TÜRKİYE'DE DEMİRYOLU ULAŞIMI
Doç. Dr. Yalçın AKARABULUT

GİRİŞ
Ulaştırma bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve özellikle iktisa
di hayatına büyük etki eden bir olgudur. Bir ülkenin kaynaklarının
iyi işletilmesi, değerlendirilmesi, iç ve dış ticaretinin gelişmesi
ancak gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olmasıyla mümkündür. Ayrı
ca ülkelerin milli birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında ulaştırma
nın çok büyük rolü vardır. Gelişmiş bir ulaşım şebekesinin varlığı,
ülkelerin askeri gücü üzerinde önemli rol oynamaktadır.
Bir ülkede farklı ekonomik faaliyet sektörleri arasında ulaştır
ma sektörünün ve bu sektörün ürettiği hizmetlerin özel bir yeri ol
duğu tartışılamaz. Bunu teyit ettiği için A. M ARSHALL’ın “Prenciples of Economics” adlı eserinde (1922. Londra) yer alan
“çağımıza hakim olan iktisadi olay, üretim endüstrisinin değil, ula
şım endüstrisinin gelişmesidir” ifadesini burada belirtmek istiyo
rum.
Gerçekten insanların ihtiyaçlarının sağlanmasında olduğu gibi
üretimden tüketime kadar olan her safhadaki ekonomik faaliyetle
rin işleyişinde ulaştırma hizmetlerinin önemli rolü vardır.
Ekonomik gelişme ile ulaştırma sektörü arasında sıkı bir ilişki
olduğuna göre, yetersiz bir ulaştırma sistemi ile ekonomik kalkın
ma düşünülemeyeceği de bir gerçektir. Her ülke için geçerli olan
bu durum, nüfusu ve kaynaklan dağınık, alan bakımından özellikle
Avrupa ülkelerine göre daha geniş ve önemli coğrafi konuma sahip
olan Türkiye için bu daha da büyük önem taşımaktadır.
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Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaşım ve ulaştırma
karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayollanyla gerçekleştirilmektedir.
DEMİRYOLU ULAŞIMININ TARİHİ GELİŞİMİ
İnsanların önce taş, daha sonra tahta, demir ve çelikten raylar
döşeyerek bunların üstünden araçlar geçirmek suretiyle taşıma işini
gerçekleştirdikleri çok eski zamanlara inen bir konudur. Nitekim
Eski Romalılar döneminde genellikle tahtadan yapılmış veya taş
yarılarak oluşturulmuş araba tekerleğine benzeyen oluklar üzerinde
insan ya da hayvanlara çektirilen araçlarla taşıma işlemi yapılmış
tır1.
Ortaçağ’da ise taş ya da tahta raylı yollar yerine daha çok de
mirden yapılmış yollar tercih edilmiştir. Bilhassa İngiltere’nin
maden ocaklarında kömür nakleden araçlar bu tür yollardan istifade
etmiştir2. Giderek 17. yüzyıla doğru demir raylar üzerinde insan ve
hayvan gücüyle hareket eden araçlar çoğalmıştır.
Demiryollarından teknik bakımdan ilk istifade 1630 yılında
“Tramways” adı verilen araçlarla İngiltere’de gerçekleşmiştir.
Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri bu gelişmeyi tekip etmiştir.
19. yüzyıl başında İngiltere’de lokomatifin keşfi demiryolu
ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. İnsan ve hayvan
gücünün çok üstünde olan ve mekanik buhar gücüyle işleyen loko
matifin keşfi, demiryolunun karayolu ve suyoluna karşı rekabet gü
cünü artırmıştır. Ancak ilk buharlı makina, demiryolundan önce ka
rayolu ulaşımında 1769 yılında Fransa’da Nicola Cugnot, 1784'te
İngiltere’de William Murdock, kara ve denizde seyreden bir başka
araç da 1804'te Amerika Bileşik Devletleri’nde Oliver Ewans tara
fından keşfedilmiştir.
İlk lokomatif 1804 yılında İngiltere’de Richard Trevithic tara
fından yapılmıştır. Dişli trene benzeyen ve basit bir mekanizmaya

1.
2.

