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AÇIKLA M A 

Device t Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 30.9*1960 
tarihli vre 91 Sayılı Kanunun 7 ve 8inei maddeleri ile 9unCu mad¬ 
desinin h fıkrası gerekince teşkil olunacak Özel İhtisas Komis¬ 
yonları ille Koordinasyon Kcmisyonlarının kuruluş ve çalışmaları 

29 Eylül 11961 tarih ve 3/172? sayılı Pakınlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe İkonmuş olan, 23 Ekim 1961 tarih ve 10939 Sayılı Resoıî 
Gazete'de yayınlanaaş bulunan Tüzük ile düzenlenmektedir. 

Söz kk onusu Tüzüğün 4 üncü m:.idesinin (i) fıkrası s öyledir: 

"1 omisyonHar topladıkları bilgileri ve raporları Planlama Teşki¬ 
lâtına sumarlar. Bu bilgi ve raporların neşri, kullanma şekli 
vs. gibi hıususinrkarar verme yetkisi Plânlama Teşkilâtı veya 
daha üst «makamlara aittir." 

İkineci Peş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık Programlar na¬ 
zırlıklar il uda yararlanmak üzere yaşılan Özel İhtisas Komisyonu 
çalışması aonunda hazırlanan bu Rapor plânlama çalışmaları için 

yardımcı b)ir özelliğe sahiptir. 

Kalkınırsa Plânı *nm ilgili bölümü ou rapor ve di:,er özel 
çalışmalar’ gözönünde tutularak hazırlanacağından, Rapor ilgili 

bulunduğu sektör veya konu bakımından nihai değildir, sadece 

ilgili üze.l ihtisas Komisyonunun çalışma sonuçlarını ve görüşle¬ 

rini kapsamakta olup, bu özelliği ile henüz Devlet Plânlama Teş¬ 

kilâtının :görüşü de değildir. 
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TÜRKİYE DEMİRYOLLARININ TARİHÇESİ 

Memleketimizde ilk defa, 1954'de neşredilen tanzimat prog¬ 
ramı ile Demir yolculuğuna ehemniyet verilerek,ilk olarak 1856'da 
Anadoluda Aydın hattının inşası imtiyazı İngiliz sermayedarlarına 
verildi. Bu hattı in -a eden şirketin uğradığı sermaye buhranı 

yüzünden İzmir'den Aydın'a kadar olan 130 Km. lik hat kısmı, 11 
sene sonra 1 Temmuz 1866'da ikmal edilerek işletmeye açılabildi. 

Ayrıca 1863 senesinde yine İngiliz sermayedarlarına verilen im¬ 
tiyaz ile 93 Km. lik İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryolu da 10 Ocak 
1866 da ikmal edilerek işletmeye açıldı. 

Osmanlı Devleti d? di şahı Sultan Aziz Paris seyyahatinden 

avdette Viyana da banker Baron Hirseh ile görüştü ve Çart demir¬ 

yollarını inşa etmek üzere kendisini Türkiye'ye davet etti. 1871 
senesinde başlanan meskür hattın inşaatının ikmali ve Avrupa hat¬ 

ları ila irtibatı ancak 1888'de temin olunabildi. 

Sultan Aziz'in bir iradesi ile de İstanbul'u Bağdat'a bağla¬ 
yacak demiryolu inşaatına 4 Ağustos 1871'de Haydarpaşa'dan baş¬ 

lanarak 1873 Ağustos'unda İzmit'e varıldı. 

Diğer taraftan 1872 de Dzmir-Kasaba şirketiyle bir anlaşma 
yapılarak bu demiryolunun Alaşehir'e kadar olan 76 Km. lik temdidi 

de 13 Mart 1374 de inletmeye açıldı. 
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Hükümet, inşaatı intizama sokmak ve Anadolu'da muntazam bir 
demiryolu programı tanzim ettirmek için mühendis Wilîıelm Pressel'i 
Anadolu hatları Umum lüidürü sıfatıyla memlekete celbctti. Orta 

Avrupa da birçok demiryolları inşa etmiş lan bu zat 1872 senesinde,; 
uzun tatkikattan sonra, İstanbul'dan Ankara, Sivas, Diyarbakır, 

Musul ve Bağdat tariki ile Basra Körfezine varacak ana hat ve ana- 

d oluda ki diğer hatlı'ra ait bir program .hazırladı. Bu hatların 

kamilen 1.00 m, genişliğinde yapılmasını teklif etti. 

Bu program hükümetçe kabule şayan görülmedi ve normal hat 

inşaatına devam edildi. 

Osmanlı Hükümetinin gerek inşaatta gerekse işletmedeki muvaffa- 

kiyetsizliği, inşaatın durmasına ve Haydarpaşa-İzmit hattı işlet¬ 
mesinin 1880’de bir İngiliz işletme şirketine devredilmesine sebep 
oldu. 1.00 m. genişliğindeki Mudanya Bursa hattı 1875'de ikmal 
edildi ise de ancak 17 sene sonra s bir işletme şirketine satılmak 

suretiyle, işletmeye açılabildi. 

Muhtelif sebeplerle Türkiye'de derıiryol faaliyeti 1876 dan 
1888 senesine kadar bir tevakkuf devresi geçirdi. Bu devrede Aydın 

demiryolunun bazı şube hatları ile 1885 de Türk, Ingiliz, Fransız 
sermayeleri ile teşkil edilen bir şirkete verilmiş olan Mersin 

Adana hattı 28 Kasım 1886 da işletmeye açılmıştır. 

İnşaatı Anadolu o-ir ket ine verilen ve 1889 da başlanan İzmit 
Ankara hattı 31 Aralık 1892 de işletmeye açıldı. Bu şirket 31 Ağustos 

1896 da ikmal etti. Aynı şirket, Konya1 d-: n itibaren Bağdat hatlının 
inşaasma 1903 tarihinde başladı ve 1. umumi harbe kadar 291 Em. 

sini, Nusaybine kadar olan kısmını da harp içinde inşa etti. 
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Umumi harl-in ilânını müteakip Hükümet, İngilizlerin elindeki 
Aydın demiryollarına ve Fransızların idaresinde bulunan İzmir- 
Kasaba demiryollarına ve Mudanya-Bursa hattına el koydu ve Hicaz 

hattı ile beraber bir askeri demiryollar umum müdürlüğü idaresi 

altında toplandı. Fakat harbin OsmanlI Hükümeti aleyhine netice¬ 
lenmesi* Hicaz ve Suriye'de Hükümet tarafından idare olunan hat¬ 

ların büsbütün elden çıkmasına sebep olduğu gibi Batı Anadolu'daki 
demiryolları da mütarekeden sonra eski sahiplerine iade edildi. 

0 vakite kadar bir Alman ve Avusturya Şirketinin elinde bu¬ 

lunan demiryollarından şark hattı Fransız ve Anadolu Bağdat demir¬ 
yolları da İngiliz işgal kuvvetleri tarafından istila edildi. 
İngilizlerin Adana mıntıkası ile Suriye'yi Fransız işgal kuvvetle¬ 
rine terketmeleri üzerine bu mıntıkadaki Bağdat demiryolları kısmı 

da Fraıjsızlara intikal etti. Fakat Anadoludaki Millî kuvvetlerin 

istiklâl mücadelesi başlayınca Anadolu hattının ve İzmir Kasaba 
demiryollarının anadolu yaylasındaki kısımları millî hükümetin 
eline geçti ve 19 Temmuz 1920 tarihli B.M.M. kararı ile anadolu 
hattının 926 Bağdat hattının 325 ve İzmir-Kasaba hattının 223 Km., 

lik kısmı Eskişehir'de teşkil edilen işletme umum müdürlüğü tara¬ 
fından idare edilmeğe başlandı. 

1923'de neşredilen diğer bir kanunla, Türkiye'de bundan böyle 

inşa edilecek hatların devlet tarafından inşa ve idaresi kararlaş- 

tırıldı. 22 Nisan 1924'de inkişaf eden 506 Fo'lu kanunla anadolu 
hattının devletçe mubayaasını emrediyordu. Her ne kadar mubayaa 

müzakeratı ancak 1928'de neticelenmiş ise de Cumhuriyet Hükümeti 
Anadolu-Bağdat hatlarının gerek yukarıda yazılı akşamı ve gerekse 

İstiklâl harbinin müteakip işgal kuvvetlerinden istirdat edilen 

kısımlarının idaresini elinden bırakmamıştır. Brest-Lityovsk muahe¬ 

desi ile Huşlardan bize intikal ettiği halde, büyük harp mağlubiye¬ 

tinden sonra Ermenistana geçen ve nihayet istiklâl harpleri ile tek¬ 

rar istirdat edilen 124 Km.'lik Sarıkamış Hudut, geniş hattı ve yine 

Ruslar tarafından istilâ senelerinde inşa, edilmiş olan 232 Km. 'lik 

Sarıkamış-Erzurum-Kükürtlü dar hattı devlet idaresine intikal etti. 



1911 senesinde Osmanlı Hükümeti tarafından inşaasma başla- 

nan ve 1914 yazında (B&gie Gîm?irn.la) Fransız şirketine devredilen 
Sacısun-Sivas hattını .ancak 33 Km. İlk toprak tesviyesi ve sınai 

imalâtı yapılmış iken l'nci Dünya Harbinin ilânı ile yüz üstü kaldı, 

Yine askeri demiryollar idaresince 1915 senesinde inşaasma 
ba.şlanan Ankara-Kayseri hattından ancak 80 km. lik bir kısmının 
toprak tesviyesi ve sınai imalâtı tamamen ve aşağı yukarı 150 Km. 

lik bir kısmının sınai imalâtı kısmen yapılabilmişti. 

İstiklâl harbinden sonra hazırlanan demiryolu programı ile 
Samsun-Sivas ve Anka ra-Kayseri-S iva s hatlarının inşaatı (IBKO) 
namında bir Belçika Şirketine j Irmak-Filyos ve Fevzi; a ?a-Diyarba¬ 
kır, Yolçatı-3'iazığ hatları (NOHAB) namında bir İsveç-Danimarka 
inşaat grubuna; Kütahya-Balıkesir ve Ulukışla-Boğazköprü hatları 

(İULİUS-BERGER) namında bir Alman gurubuna ihale edilmiş ise de 
Belçika gurubu işe baş],amadan iflas etmiş, Alman gurubu Kütahya- 

Balıkesir hattını ikmal etmiş fakat inşaata tahsis ettiği kredi¬ 

nin tükenmesi yüzünden Ulukışla-Boğazköprü hattını varım bırak¬ 

mıştır. (NOHAB) şirketinin mukavelesinde tesbit edilen para da 
inşaatın bitmesinden evvel tamamen ssrfedilmiş olduğu için Filyos 

ve Diyarbakır hatları da bu şirket tarafından ikmâl edilememiş¬ 

tir. Yarıda kalan bu iıatlar ile ondan sonra inşa olunan hatlar 

Millî İnşaat Firmaları tarafından yapılmıştır. 

Cumhuriyet Devrinde demiryollarının birçok bakımdan ifade 
ettiği büyük değer ve demiryolunun kül halindeki manası gözönünde 
tutularak demiryolu inşaatına hızla devam olunmuştur.. 



1911 s ene.cinde Osmanlı Hükümeti tarafından inşaasma başla¬ 

nan ve 1914 yazında (Bbgie Gbnbralo) Fransız şirketine devredilen 
Samsun-Sivas hattını .ancak 33 Km. lik toprak tesviyesi ve sınai 

imalâtı yapılmış iken l'nci Dünya Harbinin ilânı ile yüz üstü kaldı. 

Yine askeri demiryollar idaresince 1915 senesinde inşaasıns 

başlanan Ankara-Kayseri. hattından ancak 80 km. lik bir kısmının 
toprak tesviyesi ve sınai, imalâtı tamamen ve aşağı yukarı 150 Km, 

lik bir kısmının sınai imalâtı kısmen yapılabilmişti. 

İstiklâl harbinden sonra hazırlanan demiryolu programı ile 

Samsun-Sivas ve Ankora-Kayseri-Sivas hatlarının inşaatı (IBKO) 
namında bir Belçika Şirketine j Irmak-Filyos ve Fevzi şa şa-Diyarba¬ 
kır # Yolçatı-Elazığ hatları (NOHAB) namında bir İsveç-Danimarka 
inşaat grubuna; Kütalıya-Balıkesir ve Ulukışla -Boğa zköprü hatları 

(İULİUS-BERGHR) namında bir Alman gurubuna ihale edilmiş ise de 
Belçika gurubu işe başlamadan iflas etmiş, Alman gurubu Kütahya- 
Balıkesir hattını ikmal etmiş fakat inraata tahsis ettiği kredi¬ 
nin tükenmesi yüzünden Ulukışla-Boğazköprü hattını yarım bırak¬ 

mıştır. (NOHAB) şirketinin mukavelesinde tesbit edilen para da 
inşaatın bitmesinden evvel, tamamen sarfedilmiş olduğu için Filyos 

ve Diyarbakır hatları da bu şirket tarafından ikmâl edilememiş¬ 

tir. Yarıda kalan bu iıatlar ile ondan sonra inşa olunan hatlar 

Millî İnşaat Firmaları tarafından yapılmıştır. 

■ Cumhuriyet Devrinde demiryollarının birçok bakımdan ifade 
ettiği büyük değer ve demiryolunun kül halindeki manası gözönünde 
tutularak demiryolu inşaatına hızla devam olunmuştur. 



Bu arada bir t"-raftan da Ossasnlı İmparatorluğu devrinde 
inşa edilmiş olan demiryollarından Türkiye bilil hudutları da¬ 
hilinde kalanların bir kısmı mnahade ve anla analarla Türkiye 

Cumhur iye t ine intikal etmiş, bir Ja ppj da imtiyazlı şirketlerden 
satın alınmıştır. 

Bu hatlardan Anadolu hattının raübaynsı 1928 senesinde neti¬ 
celenmiş olup, bundan sonra 5 Eylül 1929 da (Mersin-Adana) hattı, 
5 Mayıs 1931 do (Bursa-Mudanya) hattı, 1.6.1931 tarihinde Sam¬ 
sun -Çar a ciba) sahil demiryolu ve aynı sünenin 27 Nisanında Bağdat 
hattının (Adana-i'evzipsşa) kısmı, 1 Haziran 1934 tarihinde (İZmir- 
Kasaba) ve temdidi demiryolu, 1 haziran 1935 tarihinde Aydın 
demiryolları, 1.1.1937 tarihinde şark demiryolları, Bağdat hattı¬ 

nın (Fevzipaşa-Meşbanıekbez) kısmı, 1.7.1937 tarihinde (Çobanbey- 
Nusaybin)(Şenyurt-üardin) kısımlarıda 1948 tarihinde devlet 
idaresine geçmiştir. 

