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Özet
Ulaştırma, insanlığın varoluşundan bugüne sosyal, teknik ve ekonomik
ilişkilerin merkezinde yer almıştır. Tüm ülkeler, rahat, ekonomik, güvenli,
hızlı ve çevre dostu ulaştırma sistemleri üzerinde sürekli iyileştirici çalışmalarda bulunmaktadır. Yüksek hızlı demiryolları, istenen özelliklere en uygun çözümü verebilecek bir sistem olarak ulaşım türleri arasındaki yerini
hızla almaktadır.
Yüksek hızlı tren (YHT), seyahat mesafesinde meydana getirdiği etkileyici tasarruf oranları sayesinde gerek ekonomik gerekse sosyal yaşam standartlarında önemli gelişmelere yol açmaktadır. Ülkemizde 2009 yılından
itibaren başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği 1213 km hat uzunluğu ile
hizmet vermekte ve yeni projeler ile gelişim sürecine devam etmektedir. Bu
çalışmanın amacı Dünya ve Türkiye uygulamalarından hareketle yüksek hızlı
trenin genel ekonomik etkilerini belirlemek ve İstanbul-Ankara hattında inşası planlanan yüksek hızlı trenin güzergâh üzerindeki şehirlerin/bölgelerin
ekonomilerine olan olası etkilerini ortaya koymaktır.

*
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1. Giriş

Şekil 1: 1856’dan 2014’e Demir Yolları

Ulaştırma, insanların ve malların belli amaçlarla bir yerden başka bir
yere mümkün olan en kısa zamanda, en az maliyetle, güvenilir ve konforlu
bir şekilde hareketinin yerine getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Ulaştırmada temel unsur yer değiştirmenin ekonomik olması ve ulaşımın en kısa
sürede ve güvenli bir şekilde yerine getirilmesidir.
Ulaşım sektörü bir ülkenin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel özelliklerinin gelişmesine katkı sağlayan en önemli sektörlerden biridir (Karadeniz ve Akpınar, 2014: 15). Ulaştırma sektörü, diğer ülkeler ile bağlantının
sağlanabilmesi, mal akışlarını düzenlenmesi, yeni yerleşim sahalarının kurulması, mevcut yerleşim sahalarının gelişmesi, diğer sektörlerle (sigorta,
antrepo, gümrükleme, inşaat ve lojistik gibi) ilişkilerin artması ve istihdam yaratması gibi nedenlerden dolayı ekonomik büyüme açısından önem
arz etmektedir. Ulaştırma olanaklarının iyileşmesi, makroekonomik açıdan istihdamı, yatırımları ve üretim düzeyini; mikro ekonomik açıdan ise
satış ve dağıtım aşamasında işletmelerin faaliyetlerini ve karlarını olumlu
yönde etkilemektedir (Deniz, 2016: 137). Yurtiçi ve uluslararası yolcu ve
yük trafiğinin gün geçtikçe artmasıyla, ulaştırma hizmetlerinin kalitesi,
maliyeti ve etkinliği ticari olarak daha fazla önem kazanmıştır (Ülgen ve
diğ., 2007: 131).
Mevcut karayolu ve havayolu taşımacılığı, artan yolcu ve yük taşınması
talebine yeteri kadar cevap verememektedir. Bu sebeple raylı sistem taşımacılığı özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok önemli bir ulaştırma
alternatifi oluşturmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde benimsenen ve işletilen hızlı trenler ile taşıma maliyetleri ve ulaşım sürelerinde önemli oranda
azalma gerçekleşmiştir. Hızlı trenin diğer ulaşım türlerine nazaran, özellikle
orta mesafe uzaklıklar (600-800 km) için, rekabetçi yapıda olması diğer ulaştırma araçlarına göre karşılaştırmalı üstünlüğünü her geçen gün arttırmaktadır (Bayraktutan ve Özbilgin, 201: 59).

