryol taşıtlarında baş¬ 

langıçta kaycıalı yataklar kullanılmıştır. Bunlar buatagresle 
birlikte dışardan gelmekte idi, İleriki senelerde bua-tagres¬ 
lerin, Makina ve Kimya Endüstri Kurumuna Çelik döküm olarak 
veya bandaj tesisleri için getittirilecek preste prese edil¬ 

miş olarak imâl edilmesi düşünülmektedir. O tektirde sadece 

ruımanlı yataklar dış memleketlerden ithâl edilecektir. 

(3) Trablvalfs Eskiden bütün fren mekanik 

ve pinömatik akşamı dış memleketlerden ithal edilmekte idi. 

Bugün fren silindirleri, hava depoları, fren mekanik akşamı 

demiryol fabrikalarında yapılabilmektedir, 

(4) Tamponlar: Eskiden komple olarak dış 
memleketlerden n tamponlar da t"gün demiryol fabrikaların¬ 

da yapılmaktadır. 2 ve 4 dingilli vagonların tamponları yer¬ 

li olarak yapılabildiği gibi bojili yolcu, özel tip bojili 
yük vagonlarında kullanılan tampon kovanları da yerli olarak 

yapılmakta ve sadece kısa, uzun sıralı bilezik sustaları dışar¬ 
dan ithâl edilmeksedir. 

(5) Cer Kanca ve Koşum Takımları: Makina 

ve Kimya Erdüstri Kurumu ile Temas neticesinde bunlarında yurt- 
içinde imâli sağlanmış bulunmaktadır♦ 
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(6) Sustalar: Kanallı yaprak sustalar 
Karabük ve Makina ve Kimya Endüstri Kurumundan bol miktarda 

temin edilebilmektedir. Keza helezona susta ihtiyacı da 

Kırıkkale Fabrikalarından sağlanmaktadırc 

(7) Boya Malzemesi: Yur’: içinden temin 
edilmektedir. Vagonların boyanması işlemi T,C, Devler Demir - 

yolları Fabrikalarında yapılabilmektedir. 

(8) Elektrot, karton bütüme , kereste, 
kontrplâk v.s. memleket dahilinden temin edilmektedir. 

(9) Profiller s Profil malzemelerden bugün 
için Karabük Demir Çelik işlet! esi imâlatı haricinde olanlar 

yurt dışından temin edilmektedir. Bundan böy_e bu m .zu da 
özel sektörden de istifada edilecektir. 

İmâl edilen vagon resimleri, Avrupa' 

dan alınmış vagonlara ait olduğu için lüzumlu profillerden 
bazıları Karabük Demir Çelik İşletmesi standardına uymamaktadır. 
Bu mahzurları ortadan kaldırmak için koustrüksiyon bürolarını 

kuvvetlendi rme yolunda çalışmalaı yapıİmal: dır. Bu bürolarda 

özellikle yerli fabrika saç profil ve saçları kullanılmak üzere 

vagon projeleri hazırlanacaktır, 

Karabük standardı d:şırla oİvota dış 

ülkelerden ithâl edilen profillerin memleket dahilindeki özci 

sektör haddehanelerinden temini mümkün görül d1 kteiir. Bunun 

için de biz 2jcx G i. » 0 • Devlet Demiryolla■ işi tmesinin ciddî lir 

araştırma yaparak yerli haddeeilerle olumlu bir temas temin 

etmelidir. 

(10) Saçlar: Kar .bükf1 er ve Ereğli Demir 
Çelik İşletmelerinden temin edilmektedir-, 
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(11) Aliminyum Profiller: İstanbul ve 
Bursa'da ki. özel sektör fabrikalarından temin edilmektedir. 

(12) Elektrik Akşamları, döşeme malzemeleri 
cam, sıhhî tesisat levazımatı yurt içinden temin edilmektedir. 

(13) Küçük yol Malzemeleri: Kısmen Yurt 
dışından ve kısmen de Karabük'ten temin edilmektedir. T.C. Bav 

let Demiryolları işletmesi lüzumlu küçük yol malzemelerinin 
tamamını yurt içinden temin için Karabük Demir ve Çelik işlet¬ 

mesi fabrikalarında imâli mümkün olmayanlar için yeni bir 
fabrika kurma çalışmaları başlamalıdır. 

'T.C4 Devlet Demiryolları işletmesi 
fabrikalarının bu yıla kadar olan faaliyetleri sonunda aşağı¬ 
daki katsayılar eldedilmiştir. 

1963 1964 
Üretim TL = 
Adam saat 12,1 12,3 

Kullanılan Ham Maa.TL. — 2'yıl ortalaması 7,1 
Adam saat 

T.C. Devlet Demiryolları fabrikasında 

üretimin 1962, 1963, 1964 yılları ortalama inputları tablo 
4'te verilmiştir. 

Tablo 4 : T.C. Devlet Demiryolları fabrikalarının 3 yıllık 
Üretiminin Ortalama İnputları 

Girdiler 
Birim Miktar 

i±) £li 
Ham Madde T,L„ 117.490.939 

Direk Ücret T.L. 2^ ,862.997 

Umumi Masraflar T.L, 90.944.493 



T.C» Devlet Demiryolları Fabrikaların¬ 

da imalât metoduna bir mira"! teşkil etmesi bakımından vagon 

imalâtı aşağıda şekil l'de şematik olarak verilmiştir. 

Şekil 1 : Vagon İmalât Şeması 

Diğer TCDD Fabrikalarından 
G-elen Mamul 4- Yarı Mamuller 

İthal Mail 
Ham Madde 4* Yarı Mamul 

J 

Yurt içinde Diğer Müesseseler- 
Den Temin Edilen Ham Maddfc 

+ Yarı Mamuller 

* İ! 

Ma ğ a .s a 
(Stck) 

- Kontrol 

Kontrol 

1 **• ~ Kontrol 

Cer'e Muvakkat 
Teslim 
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b, Üretim : 

T.C. Devlet Demiryolları fabrikalarının 

1962 - 1965 yılları arası üretimi tablo 5'te gösterilmektedir. 

Tablo 61 cia ise yine T;C* Devlet Demiryolları 

fabrikaları tarafından diğer müesseseler için yapılan imalât 
görülmektedir, bu tabloya dikkat edilecek olursa bu mamuller 

için sürekli bir imalât yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bazı 
devrelere münhasır olan sipariş imalâtını göstermektedir. 

Bu mamuller arasında ,etrol istihsal pompa¬ 

ları gibi olanların devamlı imali, T*C^ Devlet Demiryolları 
İşletmesinin gayretleri ile imkân dahilinde görülmektedir. 

Aşağıdaki mamuller de tablo da gösterilmesine 

rağmen T.C. Devlet Demiryolları fabrikaları tarafından diğer 

müesseseler için yaptığı imalâta aittir. 

Dar hat lokomotifleri 

Çeşitli cins açık ve kapalı yük vagonları 

Çeşitli yolcu vagonları 

Lokomotif ve vagon yedekleri ile, motor ve 

motorlu taşıtlara ait bir kısım yedekler. 

Çelik: İnşaat : 

Çelik köprüler, çatı makasları, portatif çelik 

hangarlar, rezervuarlar, akaryakıt tankları, elektrik nakline 
mahsus havai hat direkleri v.s. 
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Çeşitli elektrikli vinçler (fabrika vinçleri, por-
tal vinçler v,s.) Slevatörler, konveyyörler, yük asansörleri. 

Muhtelif tipte krikolar. 

Demiryol makasları ve kurvazmanlar\ 

Demiryol bariyer ve samoforları. 
Sıcak su ve buiıar kazanları» 

Çeşitli baskül ve kantarlar (vagon ve kamyon kantarları) 
Her nevi pik döküm 

Çeşitli kapasitede dökme dilinli ve çelik kalorifer kazanları 

ve radyatörleri 

Takımlar : Matkapj rayba, zımbat keski, kalafat makina, torna 
ve plânyâ kalemleri', freze bıçakları, eğelet, eski öğelere diş 
açılması Bilet Kompozitörleri ( bilet üstüne tarih ve numara 
basmak için) 
Muhtelif madenî eşya 
Hastane levazımatı, yazıhaneler için sandalyeler ve çelik dolap

larla kafeterya malzemesi v.s. 

Otomobil ve Kamyon Makasları ( sustaları) 
Traktör römorkları, bagaj arabaları, madenî ve ahşap kamyon 
karoserileri. 

Muhtelif lastik malzeme 

Vanalar, madenî ve lâstik contalar 
Muhtelif düz ve konik dişliler 

Çeşitli endüstri frıuları ve tav ocakları 
Muhtelif tip pres işler: , pik kaynak tamirleri 
Muhtelif tip fener ve projektörler, 

Kereste kurutma sabote o enjekte işleri 
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ılo 5 : T.C. Devlet Demiryolları Pabrikalaj ında Üretimin Yıllara Dağılışı 

Ana : al 

Yii: vagonu imali 

Yolcu 

1962 

Ade t 

152 

Makas imali 246 

LiOİlO tamın 529 

Yol.cu var:on tamiri 

Yıl: vagonu tamın 

1734 

10177 

i 
jvloto tren tamiri 

Milyon TL. 

6,467-148 

1963 

Adet 

439 

11,240.186 

51.078.609 

13 <573 314 

274 

553 

1615 

Milyon TL. 