1892 tarihinde işletmeye açılan fhrrsa-Mudanya) hattı 1931*de 
Devletçe satın alınmış ve 1953 senesinde neşrolunan 6135 sayılı 

tasfiye kanunu gereğince hat isletmesine nihayet verilerek sökül¬ 

müştür. (Balya-Harasydm) demiryolunun bir devamı olan (Ilıca- 
Talamutluk) eler h;;h;tı 1953 tarihinde ..ikan 6135 sayılı tasfiye 

ka nu nu ile işletme r e n kn İdini a r a k s ö Icü 1 mü ş t i ir. 

istiklâl harbinden sonra büyük bir demiryolu programı hazır¬ 
layan Cumhuriyet Hükümeti sırası ile Ankara-Sivas 602 Km, Samsun- 

Sivas (Kalın) 378 Km. S a msun -Çar şa rab a (dav but) 37 Km. Kütahya - 
Balıkesir 252 Hm Fe vz ipa şa-Diyarbai:ır-Ku.ri"21 \ 664 Km, Irmak-Fil- 
yos-Zonguldak 415 Km, Ulukışla-Boğazk'övr'i 17° Km. Afyon-Karakuyu 

113 Km. Siva s-Erzurum 547 Km. İsparta ,ube hattı 13 Km. 
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Baİn dız-Burdur 74 Knı. Çetinkaya-ilalatya 139 Km. Yolşatı-Elâzığ 
Muş 263 Km. Köprüa:z ı-Mar aş 28 Km. îînrlı-Gaziantep 84 Km. Tav¬ 

şanlı-îunçbilek 13 Km. Kadımköy-Kurukavak 11 Km. Ereğli-Armutçuk 
14 Km. Zon^uldak-L >zlu 4 Km. Gaziante ş-Kargamış 91 Km. Horasan- 

Sarıkamış 71 Km. Sar ılramış-Kars 99 Km. Muş-Tatvan 99 Km. olmak 

üzere banliyö -/e el;'t hatlar ve iltisak hatları dahil ceman» 4280 
Km, demiryolu inşa ettirmiş ve bunlar inşaatlarının ikmalini müte¬ 

akip kısım kısım işletme hizmetlerine açılmıştır. İnşa edilen 
bu hatların inletmeye açılış tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 

Anka ra -S i va s J. -e mİ r y o 1 u \ 

A- Ankara-Yalı -ihan 

B- Yah a i.han-Ye rköy 
C - Yeri :ö y - Ka y s • j r i 
D- Ka1 seri-İhsan11 

E- İhsanlı-Sivas 

85,860 Km. 
117,601 !! 

176,479 " 

111,060 " 

111,360 " 

İşletmeye Açılı.ığı 
Tajrih__      

17.4.1925 

20.11.1925 

29.5 .1927 

1.2 .1930 

30.8 .1930 

Şa ms un-Sivas(Kalın)demiryoluu 
A - Samsun -Ka y::: 

B- Kavak-Havza 

C- Havza -Kay ab a şı 
D- Kayabaşı-Zile 
E- Zile-Kunduz 

E - Ku n du z -Ka 11 n 

47,554 Km. 

38-488 " 

59,825 " 

69,257 " 
61,447 " 

100,349 

23-4.1926 

9.9.1927 

21.11.1927 

23.8. 

11.8.1930 

31.8.1932 

Samsun-Çarşamba (Saiıil demiryolu) s 
(Dar Hat 0.75 7)l 

A- Samsun (Gümrük)--Samsun(Merkez)s 8,783 Km. 
E- Samsun(Merkez)-Çarşamba 36,436 " 

1924 

1924 



Kütahya -Brilıkesir demiryolu ye__ 
Tavşanlı TuhçMlek _şub_G J'iatjtı i 

A- Kütahya-Emirler 

B- Emirler-Belıkö; 

C- Bs 11 kö y -Ba 11 l:e s i r 

D- Tavşanlı -Tunçbilek 

Fevzi pa şa -Ma İr., tya -Diyarbakır- 
Kurtalan demiryolu j_ 

A -Fevzipa r>a-Göİha çı 

B - Gö İh a a ı -Do • 1 a n ç o ir 

C - D e han.şehir - ila 1 a t y a 

D- Malatya-halatya(şehir) 
E - Ma la tya -Fı 2. • a t 

F- Fırt -Y o 1 ç a 11 

G- Yolçatı-Mao on 

H- Maden-Diyarbakır 

i- Diyarbakır-Kurta lan 

63,824 Km. 2.9.1929 

36,176 II İI.3.I93O 

152,542 1? 21.4.1932 

13,373 t! 1.6.1944 

137,800 Km. 9.9.1929 

54,014 İt 1.11.1930 

56,745 İt 23. 4.1931 

2,964 ;r 29.10.1944 

32,536 ti 1.2.1932 

62,313 II 10,8.1934 
75,950 II 30.8.1935 

82,670 İt 22.11.1935 

159,350 II 29.10,1944 



Ir tng k_-Fi ly o s -Zonffulâak demiryolu ; 
A- Irmak-Çankırı 102,225 Km. 23.4.1931 

B- Çankırı-Atkaraca1ar 86,154 " 1.10.1935 

C- At kara c alar-ortaköy 56,095 " 12.11.1935 

D- Ortaköy-Bo^cuş 60*115 " 1.6.1934 

E- Bolkuş-Eil; s 85^ 641 1.7.1930 

F- Eilyos-Çatalağzn. i5;ooo " 19.11.1936 

3— Çata lağ zı-Zonrulu r.k 10.008 " 1.10.1937 

•.'.azkSprtl demiryolu, i. 

A - Ka r d o şg o d i J, i -L o r 45.360 " 30.11.1932 

B- Bor-Boyazköpr ü 126.456 " 2.5.1933 

Afyon-Karakuyu demiryolu : 

A- Afyon (Şehir) - F.n. -akuyu 112,400 Km. 25,3a336 

Sivaş-^zuruıa ; demiryolu j_ 

A- Sivas-Eskiköy 

B - E s k i k ö y - Ç e t i n k a y a 

0- Çetiııkaya-Erzincan 
D- Erzincan-Ersurum 

63,481 Km. 19.12.1935 

47,935 " 1.11.1936 
220.417 " 1.3.1938 

214,857 " 20.10.1939 



lsj>ar;ta ve_ Ih?.rdur_ şube hatları; 
A- Bozanönü-Isşarta 13,360 Kın 25i 3^ 1936 
B- Balaöız-Burdur 23,900 » 1.10.1936 

Çetinkaya-Maletya demiryolu : 
A- Malatya -Yasıhan 33,340 Km. 1,6.1936 

E- Yazıhan-Hekijmhan 36,960 :ı 1.11.1936 

C- Kekinüıan-Çetinkaya 69#520 " 7.6.1937 

Y o 1 g a 11 -B1 a z ı ğ -Mu ş -Yat ya n _öe mirj o lu 
A- Yolçatı-Elazığ 23,926 Km. 10,8,1934 
E- Elazıp-Palu 69,947 " 19.6.1947 

C- Palu-Genç . 62,741 " 16.10.1947 
D- Geng-Muş 108,419 " 26.10.1955 
E- Muş-Tatvan 98,757 " 25.10.1964 

Mara ş_ve j£Ş_ziant.e^ ...şube hatları î, 

A- Köprüağzı-Maraş 27,903 Km 7.11.1948 
B- Karlı-Gaziantep 84 009 " 26.10,1941 

Yunçbllek ve Kurukavak şube hatları : 

A- Ta v ş s n 11 -Tun g b i Ig k 13,373 Km. 1.6,1944 

B- Haiımköy-Kurukavak 10,936 ” 23.4,1941 

Konlu ve Arcaıtouk demiryolları : 

A- Zongulclak-Kozlu : 4,279 Km, 1945 
B- Ereğli-Armutçuk 14*000 " 1.10.1953 

C—Ereğli -(ğehir)-D?Çelik Eb. 2.440 " 21. 5.1964 

Gaziantep-Kargamış : 90.925 Tün 1.8.1960 



Erzurum-Horasen demiryolu s 

Erzurum-Horasan 

(Dar hattan goniş hatta tahvil ^g^ 
suretiyle inşa edilmiştir.) 
Kütahya-Seyitömer 23» 530 

Hora san-Sa r ika mı ş 

S a r ı ka mı ş -Ka r s j_ 

(Geniş hattan normal 

tahvili) 

71,509 

59,253 

hatta 

Km. 1.1.1951 

Km. 6.12.1962 

Km. 30. 8.1961 

Km. 22.9.1961 

Km. 18.8.1961 

Km. 4.1.1961 

1.7.1961 

20.5.1963 

Kars - Sınır 64.199 

Gazi-Sincan ( nf c hat) : 19. 569 

Pendik-Tuzls (Çift hat) 9.846 
Tuzla-Gebze ( 11 " ) 9.474 

Cumhuriyet devrinde yapılan 4280 Km, lik demiryolları ile halen 

demiryolu şebekemiz 8009 kilometreye baliğ olmuştur. 
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DEMİRYOLLARININ TANIMI ; 

Genel Durum s 

24 Nisan 1924 tarih ve 506 Sayılı Kanunla (Devlet Demiryolları 
Müdüriyeti Umumiye e i) faaliyete, geçmiş, 31 Mayıs 1927 tarih ve 
1042 Sayılı Kanunla (Devlet Demiryolları ve Limanları idare Umumi - 
yesi) unvanı altında hu faaliyet tevsi edilmiştir. Bilâhare bu te¬ 
şekkül 1939 senesinde yeniden kurulan münakalât Vekaletine bağlan¬ 
ıra ştır. 

Devlet demiryolları idaresi 1927 yılından 1953 yılına kadar 

katma bütçeli bir devlet dairesi şeklinde idare olunmuş 22.7.1953 

tarihinden itibaren 6186 sayılı kanunie (Türkiye Cumhuriyeti Dev¬ 
let Demiryolları İşletmesi) namı ile İktisadi Devlet Teşekkülü hü¬ 

viyetini iktisap etmiştir. Bu kanunla Devlet Demiryolları işlet¬ 

mesi (TCDD) senLolü ile kabul ve ifade edilmiştir. 

Demiryolları yapımı Bayındırlık Bakanlığa tarafından yapıl¬ 
makta ve 5487 No'lu kanun hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları'na devredilmektedir. 

Hali hazırdaki demiryolları şebekesi sermayesi tamamen devlete 
ait devlet malı İktisadi Devlet Teşekkülleri olan bir Genel Müdür¬ 
lükle idare edilmektedir. (Türkiye'de hususi, demiryolu şirketi 
voktur.) 
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Bu genel müdürlüğün vazifeleri devletçe kendisine verilen 
demiryollarını ve bunlara bağlı limanları işletmek ve işleme ih¬ 
tiyaçlarına göre ıslah tevsi etmek ve yenilemektir. Bunlardan başka 
demiryolu nakliyatını tamamlayıcı bir türlü nakil işlerini ve bu 
hizmetlerin gerektirdiği ambar, antrepo, depo, sundurma, silo, akar¬ 

yakıt depolarıyla benzeri tesisler ve umumi mazalar gibi yük ih¬ 
tiyaçlarını ve emanet odalarıotol, lokanta, gazino, büfe, büvet 
ve servisler gibi yolcu ihtiyaçlarını karşılayan tesisler kurup 

işletebilir. Yurt içinde ve dışında acentelikler ve temsilci¬ 
likler de kurabilir. 

Bu işleri yapan veya -ayabilecek olan TCDD İşletmesinin idare 
ve Te şkilâ11 şöyledir. 

İdare organları Genel Müdür ve Yönetim Kuruludur. Bunları Tür¬ 
kiye Büyük Millet Mfeclisi Kanıta İktisadi teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Başbakanlık Yüksek Denetleme kurulu ve Ulaştırma Bakanlığı denet¬ 
leyebilir . 

Genel Müdürlük Merkezi Ankara'da bulunmaktadır. Yönetim Kurulu 

Başkanı Genel Müdür olmak üzere şimdilik beş kişi müteşekkildir. 

Genel Müdür TCDDnin işleri kanunlara tüzüklere yönetim kurulu 

kararma ve TCDD nin i ■ it ika 1 konularının menfaati çerçevesinde 

icaplarına göre sevk ve idare eder. 

TCDD merkez teşkilâtı 1. Genel müdür emri altında 3 genel 
Müdür Yardımcısı ile, Teftiş ve Tetkik, Yüksek Teknik ve Plâhlama 

ve İtiraz Tetkik kurulları, Plân ve Yatırım Grubu, Yol, Cer, Fab¬ 
rikalar, Ticaret ve I-însılat, Mali İşler, Hareket, Sağlık İşleri, 
Zatişleri, ve Muamelât, Limanlar, İnşaat, Tesisler Daire Reislikleri, 
Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Eğitimve Öğretim Başkanlığı 
ve Savunma Sekreterliği gibi servislere taksim olunmuştur. 
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Şebeke teşkilâtı 7 işletme tarafından yürütülür. İşletme¬ 
ler sıra numarasına .-öre Haydarpaşa (İstanbul), Ankara, İzmir, 
Sivas, Malatya, Adana, Sirkeci (İstanbul) dadır. Her işletmede bir 
işletme müdürü ve yeteri kadar yardımcı ve servisler vardır, İş¬ 
letmelere bağlı servislerden başka Eskişehir, Sivas, Adapazarı ve 
Ankara'da demiryol malzemesi imâl ve tamir eden 4 büyük demiryolu 
fabrikası mevcuttur. 

Diğer taraftan personel hizmetleri için Ankara, Eskişehir, 

İzmir ve Sivas'ta ha şişhane, Buca ve Yakacık'ta sanatoryum, İstan¬ 
bul, Adapazarı, Eskilenir, İzmir, Konya, Ankara (Kayaş)'ta ecza 
depoları bulunmak tadır. 

Merkeze bağlı tesis olarak Haydarpaşa dikimevini İzmir Mat¬ 
baa ve kırtasiye msğzasmı İstanbul malzeme laboratuvarını Afyon 

ve Derince Travers fabrikalarını İstanbul, Eskişehir, Konya, An¬ 
kara, İzmir, Sivas, Adapazarı malzeme mağazalarını, Eskişehir eğitim 
tesislerini de kaydedebiliriz. 

Genel Müdüründen en ufak memuruna kadar 60 bin'i mütecaviz 

personelin çalıştığı demiryollarına kısaca bir göz atarken onun 
özelliklerinden de bahsedelim. 

1. İNŞAAT ÖZELLİKLERİ : 

a. Demiryolları güzergahında meyiller ve kurplar kara 
yollarına nazaran çok fazla miktarlarda tahdit edilmiş olduğundan 

demiryolları inşa masrafları kara yollarına nazaran fazladır. 
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b. Demiryolu inşaatında karayolu inşaatına nazaran 

daha şu mü 11ü inşaat nevileri vardır. 

Demiryollarında s Toprak tesviyesi., köprü, viya¬ 

dük, tünel, istinat duvarları, kıyı tahkimatı gibi karayolu inşaatı 

ile müşterek vasıft' işler olduğu gibi bulların dışında büyük mik¬ 
yasta emniyet ve mu1 abore tesisleri, su tesisleri, yol ve cer 
vasıtaları bakım tesisi.eri büyük, küçük hizmet binaları, lojman- 

*lar ve cari yol inşaatı dışında istasyon ve gar yolları inşaları 

gibi diğer ne v1 iler ti e vardır. 

c. De: i.ryollarınua mahdut bir gabari içerisinde hare¬ 

ket etmek mecburiyeti, olmasına rağmen rahat yolcu taşıyan çeşitli 
vagonlar imâl odili ■ -lup, bu yolcu vagonları umumiyet itibariyle 
kara nakil vasi ta la •.•'■ma na saran daha rahat, konforlu, sarsıntısız 

seyyahat ettirici özelliğini daima muhafaza etmiş bulunmaktadır, 

d. Aşağıda sıra ile beyan lunan ve cer vasıtası ile 
üst yapı tesis özelliklerini ihtiva eden bir demiryolunda daha 

fazla sürat, t s, duman ve sarsıntıdan ari, daha rahat bir seyahat, 
yük na kİiya+mda daha fazla tonda hamule çekme kabiliyeti temin 

edilmiş olur. 