Kaynak: TCDD İstatistikleri, 2015

Hızlı tren bugün toplumsal dönüşüm ve entegrasyonun önemli araçlarından birisi durumundadır. Hızlı tren yatırımları, ekonomik kalkınmanın
yanında bilimsel, sosyal ve kültürel gelişme ile bütünleşmeyi sağlamak adına
da önem arz etmektedir. Hızlı tren geçtiği her yerleşim yerini modern hayatla tanıştırmakta ve insanların yaşam kalitesini yükseltmektedir.
Hızlı tren gibi büyük ölçekli ulaştırma projelerinin, kaynakları etkin kullanma kısıtı nedeniyle dikkatle planlanması gerekmektedir. Bunun için yatırım kararı verilmeden önce başta ekonomik (fayda-maliyet) olmak üzere
çevresel, sosyal ve şehirleşme üzerindeki etkilerine yönelik olarak detaylı ve
gerçekçi analizlerin yapılması büyük önem arz etmektedir. Özellikle yeni
planlanacak yüksek hızlı tren hatlarının güzergahı seçilirken bu kriterler göz
önünde bulundurulmalıdır.
Yapılacak olan demiryolu yatırımlarının en önemli ayağından biri de İstanbul ve Ankara arasında yapılması planlanan yüksek hızlı tren sistemidir.
Birisinin başkent diğerinin ise ticaret ve sanayi kenti olması nedeniyle ekonomi, sanayi ve ticaretteki gelişmeyle orantılı olarak iki şehir arasında ulaşım
talebi devamlı olarak artmaktadır. Bu çalışma ile İstanbul-Kocaeli- SakaryaDüzce-Bolu ve Ankara güzergahından geçecek (olası) hızlı trenin il, bölge
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ve ülke ekonomisine olan etkisini ortaya koyarak söz konusu yatırımı ekonomik kriterler bağlamında değerlendirmektir.
Düzce ili bölgesel açıdan son derece önemli bir geçiş güzergâhı (İstanbul 230 km, Ankara 223 km) üzerindedir. Doğu Marmara Bölgesi’nin Anadolu ile İstanbul’u birbirine bağlayan ana hatların üzerinde yer almasının getirdiği coğrafi avantaja sahiptir. Düzce’nin teşvikli iller kapsamına (4. derece
teşvik bölgesi) alınması ile birlikte pazar ve lojistik açıdan stratejik konuma
sahiptir. Bölgede yerleşik, yerli ve yabancı büyük kuruluşların bulunması,
ürün çeşitliliği yönünden Türkiye genelinde 24. sırada yer alması bölgeden
geçecek hızlı tren hattının önemini arttırmaktadır (Kara, 2014: 256).
2. Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren Taşımacılığının
Gelişimi
Dünyada yolcu taşımacılığında, demiryolu sistemlerinin payının artırılmasına yönelik ilk hızlı tren uygulaması 1964 yılında Japonya’da Shinkansen’in
işletmeye alınmasıyla başlamış ve bu tarihten itibaren hızlı bir gelişim süreci göstermiştir. Avrupa’da YHT taşımacılığında, 1981 yılında Fransa’da
TGV’nin faaliyete geçmesiyle birlikte hızlı bir gelişme sağlanmıştır. ABD’de
ise ilk ve hâlihazırda tek YHT, Washington D.C.-Boston arasında 2000 yılında faaliyet göstermeye başlayan ve maksimum 240 km/saat hıza sahip
olan Amtrak şirketine ait Acela Express trenidir. Bu gün dünyada 17 ülkede hızlı tren işletmeciliği yapılmaktadır. Dünyada 2015 yılı itibariyle toplam 29.792 km hızlı demiryolu hattı bulunmakta, 3.603 hızlı tren seti çalışmakta ve yılda yaklaşık 1,6 milyar insan hızlı demiryolu ulaşımıyla seyahat
etmektedir (TCDD, 2015: 1).
Türkiye’de ilk demiryolu, 1856 tarihinde bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla, İzmir-Aydın arasında inşa edilmiştir. 130 km. uzunluğundaki bu hattın yapımı 1866’da tamamlanabilmiştir. Osmanlı İmparatorluğundan devir
alınan ve milli sınırlar içerisinde kalmış olan demiryollarının uzunluğu ise
4136 km.’dir. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında başlayan yeni demiryolu inşaat faaliyetleri sonucu, 1950 yılı itibariyle 7.900 km. olan anahat
yol uzunluğu 2009 yılı sonuna gelindiğinde 8.686 km’ye ulaşmıştır (TCDD,
2015: 11).
1951-2003 döneminde ancak 945 km. yeni yol yapılabilmiştir. 2003 yılından itibaren ulaştırma sistemi içerisinde demiryolu yatırımlarına öncelik
verilmesi sonucu 2004–2015 döneminde 1.805 km yeni demiryolu yapıl-
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mıştır. TCDD, 2015 yılı sonu itibariyle 8.947 km.’si konvansiyonel anahat
ve 2.372 km.’si tali hat, 1.213 km. yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12.532 km.lik demiryolu hattı bulunmaktadır.
Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği 13 Mart 2009 tarihinde, Ankara-İstanbul
Hızlı Tren projesinin 1.etabı olan Ankara-Eskişehir arasında başlamıştır. Başlangıçta 8 sefer/gün ile başlanmış olup, hâlihazırda 20 sefer/gün ile yolcu taşımacılığına devam edilmektedir.
Tablo 1: Ankara-Eskişehir YHT Proje Özellikleri
Uzunluk

245 km

Maksimum Hız

250 km’s

Seyahat Süresi

Ankara- Eskişehir 1 saat 5 dakika

Proje Tutarı

2.7 Milyar TL
Kaynak: Uçev ve Mahdum, 2015: 8

Ardından, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Projesi 24 Ağustos 2011
tarihinde tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Konya arasındaki seyahat süresi 1saat 15 dakikaya inmiştir. Başlangıçta 8 sefer/gün
ile başlanmış olup, hâlihazırda 16 sefer/gün ile yolcu taşımacılığına devam
edilmektedir.
Tablo 2: Ankara-Konya YHT Proje Özellikleri
Uzunluk

212 km

Maksimum Hız

250 km’s

Seyahat Süresi

Ankara- Konya 1 saat 15 dakika
İstanbul Konya 3.5 saat

Proje Tutarı

1 Milyar TL
Kaynak: Uçev ve Mahdum, 2015: 8

Eskişehir-Konya Yüksek Hızlı Tren projesi 24 Mart 2013 tarihinde,
Ankara-İstanbul-Yüksek Hızlı Tren Projesi 25 Temmuz 2014 tarihinde ve
Konya-İstanbul YHT hattı 18 Aralık 2014 tarihinde yüksek hızlı tren işletmeciliğine açılmıştır. Ankara-Eskişehir arasındaki seyahat süresi 1,5 saate dü-
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şüren hattının hizmete girmesiyle birlikte Türkiye, dünyada 6’ıncı, Avrupa’da
8’inci YHT hattı işleten ülke olmuştur.
Tablo 3: Ankara-İstanbul YHT Proje Özellikleri
Uzunluk

533 km

Maksimum Hız

250 km’s

Seyahat Süresi

Ankara-İstanbul 3 saat

Proje Tutarı

Kaynak: Uçev ve Mahdum, 2015: 9

Ankara-Sivas, Ankara-Bursa ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu
hatlarında ise çalışmalar sürdürülmekte ve 2020 yılına kadar tamamlanarak
işletmeye açılması planlanmaktadır. Hayata geçirilen projeler sonucunda
yolcu taşıma sayıları her geçen yıl artmış ve artmaktadır.
Tablo 4: Yüksek Hızlı Tren İstatistikleri
Ulaşım Göstergeleri

