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Mustafa Okan ÇALIOVA
RESTDER Genel Başkanı

RETS DERGİ - BAŞKANIN MESAJI

Uzun soluklu olmasını temenni ettiğimiz derginin 2. sayısı ailemize hayırlı olsun. Bu sayımızda sizlere bizim 
için çok önemli olan bir konudan bahsetmek istiyoruz. 

Kadınlar, tarih boyunca üretimin her aşamasında çalışmışlardır. Türk kadını, ilk kez 1843’de aldığı ebelik 
eğitimiyle çalışma yaşamında yerini almıştır.1897’de iş yaşamına ücretli işçi olarak katılan kadınlara, 
1913 yılında da devlet memuru olma hakkı verilmiştir. Bunun ardından bir yıl sonra kadınlar, tüccar ve 
esnaf olarak da iş hayatına girmişlerdir. 1923 yılında Cumhuriyetin ilanını izleyen ilk on yılda gerçekleştirilen 
reformlar, kadınların eşit yurttaşlar olarak haklarını kazanmasını ve toplumun yeniden yapılanmasını 
sağlamıştır.

2001 yılından itibaren başlayan eğitim sürecinde bizlerle aynı yolu paylaşan ama aynı şartlara erişemeyen 
kadınlarımız için oluşum hayalimizi gerçekleştirmek için kollarımızı sıvadık. Evet, artık RESTDER KADIN 
KOLLARI’NI hayata geçiriyoruz. Bu oluşumla; öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve sektörde çalışan 
kadınlarımızın yaşadığı zorlukları birbirleriyle paylaşabileceği, mesleki tecrübelerini aktarabileceği, istihdam
konusunda seslerini duyurabileceği bir imkân sağlama amacındayız. 

Bu oluşumla raylı sistemler sektöründe fark yaratacağımızı, bu sektöre kadın elinin değmesi gerektiğini 
savunuyoruz. Siz değerli okurlarımızdan, kıymetli öğrenci, mezun ve sektörde çalışan yol arkadaşlarımızdan 
desteklerinizi bekliyoruz.  

Heyecanlı Bekleyiş...
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HAKKIMIZDA

2001 yılında Anadolu  Üniversitesi’nde eğitim ve öğretime başlayan Raylı Sistemler bölümü
2019 yılında Ortaöğretim düzeyinde 23 okulda, Ön Lisans düzeyinde 10 üniversite, 13 Meslek
Yüksek Okulunda, lisans düzeyinde 1 okulda eğitim ve öğretime devam etmeltedir. 2013
yılında kurulan derneğimizin amacı raylı sistemler mezunlarının birlik ve beraberliğini sağlamak,
mezunlarımızın raylı sistemler sektöründe istihdam edilmesini sağlamaktır.

MİSYONUMUZ
Raylı sistemler mezunlarımızın, sektörde yer alarak mesleki ve kişisel gelişimlerini tamamlaması
ve birlik beraberliğinin sağlanması.

VİZYONUMUZ
Raylı sistemler sektöründe mezunlarımızın tamamının istihdamını sağlamak ve sivil toplum önderliği 
yapmak.

YÖNETİM KURULU
Mustafa Okan ÇALIOVA - Genel Başkan (YHT Makinisti)
Recep KÖROĞLU - Genel Başkan Yardımcısı (Makinist)
Fadime DÖNGEL - Genel Sekreter (Hareket Memuru)
Efkan KÖKSAL - Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Makinist)
Sevilay KÖSEOĞLU - Örgütleme Sekreteri (İşçi Makinist)
Uğur EŞEN - Mali Sekreter (İşçi Makinist)
İrfan AKIN - Basın Yayın Sekreteri (İşçi Makinist)
Kamil PAKSOY - Yönetim Kurulu Üyesi (Tülomsaş İşçisi)
Mustafa ÇAKIR - Yönetim Kurulu Üyesi (Tren Teşkil Görevlisi)

TEMSİLCİLERİMİZ
Adana: Evrim Can ÇAKIR - 0507 121 27 12
Adapazarı: Mehmet ULAMA - 0506 872 91 45  Fatih DİNÇ - 0531 345 0354
Afyon: Selim CÜRÜŞ - 0537 062 74 42  Yunus Emre AKSU - 0530 222 96 60
Ankara: Sebahattin MUTLU - 0507 697 66 64 Ahmet Sami ÖZCAN - 0554 885 4737
                Serkan ÇINAR - 0545 939 00 24
Edirne: Murat BEŞLİ - 0532 484 79 93
Eskişehir Teknik Üniversitesi: Muhammed Veysel DEMİR - 0535 034 47 17
Karabük: Ümit DEMİR - 0541 778 78 87
Konya: Salim ATEŞ - 0538 232 96 80  Gökhan ZAHTEROĞULLARI - 0533 775 19 17
Kütahya: Veli KARA - 0554 700 96 22
Sivas: İhsan AYDIN - 0506 700 90 75  Yunus Emre GÜNDÜZ - 0507 978 11 98
 

REST DERGİ - HAKKIMIZDA
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Restder Ailesi olarak Nisan ayından bu yana faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

Geçtiğimiz dönemde;

 EurasiaRail 2019’a katılım sağladık. Bu fuarda stant açarak derneğimizi tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik.

Üyelerimizle beraber düzenlediğimiz gezimizde sektördeki gelişmeleri daha yakından takip ettik.

Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

kariyer günü etkinliği gerçekleştirdik. 

Adana temsilciliğimizin katılımıyla

bölüm öğrencilerimize bilgilendirmeler 

yaptık.

Konya Kozağaç Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde kariyer günü etkinliği 

gerçekleştirdik. Konya temsilciliğimizin 

katılımıyla bölüm  öğrencilerimize 

bilgilendirmeler yaptık.

REST DERGİ - FAALİYETLER
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Adapazarı Fatih Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde kariyer günü 

etkinliği gerçekleştirdik. Adapazarı

temsilciliğimizin katılımıyla bölüm 

öğrencilerimize bilgilendirmeler 

yaptık.

Anadolu Üniversitesi Rektörü

Profesör Doktor Şafak Ertan ÇOMAKLI’ya

derneğimiz ve faaliyetlerimiz aktarmak

amacıyla ziyaret gerçekleştirdik.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü 

Erol ARIKAN’a Raylı Sistemler Derneği 

ile beraber derneklerimiz ve faaliyetlerimiz 

aktarmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdik.

REST DERGİ - FAALİYETLER
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Birlik beraberlik iftarı ve mezunlar buluşmamızı Eskişehir Teknik Üniversitesi

Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik.

Gelecek dönemde ise;

Eskişehir’de halı saha turnuvası

Okullarımızda mesleki eğitimler

Kadın Kolları

Restder Akademi faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz.

REST DERGİ - FAALİYETLER
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     Murat atılgan 1985 yılı Karabük doğumlu. Anadolu 

Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler 

Makine mezunu. 2007 yılında Karabük Depo’da Yardımcı 

Makinist olarak göreve başladı. 2014 yılından itibaren 

Yüksek Hızlı Tren Makinisti olarak çalışmakta. Karabük 

Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği bölümü 

öğrencisi. 10 yıllık evli ve iki erkek çocuk babası. 

     2004 yılında Porsuk Meslek Yüksekokulu’na başladım. 

İnanılmaz keyi�i, güzel ve gerçek bir demiryolu eğitimi 

alarak 2006 yılında mezun oldum.2014 yılında da Dikey 

Geçiş Sınavı ile Karabük Üniversitesi raylı sistemler 

mühendisliğini kazandım. Ama maalesef henüz mezun 

olamadım. Malumunuz hem çalışıp hem okul okumak 

gerçekten kolay değil. 

      Şuan da demiryolu çalışanı olduğumdan gelecekte demiryolunun çok büyük bir önem arz edeceğini 

düşünüyorum. Ülkemizin de bu yönde eksiğini gören, aynı zamanda benim memleketim de olan Karabük 

üniversitesinin yeni açmış olduğu raylı sistemler mühendisliğini hiç tereddüt etmeden tercih ettim. Raylı 

sistemler eğitimi bu işin, bu mesleğin temeli. Temel ne kadar sağlam olursa bina o kadar sağlam ve kaliteli 

olur. Eskişehir’in demiryolu alt yapısı çok uzun süre ve kaliteli olduğundan mıdır bilmiyorum ama meslek 

yüksekokulu da bana demiryolunu öyle bir aşıladılar ki anlatamam. Eğitmenlerimiz demiryolunda çalışan 

ya da daha çalışmış olan kişilerdi. Çok kaliteli ve sağlam bir eğitim aldık. Yani anlayacağınız temeli sağlam 

attık.  Karabük Üniversitesi ise her geçen gün kendini geliştiren ve yeni bölümlerde başarıla imza atan bir 

üniversite olarak, benim aldığım sağlam demiryolu temeli üzerine raylı sistemler mühendisliği adına kaliteli 

ve sağlam bir eğitim veriyor. 

