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Yük Taşımacılığı

Samsun Kalın hattında neler değişecek?, Rail Turkey
DP World, demiryolu bağlantılı limanlar arasına katılıyor. İlk tren Ocak 2019'da.
TCDD Taşımacılık 30 milyon sınırını zorluyor, Rail Turkey
Kars Tiflis Bakü hattında ilk 11 ayda 102 trenle 100 bin ton yük taşındı.
Marmaray’dan yük geçişi iştah kabartacak, Rail Turkey
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında bir yılda 110 bin ton yük taşındı.
Kars-Tiflis-Bakü hattının ilk yıl karnesi, Rail Turkey
 CRCT, Çin-Türkiye arası planladığı konteyner trenini İstanbul'daki lojistik firmalarına tanıttı. Trenin,
Çin'in Yin Chuan bölgesinden haftada bir kalkması planlanıyor. 

Demiryolu Endüstrisi

Yerli demiryolu tekerleği 2019’da pazarda, Rail Turkey
Türkiye pazarı Powerhaul’u sevdi, Rail Turkey
Dirinler, metro ve tramvay tekerleklerinin yerin altında, hızlı ve kolay bir şekilde tornadan
geçirilmesini sağlayacak torna tezgahı üretti.
Bozankaya, Bangkok metro setlerinin sevkine başladı.
İsa Apaydın: Demiryolu hattı yapımında %90 yerliliğe ulaştık.
Yerel basında Skoda'nın Tüdemsaş'a ortak üretim teklif ettiği iddiaları yer aldı.
Tüdemsaş’a yabancı ilgisi, Rail Turkey

Metro ve Tramvaylar

Kocaeli tramvayı, bir günde 41.625 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Geçtiğimiz ay günde ortalama 35 bin
yolcu taşındı.
Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı bu ay sonu açılıyor.
Akçaray tramvayına otomatik yağlama çözümü. UlaşımPark mühendislerinin bu çözümü maliyeti
%40 düşürdü.
Başkentray'daki yoğun talebi karşılamak için bazı seferlerde çift dizi (6 araç) kullanılmaya başlandı.
8. yılını kutlayan Samsun tramvayı şimdiye kadar 136 milyon yolcu taşıdı.
Darıca sahilini Gebze OSB'ye bağlayacak metro hattının temeli 20 Ekim'de atılıyor. Metrodan,
Marmaray ve hızlı trene, Gebze istasyonunda aktarma yapılabilecek.
Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı Yamanevler-Çekmeköy, 21 Ekim Pazar günü törenle
açılıyor.
Kaynarca-Sabiha Gökçen metrosu Viaport'a kadar uzatılacak.
Haliç (Eminönü-Alibeyköy) tramvay hattında ray serim işleri sene sonunda tamamlanıyor. Deneme
sürüşlerinin 2019'un ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor.
Gaziantep'in banliyö sistemi Gaziray, 2019'da tamamlanacak. İstasyon banliyö, metro ve
otobüslerin aktarma noktası haline gelecek. 
Konak ve Karşıyaka tramvayları, Türk Standartları Enstitüsü'ndan kalite onayı aldı. 
Marmaray ile yolculuk edenlerin sayısı 5 yılda 295 milyona ulaştı.
Yenikapı-Hacıosman hattında 8 vagonlu 68 aracın tamamı seferlere başladı. Türkiye'nin en yoğun
metro hattında kapasite %40 arttı. M2 hattında geçen sene 141 milyon yolcu taşındı.

 



Altyapı

Halkalı-Çerkezköy arası sinyalizasyon çalışmalarına Aralık'ta başlanacak. Çalışmalar 450 gün
sürecek.
Azerbaycan parlamento sözcüsü: Kars-Tiflis-Bakü demiryolu Kuzey-Güney koridorunda büyük bir
potansiyel yarattı.
Hızlı trenlere hazırlanan Haydarpaşa'da Khalkedon antik şehrinin kalıntılarına rastlandı.
İçinde Siemens'in de yeraldığı 80 kişilik Alman heyeti Ankara'da. Türkiye'nin hızlı tren ve demiryolu
modernizasyonu yatırımlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Halkalı-Kapıkule hızlı demiryolu etabının ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattı ihalesini Gülermak-
Alsim Alarko konsorsiyumu kazandı.

Yolcu Trenleri

İzmir Mavi treni yeniden Ankara'da. Bir süredir Eskişehir-İzmir hattında hizmet veren İzmir Mavi
treni, 15 Kasım'dan itibaren yeniden Ankara-İzmir arası hizmet vermeye başlayacak.
Sofya Ekspresinde doluluk artıyor. Yılın ilk dokuz ayında Sofya Ekspresi'nde 19 bin kişi taşındı. 80
yatak kapasiteli trende ortalama 35 kişi seyahat etti. Geçen seneyi ikiye katlayan trende doluluk
oranı %44 oldu.
Demiryollarında yeni tren heyecanı, Rail Turkey
Yataklı trenlere zam. TCDD Taşımacılık, yataklı tren ücretlerine zam yaptı. Doğu Ekspresi'nde
yataklı tren ücreti 117 TL/kişi, tek kalmak isteyenler için 187 TL oldu.
Efes antik kentine trenle nasıl gidilir? Rail Turkey
Ankara hızlı tren garı, ilk iki yılında 10 milyon yolcu ağırladı.
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