16,947.541 

1964 

Adet 

knzarat 

7,164 .435 ) 29: 

Milyon TL, 

9,268.170 

1965 T. 

Adet 

225 

Milyon TL 

15,000.000 

9,912.631 

25 (13,826.610 
6,915.00c 172 

55,836.467 

14,822.078 

556(54*, 808 .528 j 

23,643.463 

0,641.000 | 
»' nuh.notorlu vas»ta... : 81 

22,686.948 

0,875.000 
1 

1708 

Motorlu vagon tam. j 
le^ioli i^ler 
{imalat ve tamirat) 

24 

çanı s o ~r m li ; e s . 1. 
 4<— 

t e lif 

.00 kûm i L‘l 

üamım imal: 

9215 
^011 

T U50 
İ 8? 

Tartı alet im 1 

1,522.512 

45,331=072 

.20c] 84 J 1,974 000 

11882 

4 

15,094.490 

24,761.807 

0,736.000 

77 İ 1,637.020 
1 

81 

13 ,181.487 

1,282.543 

13,940.481 

o,431-147T 

6 j 0,895.114 L 
Muhtelif îlif j( 53, 

il -i -p ! A M 

058.753 

îiuhtelif ! 4,772.980 
rH  • J , O p p 1002! 

Ton 

0,638,013 

Muhtelif 

1832 | 
,236.3031 

8,657.790 

T5277,5' 
Ton __ 
1865 

68,130.210 

i 

Cû f ,653- 200 

i 15 ,173 .200 

! 25 ,409 .100 

i 0 ,200 .000 

2 .025 .000 

0 
l 

,136 000 | 
uht e li f ?’0,225* 300 

18,049.186 

5,980.762 

86 1,768,070 

Vinç imali 

Lastik malzeme imal. 

TOPLAM 

24 

T 

79 1,939.185 

.o390 
Ton 

2150 

24,150o000 j 

.1 
6,903»65C i 

0,529.607 

182,417.769 

11 ) 0,331.000 
10~~t "1T4 3o7l~ ( 

0,755.361 i 

31 0 ,695.755 

204,152.413 

1,985.25e 

0,230.000 

30 0,643.836 35 0,700.0oü 

213, 391.247 231,930.310 
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Tablo 6 i Bemiryol Fabrilalarmda Diğer Müesseseler İçin Yapılan İmalâ- 

İmalâtm Cinsi 
Sipariş Yeren 

Müossesenin Adı Miktarı ' 
Yapıldığı 

'Fabrika 

■ 

Yapıldığı 
Tarih 

Birim 
inalât 
Bedeli ÎL„ 

Toplam İmalât 
Bedeli Iic . j 

I 

Ingot kalıbı ve 
altlığı lüle omu 

Ereğli Demir-Çelik 
X ^ "i. <> vl <j 11500 tu. rj v - s 13,53-6 5 

2,30 nAg .. 
2 y 2 5 5L/]Kg 26 300,000 

i 
• 

) 

Sarnıç vagonu iuurki- • teker Fabrika. 12 adet 
i 

Esuişehir 1352 
i 

150 000 1 1 8, 000 . 1 
Termos vagona -Et ve Balık Kurumu aruMd j- j adot Eskir: siir» 1353-64 

I 
200 000 3 0- 00, j 

.trol istihsal pompa, j 1 ikiye I-e trolleri A.O. 
' 

4 -adet 
  

Ec. k. şehir 1964 100 000 

x ost: vagonu PTT Genel Müdürlüğü 10 adet --de; ı)EZc rı 1362-53 . 450 000. - 4 500 000 ; 

Kamyon kantarı 60 
t onluk Kkrabuk Demir- ■ Çelik 1 adet ■ Eski'şehiı 1963 100 000 100 000-

çamaşır yıkama maka 
büyük kapasitede 

Eskişehir Doğum ve 
Çocuk has. 2 adet -«.'••ki e chiı 1363-54 70 000 

-

140 000. 

Tr aktor yedok 
narçaları Adapazarı Z•D•K. ‘ - Eskise, ki 

I . O 
1964 . -.. 1 535 0.00 

Kamyon kantarı Bayındırlık bakanlı ı 3 adet Eski şehiı 1964 ■ 50.000 150 000, 

Çüruf potası 

1 1 « 

Eroğli Demir-Çelik 4 adet Sivas 

*   

; 

1964 
■ 

68 150 272 uOÛ . 

Sarnıç vagonu Karayolları Genel Md. 20 adet •Eskişöiıiı 1963- 155 000 • 3 100 000 

> 
■ 

. 

_r ımu ,ı . . uf .. - . - . 
i 
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Tablo lı Karabük Demir-Çolik F-.-brikalarınm Demiryol Malzemesi Üretimi 

Sıra 
No: 

! 

Ana Mal 

196 2 1$L>3 1964 

v 

1965 J 
Miktar Milyon TL. Miktar Milyon TL. Miktar '3ilyon TL. Miktar Milyon TL» 

1 Alış ap t r av ar s 
için Cebire 60 Ton 0,204 60 Ton 0,216 60 ton 0, 238 100 ton 0,400 

2 Demir travers 
için cebire 

50 Ton 0,165 700 Ton 2,408 700 Ton 2,415 2000 Ton 2,450 

i eo j ^ 1 1 

Krapo 30 Ton 0,132 30 Ton 0,139:50C 40 Ton 0,200 ICO Ton 0,650 

Cebire blonu 10 Ton 0,055 20 Ton 0,120 15 Ton 0,120 20 Ton 0,220 

Travers blona 20 Ton 0,130 20 Ton 0,150 28 Ton , 0,.325 100 Ton 
. . . .. 

1. j\j 0 
1-  

6 Şömineman takozu - - - - - — 0,012 

7 Demiryol makası 10 ade t - 20 adet - 15 adet - - :■ • âo iİ 
. L-

{ÇOPLAM L70 Ton 0,736 83O Tüiı 3 >-073* 50C 04O Ton 3 v 2/38 2320 1011 4,220 

10 adet - 20 adet - 15 adet — 10 adet — 

i 
1 . 

1 

1 

Tablo 7 s de Karabük Demir Çelik Fabrikalarinin demiryol malzemesi üretimi I962 - l^op dönemi itibariyle verilmiştir. 
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi ileriki yıllar için de Karabük'ten istifade etmeli ve onun yapamıyaoagi 
küşükyol malzemesi imlii yatırımın-- gitmelidir. 
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4. DIŞ TİCARET DUEÜMU : 

a, İ t imlâ t : 

(1) Mamul Mal Ittıalâlı : 

1950 - 1964 yılları arasında demiryol 

taşıtları ithalâtı tablo 8*de yer almıştır. 

1955 yılında en son olarak ithâl edil¬ 

en 48 adet Suharlı lokomotif dışında ithalât yapılmayacak, 
lokomotif ihtiyacı dizel - elektrikli lokomotiflerle sağlana¬ 

caktır . 

Tablo 9'da 1962 - 1965 yılları ara¬ 
sında ana mallar it:'.’oariyle demiryol taşıtları ithalâtı değer 

olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 9 : 1962 - 1966 Plânlı devrede Demiryol taşıtları 



Tabi*' 8 s Ana Mallar İtibariyle Demiryol Taşıtları ithalâtı 

Sara 
ABA MALT AJR ; W- i 

1950 195] 1952 1953 1954 | 
(ı) (2) (3) (•:) (5) (*) (T) 

1 Buharlı lokomotif 
- - 2 2 

2 
1 

Elektırıklı lokomotif - -
- -

Elektrikli tren 
. 

- - - - -

4 
Diesel lokomr t...... 

(-Manevra ve servi*?) 
-

- - 38 j 
1 

5 Motorlu tren - - 16 - k.J 

6 Yolcu vagon - - - - -

< ,  ! i j CD | 41 i | 1 
Yük \agonu - - - - -

Diğer hizmet vagon],a: 'i - - - _ j 
1 

Q 
> 

Tezgah ve teçL -3~- .Aksam 
ve parça 

Katir 

   

E'ul. 111 iJLU « muh. m,L,. : 

.... —4 

Kaynak 
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YU J.iAH 
ıl 

1 

19! .3 1956 1 ÖR"' 1956 1939 1960 1961 lc U 
' 1903 1934 

(°' (9) de' *> (13) 
. 

0-0 (-5) 
r 

ClT) 
/ Q 43 - ... - - - -

r   i 
! 

3 - -

r 

“ 

! 

! 
16 - - - - - 6 6 

r 

6 - 5 1 3-3 - 3 
1 

! 
- - - - - 15 

1 
-

-

- 135 
i- - . 

-

.... __ 

r 
D ~ _ 

- -

- 1 
1 

■ " -

- 13 - - — .... -■ ” 

ili Ü. i 0 muiı. nruo. : müh. ffiUİl . 
, H 

iJ."ÜJİ r. .HU— - nrah. 
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(2) Yarı Mamul İthalâtı: 

1966 yılma kadar yurt içinde dizel 
v*a eljaktrikli lokomotif imali bahis konusu olmadıkı için, 

bunların imalinde lüzumlu olan ve yurt içinde yapılamıyacak 

olan yarı mamul mal ithalâtı yapılmamıştır. 

Sektörün en mühim imali yük ve yolcu 

vagonları mevzuundadır, Bu maksatla yurt dışından ithâl edi¬ 
len yarı mamuller olmuştur. 

(3) Ham Madde İthalâtı : 

Sektörün başlıca üretimi olan yük ve 

yolcu vagonları için ham madde ithalâtı yapılmıştır. 