     Mühendislik öğrenimi görmek şahsım adına gerçekten çok zor bir iş. Ama her geçen gün yeni bilgilere 

sahip oldukça ayrıca bir heyecan yaşıyorum.  Ben, geleceğin en güvenli en kaliteli en hızlı ulaşım raylı 

sistemler olacağını düşünen biri olarak üniversite de yeni tercih yapacak olan herkese önceliklerini bu bölüm 

de değerlendirmelerini ısrarla tavsiye ederim. Bu bölümde okumak gerçekten kolay değil ama aldıkları eğitim 

süresinde bu mesleğe karşı inanılmaz bir ilgi, sempati, bilgi ve tecrübe sahibi olacaklardır. Alacakları eğitim

sırasında, bu branş üzerinde ilgi ve merakla kendilerini çok ciddi derecede geliştirmelerini tavsiye ederim. 

Çünkü bu devirde iş sahibi olmak gerçekten çok zor. Bu bölümü okuyup sadece TCDD ve bağlı o

rtaklıklarında iş sahibi olacaklarını düşünmesinler artık ülkemizde de demiryolları üzerine özel şirketler 

mevcut bu şirket yetkilileri, tabii ki bu bölüme ait bölümlerden eğitim almış ve kendini geliştirmiş olan 

kişileri tercih edeceklerdir.

REST DERGİ - HİKAYELER
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Necati MEYDAN, 1963 Karabük doğumlu. Makinist bir babanın oğlu olarak 1981 yılında Eskişehir 

Demiryolu Meslek Lisesi cer bölümünden mezun oldu ve Çatalağzı depoda yardımcı makinist olarak 

çalışma hayatım başladı. Babamdan kalma bir heves midir, yoksa tutkumu dur? Çatalağzı’nda çalıştığı 

sırada İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme fakültesini kazandı ve İzmir’e nakil oldu. 1992 yılında 

Karabük’e dönerek makinistliğe devam etti. 1997 yılında depo şe�iğine geçiş yaptı. 2015 Yılında EKAY 

kontrolörlüğüne (o zamanki ismiyle EYS)  geçiş yaptı halen EKAY kontrolörü olarak meslek hayatına 

devam etmektedir.

Eskipazar Meslek Yüksekokulunda ne kadar süredir eğitim vermektesiniz?

2014 Yılında okul görevlileri tarafından “Tren kullanma Teknikleri” ve “Tren Mekaniği” dersleri konusunda 

yardımcı olmamı istediler. Ben de kurumdan izin aldıkları takdirde severek yardımcı olacağımı söyledim. 

O günden bu güne elimden geldiğince dilimin döndüğünce yardımcı olmaya devam ediyorum.
Eskipazar’ı tanıtabilir misiniz? 

Eskipazar, Karabük’ün küçük bir ilçesi. Tarıma dayalı bir hayat egemen buralarda. Yıllarca göç vermiş başta 

İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanına. Hani derler ya bir türlü kabuğunu kıramamış. Tarihine 

baktığında MÖ. 300 yıllarına dayanan (o zamanki adı Hadrianapolis) bir tarihe sahip.  Ama buralarda bu 

tarihi mirasın, turizm anlamında ilçeye katkısı bir türlü sağlanamamış. Sanayii ve tarımdan da gerekli katkı

olmayınca, Eskipazar kendi halinde küçük bir Anadolu kasabası olarak kalmış yıllardır. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında Viranşehir (Örenşehir) olan ismi Eskipazar olarak değiştirilmiş.  1995 Yılına kadar Çankırı’nın ilçesi 

iken bu tarihten sonra il olan Karabük e bağlanmıştır. 

REST DERGİ - RÖPORTAJ
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Eğitmenlik sürecinizde yaşadığınız ilginç olaylar var mıdır?

Benim ilk dersimde öğrencilerimle hem tanışma hem de onların durumunu tespit etme amaçlı yaptığım 

sohbet konuşmasında, şu soruyu sorarım. Neden raylı sistemler? Neden Makinistlik?

O kadar çok ilginç cevaplar geliyor ki, yazmakla bitmez. Ama en ilginci sanırım hala bir öğrencimin söylediği 

şu söz. “Hocam valla benim bu okuldan haberim bile yoktu. Babam yazmış benim sonuçlar açıklanınca 

haberim oldu”. Tabi ki tüm öğrencilerimiz bu anlayışta diyemem. Örneğin geçtiğimiz yıl mezun ettiğimiz bir 

kızımız vardı. Şimdi Eskişehir de ESTRAM da vatman olarak çalışıyor. O kızımızın ilk derste söyledikleri de 

unutulmazlar arasında. “hocam ben araştırdım, gar a gittim makinistlerle konuştum. Manevra yapan 

lokomoti�erde makinistlerin yanına çıkıp onlarla sohbet ettim ve kararımı verdim. Makinistlik tam benim 

hayalimdeki meslek ve ben makinist olmalıyım dedim. Ve sonunda bu okuldayım işte.” Bu sözleri bir o kadar 

unutulmaz kılan da bir kız çocuğumuzun ağzından çıkması. Çok sık olmasa da Bu şekilde bilinçli 

öğrencilerimizle de karşılaşıyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Ne istediğini bilen bireylerle yol almak çok daha 

kolay ve zevkli.

Sizce raylı sistemler eğitiminin gelişimi için neler yapılabilir?

Bu okul raylı sistemler okulu. Yani mezun olanları raylı sistemler diploması alacaklar. Bu şu demektir, buradan 

mezun olanlar sadece raylı sistemler alanında istihdam edilebilirler. (Mesleki diploma dikkate alındığında). O 

zaman Raylı sistemler alanında Lokomotif durumda olan TCDD başta olmak üzere diğer tüm raylı sistemler 

alanında işletmecilik yapan kurumlar (Belediyeler) bu alandaki okullarla sürekli koordineli çalışarak. 

Öğrencilerin mezun olduklarında kendi istedikleri bilgi seviyesine ulaşarak mezun olmalarını sağlamak 

durumundadırlar. Mevcut raylı sistemin aktörleri bu konuda yeterli koordineyi sağlayamadıklarını 

düşünüyorum şahsen. Eskişehir bu konuda diğer bölgelerdeki okullara göre çok şanslı. Ama ya diğer 

bölgelerde ki okullar. Bizlerin gayreti olmasa, makinistlik bölümü öğrencileri lokomotif üzerine çıkmadan 

okuldan mezun olacak diyebilirim. Raylı sistem alanındaki aktörler bu okulları Teknik destek ve eğitici 

personel anlamında mutlaka desteklemeleri gerektiğine inanıyorum. Her şey den önce Raylı Sistemler dış 

dünya ile çok iç içe olan bir meslek dalı değildir. Hemen hemen her kes trene bir şekilde binmiştir ama o 

trenin hangi şartlarda hareket ettirildiğini çok fazla bilen yoktur. İş te bu nedenden dolayıdır ki Başta TCDD 

olmak üzere kuruluşlar eğitici personel olarak bu tür okulları mutlaka desteklemelidirler.

Gelecekte sektörde yer alacak öğrencilerimiz ve mezunlarımız için tavsiyeleriniz nelerdir?

Ben hep öğrencilerime Ziya Paşa’nın şu sözünü anlatmışımdır.

Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Yani; Kişinin aynası yaptığı işlerdir, la�arına bakılmaz; çünkü kişinin aklının seviyesi ancak yaptığı işlerle 

ortaya çıkar. Siz kendinizi anlatmayın. Bırakın yaptığınız iş anlatsın sizi.

Eskipazar Meslek Yüksek Okulu; gerek maddi anlamda gerekse de çeşitli bölgelerden gelen öğrencilerin 

kültürel anlamında ilçeye katkı sunmalarını sağlamıştır. 

REST DERGİ - RÖPORTAJ
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1950 yılında Şanlıurfa Viranşehir doğumlu, İlkokulu Viranşehir de liseyi ise meslek lisesi tavsiye bölümünde 

tamamladı. Üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde devam etti. Mezuniyet sonrası 

Bingöl Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen olarak göreve başladı. 4 yıl öğretmenlik hizmetinin ardından 

mezun olduğu okul Gazi Üniversitesine araştırma görevlisi olarak dönüş yaptı. İsviçre ve İngiltere’de 

akademik çalışmalarına devam etti. Hidrolik ve Pnömatik alanında yazılmış ilk Türkçe kitabın yazarlığını yaptı. 

1993 yılına kadar Gazi Üniversitesinde çalıştıktan sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik 

Eğitim Fakültesi kurucu dekanlık görevini gerçekleştirdi. Simav 2001 yılından itibaren Karabük Üniversitesi 

çatısı altına girdi. 2015 yılından itibaren Yenice Meslek Yüksekokulu kurucu müdürlüğünü 

gerçekleştirmektedir.
Yenice Meslek Yüksekokulunu anlatabilir misiniz?