(1) Dizel ve elektirk lokomotifleri. 

(2) üst yapıda ağır ve uzun, aynı zamanda kay¬ 
naklı ray ve kaynaklı makaslar. 

(3) İhtiyaca uygun şekilde mütekâmil muhabere 
ve emniyet t o s i 31e ri„ 
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2• İdDETME ÖZELLİKLERİ : 

s. Demiryolu işletmeciliğinde yol, cer vasıtaları 
(Lokomatif ve Vagonlar) ve diğer işletuıe ile ilgili tesislerin 
kakımları ayrı ayrı Direr nizama bağlanmış olup, bakım ve kontrol 

hizmetleri, (Emniyet faktörü) birinci derecede üzerinde durulan bir 
konudur. 

bi Demiryolları ile yolculuk, bilhassa uzak mesafe 

yolculuğunda kara vasıtalarında olan yolculuğa nazaran çok rahat¬ 
tır. İstirahat, yemek, ratmak, gibi avantajlar demiryolu yolculu¬ 
ğunda mevcuttur. 

c. Büyük yük ve hacim nakliyetında bilhassa uzak 

mesafeler için demiryolu en müsait kara nakil vasıtası hüviyetini 
mulıafaza etmektedir. 

d. .p: beke üzerinde günün 24- saatinde muayyen seyrü¬ 

sefer cetvel ire grafiklerine nasairan sefer halinde bulunan yolcu 
trenlerinin, bu sefer grafikleri, birinci plânda amme hizmeti 
esasına göre tanzim olunmaktadır. 

Gar, istasyon ve duraklardan hareket ve bu yerlere 
varış zamanları dakikalara göro ayarlanmış olup, fevkalâde haller 
müstesna seyirlerde tesb.it olunmuş bu dakikalara önemle riayet ko¬ 

nusu demiryolu işletmeciliğinin başlıca nizam ve prensiplerindendir. 
Bu önemli prensip demiryolu ile s .vahat edeceklere de büyük kolay¬ 
lıklar sağlar. 
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meyil aksi moyd 

sıralardan goçer. 

muayyen bir hracr 

ve kurplarm ta; 

mevcuttur. 

bolge1erine görc 

Yeni inşa ed i1 ec 

rın üzerinde brf 

De i'.iryolları şebekesinde güzergah, bölge bölge 
1 ve dar dönemeçler gösterir, bilhassa arızalı kı -

güze •"•gah t a , bu inşa özelliklerinden dolayı, sür'at 
icn ula a rttı rılamamaktadır. 

Hey il ve d.:r kurp'.lar sürati tahdit etmektedir. 

Şebeke yer yer, mümkün olabilen kısımlarda meyil 
shib! -:.ri suretiyle sür 'atin arttırılması imkânları 

Ayrıca dizelli ve elektrikli işletme sistemlerinin 

3 tatbikiyle süratin artırılmasını mümkün kılar. 

;ek demiryollarında sürati tahdit edecek unsurla-

;ün iyin daha fazla önemle durulacağı tabiidir. 
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Memleketimiz demiryolları güzergah ba¬ 

kımından ekseriya arızalı kısımlardan geçmiş olması ve 

inşaattan dehayı sürati tahdit edici unsurların fazlasıy¬ 

la mevcut bul uruma sı dolayısıyla halen kara nakil vasıta¬ 

ları sürat bakımından demiryollarına nazaran avantajlı 
durumdadır. 

f. Muayyen şehirler arasındaki irtibat 

bakımından demiryolu güzergahı kara yolu güzergahına 

nazaran ekseriya daha uzun olup kara yolu gibi köy, na¬ 

hiye ve kaza merkezleri içinden de çok defa geçmediğin¬ 

den bu durum kara yolları için demiryollarına nazaran 

avantaj sağlamaktadır. 
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Kar- nsk.il vasıtalarının yaptığı gibi birçok ec¬ 

nebi demiryolla - mele da kadıdan Kapıya nakliyat lıor mikyasta ya¬ 
yılmaktadır . 

•Tüccarın e Oya sı veya malı ambarından teslim alın¬ 
makta vc istedi,/, i r. ..leke 11 eki gönderdiği yerin ambarına kadar 
teslim olunmaktadır. Bu suret].e tüccar vo o:.y a naklettiren mües¬ 
seseler için kolaylıklar yayılmış olmaktadır. 

Hr’J en kapıdan kapıya Ictiçük parça eşya nakliyatı 

yapmış olmaktan dolayı bilhassa kısa mesafelerde kare yollarında 

demiryollarına nazaran bu yönuen avantajlı bir durum vardır. Ancak, 
büyük hacim ve ren:, j a ki eşya vc mal nakliyatı için demiryolları 
kapıdan ansıya olmasu da,.i talep seviyesini muhafaza etmektedir. 

h. Bu plin demiryolları ile muayyen iki nokta arasında 

ortalama 8-00 safi ton hamule bir seferde bir yük treni ile naklo- 

nulabiliii Bu keder alırlıktaki hamule kem yollarında en az 00 
kamyonla nakledileli lir. 

Bu ufak misal demiryollarında büyük hacim ve ağır¬ 

lık nakliyatının kara yollarına nazaran daha elverişli olduğunu gös¬ 
termektedir . 



Demjryollarında kapasiteyi eldeki mevcutla yapabilecek 
maksimum iş olarak dü iinürsek şu 3 noktada gözönüne alabiliriz. 

Yol kapasitesi 

b. Vayon kapasitesi 

c. laiiomotif kapasitesi 

Motorlu ve elektrikli trenleri lıem vagon hem de 

lokomotif kanasitesinde görebiliriz. 

10£ -yapa sitesi 

Mevcut şebekenin üstünden eldeki imkânlarla işle¬ 
tebileceğimiz tren adedini vc mevkilerde ki maksimum tren yükü ve 

yol uzunluğu ile çarpılması neticesi çıkan değerler toplanıp ve 
çalışma yılına irca edilerek yol kapasitesi bulunur. 

Tesislerin sabit olması dolayısıyla toplam, yol 

kapasitesinin şebekenin her hangi bir yerine teşmiline imkan ol¬ 

madığından anlamından, kaybetmektedir, kapasite artan nakliyatın 

geçişine elverişli olmayan dar boğazlarda mevzubahis olabilir. 0 

zaman kapasiteyi artırıcı tesis veya malzemeye müracaat edilebilir 
Örneğin, Çetinkaya-ICalın (Sivas) arasındaki tren hamlelerinin 
arttırılması v.b. 



rağmen pik ssal 

gidilebilir. Öı 
r ı -Ltüa s x< 

oynak faktörle* 

büyük fayda göz 

ortalama yük ine 

lan göz önüne e 

dahil bütün va 

Ün i t o Km. o 1 a r r. 

normal çalı ama 

motif çalı "»ma e 

K-:; yr. 5 it o içlenen trenlerden çok yüksek olmasına 

;Ierdoki nakliyatı kaldırmadıtından arttırılmasına 
•negin, Ceboci-Knyaş banliyösünün çift hatta çıks- 

Anonk özol hallerde ihtiyaç hissedilen ve birçok 
'e bağlı bulunan yol kapasitesinin açıklanmasından 

il İme me kt o d ir. 

Parkta mevcut vagonların çalı ama senesi içerisinde 
safelerine rotasyon süresinde yük ve yolcu taşıdık- 
İmırsa vagon kaya site si elde edilmiş olur. 

Envanterde yapılan hesaplara göre banliyöler 
on]. -■ 11 n ko ya sitesi, 

Yo1cu : 3.9 milyar yo1ca Km./seno 

Yük î12.5 milyar ton Km./seno 
k 2 2i ün i t e Km/ s e ne. 

lokomotif Kapasitesi ; 

Her lokomotifin bulunduğu kesimde 24 snat içinde 
ile çekebileceği tren ağırlıklarının toplamını 1 loko 
enesi üzerinden hesabı cer kapasitesini verir. 



Envanterde yapılan hesaplara göre lokomotif kapasitesi 25 milyar 

hacı ton Hin. olarak tesbit edilmiştir. 

Envanter tablo (X) elen görüleceği üzere halen 

işleyen trenler hat kabiliyetlerinin çok altındadır. Buradan da 

yol kapasitesini vagon ve lokomotif kapasitelerinden çok fazla 

olduğu görülür. 

Lk eki donelerden ünite (birim) Km. ham. ton km.nin 
en az % 50'si olduğuna göre, vagon kapasitesi hanı ton Km. ye çevri¬ 

lirse 40 milyar civarında bulunmaktadır. 

Halbuki lokomotif kapasitesi 25 milyar hamton 

Km. ile en sıkıntılı nokta olarak göze batmaktadır. Burada hemen 

puhu kaydetmek lâzım ki vagon kapasitesinin lokomotife göre faz¬ 
lalığı vagonon devamlı olarak ihtiyaçtan çok fazla olduğunu gös¬ 

termez. Hatta öze.I tınıma için muayyen tiplere bütün sene, fort- 
rafiktede de üniversel vagonlara ihtiyaç hissedilmektedir. Diğer 

taraftan eldeki malzemenin eksikliği dolayısıyla normal teknik 
ömürlerini doldurmuş vagonlarında yüklenmeleri işletme ekonomik¬ 
liği bakımından mahzurludur. 
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ArsodiJLe n. kapasite : 

Yolcu ta şmması : TC DD ce 

Km. (yol ou yeri X Km) o 1ara' 

Seneler Sandalye-Km, 

1955 5.420.215 

1956 6.258*556 

1957 6.714.264 

1958 7.180.163 

1959 7.107*772 

1960 7.035.106 

1961 7.033.466 

1962 7.245.804 

1963 7.229.274 

1964 7.279.455 

(X 1000) 

1959 senesine kadar devamlı artan, arzedilen 

kapasite son senelerde bir duraklama geçirmiş bulunmaktadır. Kara¬ 
yollarının inkişafı ve kanunlar muvacehesindeki avantajlı durumu 
ile artan trafik karayollarına kanalize olmuştur. Yolcu taşımasın¬ 

da arzedilen kapasite talebe ve geçmiş senelerdeki üretime göre 

ayarlandığından talebde de artış görülmediğinden arzda büyük bir 
artış olmamıştır. 

Yük Taşıması : 

lük taşımasında arz devamlı olarak taleb vuku bul¬ 

dukça yapılmakta ve tamamen bir birlerine bağlı ve eşit bulunmaktadır 
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Kullanılan Kapasite : 

Yolcu Taşıması : 

Satılan biletler üzerinden yapılan hesaplarla elde 
edilen son senelerdeki yolcu kilometreler aşağıdadır. 

Seneler Yolcu Kilometre (X 1*0^) 

.1955 3 917 315 

1956 4 4-80 208 

1957 5 040 604 

1958 5 105 385 

1959 4 588 826 

1960 4 395 928 

1961 3 8.10 012 

1962 3 719 824 

1963 3 630 867 

1964 3 751 600 

1958*e kadar yüklenen üretim (talep) enflâsyon, 
ihtilâl ve kara yolunun inkişafı v.b. sebeplerden düşmeye baş¬ 

lamış ve plânlı devreye kadar düşüş göstermiştir. 1963’den iti' 
baren yeniden cüzi'de olsa artış başlamıştır. 
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Kullanılan Kapasite : 

Yolcu Taşıması : 

Satılan biletler üzerinden yapılan hesaplarla elde 
edilen son senelerdeki yolcu kilometreler aşağıdadır. 

Seneler Yolcu Kilometre (X 1*00) 

.1955 3 917 315 

1956 4 480 208 

1957 5 040 604 

1958 5 105 385 

1959 4 588 826 

1960 4 395 928 

1961 3 810 012 

1962 3 719 824 

1963 3 630 867 

1964 3 751 600 

1958‘e kadar yüklenen üretim (talep) enflâsyon» 
ihtilâl ve kara yolunun inkişafı v.b. sebeplerden düşmeye baş¬ 
lamış ve plânlı devreye kadar düşüş göstermiştir. 1963'den iti¬ 

baren yeniden cüzi*de olsa artış başlamıştır. 
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Yük Taşıması : 

Yükteki ütülizasyon arzedilenle kullanılanın aynı 

olmasından l'e eşit bulunmaktadır. Ton Km. olarak son ssneler 
deki durum. 

Seneler Yük (Ton-Km.) (X 1 000) 

1955 4 366 112 

1956 4 812 404 

1957 5 371 065 

1958 5 521 867 

1959 5 241 830 

1960 4 631 971 

1961 4 04-8 067 

1962 3 856 176 

1963 . 4 111 366 

1964 4 817 146 

Yolcu da olduğu gibi, 1958'e kadar yükselen üre¬ 

tim ondan sonra düşmeye başlamış ve kendini yolcu nakliyatın¬ 
dan bir sene evvel toplayarak normal düzenindeki artışlara 

girmiş bulunmaktadır. 
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ÜRETİM ^BTODü YE TEKNOLOJİSİ : 

Demiryollarında üretim yolcu ve yükün •taşınmasıdır. İkisi 
için de ayrı bir metcd takip edilmektedir. Yolcu üretimi için 
hareket tarifeleri tahtında tesbit edilmiş yolcu trenleri iş¬ 
letilir. Hareket tarifeleri her sene artan eksilen talepteki 

ihtiyaçlara göre grafikler halinde tesbit edilip ilân olunur. 
(Banliyöler için yaz ve kış tarifeleri vardır.) Seyir müddet¬ 
leri her gün işleyecek tren tonajının üstündeki tonajdaki tren¬ 
ler için hesap edilerek özel günler de vuku bulacak izdihamı 

önlemek için vagon ilâvesini ön görür. 

Bu ilâveler de yetersiz kalırsa o zaman grafiğe çizilerek 
yeni tren servise- konur. Trenlet devamlı takip edilerek eksilen 

veya artan yolcusu muvacehesinde vagon ilâve edilir veya çıkar¬ 
tılır. Bazı ahvalde yolcusu çok azalan trenler servisten kal¬ 
dırılırla-}?. 

Yük üretimine gelince: Grafiklerde çizilen yük trenlerini 
çoğu ihtiyari olduğundan ancak elde yük olduğunda servise konur¬ 
lar. Her hangi bir günde yolcu olsun veya olmasın yolcu trenleri 
çalışır. Takat yük olmadığı takdirde yük trenleri sefer etmezler. 
Az miktarda yük olduğu takdirde, yük karma (YolcuiYük) trenlerle 
ilerletilir. 



Yolcularda I. Mevki 4 ; 2.Mevki 6 ; 3° Mevki'de 8 yolcu 

alacak şekilde 8 ilâ 10 kompartımana bölünmüş vagonlar kulla¬ 
nılır. Bunlardan başka gece 8eyyaiiatlerin.de uzanabileceğiniz 

1 ve 2 mevki kuşetler ve yatarak seyyahat edebileceğiniz yatak 
lı vagonlar da ekspres trenlerinde yer almaktadır. 

