Ek‐6.3.6

TCDD İş Yerlerinde Sunulan Hizmetler Tarifesi

1 Genel Bilgi
Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Ek‐2.2’de belirtilen ve kendisinin
kullanımında olan hizmet tesislerindeki hizmetler, ücreti karşılığında ayrımcı olmayan bir tarzda
sağlanacaktır.
Bu hizmetler için yapılacak Hizmet Sözleşmelerinin süresi Şebeke Bildirimi dönemini aşamaz.
Ancak bu hizmetlerin bir Şebeke Bildirimi dönemini aşan uzun süreli kullanımı için TCDD ile
Müşteri arasında Uzun Süreli Hizmet Anlaşması yapılabilir.
Uzun Süreli Hizmet Anlaşması ile uzun süre sunulacak hizmetin genel özellikleri belirtilecek,
hizmet bedeli Hizmet Sözleşmesinde yer alacaktır.
Uzun Süreli Hizmet Anlaşması, müşteriler arasında ayrımcı olmayan bir tarzda hizmet
sunulmasına imkân verecek şekilde düzenlenecektir.
Birden fazla müşterinin; aynı koşul, hizmet ve yer için başvurması halinde daha önceden Uzun
Süreli Hizmet Anlaşması imzalamış olan müşteri öncelikli olacaktır.
Uzun Süreli Hizmet Anlaşması, en fazla on yıllık bir dönemi kapsar ve anlaşma süresinin
bitiminden 6 ay önce yenilenebilir.
Uzun Süreli Hizmet Anlaşması, müşterinin açık/kapalı alanlar üzerinde demiryolu ile yük ve/veya
yolcu taşımacılığı yapmak üzere yatırım yaparak tesis kurmak istemesi halinde yatırımın fizibilite
raporunda belirtilen süre ve en fazla yirmi dokuz yıllık bir dönemi kapsayabilir. Bu kapsamda
imzalanan uzun süreli hizmet anlaşmaları yenilenemez. Uzun Süreli Hizmet Anlaşması kapsamında
inşa edilmiş varlıklar kullanım süresi sonunda başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDD uhdesine
geçmiş sayılır ve TCDD tarafından herhangi bir bedel veya tazminat ödenmez.
Uzun Süreli Hizmet Anlaşması bir Hizmet Sözleşmesi ile tamamlanır ve geçerli olur.
2 Yolcu İstasyonları, Binalar ve Diğer Tesislerde Sunulan Hizmetler
2.1 Açık ve Kapalı Alan
Demiryolu tren işletmeciliği amacıyla yolcu gar/istasyonlarındaki açık/kapalı alanlar; DTİ,
demiryolu tren işletmeciliğinde faaliyet gösteren ve demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı
yapmak üzere sözleşme yapmış DTİ müşterileri ve hizmet sağlayıcılarının talebi üzerine boş yer
olması ve TCDD tarafından uygun görülmesi halinde www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan edilen
tarife kapsamında yapılacak özel sözleşme ile kiraya verilebilir.
Kiraya verilen alanların su, elektrik, doğalgaz vb. abonelikleri kiracıya aittir. Kiraya verilen alanlara
ait ısıtma, aydınlatma, elektrik, su gibi tüm giderleri kiracılar tarafından ödenir. Ayrı abonelikleri
bulunmayan yerlerde TCDD tarafından yapılacak hesaplamaya göre belirlenen ücretler TCDD’ye
ödenir.
Ücretlendirme beher ay ve kesri için uygulanır.
Açık ve Kapalı alanlarda bulunan eşyanın güvenliğinden kiracı sorumludur.
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2.2 TCDD Personeli Tarafından Bilet Satış Hizmeti
DTİ ‘ler TCDD personeli tarafından bilet satışı talep etmesi ve TCDD tarafından kabul edilmesi
halinde, taraflar arasında yapılacak bir hizmet sözleşmesi kapsamında, satılan bilet ücreti gelirinin %
8’i oranında aylık gelir payı alınır.
2.3 TCDD Personeli Tarafından Yolcu Taşımacılığına Yönelik Hizmetler
DTİ ‘ler tren sevk belgesi düzenleme vb. işlemlerin TCDD personeli tarafından yapılmasını talep
etmesi ve TCDD tarafından kabul edilmesi halinde taraflar arasında yapılacak bir hizmet sözleşmesi
kapsamında aşağıda belirtilen tarife uygulanır.
Bu hizmetin TCDD personeli tarafından verilmesi DTİ’lerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Gar Müd / Gar Şef İstasyon, Sayding ve
Hizmet Cinsi
DTİ’ye Ait Tren Sevk
Belgelerinin Düzenlenmesi

İşlem Başı (₺)