Barda, S. 1962, M ünakale Ekonomisi. İst. Üniv. Yay. N o:1089, s:112, İstanbul.
Ete, M. 1938, Münakalat. s:54, İstanbul.
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sahip olan bu lokomatif, saatte ancak 8 km yol katediyordu. Daha
sonra Fransız mühendis R. Seguin lokomatifi daha da geliştirmiş,
ancak bu konudaki asıl gelişme, 1826 yılında A.B.D. de George
Stephenson’un ortaya attığı “Roket” veya “Fusee” ile gerçekleşmiş
tir.
Günümüzdeki anlamda ilk buharlı lokomatif sayılan bu roket,
saatte ortalama 48 km yol katedebilme başarısını sağlamıştır. Bu
lokomatif İngiltere’de ilk defa Liverpool-Manchester hattında çalış
tırılmış olup bu hatta hem yük hem de yolcu taşınmıştır.
Demiryolları başlangıçta genellikle maden kömürü taşımak
için inşa edilmiştir. Daha sonra çok nüfuslu merkezleri birbirine
bağlamaya yönelmiş olup bunların çoğu kısa hatlardan ibaretti. Bu
durum ülkelerin bazılarında planlı, bazılarında ise plansız günlük
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gerçekleşmiştir. Daha sonra 1869
yılında Newyork-Sanfransisco hattı tamamlanarak ilk defa
A.B.D.ni enine kateden demiryolu ulaşımı gerçekleşmiştir.
Ancak demiryolu ulaşımındaki gelişmeler, 1850 yılından itiba
ren bütün ülkelerde çok büyük hız kazanmıştır. Bu hızlı gelişme
İkinci Dünya Savaşına kadar aşağı yukarı bir asır boyunca devam
etmiş ve şebeke uzunluğu 1 200 000 km yi bulmuştur3.
Türkiye’de ilk demiryolu yapımı 1839 yılında Tanzimat Fer
manı ile benimsenmiş ve 1856 yılında ilk olarak İzmir-Aydın ara
sındaki 130 km. lik hattın yapımına başlanmıştır4. Ülkemizde dem iryollanndaki çalışmalar esas itibarıyla 1802 yılında başlamış
olup çeyrek yüzyıl içinde (1826 yılında) gelişen ve hızla yaygınla
şan bir taşımacılık haline geldiği düşünülürse, Anadolu insanının
bu ulaşım sisteminden gecikmeden yararlanma yoluna gittiği görül
mektedir.
İzmir-Aydın demiryolu yapımını diğerleri takip etmiştir. Cum
huriyet dönemine kadar ülkemizde inşa edilen demiryollarının
hemen hemen tamamını yabancı sermaye ile kurulan şirketler yap
3.
4.
Ankara.

Barda, S. a.g.e. s:115.
Türkiye, 1988, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Gn. Md. Yay. s:211,
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mış, işletilmeleri de imtiyazlı yabancı şirketlere verilmiştir. Ancak
bu dönemde yapılan demiryolları düşük standartlı oldukları için bir
takım teknik ve ekonomik sorunlar ortaya koymuştur5.
Lozan Konferansında (1923) Türkiye Cumhuriyeti’ne 4018
km. demiryolu devredilmiştir6. Demiryollarımızın bugünkü uzunlu
ğu ise 10387. km. dir7.
T ablo 1: 1923'te Türkiye Cum huriyeti’ne Devredilen Demiryolları
Anadolu Hattı..................................................................................... 1032 km.
Bağdat Hattı........................................................................................ 346 km.
Adana-Fevzipaşa H attı..................................................................... 140 km.
Mersin-Adana Hattı...........................................................................68 km.
Türk-Rus Hudut Hattı....................................................................... 356 km.
Şark Demiryolları.............................................................................. 337 km.
İzmir-Kasaba Hattı............................................................................703 km.
İzmir-Aydın Hattı.............................................................................. 610 km.
Fevzipaşa-Nusaybin Hattı................................................................426 km.
Toplam