2011

2012

2013

2014

2015

Yolcu Sayısı (bin kişi)

2.557

3.350

4.207

5.086

5.693

Hat Uzunluğu (km)

888

888

888

1213

1213

Kaynak: TCDD, 2015, Demir Yolu Sektör Raporu

Ankara-İstanbul(Pendik), Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, KonyaEskişehir ve Konya- İstanbul hatlarında 13 Mart 2009- 31.12.2015 tarihleri
arasında YHT’ler ile toplam 23.724.353 yolcu taşınmış ve 74.310 sefer yapılmıştır. Yüksek hızlı tren yolcu sayısı bir önceki yıla göre 2010 yılında %
100, 2011 yılında % 35, 2012 yılında % 31, 2013 yılında % 26, 2014 yılında
% 21, 2015 yılında % 12 artışla 5.693.286 yolcuya ulaşmıştır.
3. Yüksek Hızlı Trenin Ekonomik Etkileri
Hızlı trenler, saatte 200 km’den yüksek hızlara çıkabilen demiryolu araçlarıdır ve 1960’lı yılların başından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Dünyanın ilk hızlı trenini 1964’te Japonya geliştirmiştir. Tokyo-Osaka arasında
saatte 210 km hızla sefer yapan ve Tokaido Shinkansen adıyla anılan hızlı
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tren daha sonraki yıllarda daha yüksek hızlara ulaşması için daha hafif vagonlarla, yüksek hızı destekleyen özel yapım demiryolu rayları ile üretilmiş
ve sürtünmelerin azaltılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir (Bayraktutan, ve Özbilgin, 2014: 59).
Ulaştırma sistemleri, bir ülkede başta ekonomi olmak üzere sosyal ve
kültürel faaliyetlerin canlanmasında etkin rol oynayan bir araçtır. Bu nedenledir ki doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, mal ve hizmetlerin
hızlı dağıtılması, iç ve dış ticaretin geliştirilmesi, ancak ulaşımın dikkatli bir
şekilde planlanması ve düzenli bir ulaştırma ağının oluşturulması ile mümkün olacaktır (Akgüngör ve Demirel, 2004: 424). Ulaştırma hizmetlerinin
(hızlı trenin) ekonomik etkileri ülkelere ve bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte genel etkileri aşağıdaki şekilde belirtilebilir.
3.1. Zaman Tasarrufu Etkisi
Hızlı trenin en önemli ekonomik etkilerinden birisi ulaşım mesafesini
zaman değeri açısından kısaltmasıdır. Zaman birey ve iş alemi için vazgeçilmez bir kavramdır. Yolcu davranışlarının belirlenmesinde yolculuk zamanı
ulaşım sistemi seçiminde en önemli parametrelerden bir tanesi olmaktadır
(Milan, 1993: 3). Zamanın ekonomik değeri de bulunur. Zaman değeri, birim seyahat süresi tasarrufuna insanların biçtiği parasal değerin ifadesidir.
Zaman değeri, insanların ulaştırma tercihleri kapsamında araç içi zaman,
araç dışı zaman (yürüme, bekleme ve aktarma zamanları), konfor, güvenlik gibi birçok değişkenin birlikte dikkate alınmasını gerektiren bir kavramdır (Doğan, 2012: 3).
Zaman değerinin tahmini konusunda en yaygın kullanılan yöntem, işgücünün marjinal üretkenliği teorisine dayanmaktadır. Buna göre çalışma
süresi içinde gerçekleşen seyahat süresi tasarrufları için zaman değeri, çalışanlara ödenen brüt ücrete eşittir. Teori, iş saatlerinde gerçekleşecek olan seyahat süresi tasarruflarının tamamının üretim ve ekonomik çıktı için kullanılacağını öngörmektedir. Bu yönteme göre çalışan, tasarruf edilen seyahat
süresinin tamamını iş için veya üretim için kullanır (Doğan, 2012: 8).
Türkiye’de hızlı tren kullanımına ilişkin örnek bir zaman değeri tablosu
aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Hesaplamalarda kullanılan oranlar Türkiye’deki
hızlı tren üzerine yapılan araştırma sonuçları referans alınarak belirlenmiştir.
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Tablo 5: Zaman Değeri Tablosu: Türkiye Yüksek Hızlı Tren Örneği
(1)

(2) 1/2

(3)

(4) 2x3

(5)

(6) 4x5

Yolculuk Süresindeki Tasarruf

Bürüt Ücret
(TL/saat)

Yıl

Tasarruf Edilen
Toplam Zaman
(Saat)

Zaman Değeri

Yolcu
Sayısı

İş İçin Seyahat
Eden Yolcu
(% 50)