Yük taşımasında taşınacak inalın şekline ve vasfına göre 
hususi tip vagonlar şebekede yer almaktadır. 

Personel Durumu : 

Sene sonu tesbitlerine göre (31-12.1965) demiryollarında 
59 98l personel bulunmaktadır. Bunun 23 815'i memur,2 883'ü 

hizmetli, 26 679'u D grubu işçi, 4 777'si diğer grup işçiler, 
622'i yevmiyeli teknik eleman, 1 205’de yetişmekte olan çırak¬ 
lardır. 

Hizmetli ve memur toplamı olan 26 698 kişinin tahsil 
durumlarına göz atarsak bunların, 

100 tanesinin Yüksek Mühendis veya Mühendis 

185 tanesinin Doktor 

53 tanesinin Avukat 

292 tanesinin Diğer yüksek okul mezunu 

632 tanesinin lise veya muadili okullu 
1 904 tanesinin Sanat Enstitüsü veya Okulu, TCDD Meslek 

okulu veya diğer meslek okullarından 
3 744 tanesinin Orta okul mezunu 

10 303 tanesinin İlkokul mezunu 

9 485 tanesinin de belgesiz olduğu görülür. 
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Diğer taraftan 622 kişi olan yevmiyeli teknik personelin 

de dökümünü yaparsak şu neticeyi elde ederiz . 

Yüksek İnşaat Mühendisi 22 Adet 

İnşaat' Mühendisi 14 Adet 

Yüksek Mimar 10 Adet 

Mimar 8 Adet 

Yüksek Maki na Mühend i s i 43 Adet 

Makina- Mühendisi 39 Adet 

Harita Kadastro Mühendisi 6 Adet 

Yüksek Elerktrik Mühendisi 22 Adet 

Elektrik Mühendisi 21 Adet 

Yüksek Kimya Mühendisi 7 Adet 

Kimya 1 İli he ndisi 1 Adet 

Yüksek Orman Mühendisi 6 Adet 

Yüksek Ziraat Mühendisi 1 Adet 

Yüksek Eizik Mühendisi 3 Adet 

Teknik öğretmen Okulu 46 Adet 

İnşaat Teknikeri 25 Adet 

Makina Teknikeri 155 Adet 

Elektrik Teknikeri 62 Adet 

Lise 5 Adet 

Sanat Enstitüsü 53 Adet 

Orta 16 Adet 

İlk 15 Adet 

Eciraox (Mukaveleli) 42 Adet 

Toplam 622 Adet 
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Yalnız toplam personel adedini ortaya koyarken sene sonu iti- 
barile döküm yapmada A.E.C. grubu işçileri bir senelik mukave¬ 
leli olarak çalışmaları ve sene sonunda açığa çıkarılmalarını 
da hesaba katmak lâzımdır. Örneğin 1965 senesi 10. ayı toplamı 

65 326 iken 31•12.1965'de bu sayı 59 98l olmuştur. Buradan da 
görüleceği üzere 5 000 küsür işçi sene sonunda mukaveleleri 
yenileninceye kadar açıkta kalmaktadırlar. Böylece sene sonuna 

göre yapılan istatistiklerde eski senelere göre hakiki olmayan 
izafi bir düşüş görülmektedir. (Ek) 

Personelin görmüş oldukları eğitim bakımından tahliline 
gelince; (59 98l rakamına göre) yüksek tahsilli oranı İ° l,5dır. 
Mühendis ve Yüksek Mühendisler bunun üçte birini teşkil etmek¬ 
tedir. Lise ve muadili okullardan mezunlar % 1,5,sanat mektebi 
veya muadil okullardan mezunlar $ 3,2, orta mektep mezunları 
ise 6,3 tutmaktadır. 

TCDD işletmesinde orta mektep ve daha yukarı eğitim mües- 
seseterinden mezun olmuş personelin si İ* 12,5 geçmemektedir. 
İo 87,5'u teşkil eden ilkokul mezunu ve belgesizlerin mukayese¬ 
sinde belgesizlerin adedi ilkokul mezunlarından daha fazla 

olduğu görülmektedir. Elde bulunan rakamlara göre Demiryolları 
ilerleyen tekniğe ayak uydurabilmek için halen istihdam ettiği 
personeli devamlı eğitime tabi tutmalıdır. Diğer taraftan yeni 
alacağı personelin tahsil durumlarında eski aldıklarına göre 

daha titiz davranması lâzım geleceği anlamı ortaya çıkmaktadır, 



Seneler Memur TT. . _ . D Grubu Hizmetli • 
işçi 

A.3.C. 

Grubu İşçi 
Yevmiyeli 

Teknik Eleman Çırak Yekûn 

(11  .... .(il  (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1953 22 755 1 495 7 687 24 016 61 56 014 

1954 19 968 1 467 21 974 13 567 168 57 145 

1955 20 725 1 650 22 642 14 671 238 59 926 

1956 21 425 1 999 20 871 16 5®9 38i 61 185 

1957 22 569 2 263 19 592 16 624 430 6.1 578 

1950 23 875 2 510 19 121 19 319 458 65 283 

1959 24 635 2 866 18 574 20 520 456 67 051 

1960 24 442 2 853 18 579 13 702 410 60 091 

1951 23 814 2 783 17 973 11 507 347 56 524 

1962 23 699 2 716 26 082 5 192 388 9 58 077 

1963 23 419 2 692 25 922 77 203 48 i 1 137 60 904 

1964 23 453 2 841 25 264 7 591 570 1 034 60 753 

1965 23 815 2 883 26 679 4 777 522 1 205 59 981 

T'Tot: Sene ortasındaki 1965 durumu sondaj olmak üzere kaydedelim • 

10/1965 23 692 2 886 26 380 10 548 611 1 209 65 325 
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PROBLEMLER : 

1* Teknik Tıkanıklıklar : 

Her şeyden evvel teknik tıkanıklıklara göz atalım. 

Yoldan Gelen Tıkanıklıklar : 

a# Yol İnşaatının Eskiliği : 

Türkiyede Demiryolları inşaatınının i» 50'si 
Cumhuriyetten evvel çok eski standartlara göre inşa edilmiş 

hatlardır. Cumhuriyetten hemen sonra yol politikasına demiryol¬ 

ları ile girilmesi hatların gene de eski teknikle inşaasını mec¬ 

bur kılmıştı. Son 15 senedir demiryolları yatırımlarını çok 

azaltılması buna karşılık ilerliyen teknikten istifade ederek 

yüksek evsafta kara yolları yapılması ve yapılan yolların da 

demiryolları güzergahlarına parelel olmaları, demiryollarını 

tamamen ikinci plâna itmiş ve rekabet edemez duruma düşmüştür. 
En büyük tıkanıklık yolların evsaflarının düşüklüğünden gelmek¬ 

tedir. Halen döşeli raylarımı $ Öl'inin ömrü 25 yılı geçmemiştir. 
Bunların $ 35 ' i 5C yaşından fazladır. Hattın °/o 27' sinin dingil 
basmçı müsaadesi 13,5 tonun altındadır. Rayların metretül ağır¬ 
lıkları yapının sağlamlığını gösterir.Normal kabul edilen 46 303 

Kg/m. ve daha yukarı ağırlığı haiz rayların genel toplama göre 
ytizdesi ^ 18,5'dur. Mefruş balast ortalaması ancak normalin 
/ 52'sini karşılamaktadır. Balast durumuda diğer yol malzeme¬ 
leri gibi takviye ve ıslaha muhtaç bulunmaktadır. Teknik ömür - 

lerini doldurmuş olanlardan başka her sene ortalama 228 000 
ahşap, 168 000 demir travers değişmesi lüzumlu bulunmaktadır. 
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Yol inşaat tekniğinin eskiliği ve mevcut 

malzemenin büyük bir kısmının teknik ömürlerini doldurmuş ol¬ 

maları sürat düşüklüğünü mecbur kılmakta ve tıkanıklığa yol 

açmaktadır. 

b. lokomotif İhtiyacı i 

Kapasitenin en gayri müsait noktalarını loka- 

motifler göstermektedir. Bilhassa fortrafik aylarında zuhur eden 

tıkanıklıkları eldeki lokomotiflerin daha güçlüleriııe ihti¬ 
yaç olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir. Halen 864 buharlı loko¬ 
motiften 286'sı teknik ömürlerini (35 yaştan fazla) doldurmuş 
durumdadır. Bu da °Jo 33'ü gösterir. Diğer taraftan 864 buharlı 
lokomotifin ancak 395'i yol tipi güçlü lokomotiftir. Yani ancak 

İo 46' sı ekspres ve ağır marşandiz çekebilecek durumdadır. 

c. Vagon İhtiyacı : 

(1) Yük Vagonu : 

Eldeki 15 968 vagonun 2 073'ü yani 

İ* 13'ü 60 yaşını doldurmuş bulunmaktadır. Muhtelif taşımalar 
için hususi tiplere olan ihtiyaç ekonomik kalkınma ile ortaya 
çıkan sanayi tesislerinin malzeme ve mamül nakillerinde kendini 
hissettirmektedir. 
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İlerliyen teknik ve ölü hamille 
naklindenistifad© etmek için son tekâmüle uygun büyük kapasite¬ 

li kütle nakliyatı yapabilecek taşıma maliyetini düşüren vagon¬ 
ların imâline gidilmelidir. Böyle vagonlara ihtiyaç diğer eski 
tip vagonlar ile karşılanmak istenmekte ve aynı vazife çok 
sayıda vagona gör dürül inekte ve dolayısiyle vagon sıkıntısı 

zuhur etmektedir. Bilhassa fortrafik aylarında TCDB'nın vagon 
borçları büyük rakamlara baliğ olmaktadır. 

(2) Yolcu Vagonu : 

Mevcut 1 164 vagonun 300 'ü yani İ° 26’sı 
50 yaşını doldurmuş bulunmaktadır. Rakip olan diğer ulaştırma 
vasıtalarındaki teknik tekamül konfor ve sürat teknik ömrünü 

doldurmamış olan vasıtaların yerine bile yenilerinin bir an 
evvel konması zorunluluğunu göstermektedir. Hususi tip ve kon¬ 
forlu yeni vagonlara bir an evvel gidilmesi lâzımdır. 

d. Tesis Yetersizliği : 

Yollar gibi eldeki tesislerde kifayetsiz¬ 

dirler. Modern işletmelerde kullanılan sinyal» telekomand, telâ- 
kominikasyon v.b. tesisler halen hatlarımızda tamamen tatbik 

edilmemektedir. Bunların tatbiki ile tren işletmeciliği sürat¬ 
lenecek ve halka arzedilen hizmet daha iyileşecektir. 
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2. Mali Problemler : 

a. Borçlar : 

Demiryolları geçen senelerden biriken borçlar 
dolayısiyle imkanlarından epey kaybetmektedir. 1964 senesinde 
borç faizi ve komisyon olarak 62,87 milyon TL. ödemiş olması da 
ö'denen meblâğın hiçde önemsenmiyocok olmadığını göstermektedir. 

b. Vergi, Resim ve Harçlar : 

Demiryolları 1964 senesinde 114 688 milyon TL. 
vergi ödemiştir. Bunun büyük kısmını 50,99 milyon TL. ile nakliye 
vergisi teşkil etmektedir. Vergi, resim ve harçlarla TCDD diğer 
ulaştırma sistemlerile rekabet etmede eşitsizlik, içinde bulun¬ 
maktadır. 

C» Maliyet Altı Taşımalar : 

(1) Ücretsiz ve tenzilâtlı taşımaların yal¬ 
nız kamu sektörüne tatbikle özel sektörle haksız rekabetin yol 
açtığı durum. 

(2) Bazı kamu sektörü tesislerine yapılan 

maliyet altı taşımalar. 

d, Gayri Rantabl İşletme : 

Rantabl almayıp sosyal sebepler ve devlet 
politikası içabı çlarak TCLD'ce işletilmek mecburiyetinde olan 
hatlar dolayısiyle ileri gelen zararlar. 



millî savunma ihtiyaçları için TC Dİ' ce alınan 
tedbirlerin getirdiği zararlar. 

3• Hukukî : 

- emiryollarına parelel çalışan ulaştırma vası¬ 
talarının tara bir se rbp^ti -nö -u , ^ ile hareketleri ve bir koordinasyonun 
bulunmaması. 

^ °ün ulaştırma hizmeti gören müesseseler ara- 
n a işlet...- mecburiyeti, taşıma mecburiyeti vergi mükellefi- 

y i, tarife tasdikten geçirme mecburiyeti gibi mükellefiyetlerin 
eşit olarak bulunmaması. 

4. TCDD künyesindeki Problemler : 

a. Merkeziyet sistemi ile idare edilen TCDD'nm 
bünyesindeki muayyen kademelerde nakliye ihtiyaçlarının süratle 
cevaplandırılmasına imkân verecek selâhiyetlerin bulunmaması 
reorganizasyona ihtiyaç hissedilmesi. 

b. Personel durumunun yarattığı sıkıntı teknik 
tekâmül'e parelel olarak personel adedinin normal ölçülere in- 
dirilememesi ve yeterli bir eğitim sistemi tatbik edilmemesi. 
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DİĞER ÜLKEI.5;rHB EUTRITM : 

Demiryollarını zöa bugün yeniden buluşa gidecek bir husus 
yoktur. Gelişmiş-! îmemlelaetlerûe demiryolculuk bizden o kadar ile~ 
ri bulunmaktadır-* .ki onlmıra yetişmek için bugünkü durumlarını 
alıp aynen tatbik etmekle fevkalâde bir hamle yapabiliriz. Halel 
saatte 50 Km. 'yi ;pek gecçmiyen ortalama süratlerimiz, ortalaması 

70 Km.’nin üstüne çıkmıy/an yol sürat müsaadelerimizle, büyük 
bir kısmı emmiye*tül ve (otomatik sinyalden mahrum şebekemizle 
ileri demiryolcul'-ardan salacağımız çok şey bulunmaktadır. Halen 
513 Kan'lik Tokyo—Osaka (Japonya) hattının 1° 40*nın sanat yapı
sı (köprü, tünel, menfea, v.b.) teşkil etmekte ve trenle 171 
Hm. ortalama ile .3 saat+fcte katedilmektedir. Bu hatta eh ufak 

yarı çapı 2 000 metre olarak alınmıştır. Gene 512 föü^lik Pabis»-* 
Lyon (Fransa) arasını 128 Km. ortalama ile 4- saatte almaktadır
lar. Bu sürat Ortalamalarını temin etmek için yol boyunca tren
ler bu hızların çok üstlüne çıkmakta ve hat bakımından en ufak 

bir sıkıntı duyulmamak t sadır. Üzerinde işleyen terenlerde her 
türlü konfor bulujnmaktac&ır. Kara yolu hesaba katılmamakta 
ucak ile rekabet edilmeküte ve bazı yerlerde uçak alanı şehir 
ulaştırmalarının uzaklığı ve zorlukları ile tren emniyeti dola-

yısiyle avantajlı dururaaı geçilmektedir . 