4018 km.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında ulaşım sektörü
nün rolü büyüktür. Bu sektör içinde ilk önemli adımın demiryolları
ile atıldığı söylenebilir. Cumhuriyetin kurulmasıyla demiryollanndaki gelişmeye hız verilmiş ve ülkenin ana iktisadi bölgeleri büyük
bölümü ile birbirine bağlanmıştır.
Türkiye’nin demiryollarını birbirinden yapı ve karakter bakı
mından tamamen farklı olan Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve
Cumhuriyet dönemi demiryolları olmak üzere iki bölümde incele
mekte yarar vardır.
5. Günsoy, T. 1994, “Dünden Bugüne Dcmiryollanmız”. Demiryolcu Der. Yıl:6,
Sayı:l, s:6, Ankara.
6. Cillov, H. 1965, a.g.e. s:374.
7. 1990-1994 TCDD. İst. Yıllığı, Sayı:105, s:14.
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OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE DEMİR
YOLLARI
Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve işletilen de
miryolları yabancı girişimcilerin ortaya koydukları dış kaynaklı ser
maye ile gerçekleştirilmiştir. Burada yabancı girişimcilerin amacı,
Osmanlı İmparatorluğu’ndan sağlamış oldukları sonsuz imtiyazlar
la eski kervan yollarının yerini tutacak şekilde Anadolu’dan geçe
rek bir taraftan Suriye ve Hicaz’a diğer taraftan Musul ve Bağdat’a
giden büyük hatlar yahut dış pazarlara bağlı büyük limanlan besle
yecek küçük hatlar yapmaktı8.
Ülkemizde ilk demiryolu girişimleri İngilizlerin Anadolu üze
rinden Ortadoğu ve A sya’ya yayılma ihtiraslan nedeniyle 1836 yı
lında başlamıştır. Ancak bu girişim başarı ile sonuçlanmamıştır.
K ınm Harbi sonunda (1856), İzmir-Aydın ve HaydarpaşaFenerbahçe hatlan için İngilizlere verilen imtiyazlar sonucu ilk tren
İzmir-Aydın arasında 1866 yılında işlemeye başlamıştır.
1853 yılında başlayan ve Cumhuriyet’in ilânına kadar devam
eden ve daha çok yabancılann çıkarlanna hizmet eden imtiyazlı de
miryolu yapımını üç grupta inceleyebiliriz.
Birinci grupta Anadolu’nun batısını kapsayan 609 km. uzunlu
ğunda İzmir-Aydın hattı ile 703 km. uzunluğunda olan İzmirKasaba (Turgutlu) hattı yer almaktadır.
İkinci grupta ise kısmen İstanbul’u birinci grup hatlanna ve
Güney Anadolu’ya bağlayan hatlar bulunur.
İstanbul’u Balkanlar’a bağlayan, uzunluğu 2000 km. den fazla
olan Rumeli veya Şark Demiryollan da üçüncü grubu teşkil eder.
Bu dönemde yabancı sermaye ile yapılan ve imtiyazla işletilen
demiryolu uzunluğu 3783 km. dir.
Bu dönemde aynca devlet eliyle sadece millî sermaye ve İslâm
aleminin maddi desteği ile Hicaz’da kısa bir demiryolu ile İstanbulBağdat hattının sadece İstanbul-İzmit arasındaki kısmı inşa edilmiş
tir.
8.
Selen, H.S. 1943, “Türkiye’nin Yol Sistemi”, Türk Coğr. Der. Sayı:HI-IV.
s:359. İstanbul.
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEMİRYOLLARI
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 4018 km.
uzunluğunda demiryolu devralmış ve demiryolu politikasında yeni
bir dönem başlatmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra iş
başına gelen hükümetler bir taraftan ekonomik kalkınmayı hızlan
dırmak, diğer taraftan da siyasi birliği güçlendirmek, savunmayı
kolaylaştırmak amacıyla aktif ve tutarlı bir demiryolu politikası be
nimseyip uygulamaya koymuştur. Bu politika ile Cumhuriyet hükü
metleri bir taraftan yeni demiryolu hatlarını ülkenin milli çıkarları
doğrultusunda uzatırken, diğer taraftan da Lozan Konferansı ile
devraldığı imtiyazlı hatları millileştirme işini ele almıştır. Devlet
peyderpey gerçekleştirdiği millileştirme işlemini 1948 yılında ta
mamlarken bir yandan da 3802 km. uzunluğunda yeni hat döşemeyi
başarmıştır. 1950 yılına gelindiğinde demiryolu uzunluğu 7671 km.
yi bulmuştur. Ancak, II. Dünya Savaşı yıllarında yıpranmış olan
demiryollarımızın, ithalât zorlukları nedeni ile taşıma kapasitesi ek
silmiştir.
Görülüyorki Cumhuriyet’in ilanından II. Dünya Savaşı sonuna
kadar geçen dönem, ulaşım politikası bakımından homojen bir
özellik göstermektedir. Bu dönemin ulaşım politikası büyük ölçüde
demiryollarına dayanmaktadır. Ulaşım ağının dışarıyla bütünleşme
sinden ziyade, iç pazar bütünlüğünü sağlamaya yönelik olması, im
tiyazlı hatların satın alınması, devlet işletmeciliğine ağırlık verilme
si gibi özellikleriyle Osmanlı İmparatorluğu döneminden ayrılır.
1950 yılında karayolu-demiryolu rekabeti başlamış, kara ula
şım araçlarının hem ucuz hem de hızlı olması, demiryollarından
hem yolcu hem de yük çekmesine neden olmuştur (Bkz. Grafik 1
ve 2).
T ablo 2: Kara ve Demiryollarında Taşınan Yolcu ve Yük (%)
YÜK

1950

1960

1950

1960

DEMlRYOLLARI

76

56

51

25

KARAYOLLARI

24

44

49

75

YOLCU

Planlı dönemin başında gerek hat döşemede gerekse teçhizatın
modernizasyonunda ithalat yerine yerli yapım benimsenerek Sivas,
Adapazarı ve Eskişehir’deki fabrikaları takviye edilmiştir. İkinci
planlı dönemde çoğunluğu ithal de olsa dizel ve elektrikli lokomo
tif sayısı artırılmıştır. Bu dönemde önemli bir gelişme de Tatvan-
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G R A F İK : 1.-1950 V E 1960 Y ILLA R IN D A K A RA
V E D EM İR Y O LLA R IN D A TAŞINAN Y O LC U ORANI

