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Yerlleştrme çalışmaları
ağırlık kazanmaya başladı

Srena Marne, yattak tecrübesn
raylı sstemlere de aktardı
Yatların döşemesinden mobilyasına, teak kaplama güvertesinden paslanmaz çelik parçalarına kadar üretim yapan Sirena
Marine; Azimut ve Nautor’s Swan markaları için yat üreterek, kendi markaları
Azuree ve Euphoria modellerini de pazara sunuyor. Yıllık 150 yat üretim kapasitesiyle çalıştıklarını aktaran Sirena Marine Otomotiv ve Raylı Sistemler Direktörü
Sadık Ilgın, bu alandaki çalışmalarını raylı
sistemler, iş makineleri, savunma sanayii ve enerji gibi sektörlere aktardıklarını
anlattı. Ilgın, “Böylece sektör yelpazesini geliştirdik. Bugün toplu taşıma yapılan otobüs, tren ve minibüs gibi araçların
kompozit parçalarıyla paslanmaz çelik tutamaklarını üretiyoruz” diye konuştu.

“Hız ve kalte standardımızı artırdık”
Kıraça Holding tarafından kurulan Sirena Marine’in, 157 bin metrekare alandaki
fabrikasında faaliyet gösterdiğine değinen Sadık Ilgın, öte yandan trim robotu,
SMC pres gibi yatırımlarla üretim kapasitelerini, hız ve kalite standartlarını artırdıklarını ifade etti. Ilgın, 80’i mühendis
ve teknik personel olmak üzere 420 çalışanla hizmet verdiklerini belirtti. Raylı
sistemlerin, gelişmiş ülkeler için önem taşıdığına dikkat çeken Ilgın, “Türkiye’nin

bu alanda yatırımlarını hızlandırması güzel bir durum. Biz kalite standardımızı
iyileştirerek dünyanın önemli kompozit
ve paslanmaz çelik parça üreticileri arasında yerimizi alma hedefimize yerelden
başlayarak yaklaşıyoruz” dedi. Tülomsaş,
Tüvasaş, Durmaray-Durmazlar, Karsan,
CSR MNG, MAN, TCV, Safkar ve Hisarlar gibi şirketlere kompozit ve paslanmaz
parça ürettiklerini belirten Sadık Ilgın, eş
zamanlı uluslararası kalite sertifikasyon
süreçlerini de yönettiklerini anlattı.
Sadık Ilgın, ayrıca firmalarının ISO
15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri
Kaynak İşlemleri Yönetim Sistemi, ISO
3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi, DIN 6701-2 Demiryolu Araçları Üretiminde Yapıştırma Standardı ve OHSAS
18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi gibi akreditasyonu süren kalite belgelerinin, üretim süreçlerinde iş güvenliği
ve işçi sağlığı açısından uygunluğu belgeleyeceğini söyledi. Ilgın, şunları kaydetti: “Bunun yanı sıra 2013 yılında alınan
International Railway Industry Standard
(IRIS ) sertifikası gibi kalite sertifikasyon
gereklerini de yerine getiriyoruz. Yapılan
bu yatırımlar ve iyileştirme faaliyetleri ile
sektörün lider üreticisi konumuna gelmeyi hedeﬂiyoruz.”
BURSA