2013

4.207.000

2.103.500

1.5 saat

3.155.250

5

15.775.250 TL

2014

5.086.000

2.543.000

1.5 saat

3.814.500

5.04

16.049.880 TL

2015

5.693.000

2.846.500

1.5 saat

4.269.750

7.32

31.254.570 TL

Tabloda (1) nolu sütunda yıllık hızlı tren yolcu sayısı alınmıştır. (2) nolu
sütunda bu yolcuların %50’sinin iş amaçlı seyahat ettikleri varsayılmıştır. (3)
nolu sütunda yolcuların hızlı tren kullanmaktan dolayı diğer ulaşım araçlarına kıyasla 1.5 saat yolculuk sürelerini kısalttıkları varsayılmıştır. (4) nolu
sütunda toplam tasarruf edilen zaman, iş için seyahat eden yolcuların toplam tasarruf ettikleri zamanı/saat düzeyini göstermektedir. (5) nolu sütunda
saatlik bürüt ücret düzeyleri asgari ücret düzeyinden hareketle gösterilmiştir. (6) nolu sütunda ise iş için seyahat edenlerin toplam tasarruf ettikleri
zamanın parasal değerini yani seyahatin zaman değerini ifade etmektedir.
Bu tabloya göre kabaca ifade edilirse 2015 yılında hızlı tren kullanımından
dolayı tasarruf edilen zamanın parasal değeri 31.25 milyon TL düzeyindedir. Söz konusu rakam İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu ve Ankara güzergahından geçmesi muhtemel hızlı tren hattı ile çok daha yüksek rakamlara ulaşacaktır.
Seyahat süresindeki azalmalar ulaştırma sektöründe en önemli kazanımlarındandır. Seyahat süresi için harcanan zamandaki bir tasarruf, başka aktiviteler için kullanılacağından dolayı insanlara ve ekonomik birimlere daha
üretken olma imkânı vermektedir. İktisadi olarak, ulaştırma için harcanan
zaman tasarruf edildiğinde, tasarruf edilen bu zamanın üretim için kullanılacağı varsayılmaktadır. Söz konusu zamanın ekonomik değeri, tasarruf edilen zaman diliminin üretime aktarılması durumunda elde edilebilecek üretimin (potansiyel üretim) parasal değerine eşittir. Ayrıca daha hızlı ulaşım
sayesinde tasarruf edilen zamanda bireyler kendi işlerine daha fazla zaman
ayırmak suretiyle daha fazla kazanabilir ve arzu edilen mal veya hizmetlerden daha fazla satın alarak fayda seviyesini artırabilirler.
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Benzer şekilde insanlar seyahatlere harcanan zamanı kısaltmak suretiyle
iş dışı faaliyetlere daha fazla zaman ayırma şansına da sahiptirler. İnsanlar
tarafından yapılan seçimler, iş dışı aktivitelere daha fazla zaman ayırma ile
seyahat süresindeki kısaltmanın ekonomik maliyeti arasındaki nisbi fayda
farkına bağlı olarak değişmektedir (Doğan, 2012: 4)
Tablo 6: Yüksek Hızlı Tren Zaman Tasarrufu
Güzergah

Eski Süre
(saat)

Yeni Süre
(saat)