Birçok memleketlerde demiryollarına parelel olan yollarda 
kara nakliyesine lisans verilmemekte ve kara yolunu tamamlayıcı 
olarak kullanmaktadırlar’. 
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Birçok garlar şehir oetro + 
üfletmelerinin merkezi « ^ ’ mnVay’ otobüs ve treylebüs 
o merkezlerde yapılmaktanT * UrnU* w tcPlan® 
Vfeurdımcı kava volıı ie-ın + 
tqe * , "" xe -Kapıdan kapıya her türlü -se.rvıa yapılmaktadır*. flütüm konf.„ 
lokantaipır.1 -,rû o 0ru haiz garlar oteller:., lokantaları ve medeni ihtiVanlar., 
rmıiara o cevap veren tesisleri ile ara¬ mın an yerler olmaktadır 

rezervasyon yapıla kol 
'tesislerinden ve tekniğinden bulunmakta, bütün mutebere 
■den istenilen tarihteki ®dil*Wk denilen ***' 
-RU irMd-rir-ie . yQT ayırtmak imkânı bulunmaktadır. -mı kolaylıklar sayesinde müate m lık i-mn-nov-t-v. ■. ı ' 'rıler’ yer temininde büyük rahat- .11.k duymakta ve bu da demiryon lenden hir-ini +Q ı •- ^ arina meyillerinde esaslı sebep¬ lerden birini teşkıı etmektedir* 

Garlarda otomatik bilet !T. u-
tırnakta dı -r m™ o. " lnaları bilek alışını kalaylaş- oünjaKradir. Trenler dizel ve 
lsrindan seyyaha t edenlerin • ,°A'taPikli lokomotiflerle çekildik- ^cu n 0Uİ3a r>l o -ı . 
dan ranalı- m ' lokomotiflerin kurumların- utın ranaısız olma ve pisleme 
rniş bir yol ye kaynaklı -aıl yoktur’ Ç°k ^ b,8l(m- 

"** tJ -c ci *P ") 1 -> 

başlı vuruntuları olmadın,^ ÇekUen V8«0“1*r o0"*8 
miş konforlu vagonların oayes' 7 ****k *#rt* Sdİ1' 
rahatsız olmadan zevkle «u-dT* ,®mhet edenler, gürültüden 
Gidecekleri yerlerde istedikle1 gidebilmektedirler. 
let ücretine ilâveten alınan **• hU9USİ otomobiller bl‘ 
süz olft-rov cmro •, ' T>1Un2aiQ biletle şöforlü veya söför¬ süz olarak e iare amade tutulmakt- yollara vanUr - g. • " * V& 'raS'bet görmektedir. Usun yolara yapılan aısa dinlenme oev 
duğunuz trenle sevkeden m . ° ^a^tinde otomobilinizi bulun - 

^ uO — K"L}_0 -j- _L 
kullannairt^ ı u. tenleri bütün gece otomobil K-uııanmantctn seyyaha t ed^ni v., 

t r'r tenor, +h+-6 31 .. , LUJ-fei için bilhassa yazın ve tatillerde müşteri bulmaktadır. 



- 37 -

Ekspres sür'ati ile işletilen marşandizlerle hergün Av- 

rupanın ücra köşelerinde günlük taze balık ve deniz ürünleri 

bulmak imkânı yaratmaktadır. 

4-5 bin tonluk cevher ve kömür trenleri Avrupada ve 13 "bin 

tona varanlarile Amerikada sanayinin kütle nakliyatı süratle 

yapılmaktadır. 

Velhasıl her yönü ile bize numune olacak işletmeler geliş¬ 
miş memleketlerde bulunmaktadır. Dunları bize uygulamak, bünye¬ 

mize uydurmak ilerlememiz için in kısa yol ve hızlı netice alma 
metodudur. 

YURT İdTflLNLAP-I : 

Halen Demiryollarınca dışardan ithâl edilen pek çok mal¬ 
zemeyi yurdun bazı tesislerine yapılacak ilavelerle dahilden 

temin etmek mümkündür. Buna ilâveten yurt imkânları ile demir¬ 
yollarında. gelişme sağlıyacak yeniliklere gidilmesi lâzımdır. 

Bugün demiryollarının yapı eskiliğinden ve standart dü¬ 

şüklüğünden mütevellit hız sınırları çok düşüktür. Her şeyden 

evvel yol standartları yükseltilmelidir. Minimum 100 Km.'nin 

üstüne çıkartılması için hattı müsait duruma getirmek lâzımdır. 

Halen elde bulunan hattın üstüne yapılacak tesisler kısa zamanda 

sürat yükseltilmesi için sökülüp yeni yapılacak variant'a nak¬ 

ledilecektir. Bu mahsurlu durumu bertaraf etmek için yol tashih¬ 

lerine öncelik vermek şarttır. 
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Diğer taraftan, sosyal bakımdan, büyük şehirlerden geçirme 

politikası devrinde yapılmış olan demiryollarını iki büyük mer¬ 

kezi en kısa yoldan bir birlerine bağlamak sureti le ekonomik 

nakliyatı temin etme politikasına yönetmek lâzımdır. İstanbul- 

dan Ankara ve bütün doğuya Arifiye-Mudurnu-3senkent üstünden 

120 Km. kısa yoldan varması Anka'ra-Sivas ve doğunun Yozgat üze¬ 

rinden 130 .Em. daha kısalması sayesinde İstanbul-Sivas 900 Km. 

nin altına düşecek ve yeni yapılacak yolların da kalitesi yük¬ 
sek olacağından en fazla 12 saat civarında katedilecek mesafe 

olacaktır. 

Demir Çelik endüstrisinin demiryolu ana şebekesinden ayrı 

olması hiç bir şekilde izah edilemez. Deniz ulaştırmasından 

sonra millî ekonomiye en ucuz maaliyeti *lan demiryollarından 

yoksun olması fabrikanın ham maddelerini kabulde ve mamul mal¬ 

larını ihraçda nakliye serbestisine tamamen hakim olmadığını 
göstermektedir. Duna göre Ereğli Demir Çelik Fabrikaları ana 

şebekeye bağlanmalıdır. 

Siyasi ve askeri faydalarından ziyade diğer hatlara göre 

yüksek rantabilitesi olan döviz geliri bulunan Pehlivanköy-Edir- 
ne-Bulgaristan sınır yolunun bir en evvel yapılması lâzımdır. 
Bu hat Avrupa irtibatını kısaltacak beynelmilel millî hatları 

uzatacak, Yunanistan geçişi kaldırarak ve dolayısiyle çok düşük 

evsaftaki Yunan hatlarından kurtaracak, Edirneye Yillî hatlarla 

ulaşılmasını sağlayacak, Yunan anklavmndan dolayı kaybedilen 

dövizin gidişini durduracak ve uzayan dahili hat dolayısile daha 

fazla döviz getirecektir. 



Halihazır hatlarda 50 senelik ray ömrü hesaba katılırsa 

senede 25 000 ton ray yenilemek lâzım gelmektedir. Fakat sene¬ 

lerden beri bu program tatbik edilmediğinden, Cumhuriyet devri¬ 

nin başlangıcında tamamen teknik ömtirleriniyitirdikleri zaman 

Millileştirilen hatlar ve diğer taraftan her sene uzayan şebeke 

dolayısiyle senelik ray ihtiyacı devamlı olarak 40 000 tonu ge¬ 

çecektir. Halihazır demir ve çelik fabrikaları bu miktarı ve 

hatta çok aşağısını hiç bir zaman karşılayamadılar ve karşıla¬ 

yamayacaklardır. Buradan 3» Demir ve Çelik Fabrikasına ihtiyaç 

şiddetle hissedilmektedir. 

Senelerdir ithâl edilen küçük yol malzemesini (10 000 ton/ 
sene) bir senelik döviz karşılığını tutmayacak bir tesisle yerli 
olarak yapma imkânı vardır. Tesisin ayrı bir ünite olarak ham 

malzemenin alındığı Demir ve Çelik Fabrikasının yanında ve şe¬ 

beke üstünde olması en ekonomik şekildir. Bu işteki senelik 

döviz tasarrufu 1 milyon dolar olacaktır. 

Yol bakımından büyük faydaları olan ray kaynağı sayesinde 

trenlerde conta başı vuruntuları azalıp seyyahat daha zevkli 
Olacak, ray eskimeleri ve küçük yol malzemesi sarfiyatı azalacak 
vebakımdan en az / 50 tasarruf sağlanacaktır. Halen ferşedilmiş 

hatlarda ve yeni yapılan pozlarda ve hatlarda muhakkak uzun ray¬ 

lar (kaynaklı) kullanmalıdır. 
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Senelik normal 400 binin üstünde olan travers tebdili 

işinde 2, bir beton travers fabrikasına olan ihtiyaç aşikâr¬ 

dır. Tam kapasite ile çalıştığı takdirde 200 bin adet yapabile¬ 

cek olan Afvon Travers Fabrikasından başka Sivas-Malatya-Gazi¬ 

antep demiryolu güzergah üstünde yapılacak 2'inci travers fab¬ 

rikasının bir eşi sayesinde cem'an 400 bin beton travers temin 

edilebilir. Derince ve kaklık travers fabrika ve atölyeleri daha 

uzun zaman çalışmaya ve uzun senelerden beri değiştirilmemiş ve 

yıpranmış olan çok sayıdaki traverslerin tebdili işini ayarla¬ 

maya mecburdurlar. 

Beton traverslerin ithâl edilen çelikfirketelerinin ve so¬ 

munlarının Kırıkkale Çelik Fabrikalarından temin edilme yoluna 

gidilmelidir. Bu sayede yalnız bu malzemeden 2 fabrikanın kul¬ 

lanacağı ile beraber senede 630 000 dolarlık tasarruf sağlamış 
olacaktır. 

Bilinen ve tecrübe edilmiş bir lokomatif tipini imalâtçısı 

ile anlaşarak lokomotif imalî için kurulacak bir ünitede mümkün 

olduğu kadarını Türkiye'de yapmak üzere teşebbüse geçilmelidiri 

1964'de yapılmış olması lâzım gelen bu teşebbüs bugün daha ne¬ 
ticelendirilmemiş tir . Şebekede halen gayri ekonomik olan buhar 

lokomotiflerinin yerine yolun üstün sür'ate müsade edeceği hale 

getirilmesinden ve trafiğin artacak rantabl işletme haline gel¬ 

mesinden sonra elektrifikasyonu yapıncaya kadar dizel lokomotif¬ 

leriyle idare etmenin en münasip çekil olacağı aşikârdir. Bu 
düşünce tahdinda İkinci Beş Yıllık Plânda büyük çapta yol dü¬ 
zeltmelerine ve üizelisasyona gidilmelidir. 
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Adapazarı vagon fabrikasında imâl edilen vagonların büyük 
bir kısmı yerli yapılmaktadır. Kırıkkale'de tekerlek ve bandaj 

imâline geçildikten sonra cüzi kısmı hariç imalât tamamen yerli 

olacaktır. 

Tek tip frene gidildiği ve halen muvaffak olmuş bir tipin 

firması ile anlaşıldığı takdirde fren akşamının da tek tip ola¬ 

rak yerli yapılması mümkündür. 

Türkiye ihtiyaçları için kurulacak bir rulman (yatak) fab¬ 
rikasında demiryollarının hisseder olmasi ve senede ihtiyacı 
olan aynı tip 5 OOO üstündeki rulmanı bu tesisten temin etmesi 

hem döviz tasarrufu ve hem de rulman maliyeti bakımından şayanı 
tercihtir. 

Adapazarı vagon fabrikasında yapılacak motorlu vagon ve 

diziler k#mşu şehirlerin birbirine bağlamada kullanılmalıdır. 

Halen 4,5 milyon ton olan akaryakıt istihlâki İkinci Beş Yıl¬ 
lık Plân sonunda 10 milyon tonu geçecektir . 3 milyon tfnu pipe- 

üne ile nakledilecek olan ham petrolün yurtta bulunacak arta 

kalanı ve bu 10 milyon ton akaryakıtın yaklaşık olarak 4 milyon 

ton tutan fuel-oil'i benzin kerozen v.b. gibi beyaz maddelerin 

ve asfaltın taşıması yapılacaktır. Bir an evvel darası az hacmi 

büyük sarnıçlara gidilerek hem eldeki gayri ekonomik ufak sar¬ 

nıçlar ıskat edilmeli ve he mel e döviz karşılığı kiralanan eski 

vagonlar yurt dışına çıkarılmalıdır. Diğer taraftan Eskişehir- 
deki çelik konstrüksüyonun boş kapasitesinden de istifade edil¬ 

miş olur. 
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Yük vagonlarında cevher ve kömür nakliyatında kütle nakle- 

dilebilmek için 6 dingilli, 2 bojili 120 tonluk vagonlara gi¬ 

dilme zamanı gelmiştir. Artan ihtiyaca ve talep edilen vagonlara 

ve senelik borçlanmalara göre imal edilecek vag;6n tiplerini 

tesbit ettirip plânlı devrede imâl edilecek vagonların bu tip¬ 
lerden olması üzerinde durulmalıdır. 

Fabrika imalât kapasitelerinin artırılması için piyasa 

fiyatı üzerinden dışarıya iş yapma ve ihraç imkanları aranma¬ 
lıdır* 

Hasarlı ve tamire muhtaç vagonların usun mesafelere tamir 

için gönderilmelerini önlemek için tamir atölyelerinin adedi- 

artırılmalıdır$ bilhassa mahdut tipte büyük vagon akımı olan 

bölgelerde kurulacak atelyeler halen tamirat ve imalât yapan 

fabrikaların yükünü hafifletecek ve bu ünitelerin TCDD'dan 

ayrı olarak tamamen kendi başına çalışan tesisler haline gel¬ 

mesini sağlayacaktır. 0 halde tamiratlar peyderpey atelyelere 

aktarılacak fabrikalar imalâta yöneleceklerdir. Söylece iki 

mevzuun birbirini baltalama endişeleri de zail olacaktır. Diğer 

taraftan sür*at tahditleri ile sevkedilen hasarlı vagonlar uzun 

zaman yolları kapatmayacak ve tehlikeli durumların z\ıhuru ön¬ 
lenecektir. 



Elektrifikasyona geçinceye kadar mü-’okün olduğu kadar kısa 

zamanda dizel imalâtına başlanılmalı teknik ömürlerini doldur¬ 

muş rantabii fcelerini tamamen taybetmiş buhar lokomotifleri bü¬ 
yük tamire alındıkça servis dışı bırakılmalıdır. Halen çalışa¬ 

bilir durumda olanlar da. doğu bölgelerinde ki fuel-oil yakıtın¬ 

dan istifade edilerek tamamen akaryakıta çevrilnıelidir. 

Halen işletmeye açılmış olan Ereğli Demir ve Çelik Fabri¬ 
kalarının ve inşaat teşebbüsleri ilerlemiş olan 3• Demir ve 

Çelik Fabrikalarının kömür ihtiyacını Demin etmek için demir¬ 

yolları senede 850 bin tonun üstünde harcadığı taş kömüründen 
imkân nisbetinde sarfınazar etmesi lâzımdır. Tahmil ve tahliye 

hizmetlerinin kömürün maliyeti üstündeki etkisinin hisedildiği 

yer de Trakya bölgesidir. Küçük bir işletme olan Avrupa kısmı¬ 

mızın ilk fırsatta dizel'e geçirilmesi hem ekonomik hemde Avru¬ 

pa meraleketlerina kapımız olması ve büyük turistik ehemmiyeti 

bakımından lüzumludur. 