Devlet ve toplumun gündeminde yer alması uzun bir geçmişe dayanmayan raylı
ulaşım teknolojileri son 15 yıldır konuşuluyor. Kısa geçmişinin yanı sıra 10 yıllık
süre zarfında ivme kazanan sektör, bugünün önemli sektörleri arasında yer alıyor.
Kamunun sektör paydaşlarına güveninin
gün geçtikçe artması nedeniyle yurtta raylı sistemler sektörü de gelişme kaydetmeye başladı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) ilk müteahhitlerinden
Nuri Demirağ’ın raylı sistemler teknolojisi ve Türkiye havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un havacılık teknolojisiyle ilgili o günün şartlarında
devrim sayılabilecek girişimleri desteklenseydi, bugün hızlı trenlerimiz raylarda, uçaklarımız da gökyüzünde dolaşırdı.
Nuri Demirağ döneminden bugüne yok sayılan, 60 yıllık bir süredir görmezden gelinen raylı sistemler dünyası, bugüne gelindiğinde ise yapılan çalışmalarla önem
kazandı.
Raylı sistemlerde son zamanlarda görülen hareketlenme, önemli gelişmeler olacağının ve sektörel ivmelenmenin yukarı
doğru yöneldiğinin göstergesi. Artık; kendi tramvayını, metrosunu üretmiş, milli
trenini ve hatta hızlı trenini üretme çabasına girişmiş bir Türkiye’den söz ediyoruz.
Tüm bu çabalar, yan sanayiyi de geliştiriyor ve milli ekonomiye katkı sağlıyor. Günümüzde artık ‘yerlilik, yerli üretim, yerlileştirme’ kavramları üzerinde daha fazla
duruluyor.
Bu alanda dışarıya fazladan döviz ödenmesi, raylı sistemin Türkiye’de gelişimini
gerekli kılıyor. Ayrıca, teknolojinin bugünden geliştirilmemesi ve üretilmememesi
durumunda, dışarıya ödenecek fazladan
döviz, Türkiye’nin gelişmeye ayıracağı finansman payını azımsanmayacak oranda etkileyecek. Yerli üretimle, cari açığı
olumsuz yönde etkileyen sektörel ithalat seviyesi en aza indirgenecek reel ekonomiye katma değer sağlayacak. Aynı zamanda teknolojinin gelişimi, yerlilik oranı artışı ile maliyetleri daha da düşürecek.

Gelecekte yapılacak Ar-Ge çalışmaları,
yerlileştirme çalışmalarındaki ilerlemeler ve kapasite kullanımındaki artışlar sayesinde yaklaşık yüzde 75 yerlileştirme ve
buna ilaveten ekonomik iyileşmeler görülebilecek.
Bu doğrultuda hükümetin yasalaştırdığı
yüzde 15 yerli ürün fiyat avantajının kullandırılması ve ihalelerde yüzde 51 yerlilik
şartı, sektöre katkı sağladı. Yerli üreticinin
desteklenmesi için bu uygulama önemli.
Eksiklerin tamamlanmasıyla daha iyi sonuç vereceğine inandığımız bu uygulamayı destekliyor ve önemsiyoruz. Ancak şu
da unutulmamalıdır ki; yüzde 51 yerlilik
şartı tek başına yeterli değil. Yerli sermayenin güçlendirilmesi için öncelikle yerli
üretici tanımının da yapılması gerekiyor.
Türk firmalarıyla ortaklık kuran yabancı
firmalar da yerli üretici sınıfında ihalelere
katılıyor ve bu avantajdan yararlanıyor. Bu
ortaklıklarda yerli sermayenin payı yüzde
30 civarında. Ortaklardan ana firma teknolojiyi, Ar-Ge’yi, mühendisliği ve önemli ekipmanları kendi ülkesinde üretiyor ve
Türkiye’ye ihraç ediyor. Burada oluşturduğu montaj işinden elde ettiği vergi öncesi kâr ve bunun dağılımı, yerli sermayeye
önemsenmeyecek bir katkı sağlıyor.

15 yıl çnde, 55 mlyar dolarlık
büyüklük hedeflenyor
Kamu sektörünün yıllarca başaramadığını özel sektörün daha kısa zamanda başarabildiği tüm boyutlarıyla ortada. Bu nedenle, kamunun elinde tuttuğu üretim ve
işletme kurumlarının özelleştirilmesi gerekiyor. Raylı sitemlerle yolcu ve yük taşımacılığındaki özelleştirme, beraberinde
rekabeti getirecek. Bunun yanı sıra ekonomik, emniyetli, hızlı ve sürdürülebilir
bir demiryolu taşımacılığının sağlanması
amacıyla, sektörün önünün de açılmasını
sağlayacak. Bu nedenle, kamunun elinde
tuttuğu mevcut üretim ve işletme kurumlarının en kısa zamanda özelleştirilmesi
gerekiyor.
Raylı sistemlerde 15 yıllık projelerle