Geçtiğimiz yıl açılan Raylı Sistemler Makine programıyla raylı sistemlere yeni bir okul kazanılmış oldu.  

Öğrencilerimizin ve okulumuzun yeni olması bizleri biraz zorladı ama ilk yıl temel dersler olduğu için 

eğitmen açığımızı bir şekilde kapattık. Bu yıl mesleki eğitimler başladığı için eğitmen konusunda sıkıntılar 

yaşıyoruz. Bu sıkıntılarımızı TCDD Genel Müdürlüğü, Karabük TCDD çalışanları ve sizlerle irtibat kurarak 

yetişmiş eğitmenlerle çözmeyi düşünüyoruz.

Yenice Meslek Yüksekokulu şu an 3 akademik personelle eğitimine devam ediyor. Yenice temiz havasıyla ve 

ormanlarıyla sayılı yerlerden. Küçük ve samimi olmasıyla öğrenci ve eğitmen ilişkileri her zaman daha iyi 

olacaktır. Öğrencilerimize okulumuzda okumalarını muhakkak tavsiye ederim.

Raylı Sistemlerin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Raylı sistemler Teknolojisi dünyanın bir gerçeği. Hızlı, huzurlu ve emniyetli bir ulaşım sistemi. Bu konuda 

Türkiye’de gözle görülür bir ilgi var. Ülkemizde gelişim göstermeye devam ediyor. Bu yüzden raylı 

sistemlerin geleceği oldukça parlak. Bu çalışmalar istihdam oranlarını arttıracak. 

Öğrencilerimize ve mezunlarımıza neler tavsiye edersiniz?

Kendilerini sürekli geliştirmeleri lazım. İleride uluslararası trenler olacak ve yabancı dil gerecek. Muhakkak 

bir yabancı dil öğrenmeliler. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YENİCE 
MESLEK YÜKSEK OKULU

PR. DR. İSMAİL  KARACAN

REST DERGİ - OKUL TANITIMI
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“Emeği üzerimizde hiç bitmeyen, hedefe kurşun gibi koşup hep doğru yolda gitmeyi, aynı gemide yol 

almayı, birlik beraberlik içinde çalışmayı değerli hocamızın katkılarıyla öğrendik. ‘’

Seyit Ahmet ÖZCAN 

İçdaş Demiryolu Lojistik Sorumlusu Ankara

“Bizlere demiryolculuğu sevdiren, yeri geldiğinde baba olan yeri geldiğinde arkadaş olan bize birlik 

beraberliği gösteren hocamızla çalışmış olmak büyük bir ayrıcalık.”

İsmail ÇOLHAN

Mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü

“Aile babası, iyi bir öğretmen, güvenilir yönetici.”

 Efe Barış TURAN 

Demiryolu Operasyon Sorumlusu

“Geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun ki bu günlere geldiysek eğer sizin emeğiniz çok 

büyük sevgili hocam.”

Behlül KAYNAK

Marmaray İstasyon Görevlisi

“Harika bir beyefendi tüm personele karşı hep saygılı ve sevgi dolu bir amir olmuştur.”

Mehmet ÇALIOVA 

Emekli Tren Şefi

“Ali Zeki ERCAN bir cümle ile anlatılamaz. Benim için bir hoca, bir müdürden çok bir baba gibi olmuştur hep 

10 yıldır birlikteyiz hocamla onun yeri benden ayrıdır her zaman.”

Alparslan ER

İçdaş Demiryolu Lojistik Sorumlusu Ankara

Kıymetli Hocamız Ali Zeki ERCAN’a geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı RESTDER Ailesi olarak geçmiş olsun 

dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

REST DERGİ - EFSANELER
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     Dekavil Sahaf olarak 2016 yılında ilk dükkânımızda saha�ık mesleğine başladık. Dekavil ismini 
seçtik, çünkü hem demiryollarına olan sevdamızdan hem de Eskişehir'in karakteristik özelliklerinden
biri olan Dekavil ismini seçtik. Yıllar içinde kitapların dışında efemera, plak, kaset gibi ürünler de 
gelir oldu. Kitap açısından da oldukça zenginleştik. Osmanlıcadan Ermeniceye, Rusçadan 
Flemenkçeye kadar çok çeşitli dillerde kitaplarımız ve dergilerimiz mevcut. Ayrıca imzalı ve ilk baskı 
olan nadir kitaplar da ra�arımızda bulunuyor. Kitap okuma kültürüne elimizden geldiğince katkı 
sunmaya çalışıyoruz. Çocuklara çocuk kitaplarını ücretsiz bir şekilde vererek okuma alışkanlığı 
kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kitaplara ulaşamayan kardeşlerimiz için de köy okullarına 
çocuk kitapları gönderiyoruz. Yetişkinler için de kitap mezatları yapıyoruz. Yüzden fazla kitabı açık 
arttırma şeklinde sunarak gelenlerle kitaplar arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Kitap, salt kâğıt ve 
mürekkepten oluşan bir unsur değil bizim için. Umudun, hüznün, gerçekliğin, hayal gücünün ve 
daha nice duygu ve düşüncemizin kalesidir. Saha�ık, bir meslekten ziyade bir yaşam tarzımızdır. 
Biz de yaşamımızı böyle kurarken kitap ile insan arasında bir bağ kurma hedefindeyiz.

DEKAVİL SAHAF

REST DERGİ - TANITIM
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KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİKETİ
‘’Temeli 3 Nisan 1937 tarihinde atılan ve 1939 yılında “İlk Türk Demiri” ni üreten şirket; 

ülkemizin yerli cevher ve kömür kaynaklarını kullanarak ürettiği katma değerli çelik 

ürünleri ile bölge sanayinin lokomotifi olmasınınyanı sıra ülkemiz sanayisine de öncülük 

etmektedir. 30 Mart 1995’de gerçekleşen özelleştirme sonrasında 2 Milyar $’ın üzerinde 

yatırım harcamasıyla üretim teknolojilerini yenileyen şirket, bugün Türkiye’nin en büyük

sanayi kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Demiryolu rayı ve ağır profil üretiminde 

Türkiye’nin tek milli markası olan Kardemir, BİST30 endeksinde yer almaktadır.

REST DERGİ - RÖPORTAJ

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ile 
KARDEMİR’in yerli otomobile yapacağı katkıyı ve 
Cumhuriyet ile yaşıt şirketinfarklı alanlardaki 
yatırımlarını konuştuk.

Kapasitenizi 3,5 milyon tona taşıyacak yatırımınız 
kapsamında yeni pota fırınını yakın zamanda devreye 
aldınız. Kapasite artırımı dahilindeki diğer 
yatırımlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Kapasite artırım çalışmalarınızı ne zaman 
tamamlayacaksınız?

Kardemir, özelleştirme sonrası büyüme ve gelişmenin 
gerekliliğine inanarak sürekli kendisini yenilemiş ve bu 
yönde yeniden yapılanma gayretinde olmuş bir şirket. 
Sürekli yeni yatırım, sürekli yeni teknoloji ve sürekli yeni 
ürün geliştirme peşinde olmuş ve bu kapsamda 
özelleşme sonrası 2 Milyar $’ın üzerinde yatırım 
gerçekleştirmiştir. Tabi büyüme süreci bir anda olmuyor. 
Hepimizin bildiği krizli yıllar, dönem dönem 
yavaşlamanıza da neden oluyor. İşte Kardemir’de zaman 
zaman yavaşlasa da özelleştiği yıllarda 500 bin tonlarda 
olan üretimini önce 1 Milyon ton seviyelerine taşımış, 
2010 yılından sonra da gerçekleştirdiği yatırımlarla 
bugünkü 2,5 Milyon tonlara ulaşmıştır. Ana hedef ise 3,5 
Milyon tondur. Bildiğiniz gibi entegre demir çelik 
fabrikalarında 500 bin tonlarda olan bir kapasiteyi 3,5 
milyon tonlara taşımak, adeta yeni bir entegre demir çelik 
fabrikası kurmak demektir. Kardemir’de de bunlar 
yapılmıştır. Bu yılsonuna kadar Çelikhane bölgemizde 
bulunan konverterlerimizden birini daha 120 tona 
çıkarmış olacağız. Yine 1.250.000 ton/yıl kapasiteli 
4. Sürekli döküm makinamızı da bu yıl tamamlayarak 
işletmeye alacağız. Kardemir böylelikle 2,9 Milyon tonluk 
bir üretim altyapısına ulaşacak. Bizi 3,5 Milyon tona 
ulaştıracak son adım ise yeni bir yüksek fırın yapımı ve 
kalan son konverterimizin de 120 tona çıkarılması olup,
bu yıl içerisinde planlamasını yapacağız.  