Bu sektör için lüzumlu yarı mamul ve 

ham madde ithalâtı tablo 10'da gösterilmiştir. 

b. İhracat : 

Demiryol taşıtları imalât sanayii sektörünün 

1950'yılından bu yana hiçbir ihracatı olmamıştır. 1960'yılın¬ 

dan sonra T.C. Devlet Demiryolları Fabrikalarında yapılan tev- 

siler sonunda yük ve yolcu vagonu gerek maliyet ve gerekse 

kalite bakımından yabancı mamleket mamulleriyle rahatlıkla 

boy ölçüşecek duruma yükselmiştir. Bu seneler zarfında vagon¬ 

larımızı satın almak için yabancı devletlerden istekler olmuş¬ 

sa da bu işin yürütücüsü, olan T.C. Devlet Demiryolları işletme¬ 

si meseleye gereken öne^ı vermemiş ve böylece maliyetinin yarı¬ 

sından fazlası işçilik ol a vagonları satmayı başaramamıştır. 

T.C. Devlet Demiryolları Fabrikaları, Karabük Demir-Çelik fabri¬ 

kaları ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Fabrikaları arasın¬ 

da yapılacak bir işbirliği sonunda heryıl yüzlerce yük vagonu 



>.blo 10 î Dennryol Taşılları Onarıra ve İmalât Sanayî Sektörü 
Hara ve Yarımamu' İthalatı 

ÖL JL'u» 

t;: 

jLeniryol vasıta1 ırı yedek parçala! 
n (Ou arlı dizel- 
tren? va^en için; 

19f 

12.00..00j 

24 -
Cari 'fiyatlarla ) 

Milyon T.L, ) 

196: 1964 ic< 
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5. STOK DURUMU : 

Demiryol taşıtları Türkiye'de esas olarak 

T.C. Devlet Demiryolları'nın 4 fabrikasında imâl edilmekte¬ 
dir. Dolayısıyle bu sektör için, stok durumu da sadece 

T.C. Devlet Demiryolları fabrikaları için mevzubahis olmakta¬ 
dır. 

Tablo 12'de demiryol taşıtları onarım ve imâli 
ile meşgul olan T.C. Devlet Demiryolları fabrikalarının 1963 

yılı itibariyle stok durumları, T.L. değer olarak gösteril¬ 

miştir. 

1963 yılının yılsonu stokunda yılbaşına nazaran 

mamul ve yarı mamullerde 6 milyon civarında bir azalma olması¬ 

na rağmen ham madde ve yarı mamullerde 3 milyon civarında bir 

artış olmuş ve dolaysiyle toplanı envanterinde yılbaşına nazaran 
3 milyon liralık bir azalma ile 53»5 milyon liralık yılsonu 

stoku birikmiştir. 

T.C. Devlet -demiryolları İşletmesinin elinde bulun¬ 
durması lâzım gelen optimal stok miktarına ait bir hesaplama¬ 
ları ve politikaları olmadığından stok durumunun ileriki yıl¬ 

larda nasıl bir seyir takip edeceği kesinlikle söylenememekte- 
dir. 



CİNSİ 
Yılbaşı stoku 

1    
Yılsonu stoku 

Değer 1,1. Değer TL. 

m 
H-

fo 
W 

1-Bitmiş işler. 1.094.110 1,150.577 

2-Bitmemiş işler. 13:836ol24 3.725 013 

YEKUN 14.930.234 4.875.590 

tel 
m 

H-
<<0 
® 
ty 
H-
hi 

1-Mamul ana mallar 948.881 
i 

977.689 

2-Yarı mamul mallar 18.086,736 22.400,296 

YEKUN 19.035.547 23.^37.935 

ADA 
PAZARI 

l~Mamul ana mallar 4.890.000 4.724.000 

2-Yarı mamul ana mallar 3.780.000 3.647.000 

ANKARA 1-Bitmiş işler 131.200 40.200 

TOPLAM 42,766.981 36,664.7^5 

Yerli Ham Madde ve Yardımcı Maddeler. 

Sivas 

1-Yakıtlar 421.798 
. 

6 0.603 

2-Yağ ve boya 31.008 26,0 3.1 

3-Kereste 105.583 233.682 

4-lVIaûeni malzeme 2.530.327 418322306 

5-Toprak sanayii Mi 269.074 219c042 

g_Hayvani ve nebati el¬ 
yaf ve bunlardan rnami 23.035 35.032 

7-Yiyecek ve içecek 28,490 20,519 

8-Hurda ve döküntü 743,332 382.463 

9-Muhtelif yedek parça. 5,728,46i 5,480.047 

TOPLA M 9,884,108 12,390.025 

ESKİŞEHİR 1.203,822 1,39 5..444 ; 
ADAPAZARI 1,340,000 i 

 i 

1.216.000 

ANKARA 923.900 | 1,748.100 
Yerli Ham ve Yardımcı Madde. 

T 0 P L A M I ■ 13,351.830 j 16,749,569 1 

UM U M I T 0 P . A M j 56,118.811 | 53,414.344 " f 
Tablo İZ s T.'C. Devlet Deaır . oil. rı D abr üt al arının I9Ö3 yılı itibarimle 

e t o k dar um 1 ar 1, 
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6. YURTİÇİ TALEBİ : 

Tablo 13'te ilk 8 kalem 1950-1964 yılları arasında 

demiryol taşıt parkıhı göstermektedir. Onu takip eden 5 kâlem 

her yıl onarımı yapılan taşıtları, son iki kalemde imâl edi¬ 
len 4emiryol malzemelerini göstermektedir, buharlı lokomotif 
parkında 1955 yılından itibaren devamlı bir düşüş görülmekte¬ 
dir Bu azalış, dizel lokomotif parkında aynı yıllarda meydana 

gelen artışlarla kapatılmıştır. 1966 yılından itibaren de 
buharlı lokomotif parkında azalış devam edecek buna mukabil 

Eskişehir dizel lokomotif fabrikasının faaliyete geçmesiyle 

dizel lokomotif parkı artırılacaktır. Tablo 14'te demiryol 

taşıtları talep durumu gösterilmiştir» £u tablodaki delerler 
ihracatın mevcut olmadığı, yılbaşı ve yılsonu stoklarının 
bilinmediği gözönüne alınarak (stok hareketlerinin sabit oldu¬ 
ğu kabul edilmiştir) yurtiçi üretim ithalât olarak hesaplanmış¬ 
tır. 

Gerek tablo 13 ve gerekse tablo 14'te 9'uncu ana 

maldan itibaren 1950 - 1961 yılları arası değerleri tespit etmek 

mümkün olamamıştır. 
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Tablo 13 ? 1950 ~ 1964 Dönemi İtibariyle Demiryol Taşıtları Parkı. . . (Adet) 
Sıra 

NOS 
AKA MALLAR 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (n) (12) (13) (14) (15) (15) (17) 

1 Bunar loko. 898 388 882 866 857 900 895 894 887 885 883 874 871 867 864 

2 Elektrikli loko. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 
Dizel loko. 

(manevra + servis) 
38 38 4; 44 49 50 64 64 67 67 H 

4 Slekrikli tren 18 18 18 18 18 18 18 30 30 3D 

5 Moto tren dizi 17 17 33 33 33 53 51 51 51 51 51 66 65 60 60 

6 Yolcu vagonu 

1 

IO85 1095 1155 II84 1174 1150 1263 1270 1252 1230 1229 1233 1237 1216 1162 

7 Yük vagonu 14021 14215 14160 14582 16208 15976 i 

1 15905 15777 15719 15890 15931 15941 I0O8Ğ 15873 

8 Diğer hizmet vag. 1193 1220 1280 156O 1632 1812 1565 1945 2052 2084 20 99 2116 2196 2344 2333 

9 Loko tamiri 529 553 556 

10 Yolcu vagon tamiri 1734 I615 1708 

11 Yük vagon tamiri 10177 9926 11882 

12 Motorlu vagon ta. 24 6 5 

13 Motorlu tren tamiri 4 4 4 
&    

14 
1 

Küçük yol ma zemesi ! 
12755 

Ton 
12755 

Ton 
p*12755 

Ton 

! 15 
1 

•Demiryol makası 
' 

i 1 î 
i 1 
t ! 

'•T y 
İ 

1 ■ 
r 

1 
j 256 290 

' 

■ j i 
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ablo 14 s Demıryol Tanıtları Talebi (1950 - 19&4 döneminde) (Adet) 
ıra 
6To / AM MALLAR 1950 ii5i 1952 1953 1954 1959 19o6 ■ 1997 1958 1959 1960 1961 1962 ■ 

  

1963 1984 

0 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (18) (17) 

1. Buhar lokomotif - - 2 2 - 48 - - - - - 2 - -

2 Elektrikli loko - - - - - 3 - - - - - - - - -

3 
- Dizel loko 

(manevra 4» servis) 
- - - - - 38 - - - - - 13 - - - -

4 Elektrikli tren - - - - - 18 - - - - - - 6 6 -

5 Mototren dizi - - 16 20 - - - - - 15 - - -

5 Yolcu vagonu - - - - - - 135 - - - - 6 - - -

7 Yük vagonu - - - - - - - - - -
- 152 439 Amer^ 

ıa yar 
dım 

3 Diğer Hizmet vagonu -
-

— 
- - 15 -

-

» 
> 

- - -

9 Loko tamiri 529 553 556 

10 Yolcu vagon tamiri 1734 161 j 1708 

11 Yük vagonu tamiri 10177 992b 11820 

12 Ylotorlu vagon tamiri 24 6 5 

13 Motorlu tren tamiri 
A 

4 4 4 

Bu Tablo yurtiçi üretimi + ithalât olarak hesaplanmıştır. 
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7. tfİYAT DURUMU : 

Bu sektör, .ihtiyacı olan taşıtları uzuu müddet 

ithalâtla karşılamıştır. Plânlı devrenin başından itibaren 
yük ve yolcu vagonu ihtiyacının T.C. Devlet Demiryolları 

Pabrikalarıddan temini ana politika halinde getirilmiştir. 
1961 yılında!'da demiryol fabrikalarında 2 adet buharlı loko*- 

oıotif imâli gerçekleştirilmiştir» 

Tablo 15 'te yurt içinde imâl edilen dem_ryol taşıt¬ 
larına ait maliyet unsurları ve yüsdeleri gösterilmiştir. 