TAHA AYDIN
Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri
Derneği (RAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı

sektörün 55 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 12 bin kilometrelik Hızlı Tren Hattı
Projesi, yolcu ve yük taşımacılığı için Ulusal Demiryolu Ağı Projesi, 350 bin ve üzeri
nüfusa sahip şehirler için planlanan tramvay, HRS ve metro sistemleri , hat otomasyonu ve sinyalizasyon çalışmalarıyla pazar
büyüyecek. Yurtiçinde raylı sistemler sektöründe özel ve kamu ana üreticilerinin
kapasite büyüklüğünün yıllık 2.5 milyar
dolara ulaştığı görülüyor.
Yıllık 300 milyon dolarlık; otomasyon,
sinyalizasyon yazılım üretim kapasitesi de
bulunan sektörün, global pazardaki sektörel büyüklüğüne bakıldığında, Türkiye’de
toplam kapasitenin yetersiz kaldığı gözlemleniyor. Tersinden okuma yaparsak;
global pazardan pay almak için devlet ve
özel sektörün neler yapması gerektiği noktasında bize açık mesajlar verdiğini de görmüş oluruz. Mevcut kapasite ile 10 yılda
25 milyar dolar, 20 yılda 50 milyar dolarlık
bir hacim oluştururuz. Ancak 20 yılda 150
milyar dolarlık bir hacim oluşturursak global pazardan yaklaşık yüzde 8’lik bir pay
alırız. Kamu, elinde bulundurduğu mevcut kapasitelerini çok iyi kullanır, çağın
gerektirdiği teknolojileri üretir ve bunlara
devletin destek verebildiği özel sektörü de
ana üretici konumunda görürse, raylı sistemler teknolojisini üreten sanayicilerimiz kazanır.

“Eurasa Ral Fuarı’nda demryolundak
gelşmeler ve yenlkler öne çıkacak”
Eurasia Rail Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve
Lojistik Fuarı, bu yıl beşinci kez kapılarını açacak. Fuarın 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildiren Türkel Fuarcılık İş Geliştirme ve
Proje Yöneticisi Moris Revah, demiryolundaki gelişmeler ve teknolojideki yeniliklerin öne çıkacağını söyledi. Fuardaki konu başlıklarından söz
eden Revah, “Dünya demiryollarındaki gelişmelerin, kent içi raylı sistem işletmeciliğindeki tecrübelerin,
yüksek hızlı tren araç teknolojilerin
fuarın önemli gündem maddelerinden olacağını düşünüyoruz. Ayrıca,
pazarlama ve ihalede karşılaşılan sorunların, milli tren projelerinin, yolcu
ve yük taşımacılığındaki problemleri,
çözüm önerileri ve gelişme potansiyelinin ele alınacağını öngörüyoruz.
Fuarda, bunların yanı sıra Türkiye demiryolu mevzuatındaki gelişmelerin
fuar gündeminde yer almasını bekliyoruz” diye konuştu.
Geçen yıl gerçekleştirdikleri fuara
25 ülkeden 277 katılımcı ve 50 ülkeden 17 bin 550 profesyonel katıldığı-