Eldeki imkan '.ardan istifade ederek TODD'ye, dolaysiyle 

millî ekonomimize büyük faydalar sağlamak imkanı vardır. Bil¬ 

gili ve cesaretli bir idare> uantabl yatırımlar ve kanunlar 

muvacehesinde eşitlik ile işletme hem kendini hem de halen 

millî dengeye verdiği ağırlıktan onu kurt?.raca?* duruma gele¬ 
bilir. 



ÜRETİM PROGKAn (1968 - 1972) : 

TCDD'nın üretimi olan yolcu Em., ve ton Km. 'yi ayrı ayrı 

görelim. 1950 senesinden bu güne kadar fiili olarak yapılmış 

bulunan yolcu ve yük kilometrelerinin dökümünü yaparsak istih¬ 

salin artış oranını ve eğrinin durumunu görmemiz mümkün, diğer 

taraftan da 1968-1972 yılları için tahmin edilecek projeksiyona 
bir milyar olacaktır. 

Yolcu ve yük taşımasında 1950'den 1954'e kadar bütçe ve 

istatistikler Mart ayından Mart ayma kadar hesaplandığından 

1953 senesi 10 aylık olarak kayda alınmıştır. 

1953 senesindeki düşüklüğü bu noktadan mütalâa, ederek 
toplam grafikte 1954 senesinden başlamıştır. 

Yolcu nakliyatında 1950-1965 fiili sonuçlar yolcu Km. 
olarak : 

Sene Yolcu Km. (l 000) 
1950-1951 2 515 511 
1951-1952 2 668 021 
1952-1953 3 144 670 
.1953 (10 Ay) 3 016 187 
1954 3 892 846 
1955 3 917 315 
1956 4 480 208 
1957 5 040 604 
1958 5 105 385 
1959 4 588 826 
1960 4 395 9 28 
1961 3 810 0.12 

1962 3 719 824 
1963 3 630 867 
1964 3 751 600 

1965 4 075 3 2 4 
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1958 senesine kadar yükselen yolcu taşımaları bundan 
sonra düşüş göstermiştir. 1954-1958 seneleri arasında orta¬ 

lama fö 7,19 bir artış olmuşsa 1 da bunun döviz sıkıntısından 
mütevellit otobüs ithalinin durdurulmuş olmasından meydana 

geldiğini, kara yolu için bu sıkıntılı durumun varit olma¬ 

yacağını da gözönöndü bulundurarak 1950-1958 trendine yakın 
bir trendle, artan nüfus, kalkman memlekette doğunun da batı 

kadar sanayi yatırımlarından faydalandığı göaönünde bulunduru¬ 

lup artan dahili ve harici turizm muvacehesinde ve 1964-1965'in 

İ° 3,3 ve >£ 8,6 artışlarını da nazarı itibare alarak İkinci Beş 
Yıllık Plân döneminde yb 6 bir artışın olacağı düşünülebilir. 
Buna göre 1966'dan itibaren elde edilecek yolcu Km. sonuçları 

şöyle tahmin edilebilir : 

eler Ton Km- (1 flÖO) 

4 319 843 

4 579 034 

4 853 776 
V 

1972 

5 145 003 

5 453 703 

5 780 925 

6 127 781 
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Yük Ta s ima s mı (felince : 

Yolcu taşımasında olduğu gibi , 1953 senesindeki rakamla 

10 aylık hesap aynen uygulanmaktadır. Geçmiş senelerinin değer 

lerinin dökümünü yapalım ve bu durumda 10 aylık olan 1953 ne¬ 

ticesini gösden uzak tutalım : 

Seneler Ton Km. (l 000) 

1950-1951 3 025 273 

1951-1952 3 146 784 

1952-1953 3 645 914 

1353 3 406 725 

195 4 4 165 640 

1955 A 

-i 366 112 

1956 4 312 405 

195 7 5 371 065 

1958 5 521 866 

1959 5 241 830 

1960 4 631 971 

1961 4 048 067 

1962 3 856 176 

1963 4 111 365 

1964 4 817 146 

1965 5 734 635 
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1965 v i 196-4 senelerinde artış bir evvelki çenelere göre 
İ° 19 ve io 1 7 olmuştur. Fakat 19501 den beri elle edilen değer¬ 
leri tetkii edersek 1958 'e kadar no mal hışla artan eğri bun¬ 

dan sonra düşmeye başlamıştır. Funda karayollarının inkişafı, 

TCDD'nm .!/ 1 . . .pl.n san, b~ 11 bore i r~ -a , n getirdiği 

durgunluk hesaba katılmalıdır. Eğrinin 19621 ye kadar düştüğünü 
görüyoruz 1963 ’ ek plânın getirdiği canlılık no mal $> 6,6 bir 
artış yapmıştır, tunu takiben 1964 ve 1965 senelerinde servise 

giren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının Çetinkaya cevher 
bölgesinden Samsun'a indirilen cevherleri ile Diyarbakır-Bat¬ 

man bölgesinden Fersin ve İskenderun'a inen ham petrolün 

getirdiği i azla yük artışı $ 17 ve fo 19' a çıkartmıştır. 1967 
başında Bal man-İskenderun arasında (pipe-line) boru nakil 

hattının s rvisc girmesi ile ham petrol nalı ;yatındaki düşük¬ 
lük hesaba tratıi- ilidir. Trend 1 in he saplanma sırda 1954-1958 
artışını a.1 ab il muz, 0 zaman ortalama 7,21 olan artışı döviz 

sıkıntı smc an rr" tecelli t kara yolundaki sıkışıklığı gözönüne 
alarak fi 7 oiarra kabul edersek .19o5 ’ den sonraki durum şöyle 
olabilir. (Faİn i z 3. De mir vo Çelik Fabrikasının servise giriş 
senesi ve ; .ri bu tahminlerde bir değişiklik yapacaktır. Bu 
fabrika, halkında, kafi donnelerimiz olmadığından nazarı iti- 

bare almıyoruz. ) 

Seneler Fon Km. (1 000) 
-.266 6 136 059 
15 9 7 6 555 583 
1968 7 025 174 
1589 7 yi 6 936 
1—0 8 043 122 
19/1 8 506 141 
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Toplam lapıma : 

Toplam taşımayı hamton Km. ve faydalıyı da ünite (birim' 
Iün. olarak kabul edersek ünite Km. toplamı nenelere yöre 1954 

den itibaren fiili ve tahmini olarak. 

,'enele r Ünite Km. (1 1 
1954 8 058 48 6 
1955 8 283 427 
1956 9 292 613 
1957 10 411 669 
1958 10 627 231 
1959 9 830 556 
1960 9 027 899 
1961 7 858 079 
1962 ( 57o 000 

1963 7 742 233 
1961 8 r* /" Q 568 746 
1965 9 809 359 
1965 10 455 902 
1967 11 1 ; ; 517 
1968 11 878 950 
1969 12 661 939 
1970 13 496 825 
1971 14 387 066 

1972 15 336 5 52 

Hamton Km. olarak seneler boyunca çekilen fiili yükün 
dökümünü yaparsak 19541 den sonra 19651 e kadar 0 

Seneler Hamt on Knı. (1 
1954 13 742 836 
1955 14 425 164 
1956 15 924 515 
1957 17 009 017 
1958 17 324 206 
1959 16 9 15 065 
1950 15 854 924 
196i 1 fi 

_L- T 
O -öp u 570 

1962 14 995 912 

1963 15 159 842 
1964 16 331 010 
1965 18 139 901 
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1965 senesinde hamt on Km. 'nin 1965' deki ünite Km. 'ye 
oranı fc 54 bulunur. 1965 * da ve ileriki senelerde ütilizasyon 
oranının inkişaf ederek aşağıdaki şekilde olacağını ön göre¬ 
lim : 

1966 ' da 1o 54 

1967 ' de c! 
/J 55 

1968 ' de < 56 

1969 'da ■■4 

7° 57 

1970 ' de 58 

1971 ' de 1° 59 

1972 'de i'> 60 

İkinci Beş Yıllık Plân sonunda 1958'deki $ 61,34'lük 
değere yaklaşılmış olunacaktır. Bu ütilizasyon kat sayılanna- 

göre çekilecek yük tahmini : 

Şenele^ Hamton Km. (i 000) 
1966 19 362 781 

1967 20 262 940 

1968 21 212 410 

1969 22 2.13 928 

1970 23 270 387 

1971 24 384 857 

1972 25 560 586 
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TCDD İlKETA G-ELİB VE GİB1RLERİ ; 

1966 - 72 senelerindeki geliri tahmin etmek için önce 

birim Km. için geliri bulmamış lâzımdır. 

1965 senesinden beri ünite Km. gelirinin dökümünü yapar¬ 

sak yaklaşık olarak, 

1955 'de 4,07 Kuruş/Ünite Em. 

1956 ' da . 4,17 Kuruş/Ünite Km. 

1957 ' de 4,6.1. Kuruş/lînite TAr. A:U • 

1958 'de 6,51 Kuruş/ttni te Km. 

1959 ' da 7,72 Kuruş/Ünite Km. 

1960'da 7,48 Kuruş/Ünite Iiuİ • 

1961 'de 7,52 Kuruş/ttni te Km. 

1962 ' de 7,45 Kuruş/Ünite Km. 

1963 'de 7,39 Kuruş/Ünite Km. 

1964 'de 7,45 Kuruş/Ünite Em. 

Cb cn rH ' de 8,15 Kuruş/ttni t e Km. bulunur 

Burada 1958 ortasında yapılan zam dolayısiyle birim gelir 

artışını ve 1984 sonuna kadar sabit kalışını (ufak oynamalar 
taşıma nevilerinin her sene aynı oranda sabit kalmamasındandır.) 
görmekteyiz. 
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1965 orçalarında körüv :re o^vhore yapılan zam dclayisiyle 

ünite Km. geliri 8,15 'e çü '..iş, 1966'da bu zammın bütün sene 
tatbiki Krepli Kemir ve Çelik TabrII:ilanının artan cevhar ih¬ 

tiyacı ve tnkıb -.iden seneler de beklcnon banliyö yolcu tari¬ 

feleri zamıu, tenzilatlı tarifelerin ipti ti. pancar v.b. 

zamlar dola/ısiyle ünite Km. ye.Lirinin 19661da 8,50 Kuruş, 
1967'de 8,7ı kuruş re 1968-72 devresinde de 9 kuruş olacağı 

ö ngörülmüştür. 

İşletme giderine yeline y fiili olarik, 1935'o kadar, elde 
değerler bulunmaktadır. 1966'dan itibaren $ 3? ve $ 5 artış¬ 
larla İkinci Beş Yılın sonuna kadar artması muhtemel giderle¬ 
rin bulunduğu maksimum ve minimum limitleri tesbit edelim ve 

yapılan yeni yatırımlar, mocJ. rnizasyen, izafi personel azal¬ 

ması, reoryunizasyonlar sayesinde giderlerin artışların 1° 4'ü 
geçmeyeceğini öngörelim. Bu öngörülere dayanarak ekli listede 

fiili ve tahmin’ işletme ge3.j rini, giderini ve eksiklik fazla¬ 

lığı, tahmini maksimum, m:k m".ı ■-■o a - List gider ile eksiklik 

ve fazlalığı görüyoruz. 

TCDD İşletmesi demiryolu geliri ve işletme gider farkını 
İkinci Beş Yılın sonunda da kapayamayacaktır. İşletmedeki in¬ 
kişafa göre bu açık azalarak 1972 senesinde 50 ilâ 260 mil - 

yon TL. arazında bir değere düşücektir. Normal realist tahmin¬ 
lere göre bunun 153 milyon TL. lirası olması beklenir. Diğer 

taraftan iş 3 etme dışı gelirler"1.:., (imalât, liman, kira, v.b.) 

bu açığın da kapanmacı! , TC o ar 5' denk bütçeye yaklaşılması 
mümkündür. 
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Sene Taşıma Geliri TCDD işletme G-ideri Eksiklik Fazlalık 

1955 337 360 762 ?T O 0 289 894 m? 
iL* 38 070 888 

1956 387 462 373 Tl o 400 536 256 İT! 7 
İAJ O ~ 13 073 383 

1957 480 327 428 TL. 484 582 036 TL. - 4 254 608 
1958 691 470 168 ili e 667 834 516 TL. 23 635 652 
1959 758 980 456 :L. 868 323 227 TL. - 109 342 771 
1960 675 254 152 İh» 877 500 992 Tilo - 202 246 840 
1961 590 853 505 T'? 

İİJ9 862 419 312 İL. - 271 566 307 
1962 564 809 190 TT 

AAJ • 393 284 174 TL. - 328 474 984 
1963 572 161 003 İL o 1 003 317 8 47 TL. - 431 156 844 
1964 638 324 081 İL. 1 074 769 203 TT - 436 445 122 

1965 799 583 310 TT 1 165 248 864 TL. - 365 665 554 

T 
L 223 511 240 TL. — 334 759 570 

1966 888 751 670 il. 1 211 858 752 TL. •*% 107 08Ş 
1 200 206 2 6 4 m t 

İİJ o - 311 454 594 

~1 284 686 760 TT, — 309 532 773 
1967 975 153 987 TL. 1 260 333 048 rr-r 

ili* — 28l 17Ş 061 
1 23P 212 386 TL. - 231 058 399 

1968 1 069 105 500 TL. 1 348 921 035 TL. — 279 815 535 
1 310 746 320 TL. - 241 640 820 
1 273 298 659 İL 0 - 204 193 169 

1 446 367 050 TL. »mı 276 792 5 40 
1969 1 139 574 510 TL. 1 363 176 152 •?r 

J-—• » - 224 601 642 
1 311 497 558 TL. - 171 923 048 

-1_ 487 185 350 Ti:. — 272 471 100 
1970 1 214 714 250 TL. “1 1 417 703 144 TL. - 202 988 894 

1 350 842 425 TL. - 136 128 175 

ı 561 544 565 TT 
i i- * — 266 708 625 

1971 1 294 835 940 TL. 1 474 411 224 Tl* - 179 575 284 
1 391 367 672 TL. m* 96 531 732 

1 639 621 725 Ti. — 259 350 045 
1972 1 380 271 680 T 533 387 648 IL. - 153 115. 968 

1 433 108 628 TL. - 52 836 948 
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İşletme Katma Değerleri ; 

1968 - 1972 aratanda malzeme giderlerini çıkaralım : 

X 1000 TL o 
1968'de 229 650 

1969'da 262 650 

1970'de 298 900 

1971'de 318 050 

1972'de 333 800 

İşletme giderleri tablosundaki değerlerden malzeme gider¬ 
leri ile zararları çıkartırsak geriye sigorta, amortisman, 

faiz, vergi ve personel masrafları kalacaktır ki bunlar da katma 

değeri teşkil etmektedirler. 