Farklı sektörlere hizmet verebilmek için ürün gamınızı genişletmeye devam ediyorsunuz. En son mart ayında 
Türkiye’nin en kalın kangalını ürettiniz. Bu ürünle hangi sektörü hede�iyorsunuz?

Çubuk ve Kangal Haddehanemiz, 4 ayrı nihai mamul grubunda üretim yapabilen bir tesis. Bu tesiste Ø 5,5-25 mm ince 
kangal, Ø 20-55 mm Kalın Kangal (Garret), Ø 20-100 mm Çubuk(Kaliteli Yuvarlak Çubuk/SBQ) ve Ø 8-40 mm Nervürlü 
Çelikler üretilebiliyor. Düşük, Orta ve Yüksek Karbonlu Çelikler, Civatalık, Somunluk Çelikler, Elektrot ve Kaynak Telleri, 
Öngerilmeli Beton Çelikleri (PC wire), Lastik Teli (Tire Cord), Otomat Çelikleri ve Rulman Çelikleri (BRG) bu tesiste 
ürettiğimiz çelik kaliteleridir. 52 mm çapında kalın kangal dünyada sayılı tesiste üretilebilen bir ürün ve bu ürünü şu 
anda tesisimizde başarı ile üretebiliyoruz. Mevcut pazarımız makine imalat sektörü olup, hedefimizde otomotiv ve 
savunma sanayi bulunmaktadır.
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Bir başka hedefimiz ise ithal ikamesi ürünleri üretmek. Gerek kalite ve gerekse ebat bağlamında mevcut tesisimiz buna 
uygun. Yurtiçi rakiplerle rekabet yerine, ülkemizde kullanılan fakat üretilmeyeni üretmek önceliğimiz olacaktır.

SÖYLEŞİ

Prime     Temmuz 2019 98 Temmuz 2019

SÖYLEŞİ

Prime 99 Temmuz 2019

“Türk çelik sektörünün Cumhuriyet ile 
yaşıt şirketi KARDEMİR’in, 

3,5 milyon ton çelik üretimiyle 
global piyasada mali ve teknik 

sürdürülebilirliği için tüm ekibimle birlikte 
alın ve akıl teri dökmeye devam edeceğiz.”

2022 yılında yollarda olması planlanan Türkiye’nin ilk yerli otomobiline çelik tedarik edeceğinizi açıkladınız. 
Kardemir’in otomotiv sektörüne tedarik ettiği ve geliştirmeyi planladığı ürünler nelerdir?

Cumhuriyetimizin 100. yıl hede�eri içerisinde en önemlilerinden birisi de, yerli otomobil üretimidir. Son yıllarda yapılan 
çalışmalarla, otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt 
şirketimizin de otomotiv sanayimiz ile bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi bizim için stratejik bir 
hedeftir.  Bu nedenle savunma sanayii gibi otomotiv sanayi için de şirketimizde bir çalışma grubu oluşturduk. AR-GE 
Müdürlüğümüz, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimiz ile otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi 
ve otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için Kardemir’de 
nelerin yapılabileceğini çalışıyor.

Şu anda muhtelif aktarma elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun 
orta ve yüksek karbonlu çelik kalitelerimiz, çubuk ve kangal formunda otomotiv yan sanayimizin hizmetine sunuluyor. 
Bor ve krom ilaveli bağlantı elemanları imalatına uygun kangal ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarımız ise sektörün önde 
gelen firmaları ile birlikte sürdürülüyor. Otomotiv lastik teli imalatında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da 
ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde kurulu küresel bir üretici ile birlikte yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde, 
süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin 
hizmetine sunulacaktır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 2022 yılında yerli otomobilin caddelerde olacağını, bu konuda AR-GE faaliyetlerinin 
artarak devam ettiğini ve projenin tüm sektörleri dönüştürecek bir proje olduğunu açıkladı. Bu dönüşümden biri de 
Kardemir’de yaşanıyor ve bizde ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak her alanda süren yerlileştirme 
çalışmalarına, ray ve demiryolu tekerinde olduğu gibi çeşitli üretimlerimizle katkımızı artırmak istiyoruz. Bu çalışmaların, 
şirketimizi küresel bazda katma değeri yüksek ürün tedarikçisi konumuna getireceğine inanıyoruz.
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Kardemir’in katma değerli ürün tedarikinde radarına aldığı bir 
diğer sektör savunma sanayisi. Bu alanda ne gibi yenilikler 
planlıyorsunuz?

Katma değerli ürün çeşitliliğimizi otomotiv ve savunma sanayinde 
özellikle artırmak istiyoruz. Yönetim Kurulumuzun da desteği ile 
savunma sanayimize çelik tedariki için de Kardemir bünyesinde bir 
komisyon kurduk. Arkadaşlarımız sektördeki kamu kurumları ve özel 
sektör firmaları ile görüşerek, savunma sanayimizdeki yerlilik payını 
artırmak ve sektörde ihtiyaç duyulan çelikleri üretmek için gerekli 
ürün geliştirme çalışmalarına başladı. Yeni ihdas edilen AR-GE 
Müdürlüğümüzle bu alandaki çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde 
yöneteceğiz. Savunma sanayimizin ihtiyacı doğrultusunda talep 
edilen çeliklerin uygun kalite ve standartlarda Kardemir’de üretimini 
sürekli kılmak için Savunma Sanayi Başkanlığının ilgili birimleri ile iş 
birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte en öncelikli 
konularımızdan biri bu olacaktır. Şahıs olarak 20 yıldan fazladır 
doğrudan ve dolaylı görevler üstlendiğim savunma sanayiinde 
KARDEMİR olarak yapabileceğimiz birçok çalışma olduğunu görüyor 
ve bu potansiyeli ülkemizin bekasına katkı bağlamında harekete 
geçireceğimize inanıyorum.

Bir diğer katma değerli ürün projeniz ise demir yolu tekerleği ile ilgili. Bu yatırımınız hangi aşamada?

Stratejik teşvik kapsamında tamamen Endüstri 4.0 kavramına uygun olarak kurulan bu tesiste halen test üretimlerimiz 
devam ediyor. Demiryolu tekeri, tıpkı ray da olduğu gibi çok dar toleransları olan bir ürün. Tesise yük ve yolcu 
vagonlarının, yüksek hızlı tren vagonlarının, hafif raylı sistemlerin ve lokomoti�erin tekerlerini üreteceğiz. 200.000 
adet/yıl kapasiteli tesisin seri üretime başlaması ile Kardemir, cevherden mamule kadar entegre tesislerde demiryolu 
tekeri üreten sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer almış olacak. Zira dünyada sadece 15 tane 
teker üreticisi mevcut. Rayda olduğu gibi Türkiye’deki demiryolu seferberliğinde TCDD ile olan stratejik işbirliğimizi bu 
yatırımla birlikte daha da pekiştirmiş olacağız. Ayrıca tekeri son kullanıcılara aks ile birlikte bir set olarak vermeyi 
hede�iyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızı da başlattık. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili daha ayrıntılı açıklama 
yapma imkânımız olacaktır.
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Filyos liman projeniz hakkında okuyucularımızı bilgilendirebilir misiniz?

Bilindiği gibi Filyos toplam 25 Milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük Limanlarından birisi. Altyapı yatırımları 
halen devam ediyor. Gelecek yılın ilk yarısında altyapı işlerinin tamamlanabileceğini öngörüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 
bizzat yatırımları yerinde görmüş ve incelemiştim. Bu liman özellikle Kardemir için çok büyük önem arz ediyor.  Az 
öncede ifade ettiğim gibi ana hedefimiz, çelik üretim kapasitemizi 3,5 Milyon tona ulaştırmak. Bu üretim için yaklaşık 
8 Milyon ton civarında hammadde ve mamul malzeme elleşleyebileceğimiz bir limana ihtiyacımız var. Şirketimizdeki 
kapasite artışları doğrultusunda gerek ihracatımızda, gerekse ithalatımızda rekabet gücümüzü artırmamız için Filyos 
Limanı olmazsa olmazımız. Sadece Kardemir için değil, tüm bölge için de büyük önem taşıyan bu liman, aynı zamanda 
tüm Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olacak, bölgemizi önemli bir ticaret ve sanayi merkezi ve lojistik üssü haline 
getirirken, ülkemizi de denizcilik alanında bölgesel liderliğe bir adım daha yaklaştıracaktır.

Filyos Limanının bir an evvel hizmete alınabilmesi için altyapı çalışmaları devam ederken, eş zamanlı olarak üst yapının 
da ihale edilmesi, yatırımın bir an evvel realize edilerek ülkemiz ekonomisine kazandırılmasını sağlayacaktır. Gerek 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu yatırımı titizlikle takip etmektedir. 
Kardemir olarak sürecin ana aktörlerinden birisi olmak için uğraşıyoruz.