nı ileten Moris Revah, bu yıl 26 ülkeden 300 katılımcı ve 15 bin ila 20 bin
ziyaretçi ağırlamayı öngördüklerini
belirtti. Revah, “15 ülkeden ulaştırma
bakanları, devlet demiryolları genel
müdürleri ve yardımcıları, yerli ve yabancı lokal yönetimlerin kurmayları,
fuara geleceğini açıkladı” dedi. Revah,
şöyle devam etti: “Kent içi raylı ulaşım, mevzuat, test yolları, yerlileşme
ve kümelenme, demiryolu ağı gelişimi, yüksek hızlı tren projesi sunumları, demiryolu güvenliği, iletişim,
ihaleler ile çeken-çekilen araç teknolojisi ve fırsatlar geçen yılki konular
arasında yer alıyor.”
Moris Revah, Türkiye’nin, raylı sistem sektöründe 2011 yılında yüzde
81.9’luk büyüme ile ilk 20 ülke arasında yer aldığını iletti. Son dönemlerde yapılan yatırımlar ile Türkiye’nin
2016 yılında ilk 10 ülke arasında yer
almasının beklendiğini aktaran Revah, “Türkiye ithalatta 2009 yılında
1 milyar 126 milyon 341 bin dolar ile
13’ncü sırada yer aldı. İthalat, 2011 yılı
itibarıyla yüzde 33.9 geriledi ve Türkiye 20’li sıralarda yer aldı” dedi. 2016

yılında Türkiye’nin ithalatta 30’uncu sıralara gerileyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Revah “2005-2023
tarihleri arasında kamunun, sektöre
50 milyar dolar yatıracağı açıklandı.
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik
Bakanlığı, özel sektörün de söz konusu zaman diliminde aynı miktarda yatırım yapacağını ve demiryoluna 100
milyar dolarlık yatırım yapılacağını
bildirdi” dedi.
ARAŞTIRMA SERVİSİ
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“TÜLOMSAŞ önderlğnde yen
nesl balast vagonu üretyoruz”
COŞKUN ÇARDAK / ESKİŞEHİR

SAVASAŞ
uluslararası
projelerde
etknlğn
artıracak
Yurtiçi ihaleler ile alınan yolcu vagonlarının hafif ve ağır bakımı ile beraber yeni boji üretimi de yapan Sakarya Vagon Sanayi
A.Ş. (SAVASAŞ), demiryolu sektöründe
uluslararası projelerde yer almayı hedefliyor. Demiryolu Serbestleştirme Yasası
ile özel sektörün de demiryolu yolcu ve yük
taşımacılığı yapabilmesinin önünün açıldığını kaydeden SAVASAŞ Genel Müdürü
Hülya Sönmez, “2014-2018 dönemini kapsayan 10’uncu Kalkınma Planı’nda demiryoluna ayrılan bütçe ile pazarın büyümesi
öngörülüyor” diye konuştu.
Yurtiçinde demiryolu sektörünün son
yıllardaki hızlı geliştiğine dikkat çeken
Hülya Sönmez, “Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.(TÜVASAŞ) işbirliği ile üretilen ve
Bulgaristan’a ihraç edilen 30 adet yataklı yolcu vagonunun montajlarının tamamını biz gerçekleştirdik" dedi. AllWorld Network ile TOBB’un öncülüğünde ve
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı’nın desteğiyle 'Türkiye 100 Projesi'nin gerçekleştğini ifade eden Sönmez,
“Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine
küresel ölçekte dikkat çekmek için yürütülen proje sonuçlarına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi içinde yer aldık” bilgisini verdi. Sönmez, sektöre üretim yapan bir
firma için gerekli olan sertifikalara da sahip olduklarını söyledi.
SAKARYA