Zaman
Tasarrufu

Tasarruf
Oranı

Londra - Edinburg

4.30

2,40

1.50 saat

0.40

Londra - Glasrow

4.30

2,40

1.50 saat

0.40

Madrid - Barselona

5,28

2,40

2,48

0,51

Paris - Nantes

3,30

1,59

1,31

0,43

Tokyo - Osaka

7

4,41

4.59

0,65

Paris - Lyon

3.78

1.91

1.87

0.49

Londra Paris

6.66

2.25

4.41

0.66

Kaynak: Kızıltaş M.Ç., 2013: 22

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere yüksek hızlı tren seyahat sürelerinde ortalama % 45 düzeyinde bir tasarrufa yol açmaktadır. 2015 yılında
Istanbul-Ankara koridoru üzerinde gerçekleşmesi beklenen toplam yolcu trafiği, Obermeier tarafından yapılan fizibilitede 57.6 milyon, JICA (Japonya)
tarafından yapılanda ise 46 milyon olarak öngörülmüştür. Her iki çalışmada
da koridordaki toplam yolculukların %20-25 kadarını yeni demiryolu ile yapılacağı tahmin edilmektedir. Böylece Ankara-Istanbul yüksek hızlı demiryolu hattı üzerinde 2000 yılında 5.3 milyon yolcudan başlayarak 2020 yılında 15 milyon yolcuya ulaşan bir taşıma talebi söz konusu olabilecektir.
Ayrıca her iki çalışmada yeni hat üzerinde 2015 yılında 4.6 milyon ton yük
taşınması öngörülmüştür (Öztürk, 1999: 317). Bu taşıma kapasitlerine bağlı
olarak elde edilebilecek seyahat süresi tasarrufunun parasal tutarı önemli bir
büyüklüğe ulaşması beklenmektedir.
Seyahat mesafesi ile zaman değeri arasında doğru yönlü buna karşılık
zaman değeri ile göze alınan ödeme istekliliği arasında ters yönlü bir ilişki
vardır. Ödeme istekliliği, kullanıcıların başlangıç-varış noktaları arasındaki
seyahat süresinin kısaltılması karşılığında ne kadar para ödemeye hazır olduğunu yansıtan değerdir. Seyahat mesafesi uzadıkça zaman değeri de art-
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maktadır. Bu nedenle daha uzun seyahatler için göze alınan ödeme istekliliği artmaktadır. Ayrıca insanların zamanı kıt olduğundan onun ekonomik
bir kaynak olmasına yol açmaktadır. Bireyin gün içinde yapmak istediği çok
fazla miktarda aktivite var buna karşılık ekonomik bütçe açısından daha serbest bir durumdaysa yani zaman kısıtı ekonomik kısıtın önüne geçmişse bu
durumda seyahat süresinde gerçekleşecek bir tasarrufun önemi ve değeri de
artmaktadır. Bu durumda karar birimleri zaman tasarrufu sağlayacak ulaşım hizmetine daha fazla ödeme konusunda istekli olacaklardır (Forkenbrock ve diğ., 2001: 33).
İspanya’nın ilk yüksek hızlı demiryolu sistemi olan Madrid ve Sevilla
arasındaki demiryolu hattının fayda maliyet analizi açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışmada genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu analizi
yöntemi kullanılmış ve paranın zaman değerinin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda gelecek 40 yıl boyunca devamlı surette kar edeceği ortaya konılmuştur. Ayrıca yolcular açısından da iki şehir arasındaki
ulaşım zamanında meydana gelecek büyük kısalmadan dolayı hem parasal
hem de zaman açısından kazanç elde edileceği belirtilmiştir. (Rus ve Inglada, 1997: 175-188).
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Ulaştırma Mühendisliği, “İstanbul’da Ulaşım ve Trafik Anketi” başlıklı çalışmasıyla İstanbulluların iş ya da okullarına
ulaşımda tek yönde ortalama seyahat süresinin 50 dakika olduğunu belirlemişlerdir. (Ilıcalı, 2014: 10). Çin’in 2012 Yeni Kentleşme Raporuna göre ise
nüfusu bir milyonu aşan 50 Çin şehrinde yaşayanların işlerine gidip gelmek
için harcadıkları ortalama zamanın 39 dakika olduğu hesaplanmıştır. Araştırmada ayrıca en kötü trafik akışına sahip 15 Çin şehrinde trafik sıkışıklığından
dolayı günlük 1 milyar Yuan gibi çok büyük miktarda bir kaybın meydana
geldiği ve verimliliğin büyük ölçüde azaldığı vurgulanmıştır (Fang, 2012: 1).
3.2. Ekonomik Büyümeye Olan Etkisi
Yüksek Hızlı Trenlerin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemesi
beklenmektedir. İnsanların, eşyanın ve üretim faktörlerinin yer değiştirmesi,
üretimin sürecinin önemli bir parçasıdır. Ulaşım hizmetleri arttıkça üretim
miktarında da artmaktadır. Ulaştırma hizmetleri ile, ham, yarı mamul ve mamul ürünler ihtiyaç olan yerlere daha hızlı iletilmek süratiyle ekonomide toplam arz ile toplam talep arasındaki uyuma katkı sağlamaktadır. Taşımacılık
faaliyetlerine yönelik talep, çeşitli mal ve hizmetlerin talebine bağlı olan tü-
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rev talep niteliğindedir. Ticaret hacmi arttıkça ulaşım hizmetlerine olan talep te artacaktır. Ulaşım hizmetlerinin gelişmesi, atıl durumda bulunan kaynakların ülke içerisindeki mobilitesini arttırarak bu kaynakların istihdamına
olanak sağlayacak ve ulusal düzeyde katma değer yaratımına katkı sağlayacaktır. Ulaşım hizmetleri arttıkça hem ulaşım sektöründe hem de ticari olanakların gelişmesiyle diğer sektörlerdeki istihdam olanaklarını da dolaylı olarak arttıracaktır. (Aslan, 2009: 4-5).
Yüksek hızlı demiryolu hizmetleri teorik olarak, merkez ile periferi arası
