
TCDD Taşımacılık A.Ş. Eşya Tarifesinin “Hat İşgal Ücreti” başlıklı bölümleri “TCDD Şebeke 

Bildirimi” ile uyumlu hale getirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

 Buna göre; 

 

1) Tarifenin “2.5.4. Hat İşgal Ücreti” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

 

 “2.5.4. Hat İşgal Ücreti: 

  Kendi tekerlekleri üzerinde taşınan demiryolu araçlarının çıkış ve varış istasyonlarında gönderici 

veya alıcıları tarafından (24) saat içinde yükletilip boşaltılmaması veya diğer işlemlerin 

tamamlattırılmaması nedeniyle dolu ve boş olarak bekledikleri sürenin (İlk yirmi dört saat hariç) 

beher 24 saat ve kesri için dingil sayısına bakılmaksızın vagon için 0,19 TL/m hat işgal ücreti 

alınır.” 

 

2) Tarifenin “2.6.4. Hat İşgal Ücreti” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“2.6.4. Hat İşgal Ücreti: 

 

a) Bu vagonların taşımanın yapıldığı çıkış ve varış istasyonlarında gönderici veya alıcıları 

tarafından (24) saat içinde yükletilip boşaltılmaması veya diğer işlemlerin 

tamamlattırılmaması nedeniyle dolu ve boş olarak bekledikleri sürenin (İlk yirmi dört saat 

hariç) beher 24 saat ve kesri için dingil sayısına bakılmaksızın vagon için 0,19 TL/m hat işgal 

ücreti alınır. 

 

b) Bu vagonlardan taşımanın yapıldığı çıkış ve varış istasyonlarında yükleme-boşaltma veya 

diğer işlemlerin tamamlanması için bekledikleri ilk 24 saat hat işgal ücreti uygulanmaz.  

 

c) Bu vagonların, Ulusal Demiryolu Altyapı ağında beklemesi durumunda 30 güne kadar (30. 

gün dahil) vagon başına günlük 0,19 TL/m hat işgal ücreti, 30 günden sonra 0,039 TL/m gare 

(park) ücreti alınır.  

 

d) Bu vagonlardan TCDD tarafından www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ücretsiz 

bekleme istasyonlarında belirlenen gare hatlarında TCDD’nin izin vermesi ve yer olması 

koşuluyla kullanılmaksızın boş olarak bekleyen vagonlardan hat işgal ücreti alınmaz. 

Kendisine ait iltisak hattında veya özel hatta bekletilmeleri halinde süresiz hat işgal ücreti 

alınmaz.  

 

e) Gare (park) hatlarına bırakılan vagonların sorumluluğu Firma’ya aittir. TCDD hatlarında 

muafiyet dahil 1 (bir) yıl süre ile hareket görmeyen vagonlar için ilgili Firma’dan söz konusu 

vagonların kaldırılması istenebilir. 

TCDD’nin bildirim tarihinden itibaren 60 gün süre içerisinde kaldırılmayan vagonlar TCDD 

tarafından hat dışı edilebilir. Bu durumda TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından maliyeti ilgili 

Firma’ ya rücu ettirilir.    

Ayrıca, TCDD arazisine hat dışı edilmesi halinde TCDD’nin “Açık Alan Tarifesi” üzerinden 

ücretlendirilir ve firmadan alınır. 

3) Tarifenin “2.12.6/C Özel Anlaşma” başlıklı bölümünün “Hat İşgal Ücreti” başlıklı maddesi 

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

 

 “Hat İşgal Ücreti: 

  

a) Bu vagonların taşımanın yapıldığı çıkış ve varış istasyonlarında gönderici veya alıcıları 

tarafından (24) saat içinde yükletilip boşaltılmaması veya diğer işlemlerin tamamlattırılmaması 

nedeniyle dolu ve boş olarak bekledikleri sürenin (İlk yirmi dört saat hariç) beher 24 saat ve 

kesri için dingil sayısına bakılmaksızın vagon için 0,19 TL/m hat işgal ücreti alınır.  



b) Bu vagonlardan TCDD tarafından www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ücretsiz 

bekleme istasyonlarında belirlenen gare hatlarında TCDD’nin izin vermesi ve yer olması 

koşuluyla kullanılmaksızın boş olarak bekleyen vagonlardan hat işgal ücreti alınmaz. 

