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Ankara Tren Kazası

Ankara’da hızlı tren kazası. Ankara-Konya hızlı treni hat üzerindeki lokomotife çarptı. İki yolcu

vagonu devrildi. 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Makale: 12 soruda Ankara tren kazası
Ankara'da Başkentray seferlerine tren kazası nedeniyle ara verildi.

İnceleme: Hızlı trenlere yüksek talep devam ediyor
Gözaltına alınan üç demiryolu personelinin ifadeleri basında yer buldu.

Turhan: Tren kazasının sinyalizasyon bulunmadığı için gerçekleştiğini söylemek yanlış olur.

Makale: Tek çözüm sinyalizasyon mu?

Yük Taşımacılığı

Makale: Özel vagon sahipliğinin tadı kaçıyor
MSC'den Trieste intermodal hattında Ro-Ro'lara rakip. İzmir Limanı'ndan çıkan Trieste Express, her

Cumartesi kalkacak ve 70 saatte Trieste'de olacak.

Azerbaycan Demiryolları'nın Alstom'dan sipariş ettiği 40 ağır yük lokomotifinin ilki teslim edildi.

Lokomotif Bakü-Tiflis-Kars hattında kullanılacak.

Demiryolu Endüstrisi

Samulaş, OMÜ ve özel sektör işbirliğiyle üretilen tramvay tekerleği bandajı test süreçlerini başarıyla

tamamladı. Türkiye'nin yıllık tekerlek bandajı ithalatının 80 milyon USD olduğu belirtiliyor.

 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey sürücüsüz metro hattına yerli yazılım geliştirildi.  

Türkiye-Azerbaycan ortak vagon üretimi kararı aldı. Azerbaycan'daki fabrikada Bakü-Tiflis-Kars

hattında kullanılacak vagonlar üretilecek.

Söyleşi: Yük vagonları için tüm hizmetler bir arada
Tüvasaş'ın üretip Irak Demiryolları'na ihraç ettiği yolcu vagonlarının kullanıldığı Bağdat-Felluce

yolcu seferleri başladı.

Kocaeli tramvayı için sipariş edilen 6 yeni tramvay setinden ilki teslim edildi. Durmazlar tarafından

üretilen set ile Akçaray'ın filosundaki araç sayısı 13'e yükseldi. 

TCDD Taşımacılık, 93 adet otomatik tren durdurma sistemi (ATS) için ihaleye çıktı.

Durmazlar, 100. raylı sistem aracını üretti. 100. araç Akçaray’da kullanılmak üzere Kocaeli’ye sevk

edildi. 

Metro ve Tramvaylar

Akçaray'ın 2. etabı Sekapark-Plajyolu hattında ray serimi tamamlandı, sinyalizasyon çalışmaları

başladı. Açılış Şubat'ta.

Gaziantep banliyö sistemi (Gaziray) elektrifikasyon ihale sonucu açıklandı. 3 firmanın teklif verdiği

ihaleyi Elsitel kazandı. İhale bedeli 189.4 milyon TL.

İnceleme: Tavşantepe-Sabiha Gökçen havalimanı metrosu (M4)
İzban'da grev kararı. Çalışanların çok büyük bir kısmı, önerilen zammı kabul etmeyerek grev

kararına evet oyu verdi. İzban işçileri 10 Aralık'tan bu yana grevde.

İzban grevinde taraflar uzlaşmıyor. Ek tedbirlere rağmen, İzmir'de ulaşımda büyük sıkıntı yaşanıyor.

 



Gaziray için bitiş tarihi 2019 sonu olarak duyuruldu. 

İzmir metrosu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 

İzban'da grev nedeniyle kısıtlı olarak sürdürülen seferler mahkeme kararıyla tümüyle durduruldu.

Makale: 10 soruda İzban grevi
Turhan: Gaziray Projesini etap etap hizmete açmayı planlıyoruz. Genel olarak projede ilerleme

yüzde 70 mertebesinde. 

İnceleme: 2019'da neler olacak?

Altyapı

İnceleme: İkinci 100 günlük planda raylı sistemler
TCDD Taşımacılık, 85 makinist, 54 tren teşkil işçisi, 71 lokomotif tamircisi, 22 tezgah makina ve

talaşlı imalat işçisi, 20 vagon imal ve tamir işçisi, 31 kaynakçı ve 70 motor tamircisi işe alacak.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Son başvuru tarihi 31 Aralık.

TCDD, 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım/bakım operatörü, 188 yol bakış işçisi, 40 liman

operatörü olmak üzere toplam 356 kadrolu işçi alacak. Başvurular 9-15 Nisan'da.

Turhan: Demiryollarında yurt genelinde elektrifikasyon ve sinyalizasyonun %45'ini tamamladık.

Yolcu Trenleri

Trenlerde 9 Aralık’ta kış tarifesine geçiliyor. YHT seferleri günde 52’den 44’e düşecek.

Ulukışla-Yenice tünel çalışmaları sona erdi, Erciyes Ekspresi seferleri normale döndü.

Makale: Doğu Ekspresi fırsatı tersine dönebilir
Pamukova tren kazasına ilişkin davada karar. TCDD, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına

30'ar bin TL ödeyecek. 14 yıl önce meydana gelen kazada 37 kişi hayatını kaybetmişti.

İnceleme: Doğu Ekspresi’nde nasıl yer bulunur?
Haber: Ocak'ta Ankara YHT garına hızlı tren gelmeyecek  
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