bölgesel dengesizlikleri azaltarak az gelişmiş olan bölgelerin, gelişmiş bölgelere yakınsamasını sağlayacaktır. Bölgelerarası kalkınmışlık farklılığının ortadan kaldırılmasında ve ekonomik gelişmenin sağlanmasında ulaştırma sektörü, tüm sektörleri birbirine bağlayan bir hizmet sektörü olması nedeniyle
kilit rol oynamaktadır. Bu sektöre yapılacak olan her yatırım ileri bağlantı
katsayısının yüksek olması nedeniyle diğer sektörlerin gelişimine ve Gayri
Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) artmasında çarpan görevi üstlenecektir.
3.3. Bölgesel Kalkınma Etkisi
Bölgesel rekabet gücü göstergeleri, genel, işgücü, eğitim, sermaye ve
yenilik ile altyapı göstergeleri olarak sınıflandırılabilir. Genel olarak rekabet
gücü göstergeleri olarak Kişi Başına Milli Gelir (KBMG), işgücü verimliliği,
imalat sanayi yatırım tutarı, ihracat, ortalama ücret, istihdam, işsizlik oranı,
eğitim harcamaları, okullaşma, şirket kurma ve kapama, Ar-Ge harcamalarının GSYİH oranı, patent sayısı, “ulaşım” ve endüstriyel taşınmazların maliyeti değişkenleri kullanılmaktadır (Kara, 2014: 260). Bölgesel kalkınmışlık
endekslerinde ulaşım önemli bir paremetre olarak endeks hesaplamalarında
kullanılmaktadır.
Ulaşım hizmetleri ile üretim faktörlerinin daha hızlı ve verimli yer değiştirmesi sağlanarak ölçek ekonomilerinin oluşması ve ekonomik yönden bölgelerin canlanması sağlanabilecektir. Bu canlılık sektörel çeşitlenmeyle beraber tüm bölgeye yayılabilecektir. Hızlı tren genel olarak değerlendirildiğinde
iki konuyu öne çıkarmaktadır. Birisi bir şehirden diğer bir şehire bağlantıyı
sağlayıp ulaşılabilirlik kavramını yeniden dizayn etmesi, diğeri ise bağladığı
noktaları sadece bir demiryolu hattıyla değil tüm dinamikleriyle birleştirip
yeni bir bölgesel ya da kentsel gelişme koridoru oluşturmasıdır. Hızlı tren
bölgesel ve kentsel gelişme ekseninde “Yeni bölgesel sosyo-ekonomik koridor” oluşumuna katkı sağlamaktadır (MEVKA, 2012: 24).
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Dünya uygulamalarına bakıldığında YHT projelerinde genel olarak
amaç, büyüyen ekonomiye paralel olarak daha çok endüstri bölgelerini
birbirine bağlamak şeklinde olmuştur. Ancak bu durumda hızlı raylı sistem hatlarının şehir merkezinden uzak oluşu yolcuların raylı sistem talebini tam olarak değerlendirememelerine yol açmaktadır. Örneğin Çin
Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen bir çalışmada yapılmış ve yapılması planlanan hızlı raylı sistem hatlarının şehir merkezlerinin uzağından
geçtiği bundan dolayı da yolcuların raylı sistem talebinin tam olarak değerlendirilemediği belirtilmiştir. Şehir merkezleri ile istasyonlar arasında
uzak mesafeler yolcuların hızlı raylı sistemlere erişimlerini zorlaştırmaktadır. Bu durum Dünya’da görülen havaalanları ile şehir merkezleri arasındaki duruma benzerlik göstermektedir. Bunun sonucu olarak da, Çin
hükümeti yolcu potansiyelini kullanamamakta ve raylı sistemlerden istenilen kazancı elde edememektedir. Çalışma sonucunda, yapılacak olan
hızlı raylı sistem hatları ile endüstri bölgelerinin birleştirmesi yerine şehir
merkezlerinin birleştirmesinin amaçlanması Çin hükümetine tavsiye edilmiştir (Temiz, 2013: 7).
Bu örnekten de anlaşılacağı üzere İstanbul-Ankara arasında inşa edilmesi
planlanan hızlı tren hattının mutlak surette Kocaeli-Sakarya-Düzce ve Bolu
şehir merkezlerine yakın bir konumdan geçmesi gerekmektedir. Bu güzergâh
hem söz konusu sistemin yüksek düzeyde oluşan sabit maliyetlerinin daha
hızlı finanse edilmesine hem de hizmete erişim potansiyelin arttırılmasına
katkı sağlayacaktır. Ayrıca ulaşım ağının gelişmesi güzergâh üzerindeki şehirlerin bölgesel kalkınmasına stratejilerine önemli katkı sağlayarak bölgesel rekabet gücünü arttıracaktır.
3.4. Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkisi
Ulaştırma sektörünün gelişimi ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal
hayatında gelişimine ve değişimine katkı sağlamaktadır (Bayraktutan ve
Özbilgin, 2014, 54). Demiryolu taşımacılığının tercih edilme nedenleri arasında öncelikli olarak düşük maliyetli ve güvenli olması gelmektedir. Bunun yanında taşıma hacminin yüksek olması, trafik sorununun olmaması,
kaza riskinin düşük olması, konforlu/hızlı seyahat imkânı ve olumsuz hava
koşullarından en az etkilenen taşımacılık türü olması sosyal yaşamı kolaylaştırmaktadır.
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Raylı taşımacılığın yaygınlaşmasının sağlayacağı sosyal avantajlar, ulaşımda özel araçlara olan eğilimi azaltması, trafik akışındaki sıkışıklığı gidermesi, kentlerde yaşam kalitesinin ve kentlerin çekiciliğini artırması, taşımacılıkta emniyet ve güvenliğin artması, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin
azalması ve taşımacılıkta enerji tüketimini en aza indirmesi şeklinde sıralanabilir (Bayraktutan, ve Özbilgin, 2014, 57). Özellikle yüksek hızlı tren teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, demiryolunu havayolu taşımacılığı ile
rekabet edecek bir konuma getirmektedir.
Tablo 7: Eskişehir-Ankara Yolcu Tercihleri
Ulaşım Şekli