İşlem Başı (₺)

11

Trafik Hizmetlerine
Kapalı Diğer İşyerleri

11

İşlem Başı (₺)
33

3 Yük Trenleri için Lojistik Merkez ve İstasyonlarda Sunulan Hizmetler
3.1 Açık ve Kapalı Alan
Demiryolu tren işletmeciliği amacıyla yük taşımacılığı yapılan hizmet tesislerindeki açık/kapalı
alanlar; DTİ, demiryolu tren işletmeciliğinde faaliyet gösteren ve demiryolu ile yük ve/veya yolcu
taşımacılığı yapmak üzere sözleşme yapmış DTİ müşterileri ve hizmet sağlayıcılarının talebi üzerine
boş yer olması ve TCDD tarafından uygun görülmesi halinde www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan
edilen tarife kapsamında yapılacak özel sözleşme ile kiraya verilebilir.
Kiraya verilen alanların su, elektrik, doğalgaz vb. abonelikleri kiracıya aittir. Kiraya verilen alanlara
ait ısıtma, aydınlatma, elektrik, su gibi tüm giderleri kiracılar tarafından ödenir. Ayrı abonelikleri
bulunmayan yerlerde TCDD tarafından yapılacak hesaplamaya göre belirlenen ücretler TCDD’ye
ödenir.
Ücretlendirme beher ay ve kesri için uygulanır.
Açık ve Kapalı alanlarda bulunan eşyanın güvenliğinden kiracı sorumludur.
3.2 TCDD Personeli Tarafından Yük Taşımacılığına Yönelik Hizmetler
DTİ ‘ler taşıma evrakı tanzimi vb. işlemlerin TCDD personeli tarafından yapılmasını talep etmesi
ve TCDD tarafından kabul edilmesi halinde taraflar arasında yapılacak bir hizmet sözleşmesi
kapsamında aşağıda belirtilen tarife uygulanır.
Bu hizmetin TCDD personeli tarafından verilmesi DTİ’lerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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Hizmet Cinsi

Lojistik Merkezler, İstasyon, Sayding ve

Trafik Hizmetlerine

Gar Müd/Gar Şef

Yükleme Merkezleri

Kapalı Diğer İşyerleri

İşlem Başı (₺)

İşlem Başı (₺)

İşlem Başı (₺)

11

11

33

11

11

33

Taşıma Evrakı Tanzimi / Varış
İşlemleri
DTİ’ye Ait Tren Sevk
Belgelerinin Düzenlenmesi

3.3 Yükleme Boşaltma Rampaları
Yükleme rampaları (TCDD’ ye ait iltisak hatlarındakiler dâhil) ücretlerinin belirlenmesinde
yüklenen ve/veya boşaltılan ton başına rampa kullanım ücret tarifesi uygulanır.
Rampa Kullanım Ücret Tarifesi = ( 0,06 ₺/Ton)
Yükleme ve boşaltmada kullanım için DTİ talebine göre 24 saate kadar izin verilebilir.
Yükleme boşaltmanın izin verilen süre içinde tamamlanmaması halinde 24 saatin üzeri geçen süre
için ( 0,11 ₺/Ton)*gün ücret alınır.
Yükleme boşaltma işlemi tamamlanmış vagonların TCDD tarafından önerilen barınma yoluna
çekilmemesi halinde 24 saat üzeri geçen süre için ( 0,11 ₺/Ton)*gün ücret alınır.
Yükleme boşaltma işlemi tamamlanmış vagonlar için TCDD tarafından barınma yolu
önerilmemesi halinde “Barınma Hattı Tarifesi” uygulanır.
TCDD rampalarına yükleme ve boşaltma amacı ile bırakılan eşyaların kaldırılması için 24 saat süre
tanınır. Süre aşılması halinde açık alan tarifesine göre ücretlendirilir.
Rampaların eşya stoklanması amacıyla kullanımına izin verilmez.
Rampalar üzerinde hiçbir şekilde sabit tesis yapılamaz.
3.4 Otomatik Boşaltma Tesisleri
Otomatik boşaltma tesisleri, boşaltma çukurları ve boşaltma rampalarıdır. Otomatik boşaltma
tesisi kullanımında ( 2,75 ₺/ vagon ) ücret alınır.
Otomatik boşaltma tesislerinin kullanımı beher vagon için 30 dakikayı geçmesi halinde, 30
dakikayı aşan beher saat ve kesri için ( 5,50 ₺/ vagon ) ücret alınır.
3.5 Manevra Tarifesi
TCDD, manevra lokomotifi ve lokomotif personeli DTİ’ye ait olmak üzere, kısmi manevra hizmeti
verebilir. DTİ tarafından uygun bir süre önce talep edilmesi ve TCDD’nin de bu talebi uygun görmesi
halinde verilecek kısmi manevra hizmeti iş yerleri için ayrı ayrı olmak üzere ( 0,75 ₺ adam* dakika)
ücret alınır.
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3.6 Gâre (Park) ve Barınma Hattı Tarifesi
3.6.1