ABD, Türkiye’den ithal çeliğe uygulanan vergiyi yarı yarıya 
düşürdü. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? ABD ve Çin 
arasındaki ticaret savaşları, AB’deki kotalar ve dünya 
genelindeki korumacılık önlemleri ülkelerin ekonomilerini 
nasıl etkiliyor? 

Bugün dünyadaki en temel ve yaygın olarak benimsenmiş 
stratejilerden biri de, adına globalleşme- küreselleşme veya 
kümelenme dedikleri olgudur. Kurallar buna göre konuluyor. 

Ancak görüyoruz ki, herkes için ortak olması gereken kurallar, adeta 
kişisel tercihlerle değiştiriliyor ve tabiri caizse maçın ortasında oyun 
için yeni kurallar belirleniyor. ABD Başkanının çelik kararı da 
bunlardan biri. Dünya ticaret kurallarına aykırı bir takım tavırlar ve 
kararlar. O zaman bize düşen bu küresel oyundan zarar görmeden 
çıkmanın yollarını aramak ve bulmak. Bunun içinde sistemi çok iyi 
takip edip, zamanında ve başarılı bir stratejik yönetim sergilemek 
gerekiyor.

ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdü. Alınan karar en çok bizi sevindirdi çünkü Kardemir’in 
üretiminde kullandığı en önemli hammaddelerinden biri olan ithal koklaşabilir kömürde %13,7 olarak uygulanan 
gümrük vergisi % 5’e düşürüldü. Başkan Trump’ın ilk kararı sonrası ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür ithalatımızda 
maliyetlerimiz %13,7 gibi önemli oranda artmıştı. Sıkışık bir piyasa döneminde alınan bu karar nedeniyle Hükümetimize 
teşekkür ediyoruz.

Bilindiği gibi ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına uygulanan gümrük 
tarifesini yüzde 50'den 25'e düşürmesinin ardından, Ticaret 
Bakanlığımızda, mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal
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“Emeği üzerimizde hiç bitmeyen, hedefe kurşun gibi koşup hep doğru yolda gitmeyi, aynı gemide yol 

almayı, birlik beraberlik içinde çalışmayı değerli hocamızın katkılarıyla öğrendik. ‘’

Seyit Ahmet ÖZCAN 

İçdaş Demiryolu Lojistik Sorumlusu Ankara

“Bizlere demiryolculuğu sevdiren, yeri geldiğinde baba olan yeri geldiğinde arkadaş olan bize birlik 

beraberliği gösteren hocamızla çalışmış olmak büyük bir ayrıcalık.”

İsmail ÇOLHAN

Mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü

“Aile babası, iyi bir öğretmen, güvenilir yönetici.”

 Efe Barış TURAN 

Demiryolu Operasyon Sorumlusu

“Geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun ki bu günlere geldiysek eğer sizin emeğiniz çok 

büyük sevgili hocam.”

Behlül KAYNAK

Marmaray İstasyon Görevlisi

“Harika bir beyefendi tüm personele karşı hep saygılı ve sevgi dolu bir amir olmuştur.”

Mehmet ÇALIOVA 

Emekli Tren Şefi

“Ali Zeki ERCAN bir cümle ile anlatılamaz. Benim için bir hoca, bir müdürden çok bir baba gibi olmuştur hep 

10 yıldır birlikteyiz hocamla onun yeri benden ayrıdır her zaman.”

Alparslan ER

İçdaş Demiryolu Lojistik Sorumlusu Ankara

Kıymetli Hocamız Ali Zeki ERCAN’a geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı RESTDER Ailesi olarak geçmiş olsun 

dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
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2019’un geri kalanına ilişkin beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

2019 yılının kalan kısmında, sektörümüzde ilk yarıda ciddi anlamda daralan iç piyasanın toparlanmasını öngörüyoruz. 
ABD’nin çelik ürünlerinde ülkemize uyguladığı %50 vergiyi %25’e indirmesi ile sıfıra yaklaşan çelik ticaretimizin kısmen 
artması  ve alternatif pazarlara yönelinmesi ile AB’de uygulanan düşük kotalara rağmen ülkemizin toplam çelik ürünleri 
ihracatının devam etmesini bekliyoruz.

Kardemir olarak, savunma sanayii ve otomotiv sektörlerine yönelik başlattığımız çalışmalarımızla, üretim ve 
satışlarımızdaki katma değerli ürün payımızı artırmaya devam edeceğiz. Ayrıca deneme üretimleri devam eden 
demiryolu tekerleği ürünümüzü de 2019 yılının sonunda ülkemizdeki kullanıcılara ve sonrasında ihracat pazarlarına 
sunmayı hede�iyoruz. 
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Machinist Co�ee, 2016 Eylül ayında co�ee bike konseptiyle yola çıktı. Bu yolda birçok badireler 
yaşadık. En sonunda Atatürk bulvarına yerleştik. Machinist ismi, kahve kavurma makinesi ile ilk 
karsılaştığımda aklıma geldi ve çok sevdik. İşin içine girdiğimizde de çok doğru bir isimle yola 
çıktığımızı fark ettik. Çünkü biz baristalar olarak kahvenin yolculuğuna yön veriyoruz ve insanları 
kahvenin yolculuğuna eslik etmesini sağlıyoruz. İşin özü bizim de makinelerimiz var biz de insanları 
kahvenin lezzetiyle yola çıkartıyoruz yani kendimizi makinist olarak görüyoruz.

MACHINIST COFFEE & TEA

REST DERGİ - TANITIM
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REST DERGİ - İÇİMİZDEN BİRİ

Abdulmecit AKBAŞ, 1988 yılında Aksaray’da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle Aydın Sultanhisar ve 
Nazilli’de eğitimlerini tamamladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu Elektrik 
programından mezun oldu.  2011 yılından itibaren TCDD Uşak Depo’da Uşak ilinde Makinist olarak göreve 
başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.  Yazarın ilk kitabı “Başarılı Olmanın Şifreleri” ra�arda yerini almaktadır.

Yazarımız yaptığı makinistlik mesleğini kendi kelimeleriyle şöyle aktarmıştır;

“Makinistlik gecenin bir yarısında, zifiri karanlıkta, tan yeri ağarmadan sıcacık yatağından kalkıp özveriyle sevgiyle 
yola gitmektir. Bizler küçücük markizlerde gece gündüz ayrımı yapmadan omuz omuza verip yol gidenleriz. Hangi 
geçit yoğundur biz biliriz. Hangi çeşmenin suyuyla çay demlenir onu da biliriz. Bazen el sallayan çocuğa karşılık 
veririz. Bazen korna basan arabaya selam veririz. Kimi zaman bir yaşlı amca demiryoluna yakınsa onu uyarmak için 
defalarca düdük çalıp kendi sağlığımızı hiçe saymayı yeğleriz. Üç metre kare alanda saatlerce yol giden bizler çoğu 
zaman yüreğimiz ağzımızda yolculuğumuzu tamamlarız. Yolcu Trenlerimiz ile Yolcularımızı sağ salim evlerine, 
sevdiklerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşarız biz. Yük trenlerimizle yardıma muhtaç insanlara giden kömürleri 
taşırken kömürlerin ulaştığı anı düşünerek insanların sevinçlerine ortak oluruz biz. Tren sevgidir, tren mutluluktur. 
Tren kavuşmaktır. Bizler için tren her şeydir.” 

Başarılı Olmanın Şifreleri
 
Kitap 16 bölümden oluşmaktadır. Bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunacağı düşünülen bu kitap, benzerlerinden 
çok önemli farkları da içinde barındırıyor. Bu çalışmanın geliştirmesine etki eden en önemli faktör yaşadığımız 
toplumumuzdur. Toplumun gelişme ve ilerlemesinde kişisel gelişimini tamamlamış bireylerin en büyük katkıyı 
sağlayacağı kanaatiyle böyle bir kitabı kaleme alındı. Günümüzde ortaya çıkan kişisel gelişime etki ettiği düşünülen 
birçok konuyu elimden okuyucuyu sıkmayacak şekilde aktarılmaya çalışıldı. Aynı zamanda bu konularla birebir 
örtüştüğü düşünülen anonim hikâyelerle konular zenginleştirildi. Kitabın tamamında yazar kendi fikirlerine yer 
vermekle birlikte, benzer kişisel gelişim kitaplarından bir farkı olacaksa bunun da özgünlükten geçtiği bilinci ile 
hareket etti.  Bu kitap içinizde bulunan tüm potansiyellerinizin ortaya çıkmasına ve başarıya giden yolunuzu 
aydınlatmaya katkı sağlayacaktır. 
Aynı zamanda kişisel gelişimin 
önemini, başarıya giden yolun 
gerektirdiklerini, iyi bir lider olmak 
için almanız gereken riskleri ifade 
ederken, kendinizi tanımanıza da 
yardımcı olacaktır. Bu kitap çıktığınız 
başarı yolunda sizlere özgüven ve 
motivasyonun öneminden, tevazu ve 
hoşgörünün gerekliliğinden, 
kanaatkâr ve egosuz bir yaşamın 
güzelliğinden bahsedecektir. Bireyin 
gelişiminin toplumun ilerleyişindeki 
en önemli etken olduğunu 
düşünecek olursak, okuduğunuz bu 
kitap bu gelişime ve ilerleyişe katkı 
sağlayacak, sizlere de rehberlik 
edecektir.
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Sizi tanıyabilir miyiz?