Hızlı Tren Öncesi (%)

Hızlı Tren Sonrası (%)

Otobüs

55

10

Özel Araç

37

18

Tren

8

72

Kaynak: Doğan, 2012

Hızlı tren sonrası kullanıcı tercihleri, hızlı tren lehine değişerek % 8’lik
payı 9 katlık bir artışla % 72’ye yükselmiştir. Benzer bir başka çalışmada
Konya-Ankara arasında gerçekleşen seyahatlerde kullanılan türler içinde
yaklaşık % 56 oranında otobüs tercih edilirken yaklaşık %35 oranında özel
otomobilin tercih edildiği gözlenmektedir. Konya-Ankara seyahatlerinde otobüsü kullananların %83’ü söz konusu seyahatlerinde hızlı treni kullanmak
istediklerini belirtmişlerdir (Doğan, 2012: 10-11). Konya-Ankara arasında
gerçekleşen seyahatlerin % 28,62’sinin iş seyahati amaçlı ve geriye kalan %
71,38 oranındaki seyahatlerin ise iş amacı dışındaki diğer seyahatlerden oluştuğu görülmüştür.
Avrupa’daki 27 ülkeyi kapsayan bir çalışmada ulaşım bağlantılarının
sosyal gelişmişlik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada oyun teorisinden yararlanılarak havayolu ve hızlı tren taşımacılığının rekabete dayalı
karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak sosyal refahı halk bazında
eşit olarak yaymak için hali hazırda bulunan hızlı raylı sistem ağının geliştirilmesine öncelik verilmesi gerektiği konusu bütün Avrupa Birliği ülkelerine önerilmiştir (Adler ve diğ., 2010: 812-833).
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3.5. Üretim Maliyetlerine Etkisi
Her sektör açısından taşıma giderleri toplam üretim maliyetleri içinde
önemli yer tutmaktadır. Taşıma sisteminde yapılacak bir iyileştirme ulaşım
maliyetini azaltacaktır. Ulaşım maliyetlerinin azalması ise üretim artışına,
kalitenin iyileştirilmesine, optimum işletme büyüklüğünün sağlanmasına
katkı sağlayacaktır.
Taşımacılık hizmeti veren firmanın içsel maliyetleri ile gürültü, çevre
kirliliği, trafik tıkanıklığı gibi dışsal maliyetlerin toplamı dikkate alınacak
olursa, demiryolu taşımacılığının diğer taşımacılık türlerinden daha az marjinal maliyete yol açtığı görülmektedir (Mc Cullough, 2006: 8). Bununla birlikte geniş sayıda kapasiteye izin vererek, önemli ekonomik merkezleri birbirine bağlanmasını sağlayarak talepteki ani iniş- çıkışlara karşı esnek bir yapı
sunar. Hızlı trenin en önemli maliyet etkisi ise zaman ile mesafe arasındaki
katsayı oranını değiştirmesidir.
Raylı taşımacılığın ilk yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, işletme maliyetleri karayolu taşımacılığına göre daha düşük, taşıma kapasitesi ve kullanım ömrü ise daha yüksektir (Bayratutan ve Özbilgin, 2014:
55). Uzun ve kısa mesafelerde kitle nakliyatını sağlaması, demir tekerlek
ile demir yol arasındaki sürtünmenin az oluşu nedeniyle birim nakliyat
başına enerji tüketiminin diğer sistemlere nazaran düşük olmasına yol açmaktadır (Deniz, 2016: 141-142). YHD’nın kişi başı yolculuk enerji tüketimi, özel otomobil yolculuklarının yarısı ve havayolu yolculuklarının neredeyse 3’te 1’i kadar olduğu yapılan teknik çalışmalardan anlaşılmaktadır
(Kızıltaş, 2013:16).
Diğer büyük ulaştırma yatırımlarında olduğu gibi hızlı tren yatırımlarında da en önemli etkenlerden birisi inşa maliyetleridir. YHD’larının inşası
pahalı ve yatırımların çoğu; sabit maliyetlere ve taşınmazlara karşılık gelmektedir. Bu maliyetlerin yüksek olmasının değişik sebepleri bulunur. İnşa
sürecinde karşılaşılan riskler (altyapı ve coğrafi koşullar) maliyetleri arttırabilir. Dağlık, orman arazisi ya da sarp geçitlerin olması buna bağlı olarak
tünel, viyadük gibi araçların çokça kullanılması maliyetleri etkilemektedir. Aşağıdaki tabloda Dünyada bazı tren hatlarındaki maliyet ve uzunluklar göstermektedir.
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Tablo 8: Hızlı Tren Hat İnşaat Maliyetleri
Hat

Hizmete
Giriş Yılı
Tokaido
1964
Sanyo
1975
Tohoku
1985
Madrid-Barselona 2008
Ankara-Konya
1011