DEM İRYOLU

KARAYOLU
49*
1950 YILI

1960 YILI

T C D D . İS TA TİS TİK Y IL L IK L A R I

G R A FİK : 2- 1950 V E 1960 YILLAR IN D A K A RA
V E D EM İR YO LLA R IN D A TAŞINAN YÜK ORANI

D EM İRYO LU

KARAYOLU
1960 Y IL I

tc o d

. İs

t a t is t ik

y il l ik l a h i

1960 YILI
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Van-îran hududu ile Pehlivanköy-Edirne-Bulgaristan hududu hatla
rının tamamlanarak hizmete açılmasıdır. Ayrıca Gebze-Arifiye ara
sındaki çift hat, Ankara banliyö hattı elektrifikasyonu, SamsunBafra hattı çalışmaları da bu dönemde tamamlanmıştır.
Görülüyorki planlı döneme geçilen 1963 yılından başlamak
üzere 1990 yılına gelinceye kadar geçen sürede, buharlı lokomatifler yerine dizel lokomatiflerin konulması, ekonomik ömrünü dol
durmuş hatların takviye edilmesi, demiryollarında kullanılan teçhi
zatın modemize edilmesine rağmen demiryolları, ulaşım sektörü
içinde bulunması gereken yere gelememiştir. Bu yüzden yolcu ve
yük paylan azalarak, yolcu taşımacığlığında %5'e, yük taşımacılı
ğında da %10'a kadar gerilemiştir (Bkz. Foto: 1, 3 ve 5).
GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE DEMİRYOLLARININ D U RU 
MU
Cumhuriyet’ten önce 3714 km. 1923-1950 yıllan arasında
3780 km. ve 1950 yılından sonra da 1169 km. olmak üzere 8663
km. demiryolu yapılmıştır. Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demir Yollan (TCDD) tarafından işletilmekte olan toplam hat
uzunluğu 288 km. lik 2. ve 3. hatlarla birlikte 8452 km. dir. 1934
km. uzunluğundaki tali hatlar ilâve edilirse bu uzunluk 10386 km.
ye ulaşmaktadır. Anahatlarda 939 km., tali hatlarda 154 km. olmak
üzere bu uzunluğun toplam 1093 km. lik kısmı elektrikli hatlardır9
(Bkz. Harita: 1 ve Grafık:3-4).
Bugün Türkiye demiryolu şebekesini biri Avrupa, diğeri Asya
kesimi demiryollan olmak üzere iki kısımda ele alıp incelemek
mümkündür (Bkz. Harita:2).
1. Türkiye’nin Avrupa Kesimindeki Demiryollan
İstanbul-Edirne demiryolu: Kırklareli-Şube hattı ile birlikte
uzunluğu 364 km. dir. Bulgaristan (Filibe-Sofya) ve Yunanistan
(Selânik) üzerinden Avrupa demiryolu ağma bağlanır.
2. Türkiye’nin Asya Kesimindeki Demiryollan
A.
Demiryollarımızın ana ekseni: Haydarpaşa-Eskişehir demiryoludur. Bu yol Eskişehir’de iki kola aynlır.
9.

1990-1994 TCDD İstatistik Yıllığı. Sayı:105, s:14.
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Foto 1: Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında alman ve son zamanlara kadar hizmet veren
lokomotif.

Foto 2: Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında kullanılan vagonlara ait bir örnek.

ELEKTRİKLİ HATLAR
Electrified Lines
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G R A FİK: 3- T Ü R K İY E ’DE E L E K T R İK L İ V E
E L E K T R İK S İZ HAT U ZUN LUK LAR I (1994)

TC D D . 1990-1904 I8 TA TI8 TIK
Y IL L IĞ I

G RA FİK: 4- T Ü R K İY E ’DE E L E K T R İK L İ V E
E L E K T R İK S İZ ANA H A TLA R (1994)