1983 yılında Eskişehir’ de doğdum. Eğitim hayatımın tamamını Eskişehir’ de 
geçirdim.  2001 yılında, eski Demiryolu Meslek Lisesi binasında henüz yeni açılmış 
olan, puanı bile belli olmayan bir programın ilk öğrencileri olarak, çok değerli 
hocam, bir demiryolu aşığı olan Sn. Yaşar ROTA’ nın çocukluk fotoğrafı ile 
üniversite hayatım başladı. Demiryollarını anlatıyordu hocam, demiryolculuğu… 
Demiryolunun ülkeye kattıklarını tüm kıyaslamalar ile önümüze koyuyordu. Daha 
okulun ilk günü, eşsiz anlatımı, değerli bilgi ve tecrübeleri, en önemlisi de tüm 
samimiyeti ile karşısındaki 100 kişiyi demiryolcu yapmıştı. Zamanın nasıl geçtiğini 
anlamadan 2003 yılında Porsuk Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Teknolojisi 
Programı, Makine yan alanından mezun oldum. 2004 yılında, şehrimizde deneme 
sürüşlerine yeni başlanmış kent içi raylı ulaşım sistemi olan ESTRAM’ da sürücü 
eğitimialdım. İşletim Müdürlüğü’ nde trafik planlama elemanıolarak göreve 
başladım. 2007 yılında trafik planlama uzmanı olarak görevlendirildim. Bir 
seminerde karşılaştığım Sn. Yaşar ROTA’ nın “eğitim hayatın benim bıraktığım 
yerde mi kaldı?” sorusu üzerine, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’ nden mezun oldum. 2018 yılı Temmuz ayından itibaren sürücü şefi 
olarak görev yapmaktayım. Günün 19 saati hizmet veren, kalan saatlerinde de 
atölye içerisinde ve hat üzerinde bakım onarım çalışmaları devam eden, 
dolayısıyla 7/24 çalışan bir sistemde görevimizi sürdürmekteyiz. Bu durum yorucu 
ama fazlasıyla keyi�i vakit geçirmemizi sağlamaktadır.

Firmanızı anlatabilir misiniz?

ESTRAM A.Ş. Eskişehir tramvay sisteminin işletmeciliğini yapan bir belediye 
şirketidir. 24 Aralık 2004 tarihinde ticari işletmeye başlamıştır. Başlangıçta 16 km. 
hatta 18 tramvay ile 2 hatlı işletim yapılırken, 2014 yılında hat uzunluğu yaklaşık 
37 km. ye, tramvay sayısı 33 e, işletme yapılan hat sayısı da 7 ye çıkmıştır. 2018 
yılında alınan yeni tramvaylar ile tramvay sayısı 2019 itibariyle 47 dir. 3. etap 
uzatma hatlarının bir bölümü olan Şehir Hastanesi hattı Mart 2019’ da yolculu 
işletime başlamış, Sultandere ve Kumlubel hatlarının imalatı devam etmektedir. 
3. Etap tamamlandığında hat uzunluğu yaklaşık 53 km. ye ulaşacaktır.

Firmanızda hangi görevde çalışmaktasınız?

ESTRAM’ da yaklaşık 1 yıldır sürücü şefi olarak çalışmaktayım. Daha önceki görevim olan kaza/olay inceleme ve hasar 
yönetimi de halen tarafımca yürütülmektedir.

Eğitim ve meslek hayatınızda yaşadığınız en ilginç olay nedir?

Nedendir bilmem bu soru bana sorulduğunda aklıma 2 komik olay geliyor. Bir tanesi; sürücü eğitimi aldığım dönemde 
sürücü eğitmeniyle sürüş yaparken, önümüzde 2 ray arasında yürüyen bayan vatandaş, tüm uyarılarımıza rağmen 
raylardan çekilmemişti. Tramvaydan İnerek yol vermesini talep ettiğimizde “bana ne kardeşim, yanda da ray var, oradan 
geçin” demişti. Diğeri de; olay yerine gittiğim bir tramvay kazasında, kazaya karışan karayolu araç sürücüsü 
“Batman (vatman değil) arkadaş da burada, ben kimsenin arkasından konuşmam komiserim, az daha sola kırsaydı 
kurtarıyordu.” demişti. 
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Raylı Sistemler eğitiminde öğrendikleriniz meslek hayatınızda size ne gibi 
katkılar sağladı?

Eğer eğitimini aldığınız, kendinizi geliştirdiğiniz bir meslekte çalışıyorsanız, zaten 
yarışa önde başlıyorsunuz. Bu hem işe tercih edilmeniz, hem de görevi icra ettiğiniz 
süre için geçerlidir. Akademik eğitimlerin yanında, bu mesleği çeşitli görevlerde, 
üstün başarılarla yerine getirmiş, önlerinde saygıyla eğilmemiz gereken demiryolu 
emektarları tarafından verilen mesleki eğitim ve tecrübe aktarımları, bana 
demiryolculuğu benimsetmiş olup , meslek hayatıma ışık tutmaya devam 
etmektedir. 

Bu anlamda Sn. Yaşar ROTA, Sn. Ceylan URLU, Sn. Kamil GÜLTEPE, Sn. Ali Zeki ERCAN 
ve şu anda aklıma gelmeyen tüm emektar demiryolcu hocalarıma minnetlerimi 
sunarım.

Fazlasıyla zaman ve zahmet harcayarak bizim bu günlere gelmemize destek olmuş, 
sıfırdan bir okul, bir bölüm hazırlamış, başta Prof. Dr. Ömer Mete KOÇKAR olmak 
üzere tüm hocalarımız ve idarecilerimize de fırsat bulmuşken teşekkürlerimi 
sunmak isterim. 

Raylı Sistemlerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Raylı sistemler günümüzde halen gelişmeye ve genişlemeye devam eden ulaşım 
sistemleridir. Tüm iş alanlarında olduğu gibi gelişmeye ve teknolojiye ayak 
uydurmaya devam etmektedir. Altyapı, üst yapı, araç imalatları, ar-ge çalışmaları ve 
raylı sistem işletmeciliğinin sürekli gelişimini kapsayan bu süreç, eğitim almış, 
uzman personel tarafından yürütülerek sektör çok daha iyi noktalara gelecek ve 
demiryolu ağı günden güne genişleyecektir. Ulaşım sektöründe gerek güvenli 
seyahat, gerek ekonomiklik, gerekse de çevreye duyarlılık günden güne öncelik 
sırasında üst seviyelere çıkmakta, çıktıkça da raylı sistemlerin önemi anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla günden güne YHT hatlarına, konvansiyonel hatlara ve kent içi raylı 
sistem hatlarına yenileri eklenmektedir.

Raylı Sistemlerin içinde yetişmiş biri olarak gelecek mezunlarımıza ne 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Öncelikle tüm mezun arkadaşların mezun oldukları bölümü kendi istekleri ile tercih 
etmiş olmalarını umut ederim. Çok değerli bir bölümden mezunuz. Stajyer 
arkadaşlardan gözlemlediğim kadarıyla bölüm mezunlarından özellikle makinist 
adayları tek hedef olarak TCDD ‘yi görmekteler. Tek bir alternatife bağlı kalınmamalı,

Bana göre en önemlisi nerede ve ne görev yapılıyorsa yapılsın severek ve isteyerek yapmaktır. Eğer bir iş severek ve 
isteyerek yapılırsa o iş bir iş değil hobi olacak ve keyi�e yapılacaktır. 

Tüm mezun arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar dilerim.

 farklı alternati�er de düşünülmelidir. Mesela; araç üretimi, altyapı/üstyapı elemanları üretimi, hat imalatı, ar-ge, 
yazılım, kent içi raylı sistem işletmeciliği v.b. birçok alanda bu mesleğin eğitimini almış mezunlar değerlendirilebilir. 
Eğitimin ve öğrenmenin sonu yoktur. Hayat boyu devam eder. Alınan mesleki eğitimin üzerine katkıda bulunacak 
ikinci bir diploma, mesleki kurs ve seminer, sahibini rakiplerinden 1 adım öne taşır.
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ÇATALAĞZI DEDİKLERİ...
Küçük çocuklar vardır; boyundan büyük işleri kalkışırlar. Bazıları altından kalkamasa da çoğu inanç ve azmin gücüyle 
başarır. Kasabalar vardır; öyle küçük görmeyin onları! Ne marifetleri vardır bilemezsiniz. 