Tablo 1 ; Demiryol Taşıtları Yurtiçi üretimi Maliyet Durumu 0 
• 

Direkİşçilik Toplam 

Ara Mal 
Genel Giderler Sfc Malaeme * Maliyet * 

(D (2) (3) (4) . (5.) . (O   
K 

F Cevher Vagonu 
(57 Ton) ’ . 36.390 26 103.994 74 140,384 100 

Tw açık yük vagonu 
(26 Ton) 13.432 28 33.838 72 1 8 ! h 

1 

■V 100 

—y—        D Yük Furgonu 12.256 22 

| 

'n CO 1—1 • CVJ 73 54.440 100 

4 
B Yolou Vagonu 

(banliyö) 
282.232 54 240.611 46 522.843 100 

4 
C Yolcu Vagonu 275.929 54 235.600 46 511.529 100 

Y 
CD Yolcu Vagonu 271.387 54 228,000 46 499.537 100 

İşçilik yüzcLel erinin yolcu /au .-ularında daha büyük nis petlero eriştiği 

tablodan görülmektedir. 
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8. İSTİKDAM PUHUMU : 

Tablo 16'da 1963 yılına ait T.C. Devlet Demir¬ 

yolları Fabrikalarındaki istihdam durumu gösterilmiştir. 
Tablo 17'de ise 1964 yılında Karabük Demir-Çelik 

Fabrikalarının demiryol malzemesi imalindeki istihdam durumu 

görülmektedir. 

Ücret Politikası : Saat ücreti umumi masraflarla 

müstahsil işçiliğe yapılan ödemelerden hesaplanmakta ve 

T.C. Devlet Demiryolları Fabrikaları için 10'TL./saat bulun¬ 
maktadır. Bu değer Marina ve Kimya Erdüstrisi Kurumu ve Kara¬ 

bük Demir Çelik İşletmelerininkinden daha düşüktür. Teknik 
elemanların ekserisi, Bakanlar Kurulunun tespit ettiği esas¬ 
lar dahilinde yevmiyeli olarak çalıştırılmaktadır. 

T.C. Devlet Demiryolları Fabrikaları, ihtiyacı 

olan işçiyi kendi çırak okullarından ve iş ve işçi bulma 

kurumundan temin etmektedirler. Yetişmiş kalifiye işçi dışın¬ 
daki işçi temini bu sebeple T,C. Devlet Demiryolları Fabrika¬ 

ları için bir problem tsşkil etmemektedir. 

Yüksek seviyeli teknik elemanlardan T.C. Devlet 

Demiryolları İşletmesi en iyi şekilde faydalanmayı bilmemekt-edir• 
dir, Böylece, yetişen ve özel sektörden daha tatminkâr ücret 

bulan teknik eleman, zâten kendisine yeterli mesuliyet ile iş 

yapma ve yaptırma serbestiy^ti de tanınmamış olmasının verdiği 
lüzumsuz kalmanın psikolojik rahatsızlığı ile hiç düşünmeden 

işletmeaen ayrılmak tadı.r , 
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İş Saatleri ve Şartları s 

T,C. Devlet Demiryolları Fabrikalarında genel 

olarak tek vardiya çalışılmaktadır. Ancak fabrikaları:- bazı 

şubelerinde iki veya üç vardiya çalışılmaktadır* 

TiC. Devlet demiryolları Fabrikalarındaki tezgâh¬ 
lara göre kati bir kapasite hesabı yapılmam- ş olmasına rağmen, 

usun müddet boş kalan tezgâhların mevcudiyetinin varlığı 
Fabrikaların kapasitelerinin altında çalıştıklarını göstermek¬ 
tedir. 

Bu fabrikaların düşük kapasite ile çalıştıkları, 
plânlı devredeki fiili üretimin programlananın çok altında 
olmasiyle de anlaşılmaktadır. 

Demirvol taşıtları imâl eden fabrikaların tam 
kapasite ile çalıştırılmaları sonucunda mamul maliyetlerinin 

daha da düşmesi temin edilebilecektir. 
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Tablo lo s T.C.Û.D. Fabrikalarında İstihdam Durumu - ( '±A? ) 
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KARABÜK DEi-İİB-ÇELİK İ LETICELEIiİNİÎv DEMİRYOL 
TAŞIT ilALZEıUSİ İMâLATIBDA Kİ 

İSTİHDAM DURUMU 
Tablo I? ( 1953 ) 

ÇALIŞA KL A E ADET iş GÜCÜ (Saat) ÖDE? ’EF ÜCRET 

Düz işçi 7 16,800 134.400 f.L. 

Yarı kalifiye işçi 6 14.400 158,400 T.L-, 

Kalifiye i çi 10 24,000 324.000 T.L. 

Teknisyen-Tekniker . 1 24İ000 34,000 T.L. 

Yükeek seviyeli eleman 1 İ4.400 74-000 T.İj. 

TOPLAM 29 93.600 726.800 T.L. 



$r MEVCUT DURUM VE TIKANIKLIKLAR 

Demiryol taşıtları onarım ve imalât sanayii sektö¬ 

ründe tıkanıklıklara sebep olan en belli başlı unsur, malzeme 

teminindeki güçlükler olmaktadır. Hali hazır durumda malzeme¬ 

ler şu kanallardan temin edilmektedir. 

Saçların tamamı Ereğli Demir Çelik İşletmelerinden 
Profil malzemelerin büyük bir kısmı Karabük'ten Helezon susta, 

Koşum takım ve dingili, Makina ve Kimya Endüstri Kurumu Kırık¬ 
kale Fabrikalarından. 

Memleketimiz dahilinde yapılmayan bazı profil malze¬ 

meler, demiryollarında kullanılan, taşıtların bazı aksam ve 

parçaları ile özel tezgâhlara ait bazı birkısım yedek parçalar 
yurt dışından ithâl edilmektedir. 

İma lâftaki aksamaya bilhassa ithâl edilen malzeme 

temininde karşılaşılan güçlükler sebep olmaktadır. Bu Güçlük¬ 

lerin belli başlıları şunlardır, 
ı 

1. Liberasyona Tabi malzeme için Maliye Bakanlığından 

ön müsaade alınması mecburiyeti, akreditiflerin açılmasında 

gecikmelere sebebiyet vermektedir. 

2. Vagon imalinde kullanılan bir kısım profillerin 

UIC ve DİN normlarına uygun olması gerekmektedir. Halbuki bun¬ 

un. • Amerika Birleşik Devletleri'inden ithâl edilme mecburiyet¬ 

leri olduğu için AT. . • rmundadır* Norm farklarından dolayı 
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kullanma imkânları zayıflamakta dolaysiyle Birinci Beş Yıllık 

Plân döneminde vagon imalinin aksamasına sebep olmuş durumda
dır. 

3. Dış memleketlerden ithâl edilen malzemenin gümrük
lerde iken şartnamelerine göre fiziki ve kimyevi muayeneleri 

nümune almak imkânı bulunmadığından yapılamamakta dolaysıyle 

firmalarla çalışmalar meydana gelmektedir. 

Üretimdeki diğer bir aksama sebebi de T.C. Devlet 
Demiryolları fabrikaları, Makina ve Kimya Endüstri Kurumu ve 

Karabük Demir Çelik İşletmeleri arasında koordine bir çalışma 
yapılamamışdır. Bu üç müessese arasında bir program sayesinde 

bilhassa vagon imali gerek sayıca artar ve gerekse kalitesi 

de gelişebilir. 

10. DİDEk MEMLEKETLERDE DURUM VE İRDELENMESİ : 

Bu sektör mamullerinden olan yük ve yolcu vagonları 
imali pekçok memleketlerde yapılmakla beraber dizel ve elektrikli 

lokomotif imâli daha az sayıda memleketlerde yapılabilmektedir. 

Dizel ve elektrikli lokomotif imâli konusunda bilhassa Amerika, 
İngiltere ve Almanya başta gelen devletlerdendirler. Komşu 
devletlerimizden En.oya'da da lokomotif imâli mevcut olup vagon, 
imali daha fazla sayıda komşu ülkelerde mevcut bulunmaktadır, 

Arap devletlerinin birçoklarında daha henüz vagon imali de 

mevcut değildir ve biz .m malullerimiz için iyi bir pazar ola
bilirler. R,C.D. an*1 asması içersinde İran ve Pakistan'a da 

ihtiyaçlarını tamamlamak ^abında yük ve yolcu vagonları satıla
bileceği gibi, Eskişehir dizel lokomotif fabrikasının tamamlan-

masiyle yine bu devletlere lokomotif ihraç etmek te imkân dahi
line girmiş olacaktır. 
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in. YURT I J’MLARI : 

1 • SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ ÜRETİM FAKTÖRLERİ POTANSİYELİ : 

İmalât ve onarım işiyle uğraşan müesseselerde 
üretim faktörlerini engeniş anlamda işçilik, ham madde ve 

umumî masraflar olarak düşünebiliriz. 