TC D D . 1990-1994 İS TA TİS TİK
Y IL L IĞ I
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- Eskişehir - Ankara - Kayseri - Sivas - Çetinkaya - Erzurum Sarıkamış demiryolu. Ankara’dan sonrası Cumhuriyet’ten sonra ya
pılan bu yolun, Erzurum-Sankamış arasında dar olan kısmı da ge
nişletilmiştir. Bu gün bu hat Doğu kapı ile dışarıya bağlanmıştır.
- Eskişehir - Kütahya - Afyon - Ulukışla - Adana - Fevzipaşa Malatya-Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan demiryolu. Fevzipaşa’dan
doğuya doğru uzanan kısmı Cumhuriyet döneminde inşa edilmiştir.
Ana hattan Kahraman Maraş ve Gazi A ntep’e giden kollan vardır.
Bu hat Gazi Antep’ten sonra Suriye sınmna kadar uzatılarak güney
demiryolu ile birleştirilmiştir. Böylece Suriye topraklanna girme
den Güneydoğu Anadolu’ya ve Irak’a gidilmektedir.
B. Ana eksenin bu iki kolunu birbirine bağlayan hatlar:
- Kayseri-Niğde-Ulukışla demiryolu.
- Malatya-Çetinkaya demiryolu
C. Ana ekseni karadeniz kıyılanna bağlayan hatlar:
- Irmak-Çankm-Zonguldak demiryolu
- Sivas-Samsun demiryolu (Bu yol Çarşamba’ya kadar uzatıl
mıştır).
D. Ana ekseni Akdeniz kıyılarına bağlayan hatlar:
- Yenice-Mersin demiryolu
- Toprakkale-İskenderun demiryolu
E. Murat Irmağı vadisini izleyerek Van G ölü’nden İran sınmna
kadar uzanan hat:
- Yolçatı-Genç-Muş-Tatvan-Van-Özalp-Çimenova-Kotur hattı:
Bu hat daha sonra İran demiryolu şebekesi ile birleşir.
F. Suriye ve Irak demiryollan ile bağlantı sağlayan hat:
Narlı-Gazi Antep-Ceylanpınar-Nusaybin hattı. Bu hat üzerinde
M ardin’e giden bir kol vardır.
G. Batı Demiryollanmız:
- İzmir-Manisa-Afyon demiryolu. Bu hat, A fyon’da ana eksen
ile birleşir.

*'
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- Manisa-Balıkesir-Bandırma demiryolu.
- İzmir-Aydın-Karakuyu-Eğirdir demiryolu. Bu hattın Tire.
Ödemiş, Söke, Denizli, Çivril, İsparta ve Burdur’a kadar giden
şube hatları vardır.
H. Batı Demiryollarını Ana Eksene Bağlayan yeni hatlar:
- Balıkesir-Kütahya demiryolu.
- Karakuyu-Afyon demiryolu.
Tablo 3: Bölgelere Göre Demiryolu Uzunlukları (1994)
BÖLGE

HAT UZUNLUĞU (KM)
ELEKTRİKLİ
ELEKTRİKSİZ
905
539
188
1276
1233
1816
1446
1606
1377
1093
9293

1. BÖLGE
2. BÖLGE
3. BÖLGE
4. BÖLGE
5. BÖLGE
6. BÖLGE
7. BÖLGE
TOPLAM

KAYNAK: 1990-1994 TCDD istatistik Yıllığı, sayfa: 15

T ablo 4: Yolcu Taşım acılığının Bölgelere Göre Dağılımı (1990-1994)
1990

1991

1992

1993

1994

1. BÖLGE

3 042 011

2 972 598

3 052 611

3 019 456

2 558 516

2. BÖLGE

1 141 722

1 118 804

1 194 220

1 147 574

1 140 052

3. BÖLGE

774 699

698 022

688 535

685 657

575 505

4. BÖLGE

633 909

491 327

504 034

446 438

477 895

5. BÖLGE

387 881

394 752

340 516

249 300

211 746

688 309

647 432

509 831

6. BÖLGE

771 137

748 817

7. BÖLGE

-

-

-

*110 289

715 131

TOPLAM

6 721 359

6 424 320

6 468 225

6 306 146

6 188 676

KAYNAK: 1990-1994 TCDD istatistik Yıllığı, s:40.
* Kasım, Aralık değerleridir.
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Tablo 5: Yük Taşım acılığının Bölgelere Göre Dağılımı (1990-1994)
1990

1992

1991

1994

1993

1. BÖLGE

2 361 758

2 371 325

3 052 611

2 315 893

1 195 721

2. BÖLGE

4 162 838

4 276 516

4 453 089

4 305 852

4 263 165

3. BÖLGE

493 349

463 289

529 003

493 154

432 539

4. BÖLGE

3 861 560

3 539 031

3 358 682

3 536 176

3 375 336

5. BÖLGE

2 906 744

2 736 334

2 437 398

2 517 679

2 506 905

6. BÖLGE

2 864 716

3 215 846

3 346 220

3 399 455

3 197 128

*363 614

1 166 869

16 931 823

16 637 663

7. BÖLGE
TOPLAM

16 659 965

16 602 341

16 589 499

KAYNAK: 1990-1994 TCDD istatistik Yıllığı, s:40.
* Kasım, Aralık değerleridir.

