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Sayın İsa APAYDIN 
TCDD Genel Müdürü 

 
• Terör eylemi sonucu hayatını kaybedenlerin yasal yollara başvurmadan Sulh Yönetmeliği kapsamındaki 
haklarını alabilmeleri için hukuk müşavirliklerine yetki verilmesi. (Hukuk Müşavirliği) 
 
• Terör eylemlerinden sonra yolun tren trafiğine açılmasında nasıl bir yol izleneceği, olay mahaline ne zaman 
ve nasıl gidileceği konusundaki belirsizliklerin önlenmesi için, İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerekli 
girişimlerin yapılarak, yeknesak bir yöntem belirlenmesi. (Trafik Dairesi)  
 
• THTY in 74. Maddesinde tren ahkâmına tabi yol iş makinaları belirlenmiş olup, bu makinalarda görevli yol 
personelinin “Tren üzerinde görev yapan sözleşmeli personele yemek yardımı yapılması Yönetmeliği” 
kapsamına dâhil edilerek yol personelinin de kumanyadan istifade ettirilmesi. Her ne kadar Yönerge 
kapsamının genişletilmesi düşünülmüyorsa da Yönerge’ye aykırı olduğu halde işçi makinist ve tren teşkil 
işçilerine kumanya verilmesi huzursuzluk ve memnuniyetsizlik yaratmaktadır. İş trenlerinin numarası 
değiştirilerek yük treni gibi numaralandırılmakta ve böylece yol personeline verilmesi gereken tren şefliği 
kilometer saat tazminatı makinistlere ödenmektedir. (İnsan Kaynakları) 
 
• Derneklerin yazdıkları dilekçelerin cevaplanmaması konusundaki Genel Müdürlük emir gereği, dernekler 
tarafından verilen dilekçeler bölgelerde evrak kayıta dahi alınmadan iade edilmektedir. Bu durum, TCK’nın 
121’inci maddesinde düzenlenen “Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi” suçunu oluşturmaktadır. 
(İnsan Kaynakları) 
 
• Şube şefliği iken Yol Bakım Onarım Müdürlüğü’ne dönüştürülen işyerlerinde çalışan yol bakım onarım 
müdürlerine, şube şefi iken aldıkları turne tazminatının ödenmesi. Ekte Zonguldak İdare Mahkemesi’nin bu 
konuda almış oldu karar yer alıyor. Mahkeme, bu kararında idarenin yaptığı işlemin hukuka uygun olmadığna 
hükmetmiştir. (Mali İşler Dairesi) 
 
• Yol personeline yönetmelik gereği verilen kılık kıyafetlerde nitelik ve nicelik açısından sorunlar 
bulunmaktadır. Dağıtımların zamanında yapılamaması, beden farklılıkları gibi sorunlar da eklendiğinde 
yönetmelik ve şartname üzerinde çalışılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
 
Bununla birlikte İSG gereği verilmesi gerekli kişisel koruyucu donanımların temin edilerek çalışanlara 
dağıtılması konusu bir çok bölgede hala çözümsüz kalmıştır. Her ne kadar bir emirle sorumluluk işyeri 
amirlerine verilmişse de, ihale yetkilisi/malzeme servis müdürlüklerince ödenek olmadığı gerekçesiyle bu 
önemli sorumluluk yerine getirilememektedir. (İKD) 
 
• Kadro Münhalleri nedeniyle uzun süreler Yol Bakım Onarım Şeflikleri’ne vekâlet eden Yol Sürveyanlarının, 
Yol Bakım Onarım Şefi ile aralarındaki ücret farklarının ödenmesinin yargıya taşınmadan yapılması için 
gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi. (Hukuk Müş.İnsan Kaynakları D.) 
 
• Üçüncü şahısların yaptıkları çalışmalarda refakatle görevli Yol personelinin şantiyeye gidiş ve dönüşlerinin, 
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iaşe ve ibatelerinin yükleniciler tarafından sağlanması için tüm ihale ve doğrudan teminlerde şartnamelere bu 
hususların da bir madde olarak eklenmesi suretiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi. (Yol Dairesi) 
 
• Açık çalışma mahallerinde ve bu mahallerde yapılan kontrollük hizmetlerinde fiilen çalışan yol servisi teknik 
personelinin, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Eki II Sayılı Cetvelin € 
Teknik Hizmetler Bölümü’nün 6’ıncı sırasında düzenlenmiş özel hizmet tazminatlarından faydalanması. (Mali 
İşler Dairesi) 
 
• TCDD Lojman Yönetmeliği’nde öncelikli görev tahsislerinin tekrar gözden geçirilmesi ile kaza ve olaylara 
ilk müdahale etmesi beklenen unvanlarda çalışanların öncelikli görev tahsis edilecek personel arasında yer 
almasının sağlanması. (İKD) 
 
• Herhangi bir kaza ve olay vukuunda olay mahalline ilk önce gidip, en son ayrılan yol servis personeline Acil 
Eylem Yönergesi’ne göre Gar Müdürleri ve TDKM’lerine verildiği şekliyle sınırlı mobil telefon ve hat tahsis 
edilmesi. (Trafik Dairesi) 
 
• Tüm Yol Bakım Onarım Müdürlüklerine özgün bir Yol Kontrol Aracı tahsis edilmesi. (YDB) 
 
• Merkezi dışındaki Yol Bakım Onarım Şefliğine vekalet eden personele harcırah ödendiği gerekçesiyle 
ödenmeyen turne tazminatlarının ödenmesi. (Mali İşler) 
 
• Mahkeme kararlarının uygulanması bağlamında, dava açan personele hakkının verilmesi yanında dava 
açılmasına neden olan ve mahkemece yanlışlığı tespit edilen yanlış yorum ve uygulamalara son verilerek 
eksik düzenlemelerin tamamlanarak diğer personeli dava açmaya zorlamamak. (İnsan Kaynakları, Mali İşler-
Hukuk) 
 
• Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği’nde düzenlenen “Avukat Yardımı” kapsamında; personelin ünvan ve statü 
durumunda ayrım yapmaksızın soruşturma açıldığının öğrenilmesiyle gecikmeksizin personele avukat yardımı 
sağlanması ve yargılama sonunda personelin haksız bulunması durumunda yapılan yardımın tehsil edilmesi. 
(Hukuk Müşavirliği) 
 
• Şartlara uygun olmayan geçitlerin kapatılmasının sağlanması ve bu konuda yol bakım onarım şeflerinin 
sorumluluklarının ortadan kaldırılması. (Yol Dairesi) 
 
• Hemzemin geçit kulübelerinin yol ile ayrılmasının sağlanarak geçit bekçilerinin iş güvenliğinin sağlanması 
için gerekli önlemleri içeren projelerin uygulamaya konulması. 
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