T.C. Devlet Demiryolları1nın Eskişehir ve Sivas 

Fabrikalarının 1964 yılına ait üretim faktörleri tablo 13*de 

verilmiştir. 

Ankara ve Adapazarı Fabrikalarının 1364 durumu ise 

tablo 19*da gösterilmiştir* 

Tablo 20'de 4 fabrikaya ait toplam üretim faktörleri 

yer almaktadır. 

Mevcut tabloların incelenmesinde şu neticeler çıka¬ 
rılabilir* 

1964 yıl na ait umumi masraflar, toplam maliyet 
masraflarının 

_50^94!ıi93 5 cja 39 'udur. 
233.238,429 

Müstahsil işçilik, toplam maliyet masraflarının 

24.862 997 = $ 7.0,5'uduı, 
233.238429 
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Ham madde ve malzeme, toplam maliyet masraflarının. 

_2eLL:,ihl?ifıiŞj— = $ 90*5'udur. 
233.238.429 

Buradan da görüleceği gibi maliyet masraflarının 

yarısını ham madde ve malzeme tutmaktadır. Müstarsıl isçi¬ 

lik ise yaklaşık olarak maliyet masraflarının onda biri ile 

en az yer tutmaktadır* Ham madde ve malzemenin imalât umumi 

masrafları içersindeki 52 j 5 ' luk oranım bir miktar düşürmek 

mümkündür. İmalât esnasında ha 1 maddeyi daha İktisadî yani 
az fire verdirecek şekilde kullanmak yolu akla en yakın gelen 

yol olarak gözükmektedir. Bugün için fabrikalarda ortaklama 

fire nispeti İ<> 10'olarak tahmin edilmektedir* Bemiryol taşıt¬ 
ları ihtiyacının yurt içinden, hususen T.C. Devlet Demiryolları 

Fabrikaları tarafından karşılanması sektörün başlıca politika¬ 

sı olarak kabul edildiğine göre, bu durumun tahakkuku için 

lüzumlu olan ham madde ve ıtalzeme akışının T.C, Devlet Demir¬ 

yolları İşletmesi tarafından sağlanması ve devamlılığının 
köklü temeller.; dayandırılmadı çalışmalarına hız verdir.ilmesi 

lâzımdır. 

2. POTÂDSİY Ör, ÜKSTİM İMKANLARI x_ 

Memleketimizde demiryol taşıt ve malzemesi imâl eden 
1 i i » 

müesseseler T.C, Devlet Demiryolları Fabrikaları, Karabük 

iiemii* ve Çelik Fabrikaları ile Makına ve Kimya Endüstrisi Kuru¬ 
mu Fabrikalarıdır* Bunlardan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 
ile Makina ve Kimya Endüstri.si Kurumu Fabrikaları daha ziyade 
demiryol malzemesi ima... etmektedirler, 

T.C. Devlet Demiryolları Fabrikalar:. Birinci Beş 

Yıllık Kalmama Plânı devresinde tevsî edilmişlerdir. Bunun 
haricinde Eskişehir1 de dizel elektrik lokomotif fabr:kasının 

inşasına başlanmış bulunmaktadır. Bu fabrikanın en önemli mamu¬ 
lü yılda 30 adet dizel elektrik lokomotifi ile 2 adet gemi dizel 
motoru olacaktır. Ayrıca T.C, Devlet Demiryolları Küçükyol malze¬ 
mesi fabrika siyle, M,DDE K ve Ku.: abuk Demir ve Çelik işletmeleri¬ 
nin demiryol ı-r.şrt ve malzemesi imâline ait yatırımları bahis 
konusu olun., bu tablo 21'de gösterilmiştir. . 
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Tablo 18 : Eskişehir ve Sivas fabrikalarına ait üretin faktörleri durumu 

Sskiyehir Fabrikaları (1964 Yılı) 

Umumi Masraflar Yekûn.. 36 671 074 TL. İşçi ücretlerine Kr./Saat 
teşiri.. : 782 f 5 

Müstahsil İşçilik " 10 490 950 Kr./Saat 

Ham Madde ve Malzeme " 42 990 240 İşçi ücreti 1006,5 Kr./Saa’ 

Yektin Maliyet Masraf. 092 264 " 

(O)Grubu İşçilik(suat) 1 561 003 saat 

(l)Grubu İşçilik(saat) 692 784 saat 

(2-9)Grubu İşçilik(saat' 4 685 521 saat 

Çalışılın saat yekünü 6 939 308 saat 

Çalışılması gereken saat 8 330 529 saat Oran i* 83*3 dür 

Sivas Fabrikaları (1964 yılı) 

Umumi masraflar yekünü 36 007 065 TL4 Işçilik ücretine tesiri : 
■ 780 .Kr./saat 

Müstahsil işçilik " 9 667 402 TL. » " - 210 Kr./ saat 

Hammadde ve malzeme " 49 771 588 TL. İşçi ücreti 990 Kr./saat 
Yekûn maliyet masrafı 95 446 (555 TL. 

(©)Grubu işçilik (saat) 1 595 062 saat 

(l)Grubu işçilik (saat) 532 626 saat 

(2-9)Grubu işçilik " 4 614 263 saat 

çalışılan saat yekûnu 6 741 951 saat 

Çalışılması gerek saat 8 030 004 saat Oran $ 84 
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Tablo 19 " Adapazarı ve Ankara Fabrikaları İçin Üretici 
Faktörleri Durumu : 

Adapazarı Fabrikası (1964 yılı) j 
Umum i masraflar y e kün vi 15 080 668 "i* 750 Kr/saat Uçi.yek Ücre-j 

tine tesiri 

Müstahsil işçilik " 3 927 454 TL. 197 Kr/saat " " 
Ham macde ve malzeme 
yekûnu 22 20g 776 Tl • 

Yikûn (maliyet masraf) 41 216 989 TL 

(0) Grubu işçilik(saat) 772 4C8 saat 

(l) Grubu işçilik(saat) 171 944 saat 

(2-9) " " " 1 994 779 saat 

Çalışılan saat(yekûn) 2 939 131 saat oran % 84 
Çalışılması gereken 
(saat) 2 552 115 saat 

Ankara Fahri., ası (1964 y ılı) 

umumi ma sraflar(yekûn) 3 185 686 TL. 830 Kr/saat 

müstahsil işçilik (■') 777 191 TU +202 Kr/saat " " 
Ham madde ve malzeme 
(yekûn) 2 52* 335 TL. 1032 Kr/saat îşçilik ücret:. 
Yekûn (maliyet masrafı..) 6 483 212 TL. 

(0) grubu işçilik(saat) 2C7 621 saat 

(l) grubu işçilik(saat) 23 483 saat 

(2-9) " " (saat) 383 925 saat 

Çalışılan saat yekûn 614 979 saat Oran $ 82,5 
Çalışılması gereken 

?saa t 748 133 saat 
, 1 
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T.C.D.D. Faorikalarma Ait Tfplam 
Üretir. Faktörleri 

Tablo 20 : 

Umumi masraflar yeuünu 
/ İsçi ücretine 

Kr/saat . . 
re-^n 

Müstahsil isçilik " tt ?l 

hammadde ve malseme " 117 430 839 TL 594 Kr/gıaat işçi ücreti 

Yekûn maliyet masraf 233 238 429 ; 

( 0) grubu i y çilik ( saat) 4 13o 094 saat 

(1) grubu iyçilik (saat) 1 420 737 #aat 

(2-9) " » (saat) 11 678 488 saat 

Çalışılan saat yekunu Oran fc 834 

Çalışılması gereuen (saat) 20 655 75L saat 
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Tablo 21 TCDD, MKEK ve Demır-Çelık imletmelerinin Demıryol Taşıt ve Malzemesi imâline Mahsus Yatırımları 

Sıra 

No s 
1 i 

Projenin Adı Ten 

ÜRETİM 
inşaat 
Suresi 

MALİYET1 

Ana Mallar Kapasite Dış Para TOPLAM 

] 

] Küçük yol malzemesi. 
f a orıkasj 

Eskişehir 
TCDD fb. 

Küçük yol 
i 12755 Ton malzemes-L 1 sene 500.000 ^ 

2 
1 

Monoblok ve bandaj 

haddehanesi 

M • K • ÎİJ r h e 

Kırıkkale 
Demıryol lj0üQ T<m 

taşıt malae. 
1 Sene _ İJ 000.000 TL. 

i 
-J 

Friksiyon presi 
( 2 aaet) 

Karabük 

Derair-Çelik 
işletmesi 

Denuıyol mal— 2 adet 
zemesi ve „ 

100 Tonluk 
muh. malzeme 

■ 

175.000 TLo 
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IV* ÜRETİM PROGRAMI : 

1. GENEL POLİTİKA : 

Demiryol taşıtları onarıra ve imalât sanayiinin, 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde izliyecegi genel üretim poli¬ 
tikasını şu şekilde sıralıyabiliriz* 

1.Mevcut demiryol taşıtlarının her türlü onarımları ve lüzun- 
lu modernizasyonu memleket dahilinde T.C. Devlet Demiryolları 

Fabrikalarında yapılacaktır. 