Tablolar incelendiğinde I. ve II. bölgeler nüfusun yoğun oldu
ğu yerlerden ve büyük kent merkezlerinden geçtiği için yolcu taşı
mada başta geldiği görülmektedir.
Yük taşımada ise endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerin ilk sı
ralarda yer aldığı görülür. II. bölge yük taşımada ilk sıradadır. Bu
bölge Zonguldak, Ankara, Kayseri ve Konya gibi illerden geçmek
tedir. Taşınan yük, madde cinslerine göre incelenirse cevherlerin,
%40 gibi büyük bir paya sahip olduğu görülür. II. sırada %27 oran
la katı yakıtlar yer almaktadır. Bu yüzden yukarıda belirtilen iller
arasında Zonguldak’ın payı büyüktür (Bkz! Harita: 3).
Tablo 6: Rayların Yaşlarına Göre Dağılımı (1994)
Yaş Gruplan

Uzunluğu (Km.)

Toplam içindeki Oranı (%)

0-10

3075

36.4

11-20

1680

19.9

21-30

1286

15.2

31+

2411

28.5

TOPLAM

8452

100.0

KAYNAK: TCDD 1990-1994 istatistik Yıllığı

Tablo incelendiğinde, rayların %36.4'lük bir kısmı 10 yaşın al
tında olduğu görülür. Bunun nedeni, son yıllarda yeni yol yapımı
yerine, eskilerinin yenilenmesine ağırlık verilerek demiryollarının
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taşıma kapasitelerinin artırılması yoluna gidilmesidir. Ancak hala
%28.5 gibi büyük bir oranın yaşı 30 yılın üzerinde bulunmaktadır
(Bkz. Grafik 5-6). Eski raylar hızlı taşımayı engellediği gibi daha
başka sorunlar da çıkarmaktadır. Ayrıca köprüler de günümüz taşı
ma koşullarına uymadığından bunların da yenilenme çalışmaları
sürdürülmektedir.
DÜNYADA
DEĞİŞMELER

DEMİRYOLLARINDA

MEYDANA

GELEN

Bir endüstri dalının içinde bulunduğu durumu tanıtan en iyi
göstergelerden biri o endüstri dalındaki sergilerin kalitesidir. Her
iki yılda bir yapılan, sonuncusu ise 21-23 Mayıs 1996 tarihleri ara
sında yapılmış olan “RAILTECH 96" adlı fuara büyük bir ilgi gös
terilmesi uzmanlar tarafından bu endüstri dalında bir patlamanın
ifadesi olduğu belirtilmektedir.
Yüksek hızdaki trenler başlangıçta, normal trenler gibi ülke
içinde ihtiyaç duyulan duruma göre planlanmıştır. Başlangıçta top
lantı ve ticaret merkezlerini birbirine bağlamaya başladığı dönemde
olduğu gibi ülkeleri birbirine bağlayan trenlerin sayısı da sınırlı
idi10.
Nihayet 1980'li yıllarda Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya
birbirleriyle hızlı tren ağı kurmak için bir araya gelmişler ve bunu
1988'de proje aşamasına getirmişlerdir. Bu projede; yeni inşa edi
len raylarda saatte 300 km. iyileştirilen raylarda ise saatte 200 km.
hızla hareket eden ve dört ayrı elektrik akımı ile ülkeler arası çalı
şabilen trenlerin yapılması ve ticari amaçlı yolcu taşımacılığının
gerçekleştirilmesi hususları yer almaktadır.
1995'de Londro-Paris-Brüksel hızlı tren projesinin hizmete gir
mesi ile yeni bir dönem başlamıştır.
Avrupa Komisyonu, ülkeler arasındaki hızlı tren ağını gerçek
leştirmek için iddialı bir proje üzerinde çalışmaktadır. Avrupa’da
hızlı tren konusunda Fransa başta olmak üzere İtalya, Almanya, İs
panya yoğun çaba harcamaktadır. İngiltere, Belçika, İsveç hızlı tren
servislerini gerçekleştirmeye başlayan diğer Avrupa ülkeleridir11.
Bilindiği gibi, Fransa TGV ile tren yolculuğunda yeni bir
dönem başlatmıştır. Bir şehir merkezinden diğer bir şehir merkezi
li).
11.

Financial Times, 14.02.1996
Financial Times, 14.02.1996.
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G RA FİK: 5 -TÜRKİYE D EM İR Y O LLA R IN D A RAY
UZUNLUKLARININ Y A Ş LA R A G Ö R E DAĞILIMI (1994 - Km)

(K m )

u

U z u n lu k (K m )

S H fl

1

I

'

........ ............