1368' de 1 069 105 500 - (241 64^ 820 +225 650 
601 814 680 TL. ' 81 

1369' da 1 139 574 510 - (223 601 642 + 262 650 

653 322 868 TL. ' sı 

1970' de 1 214 714 250 - (202 988 894+ 298 900 

712 825 356 TL. ' Sİ 

1371' de 1 294 835 940 - (179 575 284+ 318 050 

797 210 656 TL. ' Sİ 

1972 ' de 1 380 271 680 - (153 115 968+ 333 800 

893 355 712 TL. ’ sı 

Demiryol yatırımları dolaysiyle Katma Değer (Taşıt Yatı¬ 

rımları Hariç) : 1 625 780 000 TT 
İAJ. 
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Üretimde Genel Politika : 

Yolcu nakliyatına nazaran daha canlı yeki.İde inkişaf eden 

yük nakliyatında TCDD mümkün olduğu kadar muş teriye cevap ve¬ 

recek duruma gelmelidir. Fortrafik ayların.'!a müşterisine büyük 
adette vagon borcu olmayacak şekilde ayarlanmalara gitmelidir. 

Son 12 sene:e ay be ay ticari vagon yüklemesinin grafiğini çı¬ 
kartırsak demiryollarının hangi aylarda nasıl çalıştığını gö¬ 

rebiliriz. Daha bariz olarak senelik faaliyet grafiğini çıkart¬ 
mak için her ay ortalama olarak günde doldurulan vagon adedini 

çıkartıp seneye göre dökümünü yaparsak TCPD'nin çalışma grafi¬ 

ğini buluru!:. 

Günde Doldurulan 

Aylar ' Ortalama, vagon Adedi 

Ocak 2 143 Vagon/Gün 

Şubat 1 999 Vagon/Gün 
"art 1 95 6 Vonon/dün 
N i san 1 972 Vagon/Gün 

mayıs 1 9 ci 4 Vagon,/Gün 
haziran 2 o OO V. ..aon/Gün 

Temmuz 2 21 3 Vagon/Gün 
Ağustos 2 447 Vagon/Gün 

dyiül ı 
J 134 Vagon/Gün 

Ekim 3 302 Vagon/Gün 
Yasım 3 119 Vagon/Gün 
Aralık 2 532 Vagon/G-ün 



Seneler Ocak Şubat Mart Nisan Alayiş Hazır. Te mm. Ağus. Ey İyi Lk Fn- i s I $ Kasım Aralık 
•V' 

Yekûn 

1S5A 56 864 51 920 66 158 66 103 64 833 64 256 71 826 73 196 86129 90 034 78 306 62 931 832 596 

1955 59 535 51958 56504 58 030 59945 66131 71 780 80668 90 215 98 343 89222 73 923 856 254 

' 1958 i 
| | 

70023 57577 66171 64924 54077 7205 7 73636 82 719 98994 102 1539 91080 76769 920 56 6 

195? 72 573 72 506 73 254 m C\J O i r» 71 477 75 511 75841 87 713 100497 106107 95273 80170 981 750 

| 1958 73 984 68 923 71 963 63 782 73 543 70 738 76 791 82 809 96928 m 132 92016 81 230 958 639 

I 1QRQ 68 828 62 884 71 040 64467 '73 122 65 627 77 587 82 911 38290 107 263 103 270 97,!65 972 454 

1960 72 364 58 690 55 529 58 919 85 920 51 100 69 170 79 818 98488 100 60) 97 616 B5 147 994 261 

1961 72 341 51 151 48 128 51 382 52 430 57 132 60 298 66263 90 070 99 519 91 168 72 544 812 428 

1962 57 042 46203 49 623 52 734. 50 041 51 803 56 361 64545 84 829 101 699 89 931 51 757 76 5 5 6 8 

1963 56 165 4 6 832 52 3J5 55 690 48 510 53 408 57 274 63 404 89 483 103107 91 564 74008 79i 760 

1964 60 848 51 954 58134 53 164 57 155 62 617 64173 7 2 5 53' 37 910 105675 98 919 9 / 236 880 390 

1965 76510 51 200 58 995 49 979 61 603 61 752 68 656 73 770 96578 108338 104547 88 916 900 744 
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■Bundan gayet bariz olarak görülmektedir ki Ağustos 15 ' ten 

Aralık 15'e kadar TCDD fortrafik içinde bulunmakta, Ocak sonun¬ 

dan Temmuz başına kadar da gayet rahat bir devre geçirmektedir. 

Devamlı naklettiği yüklerini bu boş aylara çekebilmek için ikili 

bir tarife sistemi tatbik etmeli ve fortrafikta cüzi de olsa 

fiyat farkı olmalıdır. Kütle nakliyatı yapan müesseselerle an¬ 

laşmalara giderken mümkün olduğu kadar fortrafik aylarında 

nakliye- garantisini düşük tutmalıdır. Tek taraflı kütle nakliya¬ 
tını rantabl hale s olanak için karşıt nakliyat bulma çabasında 

yalnız tarife oynamaları ile muvaffak olma düşüncesine saplan¬ 

mama! ı dır. .Elindeki bütün imkanlarla karşıt nakliyatı yaratmak 

için seferler olmalıdır. Cevher taşınan kömür havsazmdaki bir 

demir ve çelik fabrikasına karşılık,cevher havzasında kömür 

taşınacak 2. bir demir ve çelik fabrikası inşiatını, kömür çe¬ 

kilen demir ve çelik fabrikasından kömür havzasına curuf nak¬ 

letmek için bir curuf çimentosu fabrikasının kurulmasını, bakır 

ve krom çekilen limandan karşıt malzemeyi temin etmek için 

cevherlerin bulunduğu kısımda ham maddesi limandan gelecek bir 

tesis kurulmasını v.b. aramalı hatta yapılmasını zorlamalıdır. 

TCDD1de yükün ortalama olarak katettiği mesafeyi son 16 
senede tetkik edersek ekli grafikte görüldüğü gibi 320 ilâ 

350 Em. arasında olduğunu görürüz. Ortalamasının da 333*8 Km. 

olduğu anlaşılır. Seneler boyunca 1 tonun katettiği ortalama 
mesafe : --



' Seneler ; Lîesafe : 

1950 350,4 Km.. 

1551 337,1 Km. 

1952 35 7,8 Km. 

1953 341,8 Km. 

1954 348,2 Km. 

1955 330,2 Km. 

1956 323,9 Km. 

1957 323,6 Km. 

1358 323,7 Km. 

1959 317,2 Km. 

1960 321,7 Km. 

1961 319,0 Km. 

19 o 2 327,9 Km. 

1953 353,5 Km. 

1954 •331,5 Km. 

1954 çenesinden itibaren hissedilen kamyon sıkıntısının 

tezahürünü L ton yükün katettiği ortalama mesafeden görebi¬ 

liriz. 1961'den itibaren kamyon faaliyetinin tekrar başlama 

mesafenin yükseldiğini, plânlı devrenin başlamasiyle yeni 

bir düşüşü görmekteyiz. Uzak mesafe nakliyatına yapılan ten¬ 

zilâtlar ve uzak mesafeye taşınan kütle cevher ve hampetrrl 
1965'den itibaren kendini gösterecek ve ortalama mesafe yük¬ 
selecektir. 
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Senele yük ortalamasının 333>8 olması uzak taşımada 

avantajlı c'.. an demiryol nakliye s inin alt limiti hakkında glo¬ 

bal bir fik r vermektedir. Ortalaması 333,8 olduğuna göre bir 
kerre bu mesafe .e üstü demiryollarının hakimiyet sahasına 

girmektedir I-iğer taraftan bu ortalamayı tutturabilmek için 

demiryolu n. kliy-.s L ekonomik sınırı 230 Km. 'nin pek üstüne 

çıkmıyacağı kanısındayız. Bu hale göre tesbit edilecek limi- 

ten yukarı :aşı' • karı demiryollarına daha uzak mesafelerdeki- 

leri de kombine domiryolu-karayolu veya denizyolu-demiryolu-

ka ray olu olarak t • ıln etrıek için lüzumlu tedbirleri almak 
lâzımdır. 

Demiryolunda maliyetleri düşürmek için eldeki tesis ve 

vasıtaların ütiJizasyonları artırılmalıdır. Halen tek vardiya 

çalışan bir • "k tesisi sırası ile kademeli olarak 2-3 vardiya 

ya çıkartan k ej -o fazla olduğu söylenen personeli çalıştırma 

imkânı imal itin maliyetinin düşmesi dolayaiyie mamulün tari¬ 

feye intik-'! • > nhitom rda z:rar yollarının kapanması temin 

edilmiş olu m 

Bir ta.'aftan yeni gelir kaynakları aranırken, diğer 

taraftan gi"terlerin, de devamlı kontrol edilmesi malzeme ve 

aynî olarak yapıiaıı sarfiyatların takibi şarttır. 
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Meselâ 

Birin yük taşıma başına yakıt sarfiyatının seneler bo- 
yuncaki dökümünü yaparsak şu neticeleri alım î 

Hamt on İrrı. 1 a düşen ya' kıt sarfiyatı i 

Şenel ev:’ Kömür Fuel-0.il 

1950 80,37 Gr/HT. Km. - ■ 

1951 79,79 Gr/HT. J.V-ıH • _ . 

1952 75,14 Gr/HT. Km. - • 

1953 80,78 C-r/HT. Km. 74,00 Gr/HT. Km. 

1954 83,82 Gr/HT . Km. 73,27 Gr/HT. Km. 

1955 76,14 Gr/HT. Km. 77,14 Gr/HT. Km. 

1956 74,38 Gr/HT. Km. 82,75 Gr/HT. Km. 

1957 73, 44 Gr/HT. Km. 81,62 Gr/HT. Km. 

1958 73,71 G /HT. Km 76,27 Gr/î-IT. Km. 

1959 73,21 Gr/HT. Km. 71.73 Gr/HT. Km. 

1960 70,97 Gr/HT. Km. 69,16 Gr/HT. Km. 

1961 71,98 Gr/HT. Km. 68,07 Gr/HT. Km. 

1962 70,56 Gr/HT. Km. 64,82 Gr/HT. Km. 

1963 71,77 Gr/HT. Km. 58,05 Gr/HT. Km. 

1964- 71,46 Gr/HT. Km. 71,31 Gr/HT. En. 

1965 73,96 Gr/HT. Km. 73,37 Gr/HT. Km. 

Kömür sarfiy atı 1960 - 1962'ye : kadar devamlı düşmüş ond, 

sonra 1965'e kadar yükselerek 1956 - 1957 seviyesine çıkmıştır. 

Fuel-Oil ise 1956'dan 1962'ye kadar devamlı olarak düşmüş ve 
1962'den 1965'e kadar yükselerek 1956 - 1959 seviyesine çıkmış¬ 
tır. 
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1962' d n 1965': kadar hamt on kilometre taşı.ra 3 , 4 gramlık 

bir artış / /',8’e tekabül etmelntedir. 850 bin tonluk bir toplam 
kömür sarf i;;a cd nca 40 bir a ■ kanim gönterirki nakliye si ile 

600 bin TL. !rı geçer, îhıel - öil’e gelince 1962'den 19:" 5 'e ka¬ 
dar hamt on ■ ilom:ire başına. 8,55 gramlık bir artış $ 13,20 te¬ 
kabül etmektedir. 237 bin tcm.nk bir toplam sarfiyatta 31 bin 

ton fuel-o: kaybı de- 't': i a ^ -nen r.nhj.iyesi ile hesap 

edilirse 5 milyon Türk lirasını geçer- 3u misaller gibi demir¬ 

yollarının c.evarfLı takip eüilraoneicten ve personel eğitime tabı 
tutulmamak! n hulule gelen kaçakların kapatılması bugünkü şekli 

ile hesaplaman birim maaliyetin (toplam gider/toplamış = birim 
iş başına g.mder) düşmesini sağlıyacak, zararda azalma hatta ta¬ 
şımanın art ası ve şebekede modernizasyona gidilmekle bakım ve 

işletme giderlerinin düşmesi ile birim gelirden daha az olması 

imkânı vardı", "'eni kn'e a -ç eiohija’- :.ok hem 

Bu ara/'a ul aştırma sisteminde adaletin temininden -TCDD 

üstünde bul-'nar taraflı vergilerin kaldım İması, yol ba¬ 

kımı, yenileme ile modern icor'e-ra yeke ta shiltor: niu kara yoll; 

rında olduğ ı gibi devletçe yapılması halinde demiryolları iş¬ 
letmesinin imkânları artacak maddi yükü hafifleyecek ve hizmet 

kal: te si yü’ sele ektir. 

TCDD'n: n elinde olmayan seherler ile zuhur eden zamlar 

(girdilerle olan zam, el emeğinde olan zam. v b,) kısa zamanda 

tarifelere ınhikas ettirilmeli, karar ataleti dolaysiyle gider 

artışına pa-elel o" arat gedilin art t rı? • • masından zarara gi bil¬ 
memelidir. 
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enerji girdileri 

19531 den beri sarfedilen Ereğli taş kömürü, linyit kömürü, 
motorin, fıv l-o:i 1 ve elektrik enerjisi ekli liste ve grafikte 

görülmektedirler, elektrik enerjisi 1966'da 1965'in aynı sevi¬ 

yede kalacak 1967 * nin ortalarına doğru Haydarcaşa-Gebze elekt¬ 

rifikasyonu servk.se girvikteıı suma ’de sarfiyat 35 milyon 

Kw. S. çıka.( aktii .- 1970 senesine kadar sürecek olan Gebze 
Arifiye çif : hm- ve elektrifikasyon inşaatının hitamına kadar 

artan yolcu trafiği dolayısiyle 46 milyon Fi?S'1 e ve Arifiye hat¬ 

tının işlet ıcyo r çıldığı 1971 senesinde 57 milyon EW3' e 1972'de 
de 72 milyon EY/3 * e yükselecektir. 

Fuel-o i.l' e gelince 1965' de 237 bin tona çıkan sarfiyat 

1966'da 256 bin tona 1967:de 275 bin tona, 1968'de 300 bin 

tona, 1970' s 310 ve 1972'de de 320 bin tona yükselecektir. 

Fuel-oil scırüya cinin tavanı sabittir, oda doğu bölgesinin 

verilecek babanı lokomotif adedine bağlıdır. Şebekedeki 

akaryakıt ile ça1-/ a. ? oVnotiflerin senelik «rtalama 
fuel-oil sarfiyatları 1 000 ton civarındadır. Halen fuel-oil 

sarfiyat belgesinde çalışan lokomotif adedi 300 civarındadır. 





TCDD'nin Sinerji Sarfiyatları 

Sone üreyii Kömürü fon 
Linyit*Çelik 
Ton fon 

'(T)  (2)  . '3) . . . . (4) 

1953 1 059 290 1VI 159 

nr; a 
■; „' 4s- 1 033-962 t 60 661 

1955 874 323 209 557 

1556 >23 211 247 680 + 10 119 

1957 983 584 895 740 + 4 Ğ54 

1958 >68 601 :i9 323 + 1 206 

1959 968 102 2,1 765 

1960 o75 946 223 370 

1961 655 875 131 834 

1962 777 463 192 468 

1963 788 559 169 753 

1964 333 813 179 559 

1965 361 268 110 654 

îl-Oil Ton Motorin Ton Jlekirik 107? 

....(5.).     .(£)     
11 763 2 iü 3 

597 0 no 0 
j, 7 (— y -

122 576 5 711 

132 424 7 062 -

133 900 7 377 -

133 783 19 229 ... 