2. Bütün demiryol taşıtlarının (dizel lokomotifi, dizel elekt¬ 

rik lokomotifi, elektrikli lokomotif, ağır dizel motorları, 
yolcu vagonları, yük vagonları ve diğer vagonlar) imali memle¬ 
ket dahilinde T*C. Devlet Demiryolları Fabrikalarında, diğer 

memleketlerde aynı işle uğraşan fabrikalardaki üretim metod ve 
tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. 

3. Demiryol teçhizat ve malzemelerinin imali, T.C. Devlet 

Demiryolları İşletmesinin koordinatörlüğü altında, T.C, Devlet 
Demiryolları Fabrikaları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları arasında yapılacak müşterek 

bir imalât programı dahilinde yürütülecektir. 

4. Bilhassa imalâtı, şartların müsaade edeceği nisbette seri 

hale yöneltmek, doiayn_, le hızlandırmak sağlanacaktır. 
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5. Yukarda sayılan hususların gerçekleşmesi çin gerekli tek¬ 

nik bilgi, eleman ve malzemenin devamlı ve kesiksiz olarak 

temininin sağlanması. 

6. Gerek satışlarını ve gerekse alışlarını sistemli bir şekil¬ 

de yürütebilmesi için, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, lüzumlu diğer kamu kuruluşları ve özel sektör¬ 

le sıkı bir işbirliğine girilecektir. 

7. Üretimi artırmak, dolaysiyle seri imalâta geçebilmek için 
mamuller için dış pazar bulma ciddî bir şekilde T.C. Devlet 
Demiryolları tarafından ele alınacak ve şu haliyle diğeh memle¬ 

ketlerdeki aynı mamullerden daha ucuz olan sektör ürünlerinin 

ihracı sağlanacaktır. 

8i Demirydl fabrikaları için madern usullerle kapasite hesap¬ 
ları yapılacak, neticede fazla kapasite bulunduğunda iç ve dış 
piyasa ihtiyacı olaıı makitıa ve madenî eşya imâli imkânları 
araştırılıp, süratle tatbiki sağlanacaktır. 
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2. YTJKTİÇİ TALEP PROJEKSİYONLARI : 

1965 yılı sonu itibariyle demiryoi taşıt parkı 

aşağıdaki gibidir, 

Buhar lokomotifi 859 adet 

Dizel lokomotif 107 Adet 

Elektrikli lokomotif 3' adet 

Motorlu Tren 61 adet 

Elektrikli tren 30 adet 

Yolcu vagonu 1167 adet 

Yük vagonu 15865 adet 

1967 - 1972 dönemindeki taşıt talebinin tespiti için 

herşeyden evvel demiryoi taşımalarına olan talebin bilinmesi 

gerekmektedir. Taşımalar ise yük ve yolcu için sırasiyle 

Ton xkm ve yolcuuckm ile ifade edilmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân dönemindeki yolcuxkm ve tonxkm 
değerlerini tahmin etmek için başka devlet demiryollarının 

tatbik ettiği metodlardan istifade etmek lüzumludur. 

1950 - 1964 dönemindeki yolcuxkm, tomrkm ve milli 

gelir verilerinden faydalanarak ileriki yıllar için taşıma 

projeksiyonları yapmak ve bunu bir fonksiyonla ifade etmek müm¬ 
kündür . 
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Yolcuxkm.nin tahmini : 

Yolcu x km'nin tahmininde Devlet Plânlama Teşkilâtı, 

Koordinasyon Dairesi, Teknik Tahlil Şube Müdürü Nejat Ölçen'in 
T.C, Devlet Demiryolları için hazırladığı seminer notlarındaki 

*5 p n 
D = K.Y : .P, .N 
d k k 

talep fonksiyonundan faydalanılmıştır. Burada: 

D^: Demiryol yolcu trafiği 
P^: Karayolları yolcuxkm. ücreti 
Y: Millî gelir 

N : Karayollarındaki toplam otomobil sayısı olarak ifade edil- 
k 

miştir. 

Log D = log K + / lor; Y + e.log P, +n.log N Şeklinde logarit- 
Cl K K 

mik olarakta ifade etmek mümkündür. En küçük kareler metoduy¬ 

la 1950 - 1961 dönemi için yapılan hesapta: 

K= 0,000 3S5 

V - 1,379 
e= 0,614 

n™ -0,430 olarak bulunmuştur. 

Hesaplamada yapılan hatâ (standart sapma) S-436,13 
milyon yolcuxkm. yani o ll'dirc 

Korelasyon kat sayısı 1-0,95'tir ve yolcuxkm.'ye 
ait talep fonksiyonu 
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D = 0,000395. Y1,Ö97*P, 0,614 "°?;30+ 436,13 olmaktadır. 
d K k — 

Biran için karayol şebekesindeki toplam otomobil 
sayısının ve uygulanan ücretin sabit kaldığı kabul edilsin. 

Yeni talep fonksiyonu I) =D (.i + 1,89^ şeklini alır. Burada 
D^= hesaplanacak demiryol yolcu trafiği 

Dq= Belirli bir yıldaki belli yolcu trafiği 
t " Yıllar g= 0,07 (kalkınma Hızla) 

Tablo 22 * de eski yillardaki yolcuxkm ve millî gelir değerleri 

yer almıştır* 

Tablo 22 : Demiryol Yolcu Trafiği ve Millî Gelir : 

(yolcuxkm) Millî Gelir 
Seneler (milyar) (milyon) 

(1 = (2) 

1950 2,51 28 491 

1951 2,67 32 767 

1952 3 ; 1 4 3.: 592 

1953 3-01 39 5"71 

1954 3.39 36 053 

1955 3,92 38 742 ■ 

1956 4,43 41 381 

1957 5,04 44 024 

1958 5,11 46 281 

1959 4,50 48 146 

1960 4,4ı 49 941 

1961 3i 49 080 

1962 3,72 55 248 

1963 3,6 3 62 758 

1964 3,75 66 821 

Yukardaki formülle hesaplanan trafik fo 10'luk sapma da çıkarıl¬ 
dıktan sonra tablo 23'te gösterilmiştir. 
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Tablo 23 : Demiryol Yolcuxkm, pdojaksiyonu 

Seneler 
Yolcuxkm 
(milyar) 

Millî Gelir 
(milyon) 

(1) .... (2) 

1969 5 ; 55 87 587 

1969 6,28 93 718 

1970 7,11 100 278 

1971 8,05 107 297 

1972 9,12 114 807 

22 numaralı tabloya dikkatle bakılırsa 1950 - 19^4 yılları 
arasındaki demiryol yolcuxkm, değerlerinin gelişigüzel bir 

seyir takip ettiği görülmektedir. 1957 ve 1953 yıllarında 

en büyük yolcu taşımasına mukabil 1963 ve 1964 yılları yolcu 
taşıması bunun ancak 3/4 oranına ulaşabilmiştir. Dolaysiyle 
bu yıllar arasına uygulanan bir formül 1950 ile 1964 yılları 

arası bütün değerleri tahkik etmelidir. Bunun için ileriki 

yıllar için bulunacak projeksiyon hakiki durumu göstermekten 

uzak kalacaktır. Dolaysiyle de tablo 23'te bulunan yolcuxkm, 

değerleri ileriki yıllar için yolcu taşıma trafiği olarak kabul 
edilemiyecektir. Bunun için 1961 yılından itibaren değişimleri 

daha mantiki görülen yolcu trafiği rakkamları ile hareket etmek' 

te fayda mütalâa edilmiştir, 

1963 1964 1965 

Yolcuxkm (milyon.) 3630 3750 3350 
İndeks 100 103 106 



İkinci Beş Yıllık Plân döneminde demiryol yolcu 
taşımalarında heryıl Bir evvelki yıla nazaran İ° 4 'lük bir 
artış olacağı esas olarak kabul edilmiştir. Bu esaslar dahi 

linde hesaplanan yolcuxkm. değerleri tablo 24'te yer almakta 
dır. 

Tablo 24 : Demiryol yolcu taşıma Projeksiyonu : 

Seneler 
Yolcu x km 

(milyar) 
İndeks 

1) (2; 

1965 3«c 5 100 

1968 4 24 110 

1972 
-

4.96 128 

Tonxkm.‘nin. Tahmini • 

• 

Tablo 25 'te 1950 - 1964 yılları arası ton x km, 

olarak yük taşıması ve millî ^elir yer almaktadır. 

Tablo 

Ton x km. Millî Gelir 
Seneler (milyar) (milyon) 

(D (' ) 

1950 3 .08 28 491 
1951 3 17 32 767 
1952 3,65 35 592 
1953 3,41 39 571 
1954 4,17 36 053 
1955 4,37 38 742 
1956 4,8.1 41 381 
1957 5,37 44 024 
1958 5, 52 46 281 
1959 5 , 24 48 146 
1960 4,63 49 941 
1961 4,05 49 0 80 
1962 3,86 55 248 
1963 4,11 62 758 
1964 4,82 66 820 



Tablo 2b ' t 

r \ 

) : Düzeltilmiş Ton x km. Projeksiyonu : 

Ton x km. Millî Gelir 
Soneler (milyar) (milyon) 

(D (2) 

1968 5,39 87 587 

1969 5,49 93 718 

1970 5,59 100 278 

1971 5,69 107 297 

1972 5,80 114 807 

Yolcu Vagonu İhtayacmın Talimini : 

Yolcu vagonu ihtiyacı tespitinde, yolcu x km. tahmin¬ 

leri ve 1968 - 1972 döneminde parktan çıkarılacak yolcu vagonu 
sayısından fayaalanılmaktadır. 