Y

ük vagonu
komponentler ve vagon
konteynerler üreten
Esray, TÜLOMSAŞ
önderlğnde yen nesl balast
vagonu üretm de yapıyor.
Şrket, TCDD’nn htyacı olan bu
vagonlardan 40 adet üretecek.
Balast vagonu üretmne Kasım
2014’te başladıklarını belrten
Esray Makne Yönetm Kurulu
Başkanı Ramazan Yanar, “Son
vagonu Mart 2015 sonuna kadar
teslm edeceğz. Ürettğmz bu
vagonlar pnömatk ve manel
kontrollü. Ayrıca 10 bar hava
basıncıyla çalışıyor” ded.
Vagon, araç üstü ekipman, hat konteyner
ve bunların her türlü yedek parçasının üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Ramazan Yanar, demir-çelik sanayii için ürettikleri vagonların yüksek sıcaklıktan etkilenmediğini söyledi. Yanar, vagonlarının
600 ila 800 derece sıcaklıkta çalıştığını ifade etti. KARDEMİR için ürettikleri vagonlarda, geliştirdikleri vagondan kumandalı
bağımsız hava freni ve balast/platform çok
fonksiyonlu vagon uygulamasının bulunduğunu belirten Yanar, bu ürünlerinin patentli olduğunu söyledi.
Fren sisteminin, her vagon için bağımsız kullanıldığını belirten Ramazan Yanar,
“Her vagonda bulunan 200 litrelik hava deposu lokomotif tarafından ya da vagonlar
park halinde iken hava ile dolduruluyor.
Manevracı platformuna el freninin yanına
yerleştirdiğimiz kumanda kutusundaki yönetme kolu aracılığı ile manevracı istediği
sayıda vagona fren yapabiliyor. Vagonu yavaşlatmak veya durdurmak manevracının
kontrolünde oluyor” diye konuştu. Yanar,

balast/platform vagonunda ise tek bir vagonun hem balast hem de platform vagonu
olarak kullanıldığını anlattı.

“3 mlyon euro’luk yatırımı
bu yıl tamamlayacağız”
Balast vagon üretimlerinin dışındaki üretim faaliyetlerine de değinen Ramazan Yanar, “Bugüne kadar DE 24000 tipi lokomotiﬂerin makinist kabinlerinin modernizasyonunu, GE Power Haul lokomotiﬂerinin
high risk parçalarının ve Hyundai Rotem
lokomotiﬂerinin elektrik dolaplarının üretimini gerçekleştirdik. Demir çelik ana sanayisi için de ağır yük taşıyan altı dingilli ağır yük vagonlarının üretimine devam
ediyoruz” dedi.
Avrupa’da demiryollarına kaynaklı imalat yapan firmaların üretim kalitelerini
belgeleyen en üst standart olan EN 15085
belgesini alan ilk firmalardan biri olduklarını vurgulayan Yanar, tüm üretim süreçlerini EN 9001, EN 14001 ve OHSAS 18001

standartlarına uygun gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Faaliyetlerine 2007'de başladıklarını
anlatan Ramazan Yanar, Eskişehir OSB’de
7 bin 500 metrekaresi kapalı, 22 bin metrekarelik alanda 50 kişi ile faaliyetlerini
sürdürdüklerini belirtti. Artan üretim kapasiteleri nedeniyle kapalı alanlarına 10
bin metrekare daha ekleyeceklerini belirten Yanar, “Ayrıca, daha büyük projeler için
üretime başlayacağız. Demiryolu sektörüne yaptığımız üretimin yanı sıra araç üstü
ekipman üretimindeki deneyimimizi Tırsan işbirliğiyle destekliyoruz. Tırsan marka şasilerin üzerine kasa üretiyoruz. 2012
yılında başlayan vagon alımı, yeni fabrikamızın inşaatı ve makine alımıyla, yaklaşık 3 milyon euro’luk yatırımımız bu yıl tamamlanacak” diye konuştu.
Sektördeki faaliyetlerinin geçtiğimiz yıllarda aldıkları ödülle de karşılığını bulduğunu ifade eden Ramazan Yanar, “Eğitim
ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) ve

Türk Telekom Akademi’nin (TT Akademi)
düzenlediği ‘Eğitim ve Gelişim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Gelişen KOBİ,
Geliştiren KOBİ Ödülleri’nden birini 2013
yılında aldık” diye konuştu. Demiryolu ve
lojistikle ilgili değerlendirmeler yapan Yanar, “Hasanbey Lojistik Köyü ile demiryolu taşımacılığıyla ilgili yatırımların büyük
kısmı tamamlandı. Eskişehir’in hava kargo
taşımacılığında da harekete geçmesi gerekiyor. Bu tür atılımlar gerçekleştiğinde ilin
lojistik ve demiryolu sektöründe en önemli
merkezlerden biri olma özelliği pekişecek”
görüşünü dile getirdi.