Toplam Maliyet
(Milyat $)
0.92
2.95
11.02
10.624
0.605

Uzunluk (Mil) Birim Maliyet
(Milyon $)
347
2.6
389
7.6
335
32.9
320
33.2
132
4.5

Kaynak: MEVKA, 2012

Türkiye’de yapılan hızlı tren hatlarının maliyetleri özellikle Japonya’daki
son yapılan hatlardan ve Avrupa’daki hatlardan oldukça uygun maliyetlerdedir (MEVKA, 2012: 25). Tablonun dışında Fransa yüksek hızlı demiryolu hattı olan LGV Sud-Est (Güney-Doğu) için kilometre yapım maliyeti
4 milyon dolar iken bu rakam Britanya Yüksek Hızlı 1 hattı için 74 milyon dolara kadar çıktığı görülmüştür. Kilometre başı altyapı harcamaları
İspanya için 12 milyon dolar, Almanya için ise 32 milyon dolar ve Hollanda için ise 45 milyon doların üzerinde olduğu belirlenmiştir (Kızıltaş,
2013:24).
Maliyet avantajlarının yanı sıra ulaşım sisteminin altyapı inşa maliyetlerinin yüksek oluşu, kademeli yatırımın mümkün olmayışı, sistemin
ancak arazinin belirlenen eğimlerde olması koşuluyla çalışabilir olması ve
demiryolu ulaştırma ağı tesis etmede coğrafi engellerden kaynaklanan çeşitli kısıtların olması ise sistemin dezavantajları olarak karşımıza çıkmaktadır (Kurt, 2010:46). Ayrıca sektör enerji gibi yenilemeyen kaynakların
ana tüketicisi durumundadır. YHT konusunda yapılan birtakım araştırmalarda çevre kirliliğini arttırdığı insan sağlığını olumsuz etkilediği yönünde
bulgularda bulunmaktadır (Nalçakan ve diğ., 2012: 59).
3.6. Turizmi Geliştirme Etkisi
Turizmin sektörünün gelişmesinde de ulaşım hizmetlerinin önemli etkileri bulunmaktadır. Ulaşım imkânları artıkça tabiat ve tarihi güzelliklerin
görülmesi imkânları artmakta ve turizmin gelişmesi sağlanmaktadır. Turizmin gelişmesi o coğrafyada yaşayan ve turizm sekötüyle uğraşan kişilerin
ekonomik imkânlarını da arttırmaktadır. Ulaşım olanaklarının gelişmesi bölgede turizm tesislerinin sayısın artmasına ve böylelikle gerek bölgesel gerekse ulusal gelişime katkı sağlamaktadır. Ulaştırma hizmetleri sanayi, tica-
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ret, tarım ve turizme doğrudan veya dolaylı etki yaparak ülke ekonomisinin
gelişmesine ve ulusal refah seviyesinin artmasına katkı sağlamaktadır (Aslan 2009:4-5).
Düzce ve Bolu ili pek çok doğal doğal güzellikleri bir arada barındırmaktadır. Başta doğa turizmi olmak üzere birçok alternatif turizm olanaklarıyla
kendi bölgelerinde ayrıcalıklı bir konumdadırlar. Düzce yaylaları içindeki
göletler, doğa yürüyüşleri, dağ bisikleti, çadır kampı, karavan, olta balıkçılığı, foto safari, Off-Road, atlı gezinti için uygun olup, ulaşım olanakları rahattır. Düzce sınırları içerisinde 6 göl, 22 yayla ve Karadenize 35 km sahil
şeridi bulunmaktadır. Cumayeri-Dokuzdeğirmen Köyü yanından geçen Büyük Melen Nehri raftinge elverişli 13km’lik parkuru ile Türkiye’nin 3.büyük
rafting sporlarının yapıldığı yerdir. Düzce merkezden geçecek olası bir hızlı
tren hattı bölgedeki turizm potansiyelini harekete geçirmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
3.7. Çevresel Etkisi
Demiryolu taşımacılığı en az sera gazı emisyonuna yol açan ulaştırma türüdür. Demiryolundaki temel enerji kaynağı olan elektrik enerjisinin üretiminin de CO2 emisyonunda önemli rolü olsa da, taşınan birim başına yaratılan emisyonlar dikkate alındığında, demiryollarının daha
çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım türü olduğu görülmektedir (Babalık, 2010: 7).
Ancak coğrafi engellerden kaynaklanan çeşitli kısıtlar demiryolu taşımacılığı açısından birtakım dezavantajlar yaratmaktadır. Örneğin taşınacak yük miktarı, vagon sayısı ve vagon büyüklüğünün yanı sıra yeryüzü
şekillerine bağlı olarak bir takın çevresel etkiler söz konusu olabilmektedir. Demiryolu taşımacılığının güzergâh değiştirme konusunda esnekliğe
sahip olmaması ile başlangıç noktasından varış yerine kadar aktarmasız bir
taşımaya olanak vermemesi bir başka dezavantaj unsurudur. (Bayraktutan
ve Özbilgin, 2014: 55). Yük trenlerinde 217 Km/saat (60 m/s) ve yolcu
trenlerinde 270 Km/saat (75 m/s) üzerindeki kritik hızlar, statik yüklerinkine göre daha büyük çökmelere neden olan rezonans belirtilerini ortaya
çıkarmaktadır. Bu durum gerekli altyapı çalışmaları yapılmazsa yol yatağında çok büyük şekil değiştirmelerine neden olabilmektedir (Yalçın ve
Erel, 2007: 329).
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Sonuç
Belirli bir mesafeden daha uzun yolcu taşımacılığında havayolu, diğer
türlere kıyasla tercih edilen bir yolculuk biçimi olmakta iken ulaşım teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler sonucunda yüksek hızlı tren sistemleri havayolu ulaşımı ile ikame edilebilir bir konuma ulaşmıştır. Yüksek hızlı tren
uygulamaları 600-800 km’ ye kadar uzaklıklar için en uygun yolcu taşıma
türü olarak diğer taşıma türleri içerisinde giderek ön plana çıkmaktadır.
Yüksek hızlı trenin sağladığı en önemli ekonomik avantajlar: seyahat süresini kısaltması, ekonomik büyümeyi arttırması, bölgesel kalkınmışlık farklarını gidermesi, yaşam kalitesini yükseltmesi ve çevreye daha az zarar veren
güvenli bir yolculuk imkânı sunması şeklinde sıralanabilmektedir.
İstanbul – Ankara güzergahına yapılması planlanan yüksek hızlı trenin
bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 20 milyon nüfus dikkate alındığında (İstanbul: 14 milyon 377 bin, Ankara: 5 milyon 150 bin) son derece önemli olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Söz konusu hızlı trenin Kocaeli-SakaryaDüzce ve Bolu güzergahından geçmesi halinde ise ilave 4 milyon kişinin daha
(Kocaeli: 1 milyon 722 bin, Sakarya: 932 bin, Düzce: 355 bin ve Bolu: 384
bin) hizmete erişimi sağlanarak yaratacağı ekonomik değerin artması sağlanabilecektir. Dünya uygulamalarına bakıldığında yüksek hızlı trenlerin şehir merkezlerine yakın bir konumdan geçmesi hem söz konusu yatırımın
daha hızlı finanse edilmesine hem de bölgelerin kalkınmışlık düzeylerinin
artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca hızlı tren hatlarının hava
alanları, limanlar ve uluslararası demir yolu hatlarına bağlanması da ayrıca
stratejik önem taşımaktadır.
Yüksek hızlı tren istemlerinin ülkelerin genel ekonomik göstergelerine
etkilerinin belirlendiği bu çalışmadan hareketle ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla aşağıda sıralanan öneriler geliştirilmiştir.
Tüm havayolu ve deniz yolu ağlarının demir yolu ağlarıyla entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca ulusal demir yolu ağları başta Avrupa
birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası ağlara entegre edilmelidir. BerlinPrag-Budapeşte karayolu üzerinden, bir kolu Köstence’ye diğer kolu ise, Selanik ve İstanbul’a bağlanan 4. Koridor, Türkiye’nin güzergah ülkesi olarak
yer aldığı tek Pan-Avrupa Ulaştırma Koridoru olması bakımından önem taşımaktadır. Proje, 3.640 km karayolu, 4.340 km demiryolu, 10 havalimanı
ile 8 deniz ve nehir limanını kapsamaktadır.
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Uluslararası birçok anlaşmanın tarafı olan ve Avrupa Birliği’ne adaylık
statüsü kazanan Türkiye’nin, çevresinde cereyan eden uluslararası taşımacılıkta söz sahibi olabilmesi için, özellikle demiryollarında uluslararası hatları kısaltan yatırım projelerini en kısa zamanda gerçekleştirmesi ve mevcut
altyapı eksikliklerini gidermesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin daha
fazla ülkeyle demiryolu ulaşımı için yeni hatlar inşa edilmelidir.
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