Yolcu vagonlarının 40 yaş esasına, 50 yaş esasına 

ve 60 yaş esasına göre parktan çıkarılmaları hallerinde İkinci 
Beş Yıllık Plân döneminde yolcu vagonu parkından aşağıdaki 
miktarlarda vagonun çıkarılmaları icapedecektir. 

40 yaş esasına göre 50 yaş esasına göre 60 yaş esasına göre 

428 adet 366 adet 66 adet 

1972 yılında 4,96 milyar yolcu x km. yi bulacağım 

tahmin ettiğimiz yolcu tasması, 1965 değeri olan 3» 85'e 

nazaran 0,237’lik Lir artış göstermektedir* Şayet 1965 yılı 
ütilizasyonu tam ol rr. nabul edersek artan ihtiyacı karşılamak 

üzere 335 adet yolcu vagonunun 1965 - 19/2 yılları arasında 

parka ilâvesi gerekmektedir. 
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60 yaş esasına göre yolcu vagonunun parktan, ayrı¬ 

lacağını da kabul edince 66 vagonun daha parka ilâvesi gerek¬ 

mektedir. 60 yaş esasını kabul etmenin işletme ve bak"m 

masraflarının artması yönünden bir mahzuru varsa da ileriki 

yıllarda yolcu vagonu imâl eden fabrikanın kapasitesinin değer¬ 
lendirilmesi bakımından da faydası bulunmakladır. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 335+ 66-100=301 

adet yolcu vagonunun parka ilâvesi gerekmektedir. 100= 1966ve 
1967 yıllarında imâl edilecek ve parka girecek olan yolcu 
vagonu sayısıdır. Şu anda yılda 50 yolcu vagonu yapılabile¬ 

cek bir kapasite mevcuttur* Halbuki 1968 den itibaren heryıl 

301: 5*“ 60 adet yolcu vagonunun parka katılması icabetmekte- 
dirt heryıl 10 adetlik vagon imâli kapasite noksanlığı görül¬ 
mektedir. Bu noksanlık büyük ölçüde, İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminin son yıllarına do^.u Adapazarı Pah r ika sının daha iyi 

bif çalışma düzenihe kavuşmasıylo kapatılabilir görülmektedir. 

Yak Vagonu İhtiyacının Tahmini : 

Yük vagonu talep projeksiyonu yapımında da İkinci 
Beş Yıllık Plân dönemindeki ihtiyaç artışları ve yine aynı 
devre içersinde parktan ayrılacak vagon sayısından istifade 

edilmiştir. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 40 yaş, 50 yaş 
ve 60 yaş esasına 0öre‘pafktan ayrılması gereken yük vagonu 

saygısı aşağıdaki gibi; alacaktır. 

40 yaş esâeina gÖr« '50 yaş esasına göre 60 yaŞ esasına göre 

4750 3796 2190 
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Ton. x km. deki artışı. Akman Demiryollarında 
ct 

kullanılan ve (UIC)*nin de kabul ettiği y= C.f formülü ile 

hesaplanacaktır. 

y= Ton x km. 

X= Millî gelir a ve c bulunmaları gereken sabit¬ 
lerdir . 

log y= log c a. log X 

c=0, 1929 ve a-0, 28704 olarak bulunur* 
y-0, 1929 . X ep^e edilmektedir* 

Bu formümle bulunan 1968 - 1972 dönemi ton x km. 

tahmini tablo 26'a da yer almaktadır. 

Tablo 26'a : Ton x km. Projeksiyonu : 

Ton x km. Millî Gelir 
Seneler (milyar) (milyon) 

(D (2) 

1968 5,06 87 587 

1969 5,16 93 718 

1970 5 i 26 100 278 

1971 5,36 107 297 

1972 5,47 114 807 

y= 0,1929.X °>287'- formülü ile 1965 yılı için ton x km 
4,77 olarak bulunmaktadır. Halbuki aynı yıl için fiili tonxkm 

5,1 milyarı bulmuş durumdadır. Formül ile hesaplanan değer 

arasındaki ,üyük fark L_965 yılında E. eğdi Demir-Çelik Fabrika¬ 
ları cevher taşımasını! birden ortaya çı masıdır. Bu husus 

önemli bir olaydır. 4,77 ile 5,1 arasındaki farkı tablo 26’a 

değerlerine ilave eder ve bu artışı her yıl sabit kabul edersek 
tablo 26:b deki daha realist tahminleri bulmuş oluruz. 



- 53 -

1965 yılının 5,1 milyar ton x km. lik taşımasını 

5,8 milyar ton x km.'ye çıkan 1972'nin yük taşıması 0,137 
miktarında aşmış bulunmaktadır. Buna göre 2174 adet eski 

tip vagon ilâvesi ile artan ihtiyaç karşılanabilecektir. 
2174 adet eski tip vagonun yerine 1450 adet yeni tip vagon 
ikâme edilebilecektir. 

50 yaş esasına göre vagonların parktan, ayrılacak¬ 

larını da kabul edersek 3796 eski tip vagonun parka ilâvesi 
gerekmektedir. 3796 eski tip vagon yerine 2530 adet yeni tip 

vagon ikame edilebilmektedir. 

Böyiece İkinci Beş Yıllım Plân döneminde 2530+ 1450- 
3980 adet yük vagonuna ihtiyaç olduğu bulunmaktadır. T.G. Devlet 
Demiryolları Fabrikalarında ise 5x1000 = 5000 adet yük vagonu 

yapılabilecektir. Makina ve Kimya Endüstri Kurumu ve Karabük 
Demir Çelik İşletmeleri ile belirli program dahilinde işbirlği 
yapıldığında yılda 1250 adet civarında vagon imali mümkün 

olacağından yük vagonuna olan ihtiyaç yerli üretimin bir kismı 

ile karşılanabilecektir. 

1250x5=6250 6250-4000-2250 adet vagon için dış 

pazar bulmak lüzumlulugu vardır. 
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3• İHRACAT PROJEKSİYONLARI ; 

Demiryolu fabrikalarında imâl edilen vagonların 

maliyet ve kaliteleri dış pazarlarda aynı sınıftaki yabancı 

mamullerle rekabet edebilecek niteliktedir. Aktif bir pazar¬ 

lama araştırması ile vagon ihracı mümkün görülmektedir. 

T.C.D.D. fabrikaları her yıl. 450-500 yük vagonunu 

ihraç edebilecek bir imalât gücüne erişmiş bulunmaktadır. 

Bunu sağlıyabilmesi için Karabük fabrikaları ve Kırıkkale 

fabrikaları ile de işbirliği yapmaları gerekmektedir. 

T.C.D.D. idaresine vagon almak için demirperde 

gerisi memleketlerden talepler gelmektedir. Bilhassa Arap 

memleketlerinden gelen talepleri değerlendirmek mümkün görül¬ 
mektedir. 

Yolcu vagonu mevzuunda da Adapazarı fabrikasının 

bu mevzu da serî imalâta geçmesiyle ihracat mümkün olabile¬ 
cektir . 

R.C.D. teşkilâtı çerçevesi dahilinde; Türkiye, 

İran ve Pakistan arasında demiryolu taşıtları imalâtı mev¬ 
zuunda teknik işbbsliğ:' yapılmaktadır. Yapılan görüşmeler 
sonunda dizel lokomotifi ve vagon imalâtıişi T.C.D.D. işlet¬ 
mesine verilmiştir. Bu idlerle ilgili etüdler devam etmekte¬ 

dir. fiiliyat safhasında T.C.D.D. bu memleketlere dizel loko¬ 

motifi ve bilhassa yağan yapabilecek ,s ihraç edebilecektir. 
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4. TOPLAM TALEP PROJEKSİYONU ; 

Demiryol tanıtları onarım ve imalât sanayi sek- 
törünün mamullerinden ne miktarda ihracat yapabileceği kesin¬ 

likle bilinememektedir. Bilinen husus ihracat yapabilecek 

bir potansiyelin mevcut olduğudur. Bunun ihracata yönelebil¬ 

mesi iyi bir piyasa araştırması ile mümkün olabilecektir. 

ihracat miktari kesinlikle tahmin ediiemeuiği için 

toplam talep projeksiyonu yapılamamıştır. 

5• ÜRETİM HEISPLEKI PROJEKSİYONU ; 

T.C.D.D. fabrikaları daha ziyade kendi ihtiyaçla¬ 

rı için Dir üretim programı yapmaktadırlar. Bu arada memle¬ 

ket idindeki bazı kuruluşlar içinde vagon imali yapılabilmek¬ 
tedir. 

Tablo 27'de T.O.D.D. fabrikalarının 1962-1972 

yılları arası gerçekleşen ve programlanan üretim görülmekte¬ 
dir. 
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6. UYĞULAKMASI GEREKEN YENİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİMİN 
GİRDİLERİ : 

Bu sektöre giren T.C.D.-U. fabrikaları, demiryol 
taşıtlarının tamir işlerini ve imalât işlerini yürütmektedir. 

Plânlı devrenin esaslarına uy.,un olarak, T.C.D.D. 
fabrikalarının faaliyetleri şu şekilde olacaktır. 

1- Eskişehir fabrikaları : 

Yapılacak yeni yatırım, ve tevsilerle 1968 
başından itibaren dizel elektrikli lokomotif ve motor imali

ne başlamış olacaktır, imalâta başlangıçta yerli parça nispe
ti Jfc 35 olarak başlanacak ve kısa samanda artırılacaktır. 