Gâre (Park) Hattı Tarifesi

Bir demiryolu aracının, tamir, bakım onarım veya ihtiyaç dışı olmasından kaynaklanan, barınma
amacı dışında 30 günden fazla bekletilmesi halinde beher gün ve kesri için aşağıdaki gâre ücretleri
alınır.
Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlara 30 gün muafiyet verilir.
Araçların Tescil Ölçüsüne Göre Gâre (Park) Hattı Metre Ücreti (₺/m)
Zaman Dilimi
Gün

Yolcu Taşıma Araçları

Yük Taşıma Araçları

0,02

0,02

TCDD tarafından www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ücretsiz bekleme
istasyonlarında belirlenen gare hatlarında bekletilen DTİ araçlarına Gare (Park) Hattı Tarifesi
uygulanmaz.
Gâre (Park) Hattı’na bırakılan araçların sorumluluğu DTİ’ye aittir. TCDD hatlarında muafiyet dâhil
bir yıl süre ile hareket görmeyen araçlar için ilgili DTİ’den söz konusu araçların TCDD hatlarından
kaldırılması istenir.
TCDD bildirim tarihinden itibaren 60 gün süre içerisinde kaldırılmayan araçlar TCDD tarafından
hat dışı edilebilir ve maliyeti ilgili DTİ’ye rücu ettirilir.
Ayrıca, TCDD arazisine hat dışı edilmesi halinde “Açık Alan Tarifesi” üzerinden ücretlendirilir.
3.6.2

Barınma Hattı Tarifesi

Demiryolu çeken ve çekilen araçlarının 30 gün ve daha az süre TCDD işyerlerinde beklemelerinde
barınma ücreti alınır.
TCDD tarafından www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ücretsiz bekleme
istasyonlarında belirlenen barınma hatlarında bekletilen DTİ araçlarına Barınma Hattı Tarifesi
uygulanmaz.
Araçlar indirme/bindirme ve yükleme/boşaltma hatlarında yükleme/boşaltma işlemi bittikten
sonra barınma ücreti alınır. Barınma Hattı’na bırakılan araçların sorumluluğu DTİ’ye aittir.
Araçların Tescil Ölçüsüne Göre Barınma Hattı Metre Ücreti (₺ / m *gün)
Zaman Dilimi

Yolcu Taşıma Araçları

Yük Taşıma Araçları

0 ‐ 48 saat

0,05

0,05

48 saat <

0,10

0,10
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3.7 Yükleme Boşaltma ve İşgaliye Tarifesi
3.7.1

Yükleme Boşaltma Tarifesi

TCDD alanlarında, TCDD tarafından yapılacak yükleme boşaltma işlemleri için www.tcdd.gov.tr
internet adresinde ilan edilen tarife uygulanır.
TCDD bu hizmetlerin alternatif hizmet sağlayıcılardan temin imkânı bulunması halinde, TCDD bu
hizmetleri vermeyi reddetme kararı alabilir. TCDD Reddetme kararını yazılı olarak bildirir.
TCDD bu hizmetlerin varsa ilgili alternatif hizmet sağlayıcıları tarafından temin edilmesini
engelleyemez.
3.7.2

İşgaliye Tarifesi

Yükleme boşaltma yapılan TCDD alanlarında yükleme boşaltma işlemi dışında diğer nedenlerle
bekletilecek yükleme boşaltma ve taşıma araçlarından www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan
edilen tarife kapsamında işgaliye ücreti alınır.
Bu tarife; otopark tarifesi uygulanan yerler, kendisi taşıma sözleşmesine konu olan araçlar ile
personel ve ziyaretçi araçlarını kapsamaz.
Yukarıdaki alanlarda araç bekletilmesi halinde tüm emniyet ve güvenlik tedbirleri araç sahipleri
tarafından alınır. TCDD tarafından belirlenen alanlar dışına araç park edilmesi sonucu ortaya çıkacak
kaza ve olaylarda tüm sorumluluk araç sahiplerine aittir.
3.8 Manevra ve Tren Teşkil Sahası Tarifesi
Manevra ve tren teşkil sahaları TCDD tarafından belirlenerek www.tcdd.gov.tr
adresinde ilan edilecektir.

internet

Manevra ve tren teşkil sahalarının kullanım ücreti tarifesi 2019 Şebeke Bildirimi döneminde
uygulanmayacaktır.
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