“Genşleyen raylı sstemler pazarında
artan taleb karşılamaya odaklandık”
Raylı sistemler alanında geliştirdiği
yenilikleri İstanbul Eurasia Rail Fuarı’nda tanıtan Contitech, müşterileriyle ortak geliştirmeler yaparak,
pazardaki artan taleplerin karşılanmasına odaklandı. Hava süspansiyon
sistemleri tedarikçi ve geliştiricisi
Contitech, vagonlar arasında esnek
geçişi sağlayan körükler ve süspansiyon sistemlerinin yanı sıra demiryolu hortumlarını da üretiyor. Contitech’in ürün gamında fren hortumları,
klima ve ısıtma sistemleri için kullanılan hortumlar ve lokomotiﬂerde
kullanılan kablo koruma hortumları
da bulunuyor.
Firma, 2016 yılında yürürlüğe girecek EN 45545 Yangın Koruma Talimatı’na göre üretim yapıyor. Vagonlar
arasında esnek geçişi sağlayan körük
malzemelerinin daima hareket halinde olduğunun altını çizen Contitech Raylı Sistemler Bölüm Müdürü
Friedrich Hoppmann, malzemelerin
çakıl, UV ışını, yağmur ve kar gibi faktörlere maruz kaldığına dikkat çekti.
Contitech’in bu faktörleri de göz önüne alarak, gelen taleplere çözümler
ürettiklerini ifade eden Hoppmann,
ürünlerin hızlı trenlerde ve metrolarda kullanıldığını belirtti.
Türkiye’deki raylı sistemlerin büyük bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Friedrich Hoppmann, Contitech’in ana fikri olan ‘Engineering Next

Level’ doğrultusunda genişleyen bu
pazarın artan taleplerine odaklandıklarını aktardı. Sadece komponentler
ve sistemler değil, müşterilerle ortak
geliştirmeler yaptıklarına değinen
Hoppmann, “Şirketimiz, uzun yıllara
dayanan malzeme ve geliştirme uzmanlığı ile sürdürülebilir ürün çözümlerini sunuyor. Contitech, hava
süspansiyon sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi konusunda dünyada
50 yıl, Türkiye’de de 15 yıllık bir deneyime sahip” dedi.
Geçen yıl Contitech Bursa fabrikasının 15’inci yılında ticari araç sektöründe 15 milyonuncu hava süspansiyon körüğünü ürettiğini vurgulayan
Friedrich Hoppmann, ayrıca Contitech Railway Engineering ürünlerinin
de Bursa fabrikasından tedarik edilebileceğinin altını çizdi. Türkiye’deki yerelleştirmeye sürdürülebilir hız
kazandırmak istediklerini dile getiren Hoppmann, “Bursa fabrikasında raylı projeler için iletişime geçilebilecek bir birimimiz de bulunuyor.
Ayrıca dünya çapındaki satış noktası
ağımız güçlü bir servis imkanı sağlıyor. Contitech hava süspansiyonları
ve süspansiyon sistemleri metrolarda, tramvaylarda ve hızlı trenlerdeki
konforu ve güvenliği artırıyor” ifadesini kullandı
Contitech’in bu alandaki yeniliklere öncülük ettiğine işaret eden Fried-

rich Hoppmann, “InnoTrans 2014
Fuarı’nda aşırı sıcaklıkların da üstesinden gelen k-hava süspansiyonlarını tanıttık. Bu yeniliğin zorluk testini
ise Kazakistan’da tamamladık” diye
konuştu.
Hava süspansiyon sistemlerini yedek parça sektörü için de sunduklarını kaydeden Friedrich Hoppman,şunları kaydetti: “Şirketimiz, bu alanda
da yüksek kalite ve yüksek güvenliğe sahip. Biz, sadece ilk ürün üreticisi
verilerine ve isteklerine göre üretim
yapıyoruz. Böylece müşterimize güvenebileceği orijinal kalitede ürün sunuyoruz.”
BURSA