T.CîD.D, Genel Müdürlüğü tarafmuan hazırlanan ön proje for
muna göre kısa zamanda hedef $ 87,78 dir* Yük vagonu imalâ
tı da artırılacaktır. Küçük yol malzemesi ihtiyacı da Kara

bük Demir-Çelik tesislerinin de yardımı ile tamamen yapılabi
lecektir. 

2- Sivas fabrikaları : 

Buharlı lokomotif tamiratı ile yük vagonu 

imalât ve tamiratı yapılacaktır. Ayrıca, dökümhanesi vasıta-

siyle diğer fabrikalar Irki imalât için ara mal üretimi de 
yapacaktn -
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3- Adapazarı fabrikası : 

Sadece yolcu vagonu tamirat ve imalâtı ile 

meşgul olacaktır. 

Î.C.D.D. fabrikaları faal iyetleri için lü¬ 

zumlu bazı parçaları aralarında sipariş etmek suretiyle ayrı¬ 
ca sıkı bir işbirliği de yapacaklardır* 

İTHALAT PROJEKSİYONLARI : 

İkinci 5 yıllık plân döneminde demiryol taşımları 

onarım ve imelât sektörü için mamul ve yarı mamul ithalâtı 

yapılmayacaktır. Sadece dahilden temin edilemeyen ham madde 

ile tezgâh ve takım ithalâtı yapılabilecektir. 

1962 yılından itibaren demiryol taşıtları imalât 
sektörü için yapılan ithalât tablo 28'de yer almaktadır. 
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Tablo 28 ’ Demirys-1 Tanıtları Onarım ve İmalat Sanayî Sektörü İthlât Projeksiyonu 

Sıra 
•’-na nallar 

Y I L L A I i 

¥.0 
1962 1963 1904 1969 1956 1567 1 C' < Q 1 > 0 O 1969 î ] ’ 1971 1972 

(D (2) (3} (4) (5) (5) (7) (8) 

. , .. 

(9) (10) 
. 

11 '• 

. .   

(12) (13) j 
1 Dizel loko„ Manevra-',ox via 3 - Al 20 - - - - 1 
2 r Elektrik Lcko. - - - İ - -

_ - - - - “ ] 
• -- î 

3 Elektrikl i 4:r^n 1 0 : 1 1—1 i ’ M ! H-
- _ - . 1 

' 

4 Motorlu tr^n - - -

  

- - -

5 Yolcu vagonu 4 _ ~ 

C~‘ " ’ 

" — - _ . - İ - 1 
î 

6 Yük vagc iiu _ - - -

, 

. | -

7 Diğer hizmet vagonları - - -
- " -

8 Tezgan aksam ve yarça Muh. Muh . iviUh • Muh. Mı :.h. Muh. 

t 

Muh. Muh. : »t. Muh, Muh, 

19o2 67 yılları arasındaki mamul_daroiry8İ tanıtları ithalât yukarıdaki tabloda adet olcrcık verilmiştir. 
Bu tabloya tekabül eden ithalatın toplam kıymeti ayrı bir tablo olarak verilmiştir. 
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YAT IH IM PR.SRALII ; 

I ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde Adapazarı, Si- 
vas fabrikaları tevsii edilmişler ve üretim mevzularındaki 

dahili talebi k&rşılıyabilecek duruma gelmişlerdir, 

Eskişehir fabrikalarının dizel elektrikli lokomotif ve 

küçük yol malzemesi imâline matuf yatırıma 1965 yılında baş¬ 

lanmış olup? 1967 sonunda bitirilmiş olacaktır, 

II ci Beş Yıllık Plân döneminde bu sektör için sadece 
idâme yatırımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

II ci Be i Yıllı1: Plân döneminde bu sektör için yapılacak 
yatırım tablo 29'da yer almaktadır. 

Tablo 29: Demiryol taşıtları onarım ve imalât sanayii 

yatırımları : __   
"(Milyon'Tl, ) 

19.38 1969 1970 1971 1972 
Demiryul fabrikaları Q 0 Q Q Q 
. , , r ,000 
ıûame yatırımları 
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VI. SAĞLANACAK 1A.YPA.LAR s 

II ci Beş Yıllık Plân döneminde bu sektörde yeni bir 

yatırıma gidilmeyeceğinden bu sektörün ekonomiye yeni bir 
katkısı olmayacağı ve uaha evvelki yıllar katkısının aynen 

aevaaı edeceği zannedileli lir. 

Üretim programına dikkat edilecek olursa 1963-1972 
vagon üretim miktarlarında evvelki yılların rakamlarına naza¬ 

ran belirli bir artıi göze çarpmaktadır. Bu durum, bu mevzu¬ 
larda istihdam imkânı yaratacağı gibi; ithalât ikâmesi ve ih¬ 
racat imkânları ua doğurabilecektir. 

Birinci Beş bıllık Plân döneminin sonunda imalâta hazır 
vaziyete gelecek olan Eskişehir dizel-elektrik lokomotif fab¬ 
rikası ve küçükyol imâl fabrikası İkinci Beş Yıllık Plân dö¬ 
neminin başından itibaren imalâta geçeceğinden bu mevzuda da 

yeni istihdam imkânı; yeniden ithalât ikâmesi aratılmış 
olacaktır. 

Dolayısiyle bu sektörün katma değerinde de IX, .Beş Yıl¬ 

lık Plân döneminde mümkün miktarda bir artma meydana gelecek¬ 

tir. , 
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VII. ALINMASI FAYDALI TEDBİRLER : 

Tespit edilen ana ilke ve hedeflere ulanabilmek için 

aşağıdaki tedbirlerin titizlikle yerine getirilmesi lüzumlu¬ 

dur . 

1- T.C'.D.D. fabrikaları, diğer kurulşlara ait bazı 

fabrikalarla işbirliği yapmadığı müddetçe bilhassa yük vago¬ 

nu konusunda her yıl 1000 adet civarında bir imalât gücüne 

sahip olacaktır. 

Karabük Demir-Çelik fabrikaları ve M,K.E.K. fabri¬ 

kaları ile belirli bir program dahilinde işbirliği yapmalı 

ve imalât gücünü arttırmalıaır. 

2- Her yıl 10 milyon TL, civarında küçükyol malzemesi 

ithalâtı yapılmaktadır. Bu cins malzemelerin yurtiçinde üre¬ 
timi içinse azami 10 milyon TL. lık bir yatırıma ihtiyaç bu¬ 

lunmaktadır. Teknoloji bakımından da fazla bir güçlük arzet- 

meyen konudur. Zaten bu malzemelerden bazılarının imâli 

Karabük Demir ve Çelik işletmesi fabrikaları tarafından yapı- 

bilmektedir, 

I.C.D.D. idaresinin Karabük'ün küçükyol malzemesi 
imâl kapasitesinden fazla olan yurt içi talebi karşılamak üze¬ 

re en kısa zamanaa imalâtı gerçekleştirebilecek yatırım yap¬ 
mışı icabetmektedir, 

3- Dizelli ve e.xeutrikii cer sistemine geçi.,, hızını 

arttırmak için Eskişehir dizel elektrik lokomotif fabrikası¬ 

nın ciran evvel gerçekleştirilmesi ve ön proje formunda ba- 

lirtildiği gibi 1967 sonunda, yatırmun tamamlanması lâzımdır. 
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4- Vagon ihracını gerçekleştirmek için bilinçli bir 

şekilde piyasa araştırması yapılmalı, dış memleket mamulleri¬ 
ne nazaran kalite ve maliyet bakımından avantajı bulunan 

vagonların ihracı mutlak surette yapılabilmelidir. 

5- İmalât konusunda meydana gelen aksaklığın en bü¬ 
yük sebeplerinden birisi olan malzeme akışının yeterli mik¬ 

tarda ve devamlı olamaması; T.C.D.D. işletmesinin ilmi olarak 

malzeme akış metodu tatbik etmesiyle ortadan kaldırılmalıdır, 

6- Demiryol fabrikalarının yönetim ve teknik bakımdan 

daha iyi bir şekilde düzenlenmesi sağlanmalı ve fabrikalar¬ 

la imletmenin birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. 

7- fabrikalardaki kapasiteler ilmi .metoalarla tes¬ 

pit edilmeli ve boş kapasiteyi değerlendirmek için iç ve dış 
pazar taleplerine dikkatle eğilmek gerekmektedir. 

8- T.C.D.D. işletmesi malzeme temini konusunda (bil¬ 
hassa profillerde) sadece kamu sektörüyle işbirliği yapmakta 

yetinmemeli ve özel sektörle de münasebetini geliştirmelidir. 
Zira böylece, kamu sektörü tarafından yapılamadığı i,in ithâl 

edilen malzemelerin birçoğunu özel sektörden temini mümkün 

olacak ve üretimde bir miktar daha döviz tasarrufu artışı 
sağlanmış olacaktır. 

9- Yurtiçeri sinde ağır dizel motoru imali T.C.D.D, 

işletmesine verilmiş bulunmaktadır. Lskişehir de aizel elek¬ 

ti ik lokomotif imaline paralel olarak, karada kullanılacak stag 
yoner tip ağır dizel motorıarı ile gemi tipi ağır devirli 

dizel motor imali de programlanmalı ve imali gerçekieştiril¬ 
me li di r 

10- Demiryol fabrikalarının kendi aralarında da işbir¬ 

liği yaparak koordine çalışma durumu yaratmaları gerekmek- 



625.1/.2(560)(047.3)"1968/72" 
YER NUMARASI ■ 67 , 

n. 

DPT 
YAZAR: 

Tasjut.1 a rı 