0 -1 0

1 1 -2 0

2 1 -3 0

31*

3075

1 68 0

1286

2411

TCDO. 1880-1994 I8TAT18TIK
Y IL L IĞ I

G RA FİK: 6 - T Ü R K İY E 'D E RA Y LA RIN YAŞ
G R U PLA RIN A G Ö R E D A Ğ IL IŞL A R I (1994 - % )

(Y IL )

TCDD. 1980-1994 İSTATİSTİK
Y IL L İO I
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Foto 3: Cumhuriyet Döneminde A.B.D. den alman ilk örneğe göre daha gelişmiş bir loko
motif.

Foto 4: Günümüzde Türkiye’de hizmette olan vagonlara ait bir örnek.

182

T ürkiye’de Demiryolu Ulaşımı

ne saatte 300 km. hızla sarsmadan ulaştırmayı gerçekleştirmektedir.
Ancak bugünkü TGVler saatte 500 km. yi aşan hızla bunu geride
bırakmıştır. İnşa eden uzanlar bunun daha da hızlı gidebileceğini
söylemektedirler.
Fransa’da Paris-Lion hızlı tren hattı güneyde İspanya’da Valansia’ya kadar uzanmaktadır. İnşa halindeki 300 km. lik kısım ta
mamlandığında Akdeniz kıyılarına ulaşılacaktır. Bu ülke aynca do
ğuya Metz ve Strazburg’a doğrudan çalışan hızlı tren hatlarını
planlamış durumdadır. Fransa, Paris’in doğusuna doğru yaptığı
yeni hatla trenlerin hızını 360 km. olarak planlamıştır. Önümüzdeki
20 yıl içinde saatte 500 km. ye çıkması normal bir hız olarak sayıl
maktadır.
Almanya’nın en büyük konferans ve fuar merkezi olan Hanno
ver, W ürzburg’a hızlı tren hattı ile bağlanmıştır. A ynca ManluineStuttgard bağlantısı da gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan Hanno
ver-Berlin, Colongne ve Frankfurt arasındaki hızlı tren hatlannın
inşası devam etmektedir.
İspanya da, Madrid-Barselona arasında kesintisiz 1000 km. lik
hızlı tren hattını inşa etmektedir.
1964 yılında ilk defa kurşun treni uygulamaya sokan Japonlar
ise raylann üzerinde saatte 550 km. hızla adeta yüzercesine hareket
eden süper manyetik güçle çalışan yeni bir tren üzerinde çalışmak
tadırlar. İlk denemesini 1975 yılında yaptıklan bu manyetik trenin
1995 Haziran’ında denemeleri tamamlanmıştır. A ynca bu ülke, di
zaynında; düşük maaliyet ve verimlilik, rahat bir ortam ve en geliş
miş kompütür teknolojisi ile donatılmış üç vagonlu, dar hatlı hızlı
trenleri de devreye sokmuştur (Bkz. Foto:6).
Trenleri 21. yüzyılda farklı kılacak olan özellik, onların hızlanndan ziyade hızlı tren hatlannın bir ağ gibi örülmüş olması ola
caktır. 19. yüzyılda Avrupa ülkeleri kuzeye, güneye giden demiryollannı askeri amaçlarla farklı genişlikte inşa etmiştir. Geleceğin
birleşmiş Avrupa’sında güvenlik için alınan bu önlemlerden vazge
çilerek 2020 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesi birbirlerine yüksek
hızlı tren ağı ile bağlanacaklan konusunda taahütte bulunmuşlardır.
Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesinde, petrolün tükenme
olasılığına karşılık alternatif enerji kaynağı olarak elektriğin devre
ye sokulması ana etkenlerden birini oluşturmaktadır. Nitekim 1974
yılında yaşanan büyük petrol şokunun hemen arkasından (1975),
kombine taşımacılık AT. Konseyinin gündeminde yer almıştır.
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Foto 6: Günümüzün en gelişmiş manyetik trenlerine ait bir örnek.
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Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu’na üye ül
keler arasında, önemli Uluslararası Kombine Taşımacılık Hatları ve
Bağlı Tesisleri Avrupa Anlaşması (AGTC) 1 Şubat 1991 tarihinde
Cenevre’de yapılmıştır.
A vrupa’da yaygın olan kombine taşımacılık; Konteyner,
Piggy-Back ve Bi-Modal taşımacılık şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Bu da demiryollanndaki gelişmenin hem yolcu hem de yük ta
şımacılığı şeklinde olduğunu göstermektedir.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’na üye ülke
ler arasında yapılan “Ulaslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa
Anlaşması (AGC)" 31 Mayıs 1985 tarihinde Cenevre’de yapılmış
tır. Türkiye’nin de imzası bulunan bu anlaşma kapsamında kuzeygüney boyutlarını birleştiren Avrupa kuzey-güney demiryolu prog
ramının geliştirilmesiyle ortaya çıkan Trans-European Railway
(TER) projesiyle gerçekleştirilecek demiryolu sistemi, uygulamada
bulunan Avrupa kuzey-güney karayolu, Trans European Motorway
(TEM) projesiyle birlikte Kuzey ve Orta Avrupa’da Ortadoğu ve
Afrika’ya kadar uzanan geniş bir bölgede yolcu ve yük taşımacılı
ğında önemli bağlantılar sağlayacak etkin bir kombine taşımacılık
sistemine işlerlik kazandıracaktır. Modernleştirilecek ve birbiriyle
uyumlu hale getirilecek olan TER şebekesinde taşıma hizmetlerinin
düzeyi ve etkinliği hızla artırılacaktır. Türkiye coğrafi konumu nediniyle projede ayrı bir öneme sahiptir. Avrupa’dan Ortadoğu’ya,
Körfez ülkelerine ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne ülkemiz
üzerinden yapılacak transit taşım alığın gelişmesi sağlanacaktır
(Bkz. Harita: 4).
SONUÇ
Ulaştırmanın, bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve özellikle
iktisadi hayatı üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Kaynakların
verimli işletilmesi, değerlendirilmesi ve ticaretin gelişmesi, ancak
gelişmiş bir ulaşım ağı ile mümkündür.
Her türlü gelişmeyle ulaştırma arasında sıkı bir ilişki olduğuna
göre yetersiz bir ulaştırma sistemi ile kalkınma düşünülemeyeceği
de bir gerçektir. Her ülke için gerekli olan bu durum, alan olarak
geniş, nüfusu ve kaynaklan daha dağınık ve önemli bir coğrafi ko
numa sahip olan Türkiye için de büyük önem taşımaktadır.