133 253 10 651 -

12^ 076 9 783 20 193 S 90 

132 126 9 205 19 421 780 

141 605 10 581 19 832 790 

160 292 11 119 22 D19 590 

2İS 544 10 971 25 682 340 

237 586 23 559 23 542 760 
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Dizeli'’ nsyon ■■■ rogrami tatbik edildi; . •'rJrîirde, dizelle - 

rin yerini alacağı aharlı lokomotifle:, a.'; kaydırılacak 

ve kömür sı' ıntı/.ırdan bir an evvel kurtulmak için akaryakıt 

ile işler v a,iye ;e tahvil edileceklerdir. Lirvit kömür sarfi¬ 

yatı istihsale yöre senede 100 bin ilâ 20° bin ton arasında 

oynaşmalar İster 'erektir. Bir yol lokomotifi ortalama senede 

300 ton mot.rin affetmektedir. Yeni yapalı o ak lokomotifler 

de hesa'ba k-.: Yılırsa motorin sarfiyatı şöyle olur : 

Motorin 

24 GCe kon 
27 000 Ton 
33 000 Ton 
42 000 Ton 
e .t 00C noı 
63 1 30 Ton 
733 - 13 Ton 

Adapazarı elek^rifikasyonu ve dizel programı tahakkuk 

ettiği takdirde 1972 sonunda Ereğli kömür : • 7 •ir' k demiryol¬ 

larının ihtiyacı 300 bin tordur. 2,3 yıllık plin başlangı¬ 

cına 800 bin tonla girilmektedir. 

Yağ sarfiyatlarında artış cüzi olarak 3 500 ton i'ezüdiye 

800 ton şüonefa ihfiyaç hissedilecektir- Dr^a parelel olarak 
motor yağları sarfiyatı G/o 200 artış gösterecektir, (yapılan 
leke Km. ±1 j orantılı olarak.) halen 1 000 ton civarında olan 

sarfiyatın 3 00C tor.1 a çıkması (dizel imal programının tahak¬ 
kuku. haline ..) ror ~ dır. 

eneler 

,p6Ğ 
196? 
j.pbo 
196J 
0 O'TO 

1 o;• 
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YAT 

1. klervcek Kapasite ; 

73 k plânda, Jiirinci Peş Yılın sonuna kadar eldeki 

kapasite kilayetkârdır, bu devrede, “yalnız y- r.'J eveler yapı¬ 

lacaktır" şif- kİ ince öngörülmüş tür. İlk Peş Yıllık Plânda, loko¬ 
motif imalâ nıd , gecikme, vagon imalâtındaki aksama dolayı- 

siyle yenil ne adetlerinin temin edilememesinden plân sonu dev¬ 
resinde sık'1 r.tılı durum doğa: aktır o 

1958 çalışmasını şimdilik İkinci Plân sonumuz için 
hedef alırsak bma göre : 

11/lou vagonunda 1972'de 1 409 vagona ihtiyaç olacak¬ 

tır. Diğer vara-’' 'an 1958' e göre 36 elektrikli, 42 motorlu faz¬ 
la olduğuna ve İÇbo'de 1 164 vagonun bulunduğuna göre 1972 so¬ 

nuna kadar " :V'v .kopark te olarak 2 i vagona ;P:tiyaç vardır. 

Parktaki va onl.vr ian 60 yaşını d ol duranların yenilenmesinde 
de 235 vago- ıa ihtiyaç hissedilecektir. Pöyltee bu devrede yeni 

vagon ihtiy. cı 470'lir. Pirinci Beş Yıllık Plâna göre daha 225 
yolcu vagonu olaoa mdan İkinci Pag Yıllık Plânda 2 ’ 5 vagon 

yapılması 1 .sim,gelecektir. Her seneye ortalama 49 vagon düş¬ 

mektedir. Paha .fazla vagon imâl edildiği takdirde şebekede bu¬ 

lunan ve ça.uşma .niyeti müsait olmayan vagonlar servisten 

çekilirler. 
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Yük Vagonunda 1972’ de 9,2 milyar ton kilometrelik 

hamule için 22 900 va.gona ihtiyaç hissedilecektir. Halen (1965 
sonuna göre.) 15 968 vagon bulunmaktadır. 1972 sonuna kadar 6932 
vagon imâl edilmesi lâzımdır. Bu devre içinde 50 yaşını doldur

muş 3 796 vagonun yenileneceğini düşünelim. Yeni yapılanların 
hacim bakımından 7 30 büyük: olmalarını hesaba katarsak 10 728 
eski vagon yerine imâl edilecek vagon adedi 6 252 olur. Birinci 

Beş Yıllık Plânda imâli öngörülen 3 000 vagondan ancak 200 
adedi imâl edilmiş olup, 2 800 adedi 1966 - 1967 devresinde 

yapılacaktır. İkinci Beş Yılda 5 452 vagon lüzumlu olmaktadır 
ki, senevi 1 090 vagon imâl edilmesi gerekmektedir. 

Lokomotif : 

İkinci Beş Yıllık Plân sonunda 1964 sonuna göre 
eldeki 864 lokomotiften ancak 451 adedi teknik ömürlerini 

doldurmamış olacaktır. İlk Beş Yıllık Plânda 83 dizel lokomo
tifi ile eskilerinin yenilenmesi ön görülmüştü, AID kredisin

den alınan 40 lokomotiften bu yana imâlata başlanılmamıştır. 

İkinci Beş Yılda bir tarafta yükün artması (1965 'deki 18,14-
milyar hamton kilometreye karşılık 1972'de 25,56 milyar hamton 
Km.) diğer taraftan eldeki buharlı lokomotiflerin büyük kısmı
nın teknik ömürlerini doldurması cer bakımından TCDD'nın sıkı

şıklara gireceğinin habercisi olmaktadır. Bir'an evvel yapıla

cak teşebbüs ile 1967 senesinde imkân nisbetinde yerli olmak 

üzere imalâta başlanılmalıdır. 
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Yılı 

1968 15 Adet dizel yol lokomotifi 6 Adet manevra lokorno Mfi 

1969 20 Adet dizel yol lokomotifi 7 Adet manevra lokomotifi 

1970 25 Adet dizel yol lokomotifi 8 Adet manevra lokomotifi 

1971 30 Adet di zei yol lokomotifi 9 Adet manevra lokomotifi 

1972 30 Adet dizel yol lokomotifi 10 Ad ot manevra lokomotifi 

120 40 

Falen 3atmaİma teşebbüsünde bulunan 10 adet loko¬ 

motif ile bütün malzemesi dışarıdan getirilip Türkiye de mon¬ 
tajı yapılacak diğer 10 adet lokomotif bu rakamlara dahil 

bulunmamaktauı'r. İlk Beş Yıllık Plânda öngörülen 83 lokomotife 
ilâveten ikinci Beş Yıllık Plânda 2 000 - 2 500 E31lik 120 lo¬ 
komotife ihtiyaç hissedilecektir. 

Yatırımlar ; 

Yol Yatırımları 

Yeni Yollar : 

(Arifiye-Muöurnu-Esenkent) 
(İzzettin-Yozgat-Yıldızeli) 
(Kozlu-Çataldere) 1 600 000 000 

Eski Yolların Yenilenmesi ve Kaynak 
Yanı Varyantlar (Yol Tashihleri) 

905 000 000 

Nivelet Terfileri 100 000 000 

Balast (Poz, Takviye ve İkmâl) 85 000 000 
Makasların Tebdili 60 000 000 
Yeni Beton Travers Fabrikası 7 000 000 

Tünel, Köprü ve B-pna Yenilemeleri 46 500 000 

Y ol Makaniza sy o nu 58 500 000 
Malzeme Değerlendirme Deposu 5 000 000 
Muhtelif 10 000 000 

İstasyon Bina ve İşletme Yatırımları 25 000 000 

Tele kominikasy o n 92 000 000 

Emniyet Tesisatları 3 000 000 

2 997 000 000 
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Ger Yatırımları : 

120 Dizel Yol Lokomotifi 280 000 OCO 

40 Dizel Manevra Lokomotifi 50 000 000 

245 Adet Yolcu Vagonu imâli 165 000 000 

452 Adet Yük Vagonu İmâli 830 000 000 

10 Dizi Elektrikli Tren 45 000 000 

Hay darpaşa-G-e b ze -Adapa zarı 
40 Adet Motorlu Vagon 50 000 000 

50 İe tasyonun Işıklandırılması 5 000 000 

100 Adet Yolcu Vagonunun Işık 
Te eisafının Yenile nme s i 

2 000 000 

Depo inşaatı Tevaiatı ve 
Mü d o mİ e ş ti r i İme s i 

30 000 000 

Depo Teçhizatları 20 COO 000 

Kars Fuel-Oil Tesisi 1 200 000 

Muhtelif 5 000 000 

1 483 200 000 

1 z e me Ya tın •al a r ı : 

Akaryakıt ve Yağ Tesisleri 3 000 000 

Mağaza Mekanizasyonları 7 500 000 

Mağaza Tevsii ve Modernleştirilmesi 9 o o ır\ 000 

20 000 000 

Demiryolu Toplam Yatırımı 4 500 200 000 
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J r b'^ i Beş Y;:1 7 k, Fikre’a rı/N" B Ve rayar/kırlık B a- 

kanlığmca sah ek ; '• ■ ü-;: müî .e.e7 k e ' kş • ü civa¬ 

rındaki yatırımlar tahmin cemler a1 iv''; Ban şkkeek maliyet¬ 

lere rağmen tatminkâr bir şekilde tahakkuk e t t i r ilmo miş tir. 

Şöyleki : 

Birinci Beş Yıllık Plânın ana yatxrirlc.rj.nl teşkil 
eden Pehlivanköy-Edirne, Cebeci-Kayaş hatlarının inşaatına 

henüz başlanmamış Gebze-Arifiye, Van-Tatvan-Kotur hatlarının 

ufak bir kısmı inşaa edilebilmiştir» TCDD yatırıalarmdan 
yol yatırımları tat'-inkâr k:; e i,.npo ile tahakkuk ettirilmiş 

ise de, lokomotif imâlatı, yol küçük malzemesi imâl tesisi 

gibi önemli mevtalarda mühim gecikmeler meydanı gelmiştir. 

Bu durura muvacehe.sinde TCük o . Bayırrij n" k Baka: İlığın:1 n 

İkinci Beş illice lan içi c ■-..2 ’.- - m progrardcM yatırım¬ 
ların tahakkuk ettirmeleri acil ve cn°mli tedbirler alınma¬ 

dıkça mümkün olmayacaktır. Yatırımların önemli bir kısmını 

teşkil eden yol (ray ve bağlantı malzemesi) ve cer (dizel lo¬ 
komotif, elektrikli tren) malzemelerinin büyük ölçüde dış öde¬ 

meye ihtiyaç göstermesi bu malzemelerin yurt içinken azami 
derecede karşılanmaması mecburi kılmaktadır. Bu bakımdan TCDD 

ve bayındırlık Bakanlığı ihtilacı olan ray muhakkak surette 
dahili imkanlardan kar s.i 1? r1- ıkmkk e. k ma ] em. ı a ekesi memleket 

içinde bulunan yok küçük om i eermmei c ehlin . : km. için gerekli 

kapasitenin yaratılmaz:; şar ' km. ,. k1 m .'eke mi kee kaklık Plân¬ 
da da öngörülmüş TüTP ç - - k ■. y, -■ ■ •- ek tahak¬ 

kuk ettirilmemişti ) 
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"Yatırımların yıllık tevdiinde mamul maddeden ziya¬ 

de bü maddeleri tamamen veya kısmen imâl edecek tesislerin 

ilk yıllara alınarak süratli bir tempo ile ikmali muhakkak 
sağlanmalıdır. İv şekilde mamul madde için elenmesi gereken 

döviz miktarında önemli azalma kaydedilebileceği gibi mem¬ 

leket dahilinde bir potansiyel yaratılmış ve yeni iş sahaları 

açılmış olacaktır. 

TEKBİRCE}-, t 

ÎCDB'nm inkişafı için alınması faydalı tedbirler. 

1= teknik : 

a. Yol güzergahlarında Icurp ve eğim düzeltme¬ 

lerinin yapılarak yol standartlarının yükseltilmesi. 

Güzergahın müsait olduğu yerlerde en kısa 

zamanda kayıaklı raya geçilmesi (trafiğin kesif olduğu hat¬ 
ları tashihte öncelik tanımalıdırlar.) 

c. Kütle nakliyatında yüksek kapasiteli vagon¬ 

lar kullanılarak yekpare (ünite) ve ağır trenlere gidilip 

vagon ve lokomotif ütilizasyonunun artırılması. 

d. ’evcut tampon -kanca sisteminin en kısa za¬ 

manda terkecilerek otomaıik kancaya gidilmesi. 
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Vagon -v- ; lekene tif imlinde bakım ihtiyacını 

azaltacak rmüst ror.strüksivona gidilmesi. 

i-, "r.gon lroutrüksiyonunda ölü yülrü azaltacak 

hafif metallerden i e .fy.:.e eâsir-eci. 

{■ . Çalıştırılması .gayri .iktisadı durum arzeden 

hatların en cısa zamanda kanatilması. 

2. 'd, i i mm lirler r 

rgi, resim ve harçlarda diğer özel ve kamu 

ulaştırma müesses eleri ile eşitlik sağlanması. 

. "laliye i elti (tenzilatlı yolcu ve yük) taşı¬ 
malarından miesse senin kurtarılması. 

beslenmesi için muhtelif 

isim altında te.b.rM it yapılmaması. 

örneğin; İmiz ve Demiryollarının kullandığı 
akaryakıtın üstüne s--. ifa ra TcO.larının yararına olan karayolu 

kesintisini:- kat ..atması. 

Ram meddelerin düşük fiyatlarla TCDD1ye ta¬ 

şıtmakta o İr deflet silosseem:! e?ügn mamul maddelerinin de 
TCDD ile nakletmek '”*ı Devletçe teşvik edilmesi. 

tedbirlerin fi.na 

kanlığınsa kar ş1 

ü • i. y a ola r ı i o in TCDD' ce a 11 na n 
■mflarının Millî Savunma Ba- 

yol bakımının Des 

)lv:s'k'' olduğu gibi Demiryollarında da 



3. hikuk 

a. Halkın sihati bahasına kara yollarında veri¬ 

len sihhi sübvansiyonların alınacak karar ve sıkı kontrollar- 
la önlenmesi. 

b. Taşımada, TCDD için vesikaya tabi malların 

diğer ulaştırma vasıtalarında da aynı şartlara tabi tutulması, 

örneğin canlı hayvan, av ürünü, orman envali v.b. 

c. Demir yolu nakliyat sahası içinde olan kara¬ 

yolu motorlu taşıt nakliyatının Ulaştırma Bakanlığınca lisansa 

bağlanması. 

D. Ulaştırma hizmeti gören teşekküller arasında 

işletme mecburiyeti, taşıma, vergi mükellefiyeti, tarifeleri 

tasdikten geçirme mecburiyeti gibi miH'ellefiyetlerde eşitliğin 
temini. 

İdarî 

a. Devamlı personel eğitimi ve kaliteli memur 

alınması ile kadronun takviyesi. 

e. Herkesi sistemin adaleti dolaysiyle hareket 

kabiliyeti as olan TCDD'nin teşkilâta selâhiyet verilerek, 
harekete getiril ne s i . 
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