Bu vagonların, Ulusal Demiryolu Altyapı ağında beklemesi durumunda 30 güne kadar (30. gün 

dahil) vagon başına günlük 0,19 TL/m hat işgal ücreti, 30 günden sonra 0,039 TL/m gare (park) 

ücreti alınır.  

Kendisine ait iltisak hattında veya özel hatta bekletilmeleri halinde süresiz hat işgal ücreti 

alınmaz.  

 

Diğer Uygulama Koşulları:  

a) Bakım onarım ve hasar nedeniyle hatlarda bekleyen sahibine ait vagonlar, bu durumun TCDD 

Taşımacılık A.Ş. tarafından vagon sahibine bildirildiği tarih dahil 30 güne kadar (30. gün 

dahil) vagon başına günlük 0,19 TL/m hat işgal ücreti, 30 günden sonra 0,039 TL/m gare 

(park) ücreti alınır. Söz konusu vagonların tamiri, bakımı ve onarımı için TCDD Taşımacılık 

A.Ş.’ne ait atölye ve fabrikalarda beklediği sürelerde hat işgal/ gare (park) ücreti uygulanmaz. 

 

4) Tarifenin “2.15.5 Hat İşgal Ücreti ve Muafiyet Süreleri” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiştir. 

 

a) Bu vagonların taşımanın yapıldığı çıkış ve varış istasyonlarında gönderici veya alıcıları 

tarafından (24) saat içinde yükletilip boşaltılmaması veya diğer işlemlerin 

tamamlattırılmaması nedeniyle dolu ve boş olarak bekledikleri sürenin (İlk yirmi dört saat 

hariç) beher 24 saat ve kesri için dingil sayısına bakılmaksızın vagon için 0,19 TL/m hat işgal 

ücreti alınır.  

 

b)  Bu vagonlardan taşımanın yapıldığı çıkış ve varış istasyonlarında yükleme-boşaltma  veya 

diğer işlemlerin tamamlanması için bekledikleri ilk 24 saat hat işgal ücreti uygulanmaz.  

 

c) Bu vagonların, Ulusal Demiryolu Altyapı ağında beklemesi durumunda 30 güne kadar (30.gün 

dahil) vagon başına günlük 0,19 TL/m hat işgal ücreti, 30 günden sonra 0,039 TL/m gare 

(park) ücreti alınır.  

 

d) Bu vagonlardan TCDD tarafından www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ücretsiz 

bekleme istasyonlarında belirlenen gare hatlarında TCDD’nin izin vermesi ve yer olması 

koşuluyla kullanılmaksızın boş olarak bekleyen vagonlardan hat işgal ücreti alınmaz. 

 

e) Gare (park) hatlarına bırakılan vagonların sorumluluğu Firma’ya aittir. TCDD hatlarında 

muafiyet dahil 1 (bir) yıl süre ile hareket görmeyen vagonlar için ilgili Firma’dan söz konusu 

vagonların kaldırılması istenebilir. 

TCDD’nin bildirim tarihinden itibaren 60 gün süre içerisinde kaldırılmayan vagonlar TCDD 

tarafından hat dışı edilebilir. Bu durumda TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından maliyeti ilgili 

Firma’ ya rücu ettirilir.    

Ayrıca, TCDD arazisine hat dışı edilmesi halinde TCDD’nin “Açık Alan Tarifesi” üzerinden 

ücretlendirilir ve firmadan alınır. 

 