Çatalağzı kasabası da göründüğü gibi olmayanlardan…
Neresidir diye bakmayın hemen haritaya kolayca bulamazsınız.
Orman ve madenleriyle ünlü Karaelmas diyarı Zonguldak’ta dağların arasına saklanmış, denize birkaç kulaç ötedeki 
nevi şahsına münhasır bir Anadolu kasabasıdır Çatalağzı…
Doğumunu Uzun Mehmet’in keşfettiği kömüre, yaşamını ise kalbinde taht kurmuş, bağrından geçen demiryoluna
borçludur. Bize konu olan küçük kasabamızın kömür tozlu bulvarında tarihine kısa bir yolculuk yapalım.
Osmanlı Dönemi’nde Ereğli’nin ardından Zonguldak’ta da kömür işletmeciliğine geçilir.1902 yılında Çatalağzı 
Gelik’ten Zonguldak merkezdeki Asma’ya kadar havai hat inşa edilip kömür nakli yapılmaya başlanır.

Demiryoluyla değişen şehir ve hayatlar…

Bu tarihten itibaren yolun olmadığı uzak diyarlardan güçlükle gelip madende çalışan işçiler tarafından derin çanağı 
andıran kasabanın yamaçlarında basit barınaklar yapılır.1936 yılında Çatalağzı-Ankara demiryolu hattının açılması, 
inşa edilen 42 adet betonarme lojman, bakım ve onarım atölyeleriyle birlikte Çatalağzı, nüfusu hızla artan gerçek bir 
yerleşim merkezine dönüşmüştür.Bugün Ankara’dan Zonguldak’a kadar uzanan demiryolu hattının Çatalağzı’na 
ulaşmasıyla birlikte sadece bu kasabanın değil, Türkiye’nin kaderi değişecektir.Çatalağzı’ndan havai hat ile Zonguldak
Limanı’na giden kömürler, Çatalağzı’nda yapılan Lavuar denilen kömür yıkama tesislerinden trenlerle Ankara’ya 
geliyordu. Son derece kaliteli ve ısınmanın yanı sıra endüstrinin birçok alanında kullanılan taşkömürü yüklü tren 
Ankara’ya vardığında Ankaralılar tarafından düğün bayramla karşılanıyordu.Bir yıl sonra 1937 yılında Zonguldak’a 
ulaşan demiryolu hattı için hizmet vermek üzere Çatalağzı’nda gar binasının yanı sıra büyük ölçekli lokomotif ve 
vagon tamir-bakım üniteleri inşa edildi. Artık gar ve tren personelinin yanı sıra bu tamir ve bakım ünitelerinde çok 
sayıda personel çalışıyor, Çatalağzı her geçen gün büyüyordu.

Demiryolcuların 1930 yılından itibaren Eskişehir Demirspor Kulübüyle başlattığı spor hareketi; Anadolu’ya dalga dalga 
yayılıyor, küçük bir kasaba olan Çatalağzı’na da sıçrayarak 1940 yılında kurulan Çatalağzı Demirspor ile yöre halkı 
sporla kucaklaşıyordu.

O kadarki Çatalağzı Demirspor’u kuran ve Kulübün ilk başkanlığını yapan Depo Müdürü Adil O�as’ın oğlu Erdenay 
O�as da demiryolcu oluyor. Bununla da kalmıyor, Ankara Demirspor’un milli oyuncusu olarak ülkemizi temsil ederek 
başarıdan başarıya koşuyordu.
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İşte o Erdenay O�as, yıllar sonra Türkiye Futbol federasyonu başkanı olarak Türk sporunun patronu oluyordu.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de kalkınmasına öncülük eden, geçtiği yerlere bolluk bereket ve zenginlik getiren 
demiryollarıyla birlikte Çatalağzı Termik Santrali ve Karabük Demir Çelik tesisleri başta olmak üzere Zonguldak’ta da çok 
sayıda sanayi tesisleri kuruldu.

1956 yılında eşiyle birlikte ülkemize gelen ve Türk halkının gönlünde taht kuran İran Prensesi Süreyya’nın ziyaret ettiği 
yerlerden biri de Çatalağzı Termik Santrali’ydi. Ülkemizdeki örnek sanayi tesisi olarak ziyaret ettiği Santral’de eşiyle bir 
süre dinlenen Prenses SÜREYYA, gecenin ilerleyen saatinde Zonguldak’tan Atatürk’ün Savarona yatı ile İstanbul’a geçer.

Sıfır Kırk Banliyösü

Anadolu’nun bu küçük kasabasında hayata da demiryolcular ve madenciler yön verdi yıllar yılı.
Zonguldak Maden İşletmelerinde 45 bin kişinin çalıştığı yıllar… Şehrin ekonomisi, kültürü, edebiyatı her şeyi burada 
şekilleniyor…

İç kesimlerdeki gökyüzünün dahi görmenin zorlaştığı gür ormanlar arasından yörenin “Karadır kaşların” türküsünden  
“Ormanlardan aşağı aşar geçerim/Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim/Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur/Nazlı yârin 
hayali karşımda durur/Ormanlardan aşağı aşar gezerim/Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim…”tınılarını duyar gibi 
olursunuz.Bazen de iki katlı bu şehrin sokaklarında yürürken Orhan Veli’nin “Siyah akar Zonguldak’ın deresi/Yüz karası 
değil, kömür karası/Böyle kazanılır ekmek parası…” şiiri takılır gözünüze… 

Tren sesiyle büyüdüm, hayatım demiryollarında geçti

Dedik ya şehir ve yöre kültürünü oluşturan aktörlerden birisi de demiryolculardır. 1987 yılına kadar izleyici, bu yıldan 
itibaren de bizzat rayların tozunu yutarak hasbelkader bu oyunun aktörlerinden biri olmuş kendimden başlayım.

Efendim, ben denizin çocukluğum Zonguldak’a iki saat uzaklıktaki Demiryolcuların ağabeyisi ve hocası Yaşar Rota’nın 
ilk Hareket Memuru olarak görev yaptığı Uzunkum(Yeşil Yenice) İstasyonu çevresinde geçti.  Tren sesiyle büyüdüm 
diyebilirim. 

Coğrafi şartlardan dolayı yakın zamana kadar trenler tek ulaşım aracıydı o bölgede. Çocukluğumuzda seyahatlerimizi 
hep kara trenlerle yapardık mecburen. Lise çağına ulaştığımda kendimi Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesinde buldum.  
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1980 12 Eylül ihtilal yıllarıydı. Sınavla girdiğim bu okuldan bayram tatillerinde şimdi 45 dakika süren Ereğli-Zonguldak 
arasını 3-4 saatte gidiyor oradan trenle normal şartlarda iki saatte gidiyorduk. Ama öğrencilik yıllarım boyunca 2 saatte 
gittiğimi hatırlamıyorum. Akşam 19’da bindiğim tren,  sabaha karşı ancak varırdı.

Nedense saatlerce Çatalağzı başta olmak üzere Filyos ve Çaycuma istasyonlarında saatlerce beklerdik. Asker ve polis 
kaynayan istasyonlarda korkudan neden beklediğimizi soramazdık bile. Trende oturmamız istenirdi görevliler 
tarafından. Kompartımanlardaki sohbetlerde makinistlerin fazla mesai almak için treni beklettikleri yorumları yapılırdı.
(Bu beklemelerin fazla mesaiyle ilgisi olmadığını yıllar sonra demiryollarında göreve başladığımda öğrenecektim)

Aradan yıllar geçti. Vatani görevimizi yapıp iş arama çalışmalarımız devam ederken, kaderin garip yazgısı 2. İşletme 
Başmüdürlüğünde Makinist Yardımcılığı sınavına girdik. Sınavı kazanmış,Cer Müdürü tarafından Çatalağzı Depo 
Müdürlüğüne atamam yapılmıştı.

Tam işe girdiğime sevinecekken oradaki odacısının “Ben olsam gitmem, orası sürgün yeridir. Çizmeyle dahi yürümek 
zor” sözüyle irkilmiş olsam da çok da etkilendiğimi söyleyemem. Hemen Çatalağzı’nın yolunu tuttum. Uzun yıllar 
buharlı lokomoti�erinin kara dumanlarından göz gözü görmediği bu işyerindeki dizel lokomoti�erde Makinist 
Yardımcısı ve Makinist olarak tam 13 yıl görev yaptım.

“ Y…z, gel arttık. döömeyecekler…”

Bu süreç içerisinde eski buharlı makinistlerin bize aktardığı hikâyeleri can kulağıyla dinlerken bazı hikâyelere de 
tanıklık ediyordum.Madencilerin Çatalağzı’nda oturanlardan daha fazlası demiryolu güzergâhındaki civar köy ve 
kasabalarda oturur, onların mesai saatlerine göre seferleri düzenlenmiş banliyölerde gidip gelirdi.