HARİTA: 4- TÜRKİYE

D EM İR Y O LLA R I VE TER-AGC

P R O JE S İ HATLARI
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Anadolu insanı, ulaşım sisteminin önemli bir kolu olan demir
yollarından gecikmeden yararlanmış olup Lozan Konferansı ile ya
bancılardan devraldığı 4018 km. lik demiryolu uzunluğunu bugün
10386 km. ye ulaştırmıştır.
1950 yılında karayolu ile demiryolu arasında rekabetin başla
masıyla demiryolu ile taşman yolcu ve yükte gerileme olmuştur.
Planlı dönemlerde buharlı lokomatifler yerine dizel lokomatiflerin devreye girmesi, hatların takviyesi, teçhizatın modernize edil
mesi gibi iyileştirmeler düşüşü durduramamış yolcu taşımacılığını
%25'den %5'e, yük taşımacılığını ise %56'da %10'a geriletmiştir.
Güvenli, konforlu ve daha bir çok üstünlüklere sahip olan de
miryolu taşımacılığı, dünya çapında ilgi görmekte ve heyecan veri
ci sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde başta Japonya ve Fran
sa olmak üzere birçok ülke hızlı tren projeleri üzerinde
çalışmalarını yoğunlaştırmış olup sonuçlarını almaya başlamışlar
dır. Trenlerin hızı saatte 500 km. ye kadar ulaşmıştır. 21. yy. da
trenleri farklı kılacak özellik hızlarından ziyade hızlı tren hatlarının
bir ağ gibi örülmüş olması olacaktır. Bu amaçla 1985'te Cenevre’de
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’na üye ülkeler
arasında “Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşması”
(AGC) yapılmıştır. Türkiye de bu anlaşmaya imza atmıştır. Trans
European Railway (TER) projesi ile gerçekleştirilecek demiryolu
sistemi, Kuzey ve Orta Avrupa’dan Ortadoğu ve Afrika’ya kadar
geniş bir bölgede yolcu ve yük taşımacılığında önemli bağlantılar
sağlayacak etkin bir kombine taşımacılığı gerçekleştirmiş olacaktır.
Türkiye de bu projede coğrafi konumu itibariyle ayrı bir öneme sa
hiptir.
Türkiye Önemli Uluslararası Kombine Taşımacılık Hatları ve
Bağlı Tesisleri Anlaşması’nda yeralan modern üretim metodlan ve
mal dağılımının gerektirdiği etkili ve çabuk bir taşıma olgusunu ga
rantiye alabilmek için uluslararası kombine taşıma hizmetleri şart
larını yerine getirmek durumundadır. Bunun için;
- Karayolu ulaşımındakine eşit veya daha yüksek taşıma hızına
ulaşmak,
- Malları müşterilerin istediği saatte kullanıma sokmak,
- Uygun ve yeterli teçhizat ve altyapı kapasitesine sahip olmak,
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- Mümkünse direkt trenleri kullanmak,
- Modern haberleşme sistemi ile ulaşım akışını hızlandırmak
gibi örgütsel önlemleri almalıdır.
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