Uyuyarak geçirdikleri iki saati bulan bu uzun yolculuğun ardından Çatalağzı’na gelen işçiler hızlıca trenden iner, 
Bacaağzı dedikleri işyerinin kapısına kadar servis otobüsleriyle giderlerdi. Otobüste de ayakta kalmamak ve biraz daha 
uyuyabilmek için trenle otobüs arasında filmlere konu olacak şekilde hızlı depar atarlardı.

Günün son mesaisinden çıkıp otobüslerle saat 24 civarında Çatalağzı Garı’na gelenler ise 00.40’ da hareket eden 
banliyö treniyle giderler, bu süreyi de istasyon çevresinde kümelenmiş çok sayıdaki kahvehanelerde o dönemin 
popüler eğlencesi video izleyerek geçirirlerdi.

Buharlı lokomoti�erin olduğu dönemde Çatalağzı Lavuarı’nda kömür yüklü vagonları gar sahasına indirmek için 
bekleyen lokomotifin frenleri bir şekilde çözülüp hareket eder. Eğimin de etkisiyle kısa sürede hızlanan lokomotifin 
sesini makinist fark etmiş olsa bile olan olmuş, lokomotif iyice gözden uzaklaşmıştır. Geriye sadece çaresizce gözden 
uzaklaşan lokomotife bakmak kalmıştır.
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İçerisinde makinist olmadan makaslardan slalom yaparak geçen buharlı lokomotif Depo’nun arkasında rayların bittiği 
yere kadar gelip orada büyük bir gürültüyle devrilir. Devrilmenin etkisiyle lokomotif kazanından dökülen ateş, şehri kızıl 
alevlere boğmuştur. Tenha bölgede yaşanan ve lokomotifin gayri faal olmasıyla sonuçlanan bu hadisenin can kaybı 
olmadan atlatılması en büyük teselli kaynağıdır. 

Olup bitenleri uzaktan izleyen lokomotifin makinisti Y.B ise zamanın ruhuna uygun ceza mekanizmasını(!) düşünerek, 
civardaki dağa saklanır. Birkaç gün dağdan inemez. Aradan geçen zamanla Depo Müdürünün sakinleştiğini anlayan 
Nezaret Makinisti A.D, yönünü dağa dönerek,  “ Y…z, gel arttık. Döömeyecekler, döömeyecekler” diye avazı çıktığı kadar 
bağırır.

“hobbahobba”

Eskiden demiryolu dilinde tren veya manevra sırasında makinistten dizinin durmasını istediğinizde sesli olarak “hobba” 
denir ya da üç kısa düdük çalınır veya bilek sabitlenerekel feneri saat yönüne hızlıca döndürülürdü.

Gece yarısından sonra Çatalağzı’ndan sonra Karabük yönüne hareket eden yolcu treni, birkaç kilometre sonra hem 
zemin geçitten geçerken aracın trene çarpması sonucunda durur. Makinist ve tren şefi olay yerine gittiğinde trenin 
beklemesini gerektirecek bir durum olmadığını görüşüne varırlar.

Tren şefi makinistte, siz lokomotife gidin hareket edin. Ben de buradan trenin sonuna binerim der. Makinist lokomotife 
varıp treni hareket ettirirken, o sırada kamyon şoförüyle sohbete dalan tren şefi, iyice hızlana trene binemez. Artık tren
kaçmıştır. Ardından el feneriyle “hobba” işareti yapar ama nafile….

Hareket ettikleri Çatalağzı Garı’n yakın 
olduğunu hatırlar ve koşarak makas 
kulübesine gelir. Kulübeye vardığında 
kendinden geçmek üzere olan Makasçıya 
hem sesli hem de ışıklı “Hobba” işareti 
yaparak telsiz aracılığıyla kaçan treni 
durdurmasını ister. Ne olup bittiğini 
anlamaktazorlanan Makasçı, telsizle trene 
seslenmeye çalışsa da tren kapsama 
alanından çoktan uzaklaşmıştır.

İşte böyle dostlar…
Hayatımın en renkli dönemini yaşadığım 
Anadolu’nun kendine özgün 
kasabalarından Çatalağzı ve 
demiryollarının bendeki izdüşümlerini 
sizlerle paylaştım.

Sağlıcakla kalın…

             İbrahim KEKEÇ
TCDD Basın Müşaviri
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RAYSİMAŞ İLE EĞİTİMLERE DEVAM!

30 Nisan 2019 tarihinde Raylı Sistemler 

Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi 

(RAYSİMAŞ) iş birliğinde Afyon Kocatepe 

Üniversitesi ve Afyonkarahisar Gazi 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

Sinyalizasyon eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Yoğun bir tempoda gerçekleştirilen 

eğitim süresinde bizlere kapılarını açan 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon 

Meslek Yüksekokulu idarecilerine ve 

Afyonkarahisar Gazi MTAL idarecilerine, 

raylı sistemler bölümlerinde ders veren 

eğitmenlerimize, raylı sistemler 

öğrencileri ve mezunlarımıza, 

Afyonkarahisar temsilcimiz Selim 

CÜRÜŞ’e,  raylı sistemler mühendisi 

Oğuzhan TUNA’ya teşekkür ederiz.

Gerçekleştirilen ve gelecekte 

gerçekleştireceğimiz etkinliklere 

desteklerinden dolayı RAYSİMAŞ 

Yönetim Kurulu ve çalışanlarına 

teşekkürlerimizi sunarız.
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Cefalı Yolların Vefalı Kahramanlarına...

     Söze böyle başlamak daha doğru geldi bana. Makinist kimdir diye sorulduğunda “Kullanmaya yetkili 
oldukları cer aracını (lokomotif, manevra lokomotifi, tren seti ve tren ısıtma vagonu) en iyi bir şekilde 
işletme talimatlarına uygun olarak kullanan kişi” cevabı çıkar karşımıza. Peki, makinist gerçekte kimdir?

         İnsanları mutluluğa da hüzünlere de götüren kişidir aslında makinist. Çok eskiden bir söz duymuştum
 “Trenin önü mutluluğu, arkası hüznü temsil eder” diye.

       Gecenin en karanlığında, uykunun en tatlı yerinde sıcacık yatağını ve sevdiklerini bırakarak gitmen 
gerekir. Görev kutsaldır. Demiryolu da ailendir sonuçta. Onlara ihanet edemezsin. Hayatın bir markizin 
içinde geçmesi bu işi sevmeyenler için ıstırap gelebilir ama orası senin evindir, ekmek teknendir. Yola 
çıkacağın an bırakman gerekir zihnindekileri; sevdiklerini, sıkıntılarını… 

     Makinist sadece görünen yüzdür aslında. Arkasında nice emekçiler vardır. Demiryolu kocaman bir 
saattir, büyük çarklarla dolu olan. 

     Mesleğin daha en başında, emeklemeye çalışan bir bireyi olarak söylüyorum ki ustalarımdan 
öğreneceğim çok şey var. Bu yolda şimdiye kadar bana öğretilen her şeyin mimarları; hocalarıma, 
abilerime, kardeşlerime, ustalarıma kocaman teşekkür eder 3 Temmuz Dünya Makinistler Günü’nü kutlarım.

Saygılarımla
                  Aday Makinist İrfan AKIN 
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3 TEMMUZ DÜNYA MAKİNİSTLER GÜNÜ



Raylı Sistemler Teknolojisi Mezunları Derneği olarak Geleneksel Birlik Beraberlik ve Mezunlar Günü 
yemeğimizi Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirdik. Bizim için 
anlamlı olan bugüne verdikleri desteklerden dolayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan
ÇOMAKLI, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Arslan, TCDD Basın Müşaviri İbrahim 
KEKEÇ, Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar ARAS, Ulaştırma Meslek Yüksekokulu 
Dr. Öğr. Üyesi Ömür AKBAYIR, Ulaştırma Meslek Yüksekokulu personeli, Eskişehir YHT Yol Bakım Müdürü 
Faruk DEMİRBAŞ, Eskişehir Konvansiyonel Yol Bakım Müdürü Münir ALTINSOY, Eskişehir YHT Yolcu 
Hizmetleri Müdürü Aykut ÖZAY, Eskişehir Dizel Depo Müdürü M. Özgür ÖREKÇİ, Eskişehir TSİ Başkontrolörü 
Nurettin İNCE, Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü Öğretmenleri, Türk Ulaşım Sen 
Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Gürsel KOÇ Yönetim Kurulu Üyeleri Figen KAÇAR ve Sadettin POLAT, 
TUS Eskişehir Şube Başkanı Tamer ÜSÇETİN, DEMOK Eskişehir Şubesi Uğur YILMAZ, Raylı Sistemler 
Derneği Sultan GÜNDÜZ, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü 
Öğretmenleri, İl Temsilcilerimize ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Temsilciliğimiz ve Öğrenci
kardeşlerimize çok teşekkür ederiz.

TEŞEKKÜR EDERİZ...
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